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PREDGOVOR
"Kajti beseda, to je treba vedeti, je živo bitje." (Victor Hugo)
Beseda lahko poboža, lahko rani, lahko nas uči in ima moč, da spremeni naše življenje. Zato
se moramo govorci, politiki, učitelji, starši zavedati moči, ki jo imajo naše besede. In kot pravi
arabski pregovor: »Ko govoriš, morajo biti tvoje besede boljše od molka.«
12. strokovni simpozij z naslovom Z BESEDO NA DAN … na temo »Komunikacija in poslovni
bonton» je naš odziv na dogajanja v družbi, saj opažamo, da v stresnih časih, ki nam jih
narekuje pandemija, dostikrat pozabljamo na vrednote, pravilno komunikacijo in bonton.
Učitelje želimo izzvati k poglobljenemu in kritičnemu razmišljanju. Le skupaj lahko
sooblikujemo boljši jutri.
Komunicirati začnemo, ko se rodimo. Najprej s starši, nato s širšo družino, vzgojitelji, prijatelji,
sovrstniki in učitelji. Naučimo se mimike, gest in cele palete neverbalnega komuniciranja
preden spregovorimo. Kar se kot otroci naučimo do sedmega leta, je najglobje zakoreninjeno
v nas. Vsi nimamo enake vzgoje, materialnih pogojev, količine ljubezni in časa, ki si ga ljudje v
naši okolici vzamejo za nas. Z nekaterimi komunicirajo asertivno, z drugimi agresivno ali pa
pasivno prepustijo otroke ulici. Če primešamo še hitri način življenja in spremembe, ki smo jih
deležni v vse hitrejšem ritmu, se znajdemo v našem času.
Kaj lahko storimo? Naj le nemočni opazujemo in krivimo čas, družbo?
Če se o vzgoji, komunikaciji, bontonu pogovarjamo in smo pripravljeni narediti spremembo,
smo na pravi poti. Strokovna podlaga učiteljevega dela so ustrezni kurikuli. Dober učitelj je
tudi osebnost z mnogo empatije, razumevanja, sprejemanja in strpnosti. Je učitelj in človek, ki
vidi jutrišnji dan poln priložnosti.
V času nove realnosti smo spoznali pomen in vrednost dobrih medsebojnih odnosov, ki
temeljijo na spoštljivi in jasni komunikaciji; dejavnost komuniciranja, ki je tesno povezana z
vsakim dejavnikom v našem zasebnem in poslovnem življenju; komunikacija kot način
sporočanja, izražanja svojih želja in mnenj ter e-komunikacija.
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Komunikacija in bonton izražata določeno stopnjo kultiviranosti in uglajenosti. Ali je v naših
šolah to področje vpeljano sistematično ali so učenci soočeni s posameznimi vidiki
komunikacije in bontona v okviru učnih vsebin pri posameznih predmetih? Velikokrat se
komunikacija in bonton prepletata. Nov vidik spletnega komuniciranja, in sicer pouk z video
konferencami, konzultacijami, spletnimi učilnicami… Kaj je tisto, kar obravnavamo pri šolskih
vsebinah, kaj bi morali nadgraditi? Kakšna je analiza trenutnega stanja? Kako komunicirati z
otrok s posebnimi potrebami? Učenci, dijaki, starši obvladajo, razumejo, upoštevajo pravila
komunikacije? Katere predloge in rešitve vidite kot ustrezne za to področje?
Vsa ta vprašanja in še marsikatera nova se bodo odprla med simpozijem in usmerjala naše
bodoče pedagoško delo in naša življenja. Veselim se vaših mnenj, okroglih miz, pogovorov z
zanimivimi gosti in vaših člankov. Pred nami sta zopet dva dneva prijetnega druženja,
izmenjave mnenj, usvajanja novih znanj in nastajanja lepih spominov.
"Od dobrih besed do dobrih dejanj je težka pot." (Latinski pregovor)
Mateja Logar
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Povzetek
Ksenija Benedetti je ženska z bogato profesionalno kariero. Poznamo jo kot predavateljico in
svetovalko za poslovno komuniciranje in protokol ter kot nekdanjo vodjo Protokola Republike
Slovenije. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana muzikologinja in diplomantka MBA IEDC
Centra Bled. Diplomirala je tudi na LSPR (London School of Public Relations). Od julija 2000 je
s sodelavci pripravila in izvedla več kot 550 državniških, uradnih in delovnih obiskov najvišjih
tujih predstavnikov v Republiki Sloveniji in več kot 350 državniških, uradnih in delovnih obiskov
najvišjih predstavnikov Republike Slovenije v tujini ter več kot 130 državnih proslav. V 18-ih
letih je s sodelavci pripravila več kot 5500 protokolarnih dogodkov. Bila je tudi članica žirije za
dodelitve mednarodnih protokolarnih nagrad Mednarodne šole protokola s sedežem v
Madridu. Uspešnost njenega dela se kaže tudi v mnogih zahvalnih pismih, in sicer od Bele hiše
do španskega in britanskega dvora. Septembra 2008 je izdala strokovno knjigo z naslovom
Protokol: simfonija forme, v kateri so opisana protokolarna pravila.
Ključne besede: poslovno komuniciranje, protokol, protokolarni dogodki

Abstract
Ksenija Benedetti is a woman with a rich professional career. We know her as a lecturer and
consultant for business communication and protocol, and as a former head of the Protocol of
the Republic of Slovenia. She is a university graduate musicologist and MBA graduate of the
IEDC Centre Bled. She also graduated from LSPR (London School of Public Relations). Since July
2000, with the help of her colleagues she has prepared carried out more than 550 state, official
and working visits of the highest foreign representatives in the Republic of Slovenia and more
than 350 state, official and working visits of the highest representatives of the Republic of
Slovenia abroad and more than 130 national celebrations. In these past 18 years, she has
prepared more than 5,500 protocol events. She was also a member of the jury for the
International Protocol Awards of the International School of Protocol based in Madrid. The
success of her work is also reflected in many letters of thanks, from the White House to the
Spanish and British courts. In September 2008, she published a professional book entitled
Protocol: a symphony of form, in which protocol rules are described.
Key words: business communication, protocol, protocol events
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KAKO NOVI MEDIJI
PREOBLIKUJEJO KOMUNICIRANJE?

HOW DO NEW MEDIA
FORM THE COMMUNICATION?
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Že v predkovidskem času smo pred zasloni preživeli precejšen del budnega časa. Leto 2020 pa
je bilo s tega vidika prelomno. Po podatkih nekaterih raziskav so odrasli v tem letu, ki je
zaznamovalo začetek »kovidske dobe«, pred zasloni v povprečju preživeli kar 13 ur dnevno.
Podatek je šokanten, a glede na način življenja med pandemijo covida-19 ne nujno
presenetljiv. Računalniki, tablice, telefoni in druge naprave so ljudem namreč omogočile delo
in šolanje na daljavo, po »pametnih« napravah so se mnogi družili, si izmenjevali novice,
opravili nakupe v spletnih trgovinah itd. Zasloni so torej postali glavna okna v svet, skozi katera
so se ljudje povezovali in sodelovali – in se tudi kregali in »odprijateljili«.
Predavanje bo predstavilo, kaj se zgodi s človekom, ki preživi toliko časa pred zasloni. Opisalo
bo, kateri so ključni družbeni izzivi pri sporazumevanju po spletnih omrežjih ter vzpostavljanju
stikov po Zoomu, Skypu in drugih komunikacijskih orodjih. Predstavilo bo še, kakšen spletni in
zaslonski bonton bi se moral vzpostaviti, da bodo ljudje med krizami in onkraj njih ohranili
človečnost tudi na daljavo.

Antropolog dr. Dan Podjed je raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in
Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju
izdelkov in storitev po meri ljudi. Med letoma 2010 in 2018 je vodil Mrežo za aplikativno
antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov in z njo zasnoval mednarodni
simpozij Why the World Needs Anthropologists, ki ga prirejajo od leta 2013. Leta 2019 je izdal
knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo
pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med
štirimi stenami, v kateri je predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covida19.
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Sonja Pungertnik
Luka Plavčak
Valentin Punčoh (vodja pogovora)

KOMUNIKACIJA NI OVIRA

COMMUNICATION IS NOT A BARRIER
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Največja manjšina na svetu so ljudje z različnimi telesnimi in duševnimi ovirami. V Sloveniji je
170 000 oseb z različnimi kategorijami invalidnosti. V realnosti jih je še več. Mednje sodijo
tudi osebe s primanjkljaji, ki sicer nimajo odločb, imajo pa prav tako težave z vključevanjem v
vsakdanje življenje in s pridobivanjem informacij.
Invalidnost v današnjem času sicer ni več tabu tema, kljub temu pa se pojavlja veliko neznanja
glede zmožnosti pridobivanja informacij ljudi s senzoričnimi, kognitivnimi in gibalnimi ovirami.
Pogosto se pojavlja precejšnje nelagodje, ko nekdo sreča takšno osebo, saj ne ve, kako
pristopiti k njej in ji pomagati. Osebna, neposredna komunikacija ni edina težava invalidnih
oseb. Dostop do informacij je ustavna pravica vsakega posameznika. Ljudem z oviranostmi pa
je pogosto otežena ali celo onemogočena s tehničnimi ovirami oz. ovirami okolja. Tudi na tem
področju se stvari izboljšujejo, toda proces teče počasi. Pomemben korak je bil zapis
slovenskega znakovnega jezika v Ustavo. Prav tako je korak naprej prilagajanje oblike
informiranosti javne uprave slepim in slabovidnim ter vzpostavitev osebne asistence. Toda
ostaja še veliko odprtih poti za napredek in izboljšave.
Z gostoma Sonjo Pungertnik in Luko Plavčakom smo se na okrogli mizi soočili s to
problematiko, predvsem v smislu konkretnih primerov, ki izhajajo iz njunega življenja.
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doc. dr. Uroš Kuzman
Matic Turnšek (vodja pogovora)

Z BESEDO RIŠE NASMEHE
DRAWING SMILES WITH WORDS
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Povzetek
Uroš Kuzman je človek mnogih talentov. V svoji karieri se je dokazal na različnih področjih.
Trenutno svoje matematične talente deli med študente kot profesor na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani. V življenju pa se je predstavil tudi z drugimi talenti, kot so
glasba in smisel za humor. Bil je član uspešne pevske zasedbe Šaleški oktet in član glasbene
skupine Frozen Hell. Poleg tega pa je svoj talent našel tudi v humorističnih vodah in je tako
leta 2012 postal stand-up komik leta. Kot humorist je predstavil tudi zelo uspešno
monokomedijo Profesor Kuzman mlajši. Veliko nastopov povezuje z življenjem v Velenju, kjer
živi z družino.

Ključne besede: matematika, profesor, humor

Abstract
Uroš Kuzman is a man of many talents. He has proven himself in various fields in his career.
He currently shares his mathematical talents among students as a professor at the Faculty of
Mathematics and Physics in Ljubljana. In his life, he also presented himself with other talents,
such as music and a sense of humour. He was a member of the successful Šaleški oktet and a
member of the music group Frozen Hell. In addition, he also found his talent in humorous
waters and in 2012 he became the stand-up comedian of the year. As a humourist, he also
presented the very successful monocomedy Professor Kuzman Jr. His many performances are
inspired with his living in Velenje, where he resides with his family.

Key words: mathematics, professor, humour
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Tomaž Pelko
Lilika Pelko
Mihael Cafuta (vodja pogovora)

JADRALSKA AVANTURISTA
SAILING ADVENTURERS
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Povzetek
Prekmurka Lilika Pelko in Ljubljančan Tomaž Pelko sta jadralska navdušenca, čeprav ni bilo
vedno tako. Tomaž je že od najstniških let navdušen jadralec, ženo pa je navdušil za jadranje
po letu 2000. Leta 2005 sta kupila svojo prvo jadrnico, s katero sta prejadrala Jadran in
Sredozemlje. Ljubezen do jadranja ju je privedla do zamisli, da bi se podala preko Atlantika.
Leta 2011 sta se s 15-metrsko jadrnico odpravila na avanturo, ki je trajala kar dve leti.

Ključne besede: jadranje, Atlantik, avanture

Abstract
Lilika Pelko from Prekmurje and Tomaž Pelko from Ljubljana are sailing enthusiasts, although
this was not always the case. Tomaž has been an avid sailor since he was a teenager, and he
inspired his wife to sail after 2000. In 2005, they bought their first sailboat, with which they
sailed the Adriatic and the Mediterranean. Their love of sailing led them to the idea of going
across the Atlantic. In 2011, they embarked on a two-year adventure with a 15-meter sailboat.

Key words: sailing, Atlantic, adventure
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I. OŠ Žalec

Ana Antloga

SLIKA POVE VEČ KOT TISOČ BESED
A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
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Povzetek
Slika pove več kot tisoč besed. Naj se sliši še tako tipizirano, je res in tega se zavedajo tudi
ljudje iz različnih strok. Ljudje se na vizualne vsebine odzivajo pogosteje kot na vsebine, ki
vsebujejo le besedilo. V šoli pri otrocih je to še kako dobro zaznati. V prispevku sem želela
predstaviti, kako pomembna je neverbalna komunikacija, ki jo ljudje kažemo s telesno
govorico, predvsem pa sem se osredotočila na mimiko obraza, ki je dober pokazatelj tega,
kako se ljudje počutimo v nekem trenutku. V kratki raziskavi je predstavljeno, da otroci veliko
bolje prepoznajo čustvo v primerjavi z odraslimi, čeprav imajo večjo težavo s tem, kako
določeno čustvo predstaviti. Znanje o neverbalni komunikaciji je pomembno in je povezano s
tem, kako v dani situaciji odreagiramo ali znamo ukrepati. V zadnjem času smo se v šoli srečali
s poukom na daljavo, kjer je prek spletnih orodij, kot so npr. TEAMS, ZOOM … bilo zaznati
mimiko obraza učencev in nas učiteljev. Pomembno je, da se ljudje vidimo in ne samo slišimo.
Tako kot sem zapisala v naslovu: Slika pove več kot tisoč besed, le znati jo moramo prebrati.
Ključne besede: neverbalna komunikacija, telesna govorica, mimika obraza, čustvo, učenec

Abstract
A picture is worth a thousand words. It may sound cliché, but it is true and people of many
professions are aware of that. People react to visual content more than to text content, which
is especially visible in children attending school. The importance of nonverbal communication,
expressed by body language is presented in the article, focusing mainly on the face mimic,
which is a valuable indicator to how people feel at a specific moment. A short research
presents that children are better at identifying an emotion, comparing to adults, even though
children have bigger problems presenting a certain emotion. Understanding nonverbal
communication and its importance is linked to our reactions in a given situation. Nowadays
teachers at schools meet distance teaching and using web tools such as Microsoft Teams,
Zoom etc. put face mimic of pupils and teachers in the spotlight. It is important to be seen,
not only heard. As written in the title, a picture is worth a thousand words, we only need to
know how to read it.
Key words: nonverbal communication, body language, face mimic, emotion, pupil
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1 Komunikacija in telesna govorica
Korenine likovnega ustvarjanja segajo na sam začetek obstoja človeštva. Na področje moderne
psihoterapije pa so jo umestili Freud, C. G. Jung in drugi očetje psihologije. Zato ni nič čudnega,
da je tudi slika tista, ki je pri sporazumevanju zelo pomembna; govorimo o govorici telesa. V
današnjem času zelo veliko sporazumevanja poteka ob pomoči spleta, kar ima seveda svoje
prednosti in slabosti. S telesno govorico lahko človek pove nasprotniku zelo veliko, če
nasprotnika seveda vidi. Kadar ga ne, lahko velikokrat napisano besedilo, ki smo ga prebrali,
napačno razumemo. Je pa res, da včasih stvar lažje napišemo kot povemo, ker tako ne
vpletamo naših čustev. Če samo pomislim na sestanke prek videokonferenčnih sistemov, pri
katerih vsak med množico okenc zagleda tam nekje tudi svojega in lahko za trenutek vedno
pomisli, le kaj počne nekdo drug na tisti strani ali še bolje o čem razmišlja. Pogled na to, kako
smo videti in kako vidimo, tukaj odigra pomembno vlogo. Predvsem tisti, ki je govorec, se mora
tega še kako zavedati.

Slika 1: Pogled na ekran med sestankom ZOOM meeting
(https://www.monitor.si/novica/zoom-za-vse-slovenske-sole/200830/)
Verjetno ste se že znašli v položaju, ko niste verjeli tistega, kar vam je nekdo govoril in ste imeli
občutek, da nekaj ni zvenelo resnično ali občutek, da nekaj ni v redu. Razlika med besedami,
ki jih ljudje govorijo, in našim razumevanjem tega, kar pravijo, prihaja iz neverbalne
komunikacije. Z razvojem zavedanja o znakih in signalih govorice telesa, bomo lažje razumeli
druge ljudi in z njimi učinkoviteje komunicirati.
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1.1 Telesna govorica
Včasih obstajajo gibi, geste, obrazna mimika ali pa celo premiki celotnega telesa, ki kažejo na
to, kaj se dogaja. Način govora, hoje, sedenja ali pa kako vstanemo, pove nekaj o nas. O tem,
kar se dogaja v naši notranjosti, se lahko odraža navzven. Z višanjem zavedanja govorice telesa
in razumevanjem njenega pomena se lahko enostavno naučimo razumeti sogovornika. Ta
sposobnost nas postavlja v položaj učinkovitejšega sporazumevanja s sogovornikom. Še več, s
povečanjem razumevanja drugih, lahko postanete veliko bolj samozavestni pri podajanju
svojih sporočil do njih.
Včasih do sogovornikov pošiljamo mešana sporočila – povemo nekaj, naša govorica telesa pa
odkriva nekaj drugega. Neverbalni jezik sporoča, kako ravnati in se odzvati na druge in kako se
oni odzivajo na nas. Poznamo nekaj načinov, s katerimi komuniciramo neverbalno. Te znake
in signale uporabljamo za učinkovitejše sporazumevanje.
Spomnite se, ko ste se na delovnem mestu spoznali z novim sodelavcem. Ali pa zadnjega
govorca, ki vam je podajal vsebino predstavitve. Kakšni so bili vaši prvi vtisi? Ste začutili
zaupanje ali pomanjkanje zaupanja v njih?
Ko opazujemo ljudi po prostoru, lahko prepoznamo nekatere skupne znake in signale, ki jih
oddajajo. Ti vam sporočajo, ali se počutijo samozavestni ali ne. Tipične stvari, ki jih je iskati v
drži samozavestnih ljudi so:
•

Drža – pokončna, z rameni nazaj

•

Stik z očmi – močan, »nasmejan«

•

Kretnje z rokami in rameni – z namenom in namerno sprožene

•

Govor – počasen in razločen

•

Ton glasu – zmeren, nizek

Znanje dešifriranja govorice telesa drugih ljudi lahko uporabite tudi za obvladovanje lastnih
gest.
K telesni govorici spada tudi mimika obraza, kamor spadajo vsi izrazi obraza, s katerimi
izražamo svoja čustva. Obraz delimo na čelno območje, srednji obraz ter usta in čeljust. Naš
obraz je sestavljen iz veliko mišic, ki se odzivajo na naše počutje. Večino teh gibov ne moremo
nadzorovati, saj se zgodijo prehitro, da bi jih prikrili.
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Še zlasti so na obrazu zgovorne oči in ne pravijo zaman, da so oči ogledalo duše. Tudi usta so
pomemben del obraza, saj z nasmehom sporočamo svoje razpoloženje, kot je sreča, veselje,
sramežljivost, ošabnost pa tudi neiskrenost. S čelom in obrvmi pa se izdamo, kadar smo
presenečeni, začudeni, jezni, v dvomu ali pa smo samo globoko zamišljeni. Čeprav je veliko
gibov pri mimiki podzavestnih, pa so se ljudje do neke mere naučili kontrolirati te gibe in je
zato z mimiko obraza lažje lagati kot pa s kretnjami in telesno držo (Mihaljčič, 2006).

Slika 2: Najbolj pogosti izrazi na obrazu, ki prikazujejo čustva
(https://www.vlastakuster.si/tesnoba_-_3_stvari_pri_tesnobi/)

Neverbalna vedenja srečujemo vsepovsod. Lahko je to nasmeh ali pa mogoče dvignjen palec.
Navadno z nebesednim izražanjem telesa pokažemo niz znakov, s katerimi okolici sporočimo
naše razpoloženje (Kovačev, 1997). Seveda nas pri neverbalni komunikaciji navadno najbolj
zanima, kako ugotoviti, kdo laže oziroma govori neresnico. Vendar takšnega obnašanja, ki
nakazuje laž, ne moremo strniti v samo en niz neverbalnih znakov, ker se od osebe do osebe
razlikuje. Še zlasti pa moramo biti pazljivi, da pri svoji sodbi koga ne obtožimo po krivem
(Mladenovič, 2012).

1.2 Poslovni bonton
Bonton ni znanost, vendar že dolgo izpostavlja sistem nujnih, jasno oblikovanih življenjskih
dejstev, kot so družina, skupno in samsko gospodinjstvo, osebna higiena, način komuniciranja
v različnih položajih ter okoliščinah, kar pomeni, da ga moramo sprejeti in predvsem kar
najbolj upoštevati.
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Naložba v poslovni bonton je najcenejša, največkrat nič ne stane, vseeno pa odločilno
pripomore k ustvarjanju dobička; seveda ni nujno, da se vedno kaže v gmotni obliki. Poslovni
bonton je poslovna kategorija, je nevidni člen v pogodbi, je nenapisan zakon. Povezan je z
razvojem človeške kulture in je neločljiv del našega obnašanja v okoliščinah, ki jih določa cilj
poslovnega uspeha. Poslovno obnašanje je vedno tudi del predstavitve sebe in sočasno tudi
predstavitve delovne organizacije, v kateri smo zaposleni. S spoznavanjem standardnih oblik
poslovnega obnašanja in obvladovanjem poslovnega protokola poslovni ljudje izražajo
medsebojno upoštevanje in spoštovanje, poudarjajo učinkovitost poslovanja.
Ljudem nebesedno posredujemo sporočila na različne načine: z obleko, obutvijo, modnimi
dodatki, kozmetiko, pričesko, telesno držo, načinom hoje, s kretnjami rok, z izrazom na obrazu
itd. Ljudje nehote ali hote s svojim telesom, obleko, modnimi dodatki, pričesko in še marsičem
sporočamo in kažemo poslovni bonton v besednem in nebesednem komuniciranju.
Nebesedna komunikacija nenehno spremlja besedno komunikacijo in jo dopolnjuje. Včasih se
zgodi, da je nebesedno sporočilo v nasprotju z besedami, zato je treba paziti, da bosta obe
vrsti komunikacije usklajeni.

2 Kaj vidijo mladi?
Komunikacija je zelo povezana s tem, kako so v pogovor vpletena naša čustva. Ljudje smo
socialna bitja, ki smo pri pogovorih z drugimi lahko zelo subjektivni. Pri poslovnem
komuniciranju mora biti vpletenih čustev seveda čim manj. Učitelj v razredu mora biti hkrati
objektiven kot tudi subjektiven, kar je seveda včasih težko. Otroci iz telesne govorice zelo
dobro razberejo, kakšen je učitelj in kako se v danem trenutku počuti. To prepoznajo bolje kot
odrasla oseba.
Prek igre sem želela ugotoviti, ali otroci v primerjavi z odraslimi bolje prepoznajo prek mimike
obraza neko določeno čustvo oziroma ali znajo določeno čustvo tudi prikazati.
Naključno sem izbrala 10 otrok v svoji bližnji okolici, starost otrok je bila med 4–10 let, in 10
odraslih oseb, starih med 35–65 let. Vsem sem podala enaka navodila in izvedla dve nalogi.
1. naloga
Izbrala sem 10 sličic, na katerih je bilo z obrazom prikazanih 10 različnih čustev. Vsi so morali
prepoznati čustvo, ki ga sličica prikazuje.
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2. naloga
Na listku je bilo zapisano čustvo, izbrala sem 6 različnih čustev. Naloga je bila, da s sličicami
sestavijo obraz, ki to čustvo prikazuje.
Rezultati, ki sem jih dobila, so prikazani s pomočjo grafa.
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Graf 1: Prikaz v odstotkih, kako otroci v primerjavi z odraslimi pravilno prepoznajo in
prikažejo čustvo

Ugotovila sem, da imajo otroci s prepoznavanjem čustev manj težav kot odrasle osebe, a hkrati
imajo več težav s prakazovanjem čustev, pri čemer je potrebno upoštevati njihovo teoretično
znanje, ki ga imajo, zato je takšen rezultat bil pričakovan. Mimiko obraza prepoznajo bolje, ker
je pri njih še vedno zelo dobro razvit vpliv očesnega stika, ki daje dojenčku od rojstva dalje
poseben pomen. Odrasli smo lahko v podobnih situacijah zmedeni in neodločeni. Res pa je, da
znamo odrasli marsikatero čustvo prikriti in ga pokazati drugače, kot je v resnici, medtem ko
otroci pokažejo točno to, kar čutijo.
Te ugotovitve so pomembne tudi v šolstvu, kajti za uspešen odnos med učiteljem in učencem
je pomembna ustrezna komunikacija, da sta si medsebojno naklonjena, da učitelj vsaj malo
pozna učenca, da se zna vživeti vanj in ga tako lažje razume. Vsak učitelj ima drugačne
osebnostne lastnosti, svoj sistem poučevanja, svoj način vzpostavljanja stika z učenci. A ker so
učenci različni, je treba najti pot do vsakega posebej. Le tako je lahko učitelj uspešen pri delu,
učenci pa zadovoljni.
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Medsebojni odnosi in relacije, ki jih vzpostavljamo med seboj, so zelo zapleteni. Vsak učitelj v
oddelku ustvarja z vsakim svojim učencem nek svojstven odnos. Pri proučevanju odnosov v
oddelku gre za osebni odnos med učiteljem in učencem, ki se kaže v medosebnem vedenju
učitelja. Da odnos med učiteljem in učencem sploh steče, je potrebna komunikacija.

3 Zaključek
Ugotovila sem, da je neverbalna komunikacija pomembne in s tem povezan poslovni bonton.
Naše telo najprej z očmi zazna tisto, kar bo naše telo poslušalo. Seveda je pomembno, kaj
bomo poslušali, vendar bomo ob tem ves čas z očmi spremljali videno. S telesno govorico in
neverbalno komunikacijo našemu poslušalcu sporočamo marsikaj. Še bolj pomembno pa je,
kakšna je naša mimika obraza.
V sodobnem času smo se v šolstvu srečali s poučevanjem na daljavo, kjer smo uporabljali
različna spletna orodja za stike med učenci. V teh orodjih je naša mimika obraza prišla še kako
do izraza. Nekateri otroci so takšno obliko šolanja na daljavo sprejeli zelo težko, drugi lažje.
Nekaterim je bilo ljubše, spet drugim ne. Pomembno je, kako smo stopili pred otroke, kakšen
je bil naš izraz na obrazu in kakšen je bil njihov odziv. Otroci po mojih ugotovitvah, zelo dobro
prepoznajo naše počutje in občutenje in tega se moramo zavedati, včasih s pozitivno energijo
lahko pripomoremo k pozitivnemu učinku tudi na otrocih. Odrasli smo ljudje s tisoč opravki
dnevno. Zavedamo se, da vedno nismo dobro razpoloženi, vendar z znanjem, ki ga imamo,
lahko to prikrijemo in pred otroke stopimo z dobro voljo, ker to lahko vpliva tudi na njih.
Naloga učitelja je seveda tudi, da ves učni proces spremlja in se zaveda prisotnosti učencev na
drugi strani. Ali je njihova zbranost še dovolj močna za poslušanje in sprejemnaje nove učne
snovi ali ne? Tudi učitelj lahko razbira prek mimike obraza, saj tudi na daljavo zazna učenčevo
miselno odstotnost, morda nerazumevanje, ali pa celo tudi druge skrbi in težave.
Čeprav na daljavo smo prek računalnika in spleta z nekaterimi učenci lahko stopili v bolj tesen
in intimen stik in ustvarili odnos, ki ga znotraj razreda, morda nismo uspeli vzpostaviti. Kljub
vsemu pa lahko iz vsega, kar se nam je v preteklem letu zgodilo, povemo, da smo bogatejši za
nova znanja in spoznanja, ki so koristila prav vsem.
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OBDOBJE HIBRIDNIH REŠITEV V KOMUNIKACIJI
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Povzetek
Zdi se, da je pandemija covida-19 le še pospešila oblike dela od skoraj koder koli. Danes
sprejemamo delo na daljavo in različne hibridne situacije kot normalno stvarnost: hibridne
rastline, avtomobile, načine dela, medsebojne odnose itd. V staroegipčanski mitologiji so
častili tudi hibridne ljudi, kot sta sfinga ali Horus na primer. Ali lahko razvoj tehnologije danes
ponudi hibridizacijo česar koli? Digitalna doba je popolnoma spremenila okolje poslovnega,
osebnega in družbenega življenja. Morda je digitalni oblak redka svetla točka v današnjem
nestanovitnem okolju. V dobi zaslona in nenehne prisotnosti računalniških naprav se tudi v
izobraževanju pojavlja vprašanje varnosti, zasebnosti in potrebe po oblikovanju bontona za
novodobno komunikacijo. Peta industrijska revolucija bo usmerjena v kakovostno
povezovanje človeških možganov in umetne inteligence tudi na področju učnih situacij.

Ključne besede: hibridno delo, video konference, veščine poslušanja, bonton

Abstract
The covid-19 pandemic only seems to have accelerated forms of work from almost anywhere.
Today, we accept telecommuting and various hybrid situations as normal reality. Hybrid
plants, cars, ways of working, interpersonal relationships, etc. In ancient Egyptian mythology,
hybrid people such as the sphinx or Horus, for example, were also worshiped. Can the
development of technology today offer hybridization of anything? Perhaps the digital cloud is
a rare bright spot in today’s volatile environment? In the age of the screen and the constant
presence of computer devices, the question of security, privacy and the need to design
etiquette for modern communication also arises in education. The fifth industrial revolution
will focus on the quality integration of the human brain and artificial intelligence in the field
of learning situations as well.

Key words: hybrid work, video conferencing, listening skills, etiquette
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1 Hibridne situacije in nove tehnologije
Gospodarstvo še vedno trpi zaradi prvega vala covida-19. Digitalni oblak pa je gospodarska
svetla točka.Ponudniki računalništva v oblaku poročajo o močni rasti, saj je za delo od doma
ta tehnologija ključna. Pojavlja se t. i. hibridno delo, ki zahteva nov model delovanja.
(Dharmesh Thakker, 2021)
Španski gripi in prvi svetovni vojni je sledila eksplozija ustvarjalne energije. V velikih mestih je
bila gospodarska rast občutnejša.Nove tehnologije tistega časa, avtomobili ali radijski
sprejemniki, so postale običajne.Kriteriji, ki bi lahko optimistično napovedovali pozitivne
spremembe postcovidnega obdobja, so:
1. Pospešena digitalna produktivnost
Stopnja napredka digitalne tehnologije se hitro povečuje. Novi poslovni in organizacijski
modeli zagotavljajo večjo produktivnost. Pandemija je vsilila hitre poslovne spremembe.
Izvršna direktorica Microsofta Satya Nadella je dejala, da se je v šestih mesecih zgodilo pet
let digitalne preobrazbe. Covid-19 je prisilil podjetja, da postanejo pametnejša, hitrejša in
okretnejša.
2. Razširljiva umetna inteligenca
Pojavila se konvergenca digitalnih tehnologij – poceni računalništvo v oblaku, vseprisotno
mobilno računalništvo z ogromno senzorjev in hitrejša komunikacija.
3. Presežek kapitala
Svet je preplavljen s kapitalom, kar olajša pridobivanje sredstev za inovativne zagone.
Pospeševanje digitalnih tehnologij in umetna inteligenca spreminjata globalne igre, kar bo
spremenilo poslovne modele.
4. Fizične svetovne revolucije
Na fizičnem področju je napredek vedno počasnejši, v digitalnem pa se nenehno
pospešuje. Droni povečujejo donos v kmetijstvu, avtonomna vozila ne potrebujejo počitka.
S sekvenčno genetiko in umetno inteligenco se uvaja prilagojeno zdravljenje.
(Rich Karlgaard, 2021)
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Delo na daljavo in različni hibridni modeli izvajanja delovnih opravil zahtevajo spremembe na
več nivojih:
1. Osredotočenost na načela
Kratek seznam načel, ki temeljijo na izbranih vrednotah, bo ljudem pomagal razumeti
temeljne razloge za odločitve. To so lahko načelo pravičnosti ali načelo prožnosti ali izbire,
načelo zaupanja, načelo, povezano s kakovostjo dela ali z osredotočenostjo na stranke.
2. Negovanje kulture zaupanja
Splošna kultura zaupanja je temelj za konstruktivne odnose in poštenost. Zaupanje se gradi
z odprtostjo, dobro voljo, z ohranjanjem tesnega stika, doseganjem rezultatov, reševanjem
vprašanj in dokazovanjem integritete.
3. Razumevanje dela
Pred pandemijo je veliko organizacij menilo, da je potrebno večino dela opraviti na
delovnem mestu. Tudi delo na daljavo ni idealno in je lahko zgolj odziv na pandemijo.
Študija univerz v Maastrichtu in Erasmusu je pokazala, da je doma mogoče opravljati zlasti
naključno, rutinsko, individualno ali manj zapleteno delo.
4. Pripravljenost na eksperimente
Hibridno delo bo bolje sprejeto, ko bodo ljudje začutili odprtost podjetja za preizkušanje
novih pristopov za prilagoditev prilagodljivemu delu. Občutek odprtosti prispeva k
vzajemnosti – daj-dam.
5. Timski odnosi
Povezanost in empatičnost med sodelavci povečuje verjetnost pozitivnega vpliva na
delovanje skupine. Vezi med člani ekipe se krepijo ob nalogah, ki zahtevajo iskanje skupnih
rešitev. Skupni cilji in dokončanje pomembnih skupnih nalog krepijo zaupanje, kolegialnost
in povezanost.
6. Prisotni in dostopni voditelji
Ključni element konstruktivnih in produktivnih kultur je okolje, ki daje občutek bližine z
voditelji. Ljudje se včasih počutijo, kot da si z voditelji konkurirajo, to pa prispeva k
boljšemu vzdušju.
7. Jasna odgovornost
Za svoje delo in rezultate je potrebno biti odgovoren. Kulturo v organizaciji močno določa
najslabše vedenje, ki ga to okolje tolerira. Kadar ljudje čutijo, da drugi opravljajo svoje delo,
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dosegajo rezultate, dobijo ustrezno priznanje in odgovarjajo za svoja dejanja, je to v smeri
ustvarjanja dobre organizacijske kulture.
(Tracy Brower, 2021)

2 POP Josip – primer dobre prakse
V letu 2021 je vlada RS razglasila skladatelja in zdravnika Josipa Ipavca kot človeka, ki je v
našem prostoru pustil močan pečat. JSKD OI Šentjur je podal predlog, da mladi za mlade
oblikujejo kreativna sporočila v na žalost sivem času globalne pandemije. Barvitost pop
artizma in ulična umetnost sta v našem pouku predstavljala odlično priložnost v novi
stvarnosti.
Naloga je pomenila poseben izziv, saj se je izvajala v času dela na daljavo in to takoj po začetku
novega šolskega leta. Glasba, kompozicije, ikone, zdravniška praksa, bolezni … Kako sodobne
teme! V začetni fazi so dijaki raziskali Ipavčeva dela, analizirali pop ikone, pregledali
računalniška programska orodja za oblikovanje in v video okolju MS Teams opravili niz diskusij
z učiteljem, naročnikom in tudi med seboj. Primer je postal tako zanimiv, da bo objavljen v prvi
številki revije Zgodovina v šoli za leto 2021 na Zavodu RS za šolstvo, OE Celje; avtorica bo mag.
Bernarda Gaber.
Začetne ideje dijakov so se razvile v novodobne sporočilnosti. Nekateri so zdravniško prakso
aktualizirali in jo povezali s cepivi proti covidu, ki jih v času nastanka del še ni bilo. Drugi so
skladateljeva pomenljivo naslovljena dela (Imel sem ljubi dve ali Princesa Vrtoglavka) priredili
in oblikovali za današnji čas. Zelo zanimiva izkušnja pri delu na daljavo je bil zagovor in
utemeljitev izdelka pred vrstniki in profesorjem. Tako so se dela še bolj osmislila; argumenti
so postali stvar skupinskega prepričanja.

2.1 Od ekonomije pozornosti k ekonomiji ustvarjalca
V 21. stoletju je do sedaj prevladovalo gospodarstvo pozornosti na podlagi oglasov. Prihajajoče
gospodarstvo ustvarjalcev pa je sestavljeno iz platform, trgov in orodij, ki demokratizirajo
ustvarjalno izražanje in podjetništvo. V zadnjih desetletjih smo prešli iz materialno
zasnovanega gospodarstva v digitalno in informacijsko. Na prehodu stoletij je eksplodirala
količina informacij. Naša pozornost je vse redkejša in dragocenejša. Nekateri izdelki in storitve
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postanejo celo brezplačni v zameno za osebne podatke. Sedanja podjetja imajo v mislih
interese svojih lastnikov, ki pa se ne nanašajo nujno tudi na uporabnike. V prvih dneh
družabnih medijev in gospodarstva pozornosti so ustvarjalci potrebovali občinstvo platform.
Tudi digitalne platforme za izobraževanje niso novost. Moodle in MS Teams smo poznali že v
obdobju pred covidom-19. Platforme za družbena srečanja ljudem z nišnimi interesi ponujajo
srečanja podobno mislečih po vsem svetu. Te pa zdaj potrebujejo zveste skupnosti
ustvarjalcev. Zdi se, da je prihodnost digitalnega kapitalizma v rokah mnogih mikro
podjetnikov, ki so bližje, bolj povezani in zaradi svoje niše bolje razumejo svoje pokrovitelje
kot velike blagovne znamke.

2.2 Lahko razred razumemo kot nišno skupnost?
Nišne skupnosti imajo običajno več zvestih oboževalcev, kar ima za posledico večjo
angažiranost. Za vlagatelje, ki gledajo na prostor, lahko ekonomijo ustvarjalcev razdelimo v
štiri kategorije:
1. platforme,
2. orodja,
3. sredstva za monetizacijo in
4. podjetja, ki jih vodijo ustvarjalci.
Prva vključuje družbene in poklicne platforme, ki ustvarjajo nove ustvarjalce, demokratizirajo
dostop do občinstva, ustvarjalcem omogočajo učinkovitejšo predstavitev njihovih talentov ali
omogočajo nove oblike digitalne zabave. Drugič: mikro podjetniki podpirajo izbiro ustvarjalnih
orodij, ki izboljšujejo sam ustvarjalni proces. Število neodvisnih ustvarjalcev in mikro blagovnih
znamk bo v prihodnje naraščalo. Kot tretje obstaja tehnologija, ki ustvarjalcem pomaga pri
monetizaciji na nove načine ali z neposrednimi plačili oboževalcev, ne glede na to, ali gre za
nezamenljive žetone (NFT), tržnice ali nove plačilne rešitve. Nazadnje obstajajo podjetja, ki jih
vodijo ustvarjalci, majhna podskupina najambicioznejših podjetij, ki uporabljajo platforme in
infrastrukturo, obravnavano v kategoriji 1-3. Tista, ki lahko povečajo skupnost, hkrati pa
ohranijo visoko angažiranost, so najuspešnejša. (Clara Lindh Bergendorff, 2021)
Na začetku dela na daljavo je vodstvo šole izbralo platformo, ki omogoča deljenje vizualnih in
slišnih informacij v obliki pisnih zadolžitev in časovnega načrtovanja, vizualnih ter slušnih
srečanj itd. MS Teams okolje nudi možnost srečanj kot na družabnem okolju.
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Projekt POP Josip smo izvajali kot nišno blagovno znamko, za katero skrbimo tako ustvarjalec
– učitelj, kot tudi skupnost – dijaki. Angažiranost skupnosti smo vzdrževali z rednimi
zadolžitvami in deljenjem idej. Naročnik je igral vlogo oboževalca na način, da bo izbral
določena dela in jih nagradil. Učitelj in dijaki smo v prostor za pogovor vpisovali komentarje in
jih nagrajevali s smeški, vzpostavili smo sistem digitalnega aplavza.

2.3 Predmet v šoli kot blagovna znamka?
Všečki, kliki, smeški (angl. emoji), ključniki (angl, hashtag) … – vse, kar dokazuje angažiranost,
je rezultat iste tržne logike. Več časa kot potencialni potrošnik porabi za izdelek, storitev,
ponudbo ali neko idejo blagovne znamke, bolje je. Ljudje so sposobni ustvarjati vsebine za
prodajo drugim z zmogljivostjo ena na ena. Težave se pojavljajo, ko tržniki poskušajo ustvariti
privlačna sporočila za veliko skupino ljudi, od katerih ima vsak svoj okus in vrednote. Ljudje za
to nimajo časa niti sredstev ali intelektualne sposobnosti. Tu vstopajo sistemi umetne
inteligence. (Michael Ashley, 2019)
V projektu POP Josip je učitelj v rubriko Dodeljene naloge vstavil pisna navodila in priložil
ustrezno slikovno gradivo. Določil je časovne okvirje za oddajo nalog. Vsako nalogo je v
nadaljevanju pregledal in posameznemu dijaku napisal komentar. Analitika okolja omogoča
natančen pregled oddanih del v smislu spoštovanja časovnih omejitev in odzivov posameznika.
Sistem upravitelja kanala redno obvešča. Predstavlja delno avtomatizacijo in hkrati optimizira
preglednost in nadzor nad željenimi podatki. Po srečanjih v videu kanalu omogoča izpis
prisotnosti, zamud, sprotnih pogovorov itd.

2.4 Bonton pri uporabi digitalnih tehnologij
Pri bontonu gre za odnose med ljudmi. Gre za stroga, formalna pravila ravnanja. Bonton
pomaga zgraditi trdne odnose. Dobro sodelovanje temelji na odnosih in uspeh v poslovnem
življenju je sposobnost, da zgradimo dobre odnose s sodelavci, strankami, nadrejenimi itd.
Bonton se s časom spreminja. Razvijajoče se digitalno okolje je sorazmerno hitro oblikovalo
vprašanje o povezavi bontona in tehnologije. Tudi generacijska vrzel vpliva na tehnološki
bonton. Glasovna komunikacija je pri mlajših generacijah manj pogosta; morda celo nadležna.
Poleg teh razlik obstaja tudi vprašanje o pravilnem načinu uporabe tehnologije na delovnem
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mestu ali v učnem okolju. Kakšen je npr. bonton uporabe mobilnih telefonov? Ali so primerni
za sestanke? Ali jih je treba pustiti ob strani ali pa je dovolj, da jih samo obrnemo? Nova
tehnologija vedno narekuje spremembo bontona. Znan je primer iskanja pravilnega pozdrava,
ko je Bell izumil telefon. (www.mastersincommunications.org, 2021)
Izbor ustrezne tehnologije je ključen za doseganje začrtanih nalog. Ob uvedbi hibridnega
načina izobraževanja, t. i. modela C, so dijaki ostali doma in bili prepuščeni komunikaciji, ki jo
omogoča njihova lastna strojna in programska oprema. Šola je za nekatere dijake brez lastne
opreme zagotovila prenosne računalnike. Tudi programsko opremo imajo licenčno, z
možnostjo prijave od doma. Med postopkom vzpostavljanja povezave smo zaznali težave z
delovanjem domačih omrežij, strojne opreme, predvsem kamere in zvočnika, ter
nepoznavanjem programskega okolja. V tem primeru se je tudi mobilni telefon pokazal za
dobro rešitev. Dijaki so snemali domače zaslone in tehnologijo prenosnega telefona uporabili
kot alternativo.
Dobra komunikacija je ključna sestavina uspešnega življenja. Pravila učinkovitega
komuniciranja so:
1. Poslušajte osebo, s katero komunicirate
Prekinitev sogovorca, ko nekaj vzbudi vaše zanimanje, daje vtis, da vas bolj zanima tisto,
kar imate povedati, kot to, kar ima povedati sogovorec.
2. Razmislite o tonu govora
Vaš ton vpliva na način dojemanja besed. Ton glasu ne izraža le pomena govorjene besede,
ampak ustvarja zanimanje. Zaradi tona in variacije človekovega glasu lahko besede zvenijo
močno, poudarjajo čustva, lahko navdihujejo in motivirajo ljudi.
3. Uporabite empatijo
Razdražljivost in stres se lahko prenese na prijatelje ali sodelavce. Učinkovita in vljudna
komunikacija se začne z empatijo in razmišljanjem o potrebah drugih. Tudi če govorite o
svoji potrebi, razmislite, kako se bo to odrazilo pri nekom drugem.
V našem primeru je učitelj potreboval veliko mero empatije. Potrebno se je bilo postaviti v
situacijo mladega človeka na drugi strani, ki zaradi različnih razlogov ne želi deliti zaslona in
domačega okolja. Nekateri dijaki s posebnimi potrebami se niso bili pripravljeni pokazati v
videu. Pravila komunikacije so se oblikovala sproti, tudi različno od posameznika do
posameznika.
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Wertheim, 2008, meni, da naša družba pripisuje veliko vrednost artikuliranim in privlačnim
govornikom, v resnici pa je poslušanje ena najpomembnejših življenjskih veščin, ki jih lahko
gojimo. Nekatera vrhunska podjetja danes od zaposlenih zahtevajo, da se usposabljajo za
spretnosti poslušanja. Gojenje veščine poslušanja je dragoceno zaradi naslednjih razlogov:
1. Povečane produktivnosti.
2. Učenci, ki dobro poslušajo, se naučijo več.
3. Pozorni poslušalci imajo boljše pogajalske sposobnosti.
4. Poslušanje pomaga izogibanju konfliktom in nesporazumom.
5. Odnosi med ljudmi, ki resnično prisluhnejo drug drugemu, so močnejši.
Pri izvajanju pouka v okolju MS Teams smo učitelji poleg tehničnih ovir zaznali razne motilce
komunikacije. Med njih sodijo tudi:
1. izkrivljeno ali napačno dojemanje,
2. napačno branje govorice telesa,
3. selektivno poslušanje,
4. boj za prevlado,
5. želja po izpolnitvi lastnega interesa,
6. napačne predpostavke,
7. viri nezaupanja (vrednostna presoja, stanje duha),
8. dojemanje pristranskosti,
9. medosebni odnosi.
Izkrivljena samopodoba ali osredotočenost samo na svojo vlogo ali celo verbalni spopadi so
bili v našem primeru najpogostejši motilci dobre komunikacije. MS Teams omogoča lastniku
kanala nadzor nad takšnimi situacijami. Izklopijo se lahko mikrofoni ali spremeni vlogo člana v
skupini. Pozorno poslušanje je naučeno vedenje, ki se krepi z vadbo. Potrebno je izklopiti
motnje okoli sebe in ohraniti osredotočenost na sogovorca. Če pri poslušanju oblikujemo
miselne protiargumente, potem ne poslušamo. Ker naši možgani razmišljajo hitreje, kot ljudje
govorimo, se pojavi skušnjava po oblikovanju odgovora še pred dokončanjem misli sogovorca.
Zavedanje je koncept, ki se lepo povezuje s spretnostmi poslušanja. Pozorno poslušanje je
povezano s prisotnostjo v prostoru in času. Osredotočanje na eno stvar zmanjša raven stresa,
poveča produktivnost in omogoči odpravo motenj. Ko pozorno (zavestno) poslušamo ljudi,
lahko ti postanejo bolj dovzetni za drugačna stališča in jih lažje prepričamo za spremembe.
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V našem primeru smo izpostavili protiargumente in iskali skupno rešitev v realnem času. Dijaki
so na začetku ure dobili pisna navodila in učiteljeva izhodišča. Do konca ure so imeli čas, da
oblikujejo lastna prepričanja in jih zagovarjajo v video srečanju. Na koncu smo oblikovali
konsenz, ki je povzel različna stališča in ponudil smernice za nadaljevanje. Pri nas je bilo to
oblikovanje plakata za ciljno izbrano problematiko.

2.5 Video konference v okolju MS Teams
Video konference so postale bistvena sestavina sodobnega poslovnega in tudi izobraževalnega
sveta. Pomagajo izboljšati povezanost oddaljenih članov ekipe. Dejansko 80 % vodstvenih
delavcev pravi, da video konference nadomeščajo avdio konference kot prvo obliko notranje
skupinske komunikacije, 84 % pa jih meni, da v komunikaciji z zunanjimi zainteresiranimi
stranmi prehiteva zvočne konference. (Meredith Hart, 2020)
Pravila za sodelovanje na video konferenci:
1. Molčite, ko nimate besede.
2. Bodite točni.
3. Prepričajte se v pravilno delovanje izbrane tehnologije.
4. Uporabite primerno tehnologijo za vključitev vseh oddaljenih udeležencev.
5. Izberite ustrezno programsko in strojno opremo.
6. Nosite primerna oblačila.
7. Pravilno kadrirajte kamero.
8. Imejte pravo svetlobo.
9. Poglejte v kamero.
10. Bodite pozorni.
Večina mikrofonov zazna manjše zvoke v ozadju, ki lahko celo povzročijo nelagodje. Zaradi
različnih socialnih situacij vseh udeležencev video srečanja je prišlo do raznih, včasih tudi
komičnih, motenj. Poslušali smo lajež psa, delovanje sesalca ali vpitje mlajših otrok. Tudi
pravočasnost mora biti standard za vsako video srečanje, ker se zamuda vidi takoj, je pa tudi
sestavni del kasnejših poročil. Zamude povzročajo zmedo in prekinitve. Pravilno delovanje
tehnologije je ključno za nemoten potek dela. Udeleženci video konference morajo ustrezno
sodelovati in biti vključeni v srečanja. Za pouk na daljavo ali deljenje sestanka med več
skupinami obstaja na primer naprava Meeting Owl Pro. To je vrhunska 360-stopinjska kamera
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z mikrofonom in zvočnikom. Ustvarja izkušnjo osebnega sodelovanja za hibridne ekipe in se
brez težav integrira z različnimi konferenčnimi platformami. Omogoča t. i. potopno izkušnjo,
360-stopinjski pogled in zvok. Samodejni zoom, ki se odziva na govorečega, omogoča analitiko
itd. Pri pouku smo v MS Teams izrabili tako možnost video pogovorov kot deljenja računalnika
na daljavo. V tem primeru se je skrčil prostor zasebnosti. Učitelj je vstopal v računalnik dijaka
in tako spremenil izobraževalno izkušnjo. Dijak je takoj dobil odgovor na nerešen problem in
je lahko nadaljeval s procesom. Vzpostavila se je tudi konstruktivna debata, medsebojno
zaupanje in aktivno poslušanje vsakega člana, ki je svoje delo utemeljil z deljenjem v video
srečanju.

3 Zaključek
Uspešna video srečanja so pogojena z izborom ustrezne programske in strojne opreme, ki ne
zahteva obsežnega usposabljanja. Fizična srečanja so nadomestile digitalne tehnologije.
Razvijajoče se digitalno okolje je sorazmerno hitro oblikovalo vprašanje o povezavi bontona in
tehnologije. Začetni nesporazumi v smislu pravil oblačenja, kadriranja, osvetlitve in
primernega komuniciranja so hitro izginili. Naša družba pripisuje veliko vrednost artikuliranim
in privlačnim govornikom. V prihodnje pa bo poslušanje ena najpomembnejših življenjskih
veščin. Potrebovali bomo veliko mero empatije. V pouk na daljavo bo potrebno vpeljati
značilnosti družabnih omrežij v smislu nišnih skupnosti. Zdi se, da se uveljavljen model
prekarnega dela, ki tveganja in negotovost prenašajo na zaposlene, uveljavlja tudi na področju
šolstva.
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Povzetek
Izbruh koronavirusa covid-19 je za vse udeležence v šolskem sistemu prinesel veliko
sprememb. Spremembe so se pokazale predvsem pri načinu komunikacije, zato je bila v teh
okoliščinah vsakršna spretnost pri e-komunikaciji zelo pomembna. Rezultat ankete na naši šoli
je pokazal težnjo po enotnem načinu komuniciranja za celotno šolo. Kakovostna komunikacija
je ena izmed pomembnih spretnosti vsakega človeka in bi se morala razvijati v vseh sferah
našega življenja. V vzgojno-izobraževalnem procesu je bila v ospredju učiteljeva komunikacija
pri posredovanju znanja. Sestavljena je iz primerne in pravilne rabe verbalne in neverbalne
komunikacije. V času pouka na daljavo je bila neverbalna komunikacija v veliki meri okrnjena,
čeprav je pri vzpostavitvi medsebojnih odnosov ključna. S pomočjo neverbalne komunikacije
lahko učitelj dobi povratno informacijo o usvojenem znanju, saj izraža mimika tudi stopnjo
razumevanja posameznika.
Ključne besede: komunikacija, spletno komuniciranje, nebesedna komunikacija

Abstract
The outbreak of covid-19 coronavirus has brought a lot of changes for all participants in the
school system. Changes have arisen especially in the way of communication, therefore the
skill of online communication was of extreme importance in the circumstances that we were
in. The result of the survey at our school has shown the tendency for equal communication
for the whole school. Quality communication is one of the important skills for each human
being and should develop in all spheres of our life. The role of teacher's communication in
educational system was sharing knowledge which was in the limelight. It consists of a proper
and correct use of verbal and nonverbal communication. In distance learning the nonverbal
communication was in the background despite the fact that it is one of the key points in our
interpersonal relations. According to nonverbal communication a teacher can get the
feedback about the knowledge somebody has acquired since the facial expression reveals the
level of somebody's understanding.
Key words: communication, nonverbal communication, online communication
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1 Uvod - komunikacija
Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola communicate, ki pomeni skupno napraviti,
sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, biti v medsebojni zvezi. Izraz
communio lat. pomeni skupnost, communicatio (lat.) pa pomeni sporočilo, naznanilo,
občevanje, povezanost.
Slovar slovenskega knjižnega jezika pa opredeljuje pojem komunikacije kot sporazumevanje,
izmenjavanje, posredovanje misli, informacij.
"V najširšem pomenu je komunikacija proces izmenjave podatkov in informacij za medsebojno
sporazumevanje. Namenjena je vzpostavljanju medsebojnih stikov, pridobivanju znanja,
izmenjavi stališč, prenašanju izkušenj in spoznanj, dogovarjanju in sporazumevanju ter
oblikovanju medsebojnih razmerij. Komunikacija je kakršnokoli verbalno ali neverbalno
vedenje, ki ga zazna druga oseba." (Vrhovec, 2004)
Obvladovanje umetnosti komuniciranja je ključ do uspeha v politiki, poslovnem svetu,
izobraževanju, družini in dvorjenju. (Brajša, 1994)
Komunikacija je dejavnost, s katero se srečamo že ob rojstvu in jo uporabljamo celo življenje.
S pomočjo komunikacije se sporazumevamo, prenašamo informacije in gradimo medsebojne
odnose.
Delimo jo na verbalno (besedno) in neverbalno (nebesedno) komunikacijo. Verbalna
komunikacija je lahko govorna ali pisna. Večina ljudi še vedno misli, da je je glavno sredstvo za
sporazumevanje govor. (Pease, 2008) Na drugi strani pa je neverbalna komunikacija, ki je
starejša od verbalne, saj je stara toliko kot človeški rod. Večino sporočila prenašajo telesni
znaki, ki spadajo v nebesedno komunikacijo. Hkrati pa ta skupina zajema tudi mimiko, kretnje
rok, gibanje v prostoru, izraz na obrazu, vsak dotik, vonj, tudi način oblačenja. Pri tej skupini
so tako vključeni vsi človeški čuti: vid, sluh, voh, okus in tip. Poleg čutov so pomembni še
prostor, čas in predmeti. Neverbalna in verbalna komunikacija se med seboj dopolnjujeta.
Izražanje neverbalne komunikacije je veliko težje obvladljivo kot izražanje verbalne
komunikacije. Ocenjuje se, da je delež teh sestavin sledeči: pomen besed (7 %), intonacija
govora (38 %) in govorica telesa, obraz in kretnje (55 %). (Možina, Tavčar in Kneževič, 1995)
Človek je socialno bitje, zato je stik z drugimi ljudmi nujno potreben, saj se na ta način odvija
socializacija in poteka medsebojna komunikacija, ki se vedno bolj razvija in postaja
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kompleksnejša. Komunikacija se uporablja na vseh področjih v našem življenju, tudi v šolah.
Hkrati pa postaja orodje profesionalnosti pri delu učitelja. Nastopanje je ena izmed rednih
nalog učitelja, kjer poteka podajanje znanja preko različnih kanalov. Za uspešno dosego cilja
pa mora biti komunikacija jasna, primerna, nazorna in prepričljiva. Pri tem učitelji uporabljajo
verbalno in neverbalno komunikacijo, kateri posvečamo premalo pozornosti. Če želimo
uspešno prenesti razna sporočila moramo uporabiti različne poti komunikacije, da lahko
besede resnično zaživijo. Če želimo ta žar oziroma čar prenesti na naše poslušalce, ga moramo
imeti sprva tudi sami.
V prispevku želim prikazati moč komunikacije, ki je v ospredju pri delu vsakega učitelja. Večkrat
se premalo zavedamo, kako pomemben je način komunikacije, ki odraža marsikaj. V dejanski
učilnici se besedna komunikacija prepleta z nebesedno komunikacijo, o kateri se res premalo
pogovarjamo. Pravijo, da slika pove več kot tisoč besed. Podobna situacija je pri neverbalni
komunikaciji, kjer s svojo 'pojavo', nastopom oziroma načinom sporočamo več kot si verjetno
sploh lahko predstavljamo. V času epidemije je bila le-ta izredno okrnjena. Kljub temu dejstvu
smo jo pri poučevanju angleškega jezika pri pouku na daljavo, v prvi triadi, dokaj spretno
uporabljali, predvsem s pomočjo e-komunikacije in videokonferenc. Večje število pozitivnih
neverbalnih znakov učitelja prispeva k boljši razredni klimi, k večji kakovosti pouka in hitrejši
ter učinkovitejši dosegi cilja. Hkrati pa želim prikazati rezultate ankete, ki so odraz trikotnika:
učenec, učitelj in starš, saj je komunikacija potekala pod kritičnim očesom tudi ostalih
soudeležencev pouka na daljavo.

2 Komunikacijski proces in učiteljeva vloga
E-komunikacija oziroma elektronsko komuniciranje med učitelji in učenci je bilo pred časom
izvajanja izobraževanja na daljavo prej izjema kot pravilo, v času izrednih razmer pa pravzaprav
edini možni način. Pri tem je bilo potrebno upoštevati različna pravila in bonton pri
uporabljanju aktivne e-komunikacije, kot so: vikanje, uporaba knjižnega slovenskega jezika uporaba velike začetnice, ločil in primeren ter ustrezen jezik v pisni obliki. Izkazalo se je, da
bomo morali to veščino še sproti nadgrajevati, da se bo sčasoma vzpostavila raven pravilnega
e-komuniciranja. V teh razmerah nam je bila kljub uporabi spletne komunikacije odvzeta v
veliki meri neverbalna komunikacija, kateri zagotovo posvečamo premalo pozornosti, čeprav
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je zelo pomembna. Zavedati se moramo, da lahko učitelj dostikrat prav na osnovi neverbalne
komunikacije sklepa o doseženi ravni oziroma stopnji razumevanja učenčevega usvojenega
znanja.
Neverbalna komunikacija je nebesedna komunikacija in je zgovornejša od besed, saj
predstavlja nad 50 % našega izražanja. Zajema mimiko, izraz na obrazu, kretnje rok, vsak dotik,
vonj, gibanje v prostoru, način oblačenja … Pri neverbalni komunikaciji na takšen način
presojamo, ocenjujemo prepričljivost sočloveka.
Možina (Možina, Tavčar in Kneževič, 1995) opredeljuje komuniciranje kot proces prenašanja
informacij z medsebojnim sporazumevanjem. Učitelji spadamo v tisti skupino ljudi, ki bi morali
komunikacijske spretnosti zelo dobro obvladati, saj je to pot do uspeha pri izobraževanju naših
učencev. Pri tem moramo upoštevati, da je sam komunikacijski proces potrebno res dobro
poznati, saj zagotavlja pretok informacij od pošiljatelja do prejemnika. Sporočila morajo biti
jasno podana in pravilno predstavljena, kajti v obratnem primeru se lahko sporočilo napačno
razume, kot smo si prvotno zastavili. Previdni moramo biti tudi pri količini podanih,
predstavljenih informacij, saj lahko prejemnik v določenem času sprejme le določeno količino
sporočil. Pri načinu podajanju snovi ne smemo pozabiti na različne kanale in ne smemo
uporabljati tistih, ki nam osebno najbolj ustrezajo. Na takšen način bomo zajeli večje število
učencev, upoštevali različne učne tipe in hitreje ter učinkoviteje dosegli cilj. Pri tem ne smemo
pozabiti na motnje, ki se lahko pojavijo med samim procesom komuniciranja, kot so hrup,
prekinjene povezave, zapletena sporočila … Vse to vpliva na učinkovitost končnega
sporazumevanja.

2.1 E-komunikacija na osnovi spletnih učilnic - Google Classroom
Rezultati ankete za starše in učence, ki je bila izvedena po prvem zaprtju šole, so kazali na idejo
po enotnem sistemu, ki bi veljal od 1. do 9. razreda, saj so učitelji sprva uporabljali različne
načine pri pouku na daljavo. Sledila je vzpostavitev spletnih učilnic – Google Classroom, na
ravni celotne šole, preko šolskih mailov učiteljev in učencev. Vsi učenci na naši šoli imajo že od
1. razreda svoj mail, kar nam je zelo olajšalo nadaljnje delo. Na predmetni stopnji je vsak učitelj
ustvaril svojo spletno učilnico, za vsak razred, ki ga poučuje. Na razredni stopnji pa smo bili
predmetni učitelji, npr. tisti, ki poučujemo angleški jezik, pridruženi v učilnico vsakega
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razrednika, saj smo mnenja, da je predvsem za učence prve triade, to zelo zahtevna zadeva.
Učitelji smo objavljali snov ali pa imeli videokonferenčni način poučevanja v skladu z našim
rednim urnikom, da ni prihajalo do nevšečnosti. Videokonference smo morali vpisovati
vnaprej v skupen urnik posameznega razreda, po vnaprej določenih pravilih in sistemu. Pri tem
je potrebno opozoriti na pravilen bonton pri e-komunikaciji, ki ga moramo graditi že od vstopa
učenca v 1. razred osnovne šole, v kar so nas dodatno postavile izredne razmere.

2.2 Neverbalna komunikacija
To, kar povemo je pomembno, vendar je ključno tudi to, kako to povemo. Kvaliteta in
kvantiteta se tako med seboj tesno povezujeta. Praviloma uporablja neverbalna komunikacija
več kanalov. Z neverbalno komunikacijo poudarimo to, kar smo izrazili z verbalno.
Besede, ki nosijo vsebino sporočila imajo 7 % delež, 38 % pripada glasu, ki zajema še barvo,
višino, ritem in glasnost. Raziskave pa kažejo na to, da kar 55 % pripada nebesednemu
komuniciranju. V to govorico telesa sodijo še: drža, mimika, kretnje in pogled. Govorica telesa
obsega proksemiko (položaj, držo, hojo in gibanje po prostoru), gestiko (kretnje rok, nog,
glave) in mimiko (izrazi obraza in oči). Pravijo, da obsega govorica telesa okrog 700.000 izrazov.
To je približno stokrat več, kot zmore s svojim bogatim besednjakom povedati zelo izobražen
človek. Ko opazujemo sogovornika, se osredotočimo na najbolj zgovorne dele telesa oziroma
na zunanjost človeka, kot so: obraz, oči in roke. A ti predstavljajo le 10 % vidne površine
človekovega telesa. Drugo pokrivajo lasje, brada, oblačila in čevlji. Tudi 90 % ostale vidne
površine prispeva svoj delež k učinkovitejši komunikaciji oziroma celostnemu vtisu. Odločilna
dejavnika sta elegantnost in urejenost. Dejstva potrjujejo, da si osnovni vtis o človeku
ustvarimo v prvih nekaj desetinkah sekunde, ko človeka zagledamo. Potem se vtis samo
dopolnjuje in praviloma bistveno ne spreminja. Pri tem sta pomembna tudi čas in prostor.

2.3 Kategorije neverbalne komunikacije
Govorica telesa zajema torej mimiko, gestikulacijo, proksemiko, vonj in dotik. Mimika vključuje
vse pojave, ki jih ljudje naredimo na obrazu. S pomočjo mimike odražamo tudi naše
razpoloženje, misli in čustva. V to skupino sodijo poteze obraza, stik s pogledom, smer
pogleda, vsa gibanja glave.
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Na obrazu ločimo tri območja, ki so pomembna in to so: čelno območje in obrvi, srednji del
obraza: oči, predvsem zenice, nos in območje lic ter usta in čeljusti.
Gestikulacija obsega kretnje in položaje rok, nog in glave ter stoječe položaje in držo ter
kimanje z glavo.
Na osnovi drže telesa lahko sklepamo o vrsti občutkov, dejanj in misli, ne da bi jih v resnici
slišali.
Proksemika obravnava položaj in gibanje ljudi v prostoru, kje v prostoru se nahajamo in kam
ter kako se usedemo. Že način hoje nakazuje naše razpoloženje. Prostor oziroma pasovi okoli
nas nam omogočajo določeno mero sproščenosti, varnosti in od njih je posledično odvisno
celo naše vzdušje. Tudi način sedenja spada v to skupino.
Eno izmed pomembnih sporočil gibanja in drže je pokončnost, saj odseva notranjo
naravnanost človeka in dobro vpliva na razpoloženje posameznika, obenem pa daje
sogovorniku pomembno sporočilo.
Zunanji videz, dotik in vonj so naslednji elementi, ki sodijo v to skupino. Splošni videz, osebna
higiena, urejenost in skrb za zdravje so pomembni dejavniki za uspešno komunikacijo. Dobra
zunanja podoba, ki vključuje tudi način oblačenja, je povezana s samozavestjo. Zunanja
podoba se povezuje še z zdravim načinom življenja, gibanjem in zdravo prehrano.
Vonj in dotik sta tudi pomembni komponenti, ki pa se razlikujeta glede na to, iz katere kulture
prihajamo in kakšne so naše percepcije.

2.4 Primeri dobre prakse neverbalne komunikacije - s pesmicami in z
igrami ter videoposnetki do boljšega uspeha pri učenju
angleščine v prvi triadi
PESMI:
1. If you are a boy If You're a Kid Dance Around! song for kids about following directions
(https://www.youtube.com/watch?v=H2gD-sRYPmQ),
2. Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids (https://www.youtube.com/watch?v=jBfb33_KHU),
3. Walking Walking | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
(https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU),
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4. Head Shoulders Knees And Toes (2019) | Noodle & Pals | Super Simple Songs
(https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg),
5. Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs
(https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ),
6. This Is The Way | Kids Songs | Super Simple Songs
(https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ),
7. The Hokey Pokey Shake (https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg),
8. Brain Breaks - Action Songs for Children - Move and Freeze - Kids Songs by The Learning
Station (https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE),
9. Hello Hello! Can You Clap Your Hands? | Original Kids Song | Super Simple Songs
(https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M),
10. Let's Go To The Zoo | Animal Song for Kids
11. (https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk)

IGRE:
1. A game: Simon says … (stand up, sit down, touch your nose/head/ear-s, turn around, jump,
open/close your notebook/book, touch your toes …),
2. A game: day vs. night,
3. A game of tennis (where you pretend you have a ball and you say a line from a particular
song and then the children get a ball and they simply have to repeat what you have just
said),
4. Counting to ten with your body (forward and backwards)…

2.5 Analiza ankete pouka na daljavo (1. – 3. razred)
Pri reševanju ankete pouka na daljavo za učence od 1. – 3. razreda smo za pomoč pri
reševanju/branju zaprosili starše.
Anketa je obsegala dve demografski vprašanji (razred in spol), dve vprašanji zaprtega tipa ter
štiri vprašanja odprtega tipa.
Anketo je rešilo 110 učencev in učenk, od tega polovica učencev 1. razreda, 30 % učencev 2.
razreda in 20 % učencev 3. razreda. Anketo je rešilo bistveno več deklic (66 %).
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Več kot polovica učencev se ne strinja s trditvama, da jim je šola na daljavo všeč ter, da se v
času pouka na daljavo učijo več. 66 % jih meni, da snov lažje usvojijo v šoli. Skoraj polovica
anketiranih ocenjuje, da je njihovo znanje slabše. Polovica učencev se strinja s trditvijo, da
izgubljajo motivacijo za šolsko delo. Dobra tretjina jih priznava, da v času pouka počnejo tudi
kaj nešolskega.
Več kot dve tretjini učencev je večino časa dobre volje ter se ne počuti žalostno in otožno.
Slaba desetina zaznava težave s spanjem. Velika večina se jih ne počuti slabo, se tudi znajo
sprostiti, imajo čas za stvari, ki jih veselijo ter znajo poiskati pomoč. Večina pogreša druženje
s prijatelji.
Pri delu na daljavo najbolj pogrešajo prijatelje/sošolce, nato učitelje, pouk, razlago v šoli,
učenje skozi igro, šport, oseben stik …
Pri delu na daljavo pohvalijo izjemen trudi učiteljic pri pripravi videogradiv, zgledno in
strokovno pripravljena navodila, skrb in doslednost učiteljic, videokonference. Pohvalijo tudi
sebe oziroma starše.
Pri delu na daljavo petino ne moti nič. Dobro desetino moti, da nimajo stikov s sošolci oziroma
da niso v razredu, slabo desetino pa, da je veliko snovi, veliko nalog. Nekaj jih ima tehnične
težave, težje pa jim je tudi sedenje za računalnikom.
Slaba petina nima predlogov za izboljšanje pouka na daljavo. 13 % si želi več videokonferenc,
7 % da bi šli čim prej v šolo (anketa je bila izvedena še v času pouka na daljavo). Bolj redki
odgovori so videokonference namenjene igri, manj snovi …

3 Zaključek
Z učiteljskim poklicem se v svojem življenju srečamo vsi, sprva kot otroci, pozneje pa kot starši
otrok, ki obiskujejo šolo.
V vzgojno-izobraževalnem svetu ima učitelj poleg vloge poučevanja še vrsto drugih vlog.
Učitelj je najprej v vlogi uslužbenca in strokovnjaka, pa tudi v različnih drugih vlogah, ki se med
seboj menjujejo, dopolnjujejo in spreminjajo. Zaželeno je, da je učitelj tudi igralec, pevec,
mimik, saj je neverbalna komunikacija izredno pomembna. Kljub vsemu smo pri poučevanju
angleščine na daljavo uspešno ohranjali neverbalno komunikacijo, še zlasti v prvem triletju,
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saj učenci v tem starostnem obdobju dosegajo na tak način boljše rezultate. Pri tem si
pomagamo s pesmimi, z igrami, pa tudi z brain gym-om.
Poklic učitelja se nenehno spreminja. Vedno bolj se poudarjajo učiteljeve kompetence,
profesionalizem, ki ga kažemo z dobrim poznavanjem vzgojno-izobraževalnih ciljev svojega
področja, z razumevanjem in poznavanjem učnega načrta in s poglobljenim strokovnim
znanjem. Večina učiteljev se zaradi nenehnih sprememb za svoje delo dodatno strokovno
izobražuje in izpopolnjuje, saj je poklic resnično odgovoren in zahteven, kar se je še posebej
pokazalo v času pouka na daljavo. Lastnosti, ki jih ima vsak dober učitelj so zagotovo
komunikativnost, želja po pridobivanju novih znanj, sposobnost vživljanja v otroka,
kreativnost, motiviranost za delo z otroci …
V času epidemije sta bili tako v ospredju prenašanje znanja na učence in e-komunikacija.
Učitelji smo z uporabo različnih računalniških orodij in aplikacij želeli približati vsebino
učencem na zanimiv način, da bi čim bolje in čim hitreje dosegli zastavljene cilje. Delo učitelja
ni le posredovanje znanja otrokom, temveč tudi vzgajanje novih generacij, tudi s svojim
vzgledom. Po eni stran mora dober pouk učencem v prvi vrsti olajšati odkrivanje novega. Po
drugi strani pa mora dober učitelj znati ustvariti prijetno vzdušje v razredu, ki temelji na
razumevanju in medsebojnem spoštovanju.
Obdobje, v katerem živimo, pa pred nas postavlja nova pričakovanja in zahteve, saj se odvijajo
številne družbene spremembe, razvijajo se nove komunikacijske tehnologije … Vse to pa
pomeni, da so spremembe naša redna stalnica, ki nas nenehno postavljajo v fleksibilno vlogo
in dokazujejo, da se učimo resnično celo življenje, saj je potrebno naše kompetence, spretnosti
in jezikovno znanje konstantno razvijati in širiti.
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5 Priloge
5.1 Analiza - Grafi

Spol: (n = 110)

Razred: (n = 110)
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Dobro preberi naslednje trditve. Označi, kako se z njimi strinjaš. (n = 93)

Kako pogosto se pri tebi v ZADNJEM MESECU pojavljajo naslednje misli/občutja/dejanja:
(n = 91)

Zapiši, kaj pri delu za šolo na daljavo POGREŠAŠ.
Odgovori

f

-

prijatelje/sošolce in sošolke oz. druženje ter igro z njimi

65

-

učiteljice/i/o

26

-

učilnico/šolo/da sem v šoli

13

-

nič ne pogrešam

10
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-

športno vzgojo/raje bi telovadil v šoli

8

-

pouk v šoli/razlago v živo

4

-

učenje skozi igro

3

-

oseben stik/stik v živo

3

-

igre in igranje

2

-

aktivnosti

1

-

jagodni štrudelj

1

-

prijazne kuharice

1

-

pomoč učiteljice

1

-

manjši obseg snovi, saj je delo na daljavo v skorajšnji popolni domeni staršev, če

1

želimo, da otrok dejansko kaj odnese od njega; poleg šole je potrebno opravljati
še druge stvari v gospodinjstvu, skrbeti za druge otroke, itd.; so dnevi, ko se sedi
za računalnikom po večino dneva; V kolikor se kakšen dan česa ne opravi, se to
prestavi na naslednji dan, ko pa že čaka nova snov. ...
-

prav ničesar ne pogrešamo, glede na to, da imam možnost imeti otroka doma v

1

varnem okolju, brez vsakodnevne skrbi, da zboli, je pač glede na trenutno
situacijo to precej bolje kot obiskovanje šol
-

da bi imeli več videokonferenc, da bi se lahko videli s sošolkami in sošolci

1

-

ne vem

1

-

pogoste so bile slovnične napake in nelogičnosti v spletnih nalogah in kvizih.

1

-

sedenje v šolskih klopeh s prijatelji

1

-

razlago učne snovi preko videokonference

1

-

pomoč učiteljice, kadar kaj ne razumem.

1

-

raje ustvarjam v šoli in pogrešam lum

1

-

vmesne odmore, drevo za bralno značko

1
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Zapiši, kaj pri delu za šolo na daljavo lahko POHVALIŠ.
Odgovori
-

f

izjemen trud učiteljic pri pripravi video gradiv/zgledno in strokovno pripravljena 26
navodila in video izdelki

-

učiteljice/njihovo skrb in trud, doslednost

25

-

videokonference

5

-

nič

3

-

mamico oz. starše

3

-

da lahko dolgo spim

3

-

likovno vzgojo

2

-

sebe

2

-

jasna navodila

2

-

pripravljeno gradivo za ure je zanimivo

1

-

pohvalim še daljavo, ki mi pomeni, da se ne okužim, česar se bojim

1

-

večkratne odmore

1

-

da sem doma

1

-

snov ni obsežna, ni preveč videokonferenc

1

-

organizacija pouka na daljavo

1

-

da lahko zvečer naredim že kakšno stvar za naslednji šolski dan

1

-

vse, kar obstaja

1

-

postajam samostojen; da se redno učim in pišem

1

-

všeč mi je pisanje po zdrobu

1

-

nič ji ni bilo všeč ... še to, da je več z mano ne :/

1

-

da sem videla prijatelje

1

-

dolgi sprehodi in več časa za igro doma

1

-

športna mi je bila najbolj všeč

1
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-

zanimiv pouk z veliko gibanja - nogometaš

1

-

lahko pohvalim, da imam vse zapiske

1

-

pravočasno pripravljene naloge, povratne informacije

1

-

snov lepo razložena

1

-

da sem se naučila povleči igrice in druge stvari iz googla

1

-

veliko časa lahko preživim z atijem; všeč mi je, ko kaj ustvarjamo doma za šolo

1

-

pohvalim lahko matematiko in male pisane črke

1

-

vse je v redu

1

-

zabavne naloge

1

-

kratka šola, lahko ustavim posnetek; delo v lastnem tempu; ne motijo me učenci, 1
ki bi klepetali - boljša zbranost

-

ni dodatnih domačih nalog

1

-

pesmice in ustvarjanje

1

Zapiši, kaj te pri delu za šolo na daljavo MOTI.
Odgovori

f

-

nič

23

-

da nimam stikov s sošolci, da ni v živo v razredu

12

-

veliko snovi, navodil in informacij, nalog

10

-

tehnične težave

7

-

sedenje za računalnikom

6

-

ne vem

3

-

veliko pisanja

2

-

premalo videokonferenc

2

-

da sem doma, raje bi bil v šoli

2

-

imela bi še več videokonferenc, sploh pri angleščini

1
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-

to, da me uči mami

1

-

da ni prisotnosti učiteljice

1

-

to, da se mama dere na mene; premalo pozornosti pri videokonferencah ...

1

-

da učitelji pošiljajo naloge izven šolskega urnika

1

-

da je veliko pisanja in snovi pri spoznavanju okolja, da je veliko pisanja pri 1
angleščini, da v šoli na daljavo ni možnosti, da nas učiteljica nagradi, če kakšno
stvar naredimo zelo dobro

-

branje

1

-

premalo usvojim znanje; nisem zbran ...

1

-

dolgočasno je poslušati videoposnetke, o naravi na primer in tudi pravljice; V živo 1
so te stvari mnogo bolje.

-

slaba koncentracija

1

-

neučinkovito delo za tuj jezik

1

-

učiteljica nam lahko več pokaže, pove v šoli kot doma

1

-

ko sošolci klepetajo med konferenco in prižigajo mikrofonček

1

-

preveč monotono, suhoparno delo; vsak dan je vse enako; dolgočasno

1

-

snov se ne oddaja tako kot bi se mogla in jo otroci ne dojemajo enako

1

-

da je mamica v službi in za šolo nato delava dolgo v noč

1

-

videokonference mi niso všeč

1

-

težke naloge

1

-

potrebno je veliko časa, da starši presedijo zraven mene

1

-

da se s prijatelji ne moremo kaj zmeniti, pogovoriti, ker delam sam

1

-

učenke ne moti nič, starše pa marsikaj

1

-

da se snov ne utrdi ...

1

-

predolgo že to traja

1

-

nimam vedno miru, saj imam dva mlajša bratca

1

-

posnetki

1
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Zapiši, kaj pri delu za šolo na daljavo PREDLAGAŠ.
Odgovori

f

-

nič, nimam predlogov

25

-

več videoklicev/videokonferenc

14

-

da bi bili v šoli/čim prej v šolo

8

-

ne vem

7

-

vse je bilo v redu

4

-

videokonference namenjene igri

2

-

manj naloge, manj snovi

4

-

manj pisanja v zvezek

2

-

kakšen prost dan (dan po lastni izbiri)

2

-

utrjevanje snovi

2

-

več razlage in manj risanja in barvanja

1

-

športne aktivnosti, sošolce

1

-

več dela pri lum :) ... raje bi šla v šolo

1

-

več spoznavanja okolja

1

-

ne more se narediti šola na daljavo, da bo tako kot v šoli

1

-

učenje skozi igro

1

-

vk v manjših skupinah pri tujem jeziku

1

-

več interakcije, bolj dosledno pripravljene naloge brez slovničnih in drugih napak 1

-

vse je bilo korektno izpeljano

1

-

več pisanja pisanih črk

1

-

da se vsi čuvamo in ostanemo zdravi

1

-

da drugi ne klepetajo med poukom

1

-

predlagam, da bi za vsako uro bil zvočni posnetek od učiteljice in ne kot dokument, 1
zapis, kaj moramo narediti
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-

da bi pouk potekal preko spleta za vse predmete - v živo

1

-

kakšno videokonferenco več iz tujega jezika - saj se ga šele učijo in je izgovorjava, 1
razumevanje in branje nujnega pomena

-

več razlage učitelja, preveč snovi za prvo triado; preveč nalaganja dela na starše,

1

saj otroci še niso samostojni pri računalniku in opravljanju nalog; otroci
potrebujejo stalni nadzor in pomoč
-

podajanje učne snovi kot bi otrok bil pri pouku in samostojen, tako pa smo starši

1

učitelji in razlagamo novo snov
-

šola ne sme in ne more biti na daljavo; otroci niso dovolj zreli za samoučenje

1

-

otrok bi rad samo dlje spal in nič drugega:]

1
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Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Tea Bevc Holobar

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
NONVERBAL COMMUNICATION
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Povzetek
Vsaka verbalna komunikacija vključuje neverbalno komunikacijo. Raba neverbalne
komunikacije se razlikuje od osebe do osebe, od teme, o kateri se govori, števila oseb, ki so
vključeni v pogovor, okolja, v katerem se pogovor odvija, razpoloženosti govorečih …
Neverbalno komunikacijo izražamo s številnimi neverbalnimi signali, kot so mimika obraza, ki
se izraža preko oči, ustnic, obrvi, nosu, čela; jakost, ton, barva glasu ter preko govorice telesa,
ki se izraža preko gibov nog, rok, dlani, prstov, ramen in glave. Neverbalna komunikacija ima
lahko večje, močnejše sporočilo od besed, ki so izrečene, saj je mogoče iz nje razbrati številna
čustva, ki jih govorec sporoča.
Ključne besede: verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, govorica telesa, mimika
obraza, komuniciranje, medosebni prostor, izražanje

Abstract
Every verbal communication involves nonverbal communication. The use of nonverbal
communication varies from person to person, from the topic being discussed, the number of
people involved in the conversation, the environment in which the conversation takes place,
the mood of the speakers… Nonverbal communication is expressed by many nonverbal signals
such as facial expressions, which is expressed through the eyes, lips, eyebrows, nose,
forehead; volume, tone, color of voice and through body language expressed through
movements of legs, arms, palms, fingers, shoulders and head. Nonverbal communication can
have a bigger, stronger message than the words that are spoken, as can be deduced from the
many emotions which the speaker communicates with.

Key words: verbal communication, nonverbal communication, body language, facial
expressions, communication, interpersonal space, expression
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1 Komunikacija in neverbalna komunikacija
Komunikacija je ključna dejavnost našega vsakdanjega življenja. Je izmenjava ali prenos
informacij od ene osebe do druge. (Mladenovič, 2012, 7) Informacije lahko prenašamo na
različne načine. Najpogosteje jih prenašamo s pomočjo govora. Pogosto pa pozabimo na
neverbalno komunikacijo, ki vključuje mimiko obraza, gestikulacijo rok, ton glasu, govorico
telesa, lastno zunanjo podobo in podobo lastnega okolja. (Mladenovič, 2012, 7)
Nebesedno sporazumevanje je vsako sporazumevanje, ki ne vključuje besed ali simbolov, ki
besede nadomeščajo. V vsaki neizgovorjeni besedi so namreč tudi »nebesedna sporočila«.
(Kompare, Stražišar, Vec (et al.), 2002, 393)
Pri branju govorice telesa je pomembno osvojiti vrstni red. Kot pravi Edvard Kadič (2013, 31),
telo začnemo najprej spremljati pri stopalih in šele nato se sprehodimo po telesu navzgor proti
obrazu, saj so stopala in noge najzanesljivejši pokazatelj našega čustvenega dogajanja. Ob tem
pa poudari tudi izrek: »Dlje od možganov, manj pod nadzorom«, ki ga razloži, da so stopala
najdlje od možganov in jih zato imajo možgani najmanj pod nadzorom. Med opazovanjem je
ključno, da čim prej vzpostavimo razumevanje »normalnega« obnašanja pri sogovorcu.

2 Raba neverbalne komunikacije
Komuniciranje je del našega vsakdana, je sredstvo, s katerim se sporazumevamo. Ob rojstvu
dojenček izraža potrebe z zvokom, jokom. Mlajši otrok, ki še ne zna govoriti, svoje potrebe,
želje, zadovoljstvo pokaže z gibi telesa, mimiko obraza. Odrasli smo na otroške gibe, mimiko
pozorni, saj iz nje izvemo, kaj otrok želi. Ko pa komuniciramo z osebo, ki za svoje
sporazumevanje uporablja besede, pogosto našo pozornost usmerimo predvsem ali zgolj na
izrečene besede in nismo pozorni na nebesedno komunikacijo, ki jo osebe izražajo z
nebesednimi signali govorice telesa, mimiko obraza, preko tona glasu …
V razgovorih z dijaki pogosto pogovor pričnem z vprašanjem, kako si, in najpogosteje je njihov
odgovor v redu, kar je v resnici sporočilo, da je dijak super, se odlično počuti in bi lahko
razumela, da pogovora ne potrebuje. Če ob postavljenem vprašanju opazujem njegovo
mimiko obraza, držo telesa, ton glasu, lahko ugotovim njegovo dejansko počutje, ki je lahko
vse prej kot pa v redu. Kadar pogovor z dijakom poteka v šoli, je omogočeno vzpostavljanje
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delovnega odnosa in osebnega stika. V času epidemije in posledično dela na daljavo, je bila
izvedba pogovorov z dijaki bistveno otežena in prav tako je bilo težko spremljati neverbalno
komunikacijo. V pogovoru poleg besedne komunikacije spremljam tudi nebesedno oz.
neverbalno, ki ima pogosto zelo močno sporočilo in mi pomaga, da se lahko pri delu z zelo
redkobesednim dijakom naslonim na njegovo nebesedno komunikacijo.
V razgovorih sem najbolj pozorna na mimiko obraza, kretnje rok, držo telesa. O neverbalni
komunikaciji in z njo povezanimi posebnostmi bi lahko napisali zelo veliko. Prav tako bi lahko
povedali o gibanju, obliki, drži … različnih delov telesa, na kar vplivamo glede na temo, o kateri
govorimo. V nadaljevanju vam bom predstavila, kakšno sporočilo nam podajajo določeni deli
telesa, na katere sem pozorna tudi sama, kadar se s kom pogovarjam, in kaj se mi zdi pri
vzpostavljanju komunikacije še posebej pomembno, pa na takšne posebnosti pogosto
pozabimo.

2.1 Medosebni prostor
Številni avtorji knjig npr. Kadič (2013), Pease B. in A. (2008), Birkenbihl (1999)… o govorici
telesa, so si pri določanju mejnikov oddaljenosti ene osebe do druge enotni. Vsi omenjeni so
osebni prostor, ki nas obdaja in loči govorca od sogovorca glede na razdaljo, v kateri sta,
razdelili na štiri območja oz. mejnike. Razlikujejo se le glede na poimenovanje posameznih
mejnikov in glede na morebitna odstopanja v razdalji. Uporabila bom poimenovanja in
razdalje, ki se pogosteje uporabljajo:
1. Območje intimnosti (0 - 0,5 m): je prostor, v katerega dovolimo vstopiti le osebam, s
katerimi smo si čustveno blizu npr. partnerji, otroci, starši, zaupni prijatelji …
2. Osebno območje (0,5 – 1,2 m): v tej razdalji se razteza naš osebni prostor. To je območje,
v katerem se z ljudmi lahko pogovarjamo, ne da bi morali pretirano glasno govoriti, da bi
nas sogovorec lahko slišal, prav tako lahko dobro opazujemo telo sogovorca in imamo še
dovolj prostora za njegove in naše gibe telesa. V takšni razdalji običajno stojimo na
srečanjih s prijatelji in na družabnih zabavah.
3. Družabno območje (1,2 – 3,6 m): to razdaljo ohranjamo s tujci, s katerimi nismo v
neposrednem stiku, jih pa ves čas bežno spremljamo npr. s prodajalcem, novim
sodelavcem, s serviserjem …
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4. Javno območje (nad 3,6 m): v tem območju na ljudi nismo posebej pozorni, razen če le-ti
zaradi česa posebej izstopajo. To razdaljo uporabljamo, kadar nagovorimo večje število
ljudi.
V pogovoru z različnimi ljudmi, s katerimi poklicno ali zasebno prihajam v odnos, vzpostavljam
razdaljo. Pogosto opažam, zlasti v delovnem odnosu, da veliko ljudi v interakciji z mano ne
namenja posebne pozornosti vstopanju v različna območja. Predvsem se te razlike pojavljajo
tudi glede na družbeni status, ki ga ima določena oseba (npr. uradna oseba oz. oseba, ki ima
tudi poslovno veliko stika z ljudmi ali pa oseba, ki se pri svojem delu ne sooča s pogovori na
takšen način, kot ga imava v določenem trenutku midva, npr. delavec na gradbišču) ali pa na
to vplivajo kulturne razlike. Določeni sogovorniki veliko pozornosti namenijo zasedanju
prostora, v katerem bo potekal najin pogovor in se zavestno po pozdravu znajo umakniti v
osebni ali družbeni prostor, spet drugi pa te razdalje zavestno ne vzpostavijo in med
govorjenjem pogosto z gibanjem telesa prehajajo v moj intimni prostor, kar lahko hitro vpliva
na vsebino in kvaliteto najinega pogovora, saj se ob njegovi pretirani bližini lahko počutim
neprijetno.

2.2 Roke, dlani in prsti
Različni položaji rok, dlani, prstov po mnenju raziskovalcev neverbalne komunikacije dajejo
drugačna sporočila. Moj namen ni predstaviti vseh njihovih ugotovitev, temveč poudariti le
tiste najpogostejše, ki jih tudi sicer največkrat opazim v komunikaciji z dijaki, učitelji, starši ...
Pogosto lahko opazimo, da ljudje, ki govorijo o nečem z veliko vnemo, pri svojem govorjenju
na široko krilijo z rokami. Običajno krilijo osebe, ki so trdno prepričane o tem, kar govorijo.
Veliko nam sporočajo tudi gibi prstov. Osebe, ki so v stresni situaciji in se želijo pomiriti, se s
prsti božajo, drgnejo, masirajo … Prste in dlani uporabljajo, ker so manj opazni in pogosto
želijo, da njihova dejanja ostanejo skrita in neopazna. (Mladenovič, 2012, 97)
Zelo pogosto opazimo tresoče roke, ki sporočajo stresno situacijo, razdraženost, anksioznost.
Lahko se pojavijo tudi v primeru velikega vznemirjenja in ob doživljanju pozitivne izkušnje. V
stresni situaciji ali v negotovosti ljudje prste prepletejo. V položaj molitve dajo prste v
situacijah, ko niso samozavestni in ki jim povzročajo stres. Nasprotje omenjenih situacij je
zvonik, ko prste stegnejo in se obe roki prstov stikata ob konicah prstov.
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V tem položaju imajo prste, kadar so suvereni v neko dogajanje, samozavestni in verjamejo v
svoje sposobnosti. (Mladenovič, 2012, 115-119)
Pomembno se mi zdi izpostaviti ugotovitev, da dlani proti sogovorniku razprejo v situacijah,
ko so ljudje pošteni in odkriti, medtem ko bodo želeli kaj prikriti ali lagati, bodo dlani poskušali
zakriti in jih celo skriti za hrbtom ali v žep. (Pease A. in B, 2008, 42, 43)
V pogovorih z učitelji, dijaki, starši ali drugimi osebami najpogosteje opazim slednja položaja
rok, ki dajeta občutek varnosti. Ženske delno prekrižajo roke tako, da ena seže vodoravno čez
telo in se prime ali dotakne druge roke tako, da nastane ovira in je videti, kot bi se oseba
objemala. Takšen položaj večinoma zavzamejo v napetih okoliščinah. Moški uporabljajo delno
oviro z rokami, ki je znana tudi kot »držanje samega sebe za roke«, uporabljajo pa jo, kadar so
izpostavljeni pogledom množice, npr. kadar imajo govor … Takšen položaj jim daje občutek
varnosti in kot pravita avtorja Pease (2008: 99), ščitijo svoje »kronske dragulje«.

2.3 Noge in stopala
Noge in stopala so tisti del telesa, ki jim posvečamo najmanj pozornosti in so zato najbolj iskren
del telesa, saj nam povedo, kaj si nekdo v resnici misli, čuti, načrtuje.
Različni položaji nog nam podajajo različna sporočila. Stopalo obrnjeno v nasprotno smer od
nas, nam sporoča, da oseba želi ali mora oditi. Če stojimo in se nekam naslonimo ter
prekrižamo noge, to pomeni, da se počutimo udobno in varno. Kadar pa se počutimo
ogroženo, bomo imeli noge razširjene trdno na tleh. Prekrižane noge okoli stolnih nogic ob
sedenju sporočajo, da smo pod velikim stresom. (Mladenovič, 2012, 167-173) Ta položaj je
mogoče velikokrat opaziti v razredu v času pisnega preverjanja znanja. Pogost pojav pri dijakih
je tudi cepetanje z nogami, medtem ko sedijo oz. hitro gibanje gor in dol v prstih. Takšen pojav
je Kadič poimenoval vesele nogice. Pojavlja se lahko kot posledica vznemirjenja ob veseli
novici, lahko pa je to tudi znak nestrpnosti.
Kadar stojimo v razkoraku, s tem sporočamo, da smo samozavestni in dominantni ter
predstavljamo avtoriteto.
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2.4 Laganje
V razgovorih sem pogosto vržena v vlogo »razsodnika« pri ugotavljanju, kdo govori resnico in
kdo laže.
Številni avtorji, kot sta Allan in Barbara Pease, Edvard Kadič, v svojih delih primer laži opisujejo
z delovanjem otrok pri laži. Poenoteni so v tem, da si otroci pogosto, ko lažejo, dajo roko na
obraz, z eno ali obema rokama si pokrijejo usta, kot bi želeli preprečiti, da bi iz njih prišle
lažnive besede. Enake kretnje z rokami okoli ust naredi odrasel človek, le da so te manj očitne.
Peasova (2008, 144, 146) omenita tudi, da je značilno pogostejše požiranje sline, ki pa je bolj
opazno pri moških, ki imajo povečano adamovo jabolko. Med laganjem lahko človek
nezavedno dela kretnje, ki so v nasprotju s tistim, kar govori. Ljudje, ki poklicno velikokrat
lažejo, imajo svoje kretnje med govorjenjem že zelo dobro dodelane in naučene, da težko
opazimo, kdaj lažejo. Le-ti vadijo pripovedovanje laži in poskušajo zavestno obvladati vse
telesne kretnje. Le dobri opazovalci pa bodo lahko opazili, da kljub uporabi izredno majhnih
telesnih gibov, še vedno ostanejo drobni znaki, kot so prekomerno potenje, zardela lica,
širjenje in oženje zenic, trzanje obraznih mišic, povečano število utripov z vekami … Kretnje, ki
jih pri laganju najpogosteje uporabljajo, so pokrivanje ust (s prstom ali celo dlanjo), dotikanje
nosu, praskanje po »srbečem nosu«, metje oči, prijemanje za uhelj, praskanje po vratu,
rahljanje ovratnika in dajanje prsta v usta. Pri ugotavljanju uporabe kretenj moramo biti
previdni in preden njihovo uporabo povezujemo z lažjo, se moramo prepričati, da izvedena
kretnja ni povezana s kakšno drugo okoliščino, npr. srbeč nos – nahod.

2.5 Ugotovitve ankete
Spletno anketo je izpolnilo 51 vprašanih, od tega 45 žensk, kar je 88,2 % in 6 moških, kar je
11,8 %. Od tega je anketo izpolnilo 45 učiteljev (88,2 %), 2 svetovalna delavca (3,9 %), 1
administrativni delavec (2 %), 1 knjižničar (2 %), 1 tehnični delavec (2 %) in 1 strokovni delavec
(1 %). Anketa je bila sestavljena iz 2 kombiniranih vprašanj in 4 vprašanj zaprtega tipa. Z
vprašanji sem želela pridobiti vpogled v uporabo neverbalne komunikacije med vprašanimi oz.
ugotoviti,

koliko

pozornosti

namenjajo

vprašani

neverbalni

komunikaciji

med

komuniciranjem.
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Postavila sem si naslednje hipoteze:
1. Ljudje so pri pogovoru pozorni tako na verbalno kot tudi na neverbalno komunikacijo.
2. Najpogosteje so na neverbalno komunikacijo pozorni v pogovoru s partnerji in otroki.
3. Ljudje največ pozornosti posvečajo mimiki obraza.
4. Ljudje med pogovorom največ pozornosti posvečajo sogovornikovim rokam.
5. Ljudje med pogovorom največ pozornosti posvečajo sogovornikovim očem.
6. Ljudje med pogovorom najmanj pozornosti posvečajo sogovornikovemu čelu.
7. Posvečanje neverbalni komunikaciji med pogovorom vpliva na osredotočenost na
pogovor.

Rezultate ankete lahko združim v slednje ugotovitve.
Vsi vprašani (100 %) so pri pogovoru pozorni tako na neverbalno kot tudi na verbalno
komunikacijo, zato lahko prvo hipotezo potrdim.
Največ vprašanih (37), kar je 72,5 %, so najbolj pozorni na neverbalno komunikacijo v
pogovoru z dijaki, 34 (66,7 %) jih je pozornih na neverbalni komunikaciji z otroki, pri 28 (54,9
%) vprašanih sledijo pogovori s partnerji, nato pogovori s sodelavci pri 22 vprašanih (43,1 %)
ter pri 9 (17,6 %) vprašanih pogovori z znanci. Dva vprašana sta izpostavila, da so na
neverbalno komunikacijo pozorni pri vseh omenjenih, eden pa je izpostavil pogovore s starši.
Drugo hipotezo lahko potrdim, saj je potrjeno, da so na neverbalno komunikacijo najbolj
pozorni v pogovoru s partnerji, na drugem mestu so otroci. Iz tega sklepam, da ker so omenjeni
družinski člani, ki jih dobro poznajo, lahko lažje opazujejo ali bodo neverbalno komunikacijo
spremenili in uporabili kakšen signal, ki ga sicer ne uporabljajo. Vsaka sprememba lahko
dobremu opazovalcu pošilja sporočilo.
Pri izbiri neverbalnih signalov, ki so zajeti v neverbalno komunikacijo, je največ, tj. 36 vprašanih
(70,6 %) odgovorilo, da so najbolj pozorni na mimiko obraza, ki se izraža preko oči, obrvi, čela,
ust, nosu, sledi govorica telesa, ki zajema gibe rok, dlani, prstov, ramen, glave in nog, na katere
je pozornih 29 (56,9%) vprašanih. Najmanj, kar zajema 25 (49 %) vprašanih, je pozornih na ton,
barvo in jakost glasu.
Tretjo hipotezo lahko potrdim, saj je največ vprašanih odgovorilo, da največ pozornosti
posvečajo mimiki obraza.
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Kar 37 (72,5 %) vprašanih je odgovorilo, da pri pogovoru največjo pozornost namenjajo gibom
sogovornikovih rok in glave, 6 (11,8 %) jih je pozornih na gibe prstov, 5 (9,8 %) se najbolj
posvečajo gibom nog in ramenom in le 1 vprašani (2 %) je pozoren na sogovornikove dlani.
Četrto hipotezo lahko prav tako potrdim, saj je največ vprašanih odgovorilo, da največjo
pozornost namenjajo gibom sogovornikovih rok.
Glede sporočanja preko mimike obraza so vprašani najpogosteje pozorni na sogovornikove
oči, kar je izpostavilo 45 vprašanih (88,2 %), ustnice so ključne za 21 vprašanih (41,2 %), 12
vprašanih (23,5 %) se osredotoča na čelo, 10 (9,8 %) jih je označilo obrvi in le 1 (2 %) je pozoren
na gibe nosu.
Tudi peto hipotezo lahko potrdim, saj največ vprašanih pozornosti med pogovorom posveča
predvsem sogovornikovim očem. Ob tem pa ovržem šesto hipotezo, saj ne posvečajo najmanj
pozornosti sogovornikovemu čelu, temveč nosu.
Samo posvečanje pozornosti neverbalni komunikaciji med pogovorom na 21 (41,2 %)
vprašanih ne vpliva na njihovo osredotočenost na pogovor, 17 vprašanih (33,3 %) meni, da
vpliva, medtem ko 13 vprašanih (25,5 %) ne ve, če posvečanje neverbalni komunikaciji med
pogovorom vpliva na njihovo osredotočenost na pogovor.
Sedmo hipotezo lahko ovržem, saj samo posvečanje pozornosti neverbalni komunikaciji med
pogovorom pri večini ne vpliva na pogovor. Iz tega bi lahko sklepala, da anketirani dobro
poznajo področje neverbalne komunikacije oz. da imajo predznanje o neverbalni komunikaciji.
Ob tem lahko kritično ovrednotim samo anketo, saj so lahko rezultati morebiti malo zavajajoči;
težko je presoditi, kolikšno je njihovo znanje o neverbalni komunikaciji.

3 Zaključek
Komunikacija je vsakdanje opravilo vsakega človeka. Z vzgajanjem otroka učimo, kako se je
pravilno pogovarjati, katere besede so lepe, katere grde, kdaj govoriti glasno in kdaj tiho, koga
je potrebno vikati in koga ni potrebno, kdaj uporabiti vljudnostne izraze … Tako kot učimo
otroke besedne komunikacije, bi bilo prav, da se kot odrasli vsaj malo posvetimo neverbalni
komunikaciji, saj kot sedaj že vemo, ima neverbalna komunikacija veliko težo pri sporočanju.
Včasih lahko ima večjo težo kot pa besede same. Nebesedna komunikacija je vedno prisotna
ob besedni komunikaciji. Zavedati pa se moramo, da se nebesedna komunikacija izvede
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pogosto nezavedno, razen če smo nanjo ves čas pozorni oz. smo je naučeni. Kot kažejo
rezultati ankete, so lahko sogovorci pri komuniciranju z nami pogosto pozorni tudi na naše
neverbalne signale in ob tem lahko le-ti zaslepijo vse besede, ki so izrečene, pa mogoče sploh
ne bomo imeli občutka, da smo opazovani. Kot pravi Mladenovič (2012, 55), moramo
opazovati na čim manj opazen način, torej da opazovana oseba tega ne bo opazila, saj bi se
lahko začela počutiti nelagodno in bi nam lahko vzpodbudila različna negativna čustva.
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II. osnovna šola Celje

Nataša Brence

Z DNEVOM DEJAVNOSTI
PRIPRAVLJENI NA ŠOLANJE NA DALJAVO
GEETING READY FOR HOME SCHOOLING
WITH THE ACTIVITY DAY
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Povzetek
V prispevku sta predstavljena komunikacija in bonton na daljavo. Uporaba sodobnih
komunikacijskih tehnologij nam omogoča hitrejše sporazumevanje in prenos informacij.
Različni načini uporabe komunikacije pri pouku na daljavo so navedeni skupaj s praktičnimi
primeri, ki se jih bom skušala posluževati, četudi pouka na daljavo ne bo več. Zelo pomembni
so dobra komunikacija in dobri medsebojni odnosi tako med učenci kot tudi z učitelji. V
osrednjem delu prispevka sem predstavila dan dejavnosti z naslovom E-komunikacija, ki smo
ga uspešno izvedli na naši šoli. S celostnim dnevom smo želeli učence od 6. do 9. razreda
seznaniti s spletnimi orodji, ki so nujno potrebna za učenje na daljavo, in jih usposobiti za delo
z njimi.

Ključne besede: komunikacija, e-komunikacija, bonton komuniciranja, dan dejavnosti

Abstract
The article presents the communication etiquette of home schooling. Different ways of
communication during home schooling are listed along with practical examples which I am
going to present even though there might not be home schooling anymore. A good quality of
communication is highly important as well as interpersonal relationships among students and
teachers. In the central part of the article, I have presented the activity day entitled Ecommunication that we successfully carried out at our school. The main goal was to acquaint
and train students from 6th to 9th grade to work with online tools which are absolutely
necessary for home schooling.

Key words: communication, e-communication, communication etiquette, the activity day
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1 Komunikacija in bonton na daljavo
»Kultura vedenja je z vsemi našimi zavednimi ali nezavednimi sporočili del sporazumevanja
med ljudmi in je temelj splošne kulture.« (Kneževič, 2006)
Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega življenja. Nihče ne more živeti, ne da bi komuniciral
z drugimi ljudmi. S komuniciranjem človek spoznava svet, v katerem živi, druge ljudi in sebe.
Izrazi, kot so e-poslovanje, e-bančništvo, e-uprava, so bili že pred izkušnjo pouka na daljavo
del našega besedišča. Med časom pouka na daljavo pa se intenzivneje pojavita še eizobraževanje in e-poučevanje. Z razvojem računalništva in interneta je nastala nova oblika
komunikacije, ki jo imenujemo virtualna ali spletna komunikacija. Komuniciramo lahko s
pomočjo različnih naprav, s katerimi lahko dostopamo do svetovnega spleta (s telefonom,
računalnikom, tabličnim računalnikom itd.).
Načini poučevanja preko elektronske pošte in z novimi aplikacijami, kot so Google Meet,
Zoom, Microsoft Teams, Kahoot! itd., so nam, učiteljem, omogočili in olajšali delo na daljavo
ter ohranili vsakodnevni stik z učenci. Videokonference nam omogočajo klepet prek
internetnega omrežja z enim ali več udeleženci, ki se nahajajo na različnih lokacijah.
Ta način komuniciranja pa je prinesel kar nekaj izzivov na področju medsebojnega
sodelovanja. Na naši šoli smo jih hitro premostili, saj smo temu namenili kulturni dan v okviru
dni dejavnosti, ki smo ga poimenovali E-komunikacija. Ta dan nam je omogočil, da je šolanje
na daljavo v jesenskem valu steklo lažje kot v spomladanskem.
Bonton v komunikaciji nam pomaga, da lažje navezujemo stike, smo samozavestnejši, a hkrati
strpnejši, izražamo spoštovanje do sogovornika, smo obzirni do drugačnih, postavimo meje
vljudno, a še vedno odločno. V komunikacijo pravila vnašajo določen red, ki pomaga, da je
lahko uspešnejša in učinkovitejša, saj poskrbi za to, da se v komunikaciji vsi dobro počutimo.
Pravila bontona nam lahko pomagajo iz zagate v več situacijah, tako da smo lahko sproščeni
in samozavestni. Usmeritve bontona pa nam ponudijo tudi osnovne normative, kaj je v neki
situaciji še sprejemljivo in česa naj ne počnemo. Preglasno ali pretiho govorjenje, nepotrebno
kriljenje z rokami, izbira delikatnih tematik pogovora, neprimerna vprašanja, prekinjanje
sogovornika ali celo »igranje s telefonom« med govorjenjem sogovornika in zamujanje je le
nekaj situacij, s katerimi ne bomo naredili posebej pozitivnega vtisa. (Lapornik, 2017)
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O vsem tem se zavedam, da pri pouku na daljavo ne pride do izraza neverbalna komunikacija,
ki je pri vzdrževanju medsebojnih odnosov zelo pomembna. Po Paladinovi je neverbalna
komunikacija temeljna, verjetno zaradi tega, ker jo je, večinoma, težje nadzorovati kot
verbalna sporočila. Za uspešno komunikacijo ni pomembno samo, kaj povemo, ampak tudi,
kako povemo in kako se izražamo z neverbalno komunikacijo.

2 Osrednji del prispevka
Sedaj smo v času spremenjenih, koronskih razmer, ko smo precejšnji del šolskega leta
komunicirali in poučevali na daljavo. Koronavirus je sistem dela v šoli popolnoma spremenil.
Organizacijo je bilo potrebno povsem prilagoditi in spremeniti. Pri tem je zelo pomembno,
kako vzpostavimo ključne komunikacijske poti. Obveščenost učencev in sodelavcev je
pomembna, da niso prepuščeni sami sebi. Odnos in komunikacija morata temeljiti na
spoštovanju, strpnosti in prilagodljivosti. Učitelji smo, predvsem v tem času, nosili velik del
odgovornosti, zato smo na naši šoli že takoj v septembru izvedli kulturni dan E-komunikacija,
s katerim smo želeli vse učence od 6. do 9. razreda seznaniti in usposobiti za delo s spletnimi
orodji, ki so nujno potrebna za učenje na daljavo. Kulturni dan je tri šolske ure potekal v šoli.
Predstavljena so jim bila teoretična izhodišča in znanja. Dve šolski uri pa so učenci izvedli
doma, kjer je potekal praktični del.

Teme teoretičnih izhodišč:
-

uporaba aplikacije Google Meet,

-

spletna učilnica (Google Classroom),

-

videokonferenca,

-

uporaba e-pošte,

-

e-pošiljanje fotografij, videov,

-

kultura spletne komunikacije (bonton, zlorabe, šolska pravila, oblika dokumentov),

-

specifična programska orodja pri posameznem predmetu (npr. Kahoot! pri nemščini in
geografiji).
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Spletna učilnica je virtualni prostor, kjer se lahko srečujejo učitelji in učenci. Lahko si pošiljamo
e-sporočila, klepetamo v klepetalnici, izvajamo videokonference ter shranjujemo učna
gradiva, delovne liste za utrjevanje in preverjanje, spletne povezave do različnih vsebin,
videoposnetke za učence. (Dragar in Korže, 2012, 8) Prednosti so, da imamo vse zbrano na
enem mestu, dostopamo lahko kadarkoli in kjerkoli.
Vsi učenci so prejeli kodo za posamezni predmet in so se morali v okviru praktičnega dela
(doma) vpisati v vse spletne učilnice predmetov, ki so jih imeli v predmetniku. Učitelji
posameznih predmetov so preverili prisotnost učencev.

Slika 1: Spletna učilnica za nemščino in geografijo
(https://classroom.google.com/u/0/h, 2021)

Videokonferenca se izvaja preko slike in zvoka na različnih lokacijah preko internetnega
omrežja. Potrebujemo računalnik s kamero in mikrofonom. Učenci so se v praktičnem delu
preko videokonference povezali z razrednikom in pojasnili morebitne nejasnosti in težave, npr.
da niso slišali oz. videli učitelja. Velik pomen smo tudi namenili seznanjenosti učencev z
videokonferenčnimi pravili in bontonom.
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Navedla bom le nekaj pravil, na katera smo opozarjali učence med videokonferenčno uro:
-

vključi se pravočasno;

-

izklopi mikrofon in ga uporabi le, ko govoriš;

-

priporočljiva je prižgana kamera, da učitelj spremlja tvoje delo;

-

strogo prepovedano je vsakršno snemanje, fotografiranje, hranjenje in deljenje
posnetkov, fotografij, videokonferenc.

Elektronska pošta je način sestavljanja, pošiljanja in sprejemanja sporočil po elektronskih
komunikacijskih sistemih.
Večina sistemov elektronske pošte danes uporablja internet, po drugi strani pa je elektronska
pošta ena najpogostejših uporab interneta. Za učinkovitejšo komunikacijo preko elektronske
pošte smo učencem predstavili priporočila ustrezne komunikacije:
-

v vrstici Zadeva naj bo navedeno bistvo sporočila;

-

sporočila naj bodo jedrnata in kratka;

-

besedilo je napisano spoštljivo v knjižnem jeziku;

-

besedilo je napisano s čim manj slovničnimi napakami oz. upoštevajo se pravila
pravopisa;

-

sporočilo vsebuje nagovor, pozdrav in podpis učenca.

Učenec je ob upoštevanju teh priporočil napisal kratko e-sporočilo o vtisih kulturnega dne.
Poslal ga je izbranemu učitelju, od katerega je dobil povratno informacijo.
Pri spomladanskem pouku na daljavo se je izkazalo, da imajo učenci pomanjkanje znanja o
pošiljanju fotografij, njihovi velikosti in obliki, ter o pošiljanju videov po elektronski pošti oz. v
spletno učilnico. V praktičnem delu doma so učenci morali poslati fotografijo učne snovi iz
zvezka izbranemu učitelju, od katerega so dobili povratno informacijo.
Delavnica je bila zelo koristna, saj pri mojih predmetih težav s pošiljanjem fotografij ni bilo več.
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Slika 2: Primer poslane učne snovi v spletno učilnico za nemščino
(https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTUxNjg2NjU5NDE1/MjY0MjUyNTY1MDE0#u=MT
U4NDM4NTk4NTI2&t=f, 2021)

Slika 3: Primer poslane učne snovi v spletno učilnico za geografijo
(https://classroom.google.com/u/0/g/tg/MTUxNjk5NTMwOTIy/MjYxNTU2MjAyMzU1#u=MT
U4NDQzNDgyOTE0&t=f, 2021)
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Aplikacija Kahoot! je specifično spletno orodje, ki sem ga uporabljala za utrjevanje in
preverjanje učne snovi pri nemščini in geografiji, hkrati pa služi kot popestritev samega učnega
procesa. Prednost kviza je, da lahko s pomočjo različnih tipov vprašanj sestavim kviz na
določeno temo oziroma ga uporabim zgolj za uvodno motivacijo.

Kahoot! je preprosto in učinkovito motivacijsko orodje za mlade, ki upošteva načela »game
based learning«. Vse, kar potrebujemo za uporabo aplikacije, sta računalnik oz. pametna
naprava (telefon, tablica …) in povezava na svetovni splet.

Učencem sem v šoli najprej predstavila kviz Kahoot!, nato smo skupinsko rešili primer
utrjevanja znanja. Za povratno informacijo razumevanja uporabe aplikacije sem jim poslala
povezavo do kviza. Učenci so ga rešili doma, na daljavo.

Po zaključku kviza lahko pridobim vse povratne informacije o uspešnosti učencev pri kvizu.
Učenci so tako pri delu bolj motivirani, hkrati pa utrjujejo svoje znanje na zabaven način.

Slika 4: Primer vprašanja izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom
(https://kahoot.it/challenge/d9c3e460-2183-4295-a5d2-eaf026948400_1628535094679)
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Slika 5: Primer vprašanja alternativnega tipa (pravilno/napačno)
(https://kahoot.it/challenge/d9c3e460-2183-4295-a5d2-eaf026948400_1628535094679)

3 Zaključek
Na šolanje na daljavo ni bil pripravljen nihče. Vodstvo šole in učitelji smo se morali hitro
odzvati na nastalo situacijo in se ji prilagoditi. Spomladansko šolanje na daljavo 2020 nas je
spodbudilo in naučilo, da lahko tudi pouk na daljavo izpeljemo brez večjih zapletov.
Da smo odpravili še tiste dvome in pomanjkljivosti, smo se z jesenskim dnevom dejavnosti
sistematično pripravili na izobraževanje na daljavo, tako učenci kot tudi učitelji. Trenutne
razmere smo izkoristili kot čas novih priložnosti, da z učenci stopimo na novo skupno pot in se
naučimo nečesa novega. Učitelji se zavedamo, da je takšno delo naporno in od učenca zahteva
veliko samodiscipline. Hkrati pa so učenci tudi zelo učljivi, kar pomeni, da so se hitro usposobili
za delo z različnimi spletnimi orodji. Spletne učilnice, ki so bile večini učencev nepoznane, so
naenkrat postale pomemben vir prenosa informacij med šolanjem na daljavo. Zaradi
pomembnosti izvedbe dneva dejavnosti E-komunikacija bomo v naslednjih letih ta dan še
nadgrajevali z novimi učnimi vsebinami, saj je to aktualna tema, tema prihodnosti.
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Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Maja Brusl

TUDI BREZ BESED GRE
IT ALSO GOES WITHOUT WORDS
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Povzetek
Na odnos otrok do šole imamo najverjetneje največji vpliv učitelji in ostali strokovni delavci
šole. Nanj vplivata v veliki meri učiteljeva osebnost in njegovo komuniciranje z učenci. Pristen
stik v komunikaciji je vedno in povsod nujno potreben. V času pandemije je prišlo do velike
globeli in tega se najbrž vsi dobro zavedamo. V času Covida-19 je neverbalna komunikacija
bistveno otežena. Maske zakrivajo več kot polovico naših obrazov. Nasmeh, sočuten izraz na
obrazu, grimasa ... se izgubijo, saj jih drugi na našem obrazu ne morejo videti. »Povprečen
človek uporablja in razume samo nekaj tisoč besed. Govorica telesa pa vsebuje kar okrog
700.000 izrazov.« (Mihaljčič, 2006, 24) Kako si lahko pomagamo in se potrudimo, da pristnega
stika z učenci ne izgubimo?

Ključne besede: komunikacija, neverbalna komunikacija, maske, šolanje na daljavo

Abstract
Teachers and other school professionals probably have the greatest influence on children's
attitude towards school. This is greatly influenced by the teacher’s personality and his
communication with students. Genuine contact in communication is urgently needed and now
at the time of the pandemic there has been a great depth and we are probably all aware of
that. During Covid 19, nonverbal communication is significantly impaired. Masks obscure
more than half of our faces, a smile, a sympathetic expression on our face, a grimace ... they
all get lost, and cannot be seen on our faces. “The average person only uses and understands
a few thousand words. Body language contains as many as 700,000 expressions ”(Mihaljčič,
2006, 24). What can we do about it and try not to lose genuine contact with students?

Key words: communication, nonverbal communication, masks, distant learning
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1 Uvod
Beseda komunikacija izvira iz latinščine in pomeni možnost sporočila, lahko zveze ali povezave.
O komuniciranju govorimo takrat, kadar v njem sodelujeta najmanj dve osebi. Pri
komuniciranju pričakujemo odziv na informacijo, ki smo jo posredovali (Kavčič, 1999).
Poznamo:
-

besedno (verbalno) komuniciranje in

-

nebesedno (neverbalno) komuniciranje (Kavčič, 1999).

V svojem prispevku se želim osredotočiti na neverbalno komunikacijo, saj sem tudi sama
mnenja, da je skoraj pomembnejša od verbalne komunikacije. Gre za način sporazumevanja,
iz katerega so izvzete besede in izključeni simboli kot nadomestki besed. Je prenos informacij
od ene k drugi osebi, večinoma na nezavedni ravni. Signali, ki so zajeti v neverbalno
komunikacijo, so: stik s pogledom, izraz obraza, telesna drža, kretnje, obleka ... (Jelenc, 1998,
24).
Vemo, da imamo na odnos do šole največji vpliv učitelji in ostali strokovni delavci šole. Na to
vplivata v veliki meri učiteljeva osebnost in njegovo komuniciranje z učenci. Pristen stik je v
komunikaciji vedno in povsod nujno potreben. V času pandemije je prišlo do velike globeli in
tega se najbrž vsi dobro zavedamo.
Neverbalna komponenta komunikacije je zelo pomembna pri oblikovanju pomena sporočila,
saj h končnemu pomenu sporočila, oddanega v neposredni komunikaciji, prispeva več kot 90
%, in sicer v smislu prejemnikove interpretacije odnosa, ki ga ima komunikator
(naklonjenost/nenaklonjenost) do prejemnika sporočila. Obrazna komponenta prispeva kar
55 %, vokalna komponenta 38 % in verbalna komponenta samo 7 % pomena sporočila
(Mehrabian 1972, 140).
V procesu posredovanja učnih vsebin in učenja sta za motivacijo za učenje zelo pomembna
medosebna percepcija in komunikacijski odnos med profesorjem in študenti (Richmond,
Gorham in McCroskey 1987, 574). Profesorjeva neposredna neverbalna komunikacija,
komunikacija, ki zmanjšuje fizične ali psihološke razdalje, je povezana s pozitivnim odnosom
študentov do učitelja, s pozitivnim odnosom do vsebine izobraževanja ter s pripravljenostjo
na delo oziroma učenje (Richmond, Gorham in McCroskey 1987, 576–578).
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Zaradi Covida-19 je neverbalna komunikacija v šoli in drugih prostorih bistveno otežena.
Maske zakrivajo več kot polovico naših obrazov. Nasmeh, sočuten izraz na obrazu, grimasa ...
se izgubijo, saj jih drugi na našem obrazu ne morejo videti. Kako lahko v šoli vseeno ohranimo
prisrčno komunikacijo in se kljub maski iskreno sporazumevamo z učenci, ki nas v svojem
razvoju potrebujejo?

2 Komunikacija
2.1 Besedno (verbalno) komuniciranje
Pod »besedno komuniciranje« spada govorno in pisno komuniciranje. Kadar uporabljamo
besede, ne da bi jih čustveno obarvali z glasom, je zelo težko pravilno določiti pomen in
pomembnost povedanega sporočila. Stavek lahko izraža vprašanje, veselje, jezo, strah ali pa
kakšno drugo čustvo. Torej se na same besede ne moremo zanesti, saj je malo verjetno, da
bomo zadeli pravilen pomen (Mihaljčič, 2006).
»Povprečen človek uporablja in razume samo nekaj tisoč besed. Govorica telesa pa vsebuje
kar okrog 700.000 izrazov.« (Mihaljčič, 2006, 24).

2.2 Nebesedno (neverbalno) komuniciranje
Neverbalna komunikacija je sporazumevanje med ljudmi brez uporabe besed. Ne poteka niti
v pisni niti v govorni obliki. Vse izraža naše telo, in sicer z držo, s kretnjami, z mimiko,
»govorijo« vonjave, otip, prostor, razdalja, predmeti. Sporočila sprejemamo z vsemi čutili.
Vemo, kaj sprejemamo, mnogo manj pa se zavedamo, kaj sporočamo s telesom, redko sploh
pomislimo, kaj vse sporočamo posredno. Ljudje smo podedovali nekaj osnovnih telesnih
reakcij. Na kratko bi lahko rekli, da naše nebesedno komuniciranje izvira iz nagona, nekaj se
ga naučimo, nekaj pa ga pridobimo z oponašanjem. Po raziskavah ima nebesedni način
sporazumevanja največji pomen. Pri vtisu, ki ga naredimo, imajo 7 % pomen besede, 38 % je
delež glasnosti, dinamike in ritma zvoka, največ, kar 55 % pomen pa pripisujejo nebesednem
komuniciranju. Slednje obsega:
-

prostor,

-

govorico telesa,
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-

osebni videz in urejenost,

-

zvoke in drugo, kar zaznavamo. (Možina et al., 2004, 55)

Ko vidimo vse to skupaj, si večina ljudi ustvari prvi vtis o človeku v prvih petnajstih sekundah
in le-tega je kasneje težko spremeniti (Mihaljčič, 2006).
Neverbalna komunikacija je sestavljena iz več delov, ki skoraj nikoli ne nastopajo ločeno. Le
skupek vseh delov nam daje pravo podobo osebe in dogodka, ki ga poskušamo razumeti
(Kavčič, 1999).
Glavne funkcije nebesedne komunikacije so:
-

Izražanje čustev (zlasti so vidna v obrazni izraznosti, kar pomeni v mimiki obraza, v
usmerjanju, zadrževanju in odvračanju pogleda na sogovornika ter v spremembi in variaciji
glasov pri govoru).

-

Izražanje medosebnih stališč (simpatičnost, nesimpatičnost).

-

Izražanje osebnostnih lastnosti (introvertiranost, ekstravertiranost, nevrotičnost).

-

Spremljanje, dopolnjevanje in podpora besedni komunikaciji.

-

Zamenjava besedne komunikacije (mimične in simbolične geste).

-

Izražanje različnih vrst socialnih aktivnosti (pozdravljanje ali poslavljanje od nekoga,
čestitke za uspeh itd.).

2.3 Neverbalna komunikacija, njeni sistemi znakov in kanali
sporočanja
Ker obstaja veliko različnih vrst neverbalne komunikacije, so raziskovalci ločili neverbalna
sporočila v različne sisteme znakov, ki jih sestavljajo simboli in pravila za njihovo uporabo.
Kinezični znaki oziroma sistem znakov gibanja zajema vedenje oziroma obnašanje telesa, oči
in obraza. Gestika so gibi rok. Ekman in Friesen (Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 46–47)
opisujeta pet tipov gest, in sicer simbolne, ilustratorske, emocionalne in regulatorke geste ter
adaptorje. Nekateri avtorji poleg gibov rok h gestiki prištevajo še gibe nog in drugih delov
telesa. Komunikacijsko vlogo ima tudi drža telesa. Uporaba očesnega stika je najbrž najbolj
raziskovano področje neverbalne komunikacije. Podatki o tem, koliko časa udeleženci
komunikacije gledajo sogovornika, so različni. Nekateri avtorji navajajo, da je to od 25 do 75
% časa, drugi pa celo do 94 % (Grumet 1999, Forbes in Jackson 1980). Brez očesnega stika
imajo ljudje občutek, da komunikacija ni popolna. Obraz ima bogat komunikacijski potencial.
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Z različnimi deli obraza odpiramo in zapiramo komunikacijske kanale, dopolnimo ali
poudarimo oziroma omilimo (ovrednotimo) verbalne ali neverbalne odzive ter nadomestimo
govor (Knapp in Hall 2002, 305–308).
Nasmeh je eden od najbolj pogosto uporabljanih neverbalnih znakov v komunikaciji med
ljudmi. Pomembno vlogo ima pri izražanju čustev, predvsem tistih, povezanih s srečo in z
zadovoljstvom (Kraut in Johnston 1999, 74).
Tudi zunanji videz močno učinkuje na to, kako nas dojemajo drugi ljudje in kako se dojemamo
sami. Ljudje privlačnim osebam avtomatično pripisujemo bolj pozitivne lastnosti kot tistim, ki
jih vidimo kot manj lepe (Wilson in Nias 1999, 102).

2.4 Vpliv na učinkovitost izobraževanja
Kakovost medsebojne komunikacije je temelj uspešne šole. Od komunikacije je odvisno, kako
bomo dosegli svoje cilje, kako bomo razvijali svoja osebna doživetja in kako bomo delovali z
drugimi (Prgić, 2010).
Tudi v procesu posredovanja učnih vsebin in učenja sta za motivacijo za učenje zelo
pomembna medosebna percepcija in komunikacijski odnos med profesorjem in študenti
(Richmond, Gorham in McCroskey 1987, 574). Profesorjeva neposredna neverbalna
komunikacija, komunikacija, ki zmanjšuje fizične ali psihološke razdalje, je povezana s
pozitivnim odnosom študentov do učitelja, s pozitivnim odnosom do vsebine izobraževanja
ter s pripravljenostjo na delo oziroma učenje (Richmond, Gorham in McCroskey 1987, 576–
578). To temo je raziskovala Marija Paladin in zapisala, da je raziskava, ki so jo izvedli
Richmond, Gorham in McCroskey (1987), pokazala, da so z učenjem, kar se tiče razumevanja
in ohranjanja znanja, pozitivno povezani vokalična izrazitost profesorja, smehljanje proti
študentom in sproščena drža telesa, proti študentom usmerjen pogled, gibanje po razredu
med predavanjem, nasmeh posameznemu študentu. Negativna povezanost se je pokazala pri
predavanju za katedrom (sede ali stoje), pri napeti drži telesa, pri gledanju na tablo ali
oblikovanju zapiskov med predavanjem.
Zaradi šolanja na daljavo pa v zadnjem času učni proces poteka popolnoma drugače. Tudi če
poteka v šolskih prostorih, naše obraze zakrivajo obrazne maske. V reviji Društva študentov
psihologije sta bila izpostavljena dva pomembna dejavnika, ki vplivata na to, koliko se učenci
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naučijo med šolanjem na daljavo, ob predpostavki, da imajo na voljo ustrezno opremo, torej
vsaj računalnik in stabilno internetno povezavo. Ta dejavnika sta tako imenovana »Zoom
utrujenost« in neprekinjena delna pozornost.
Šole so v želji po čim manj motenem učnem procesu uvedle spletna predavanja preko
konferenčnih orodij, kot je na primer Zoom. Čeprav pouk traja enako dolgo, kot bi v živo, so
spletne učne ure za mnoge bolj zahtevne, kar je posledica tako imenovane »Zoom
utrujenosti«. Le-ta se pojavi zaradi več dejavnikov. Eden izmed teh so težave v neverbalni
komunikaciji, saj vidimo zgolj človekov obraz in kvečjemu še ramena, informacije o ostalih
delih telesa pa nimamo (Reinach Wolf, 2020). S tem smo prikrajšani za velik delež neverbalne
komunikacije, ki med drugim zajema elemente, kot so geste rok, držo, oblačila in tudi vonj. To
je problematično, saj nam neverbalna komunikacija pomaga razumeti naslovnikovo sporočilo.
Dodaten dejavnik pa je, da pri spletni komunikaciji prihaja do večjega zamika med tem, ko
oseba nekaj naredi, in tem, ko mi to dejanje zaznamo. Naši možgani so prilagojeni na
komunikacijo v živo, zato ta dodaten zamik od njih zahteva več napora, saj ga morajo uspešno
zapolniti in nam ponuditi sinhronizirano sliko (Morris, 2020; v Wiederhold, 2020). Nekateri
povečano utrujenost pripisujejo temu, da na ekranih obrazi izgledajo večji, kar je za človeka,
vajenega komunikacije v živo, nenaravno (Reinach Wolf, 2020). Dodaten faktor, ki otežuje
spletno komunikacijo, je sočasna uporaba pogovornega okna, saj ta preusmeri našo pozornost
iz verbalne komunikacije na pisno (Wiederhold, 2020).
Drugi pomemben dejavnik je pozornost, ki je nujen korak v procesu učenja. Če na nekaj nismo
pozorni, si tega najverjetneje ne bomo zapomnili. S porastom informacij in digitalnih
tehnologij se je pojavil poseben fenomen, imenovan neprekinjena delna pozornost oziroma
»continuous partial attention«. Povezujemo ga predvsem s tem, da na računalniku pogosto
opravljamo več stvari hkrati, vendar v ozadju ni želja po povečani produktivnosti, temveč želja
oziroma potreba po tem, da smo povezani z drugimi in s svetom preko spleta. Če to postavimo
v kontekst šolanja na daljavo, učenci morda spremljajo videokonferenčno učno uro, vendar je
zelo verjetno, da vmes pregledujejo novice, elektronsko pošto, igrajo računalniške igrice ali si
dopisujejo s prijatelji. S tem njihova pozornost ni v celoti osredotočena na usvajanje snovi,
zato si posledično zapomnijo manj.
Zaradi neprekinjene delne pozornosti in »Zoom utrujenosti« se zdi, da je šolanje na daljavo
manj kakovostno, kot bi bilo, če bi pouk potekal v živo. Nekateri učitelji tako že poročajo o
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tem, da so z učenci še v novem šolskem letu predelovali snov, ki bi jo le-ti morali predelati že
v prejšnjem letu (SVIZ, 2020). Vseeno bo na natančnejše podatke, ki bodo obravnavali
dejansko kakovost usvojenega znanja, potrebno še nekoliko počakati.

3 Zaključek
Za konec odgovorimo na vprašanje, ki je bilo zastavljeno v uvodu. Kako lahko v šoli vseeno
ohranimo prisrčno komunikacijo in se kljub maski iskreno sporazumevamo z učenci, ki nas v
svojem razvoju potrebujejo? Tina Martinec Selan (2020) je v svojem članku zapisala kar nekaj
idej:
Nasmejmo se z očmi
Otroci so izredno dobri v branju nebesedne komunikacije, pri tem pa jim maske sploh niso v
nobeno oviro. Po očeh namreč znajo povedati, kdaj se nekdo nasmehne in kdaj ostane resen.
Kadar se iskreno nasmehnemo, je nasmeh videti tudi na drugih delih obraza in ne samo na
ustnicah. Zunanji kotički oči se rahlo nagubajo in privzdignejo, včasih se nekoliko privzdigne
tudi čelo. Zato je iskren nasmeh zlahka prepoznati kljub maski. Zunaj je lepo, če odstranimo
sončna očala, kadar se z nekom pogovarjamo z masko, tako da res lahko pristno komuniciramo
z očmi. Glasen smeh pa tako ali tako spremljajo tudi spremenjena drža telesa, glava, ki se
nagne na stran ali nazaj, in tako dalje.
Zgovoren glas
Tudi glas marsikaj pove o našem počutju in čustvih, ne glede na to, če ga tkanina maske
nekoliko zaduši. Kadar smo dobre volje in veseli, je glas jasnejši in bolj veder. Doma, ko ne
nosimo maske, lahko naredimo poizkus. Napišimo si stavek ali dva, potem pa ga izgovorimo z
resnim obrazom, nato pa še, ko pomislimo na nekaj veselega ali zabavnega. Opazimo lahko,
da se glas spremeni in prilagodi našemu razpoloženju. Prepričani smo lahko, da bodo to opazili
tudi drugi in to kljub maski na obrazu.
Pametno izberimo besede
Natančno izražanje naših misli in čustev nam je v pomoč, da se izognemo vsakršnemu šumu v
komunikaciji. To pa pride še toliko bolj do izraza v teh časih, ko moramo nositi maske. Če smo
sposobni ubesediti nekaj tistega, kar nam na obrazu zakriva maska (npr. Povemo: “Tole me je
pa nasmejalo!” ali “To je pa res sijajno! Navdušen/a sem.”).
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Naj govorijo roke
Roke so pomemben element neverbalne komunikacije, tudi če se z njimi sogovornika ne
dotikamo. Gestikulacija, ki podpre naše besede ali simpatičen znak v znamenje podpore,
(pomislimo samo na navzgor obrnjen palec) pa nam olajša sporazumevanje, tudi če so usta
zakrita.
Zaupajmo v ljudi, ki so skriti pod maskami
Pred epidemijo koronavirusa so maske za večino ljudi simbolizirale nekaj slabega ali zlega, saj
v naši kulturi nismo bili vajeni zakrivanja obrazov. Zakritemu obrazu je preprosto težje zaupati,
zato je morda najboljša strategija ta, da se zavestno odločimo za zaupanje. Sprejmimo
odločitev, da so obrazi ljudi pod maskami prijazni, da nam nočejo nič slabega, da si zase in za
nas želijo najboljše. Na ta način se bomo lažje sprostili in se pod masko tudi dejansko
nasmehnili drugim.
Kot lahko beremo in slišimo, bodo obrazne maske še lep čas ostale naša stalnica, vsaj kar se
tiče obiskovanja javnih prostorov, torej tudi šol. Nanje smo se najbrž že malo navadili in postali
boljši v branju nasmeha tudi čez masko, čeprav to niti slučajno ni primerljivo s pristnim
nasmehom, ki ga lahko vidimo na obrazu.
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Povzetek
Komunikacija je prenos idej in informacij, s čimer želimo vplivati na osebo, s katero
komuniciramo. Večkrat, kot bi želeli, se zgodi, da je vpliv, ki ga dosežemo, drugačen od
željenega zaradi vsebine, pogosteje pa zaradi načina, kako komuniciramo. Pri izogibanju
tovrstnim težavam nam lahko prav pride poznavanje in uporaba modela tridelnega delovanja
možganov, ki govori o treh predelih naših možganov; človeški, opičji in kuščarski del. Praktično
vse težave pri komunikaciji nastanejo zaradi delovanja opičjega dela, ki ob svojem delovanju
deaktivira človeški, razumski del možganov. To pomeni, da ta oseba ne more razumsko
razmišljati, dokler se ne pomiri opičjega dela. Predstavljene so preproste strategije za izogib
aktivaciji opičjega dela možganov pri sogovorniku ter prepoznavanje opičjega stanja pri nas
samih. To nam omogoča, da ob stresnih situacijah, ko se razburimo in postanemo čustveni, s
tem pa tudi nerazumni, prepoznamo kateri del zavesti nas vodi in kako se premaknemo iz
čustvenega v razumski del.
Ključne besede: komunikacija, tridelno delovanje možganov

Abstract
Communication is a transfer of ideas and information; with which we want to influence the
person we are communicating to. More often than we would like, our effect is different than
the desired one. Sometimes the reason is the content itself but mostly the fault lies in the way
we communicate. Knowing and using the triune brain model, that sees our brain divided into
three parts (lizard, monkey and human), can help avoiding or at least alleviating those
situations. Vast majority of communication conflicts are caused by the activation of monkey
brain that deactivates human, logical part. That means, that the person with active monkey
brain cannot think rationally until the monkey gets calmed. Simple techniques to avoid
activation of monkey brains in others are presented as well as the way to be aware of our own
monkey. This allows us to recognise we got into emotional and irrational state in stressful
situations and to consciously shift back to rational thinking.
Key words: communication, triune brain model
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1 Uvod
V knjigi Poslovno komuniciranje so na podlagi slovarja slovenskega knjižnega jezika
komuniciranje opredelili kot izmenjavo, posredovanje misli in informacij, sporazumevanje,
komunikacijo pa kot proces, s katerim se izmenjuje, posreduje misli in informacije (Možina s
sod., 2004). S komuniciranjem poskušamo vplivati na osebo, s katero komuniciramo, pogosto
pa naletimo na težavo, ko je naš vpliv drugačen od željenega. Oseba se razburi, ko tega ne
želimo, ali pa ravno nasprotno oseba ne zazna naše razburjenosti; npr.: ko poskušamo učencu
dopovedati, da je njegovo vedenje nesprejemljivo.
Komunikacijo lahko razčlenimo na vsebino in postopek (Wetherbe, 2005, 33), oba dela pa
vplivata na osebo, s katero komuniciramo, čeprav ne vedno v enakem deležu. V nekaterih
primerih predvsem pri operativnem delovanju med člani iste ekipe (npr. gasilci, reševalci idr.)
je nadvse pomembna vsebina, za medsebojne odnose (v službi ali doma) pa pogosto večjo
vlogo igra postopek, način komuniciranja.
Ljudje komuniciramo verbalno in neverbalno, tudi če nenamerno. Pogosto že s tišino ali
odsotnostjo nekaj sporočamo drugim. Kadar govorimo, besede predstavljajo le en del
komunikacije, na poslušalca/-e vplivamo tudi s tonom, ritmom in jakostjo glasu ter s telesno
govorico. Vse od naštetega so dejavniki, ki botrujejo našemu vplivu na sogovornika. Pogosto
ne moremo vplivati na vsebino, skoraj vedno pa lahko vplivamo na postopek. Pri tem nam
lahko pride prav uporaba modela tridelnega delovanja možganov, ki se uporablja v konfliktnih
situacijah, ki se lahko sprevržejo v fizično nasilje (Miller, 2015, 1.3)
Namen tega prispevka je predstaviti model tridelnega delovanja možganov, s katerim se bo
bralec lahko izognil neželjenim vplivom na osebo, s katero komunicira, ali v primeru, da izogib
ne bo možen, vsaj oblažil oz. popravil svoj vpliv na počutje osebe, s katero komunicira.

2 Model tridelnega delovanja možganov
Model tridelnega delovanja možganov se je izkazal za izredno uporaben model pri
razumevanju in kontroliranju potencialno nasilnih situacij. O tem sta veliko pisala Rory Miller
in Marc McYoung, ki oba opozarjata, da je to samo model, ki ni podprt z znanstvenimi dognanji
in ni popoln, vendar se je izkazal za uporabnega v praksi, ko je bilo potrebno pomiriti osebe,
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ki so bile ali grozile, da bodo postale nasilne. Izkazalo se je, da s tem istim modelom lahko
poskrbimo za boljše odnose tudi v vsakodnevnem življenju, ko smo v stiku s sodelavci, znanci
in prijatelji ali ožjimi sorodniki.
Za uporabo modela bo dovolj, če se na hitro predstavi tri predele, ki vodijo človeško vedenje;
poimenovani so kuščar, opica in človek.
Kuščar je najbolj primitiven del možganov, ki se aktivira v življenjsko ogrožajočih situacijah.
Danes se s tem v naši kulturi vse manj srečujemo in tudi ne igra posebne vloge pri vsakodnevni
komunikaciji z drugimi, zato mu bo posvečeno manj pozornosti.
Opica je čustven del naše osebnosti, skrbi za socialni status, podobo in vedenje v družbi. Tako
kot kuščar, ki se je razvil, da je poskrbel, da smo tekli hitreje in dlje, ko nas je v pradavnini lovil
lev, je tudi opica posledica evolucije. V preteklosti je bilo nevarno živeti na robu družbe, višji
status je pomenil večjo varnost in preživetje tako samega osebka kot tudi njegovih potomcev.
Zato opica enači socialno zavrnitev s smrtjo, vse kar ogroža naš socialni status, pa enači s
fizičnim napadom in ogrožanjem življenja.
Človek je razumski del možganov, s katerim lahko predvidevamo različne razplete, isto zadevo
pogledamo iz več zornih kotov, logično sklepamo ipd. Najbrž si vsi želimo ves čas biti v stanju,
ko deluje ta del možganov, vendar se izkaže, da smo odrasli večino časa (Rory navaja, da kar
95 %) pod vplivom opice. Naši učenci in dijaki so zaradi šolanja primorani, da več časa preživijo
v razumskem delu.
Predstavljeni trije deli imajo različne prioritete in moči. Kuščar je najstarejši in najmočnejši,
mar mu je samo za golo preživetje. Opica je nekoliko mlajša in skrbi za mesto v družbi (ni
obremenjena s »kvaliteto« družbe). Človeški del je najmlajši in najšibkejši, opica ali kuščar
prevzameta kontrolo vedno, ko sta aktivirana - kuščar, če se pojavi življenjsko ogrožajoča
situacija; opica, če se pojavi grožnja našemu socialnemu statusu.
Moč posameznih predelov je pomembna, ker v praksi to pomeni, da je potrebno najprej
poskrbeti, da se umirita kuščarski in opičji del, da oseba, s katero komuniciramo sploh lahko
racionalno razmišlja in rešuje problem. Kuščar v tem pogledu ni zahteven, samo ne smemo
ogrožati življenja osebe, s katero smo v stiku, opica pa zna biti pogosto v napoto, saj se aktivira
tudi ob namišljenih grožnjah in žaljivkah. V teh primerih ljudje postanemo čustveni in
nerazumni, četudi smo takrat lahko prepričani, da smo popolnoma racionalni. Ne glede na
željo, opice ne moremo ugasniti z razumom, ker je opica že izklopila razum.
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Primer osebe, ki jo je prevzela njena »notranja« opica, je človek, ki med prepirom na
komentar, da naj se ne dere, na ves glas zavpije: »Saj se ne derem!«
Najbrž smo se že vsi znašli v tej vlogi in takrat se nam je zdel ta odgovor primeren. Morda je
kdo celo pomislil, da to res ni smiselno, pa se vseeno ni mogel zadržati. To je opica v polnem
razmahu. Z osebo, ki je pod vplivom opice, je težko reševati probleme (to velja tudi za nas).
V knjigi Conflict communication avtor navaja šest kategorij, ki razburijo opico, vse so povezane
s socialnim statusom (Miller, 2008). Na kratko so predstavljene spodaj, v nadaljevanju pa bo
predstavljen tudi praktičen primer.
•

Preverjanje statusa – za opičje možgane je pomembno, kdo je kdo in kje v hierarhiji ima
svoje mesto. V kolikor to ni jasno, je potrebno najprej to razčistiti.

•

Dokaz dominance – če opica zasluti, da nekdo dvomi ali spodbija njen status, odreagira
z izkazovanjem dominantnosti; včasih s tem, da zavrne pomoč.

•

Naša pravila – vsaka skupina ljudi ima pravila. Morda niso napisana, vendar to ne
pomeni, da jih ni ali da se ne uveljavljajo.

•

Ti nisi eden od nas – vsi smo hkrati člani več skupin (v službi, klubu, družini itd.) in hkrati
nismo člani vsake skupine. Včasih opico prebudi že samo to, da nas zaznava kot nekoga,
ki ne spada v določeno skupino.

•

Snežinke – ljudje, ki imajo uradno nizek položaj, vendar so zaradi svojega dela veliko
vredni. Tak primer v šoli je tehnično osebje, z nižjim statusom kot ga ima učitelj, pa
vendar vemo, da s svojim delom vzpostavijo pogoje za delo učiteljev. Tu opica želi, da
se ji prizna status za delo, ki ga opravlja.

•

Nedotakljivi – okoli sebe vidijo opičje igre in v skrbi, da ne bi zmogli konkurirati,
poskrbijo, da se z njimi nihče ne »igra«. Lahko so izrazito zoprni, pretirano poznajo
pravila, ki jih potem zlorabljajo (izkoriščanje bolniške, prilagoditev za ogrožene skupine
ipd.) in se v primeru ugovarjanja hitro zatekajo k sodnim postopkom.

Oglejmo si delovanje opice na konkretnem primeru.
Učitelj slovenščine, ki vedno znova maturante odlično pripravi na maturo, v zbornici sliši
sodelavca potožiti, da so maturantje spet dobili slabše rezultate pri biologiji. Biologijo jih uči
sorazrednik in dober prijatelj, s katerim se družita tudi izven delovnega časa. Premisli, kako je
sam izboljšal rezultate pri svojem delu in s konkretnimi predlogi pristopi k biologu; uporaba
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nalog iz prejšnjih matur za utrjevanje znanja in teste, predmetni tabori, poskusno pisanje
mature že v nižjih letnikih itd. Odziv biologa je mlačen, v odgovor postreže z rezko šalo in v
prihodnosti ne uvede niti ene od predlaganih rešitev. Slovenist je v dobri nameri z dobro
vsebino in postopkom opico zmotil v štirih od zgoraj naštetih kategorijah.
Prišel je iz drugega aktiva in predlagal nekaj, česar v naravoslovnem aktivu (še) ne počnejo.
Opica je zaznala, da slovenist meni, da biolog ne zna opravljati svojega dela in da bi ga on
zmogel opravljati bolje – neposredno ogrožanje socialnega statusa. Učitelj slovenščine ni iz
naravoslovnega aktiva in opica ni prepričana, kam spada glede na status biologa – preverjanje
statusa. Ker ni iz aktiva, povzroča težave tudi v kategoriji Ni eden od nas. V naravoslovnem
aktivu teh praks ne izvaja nihče (vsaj ne, da bi dotični biolog vedel), zato se smatra, da se pri
naravoslovnih predmetih tako ne dela – kršenje naših pravil. Ker je to v njeni moči, opica ne
aplicira ponujenih možnosti – dokazovanje dominantnosti.
Boljši pristop bi bil, če bi slovenist takoj na začetku izpostavil, da je slišal sodelavca tožiti za
slab uspeh maturantov in da želi pomagati, ker se je pred časom tudi sam soočal z istimi
težavami – ustvarja skupno skupino (tistih, ki imajo težave s pripravo na maturo), da ne zmoti
nisi eden od nas pravila. Kot slovenist ne ve, kako učiti biologijo, zato ne more povedati, kaj
narediti, lahko pa pove, kaj deluje pri slovenščini. Verjame, da bo biolog prepoznal, kaj je
uporabno zanj, ker on ve, kako poučevati biologijo – priznava status biologa nad sabo v
kontekstu poučevanja biologije in ne krši naših pravil. Opica je mirna, ne počuti se ogrožene
in pusti, da zadevo prevzamejo človeški možgani.
Slovenist lahko s poznavanjem opice ubere drugačen postopek in isto vsebino preda na način,
da jo biolog sprejme z razumskim delom možganov. Nova praksa bi zagotovo pozitivno vplivala
na rezultate mature in šola bi imela uspešnejše maturante – odličen razplet za biologa,
slovenista in celo šolo, vključno z maturanti.
Prikazan primer prikazuje, kako se izogniti prebujanju opičjega dela možganov. V primeru, da
nam to ne uspe, moramo vedeti, da bo vedno potrebno najprej odpraviti opičje težave, preden
se bomo lahko lotili človeških problemov.
Velika vrednost je pri sebi prepoznati, da je stvari prevzela notranja opica. To samozavedanje
odpre možnost, da lastno opico pomirimo, preden ta prebudi tisto v sogovorniku. Znaki, ki jih
lahko opazimo pri sebi, ki kažejo na to, da je naš razumski del odstavljen na stran in delujemo
iz opičjih možganov so: občutenje čustev, pripadnosti, ljudje so nam všeč (ali nam niso všeč),
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iščemo izgovore, ljudem dajemo etikete, kdo bo pohvaljen, je bolj pomembno kot sama
rešitev, imeti prav je bolj pomembno kot resnica, cilj postane zmagati, ne poiskati najboljše
rešitve za vse idr.
Tudi v teh primerih moramo najprej pomiriti svojo opico, da bomo lahko razumsko pristopili k
problemu. To storimo tako, da na zadevo pogledamo iz drugega zornega kota (takega, ki opico
pomiri). Vsakršen tak poskus je izredno težak, ker je opičji del možganov izredno močan in
poleg tega daje občutek, da smo logični tudi, ko nismo. Na srečo z vajo postane lažje, ker je
tudi opica učljiva in preko izkušenj spozna, da se socialni status izboljša, če zadeve prepusti
človeškemu delu možganov.

3 Zaključek
Model tridelnega delovanja možganov je dovolj preprost, da je uporaben v vsakdanu brez
pretiranega napora. Z upoštevanjem opice in njenih pravil se lahko izboljša komunikacija in
odnosi z ljudmi. Konflikti so redkejši, praviloma se pojavljajo zaradi vsebine (ne postopka) in
se učinkoviteje razrešujejo.
Obstaja nevarnost za vsakega, ki mu je predstavljen model opice. Ko posameznik ozavesti
opičje igre okoli sebe in jih opazuje z neke nove distance, pri tem lahko verjame, da je sam
imun na to in da je notranja opica popolnoma pod kontrolo.
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Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Manuela Dokmanac

RAZVIJANJE KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN
V SKLOPU INTERESNE DEJAVNOSTI
DEVELOPING CUMMUNICATION SKILLS
AS A PART OF AN EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES
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Povzetek
Dekliška debatna skupina je interesna dejavnost, ki jo izvajamo na Osnovni šoli narodnega
heroja Rajka Hrastnik od leta 2010. Krožek je namenjen učenkam od 6. do 9. razreda in poteka
vsak drugi teden. Srečanja so poleg debate namenjena krepitvi samopodobe, spoznavanju
novih prijateljic, druženju, sprostilnim in socialnim igram ter različnim dejavnostim
(ustvarjanje, peka peciva, ogled mladinskih organizacij). Pri dekliški debatni skupini
poskušamo razvijati odprto komunikacijo. Učenke rade obiskujejo krožek in aktivno sodelujejo
pri izbiri tem in načrtovanju dejavnosti. Udeležba v krožku učenkam popestri šolski vsakdan.
Skupinska dinamika omogoča učinkovit način učenja komunikacije, pri čemer smo pozorne
tako na verbalno kot neverbalno komunikacijo.

Ključne besede: debata, dekle, skupina, komunikacija, igra

Abstract
The girls' debate group is an extra-curricular activity, that we have been carrying out at the
Elementary School Narodnega heroja Rajka Hrastnik since 2010. The club is intended for pupils
from 6th to 9th grade and takes place every other week. In addition to debating, the meetings
are intended to strengthen self-esteem, meet new friends, socialize, relax and engage in social
games and various activities (creating, baking cakes, visiting youth organizations). In the girls'
debate group we try to develop open communication. Pupils like to attend the club and take
an active part in choosing topics and planning the activities. Participation in the club enriches
the students' everyday life. The group dynamic provides an effective way to learn
communication, while paying attention to both verbal and nonverbal communication.

Key words: debate, girl, group, communication, game
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1 Komunikacija in pomen pogovora
Andrej Rozman Roza je v pesmi z naslovom Nekaj ti moram povedati poudaril, kako
pomemben je pogovor:
»A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar,
za katero ni potreben denar.
Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.
Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.«
Komuniciranje je spretnost, ki se jo naučimo v različnih skupinah: najprej v družini, nato v
vrtcu, med vrstniki in v različnih interesnih skupinah. Avtorica Jelenc (1998, 32) poudari, da se
do določene mere lahko spontano naučimo komunicirati, a moramo to veščino izpopolnjevati,
da smo v različnih interakcijskih okoliščinah učinkoviti in dobro sprejeti.
Kristaničičeva in Ostrmanova (1999, 12) opredelita komunikacijo kot odpiranje ene osebe
drugi. V tem procesu spoznavamo sebe in osebo, s katero komuniciramo. Od komunikacije je
odvisno:
− kako dosegamo svoje cilje;
− kako razvijamo svoja notranja intimna doživljanja;
− kako dosegamo usklajenost med seboj in ostalimi;
− kako oblikujemo odnose z ostalimi;
− kako ustvarjalno rešujemo nasprotja in različnosti.
Rus (1999, 256) komunikacijo poimenuje kot jedro vsakega skupinskega dogajanja in poudari,
da »skupina ne more obstajati brez komunikacije«. Avtor (prav tam, 277) trdi, da »vsakdo
komunicira s celotno osebnostjo«.
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Zdi se mi, da je pomembno, da tudi v šolskem prostoru ustvarjamo priložnosti, da se učenci
učijo učinkovito pogovarjati, da jih pogovor povezuje, razbremenjuje in ne ustvarja konfliktov.
Komunikacija ima namreč lahko velik pomen na naše počutje in reševanje konfliktov v
medosebnih odnosih.

2 Dekliška debatna skupina
2.1 Začetki dekliške debatne skupine
Leta 2007 sem bila zaposlena kot mladinska delavka v Salezijanskem mladinskem centru Celje.
Nekoč sta do mene pristopili dve osmošolki, ki sta izrazili željo, da bi v sklopu mladinskega
centra oblikovali skupino deklet, s katerimi bi se pogovarjali o tabu temah. Rekli sta, da se
dekleta lažje pogovarjajo o nekaterih vsebinah, če zraven ni fantov. Po pogovoru z vodjo
mladinskega centra smo se odločili, da bomo mladim omogočili to izkušnjo.
Osnovnošolki, ki sta se obrnili name, da bi osnovali to skupino, sta jo poimenovali Dekliška
debatna skupina. Dogovorile smo se, da bosta postali vodji skupine. Nekaj dni pred vsakim
srečanjem sta pripravili vprašanja, o katerih bi se pogovarjali na dekliški debatni skupini, ki
sem jih pregledala in po potrebi smo kaj dopolnile ali spremenile.
Ko smo mladinski delavci povabili dekleta k vključitvi, se je takoj pokazal velik interes za
obiskovanje tovrstne skupine. Večinoma so se vključile učenke, ki so obiskovale 7. in 8. razred.
Povabili pa smo tudi prostovoljke Salezijanskega mladinskega centra Celje, ki so bile
srednješolke in študentke. Vključilo se jih je pet in še ena študentka iz Poljske, ki je bila na
mednarodni izmenjavi in je sodelovala pri izvajanju projektov v mladinskem centru. Skupino
je obiskovalo 14 udeleženk. Srečanja so bila vsak teden v popoldanskem času. Trajala so uro
in pol. Moja vloga je bila, da sem bila mentorica. Prisotna sem bila na vseh srečanjih. Vodjem
sem pomagala pri vodenju, poteku srečanj, oblikovanju skupinskih pravil, hkrati pa smo si
vzele čas tudi za evalvacijo posameznih srečanj. Teme srečanj so se določile glede na želje in
ideje vodij ter ostalih udeleženk. Lahko rečem, da so se sčasoma razvili zelo pristni odnosi med
udeleženkami, med seboj so si z veseljem delile različna mnenja in izkušnje. Vzdušje na
srečanjih je bilo zaupno, sproščeno in prijetno. Praznovale smo tudi rojstne dneve članic, saj
sta vodji z veseljem spekli torto. Čez dve leti sem začela delati na Osnovni šoli narodnega
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heroja Rajka Hrastnik in na podlagi dobrih izkušenj sem se odločila, da bom predlagala, da bi
tudi na šoli za učenke ponudili interesno dejavnost dekliško debatno skupino.

2.2 Krožek na osnovni šoli
Na prvo srečanje dekliške debatne skupine na osnovni šoli je prišlo pet deklet. Vse so bile
navdušene nad idejo, da bi se na šoli izvajal nov krožek. Ker pa je bilo premalo članic, smo se
dogovorile, da udeleženke prvega srečanja povabijo še ostale učenke od 6. do 9. razreda.
Naslednjega srečanja se je tako udeležilo deset deklet in začele smo načrtovati prihodnja
srečanja.
Število deklet, ki se vključi v krožek, je vsako šolsko leto zelo različno. Do sedaj jih je bilo
najmanj 5 in največ 25. Če se h krožku prijavi malo učenk, grem še osebno v vse 6. in 7. razrede,
da učenkam predstavim dejavnosti na krožku in jih povabim, da se pridružijo. Tako so se eno
šolsko leto h krožku prijavile samo tri učenke, po predstavitvah po razredih pa jih je bilo 19.
Pri tem je potrebno dodati opažanja Kovačeve (1998, 18), da se glede na velikost skupine
močno spreminja vedenje skupine: »Učinki delovanja mehanizmov psihosocialne interakcije
se namreč spremenijo vzporedno s povečevanjem skupine«.
Na prvem srečanju poskusimo uskladiti termin, kdaj se bomo srečevale, da ustreza večini.
Krožek poteka vsak drugi teden in traja dve šolski uri. Običajno dekliška debatna skupina
poteka ob ponedeljkih ali torkih 6. in 7. šolsko uro. Že na začetku leta se dogovorimo, v kateri
učilnici ga bomo izvajale. Včasih gremo tudi ven v okolico šole, v naravo ali pa smo v
telovadnici, na prostornem šolskem hodniku, v gospodinjski učilnici ali v mojem kabinetu.
Posamezno srečanje bi lahko razdelili na tri faze:
− v fazi priprave sodi vzpostavitev stika z vsemi udeleženkami, predstavim jim, kako bo
potekalo delo v skupini;
− faza izvedbe poteka kot skupinsko delo, delavnica, peka, izvedba iger;
− v fazi evalvacije udeleženke povedo, kako so se počutile, tudi jaz analiziram izvedeno
aktivnost ter načrtujemo potek naslednjega srečanja.
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2.3 Teme in dejavnosti
Učenkam preko različnih tem pomagam pri iskanju odgovorov na številna vprašanja, ki si jih
zastavljajo v obdobju odraščanja. Za učenke je pomembno že druženje, da lahko povedo, kaj
se jim je čez teden zgodilo. Vsebino večine srečanj z dekleti sooblikujemo skupaj. Nekatere
teme pa izberem sama glede na dinamiko skupine in potreb posameznih članic. Teme, ki smo
jih obravnavale, so bile:
− aktivno poslušanje,

− odraščanje,

− poklic,

− komunikacija,

− zasvojenost in mladi,

− hobiji,

− kdo sem jaz,

− ljubezen,

− moje močne in šibke

− pravila,

− šola,

− prijateljstvo,

− motnje hranjenja,

− videz,

− fantje in dekleta,

− družbena omrežja,

− problemi mladih,

− samopodoba,

− učenje učenja,

− družina,

− medkulturni dialog,

− nasilje,

− moda ipd.

− spolnost,

− spolne zlorabe,

točke,

Včasih v drugem delu šolskega leta poskušamo izvajati interesno dejavnost tako, da po dve
udeleženki pripravita vprašanja za naslednje srečanje in se preizkusita v vodenju razprave.
Pripravljale smo različne jedi: pico, polutice, skutino pecivo, sufle, jagodni tiramisu, čokoladne
hlebčke, linške piškote, lešnikove piškote, kanapejčke, tople sendviče, palačinke, sadno kupo,
čokoladno torto … Kadar pečemo, učenke večkrat izrazijo željo, da poslušamo glasbo po
njihovem izboru. Včasih tudi zaplešejo in se na tak način izrazijo in sprostijo.
Enkrat so v okviru skupine organizirale srečanje z naslovom Hrastnik ima talent, na katerem je
vsaka predstavila svojo močno točko: je zapela, zrecitirala pesem … Na nekaterih srečanjih
smo ustvarjale, risale in izdelovale voščilnice. Za dekleta sem pripravila tudi božično-novoletno
srečanje, kviz z božičnimi pesmimi in dekleta so se obdarovala s simboličnimi darili.
Članicam so bile zelo všeč dejavnosti izven šole:
− obisk Mladinskega centra Hrastnik,
− obisk in predstavitev Občinske zveze prijateljev mladine Hrastnik,
− kopanje in druženje v Thermani Laško,
− kopanje na bazenu v Hrastniku.
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2.4 Vključevanje iger glede na razvoj skupinske dinamike
Glede na razvoj skupinske dinamike sem pripravljala različne igre, preko katerih so se dekleta
bolje spoznala med seboj. Nekatere igre so bile bolj spoznavne narave, druge so razvijale
zaupanje v skupini, nekatere so bile izrazito dinamične, kakšne pa so spodbujale razvoj
empatije do drugačnosti. Menim, da smo z igrami v skupini uspele ustvariti zelo pozitivno
vzdušje, zaradi katerega so se dekleta veselila novih srečanj.
Avtorici Peklaj in Pečjak (2015, 274) ločita naslednje igre:
− skupinske – to so interaktivne igre, pri katerih udeleženci raziskujejo odnose in notranjo
ter medosebno komunikacijo;
− ledolomilci so krajše igre za zabavo in sproščanje ter energiziranje skupine in
vzpostavljanje sodelovanja v njej;
− igre odločanja so igre za razvijanje debate, kjer udeleženec predstavi svoje mnenje, ga
zagovarja in sprejema mnenja ostalih, na tak način se uči strpnosti ter podajati svoje
mnenje tako, da je sprejemljivo za ostale, hkrati pa se uri v aktivnem poslušanju drugih;
− zgodbe.
Med igrami za razvijanje debate so bile učenke različno spretne v veščini predstavljanja
svojega mnenja. Kadar se igramo različne igre, udeleženke povabim, da se pridružijo, ni pa
potrebno. Mirno lahko odklonijo sodelovanje, če tako čutijo. Tudi sicer ima vsaka možnost
umika iz določene dejavnosti.
Pri izvajanju iger je bilo učenkam pomembno, da je vsaka prišla na vrsto in je povedala svoje
mnenje. Krajše igre za sproščanje smo imele ob zaključkih ocenjevanj ali če so kdaj imele
naporen dan. Velikokrat smo se ob igrah nasmejale in zabavale. Članicam so bile zelo všeč tudi
igre z barvnim padalom.
Socialne igre imajo komunikacijski pomen. To so tehnike, ki članicam pomagajo, da se med
seboj spoznajo, se učijo poslušati druga drugo, razumevati in se vživljati v drugo, sprejemati in
reševati konfliktne situacije ter graditi odnose sodelovanja. Učenkam omogočajo medsebojni
stik in povezovanje. Tiste, ki so bolj tihe in osamljene, dobijo priložnost, da se pogovarjajo in
predstavijo. Učenke, ki so bolj vsiljive, pa se morajo podrediti pravilom skupine ter se učiti
prisluhniti še ostalim članicam. Pomembno je tudi, da smo pozorne na lastna čustva in
spremljanje lastnega počutja med igrami. Članice se s socialnimi igrami učijo kontrolirati oblike
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komunikacij in jih spreminjati, kadar je to potrebno. Z učenkami sem izvajala naslednje
socialne igre: vodenje slepca, električni impulz, stol na moji desni je prazen, pantomima,
verižna zgodba, klicanje (menjava) številk, atomi in molekule ter ostale.

2.5 Učenje metakomunikacije
Na dekliški debatni skupini smo pozorne na metakomunikacijo, tj. komunikacijo o tem, kako
se pogovarjamo (o vsebini, načinu pogovora in interakcijah med pogovorom). Pri izvajanju
interesne dejavnosti je najbolj pomembna učinkovita medosebna komunikacija. Vzamemo si
čas za pogovor, učenke spodbujam k aktivnemu poslušanju, dajanju in sprejemanju povratnih
sporočil.
Običajno se usedemo v krogu, saj je tako lažje vzpostaviti očesni kontakt in zaradi boljšega
počutja. Če nekdo pove kaj osebnega, o tem ne smemo govoriti z ostalimi izven skupine.
Večkrat se moramo pogovarjati o pravilih, ki smo jih oblikovale v sklopu skupine. Na prvih
srečanjih dekleta potrebujejo več spodbude in usmerjenih dejavnosti, da se naučijo
prisluhniti druga drugi. Pomembno pravilo skupine je, da se ne pogovarjamo o osebah, ki
niso prisotne na srečanju ter da vsaka pove o sebi le tisto, kar želi.
Pogoj, da bi učenke razvile svoje komunikacijske spretnosti, je, da se morajo najprej naučiti
prisluhniti same sebi. Tudi Rus (1999, 255) piše o komunikaciji s samim seboj. Avtor poudari,
da glede na to, kako nekdo komunicira sam s seboj, bo komuniciral tudi z ostalimi. Strinjam se
s Kristančičevo (1999, 7), da moramo najprej znati prisluhniti sebi, da bomo lahko prisluhnili
še ostalim. Na tak način bomo uspešni pri reševanju odnosnih problemov, usposobili se bomo
za pogajanja in dogovarjanja ter odločanja na različnih ravneh osebnega in poklicnega
življenja. Večina odraslih uči mlade komunicirati. Starši učijo otroke, vzgojitelji, učitelji,
svetovalci učijo tiste, ki jih vzgajajo, izobražujejo, vodijo in usmerjajo. Avtorica (prav tam)
poudari: »Prav ta pisanost vlog, v katerih se znajdemo, nas obvezuje, da poznamo procese,
tehnike, vrste komunikacij, ki prilagojene socialnim situacijam lahko bogatijo naše vzajemne
odnose … Komunikacija ni teorija, ampak vrsta veščin, ki se jih lahko učimo in naučimo«.
Avtorica Kovačev (1998, 15) skupino opredeli kot »skupnost, ki se oblikuje na podlagi
psihološke bližine in medsebojnega vplivanja med posamezniki.
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Med njimi torej obstaja socialna interakcija. Ta pa ni vedno zavestna, ampak je pogosto celo
pretežno nezavedna. Udeleženci interakcije včasih ne poznajo niti vplivov drugih nase niti
lastnega vpliva na druge.«
Menim, da je za članice udeležba v skupini dobra priložnost za socialno učenje, pridobivanje
novih veščin in odkrivanje interesov. Jelenčeva (1998, 34) ugotavlja, da ravno skupinska
dinamika omogoča neposreden in učinkovit način učenja komunikacije: »Izkustveno učenje,
pri katerem gre za aktivno vključevanje posameznika, je najbolj učinkovito in nova spoznanja,
ki jih pri takem učenju posameznik odkrije, imajo največji vpliv na kasnejše vedenje«.
Na interesni dejavnosti poskušamo razvijati odprto komunikacijo, za katero je značilna:
− neposrednost,
− spoštljivost,
− iskrenost,
− vzajemnost,
− preverjena sporočila,
− vzajemna interpretacija (Kristančič, Ostrman, 1999, 15).
Za razvoj takšne komunikacije je potrebno nekaj časa. Članice je potrebno včasih opomniti na
pravila skupine, ki smo jih skupaj oblikovale ter jih ves čas spodbujati, da imajo druga do druge
odprt in spoštljiv odnos. Pomembno je, da se naučijo poslušati in slišati.
Včasih so imele članice težave s komunikacijo, kar je večinoma bila posledica tega, da se niso
pozorno poslušale. Zato smo komunikacijo skušale izboljšati s pogovarjanjem o tem, kako med
seboj komunicirati. Pozorne smo tudi na neverbalno komunikacijo, in sicer opazujemo gibe,
gibanje telesa, pri verbalni komunikaciji pa smo pozorne na višino, intenzivnost, grobost ali
prijaznost glasu.

3 Zaključek
Za uspešno vodenje dekliške debatne skupine in vzpostavljanje odnosov med menoj in
učenkami je pomembno, kakšne so moje komunikacijske spretnosti. Pri tem sta pomembni
verbalna in neverbalna komunikacija. Včasih je slednja še pomembnejša in zelo vpliva na to,
kako moja sporočila razumejo učenke.
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Na podlagi sodelovanja z razredničarkami in šolsko socialno delavko povabimo h krožku
učenke, ki so težje vzpostavile stik z ostalimi učenci ali ki so imele kakšne socialne, čustvene
ali vedenjske težave in se nam je zdelo, da bi jim udeležba v krožku koristila pri krepitvi
samopodobe in vzpostavljanju novih socialnih stikov. Eno šolsko leto je bila v dekliško debatno
skupino vključena učenka, ki je imela vzoren odnos do učenk in je bila zelo uspešna na učnem
področju, a je bila zelo vase zaprta. Nekoč me je prosila, če se lahko na samem pogovoriva.
Dogovorili sva se, da bova govorili takoj po srečanju. Povedala mi je, da je v hudi stiski in da ne
razume, zakaj ni takšna, kot so ostala dekleta. Začela je jokati. Ko je bila v skupini, namreč ni
želela skoraj nič govoriti. Skupino pa je kljub temu rada obiskovala. Potolažila sem jo, rekoč,
da se vsi med seboj razlikujemo in da imamo različno potrebo po komuniciranju. Spodbudila
sem jo, da se poskuša med srečanji vključevati, kolikor ji bo ustrezalo. Ker se ji je bilo lažje
pisno izražati, sva se dogovorili, da bo napisala članek o dekliški debatni skupini. Ko smo ga
objavili na šolski internetni strani, se je zelo razveselila.
Ko se ozrem nazaj, lahko rečem, da so se skupine, ki so se oblikovale v različnih šolskih letih,
med seboj razlikovale po tem, kako močne vezi so bile med učenkami, koliko so si bile
pripravljene pomagati in kako močno pripadnost so čutile do skupine. Šele postopoma se
oblikuje prava skupina, v kateri udeleženke aktivno sodelujejo pri uresničevanju skupnih ciljev
in do katere razvijejo občutek pripadnosti. Sodelujem tudi z njihovimi razredničarkami in
razredniki glede njihove vloge v skupini, komunikacije ali vzgojnih težav.
V dekliški debatni skupini bi morala biti takšna klima, ki bi omogočala učenkam osebnostno
rast in razvoj. Če je v skupini dobra socialna klima, je tudi delo uspešno in prijetno. V veliko
pomoč pri tem so socialne igre. Dekleta so na srečanjih sproščena, včasih zapojejo kakšno
pesem in zraven pokažejo kakšne plesne kretnje, ki so bile med mladimi trenutno popularne.
Letos so učenke na zaključni evalvaciji povedale, da jim je bil krožek zelo všeč in da so se dobro
počutile ter da bi se vse želele udeležiti tega krožka tudi v prihodnjem šolskem letu.
Komunikacija med učenkami je bila iz srečanja v srečanje boljša. Velikokrat smo se nasmejale,
rade pa so delile tudi svoje vsakdanje dogodke iz šolskega okolja ali kar se jim je zgodilo v
popoldanskem času. V skupini je vsaka članica dobila prostor in čas, da se je lahko izrazila ali
povedala, kar je želela, jaz pa sem poskrbela, da je bil odziv s strani ostalih ustrezen in
asertiven.
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Povzetek
Prispevek obravnava pogled na spremenjeno vlogo vodstva šol v posebnem kriznem času
izvajanja pouka na daljavo zaradi epidemije covida-19. Zaradi umanjkanja pravočasnih in
natančnih smernic ter izhodišč pristojnih institucij so morali ravnatelji o marsičem odločati
sami in s pomočjo sodelavcev hitro in učinkovito najti rešitve za prilagajanje novonastalim
okoliščinam. Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije sem kot pomočnica
ravnateljice svoje neformalno pridobljeno znanje s področja NLP (nevrolingvističnega
programiranja) in hipnoze ter svoje izkušnje delila s sodelavci v obliki pisem, ki so pripomogla
k uravnavanju negativnih čustev, razumevanju in sprejemanju novih okoliščin in premikanju k
zadovoljstvu, konstruktivnemu prilagajanju in iskanju rešitev. Predstavljene so teme, oblika,
zgradba, pogostost pisanja, razlogi za pisanje in odzivi bralcev. Pisanje in sprejemanje pisem
dokazujeta, da je krizni čas tudi priložnost za rast in razvoj.
Ključne besede: pouk na daljavo, učitelji, stres, pismo, osebna učinkovitost, priložnost za
razvoj

Abstract
The article discusses a view on the change of school management’s role in especially critical
time of executing schoolwork from afar as a result of covid-19 epidemic. Due to the lack of
timely and precise guidelines as well as starting points from institutions in charge, principals
have been forced to decide about many things on their own and with the help of their
colleagues, quickly and effectively find solutions for adjusting to the newly made
circumstances. As a assistant principal in Secondary school of mechanical engineering,
mechatronics and media I have shared my informally obtained knowledge in the NLP (Neuro
linguistic programming) field and hypnosis as well as my experiences with my colleagues in
the form of letters, which have aided in regulating negative emotions, understanding and
accepting new circumstances and moving towards contentment, constructive adjustments
and search for solutions. Not only the themes, form, structure, frequency and reasons of
writing but also the readers’ feedbacks are presented in the article. Writing and acceptance
of the letters prove that this time of crisis is also an opportunity for growth and development.
Key words: distance teaching, teachers, stress, letter, personal effectiveness, opportunity for
development
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1 Vodenje v kriznem času
Spomladi 2020 razglašena epidemija covida-19 je pretresla temelje ustaljenega izobraževanja
in povzročila zmedo. Vrata šol so ostala zaprta, poučevanje je potekalo od doma. Učitelji in
vodstva šol smo se morali prilagajati raznolikim in spreminjajočim se okoliščinam. V
okoliščinah, ki so bile za vse nove in nepredvidljive, se je marsikdo srečal s svojo ranljivostjo,
občutili smo strah in negotovost. Znano in varno šolsko okolje smo bili naenkrat primorani
zamenjati z domačim, počutili smo se izpostavljene, prav tako smo bili prisiljeni usvojiti nove
veščine in se naučiti novih kompetenc.
V tem kriznem času so bili najprej izpostavljeni ravnatelji oz. vodstva šol. Ti so raziskovali
vsakodnevno dogajanje in bili zgled za ustrezno delovanje. Ob pomanjkanju pravočasnih in
natančnih navodil ministrstva so ravnatelji prevzeli odgovornost in naredili vse, kar je bilo
potrebno za vzpostavitev vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo. Umanjkal je natančen
nabor smernic in izhodišč v zvezi organizacijo in načrtovanjem ter izvajanjem izobraževanja na
daljavo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Šola za ravnatelje je šele novembra 2020 izdala
smernice za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, katerih izhodišča temeljijo na
ugotovitvah nekaterih slovenskih raziskav, priporočilih, navodilih in okrožnicah Ministrstva za
izobraževanje, znanost, in šport RS ter Zavoda RS za šolstvo, predvsem pa na spoznanjih
ravnateljev iz prvega vala epidemije covid-19 (pomlad 2020), izkušnjah ravnateljev, izmenjanih
na različnih forumih, v društvih, združenjih in neformalnih mrežah ravnateljev, v spletnih
skupnostih in spletnih razpravah ravnateljev, ki jih na mesečni ravni organizira Šola za
ravnatelje. Prispevek je razdeljen na dva dela, in sicer na organizacijo in načrtovanje ter na
pedagogiko in didaktiko; izbrani vidiki izobraževanja na daljavo pa so podprti tudi s konkretno
opisanimi primeri iz prakse v obliki zvočnih zapisov. Smernice zajemajo naslednja področja:
usposobljenost, tehnično opremo in podporo, zagotavljanje spletne varnosti in zasebnosti,
vzpostavitev enotne vstopne točke in enotnega komunikacijskega kanala (na ravni zavoda,
razreda in/ali oddelka) ter odločitev o izbiri in uporabi enotnega učnega okolja ter
videokonferenčnega sistema, reorganizacijo pouka, spremljavo vzgojno-izobraževalnega dela,
učne cilje, krepitev (pedagoškega) stika z učenci in aktivne vloge učencev, videokonferenčni
sistem, spletne interaktivne dejavnosti, podajanje navodil, spremljanje in vrednotenje dela
učenca.
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Torej niti besede o spremenjeni vlogi učitelja in o podpori ter skrbi za psihično stabilnost
učiteljev. Učitelji smo se drug od drugega učili uresničevanja pouka na daljavo, ob spremljanju
tutorialov, spletnih seminarjev ipd. smo sami prevzeli odgovornost za pridobivanje potrebnih
tehničnih in organizacijskih veščin za izvajanje pouka in drugih obveznosti na daljavo. Znano
je, da večina učiteljev svoje delo dojema kot zadovoljujoče in izpolnjujoče, a kljub temu velja
poučevanje za stresen poklic. V obdobju izvajanja pouka na daljavo so zahteve na delovnem
mestu učitelja narasle, viri učiteljev za spoprijemanje z njimi pa so bili prepuščeni njim samim
oz. v najboljšem primeru vodstvom šol.
Zanimivo je bilo, da so mnogi ravnatelji (tudi ravnateljica Srednje šole za strojništvo,
mehatroniko in medije) zmanjšali hierarhijo vodenja in tako k reševanju izzivov povabili več
sodelavcev. V publikaciji šole za ravnatelje Vodenje sodelavcev med epidemijo covida-19
(2021, 6) je o vlogi ravnatelja v kriznih časih med drugim zapisano: „Med njimi poišče
»talente«, ki se v kriznem času izkažejo s svojimi kompetencami, in jih povabi, naj svoje znanje
delijo z drugimi. Rešitve za dotlej neznane izzive oblikuje skupaj z njimi po načelu več glav več
ve. Več posluša in sprašuje, kot govori in naroča.“ To se je na šolah zlasti pokazalo pri
sodelovanju in prenašanju znanja pri usposobljenosti za uporabo IKT-tehnologije za pouk na
daljavo. Na naši šoli smo sami oblikovali tudi natančen protokol in smernice za izvajanje pouka
na daljavo, tedenski akcijski načrt in bonton pri pouku na daljavo ter izvajali vodeno vadbo za
učitelje. Protokol in smernice ter tedenski akcijski načrt so se pokazali kot izjemno koristna in
dobrodošla strategija, ki je omogočala poenoteno, usklajeno in predvidljivo delovanje na ravni
šole, kar je vplivalo na občutek varnosti in zmanjšanje stresa vseh deležnikov v procesu
izobraževanja – vodstva, učiteljev, dijakov in staršev. Redna sprotna spremljava in evalvacija
pa je omogočala hitro odzivanje in ukrepanje za izboljšanje in spreminjanje.
Pomembno je, da ravnatelj pri vodenju izobraževanja na daljavo upošteva okoliščine, v katerih
se vzgojno-izobraževalni zavod nahaja, in vire, ki so mu na voljo ter skupaj s kolektivom
soustvarja kar najbolj optimalne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa na
daljavo. (Zavašnik idr., 2020, 3)
Za večino naštetega je pobudo dala ravnateljica, smo pa v teh posebnih razmerah še bolj
sodelovali in iskali rešitve tudi pomočnika ravnateljice, vodja praktičnega pouka in svetovalni
delavki.
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V dotlej neznanih okoliščinah, v katerih je potekalo vzgojno-izobraževalno delo, je bilo za
kakovostno izvedbo zelo pomembno, da smo se učitelji znali umiriti, obvladovati negativna
čustva, organizirati čas in postavljati prednostne naloge. Sprva smo občutili različne močne
občutke, s katerimi smo se soočali vsak posebej. Uravnavanje močnih negativnih čustev je prvi
korak k iskanju rešitev za nepričakovane in neznane dogodke in izzive, ki so značilni za krizni
čas. Šele ko se umirimo, razumemo in sprejmemo nove okoliščine, se lahko iz nezadovoljstva
premaknemo k zadovoljstvu, smo konstruktivni v prilagajanju, iskanju rešitev in novih poti.
Smo torej proaktivni. Ravno proaktivnost pa mora biti cilj vodstva in vsakega posameznika na
osebnem in profesionalnem področju. Osebna učinkovitost pomeni, da znamo ohranjati
ravnovesje, notranjo umirjenost, premagovati stres. Skrb zase pomeni, da znamo poskrbeti za
svoje telesno in duševno zdravje. Skrb zase, za svoje zdravje in za svojo rast omogoča
pedagoškim delavcem soočanje s strokovnimi in življenjskimi izzivi. Krepi občutek za
sodelovanje in povezovanje z drugimi. Učitelj, ki ima te kompetence, je gotovo odpornejši na
stres.

2 Pisma
Že ob napovedi prvega zaprtja šol marca 2020 sem dobila zamisel, da bi s svojim znanjem s
področja osebne učinkovitosti in komunikacije, ki sem ga pridobivala v zadnjih nekaj letih,
pomagala sodelavcem pri prilagajanju na novonastale razmere in ohranjanju dobrega
razpoloženja in zdravja. Prepričana sem bila, da lahko imam kot pomočnica ravnateljice
formalno moč vplivanja na sodelavce, hkrati sem jim želela s svojim znanjem in z zgledom
pomagati, jih voditi ter spodbujati razmislek in konstruktiven dialog. Namen pisanja pisem je
bila iskrena pomoč in vodenje s prijaznostjo. Vedela sem, da mi bodo največji učinek prinesle
pristnost, strokovnost, spoštljivost in s primeri iz vsakdanjih aktualnih situacij podprta teorija,
hkrati pa sem se zavedala, da je izpostavljanje osebnih izkušenj hoja po spolzkih tleh.
Ravnateljici sem predstavila svojo zamisel, ki jo je z navdušenjem podprla, in mi dovolila, da s
svojim pisanjem trikrat tedensko spodbujam sodelavce. To je bil začetek pisanja pisem
sodelavcem. Zame je ta odločitev pomenila veliko razmišljanja, raziskovanja in spoznavanja
sebe, nenehno skrb za ohranjanje stika s samo sabo (s svojim počutjem, z razmišljanjem in
delovanjem), učenja in samorefleksije. Po eni strani je šlo za izpostavljanje ranljivosti, po drugi
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pa poguma in vrednot. Avtentičnost in zaupanje sebi sta mi odprla vrata v notranji svet
sodelavcev, ki so iz mojega pisanja vzeli tisto, kar so potrebovali. Kriza vedno prinaša
priložnosti za razvoj, omogoča hitre premike in rast (Hart, 2011). Moj cilj je torej bil, da bi se
skupaj hitreje premikali in rasli.

2.1 Oblika in zgradba pisem ter pogostost pisanja
Pisma učiteljem sem sodelavcem pošiljala po e-pošti na službene naslove. Odločila sem se, da
bom pisma pošiljala trikrat tedensko zjutraj in v zadevo napisala Za dobro jutro. Želela sem
prispevati k prijetnejšemu začetku dneva. Prvo pismo je bilo poslano v torek, 17. marca 2020,
in v prvem valu je nastalo še 22 pisem. Pošiljala sem jih ob torkih, četrtkih in petkih zjutraj.
Ponedeljkova jutra so bila rezervirana za ravnateljičine formalne dopise in tedenske akcijske
načrte. Ker sem takrat tudi sama delala od doma, je bila moja jutranja rutina od pete ure dalje
raziskovanje in pisanje pisma. Iskanje tem in zamisli pa je bila moja celodnevna okupacija.
Prizadevala sem si biti kar najbolj pozitivna, praktična in enostavna, hkrati pa strokovna in
verodostojna. v torek in četrtek smo se malo učili, petkova pisma so bila bolj namenjena
razmišljanju in sprostitvi. Ker sem pisala tudi o navadah, rutini in samodisciplini, ne bi bila
prepričljiva, če se ne bi držala svojega koncepta. Zadnje pismo v prvem valu sem poslala 15. 5.
2020. Potem smo šli v šolo.
V drugem valu smo ostali doma v zadnjem tednu oktobra 2021, proces pisanja pisem se je
nadaljeval in do zimskih počitnic je nastalo še 37 pisem. Kljub različnim neprijaznim osebnim
okoliščinam sem le dvakrat izpustila pismo.
Zgradba pisem:
Posamezno pismo obsega 270 do 450 besed. Izbrala sem enotno strukturo, da je lahko bralec
predvidel, kateri del bo zanj še posebej zanimiv. Hkrati sem posamezne besede, besedne zveze
ali misel zapisala krepko. Vsako pismo vsebuje:
-

navedbo dneva in datuma: npr. TOREK, 17. 3. 2020;

-

nagovor: Dobro jutro, spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!;

-

zahvalo za odziv: npr. Hvaležna sem za vaše pozitivne odzive. Kar vsi me opogumljajo in
navdihujejo, saj ugotavljam, da v teh dneh občutimo isto.;
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-

vsebino: jedrni del pisma s sporočilom za današnji dan, v katerem sem povezala
strokovno znanje z aktualnimi praktičnimi primeri iz moje in naše nove normalnosti;

-

sklepno misel in zaključek: Nadaljujte s svojim življenjem in z aktivnostmi za doseganje
svojih ciljev! Ohranite svoje zdravje! Če je kaj od napisanega koristno za vas, testirajte
in poročajte, kako deluje.;

-

kjučnik: #ostanidoma;

-

podpis.

2.2 Teme in razlogi za pisanje
V svoje pisanje sem vključila vsebine, ki sem jih spoznavala v okviru izobraževanj za praktika,
mojstra in coacha NLP (nevrolingvističnega programiranja) in praktika hipnoze ter svoja
raziskovanja in spoznanja. V enem izmed pisem sem pojasnila svoje razloge za pisanje in
nagovarjanje sodelavcev:
Verjetno se marsikdo, ki prejema moja pisma, sprašuje, kako to, da sem se odločila pisati ali
celo, kdo je tale Drevova, ki nam kar naenkrat soli pamet. Velikokrat, ko nam kaj spodleti, ko
nam življenje ne gre po načrtih, ko se spotaknemo …, slišimo, da se vse zgodi z razlogom.
Moram povedati, da se sama s tem ne strinjam. Ga ni, ki bi me prepričal, da obstaja kakšen
pameten razlog zame ali za mojo družino, da je moja hči pri štirinajstih neozdravljivo zbolela
… Resnica je ta, da vse, kar se nam zgodi/dogaja, lahko mi doživljamo, kot si izberemo. Seveda
obstajajo faze spoprijemanja z negativnimi situacijami, a pomembno je, da čim prej pridemo
iz vloge nemočne žrtve v aktivnega iskalca rešitev, novih, drugačnih poti, na katerih se bomo
spet našli, bomo rasli, se učili in počasi začeli uživati. Kako merimo ta »čim prej«, je veliko
vprašanje. Ni bližnjic, ni čarobne palčke …
Ker pa mi je v zadnjih letih še enkrat pošteno spodneslo tla pod nogami, sem se po drugem
padcu veliko hitreje znašla. Kako mi je to uspelo? Z ogromno dela na sebi v zadnjih štirih letih,
veliko izobraževanja v živo, branja, vsakodnevnega poslušanja posnetkov, gledanja
webinarjev, s terapijo, hojo v naravo in s samorefleksijo. Najpomembnejše spoznanje, ki sem
ga dobila, je, da sem jaz najpomembnejša oseba v svojem življenju in da od drugih dobivam
tisto, kar dovolim, in najpomembnejši dosežek je, da se imam rada. In to velja za nas vse.
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Zato vam pišem – da vam iz svojih izkušenj in znanja predlagam, kako preživeti tale poseben
čas, ko ne vemo natančno kdaj, kje in kako se bo vse to končalo. Čas, v katerem gre za nove in
drugačne službene in domače okoliščine. In če je meni uspelo, da sem prijazna s sabo (večino
časa, saj sem človek), lahko tudi vam. Morda v običajnih okoliščinah, ko ste na avtopilotu,
nimate težav, v tem času pa vas je mogoče malo streslo. Zapomnite si: najdragocenejša
navada je, da pozitivno govorimo s sabo. Da smo do sebe prijazni, ljubeči in potrpežljivi ter
pri tem neskončno vztrajni, zlasti ko nam ne gre najbolje.
Nadaljujte s svojim življenjem in z aktivnostmi za doseganje svojih ciljev! Ohranite svoje
zdravje! Če je kaj od napisanega koristno za vas, testirajte in poročajte, kako deluje.
Bodite ljubeči do sebe!
#ostanidoma
Mojca Drev Uranjek
(Pismo učiteljem, 27. 3. 2020)

Teme so se dotikale naslednjih področij:
-

prevzemanja odgovornosti za svoje počutje in odzive,

-

učinkovite komunikacije s samim sabo in z drugimi,

-

dobrega čustvenega stanja,

-

ljubečega odnosa do sebe in drugih,

-

samodiscipline in usvajanja novih navad,

-

upravljanja s časom,

-

postavljanja in uresničevanja ciljev,

-

posameznikovih virov moči,

-

hvaležnosti,

-

osredotočenosti,

-

sproščanja,

-

humorja, igre in zabave,

-

praznovanj …
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2.3 Odzivi sodelavcev
Najverjetneje ne bi nastalo 60 različnih pisem, če bi bili odzivi sodelavcev negativni. Kljub temu
sem imela v začetku tremo in sem sproščenost ter samozavest pridobivala počasi. Odzivov
nisem posebej analizirala. V glavnem so bili pisni po e-pošti kot odgovor na moje pisanje.
Večinoma so bili kratki, napisali so jih člani kolektiva, ki so se ob kakšni temi počutili posebej
nagovorjene. Večkrat se je kdo odzval, da je pismo tistega dne namenjeno prav njemu. Nekaj
odzivov je bilo daljših in so bili izhodišče za izmenjavo mnenj ali kasnejša pisma. Pogosto sem
dobila pohvale in zahvale; tudi od ravnateljice. Pisem zagotovo niso brali vsi, je bilo pa precej
takšnih, ki so komaj čakali, da spet kaj zanimivega prileti v njihov predal. Nekateri odzivi so bili
izraženi tudi po telefonu in osebno. Samo enkrat se je zgodilo, da ni bilo čisto nobenega odziva
na pismo. Nekateri sodelavci so me prosili, če lahko pisma prepošljejo še komu in tako se je
širil krog mojih bralcev. To mi je dalo potrditev, da je moja zamisel odlična in da uživam
zaupanje sodelavcev. Le eden izmed sodelavcev mi je povedal, da pisma zanj niso koristna.
Drugih negativnih odzivov nisem dobila.

3 Zaključek
Ponosna sem, da sem svoje znanje in izkušnje tako uspešno uporabila v času, ko se je zdelo,
da se z učitelji nihče posebej ne ukvarja. Najbrž ni veliko šolskih kolektivov na Slovenskem, ki
so bili deležni takšnega prijaznega dejanja. V zadnjem pismu v prvi karanteni sem strnila svoje
občutke ob pisanju pisem za sodelavce. Prijetno je bilo pisati z mislijo na to, da bi si kdaj nadeli
kakšna drugačna očala, da bi se spomnili nase, na lepe in dobre reči, na ljudi, ki so nam
pomembni, da bi se zavedali svojih misli, občutkov, odzivov in navad in kar je najpomembneje,
da bi spoznali, da imamo izbiro. Da lahko kaj spremenimo, če se tako odločimo.
Skupaj s sodelavci smo spoznavali sebe, se učili, rasli in preživeli nenaklonjene okoliščine, o
katerih sem večkrat zapisala, da enkrat minejo. Pisma učiteljem so moj prispevek k
povezovanju, h krepitvi povezanosti, grajenju skupnosti in pripadnosti moji, naši šoli.
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Ob koncu šolskega leta 2019/2020 so mi sodelavci v zahvali zapisali:
Mojci, da si nas v posebnih okoliščinah spodbujala, dvigovala, opogumljala in povezovala v
enoten kolektiv. Hvala za vse misli, ki so prijale predvsem zjutraj, ko je pred nami dan, ko nismo
bili čisto prepričani, kaj bomo počeli, za božanje duše in duha, za opominjanje, da lahko sami
poskrbimo za marsikaj, za tvojo odkritost.
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Osnovna šola Štore

Anka Frece

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

NONVERBAL COMMUNICATION – CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES
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Povzetek
Za osnovno preživetje, zdrav razvoj in vsesplošno zadovoljstvo je za človeka ključen kontakt z
drugimi ljudmi. Komunikacija zagotovi zadovoljevanje osnovnih potreb in je hkrati odločilna
pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. Verbalna komunikacija je tista, ki je prvotno zaznana, saj
z besedami podajamo specifične informacije o ljudeh, stvareh, dogodkih in svojih idejah.
Zmožnost prepoznavanja in branja neverbalne komunikacije (v nadaljevanju NK) –
komunikacije brez besed, ki je osrednja tema tega prispevka, pa povečuje kakovost in
učinkovitost medčloveške komunikacije. NK se ne moremo izogniti, lahko pa se je naučimo
zaznavati, prepoznavati in obvladati, saj ima močan učinek na ljudi. NK učiteljem omogoča, da
z njeno pomočjo lažje spremljajo odzive učencev na podano snov. Nekaj več izzivov pa je
prineslo učenje na daljavo, ki nam v zadnjem letu, ko je naše življenje in delo zaznamovala
pandemija COVID-19, bolj poznano. Način učenja se tako spreminja, prav tako pa se spreminja
tudi način komunikacije z učenci.
Ključne besede: neverbalna komunikacija, verbalna komunikacija, učenje na daljavo

Abstract
For basic survival, healthy development, and general satisfaction of humans, contacts with
others are crucial. Communication provides the satisfaction of basic needs and is critical in
forming relationships with other people. Verbal communication is the one that is primarily
percieved as word convey specific information about people, things, events and ideas. Having
an ability to recognise and understand nonverbal communication (hereinafter NC) –
communication without words, the main topic of this contribution, increases the quality and
effectiveness of human communication. NC cannot be avoided, however one can learn how
to identify, recognise and manage it as it has a strong effect on people. The teacher has an
immediate insight in students' response to learning. On-line teaching, the most common form
of teaching due to COVID-19 pandemic in the past year brought some additional challenges
for teachers and students. The way of teaching and communicating with students is thus
changing.
Key words: nonverbal communication, verbal communication, online teaching
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1 Neverbalna komunikacija
NK je v procesu izobraževanja zelo pomemben del predajanja znanja in tkanja odnosov med
učiteljem in učenci. Učitelji z dobrimi socialnimi veščinami so bolj učinkoviti pri vzpostavljanju
interakcije z učenci, bolje pa tako tudi verbalno in neverbalno komunicirajo (Wahyuni, 2018,
80–83).
Komunikacija pogosto ni kar rečemo in napišemo, ampak način, kako kaj napišemo in zelo
pogosto tisto, česar ne izrazimo z besedami. Da uspešno predamo sporočilo, moramo združiti
verbalno (kaj rečemo) z NK (kako rečemo in česar ne rečemo) (Gajadhar in Green, 2003, 2–4).
Bovee in Thill (1999) razlagata, da med verbalnim komuniciranjem v živo, predajamo 93 %
sporočila s pomočjo NK, 35 % s tonom in 58 % z gestami, izrazi ter ostalimi fizičnimi iztočnicami.
NK je tako zanesljiva, da se ljudje mnogokrat bolj zanašajo na način, kako je nekaj povedano
kot na besede, s katerimi je bilo povedano. NK sestoji iz izraza na obrazu, tona glasu, gest, oči,
drže oziroma gibanja, ter dotikov in pogledov (Kožić in drugi, 2013, 142).
Pri obravnavanju NK učitelja je pomembno spremljanje vedenja, ki po navadi sestoji iz direktne
interakcije s pripomočki, ki jih uporablja v učnem procesu (držanje knjige, krede ipd.),
indirektne interakcije s pripomočki, ki jih uporablja v učnem procesu (gledanje v predmete) in
premikanje proti pripomočkom, ki jih namerava uporabiti. Med NK sodita tudi osebni prostor
in razdalja med posamezniki, ki komunicirajo med sabo. Tako lahko na primer učitelj vpliva na
vedenje učenca, še predno uporabi verbalno komunikacijo že samo s tem, da se mu približa
ali pa s tem, da ga poudarjeno in dalj časa gleda. Pomembno pa je tudi, da učitelj redno
spremlja NK učencev in na ta način vzdržuje interakcijo z njimi. Tako lahko zazna njihovo
nerazumevanje, pomanjkanje zanimanja ali motivacije, po drugi strani pa lahko oceni, ali jim
je določena snov oziroma način razlage le-te zanimiv in ali jih je pritegnil. NK je pomembna za
učitelje, saj lahko preko nje komunicira z vsemi učenci hkrati. Dodatni kanali komunikacije dajo
učitelju možnost, da izrazi svojo navdušenost nad obravnavano temo in s tem vpliva na odzive
in zanimanje učencev (Okon, 2011, 35–36).
NK je slabše zaznana in razumljena takrat, kadar učenje poteka na daljavo, preko spletnih
platform, s katerimi so se bili učitelji in učenci primorani dodobra spoznati zaradi pandemije
COVID-19. V tem primeru se je potrebno osredotočiti na različne tehnike, s katerimi se trudimo
čim bolj nadomestiti odsotnost NK pri učenju na daljavo (Gajadhar in Green, 2003, 1).
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Čeprav je na daljavo omogočena učinkovita verbalna komunikacija, NK v teh okoliščinah ni
tako učinkovita; mnogokrat je odsotna, oziroma ni opažena. Onemogočeno je, na primer,
fizično izražanje, geste in gibi pa so omejeni na statičnost. NK, ki jo je moč izražati pri učenju
na daljavo, tako zajema predvsem ton glasu in obrazno mimiko. Elementi NK so bili delno
nadomeščeni s čustvenčki, ki si jih lahko člani seje izmenjujejo, kadar komunicirajo s tipkanjem
(Lo, 2000, 595–597).

2 Izzivi in priložnosti za učitelje
Kljub temu da je učenje na daljavo za učitelje velik izziv, daje tudi nove priložnosti. Izkazalo se
je, da je v učilnici, podobno kot pri delu v živo, ključnega pomena vzpostavitev skupinskega
duha oziroma povezanosti med učenci in učitelji. Učencem je potrebno pustiti prostor, da si
izmenjajo informacije o svojem doživljanju izven šole, kot so bili tega vajeni početi med
odmori, kjer so na ta način vzpostavljali in poglabljali odnose drug z drugim. Pomembno je tudi
vzpostavljanje osebnega stika med učiteljem in učencem, za kar se je najbolj učinkovito
izkazalo to, da imajo vsi udeleženi nenehno priklopljene kamere, učitelj pa jim tudi naključno
postavlja vprašanja in jih na ta način vključuje v pogovor. Še bolj pomembno pa je, da od
učencev dobimo odziv; kako spremljajo, dojemajo in izkazujejo zanimanje za snov. Težje
namreč sledimo njihovim odzivom med samim podajanjem snovi. Tukaj mislimo predvsem na
njihove neverbalne odzive v razredu, ko lahko na primer vidimo ali se nekdo dolgočasi
(zehanje, zanimanje za druge stvari) ali pa z zanimanjem spremlja snov (zapisovanje,
spremljanje pogleda učitelja s svojim pogledom ipd.). Omejeni smo na spremljanje izbranih ali
naključno določenih posameznikov, ki jih zaradi aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno
delovanje aplikacij pouka na daljavo, težje opazujemo. Ker med podajanjem snovi večkrat
delimo zaslon, naš obraz ni več viden učencem. Za učence je zelo pomembno, da lahko
vizualizirajo tistega, ki jim podaja snov, zato je dobro izbrati možnost, kjer je poleg deljenega
zaslona v manjšem okencu viden tudi obraz učitelja. Zaradi majhnosti slike se sicer izgubi
možnost prepoznavanja obrazne mimike ali morebitnih kretenj z roko, kar pomeni, da so
poslušalci resda prikrajšani za NK, kljub vsemu pa imajo vseeno občutek, da ohranjajo stik z
učiteljem in mu na ta način lažje sledijo. Takrat je še posebej pomembno, da smo pozorni na
artikulacijo in ton glasu, ki ostane edini način NK. Pripomočki, ki jih sicer uporabljamo pri
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pouku, so nadomeščeni s podobnimi tehnikami (na primer pisanje po tabli s pisanjem na
elektronsko tablico za pisanje), omogočeno pa nam je bilo tudi, da delimo več posnetkov in na
ta način pomagamo učencem, da si vizualno predstavljajo teme, o katerih predavamo. Na ta
način je mogoče snov podajati na zanimiv princip, kljub okrnjenosti NK in določeni izgubi stika
med učiteljem in učencem. Izziv takega dela je predvsem v številu učencev, ki so hkrati prisotni
na predavanju preko spleta. Učitelj je na ta način težje povezan z vsemi učenci, oteženo
spremlja vsakega posameznega učenca in težje zazna, če je učenec v stiski, če želi postaviti
vprašanje ali potrebuje podrobnejšo in poglobljeno razlago snovi, kar je sicer mogoče razbrati
iz NK.

2.1 Pregled dela na daljavo
Pri evalviranju zanimanja tretješolcev za snov, smo ugotovili, da imajo le-ti veliko krajšo
pozornost pri spremljanju snovi. Nahajajo se domačem okolju, kar pomeni, da imajo prisotnih
veliko motečih faktorjev, ki hitro spreobrnejo pozornost z učitelja. Ravno tu se kaže
pomembnost NK, saj preko nje dlje časa ohranjamo učenčevo pozornost ali pa jo tudi hitro
spreobrnemo. Tako učenci kot starši so podali naslednje možnosti za izboljšave, da bi bil pouk
zanimivejši. Želeli so si več komunikacije med učiteljem in učenci, ta pa naj bi temeljila na
kvalitetnih povratnih informacijah učitelja. Izpostavili so, da je dobra in pogosta komunikacija
edina stvar, ki omogoča učencu ohranjanje stalnega stika s šolo. Kljub vsemu pa je pomembno,
da se jim ne nalaga prevelike količine nalog za samostojno delo. Učinkovitejše je, da učenci z
učiteljevo pomočjo skupaj rešijo čim večji delež nalog, saj s tem učenci ohranjajo vsaj približno
podobno komunikacijo, ki so jo imeli v šoli. Pogosto pa se je ravno pri reševanju nalog pojavila
težava, saj učitelj težko spremlja vse učence in težje opazi posameznikove težave. Ravno tukaj
se je močno izrazilo pomanjkanje NK, ki ne more biti nikakor tako dobra in pristna kot pri delu
v šoli. Ko smo učence povprašali ali pogrešajo stik v živo in ali jim način pouka ustreza, so
odgovorili, da v večini pogrešajo osebni stik v živo. Najbolj so pogrešali komunikacijo s svojimi
sošolci, s katerimi preko spleta niso mogli vzpostavljati tako pristnih odnosov kot bi jih sicer.
Izpostavili so, da jim je bilo všeč, da so imeli možnost prostega komuniciranja pred samim
začetkom pouka, med krajšim odmorom in po njem. Prav tako so kot najboljši del izpostavili
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igranje iger, natančneje zabavne ZOOM naloge in skrivalnice. Učenci so izrazili, da so imeli pri
delu na daljavo precej manj motivacije in so se tako hitreje izgubili med poslušanjem snovi.
Naloge, s katerimi je učitelj spodbudil zanimanje in sodelovanje so bile pri naših učencih
predvsem motivacijske igre. Kadar gre za učence, ki so mlajši, je zelo dobrodošlo vključevanje
iger, ki omogočajo sodelovanje vseh. V pouk smo poleg omenjenih motivacijskih aktivnosti
vključevali tudi iskanja različnih stvari, krajše rekreativne odmore ter učenje krajših plesov.
V nadaljevanju bom razložila konkretno izvedbo uvodne motivacije z uporabo naključnega
kolesa, katero je prikazano na sliki 1. Ob razpisani uri so se učenci postopno prijavljali na
sestanek. Najprej sem skupaj s priključenimi učenci počakala na vse, malo poklepetala in jih
opozorila, da si kamere priključijo vsi. Že v procesu prijavljanja sem videla učenčeve obraze in
posredno njihovo razpoloženje. Preko kamere je sicer opazovanje nekoliko težje, kljub temu
pa je še toliko bolj pomembno, da učence povprašamo po njihovem počutju. Na takšen način
sem površinsko opazovanje z NK izpopolnila z VK. Pri mlajših učencih je še posebej pomembno,
da se pri uri počutijo dobro, saj so tako bolj motivirani in lažje spremljajo pouk. Ravno zato
sem se z učenci pozdravila takoj ob njihovem vpisu in jih nato posamično spraševala po
počutju. Ko smo s poukom pričeli tudi uradno, sem to storila še enkrat. S tem sem naznanila
začetek pouka in pričela z motivacijsko igro. Kot sem opazila sama in so to ob evalviranju
potrdili tudi učenci, so se najraje igrali s pomočjo ZOOM igre, poimenovane naključno kolo.
Navdušenost in pozitivno energijo sem lahko zaznala že preko NK, saj so bili že ob naznanitvi
te igre nasmejani, nekateri so od vzhičenja vzklikali, prav tako pa so številni aktivno
vzpostavljali očesni stik. Nekateri so poskakovali po stolu, drugi pa so vstali in čakali, kakšna
bo njihova naloga. Sam potek igre je bil takšen, da sem učencem kolo najprej prikazala na
zaslonih, nato sem nanj kliknila, le-to pa se je zavrtelo in se ustavilo na eni izmed nalog. To
nalogo sem jim tudi prebrala, učenci pa so takoj pričeli z izvajanjem le-te. Naloge so bile npr.
nasmej se na ves glas, poišči stvar, ki se začne na črko T, ali uprizori nori ples (ostalo prikazano
na sliki 1). Pri omenjeni igri je bilo spremljanje NK precej učinkovito, saj so sami aktivno
sodelovali in imeli ves čas priključene kamere. Večinsko so si pri tej igri želeli čim več
pozornosti, saj so vsi želeli pokazati, kaj počnejo med izvajanjem naloge. Ko smo z igro
zaključili, smo pričeli s poukom. Izkazalo se je, da je pri delu na daljavo zelo pomembno tudi
učiteljevo sodelovanje pri igrah. Ko otrok opazi in začuti učiteljevo navdušenje, to v njem
najprej vzbudi večje zanimanje, nato pa morda tudi navdušenje.
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Slika 1: Primer uporabljene zabavne ZOOM naloge – naključno kolo
(https://wordwall.net/resource/8816980/zabavne-zoom-naloge)

Ravno NK je tista, ki učitelju v šolskem okolju omogoča, da že predčasno opazi učenčevo
težavo. Spremljanje učencev glede na njihove odzive je bilo zelo oteženo, saj so slike učencev
na ekranih majhne, hkrati pa je njihova vidnost odvisna od kakovosti kamere. Učenčevo
zanimanje smo tako povečali tudi s prikazovanjem praktičnih primerov. Pri podajanju snovi
smo pri določenih primerih vključili tudi učence same. Pri določenih predmetih smo izdelali
tudi kakšno preprosto praktično pomagalo. Dan pred realizacijo, smo jim podali navodila; tako
so vedeli, kaj morajo imeti pripravljeno za izvedbo. V teh primerih so pri uri bolj uživali, pa tudi
koncentracija je bila daljša. Kljub vsemu se je tukaj pogosto pokazal problem dela na daljavo,
saj v primeru težave, učitelj ni mogel direktno ravnati. Kadar določeni učenci niso zmogli
opraviti naloge, so jim v nekaterih primerih pomagali starši, ali pa smo se po uri zbrali s tistimi,
ki so imeli težave in naloge opravili ponovno oziroma podali dodatno razlago. Prav tako smo
učitelji pri različnih predmetih snemali krajše videoposnetke z dodatno razlago, učenci pa so
si jih po potrebi lahko predvajali tudi kasneje oziroma po pouku. Kljub našemu trudu
ohranjanja pogostejšega stika z učenci, kjer je bilo prisotne veliko NK, je pri delu na daljavo na
žalost še vedno prevladovala verbalna komunikacija. Kljub vsemu smo mnenja, da smo se s
predstavljenimi možnostmi zadostno trudili, v primeru ponovnega dela na daljavo, pa bomo
tako še bolj pozorni na učenčeve odzive.
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3 Zaključek
Učitelji se na področju podajanja snovi in načinov komunikacije z učenci, redno srečujemo z
novimi izzivi. Pandemija COVID-19 pa je tako zahtevala še dodatne podvige, saj je bila
komunikacija v živo praktično onemogočena, komunikacija na daljavo pa je bila okrnjena
zaradi otežene NK učitelja in težjega spremljanja NK s strani učencev. Kljub temu da so
videoposnetki, vezani na predavano vsebino in naloge, ki so aktivno vključile učence v proces
pouka, prispevali k njihovemu zanimanju in sodelovanju, so učenci pogrešali način
komunikacije, ki so ga bili vajeni v šoli. Pogrešali so osebni stik, izpostavili pa so tudi to, da so
hitreje izgubili »rdečo nit« in da se jim zdi, da se niso naučili toliko kot pri pouku, ki poteka v
živo. Učenci in učitelj se v živo lažje povežejo tudi zaradi NK, ki učencem pomaga, da bolj
doživeto spremljajo snov, učitelju pa, da lažje preverja vključenost in interes učencev za snov,
ki jo podaja.
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Povzetek
Dober odnos z učenci, tako kot pozitivno vzdušje v razredu, se ne pojavi kar sam od sebe. Oba
je treba razvijati in negovati. Ko pa nam uspe vzpostaviti takšen odnos in naravnanost,
ustvarimo (učno) okolje, v katerem je čas dobro izkoriščen, učence pa povezuje občutek
pripadnosti in predanosti. Pozitivno skupinsko naravnanost in odnos z učenci moramo začeti
oblikovati že takoj na začetku leta, nato pa ju gojiti skozi vse šolsko leto. To je bilo predvsem v
času pouka na daljavo še posebej težko. Pouk se je iz učilnic preselil na splet, komunikacija
med učenci in učitelji je potekala po e-pošti, telefonu, prek videokonferenc ipd. V prispevku
bo predstavljeno, kako sem kot razredničarka v času pouka na daljavo in ob povratku v šolo
negovala odnos z učenci in njihovimi starši. V tistem času je bila uspešna komunikacija (med
učitelji in učenci, učitelji in starši, učitelji in učitelji) še toliko pomembnejša pri zagotavljanju
ustreznega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Ključne besede: odnos, razred, komunikacija, pouk na daljavo, razrednik

Abstract
A good relationship with students and a positive classroom atmosphere do not happen
automatically. They have to be developed and nurtured. When we establish such a
relationship, we create a learning environment in which time is well used and students feel
connected by a sense of belonging and dedication. A positive group attitude and a good
relationship with students have to be formed at the beginning of the year and then maintained
throughout the school year. This was especially difficult during distance learning. Lessons were
transferred from classrooms to the internet and communication between students and
teachers took place by email, telephone, videoconferencing, etc. The article presents how I
nurtured my relationship with students and their parents as a class teacher during distance
learning and while returning back to school. At that time, successful communication (between
teachers and students, teachers and parents, teachers and teachers) was even more
important to ensure an appropriate educational process.
Key words: relationship, class, communication, distance learning, class teacher
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1 Razrednik in moč uspešne komunikacije
1.1 Komunikacija
Komunikacija je ena izmed pomembnejših socialnih dejavnosti in predpogoj vseh socialnih
interakcij človeka, ki so v današnji družbi tiste, ki človeku omogočajo integracijo v družbo. V
šoli uspešna komunikacija zagotavlja ustrezen vzgojni proces, v katerem lahko učitelj
učinkovito izkoristi čas za podajanje šolske snovi, za poučevanje in za omogočanje osebne rasti
vsakega otroka. Prvi korak na poti do tega cilja je oblikovanje pozitivnega odnosa z učenci. Če
so učenci voljni delati z nami, če nas spoštujejo, če nas imajo radi, potem je odnos med nami
vzpostavljen, z njim pa tudi ustvarjalno učno okolje. Prav izbira ustrezne komunikacije,
zavedanje in popravljanje napak pri komuniciranju in vzpostavljanje pozitivne medosebne
komunikacije z učenci omogoča učitelju doseganje vzgojnih in izobraževalnih ciljev.
Marentič-Požarnik (2000) opredeli dobro medosebno komunikacijo kot osnovo za
vzpostavljanje uspešnih medosebnih odnosov in učinkovito poučevanje in učenje. Ko
govorimo o komunikaciji, imamo seveda v mislih tako besedno kot nebesedno komunikacijo
(npr. mimika, drža telesa), vendar se prispevek omejuje na besedno/verbalno komunikacijo,
saj so verbalna sporočila sredstvo učiteljevega dela. Pri tem nimamo v mislih samo golega
podajanja snovi, razlage ipd., ampak tudi pogovore z učenci nasploh. Učitelji moramo vedeti,
kako in kdaj odpreti pot pogovoru in kako ga učinkovito voditi. Čas za pogovor se neprisiljeno
ponuja ves šolski dan, denimo med razgovorom pri učnih urah; vendar obstajajo še drugi
dragoceni načini, kako vpeti pogovor v svoj dnevni razpored. V nadaljevanju bodo
predstavljeni načini sporazumevanja z učenci in starši, ki so se v moji vlogi razredničarke
preverjeno obnesli in pripomogli k boljši razredni klimi in posledično k večji učni uspešnosti.
Kot pravi Glasser (2001), je pomembno, da se, če želimo imeti z učenci trdne odnose,
izogibamo uporabi zunanjega nadzora in izženemo iz oddelka sedem škodljivih navad:
grajanje, obtoževanje, sitnarjenje, grožnje, kaznovanje ali ponujanje nagrade. Namesto teh
avtor ponuja sedem povezovalnih navad ali navad teorije izbire: skrbnost, poslušanje,
podpiranje, prispevanje, spodbujanje, zaupanje in prijateljstvo.
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1.2 Razrednik
Razrednik je vez med oddelčnim učiteljskim zborom in učenci oziroma učenci oddelčne
skupnosti in njihovimi starši. Skrbi in uravnava proces vzgoje in izobraževanja v svojem
oddelku. V temeljni pedagoški vlogi pomaga učencem, ko imajo težave, dobro pozna vsakega
učenca, spodbuja njihovo samostojnost, jih motivira za delo in hkrati vzgaja. Razrednik ima
tudi vlogo, da spremlja učenčev uspeh in staršem posreduje informacije o njem (Gradišnik,
2013).
Aktivno sodelovanje med šolo in starši je izredno pomembno, saj ima pozitivne učinke. Ti se
pri otrocih kažejo v boljšem učnem uspehu in učnih navadah, pozitivnem odnosu do šole, večji
motivaciji za šolsko delo. To sodelovanje jemljejo otroci kot znak, da staršem ni vseeno za njih,
da jih zanima njihovo delo in dogajanje v šoli (Pušnik idr., 2000, str. 37).
Ko razrednik prevzame razred, s tem prevzame določene odgovornosti. Od njega je namreč
odvisno, kako bo razred deloval kot skupina, kakšna bodo pravila v tem razredu ipd. Vloga
razrednika je opredeljena v 63. členu Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in se glasi:
»Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši
in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z
zakonom.« Pšunder (2011) pravi, da se razrednik v šoli pojavlja v treh vlogah, kot uslužbenec,
strokovnjak in človek. Vse tri vloge so redno prisotne in delujejo relativno usklajeno. Razrednik
s pedagoškega vidika tudi vzgaja. Da pa to lahko počne, mora spoznati tako učence kot njihovo
družinsko in socialno okolje. To lahko kasneje upošteva pri reševanju stisk posameznih
učencev, njihovem razvoju ter reševanju osebnih vprašanj. Pri tem je izredno pomembna
pedagoška komunikacija. Ta je namreč usmerjena v razvoj učenca. Če razrednik razume misli,
občutke, vedenje in reakcije učencev, se jim s svojo komunikacijo lahko zelo približa (Pšunder,
2011).
Verjamem, da je želja vsakega razrednika povezati učence, jih motivirati za delo, vzpostaviti
pozitivno razredno klimo, ki bo omogočala dobre pogoje za delo in učenje. Da bi to lažje storila,
do učencev gojim prijazen, razumevajoč in spodbuden odnos, z njimi se kdaj pa kdaj tudi
pošalim, se skupaj z njimi nasmejem in jim povem tudi kaj o sebi. Na ta način lažje ustvarjam
spodbudno okolje in prijetno vzdušje v razredu, kamor učenci radi prihajajo.
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Prav tako sem posebej pozorna na to, da opazim in pohvalim vsakega izmed njih, saj je treba
napredek prav vsakega učenca občasno spodbujati in utrjevati s pohvalami. Z učenci se je
treba čim več pogovarjati, v majhnih skupinah, v velikih skupinah, posamično. Čas za
kakovosten pogovor namreč daje poučevanju pristnost in pomen. Prav tako se mi zdi izredno
pomembno, da ne glede na morebitne ovire poskrbim za nemoteno sporazumevanje in
obveščanje staršev. Čas, ki ga vložimo v tvorno komunikacijo, se dobro obrestuje.

2 Izzivi razredništva v času šolanja na daljavo
Vzgojno-izobraževalne ustanove so bile marca 2020 postavljene pred velik in predvsem nov
izziv – zaradi zajezitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 so 16. 3. zaprle svoja vrata in skoraj
3 mesece izvajale pouk na daljavo. S poukom na daljavo je bilo potrebno nadaljevati tudi v
novem šolskem letu, in sicer od 19. 10. 2020 do 20. 2. 2021. V tem času sem opravljala tudi
delo razredničarke (v šol. letu 2019/2020 v 6. razredu, v šol. letu 2020/2021 v 7. razredu).
Medtem ko nas je zaprtje šol marca 2020 presenetilo, smo se v novem šol. letu pravočasno
začeli pripravljati na morebitno ponovno izvajanje izobraževanja na daljavo (izobraževanje
učiteljev in učencev, zagotovitev potrebne tehnologije ipd.). Septembra in oktobra, vse do
zaprtja šol 19. 10. 2021, smo veliko časa namenili pripravi učencev na ponovno izobraževanje
na daljavo (uporaba spletnih učilnic, oddaja nalog in podajanje povratne informacije prek leteh, pogovor s starši o morebitnih tehničnih težavah ipd.). Ves čas sem se z učenci veliko
pogovarjala o tem, zakaj je pomembno, da bodo v času pouka na daljavo odzivni in bodo
opravljali svoje dolžnosti (v času prvega zaprtja šol je bilo veliko otrok neodzivnih, zaprtje šol
so enačili s počitnicami, ob vrnitvi v šolo pa so posledično imeli velike vrzeli v znanju). Vzela
sem si tudi čas za individualne pogovore z vsemi učenci in se z njimi pogovorila o pričakovanjih
in strahovih glede šolanja na daljavo. Vsakemu sem povedala, da mu bom v primeru kakršnih
koli težav na voljo, zato se lahko brez skrbi obrne name. Kasneje se je izkazalo, da je točno ta
pogovor marsikoga spodbudil, da me je kasneje res kontaktiral, kar je preprečilo nastanek
težav in pomagalo pri učni izkušnji.
Stik z učenci je tekom izobraževanja na daljavo potekal na različne načine. V času prvega
zaprtja šol smo večinoma komunicirali po e-pošti, navodila za delo pa smo objavljali na spletni
strani šole. Na ta način nismo imeli veliko osebnega stika z učenci, kar je bilo slabo.
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Ko smo se tudi v novem šolskem letu soočali s ponovnim zaprtjem, je bil zame eden prvih
večjih izzivov vzpostaviti stik z vsemi učenci (21) v svojem razredu in njihovimi starši.
Postopoma sem tako po telefonu poklicala vse. To mi je res vzelo veliko časa, a se je
obrestovalo. Tako učenci kot starši so vedeli, da se lahko kadar koli obrnejo name in skupaj
smo rešili marsikatero težavo (neodzivnost pri določenih predmetih, tehnične težave …). V
nekaj primerih so bili starši tisti, ki so mi sporočili, da njihov otrok potrebuje pomoč, v večini
primerov pa kar učenci sami. Na voljo sem jim bila po telefonu in e-pošti. Kasneje se je sicer
pokazala slabost takšnega sporazumevanja, saj sem na svojo zasebno telefonsko številko tudi
kasneje, ko je pouk zopet potekal v šoli, prejemala sporočila in klice staršev, ampak je do konca
šolskega leta potem komunikacija spet stekla zgolj po e-pošti ali po službenem telefonu. Z
učenci sem se videvala vsak dan pri uri slovenščine, saj smo učitelji uporabljali
videokonferenčno platformo Zoom za izvajanje učnih ur »v živo«. V teh urah smo predvsem
odgovarjali na vprašanja učencev, podajali dodatne razlage ali povratne informacije na že
opravljeno delo, mi pa smo pri slovenščini vedno poklepetali tudi o drugih rečeh. Včasih smo
uro namenili samo pogovoru o njihovem počutju, o prednostih in slabostih zaprtja šol ipd.
»V živo« sem izvajala tudi ure oddelčnih skupnosti (razredne ure), ki so idealne za oblikovanje
občutka pripadnosti. Nudijo priložnost za razvoj empatije med učenci, za sprejemanje
drugačnosti, vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanje med učenci in za
spodbujanje aktivne vloge učencev pri oblikovanju življenja in dela v razredu. V času pouka na
daljavo sem lahko na ta način ohranjala pristnejši stik z učenci, pa tudi oni so se lahko med
sabo videli, slišali, si izmenjali kakšne ideje in informacije. Včasih so se razredne ure odvijale
povsem spontano, spet drugič pa sem si pri pogovoru pomagala z igralnimi karticami, ki sem
jih izdelala, potem pa sproti prilagajala, dodajala, spreminjala vprašanja.
Primer vaje pri razredni uri (Cilj: spoznati drug drugega): Dokončaj stavke: Moje tri najljubše
jedi so …, V prostem času rad/-a …, Kadar sem žalosten/-na …, Dobro znam …, Svet bi bil lepši,
če …, Rad/-a bi se naučila …, Skrbi me …, Veseli me …
Ko smo se po 4 mesecih pouka na daljavo konec februarja 2021 vrnili v šolo, so bili učenci
negotovi in zaskrbljeni. Pri njih smo zaznali težave na področju vedenja, čustvovanja,
doživljanja in učenja ter vsakdanjih rutin. V času razrednih ur in ur slovenščine sem se z njimi
veliko pogovarjala in jim nudila čustveno oporo. V treh primerih (od 21) so čustveno oporo
potrebovali tudi starši oziroma skrbniki.
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Izkazalo se je, da so razlike v znanju in socialnih in čustvenih spretnostih ter učni motivaciji
zelo velike, pri nekaj učencih se je nakazovalo celo samopoškodbeno vedenje. Ob vseh
službenih obveznostih (pouk, kratki odmori) je bilo težko otrokom nuditi oporo točno takrat,
ko so jo potrebovali, zato sem koga včasih tudi pospremila k šolski svetovalni delavki, da je
prvi razgovor opravila ona, sama pa sem otroka poiskala kasneje. Nekajkrat sem po otrokovem
počutju poizvedovala tudi v popoldanskih in večernih urah pri starših (zlasti v primerih, ko so
otroci v šoli izkazali hudo čustveno stisko).
V mesecu aprilu sta bili opravljeni tudi 2 izredni razredni uri, na katerih je šolska psihologinja
spregovorila o skrbi za duševno zdravje. V razred smo postavili škatlo, ki je bila namenjena
predlogom, pobudam, vprašanjem ipd. Učenci so v to škatlo oddajali anonimna vprašanja,
predloge ipd., v času razrednih ur pa smo potem pregledali, kaj so napisali, in se o tem
pogovorili. O posebej občutljivih temah je z njimi spregovorila šolska psihologinja.
Zelo pomemben je učiteljev odnos do staršev. Učitelj razrednik mora v starših vzbuditi
zaupanje in ustvariti kulturni dialog. Sama sem stiku s starši namenila veliko pozornosti. Poleg
roditeljskih sestankov in rednih tedenskih govorilnih ur sem se jim večkrat oglasila po e-pošti
in jih bodisi samo prijazno pozdravila bodisi seznanila z aktualnimi informacijami, jih opozorila
na prihajajoča ocenjevanja, ki čakajo njihove otroke, pohvalila že minimalni napredek učencev
ipd. Takšen način komunikacije so starši zelo pohvalili, njihova sporočila kažejo, da takšno
komunikacijo zelo cenijo in si jo tudi želijo. V času šolanja na daljavo sem jih tudi poklicala po
telefonu in jih povprašala, kako so, ali potrebujejo kakšno pomoč s strani šole ipd. Podala sem
jim tudi informacije o delu njihovega otroka. Starše sem spodbujala k udeležbi na govorilnih
urah. Pri vsem skupaj se mi zdi izredno pomembno, da starši s strani učitelja čutijo
naklonjenost do otroka in da se učitelj zaveda, da otrok z leti dozoreva in se spreminja, tako
tudi njegove »težave« ne bodo večne. S tem spodbuja starše in jim vliva zaupanje v svoje delo,
zaradi česar se starši lažje obrnejo nanj, kadar potrebujejo pomoč. V nasprotnem primeru se
bodo težave kopičile in posredno vplivale tudi na otroka. V primeru učno ali vedenjsko
težavnih otrok se mi zdi še posebej pomembno, da otroka staršem predstavimo v širšem, bolj
življenjskem pojmovanju, kot pa je sama šolska situacija. Tako starši dobijo občutek, da ima
učitelj o njihovem otroku tudi dobro mnenje in da ima njihov otrok možnosti, da uspe v
nadaljnjem življenju.
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3 Zaključek
Razredna klima pomembno vpliva tako na dogajanje v razredu, na delovanje učencev in
učitelja kot tudi na učenčeve učne dosežke. Predvsem učitelji razredniki imajo pri spreminjanju
razredne klime v pozitivno smer veliko vlogo, saj svoje učence največkrat srečujejo in jih zato
bolje poznajo (v mojem primeru vsaj 6 ur tedensko). Učitelj, ki je prijateljski, strpen, dosleden
in spodbuja učence pri delu, je učencem zgled in postopoma bodo tudi oni prevzeli podobne
vzorce vedenja. Dragoceni čas, ki ga učitelj porabi za pogovor z učenci, sploh če gre za
individualen pogovor, lahko spodbudi njihov osebni razvoj in rast njihovega samospoštovanja,
marsikdaj pa lahko prepreči nastanek težav. Z uspešno komunikacijo lahko rešimo oziroma
preprečimo tudi konflikte v odnosu do staršev. Starši in učitelji si morajo prizadevati za skupni
cilj, tj. dobrobit otroka. Otrok bo bolj motiviran za delo in bo posledično dosegal boljše
rezultate, če bodo starši in učitelj učinkovito komunicirali med seboj, medtem ko lahko
neučinkovita komunikacija otroku odvzame voljo do dela.
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Povzetek
Izvajanje praktičnega pouka na daljavo nas je postavilo pred nove izzive. Poučevanje
praktičnega pouka brez uporabe videoposnetkov je skoraj nemogoče. Ker produkcija
videoposnetkov zahteva nesorazmerno količino dela, časa in znanja, se učitelji pri praktičnem
pouku poslužujemo tudi videoposnetkov tujega avtorstva, marsikdaj v tujem jeziku, saj je
nabor le teh bistveno večji. Tu pa naletimo na nov izziv – dijakovo razumevanje tujega jezika.
Strokovna terminologija je vse kaj drugega kot splošni tuji jezik. Znanje dijakov se na tem
področju močno razlikuje, zato je potrebno videoposnetek, ki ga bomo uporabili pri pouku,
izbrati ne le glede na vsebino, ampak tudi glede na znanje tujega jezika dijakov. Hkrati moramo
sproti preverjati, ali so dijaki vsebino razumeli. V primeru slabega razumevanja je bolje, da
uporabljamo videoposnetke v domačem jeziku. Če pa dijaki obvladajo strokovno terminologijo
in uporabo strokovnih videoposnetkov, lahko to znanje kasneje s pridom uporabijo za iskanje
informacij, ki jih potrebujejo za delo.
Ključne besede: youtube, pouk na daljavo, praktični pouk, videoposnetek

Abstract
Implementing practical distance learning has presented us with new challenges. Teaching
practical lessons without using videos is almost impossible. Since video production demands
a disproportionate amount of work, time and knowledge, teachers also use videos of foreign
authorship in practical classes, often in a foreign language. Aamount of these is usually much
larger. This brings a new challenge - student's understanding of a foreign language.
Professional terminology is not a general foreign language. The amount of students'
knowledge here varies greatly, so it is necessary to choose videos to use in class not only
according to the content, but also appropriate to the level of knowledge of the foreign
language. At the same time, we need to constantly check that students have understood the
content. In case of poor understanding, it is better to use videos in the native language.
However, if students master the professional terminology and know how to find and use
videos with usable information, they can use these skills to their advantage to easily find useful
information.
Key words: youtube, distance teaching, practical lessons, video
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1 Pouk na daljavo
»Izpeljati praktični pouk za mizarje na daljavo je praktično nemogoče. Naši učitelji so se
potrudili, da so dijake zaposlili s praktičnim delom na daljavo, a se že kaže primanjkljaj znanja,
ki ga bomo poskušali nadomestiti v času, ko bodo dijaki v šoli.«(S. R., 2021, online) Tako je
problematiko vpliva pandemije na izvajanje praktičnega pouka strnil ravnatelj SŠ Sevnica,
Matjaž Prestor. Povsem enaka težava je prisotna pri vseh programih, ki vključujejo praktični
pouk.
Ali se da praktične veščine naučiti na daljavo? Se da praktično znanje servirati in predati preko
spleta? Kako naučiti dijaka določenega delovnega postopka brez fizičnega kontakta?
»Nekateri učenci se bolje naučijo snovi ob gledanju videoposnetkov, nekateri pri branju,
nekateri ob ustvarjanju miselnih vzorcev, spet drugi s pomočjo uporabe računalnika, tablic ali
drugih orodij.« (neznani avtor, 2019, online) Sam sem se pri poučevanju prakse na daljavo
oklepal predvsem videoposnetkov, poleg katerih sem podal dodatno razlago v obliki
tekstovnih opomb, pripomb, komentarjev in navodil.
Ali je uporaba tujejezičnih videov pomembna ovira pri osvajanju novih znanj? Da in ne.
Tujejezični viri nudijo ogromno bazo znanja, vendar je ta baza povsem neuporabna, če
informacij ne razumemo. Pri prevajanju si lahko precej pomagamo z raznimi splošno
dosegljivimi orodji, kot je Google Translate, vendar so tudi ta pogosto nezanesljiva, in na
strokovnem področju včasih povsem odpovejo. (Možic, 2014, online)

2 Uporaba videov pri praktičnem pouku na daljavo
2.1 Uporaba videokonference
En izmed možnih načinov pouka na daljavo je uporaba videokonferenčnega klica. Le ta ima
precej dobrih lastnosti, žal pa tudi nekaj slabih. Uporabimo ga predvsem, ko želimo direkten
stik v realnem času, ko želimo takojšnjo povratno informacijo za preverjanje znanja ter pri
predavanju snovi, kjer pričakujemo precej vprašanj. Odličen način za prikaz nekega delovnega
postopka je tudi zato, ker lahko videoklic opravljamo kar s telefonom, torej smo pri opravljanju
svojega dela povsem mobilni (npr. prikaz različnih orodij na delovni mizi, v skladišču, sestavnih
delov ter prikaz postopka v delavnici).
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Slabosti so odvisne od načina uporabe oz. organizacije videoklica. Kadar ima video v živo
(kamero) vključen le učitelj, lahko dijaki (ob neuporabi posebnih filtrov in ko učitelj ne
uporablja deljenja zaslona) preko kamere vidijo, kaj se dogaja v učiteljevem ozadju. Če je pouk
organiziran tako, da morajo zavoljo preverjanja prisotnosti imeti kamere vključene tudi dijaki,
lahko ob prej navedenih pogojih vsi dijaki vidijo v stanovanja vseh drugih dijakov. Še ena
slabost je kvaliteta slike v primerjavi z videoposnetkom, ki je bil narejen (posnet) z namenom
izobraževanja, in pa nezmožnost ponoviti oz. previti predvajano vsebino v primeru
nerazumevanja. Vseh teh slabosti se lahko izognemo z uporabo vnaprej posnetih
videoposnetkov.

2.2 Uporaba vnaprej posnetih videoposnetkov
V nasprotju z videoklici vnaprej posneti videoposnetki omogočajo popolno zasebnost avtorja
in gledalcev, saj so le ti med montažo večkrat pregledani in v končnem izdelku ostane vse tisto
in samo tisto, kar hočemo. Kvaliteta posnetkov je praviloma višja od videa, predvajanega z
videoklicem, posnetek pa omogoča tudi to, da si ga ob morebitnem nerazumevanju ali
zgrešenim delom vsebine predvajamo večkrat. S tem se omogoči, da se nerazumevanja
odpravijo, predana snov pa se lahko usvoji v celoti. Nejasnost lahko dijak tudi »indeksira« –
ima vprašanje, ki se nanaša na točno določen odsek videa, ki ga lahko definira s časom. Slabosti
videoposnetkov so te, da za produkcijo zahtevajo precej časa, znanja ter kapacitet strojne
opreme, dosegljivost tujih posnetkov v določenem času pa ni odvisna od nas. Hkrati moramo
spoštovati zakon, ki ureja področje avtorstva – določene izobraževalne oddaje niso prosto
dostopne. Videoposnetki tujega avtorstva mnogokrat prikazujejo samo delček tistega, kar bi
radi pokazali dijakom, včasih pa zajemajo bistveno širše področje od ciljne snovi – v obeh
primerih moramo dati dodatna pojasnila, ki lahko pripomorejo h konfuznosti in s tem k
slabšemu razumevanju snovi.

2.3 Lastni ter tuji posnetki
Lastne videoposnetke lahko prilagodimo tako, da jih uporabimo ob več priložnostih, s čimer je
generalno gledano naš trud bolje izkoriščen. V njih lahko prikažemo vse tisto, kar hočemo,
hkrati pa dijakov ne obremenjujemo s prevelikim obsegom snovi. Skoncentriramo se lahko na
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

136

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

pomembnejše dele snovi. Posnetke lahko naredimo tako, da ne kršimo zakona o avtorskih in
ostalih pravicah, hkrati pa lahko z uporabo videoportalov poskrbimo, da je posnetek v
zahtevanem času dosegljiv.
Precej pomembna slabost je ta, da je količina časa in truda, ki jo je potrebno vložiti v snemanje
in produkcijo videoposnetka lahko nesorazmerno velika. Snemanje in urejanje daljših
videoposnetkov, ki bi jih lahko uporabili samo enkrat, je ravno zaradi tega v precejšnjem
deležu primerov praktično nesmiselno.

2.4 Uporaba tujejezičnih videoposnetkov
Svet je velik, slovensko govoreče področje pa relativno majhno. Iz tega sledi, da je nabor
videoposnetkov, ki bi jih lahko s pridom uporabili pri pouku, relativno ugoden, žal pa je takšnih
v slovenskem jeziku dokaj malo. Za premostitev te ovire je na voljo več rešitev:
- podnapisi,
- ustna razlaga ob videu (predvajanje videa z videokonferenco in deljenjem zaslona),
- pisna ali ustna razlaga pred ali po ogledu videa.
Vsaka izmed teh rešitev ima svoje prednosti in slabosti: podnapisi jemljejo koncentracijo, zato
je dobro, da si dijak videoposnetek pogleda vsaj dvakrat. Strokovni termini so nemalokrat
napačno prevedeni. Predvajanje videa z videokonferenco in deljenjem zaslona s sabo prinese
marsikatero slabost videokonference (slabša kvaliteta slike, manj možnosti ponovitve
nerazumljenega dela videa itd.). Pisna ali ustna razlaga pred ali po ogledu ni časovno usklajena
z videom, kar lahko pri daljših videih povzroči konfuznost.
Kadar so te težave precejšnje (npr. strokovni predmeti, kjer je v daljših videih ogromno
strokovnih izrazov), se jih je potrebno lotiti sistematično. Nekaj možnih rešitev:
- izdelava in uporaba kratkega slovarčka tujih strokovnih izrazov,
- asociativno učenje izrazov (povezava tujih izrazov z žargonom in splošno znanimi tujkami
npr. Schraub – »šrauf«, axle – »aksa«, disc – »disk«, itd.),
- pobuda, da dijaki izpišejo izraze, ki jih niso razumeli (izraz, čas posnetka, kjer se neznani
izraz pojavi ipd.) in kasnejša obdelava zapiskov,
- razdelitev videa v krajše odseke, vsak odsek ima svojo razlago, slovarček, itd.
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2.5 Lastni primeri iz prakse
Sam sem poskusil vse od zgoraj naštetega:
- videokonferenčni klic,
- tuji videi v slovenskem jeziku,
- tuji videi v angleškem jeziku,
- lastni videi v slovenskem jeziku,
- lastni videi v angleškem jeziku.

Opažanja:
Videoklic:
Prednosti:
-

komunikacija v realnem času,

-

enostavna razumljivost,

-

dijaki so lahko vprašali po pojasnilih, še preden so se vprašanja nakopičila,

-

mobilnost s pomočjo uporabe telefona (snemanje pod avtomobilom, v motornem
prostoru, v notranjosti vozila, nad delovno mizo itd.).

Slabosti:
-

relativno slaba kvaliteta medija (zvok, slika),

-

možnost ogleda le v realnem času, neponovljivost,

-

možnost komunikacije v realnem času odpre tudi možnost motenja pouka,

-

marsikaterega dijaka je sram vprašati po dodatnem pojasnilu, saj sošolci zaznajo
njegovo slabše razumevanje.

Uporaba videoposnetka tujega avtorja v slovenskem jeziku:
Prednosti:
-

enostavna razumljivost,

-

nedotaknjena zasebnost učitelja in dijakov.

Slabosti:
-

vprašljiva kvaliteta podajanja snovi – ustreznost širine videa za določeno učno enoto,
nazornost prikaza,
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-

vprašljiva skoncentriranost na bistvo predavanja,

-

pogosta prisotnost komercialnega namena posnetka,

-

dokaj okrnjena izbira primernih posnetkov za določeno snov.

Uporaba lastnega videoposnetka v slovenskem jeziku:
Prednosti:
-

izjemno enostavna razumljivost (navezovanje na že obdelano snov, izpustitev naveze
na snov, ki še ni bila obdelana; poudarek na pomembnejše in zahtevnejše dele snovi),

-

izjemna nazornost – lahko pokažemo točno tisto, kar je pomembno,

-

možnost vključevanja osebne note – pozdrav, osebni nagovor itd. – s tem dijakom
damo vedeti, da je video namenjen njim, da so tudi oni del videa, s čimer jih
motiviramo za delo,

-

videoposnetek lahko ustvarimo tako, da ga lahko s pridom uporabimo večkrat; več
oddelkov, celo več snovi ali v skrajnem primeru celo več predmetov.

Slabosti:
-

izjemno dolg čas priprave. Primer: moj videoposnetek »Svetlobna telesa, žaromet –
video predavanje« je dolg 38 minut, nastajal je približno 18 delovnih ur,

-

za ustvarjanje je včasih potrebno uporabljati lastna sredstva (prostor, oprema,
material).

Uporaba videoposnetka tujega avtorja v tujem jeziku:
Prednosti:
-

precej široka izbira, lahko izberemo kar najbolj primeren videoposnetek za naš namen,
obstajajo tudi zelo specifični posnetki (npr. postopek zamenjave kolesnega ležaja, itd.),

-

na portalih za spletno predvajanje (YouTube idr.) so v večini primerov ob posnetkih že
avtomatsko generirani podnapisi,

-

nedotaknjena zasebnost učitelja in učencev.

Slabosti:
-

podnapisi so pogosto generirani nenatančno, njihova kvaliteta je zelo močno odvisna
od razumljivosti govora ter uporabe strokovnih izrazov, ki so praviloma prevedeni vsaj
delno narobe; podnapisov ne moremo urejati,

-

vprašljiva kvaliteta podajanja snovi.
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Uporaba lastnega videoposnetka v tujem jeziku:
Prednosti:
-

videoposnetek je uporaben za širšo javnost oz. več ciljnih skupin, zato lahko
pričakujemo več povratnih informacij – zelo uporabno pri raziskovalnih delih ter za
objektivnejšo samoevalvacijo,

-

medpredmetno povezovanje (tuji jeziki),

-

velika nazornost – poudarek na snovi, ki je pomembna,

-

podnapise lahko urejamo, popravimo,

-

samoizobraževanje in pridobivanje izkušenj na več področjih.

Slabosti:
-

razumljivost tujega jezika je praviloma bistveno slabša v primerjavi z maternim
jezikom,

-

izjemno dolg čas priprave (primer: moja video serija projekta z naslovom »Aprilia RST
Futura ABS retrofit« je dolga skupno 46 minut, za nastanek le te je bilo potrebno
približno 40 ur dela,

-

ob snemanju projektov smo časovno zelo obremenjeni, saj vzporedno delamo (vsaj)
dve stvari: projekt in video; hkrati smo še časovno omejeni z dobavo potrebnega
materiala itd., zato včasih tovrstni videi niso primerni za uporabo pri pouku.

2.6 Uporaba tujega jezika in posledice
Uporaba tujega jezika pri učenju praktičnega jezika s seboj prinese precej slabosti, hkrati pa
tudi precej izrazitih prednosti. Kot slabost se opazi že prej omenjena slabša razumljivost
govora in napisov – konec koncev gre za tuji jezik, ki se ga je za dobro razumevanje potrebno
priučiti. Ko je le ta usvojen, pa lahko precej olajša nadaljnje delo – zbiranje informacij s
pomočjo tujih virov in sodobnih tehnologij lahko postane precej učinkovito.
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2.7 Anketa o uporabi tujega jezika pri praktičnem pouku v praksi
Med sodelavci sem opravil kratko anketo, s katero sem pridobil informacije in mnenja o
uporabi tujejezičnih videoposnetkov. Vzorec je relativno majhen (8 anketiranih), kot je tudi
majhen del aktiva na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, ki poučuje praktični pouk
programov Avtoserviser, Avtokaroserist in Avtoservisni tehnik.
Vprašanji 1 in 2: Prvi dve vprašanji sta se glasili »Ali pri izvajanju praktičnega pouka na daljavo
uporabljate prikaz snovi z videoposnetki (YouTube, Vimeo itd.)?« ter »Ali pri izvajanju
praktičnega pouka na daljavo uporabljate prikaz snovi z videoposnetki v tujem jeziku?«
Namen teh vprašanj je preveriti relevantnost odgovorov posameznega anketiranca. V primeru
negativnega odgovora bi nadaljnji odgovori bili brez pomena. Vsi odgovori brez izjeme so se
glasili »Da«.
Sklop vprašanj 3: Vprašanja v rubriki 3 se glasijo: »Pri uporabi videoposnetkov v tujem jeziku
(TJ) opažam:«
-

Sprememba stopnje razumevanja razlage v primerjavi z uporabo posnetkov v domačem
jeziku;

-

Sprememba težavnosti usvojitve snovi;

-

Težavnost izbora posnetka za obdelavo določene snovi;

-

Nadaljnje koristi (uporabnost tujega jezika pri nadaljnjem delu, pri iskanju informacij na
spletu itd.).

-

Možni odgovori na vsak del vprašanja so bili trije:

-

Slabše/težje kot brez uporabe TJ;

-

Nepomembne razlike;

-

Slabše/težje kot brez uporabe TJ.

Pri prvem delu vprašanja so odgovori nedvoumni: pet anketirancev je glasovalo, da je
razumevanje razlage v primerjavi z uporabo posnetkov v domačem jeziku slabša, dva sta
glasovala da ni bistveno drugačno, eden pa, da je razumevanje lahko tudi lažje.
Pri drugem delu vprašanja je pet anketirancev odgovorilo, da se snov usvoji težje, trije pa, da
razlike niso pomembne. Pri tretjem delu vprašanja so trije anketiranci odgovorili, da je
posnetek v tujem jeziku za določeno snov izbrati težje kot posnetek v slovenščini, trije pa ravno
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nasprotno – da ga je lažje izbrati. Dva sta glasovala vmesno opcijo – da se težavnost izbora
videoposnetka ne razlikuje bistveno od izbora primernega posnetka v slovenskem jeziku.
Četrto vprašanje tretje rubrike je dobilo naslednje odgovore: dva anketiranca trdita, da
izkušnje z uporabo tujejezičnih posnetkov v nadaljnjem delu niso koristne, štirje trdijo da so
koristne, dva pa, da ni vpliva na nadaljnje delo.
Vprašanji 4 in 5 zajemata splošne koristi uporabe tujejezičnih videoposnetkov za dijaka in za
učitelja. Mnenja so ponovno deljena: Splošne koristi za dijaka je kot pomembne označilo pet
učiteljev, za nepomembne dva, en učitelj pa je odgovoril, da uporaba tujejezičnih posnetkov
prinaša več slabosti kot koristi. Splošne koristi za učitelja je v odgovoru za pomembne označilo
pet učiteljev, trije pa za nepomembne.
Ker so si posamični odgovori povsem nasprotujoči, sem se pregleda podatkov lotil tudi
posamično glede na anketiranca. Ugotovil sem, da so nekateri anketiranci dokaj naklonjeni
uporabi videoposnetkov v tujem jeziku (oz. v njihovi uporabi vidijo izrazite prednosti), nekateri
pa ne. Iz tega sklepam, da se med učitelji razlikuje tudi način dela, k temu pripomorejo tudi
značilnosti strokovnega področja, ki ga učitelj poučuje. Iz tega sklepam, da uporaba
videoposnetkov ni primerna za vsak način poučevanja.

3 Zaključek
Uporaba videoposnetkov se pri praktičnem pouku lahko s pridom koristi za nazoren prikaz
delovnih postopkov – dijaki pri praktičnem pouku so pretežno vizualni tip slušateljev in jim tak
način usvajanja snovi pretežno ustreza. Tuji jezik lahko po drugi strani predstavlja precejšnjo
oviro pri učnem procesu, zato ga velja uporabljati preudarno.
V praksi se pokaže, da dijaki, ki z jeziki nimajo težav, nimajo težav niti z razumevanjem
videoposnetkov v tujem jeziku, in le te znajo kasneje tudi sami s pridom uporabljati – primer
iz prakse: potrebno je odstraniti tapeto iz avtomobilskih vrat; dijak na Youtubu poišče, kje v
tapeti so skriti vijaki in pritrdilni čepi in te informacije s pridom uporabi pri delu. S tem skrajša
čas delovnega postopka, hkrati pa se izogne poškodbam avtomobilskih delov.
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Dijaki, ki imajo z jeziki na splošno težave, pa lahko imajo težave tudi z usvajanjem snovi s
pomočjo videoposnetkov v tujem jeziku. Nerazumevanje jezika zahteva dodatna pojasnila, kar
terja dodaten čas in koncentracijo. Pri nadaljnjem delu te izkušnje ne pridejo prav, uporaba
tujejezičnih videoposnetkov lahko v skrajnem primeru privede celo do dodatne škode
(navodila oz. potek določenega delovnega postopka lahko dijak razume narobe).
Izbor primernega videoposnetka za prikaz določene snovi je tako najbolj odvisen od populacije
– dijakov, s katerimi delamo.
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5 Anketa in rezultati ankete

Odgovori na vprašanja ankete:
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VIDEOKONFERENČNI BONTON
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Povzetek
V prispevku predstavljam e-bonton, kaj to je in kakšna so pravila spletnega vedenja. Zanimalo
me je vedenje med poukom na daljavo, torej med videokonferencami oz. video klici. Želela
sem izvedeti, kako so dijaki in dijakinje srednje poklicne in strokovne šole upoštevali pravila
spletnega bontona, kje je bilo največ težav, s čim so učitelji imeli največ slabih in dobrih
izkušenj, kakšna so (bila) njihova opažanja – skratka kakšne so prednosti in slabosti spletne
komunikacije in povezave z uporabo e-bontona. Osebno sem tudi sama lahko opazovala
vedenje dijakov in spremljala upoštevanje/neupoštevanje pravil netikete med poukom na
daljavo. S pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med učitelji-sodelavci, sem skušala potrditi
vsesplošno

seznanjenost

dijakov

z

osnovnimi

pravili

spletnega

bontona

med

videokonferencami oz. video klici, hkrati pa ugotoviti področja, ki jih bi morebiti bilo potrebno
dodatno utrditi, same dijake pa dodatno izobraziti in pripraviti na uporabo e-bontona med
video klici.
Ključne besede: videokonferenčni bonton, pouk na daljavo, dijaki

Abstract
In this article, I present netiquette, what that actually is and what the rules of online behaviour
are. I was mainly interested in the behaviour during distance learning, for example during
video conferencing or video calls. I was interested in how high school students 'adhered' to
the rules of online etiquette, what caused the most problems, what have teachers noticed to
be good or bad about it, what are (were) their observations - in short, what are the advantages
and disadvantages of online communication and the connection to using proper online
etiquette. Personally, I was also able to observe the behaviour of students and monitor
compliance / non-compliance with the rules of netiquette during distance learning. With the
help of a survey I conducted among colleagues, I tried to confirm the general familiarity of
students with the basic rules of online etiquette during videoconferencing/video calls, and at
the same time identify areas that might need to be further consolidated, and whether the
students themselves should be further educated and prepared for the use of online etiquette.
Key words: video conferencing etiquette, long-distance classes, secondary school students
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1 E-bonton oz. netiketa
Že na začetku razvoja interneta, e-pošte in drugih načinov spletne komunikacije so nastala
pravila lepega vedenja, t.i. e-bonton, imenovan tudi omrežni bonton oziroma 'netiketa' (ang.
netiquette). Nekaj načel e-bontona je v nadaljevanju naštetih zelo okvirno, saj se v osnovi
nanašajo na vse podvrsti.
Osnovna pravila spletnega in mobilnega bontona ter tista vedenja, ki se jim je vsekakor
potrebno izogniti, saj so neetična, so:
▪

Pri komuniciranju prek mobilnega telefona in spleta moramo biti strpni in prijazni.

▪

Ne skrivamo se za anonimnostjo, za zaslonom. Česar ne bi rekli v živo, ne natipkamo
online.

▪

Ne brskamo po tujem telefonu, vsak ima pravico do zasebnosti!

▪

Osebo, ki jo želimo fotografirati s svojim mobilnim telefonom, prej vprašamo za
dovoljenje.

▪

Ne razpošiljamo sporočil, slik, videoposnetkov, ki nekomu škodijo.

▪

Ne spletu se ne prepiramo, ne razčiščujemo sporov, konfliktov, družinskih nesoglasij,
nesporazumov s prijatelji, znanci in neznanci.

▪

Ne objavljamo osebnih stvari.

▪

Ko smo z nekom v družbi, se posvečamo tej osebi in ne preverjamo neprestano, kaj se
dogaja na mobilnem telefonu.

▪

Zvonjenje telefona in pogovarjanje v kinu, gledališču, med poukom, v bolnišnici, kjer
koli je nedopustno.

▪

Ne širimo nestrpnosti in sovražnega govora na spletu!
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Slika1: Mobilni in spletni bonton
(https://safe.si/sites/default/files/plakat_mobilni_bonton_2020_popravek_0.pdf)

1.1 Pravila videokonferenčnega bontona
V dobi korona virusa smo se morali prilagoditi in spremeniti način dela. Namesto osebnega
stika z ljudmi, v našem poklicu z dijaki, sodelavci in vodstvom šole, smo se oprli na aplikacije
za videokonference, kot so Microsoft Teams, Zoom in druge. Z združevanjem naših domov in
delovnih mest se je meja med osebnim in poklicnim življenjem začela krhati in nastale so
neprijetne situacije. (Chen, 2020)
Skratka, prešli smo v obdobje, ko so pravila bontona za video klice nadvse pomembna in
potrebna. Ob prijavi na skupinsko videokonferenco bi jih morali vsi upoštevati po svojih
najboljših močeh (za delo, pouk, klepet ali igro). Ta pravila so bila tudi merilni kazalci v anketi,
kjer so učitelji-sodelavci ocenili poznavanje e-bontona med poukom na daljavo med dijaki in
dijakinjami.
Osnovna pravila e-bontona videokonference so:
▪

Pred konferenco se primerno uredimo.

▪

Pripravimo si (učne) pripomočke.

▪

V video konferenčno okolje se vključim pravočasno.

▪

Ob računalniku sedimo tako, da smo v vidnem polju kamere.
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▪

Če je le možno, poskrbimo, da nas nihče ne moti. Če nimamo pogojev za to, o tem
obvestimo organizatorja videokonference (učitelja).

▪

Med videokonferenco ne jemo ali pijemo.

▪

Če potrebujemo odmor za toaleto, o tem preko sporočila obvestimo organizatorja
video klica (učitelja).

▪

Aktivno sodelujemo in se odzivamo na vprašanja organizatorja (učitelja).

▪

Ko govori nekdo drug, izključimo mikrofon.

▪

Ko govorimo sami, vključimo mikrofon in kamero ter počakamo na besedo.

▪

Klepet uporabljamo za postavljanje vprašanj ali za odgovarjanje na vprašanja učiteljev.

▪

Ure video konference so namenjene samo dijakom, ki jim je posredovana povezava.

▪

Posredovanje povezav tretjim osebam je prepovedano.

▪

Video konferenco je prepovedano snemati.

Slika 2: Pravila in bonton pri pouku na daljavo
(https://www.gssrm.si/cdn/buser/245324b7057464cbfee7f2c1f287af70_webcam-pravila2020.pdf)
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2 Anketa: Uporaba e-bontona med poukom na daljavo
Anketa Videokonferenčni bonton je bila izvedena preko spleta (avgust 2021) med učitelji sodelavci na srednji poklici in strokovni šoli (Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko), natančneje s pomočjo odprtokodne spletne aplikacije 1KA. Anketo je
uspešno (pravilno) izpolnilo 34 od vseh 62 zaposlenih, ki jim je bil anketa namenjena, kar je
54%. V anketo sem vključila vse sodelavce, učitelje in vodstvo šole, ki so imeli stik z dijaki preko
videokonferenc (ravnateljica, pomočnik ravnateljice, socialni delavki, idr.).
Anketa je sestavljena iz osmih vprašanj na katera so anketiranci poljubno odgovarjali. Prvi del
ankete je splošne narave – zahteva podatke o anketiranih: spol, starost, stopnja izobrazbe,
delovna doba v letih (izkušnje s poučevanjem). Drugi del pa se nanaša na e-bonton med
videokonferencami v času pouka na daljavo in kako so le-tega dijaki po opažanju/mnenju
anketiranih poznali in upoštevali.
Večina vprašanj je bila zaprtega tipa, torej so anketirani podajali odgovore že vnaprej podane
trditve. Eno vprašanje je bilo delno odprtega tipa, saj je ponujalo kot možen odgovor »drugo«.
Zbrane podatke sem obdelala, vprašanja in odgovore pa sem tabelarno in grafično prikazala.

2.1 Namen in cilj ankete
Namen in cilj ankete sta bila ugotoviti:
-

ali učitelji menijo, da sami dovolj poznajo pravila videokonferenčnega bontona;

-

ali po mnenju učiteljev dijaki poznajo pravila videokonferenčnega bontona in v kolikšni
meri ga upoštevajo;

-

ali je med video poukom prihajalo do neupoštevanja pravil videokonferenčnega
bontona in na kakšen način;

-

katere so bile najpogostejše kršitve videokonferenčnega bontona;

-

ali je upoštevanje videokonferenčnega bontona ključen dejavnik za uspešnost pouka na
daljavo.
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2.2 Analiza rezultatov ankete
1. Splošni podatki
Spol anketirancev
Tabela 1: Spol anketirancev
(Vir: Anketni vprašalnik)

Spol
moški
26%

ženski

ženski
74%

moški

Graf 1: Spol anketirancev

Kot je razvidno iz tabele in grafa, je v anketi sodelovalo 34 anketirancev, od tega 9 moških in
25 žensk. Delež žensk je 74% in delež moških 26%, kar ni neka posebnost, saj je kolektiv
pretežno ženski.
Starost anketirancev
Tabela 2: Starost anketirancev
(Vir: Anketni vprašalnik)
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Starost

do 25 let
od 26 do 39 let
od 40 do 49 let
od 50 do 59 let

3%
6%

60 let in več

15%

44%
32%

Graf 2: Starost anketirancev

Iz starostne strukture je razvidno, da je največ anketiranih starih od 50 do 59, in sicer 44%.
Naslednji delež 32% je skupina med 40 do 49 let. 15% anketiranih je starih od 26 do 39 let, 6%
je starih 60 let ali več in 3% zgolj teh starih do 25 let.

Izobrazba anketirancev
Tabela 3: Izobrazba anketirancev
(Vir: Anketni vprašalnik)
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doktorski
naziv
0%

Izobrazba
srednješolska
17%

magisterij
15%

višja
3%
visoka
6%

univerzitetna
59%

srednješolska
višja
visoka
univerzitetna
magisterij
doktorski naziv

Graf 3: Izobrazba anketirancev
Struktura anketiranih kaže, da je največ teh z univerzitetno izobrazbo – 59%. Ostali deleži so
veliko manjši, in sicer: 15% je teh z magisterijem, 17% anketiranih ima srednješolsko
izobrazbo, 6% ima visoko izobrazbo in 3% teh z višjo. Nihče nima doktorskega naziva.

Delovna doba (izkušnje s poučevanjem) anketirancev

Tabela 4: Delovna doba (izkušnje s poučevanjem) anketirancev
(Vir: Anketni vprašalnik)
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Delovna doba (izkušnje s poučevanjem)
9%
20%

9%
do 5 let

18%
44%

od 5 do 10 let
od 10 do 20 let
od 20 do 30 let

30 let in več

Graf 4: Delovna doba (izkušnje s poučevanjem) anketirancev
Tako kot je pri analizi starosti bil visok delež starejših zaposlenih, je enako visok delež teh
anketiranih, ki imajo več delovne dobe oz. izkušenj s poučevanjem. 44% anektiranih je z 20 do
30 let delovne dobe. 20% je teh, ki imajo 30 let ali več delovne dobe. 18% jih je z 10 do 20 let
dobe poučevanja, sledita skupini z 9% deležem – prva z delovno dobo do 5 let in druga z dobo
od 5 do 10 let. Iz ankete je razvidno, da je večinoma kader šole starejši in že dobro izkušen.

1. Ali menite, da ste sami dobro seznanjeni s pravili videokonferenčnega bontona in jih
dosledno upoštevate?
Tabela 5: Seznanjenost s pravili videokonferenčnega bontona
(Vir: Anketni vprašalnik)
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Ali menite, da ste sami dobro seznanjeni s pravili
videokonferenčnega bontona in jih dosledno
upoštevate?
18

16
14

12
10
8
6
4
2
0
sploh se ne
strinjam

ne strinjam se se niti strinjam
niti ne strinjam

strinjam se

popolnoma se
strinjam

Graf 5: Seznanjenost s pravili videokonferenčnega bontona

Skoraj polovica anketiranih (47%) meni, da so dobro seznanjeni s pravili videokonferenčnega
bontona in da ga dosledno upoštevajo. 23% je neopredeljenih glede poznavanja bontona;
sledita, glede na odstotek identični skupini s 15% deležem – prva z mnenjem, da ne poznajo
pravil bontona dovolj in ga sami ne upoštevajo dosledno, in druga skupina, ki se v popolnosti
strinja s trditvijo, da poznajo pravila in jim zagotovo sledijo.

3. Ocenite poznavanje in upoštevanje pravil videokonferenčnega bontona v času pouka na
daljavo s pomočjo naslednjih trditev.
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Tabela 6: Poznavanje in upoštevanje pravil videokonferenčnega bontona
(Vir: Anketni vprašalnik)
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Graf 6: Poznavanje in upoštevanje pravil videokonferenčnega bontona
S trditvami so se anketirani lahko strinjali tako, da so izbirali med naslednjimi odgovori: sploh
se ne strinjam, ne strinjam se, se niti strinjam niti ne strinjam, strinjam se in popolnoma se
strinjam.
Analiza odgovorov za posamezno trditev:
▪

Dijaki so bili primerno urejeni za video pouk (primerna oblačila, frizura, ipd.). – 14
anketiranih se niti strinja niti ne strinja (42%), 13 se jih ne strinja (38%), 6 se jih strinja
(17%) in 1 se sploh ne strinja s to trditvijo. Popolnoma se ni strinjal nihče.
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▪

Dijaki so imeli pripravljene učne pripomočke. – 15 anketiranih se niti strinja niti ne strinja
(44%), 12 se jih s trditvijo strinja (36%), 6 se jih ne strinja (17%) in 1 se sploh ne strinja.
Popolnoma se ni strinjal nihče.

▪

Dijaki so se pravočasno vključevali k video pouku. - 14 anketiranih se niti strinja niti ne
strinja (42%), 11 se jih strinja (32%) in 9 ne strinja (27%). Nihče se ni izbral popolnega
strinjanja oz. nestrinjanja.

▪

Dijaki so bili vedno pravilno v vidnem polju kamere. – 22 anketiranih se s trditvijo ne strinja
(65%), 7 se jih ni opredelilo (20%), 4 se sploh niso strinjali (12%) in 1 se je strinjal.
Popolnoma se ni strinjal nihče.

▪

Dijaki so bili prisotni pri video pouku v mirnem in primernem okolju. – 16 anketiranih se s
trditvijo niti strinja niti ne strinja (47%), 10 se jih strinja (30%) in 6 ne strinja (17%). 2
anketiranca se sploh ne strinjata (6%), nihče se ni popolnoma strinjal.

▪

Dijaki niso jedli, pili ali počeli drugih stvari med videokonferenco. - 14 anketiranih se niti
strinja niti ne strinja (42%), 12 se jih strinja (35%) in 7 ne strinja (20%). 1 anketirani se sploh
ne strinja s trditvijo. Nihče se ni popolnoma strinjal.

▪

Dijaki so primerno in pravočasno obvestili učitelja o odhodu na toaleto oz. kam drugam
(če je bilo to nujno). – pri tej trditvi se 12 anketirancev niti strinja niti ne strinja (35%), 13
se jih strinja (39%) in 7 ne strinja (20%), eden pa se sploh ne strinja.

▪

Dijaki so aktivno sodelovali med video poukom. – 17 anketiranih se niti strinja niti ne strinja
s trditvijo (50%), 12 se jih strinja (35%), 5 se jih ne strinja (15%).

▪

Dijaki so imeli izključen mikrofon, ko je učitelj govoril. – 23 se jih strinja s trditvijo (68%), 4
se popolnoma strinjajo (12%), 5 anketiranih se niti strinja niti ne strinja (15%) in 2 se ne
strinjata (6%).

▪

Dijaki so vključili mikrofon, ko so bili pozvani. – 23 anketiranih se strinja s trditvijo (68%), 1
popolnoma (3%), 6 (17%) je takšnih, ki se niti strinjajo niti ne strinjajo in 4 (12%), ki se ne
strinjajo.

▪

Dijaki so primerno uporabljali klepet v času video pouka. – 21 (62%) anketirancev se strinja,
1 (3%) popolnoma, po drugi strani je 8 (23%) teh, ki se niti strinjajo niti ne strinjajo in 4
(12%), ki se ne strinjajo.
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▪

Dijaki niso snemali video pouka ali kakor koli predvajali neprimernih vsebin ('share screen',
ozadje, vzdevki, ipd.). – 14 (42%) anketiranih se strinja s trditvijo, 4 (12%) se popolnoma
strinjajo; medtem ko se jih 10 (29%) ne more opredeliti, 6 (17%) pa je takih, ki se ne strinja.

▪

Dijaki so bili res prisotni na videokonferencah. – 15 (44%) anketiranih se niti strinja niti ne
strinja, 11 (32%) se jih strinja, 1 (3%) dodatno še popolnoma, 7 (21%) pa je teh, ki se ne
strinjajo.

Anketirani v celoti gledano menijo, da so dijaki večinoma upoštevali pravila
videokonferenčnega bontona, zato se le redko niso strinjali s trditvami, temveč so se v večji
meri z njimi strinjali ali celo popolnoma strinjali. Prisoten je precejšen delež opredelitve
anketiranih pod »se niti strinjam niti ne strinjam« pri večini trditev, kar nakazuje neko srednjo
vrednost. To lahko pripišemo k večinskemu delu dijakov, ki so upoštevali pravila in jim sledili,
hkrati pa je prisoten tudi znaten delež tistih, ki teh pravilo niso upoštevali oz. je bilo zelo težko
zanesljivo ugotoviti njihovo resnično prisotnost, zato se anketirani večinoma niso mogli v celoti
strinjati s trditvami.

4. Izberite, po vašem mnenju, največjo težavo/problem pri neupoštevanju
videokonferenčnega bontona.
Tabela 7: Največja težava/problem pri neupoštevanju videokonferenčnega bontona
(Vir: Anketni vprašalnik)
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Graf 7: Največja težava/problem pri neupoštevanju videokonferenčnega bontona
Anketiranci so kot največjo težavo oz. problem prepoznali dijakovo navidezno prisotnost –kar
59% anketiranih meni tako. Kot drugo največjo težavo so anketirani navedli neprimerno okolje
dijaka (20%), kot tretjo vklop/izklop mikrofona (12%), sledijo še neprimerno vidno polje
kamere (3%), (ne)urejenost dijaka (3%) in neprimerna raba klepeta (3%). Ostalih možnosti
anketirani niso prepoznali kot težavo, tudi česa drugega niso navedli.

5. Ali menite, da je poznavanje in upoštevanje videokonferenčnega bontona ključnega
pomena za uspešen pouk na daljavo?
Tabela 8: Pomen poznavanja videokonferenčnega bontona
(Vir: Anketni vprašalnik)
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Ali menite, da je poznavanje in upoštevanje
videokonferenčnega bontona ključnega
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Graf 8: Pomen poznavanja videokonferenčnega bontona

91% anketiranih se strinja (od tega 44% popolnoma), da je poznavanje in upoštevanje
videokonferenčnega bontona ključnega pomena za uspešen pouk na daljavo. 6% anketiranih
se ni uspelo opredeliti za ali proti, medtem ko se 1 izmed anketiranih sploh ne strinja s trditvijo
(3%).

Slika 3: Videokonferenčni bonton
(http://www.ospuconci.si/files/2020/11/VIDEOKONFEREN%C4%8CNI-BONTON-splet.pdf)
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3 Zaključek
Namen prispevka je bil predstaviti lastnosti in pravila spletnega bontona, predvsem kakšna so
pravila vedenja med videokonferencami. Zanimalo me je kako so učitelji dojemali bonton
dijakov med poukom na daljavo, če so ga ti upoštevali, v kolikšni meri so mu sledili in kje so se
pojavile težave. Želela sem izvedeti v čem učitelji vidijo največji problem pouka preko
videokonference, torej kateri del videokonferenčnega bontona so dijaki najmanj upoštevali.
Rezultati ankete so pokazali, da so učitelji dobro seznanjeni s pravili e-bontona, da jih
upoštevajo ter se strinjajo, da je potrebno slediti pravilom lepega vedenja tudi na spletu, če
želimo, da je delo kvalitetno opravljeno. Kot največjo težavo oz. problem so prepoznali
navidezno prisotnost dijakov pri video klicu. V razredu, v šoli, lahko posameznega dijaka, ki z
mislimi odtava stran od razlage osebno opozorimo, medtem ko je to preko video klica skorajda
nemogoče. Dijak lahko z izklopom kamere in mikrofona še vedno daje vtis, da razlagi sledi, v
resnici pa med tem časom lahko počne kaj drugega oz. sploh ne posluša učitelja. Kot drugo
težavo so učitelji prepoznali tudi dijakovo neprimerno okolje, s tem mislimo na prostor v
katerem so se dijaki priključili k video konferenci – to je lahko bila kuhinja, njihova soba ali celo
zunaj na prostem, kjer ni bilo ustrezne tišine in miru. Kot tretji problem so učitelji prepoznali
vklop/izklop mikrofona – v mislih so imeli težave z delovanjem mikrofona, da je vklapljanje in
izklapljanje zahtevalo precej časa, zato so bile videokonference naporne tako za dijake kot tudi
učitelje.
Če povzamem, menim, da so sedaj tako dijaki kot učitelji vsekakor zelo dobro seznanjeni s
pravili netikete. Sprva nas je vse skupaj situacija epidemije potisnila v množično uporabo teh,
že sicer prej obstoječih načinov komunikacije, ki pa so bili rezervirani skorajda samo za
poslovni svet. S ponavljajočimi valovi zaprtja države in institucij, je uporaba video konferenc
postal tako rekoč ustaljen postopek pouka na daljavo, pri katerem smo vsi ponotranjili
osnovna pravila spletnega bontona. Na začetku smo se vsi skupaj, pošteno povedano, učili
pravil, kako jim slediti, z daljšo uporabo pa smo že lažje prepoznali kršitelje e-bontona in jih na
to tudi opozorili.
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5 Priloge
5.1 Anketni vprašalnik (https://www.1ka.si/)
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KOMUNIKACIJA Z DIJAKI, KI IMAJO UČNE TEŽAVE
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Povzetek
V uvodnem delu prispevka bom predstavil učne težave dijakov, ki jih srečujem pri urah
praktičnega pouka v avtoservisni delavnici. Po pregledu vseh učnih težav sem presodil in izbral
tiste, s katerimi se sam največkrat srečujem pri svojem delu: motnja pozornosti in
hiperaktivnost, počasno usvajanje znanja, depresivnost, anksioznost in drugojezičnost. Pri
vsaki učni težavi sem opisal kako se le-ta odraža pri pouku in kako jo učitelj prepozna. V
drugem delu prispevka bom opisal, kako se kot učitelj soočam s takšnimi težavami, kakšne
prilagoditve so potrebne ter predvsem, kako mora potekati komunikacija na relaciji učitelj
učenec. Ugotovil sem, da je poleg besedne zelo pomembna tudi nebesedna komunikacija.
Bistvenega pomena pa je, da vsak učitelj pridobi vse potrebne informacije o dijakih s
posebnimi potrebami pred pričetkom pouka, saj se lahko le tako uspešno pripravi na sam
potek pouka skozi celotno šolsko leto.
Ključne besede: učne težave, reševanje učnih težav, komunikacija z dijaki

Abstract
This article will present my personal observations of learning difficulties in students attending
automobile technician training programs. After the literature review of the most common
learning difficulties, I chose the ones I encountered most frequently during my teaching:
attention deficit hyperactivity disorder, slow acquisition of knowledge, depression, anxiety,
and sociability. Firstly, I describe each learning difficulty and how it is reflected in the
classroom. I also explain how the teacher identifies a specific learning difficulty in a student.
In the second part of the paper, I describe how I as a teacher deal with such problems, what
adjustments or improvements are needed, and, finally, how communication between a
teacher and students should take place. I have found that in addition to verbal
communication, non-verbal communication is also very important. It is essential that every
teacher receives all the necessary information about students with special needs before the
start of the school year. In this way, the teacher can successfully prepare for teaching
throughout the school year.
Key words: learning diffculties, solving learning problems, communication with students
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1 Učne težave
Pri opravljanju svojega poklica se vsak učitelj sooča z določenimi težavami pri delu. Meni
predstavlja velik izziv način vzpostavljanja primerne komunikacije z vsemi dijaki v skupini.
Vsaka skupina je sestavljena iz različnih tipov dijakov. Nekateri dijaki imajo določene težave,
zato je pomembno, da se te težave čim prej odkrijejo z namenom, da bi vzpostavili primerno
komunikacijo z dijakom. Zgodi se tudi, da kakšen dijak brez uradne diagnoze pri pouku kaže
določene težave pri delu in učenju. Zato je bistveno, da se spremlja odzivanje dijaka na
navodila učitelja in okolice. V nadaljevanju bom v vsakem poglavju opisal, s katerimi učnimi
težavami sem se kot učitelji praktičnega pouka največkrat srečal pri svojem delu.

1.1 Učne težave pri učencih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti
Učne težave z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, krajše ADHD, bom razdelil v tri sklope
težav, in sicer težave s pozornostjo, impulzivnost in hiperaktivnostjo.
Težave s pozornostjo se lahko kažejo zelo različno. V selektivni pozornosti dijak ni zmožen
ločiti, kaj je v dani situaciji bolj ali manj pomembno. V obsegu aktivnosti pomeni, da dijak ni
zmožen delati dveh stvari istočasno. Težko vzdrževanje pozornosti se kaže v tem, da dijak
težko opravlja eno delo/nalogo dlje časa. Težave se pojavijo tudi pri sledenju dejavnosti ali
daljši razlagi navodil za delo. Motnje pozornosti pri dijaku lahko prepoznamo po naslednjih
simptomih:
•

ni pozornosti za detajle, dela napake pri šolskem delu,

•

ima težave z vzdrževanjem pozornosti pri nalogah,

•

pogosto je videti, da je pri pogovoru odsoten (kot da je z mislimi nekje drugje),

•

ne sledi navodilom in ne mora dokončati zastavljenega dela,

•

ima težave z organiziranjem nalog, težko ohranja red med delom,

•

včasih se izogiba nalogi, ki jo je potrebno opraviti, še posebej pri nalogah, kjer je
potrebno veliko premišljevanja in razumevanja,

•

izgublja delovne pripomočke, ki so potrebni za nemoteno opravljanje naloge.

Naslednji sklop težav se kaže v nesposobnosti kontroliranja oziroma zadrževanja impulzov.
Dijak se v različnih situacijah odziva zelo nepremišljeno, ne razmisli preden nekaj naredi ali
reče.
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Dijak na primer odgovori na vprašanje, čeprav ga učitelj ni zastavil do konca. Prav tako dijak
prične z nalogo, čeprav ni slišal vseh potrebnih navodil. Pogosto lahko skače učitelju ali sošolcu
v besedo, ne da bi počakal, da sogovorec zaključi s pogovorom.
Hiperaktivnost se med dijaki kaže v naslednjih primerih:
•

težko sedijo pri miru v učilnici, v delavnici pa težko opravljajo delo na enem mestu,

•

velikokrat mahajo z rokami ali nogami, sploh, ko sedijo na stolu,

•

raztresenost,

•

pogosto veliko govorijo.

1.2 Učne težave pri učencih, ki počasi usvajajo znanje
Učenci, ki počasneje usvajajo znanje imajo težave pri razumevanju vsebin, ki zahtevajo
abstraktno raven mišljenja, težko povežejo znanje med sabo in ga uporabijo na realnem
primeru. Težave se pojavijo pri koncentraciji in med daljšim osredotočanjem na vsebine. Težko
si zapomnijo nove vsebine, počasi predelujejo informacije, ki jih poda učitelj. Zaradi vseh
naštetih težav imajo posledično slabšo motivacijo za učenje (Košir, 2011).

1.3 Učne težave zaradi depresivnosti
Depresivnega dijaka lahko opazimo kot lenega, nemotiviranega predvsem takrat, ko se
depresija kaže v blažji obliki. Hujša oblika depresije se kaže kot apatičnost, kar pomeni, da se
je dijak vdal v usodo ter nima interesa za opravljanje šolskih obveznosti (Magajna idr. 2008).
Najpogostejši znaki, ki jih učitelj ne sme ignorirati so naslednji:
•

dijak je zelo razdražljiv, potrt in žalosten,

•

pri pouku je pogosto utrujen, brez energije,

•

nizka samopodoba, vseskozi dvomi o sebi in pravi, da se naloge ni sposoben naučiti in
pravilno narediti,

•

težko se skoncentrira na sodelovanje pri pouku.

V težjih primerih se lahko pojavi tudi razmišljanje o smislu življenja, namigovanja, da želi storiti
samomor. Depresivnih znakov vedenja pri dijakih učitelj vsekakor ne sme prezreti ter mora
nemudoma ukrepati.

CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

170

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

1.4 Učne težave zaradi anksioznosti
Anksioznost sem pri dijakih zasledil predvsem kot strah pred neuspehom. Dijak si govori, da ni
sposoben dobiti pozitivne ocene, narediti letnika ali celo, da se boji ocenjevanja pri določenih
učiteljih. Znaki so lahko vidni na telesni, čustveni, vedenjski in spoznavni ravni dijakov. Telesni
simptomi se kažejo pri ocenjevanju znanja in še posebej takrat, ko se mora dijak pred
razredom izpostaviti za pridobitev ocene. To se kaže predvsem v zardelosti, tresenju rok, glasu,
pospešenem dihanje, potenju, prebavnim težavam, mrazenju. Strah, sram, zadrega, tesnoba
in nelagodje se lahko pojavijo na čustveni ravni (Puklek Levpušček, 2006). Skrbi se pojavijo na
spoznavni ravni. Dijaki kažejo zaskrbljenost zaradi mogočih napak pri nalogah, strah pred
vrstniki, posledično ne želijo odgovarjati pred tablo. Prav tako se zelo nizko samovrednotijo.
Govorijo si, da tako ali tako niso sposobni, da bi usvojili določeno znanje, dokončali nalogo.
Strah jih je neuspeha.
Anksioznost pa se lahko pokaže tudi v drugih oblikah. Želijo biti perfekcionisti, zadovoljni so
samo z odličnimi ocenami in odlično izpeljanimi nalogami. Posledično jim lahko pri pouku
zmanjka časa za reševanje in opravljanje kakšnih nalog, pojavijo se miselne blokade. Na
vedenjski ravni se lahko anksioznost kaže kot izogibanje situacijam, ki dijakom povzročajo
strah in napetost. To se kaže v odlaganju začetka učenja, izogibanje situacijam, kjer mora dijak
pokazati določeno veščino, ki se je ni uspel naučiti. V pogovorih se tak dijak ne bo oglašal,
čeprav pozna pravilni odgovor. Dijak postane tih, zadržan, molčeč. Sprosti se v situacijah, kjer
se počuti močnega, recimo med odmorom pri druženju s sošolci.

1.5 Učne težave zaradi drugojezičnosti
Dijak se zaradi neznanja jezika težje sporazumeva z vrstniki, ne razume razlage in navodil za
opravljanje določene naloge, ki jih poda učitelj. Ti dijaki v sebi čutijo negotovost in strah. To
pa posledično lahko vodi v umik in izključenost iz socialnih aktivnosti v razredu. Vse to se pri
dijaku odraža v slabši učni uspešnosti ter socialni izolaciji. Učenec prej kot učni jezik razume
socialni jezik, oziroma usvoji besedni zaklad za sporazumevanje z vrstniki. Zgodi se lahko, da
bodo v tej komunikaciji uspešni, še vedno pa ne bodo razumeli učne snovi in razlage učitelja
(Magajna idr., 2008).
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2 Načini komunikacije z dijaki in rešitve
V prejšnjem poglavju sem na kratko predstavil, kako se posamezne učne težave opazi pri
posameznem dijaku. V tem poglavju pa bom predstavil, kako sem se sam spopadal s
posameznimi težavami, ki so se pokazale pri dijakih s posebnimi potrebami ter kako sem
dijakom omogočil nemoteno sodelovanje pri pouku. Težave se po mojem mnenju prične
reševati s pravilno in primerno komunikacijo.
Pri dijakih, ki imajo učne težave zaradi drugojezičnosti, je poleg besedne komunikacije
pomembna tudi nebesedna. Če si podrobneje pogledamo primer, ki sem ga preizkusil in
uporabljal pri praktičnem pouku. V razredu imam dijaka, ki slabo razume slovenski jezik. Pri
praktičnem pouku smo jemali novo snov. Najprej sem snov predstavil preko besedne
komunikacije v učilnici. Ko sem po koncu razlage dijake vprašal, če so snov razumeli, so vsi
pritrdili. Po obrazni mimiki sem videl, da nekateri drugojezični dijaki niso najbolje razumeli
moje razlage. Ker pa jih nisem želel izpostaviti, sem dijake, ki me niso razumeli, peljal v
delavnico, kjer smo nato predelano snov pokazali na praktičnem primeru. Najprej sem dijakom
pokazal obravnavani predmet, o njem smo se pogovorili ter ponovili celotno razlago
predstavljeno v razredu. Ko sem videl, da je dijakom snov postala bolj razumljiva, sem jih
razdelil v skupine. Dijaki so tako lahko trenirali veščine in utrjevali znanje. Dijaka, ki težko
razume slovenski jezik sem dal v skupino z uspešnejšimi dijaki, tako da se je lahko od njih naučil
izraze. Pri tem sem spoznal, da ni pomembna samo besedna komunikacija z dijaki. Zelo
pomemben je tudi nebesedni del komunikacije. Dijaki lahko predmet ali stvar primejo,
pogledajo in se dotaknejo. Na takšen način si predmet znajo bolje predstaviti. Menim, da je za
dijake, ki imajo težave z jezikom pri praktičnem pouku, ta del komunikacije bistvenega
pomena. Takšnega dijaka je potrebno neprestano spremljati in preverjati njegovo
razumevanje učne snovi. V primeru, da se dijaku kje zatakne, mu osebno še enkrat razložim in
skušam pomagati. Pomembno je, da se učno snov razloži na čim lažji način.
Dijaki, ki trpijo zaradi depresije so po navadi zelo slabo motivirani za kakršnokoli sodelovanje
pri pouku. Že sam način komunikacije z njimi je otežen, to pa posledično zahteva visoko mero
potrpežljivosti in vztrajnosti učitelja. Dijaku je potrebno zastaviti male, kratkoročne cilje. Ko
dijak usvoji določen cilj, ga je potrebno pohvaliti in vzpodbuditi za nadaljnje delo. Pri tem pa
učitelj ne sme povzdigovati glasu in se jeziti, če dijak kakšnega dela ni opravil, saj se tako lahko
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doseže ravno nasproten učinek. Depresivnega učenca moramo čim bolj vključiti v pouk. Pri
praktičnem pouku se lahko z njim pogovorim, mu dam kakšno pomembno nalogo, recimo da
skrbi za urejenost orodja v delavnici. Dijaku je potrebno dati občutek enakovrednosti v
razredu. Priporočljivo je, da dijaku v skupini določim enega dijaka, ki mu bo pomagal ter na
katerega se dijak z depresijo lahko zanese. Že med poukom lahko učitelj večkrat pristopi do
njega in skozi sproščen pogovor ugotovi, kakšen je napredek pri vključevanju dijaka v pouk in
njegovo sodelovanje ter razumevanje postavljenih nalog. Dijak potrebuje ogromno pozitivnih
povratnih informacij in sistematično usmerjanje na pozitivne stvari.
Naslednja skupina so dijaki, ki kažejo znake anksioznosti. Najbolj je bil viden strah pred slabo
oceno ali pa trema pred sošolci v razredu. Za takšne dijake menim, da je priporočljivo vsako
uro jasno predstaviti kriterije, kaj se bodo pri uri novega naučili, ponoviti, kaj smo se naučili
prejšnjo uro, na koncu dneva pa ponoviti snov, ki smo jo obravnavali. Cilje, navodila in opis
naloge lahko učitelj med poukom večkrat pove in preveri pri dijaku. Pri spraševanju se mu
postavlja najprej lažja vprašanja. Na takšen način dijak pridobi samozavest o znanju.
Pridobljeno znanje se lahko nato stopnjuje po zahtevnosti. Pri praktičnih nalogah lahko dijaku,
v kolikor ima tremo opravljanja nalog pred sošolci, omogočimo samostojno opravljanje
naloge. Pred ocenjevanjem se lahko z dijakom pogovorimo in mu v mirnem tonu vlijemo nekaj
samozaupanja in motivacije, da je sposoben opraviti zastavljeno nalogo ter da je nanjo dobro
pripravljen. V primeru, da se mu kje zatakne, mu lahko pomagamo s podvprašanji, sprašujemo
ga lahko kar iz klopi. Na takšen način dijaka ne izpostavljamo pred celotnim razredom. Pri
praktičnem ocenjevanju mu omogočim, da okoli sebe nima motečih dejavnikov. Sošolcem za
ta čas dam druge zadolžitve, da ga ne opazujejo pri delu. Razdelim jih v manjše skupine, kjer
utrjujejo svoje znanje. Dijaka s težavami razvrstim v skupino z boljšimi dijaki, tako, da si med
sabo pomagajo in spodbujajo. Pri anksioznem dijaku je potrebno biti pozoren, da ga ne
izpostavljam preveč pred razredom, saj lahko dijak to razume kot nekaj slabega. Pomembno
je najti njegove močne plati pri praktičnem pouku ter na njih postaviti temelje za uspešno
sodelovanje pri pouku. Največ dosežemo z opazovanjem dijaka med samim delom in s
pogovorom.
Najmanj izkušenj imam z dijaki, ki počasi usvajajo novo znanje. Samo podajanje znanja je
potrebno prilagoditi. Razlaga mora biti počasnejša, bolj natančna. Menim, da je tu
najpomembnejša uporaba nebesednega dela komunikacije.
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Pri pouku si učitelj pomaga s predmeti iz prakse. Več razlage poteka v učni delavnici in ne pred
tablo. V učni delavnici lahko dijaku takoj pokažem določen element, o katerem se učimo. Snov
je potrebno podajati v določenem logičnem zaporedju. Dijaku je potrebno za urjenje veščin
nameniti več časa. Učitelj sproti preverja predznanje dijakov, pri razlagi nove snovi pa ne sme
hiteti. Dijaka, ki počasi usvaja znanje je potrebno besedno motivirati. Če to ne zaleže, mu lahko
obljubimo tudi kakšno pozitivno oceno ob usvojitvi določenega znanja. Pomembno je, da
učitelj učencu pokaže, da verjame v njegove sposobnosti ter da se je sposoben naučiti učno
snov. Priporočljivo je, da pri praktičnem pouku dijake razdelim v manjše skupine, kjer ima tisti,
ki potrebuje dodatno pomoč ob sebi dijaka, ki ga zna spodbuditi in mu pomagati. Učitelj mora
spremljati delo dijaka in ga ob pravilno opravljeni nalogi pohvaliti pred razredom. Dijak se tako
počuti sposobnega in zadoščenega, kaj vse je sposoben.
Pri dijakih, ki imajo motnjo pozornosti in hiperatkivnosti lahko rečem, da bi lahko uporabil
skoraj vse našteto, kar se uporablja pri drugih motnjah. Pri motnjah pozornosti je pomembno,
da učitelj, kolikor se le da, pripravi razgibano uro. V primeru, da je ura monotona dijak hitro
izgubi zanimanje za snov in s tem postane moteč za razred. Učitelj se lahko z dijakom dogovori,
da v kolikor opazi, da dijak moti uro, dijaka na to opozori, ne da bi ostali dijaki to opazili. Dovolj
je že samo pogled ali kakšna kretnja z roko. Takšne dijake, ki imajo motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti, je v delavnici veliko lažje zaposliti kot pa pri urah teorije. V delavnici pri
praktičnem pouku je delo bolj raznoliko. Prav tako se lahko dijaki med delom v delavnici
gibljejo, posledično pa so bolj skoncentrirani na izvajanje praktičnega dela. Dijaka je potrebno
spodbujati ter hvaliti takrat, ko z njim ni težav v razredu. Najtežje delo za učitelja je ohranjanje
spoštljivega odnosa do učenca, če mu le-ta neprestano onemogoča normalno delo v razredu.

3 Zaključek
V prispevku sem želel predstaviti, kako sem se kot učitelj začetnik soočal s težavami pri delu z
dijaki s posebnimi potrebami. Bistvenega pomena pri vsem skupaj sta spoštljiva komunikacija
in odnos med učiteljem in učencem. Ko učitelj zgradi nek odnos z dijakom, ki potrebuje
dodatno pomoč, je delo v razredu veliko lažje. Skozi raziskavo sem ugotovil, da je princip
delovanja in komunikacije ne glede na dijakovo motnjo ali težavo podoben. Vse se začne in
konča pri komunikaciji. V razredu sta pomembni tako besedna kot nebesedna komunikacija.
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Učitelj mora dijaka po dobro opravljeni nalogi pohvaliti, saj s tem dijak dobi pozitivno
potrditev, da je njegovo delo dobro opravljeno. Prav tako dijak dobi večjo motivacijo za delo
in trud vnaprej. Ugotovil sem, da je pri praktičnem pouku veliko lažje delati z dijaki s posebnimi
potrebami, saj skupina šteje le polovico dijakov razreda. Tako se lahko učitelj bolj posveti
dijaku s posebnimi potrebami. Če dijak dela nemir, ga lahko učitelj hitro zaposli. Če ima dijak
tremo opravljati delo pred drugimi, mu lahko učitelj omogoči samostojno delo na primernem
učilu.
Bistveno pri vsem skupaj je, da učitelj pravočasno pridobi informacije o dijakih z
učnimi/posebnimi težavami, saj se lahko tako že na samem začetku šolskega leta pripravi na
nemoten potek pouka skozi šolsko leto.
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Povzetek
Ljudje smo družabna bitja. S svojim vedenjem, govorjenjem in telesnim izražanjem nenehno
nekaj sporočamo. Komunikacija nas povezuje in nam omogoča, da delujemo kot del skupnosti.
Zato jo velikokrat jemljemo kot samoumevno in se ne zavedamo, kako velik vpliv ima na naše
življenje. Mnogim ljudem ravno komunikacija povzroča največ nelagodja. Z njo se srečujemo
vsaki dan in v različnih okoliščinah: v krogu družine, v prostem času, na delovnem mestu. Za
dobre medsebojne odnose je potrebno zavedanje, da vsi drugače dojemamo svet okrog sebe
in si stvari interpretiramo na različne načine. Na OŠ Ob Dravinji smo prišli do spoznanja, da
komunikacija med zaposlenimi, pa tudi med učitelji in starši učencev v veliki meri ni takšna,
kot bi si želeli. Odgovorno smo se lotili procesa izboljšav in uporabe asertivne komunikacije,
saj smo se zavedali, da bodo rezultati pripeljali do boljših medsebojnih odnosov, večjega
zadovoljstva pri delu in zmanjšanja stresa. Nato pa je zaradi epidemije prišlo do izobraževanja
na daljavo, ki je od nas učiteljev zahtevalo novo obliko komunikacije, tako med zaposlenimi
kot z učenci in s starši.
Ključne besede: komunikacija, asertivnost, spletna komunikacija

Abstract
Human beings are social beings. We constantly communicate through our behavior, speech,
and physical expression. Communication connects us and allows us to act as part of a
community. That is why we often take it for granted and are not aware of how much of an
impact it has on our lives. We deal with communication on daily basis and in different
circumstances as well: in family life, in free time, at work. Good interpersonal relationships
require the awareness that we all perceive the world around us differently and interpret things
in different ways. At primary school Ob Dravinji, we came to the conclusion that
communication between employees, as well as between teachers and students' parents is
largely not what we would like it to be. We responsibly embarked on the process of improving
and using assertive communication, as we were aware of the fact that the results would lead
to better interpersonal relationships, greater job satisfaction and reduced stress. Then, due to
the epidemic, distance education took place, which required a new form of communication
from us teachers, both among employees and with students and parents.
Key words: communication, assertiveness, online communication
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1 Uvod
Živimo v času sodobnih komunikacijskih orodij. Klasično pošto uspešno zamenjuje elektronska
pošta. Klasične predstavitve, seminarje in delavnice, nadomeščajo t. i. webminarji. Sestanke,
in konference, kjer so se udeleženci zbrali na enem mestu, zamenjujejo video zoom in skype
druženja, komuniciranje skupin na socialnih omrežjih in virtualna delovna okolja. Stacionarni
telefon izgublja na pomenu, saj ima skoraj vsak že tudi svoj mobilni telefon. Tako, kot je tempo
življena vse hitrejši, so tudi potrebe po hitri izmenjavi vse večje, zato mobilni telefoni in
elektronske aplikacije vse bolj pridobivajo na veljavi kot komunikacijski kanal v sodobnem
sporazumevanju (Lapornik, 2017).
Dejstvo je, da dobri in učinkoviti odnosi med ljudmi brez učinkovite komunikacije niso
mogoči. Uspešni odnosi temeljijo na medsebojnih pogovorih in usklajevanju zahtev, kar
lahko prenesemo tudi v delovno okolje. Špela Blatnik Ošlak (2016) poudarja, da se v
vsakdanjem življenju srečujemo z osebami različnih karakterjev, osebnostnih lastnosti,
navad, vrednot in norm, s katerimi komuniciramo. Prav ta različnost in drugačnost pa nam
mnogokrat predstavlja velik izziv.
Ko ljudje med seboj komuniciramo, prenašamo sporočila s pomočjo različnih simbolov (besed,
kretenj, govoric telesa, slik, svetlobnih in zvočnih simbolov). Pri verbalnem (besednem)
komuniciranju uporabljamo za prenos sporočil besede, pri tem pa ima pri uspešni komunikaciji
ključno vlogo jasnost izražanja. Pomembno je, da sogovornika pozorno poslušamo in sledimo
toku pogovora, hkrati pa poskušamo svoje misli in občutke, jasno izraziti.
Velikokrat

se

nam

zgodi,

da

nehote

pozabimo

na neverbalno

komunikacijo

(nebesedna komunikacija, kjer za prenos informacij niso uporabljene besede). Pomembno je,
da se zavedamo velikega pomena svoje telesne drže, izrazov na obrazu, hitrosti, višine in ritma
govora, dotikov, osebnega videza, saj imajo glede na rezultate mnogih raziskav oblike
neverbalnega komuniciranja bistven pomen pri sami komunikaciji, medtem ko pa naj bi
izgovorjene besede imele le manjšega.
»Uspešna in učinkovita komunikacija je veliko več kot samo sporočanje in poslušanje, je
kakovosten dialog dveh ali več enakovrednih posameznikov, ki odprto izmenjujejo svoje misli,
poglede, čustva, občutke in svojo energijo. Spoštujejo sebe in druge, zato so iskreni,
potrpežljivi in tolerantni.« (Lapornik, 2017, 5)
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Ker smo ljudje zapletena bitja in nemalokrat težko razumemo že sami sebe, kaj šele da bi lahko
naše misli, ideje in čustva na razumljiv način sporočili drugim, se v procesu komunikacije
pojavijo določene motnje ali ovire. »Vzroki le-teh so različni, od motenj iz okolja, prekinjenega
komunikacijskega kanala, nerazumljivega in neustrezno kodiranega sporočila, do
medsebojnega odnosa med pošiljateljem in prejemnikom sporočila, pa tudi predsodkov,
stališč in vzrokov čustvene narave.« (Ucman, 2003, 4)
Mag. Iris Ucman (2003) navaja tudi, da se motnjam in oviram lahko izognemo oziroma jih vsaj
omejimo, če vemo, kje je izvor motenj, zakaj lahko pride do njih, smo na njih pozorni, se jih
zavemo … Številni avtorji so v strokovni literaturi in različnih člankih pojem komunikacije,
njene vrste in oblike že ničkolikokrat natančno opredelili. Leila Perviz (2009) pa se je v svojem
diplomskem delu osredotočila na asertivno komunikacijo, ki jo mnogi strokovnjaki in
svetovalci na tem področju obravnavajo kot najboljšo in najučinkovitejšo obliko komunikacije.
Žal pa je mnogi med nami še ne obvladamo dovolj dobo. Pa jo vsaj poznamo?

2 Komunicirajmo uspešno in učinkovito
Vsi težimo k uspešni in učinkoviti komunikaciji. Želimo si biti slišani, razumljeni, stremimo po
doseganju svojega namena oziroma cilja. Kdaj pa je komunikacijski proces zares uspešen, je
razložila Ksenija Lapornik (2017). Navedla je pomembne značilnosti uspešne in učinkovite
komunikacije, ki so: jasnost, ciljna naravnanost, spoštljivost, dvosmernost, odprtost, iskrenost,
tvornost, tolerantnost in pozitivna naravnanost.
Čeprav se ljudje sporazumevamo v istem jeziku, se pogosto zgodi, da se ne razumemo. Lahko
se nam dogaja, da težko izrazimo svoje mnenje, lahko smo pri načinu podajanja agresivni,
neuvidevni, nestrpni, zaletavi ali pa se ob tem počutimo negotovo, ogroženo, zapademo v
pasivnost, stres. Tako lahko v za nas zahtevnih komunikacijskih situacijah pride do konflikta ali
komunikacijskega molka, umika, osebnih zamer, nelagodja ...
Na OŠ Ob Dravinji smo prišli do spoznanja, da je ravno komunikacija tista, ki marsikateremu
zaposlenemu povzroča težave, slabo voljo in tudi stres. Mnogi med nami so želeli izpopolniti
odnose s sodelavci, drugi so si želeli sprememb na področju sporazumevanja s starši, tretji so
želeli najti boljši stik z učenci. Bil je torej čas, da nekaj naredimo. Kot odgovorni deležniki v
vsakodnevnem delovnem procesu smo se načrtno lotili izboljšav na tem področju.
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Da pa lahko motnje in ovire uspešno odpravimo, se moramo zavedati vzrokov oziroma
nastankov ovir, ki so se pojavile pri komunikaciji. Pri tem je pomembno, da se poslužujemo
aktivnega poslušanja sogovornika oziroma sogovornikov, da uporabimo določene neverbalne
znake in preprost jezik, da spodbujamo dajanje povratnih informacij. Nemalokrat pa se lahko
iz motenj pri komunikaciji razvijejo konflikti, zato je dobro, da takoj, ko opazimo že najmanjšo
oviro, ukrepamo, da se le-tem pravočasno izognemo.

2.1 Čas za nov način komunikacije – postanimo asertivni
Današnje okolje spodbuja enakost med spoloma, od posameznika se pričakuje, da prispeva k
razvoju družbe, zna izraziti svoje mnenje in prepričanje. Tudi in zlasti takšno, ki je v nasprotju
z okolico. Če obvladamo asertivno komunikacijo, lahko poskrbimo za svoje mentalno zdravje
in dobro počutje, saj je verjetnost, da bo prišlo do konflikta zelo majhna.
Asertivna komunikacija je spoštljiva komunikacija, pri kateri izražamo lastna mnenja in
prepričanja na prijazen način, ne da bi pri tem prizadeli ali kako drugače užalili druge. Za
asertivno komunikacijo lahko mirno rečemo, da je trend zadnjih nekaj let. Pojavila se je kot
potreba, kako se znajti v odnosih z ljudmi, ki nas obkrožajo, v okolju in času, v katerem živimo.
Možina in drugi (2004, 422) menijo, da gre pri asertivnem komuniciranju » … za odločnost,
samozavest, poštenost in spoštljivost hkrati.« Največ sinonimov za besedo asertivnost
podajata Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar (2004, 16), ki za prevod izraza uporabljata sklop
različnih besed in besednih zvez: »… samozavest in njena krepitev, zavedanje svojih
sposobnosti, zavedanje lastne vrednosti, dostojanstvo, samouresničevanje, ozavestiti lastne
pravice, sposobnost zavzeti se zase, jasna komunikacija, stik s svojimi čustvi in občutki,
krepitev moči idr.« Asertivnost je torej vedenje, pri katerem se postavimo zase, ob tem pa ne
kršimo pravic tistih, s katerimi komuniciramo. Gre za vzajemen odnos in iskanje rešitev, kako
v največji možni meri uresničiti potrebe in želje vseh sodelujočih v pogovoru.
Veronika Jelenc (2014) razlaga, da nam asertivna komunikacija pride prav vedno in povsod, pri
pogovoru z domačimi, z nadrejenim, s sodelavci, s tujci, s samim seboj. V vsaki situaciji se
postavimo za tisto, kar menimo, da je prav, drugače delamo krivico sebi in drugim. Če drugim
dopuščamo in omogočamo, da so krivični, jim škodujemo in jim odtegujemo pravico do naše
pomoči ter osebne rasti. V nadaljevanju govori o treh korakih.
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Prvi korak do asertivne komunikacije je, da poslušamo sogovornika. Poskušamo se vživeti v
njegovo pripovedovanje, poskušamo ga razumeti. Popolnoma se usmerimo na sogovornika,
ga poslušamo in razumemo. Drugi korak je, da izrazimo lastno mnenje. Pojasnimo naše
stališče. Uporabljamo stavke z besedno zvezo »vendar jaz mislim…«. Tretji korak pa je, da
skupaj poiščemo rešitev, brez odvečnega in glasnega govorjenja. Upoštevamo mnenje
sogovornika in lastno mnenje. Povemo, kaj želimo, da se zgodi »zato predlagam«.
V želji po izboljšanju komunikacijskih veščin, smo na naši šoli izvedli izobraževalni seminar na
temo uspešne komunikacije, v okviru katerega smo najprej osvetlili pomembna teoretična
izhodišča. V ta namen smo na šolo povabili strokovno sodelavko, gospo Damjano Šmid, in z
njeno pomočjo oblikovali predloge ter izhodišča za izboljšanje komunikacije in medsebojnih
odnosov. Prav posebno pozornost smo posvetili delavnici asertivne komunikacije, v okviru
katere smo izpostavili prednosti takega načina sporazumevanja, in sicer:
a) Koristi asertivnega vedenja za posameznika:
•

Zadovoljstvo s samim seboj.

•

Povečuje svojo učinkovitost.

•

Lažje doseže cilje.

•

Bolje obvladuje konfliktne situacije.

•

Doživlja manj stresa.

b) Koristi asertivnega vedenja za zavod/organizacijo:
•

Zaposleni med seboj učinkoviteje komunicirajo.

•

So bolj samozavestni.

•

Boljši medsebojni odnosi in lažje sodelovanje.

•

Komunikacija je neposredna, brez skritih namenov.

•

Konfliktne situacije se rešujejo v zgodnjih fazah.

•

Organizacija je uspešnejša, poveča se ji ugled. (Peček, 2020)

Vsi strokovni delavci smo bili aktivno vključeni v proces izboljšave komunikacije od pričetka
oblikovanja akcijskega načrta do izvedbe. Zaradi izrednih razmer v času epidemije smo se
srečali s posebnim izzivom, saj je bila izpeljava celotnega projekta izvedena na daljavo. V
trenutni situaciji se je še bolj kot kadar koli prej pokazalo, kako pomembno je ustrezno
komuniciranje med zaposlenimi, saj kvalitetni odnosi na delovnem mestu izboljšujejo
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sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu vzgoje in izobraževanja. Skupaj smo pripravili načrt,
kako bomo z izboljšavami na nivoju posameznika in kolektiva pripomogli k jasnejšemu
izražanju želja, mnenj in pričakovanj ter s tem k učinkovitejši komunikaciji.

2.2 Komunikacija v novi šolski realnosti
Komunicira lahko vsak, ki zna pisati in govoriti. Vešče in učinkovito pa lahko komunicira le tisti,
ki razume sogovornika, ga spoštuje in svoje informacije deli tako, da bo sogovorniku podana
informacija razumljiva. Le-tako bo komunikacija tudi uspešna in učinkovita.
Pojav korona virusa je naša življenja spremenil v mnogih vidikih. Kaj se je zgodilo na področju
izobraževanja? V Sloveniji se je šolanje v celoti preselilo na splet, pri čemer smo učitelji in drugi
strokovni delavci uporabljali najrazličnejše metode poučevanja, od uporabe videokonferenc,
intenzivne komunikacije preko elektronske pošte in uporabe spletnih učilnic (Štraser in
Zavratnik, 2020).
Številni učenci, starši, pa tudi učitelji so v tem času znašli v velikih stiskah. Ena poglavitnih
sprememb, ki jo je prinesel pouk na daljavo, je bila tudi sprememba načina oziroma oblike
komunikacije. Največja težava je bila ta, da na tak način dela nismo bili pripravljeni. Mnogi
nismo imeli dovolj računalniškega znanja, zato smo morali nemudoma pridobiti veščine in
spretnosti uporabe nove informacijske tehnologije. Številni so se srečevali tudi s tehničnimi
težavami, s pomanjkljivo opremo, z območji belih lis … A smo morali zavihati rokave in se
nemudoma vsi prilagoditi novi obliki komunikacije. Le-tako smo lahko spomladi 2020
premagali 1. val epidemije, kateremu pa je kmalu v začetku šolskega leta 2020/2021 sledilo 2.
večmesečno izobraževanje na daljavo.

2.3 Spletna komunikacija
Z razvojem računalništva in interneta je tako nastala nova oblika oziroma nov način
komunikacije, ki jo imenujemo virtualna ali spletna komunikacija. Komuniciramo lahko s
pomočjo različnih naprav, s katerimi lahko dostopamo do svetovnega spleta (telefon,
računalnik, tablični računalnik itd.). Tanja Rupnik Vec in Monika Mithans (ZRSŠ, 2020) sta v
okviru Analize izobraževanja na daljavo zbrali številne informacije v zvezi z izobraževanjem na
daljavo v času 1. vala epidemije.
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Navedli sta, da smo za izpeljavo pouka na daljavo uporabljali naslednje komunikacijske kanale:
– spletne učilnice Arnes za posamezne razrede/predmete, – e-sporočila preko komunikacije
eAsistenta in Arnesa, – telefon (številke, zapisane v eAsistentu), – videokonference z aplikacijo
Zoom (izpeljava ur pouka z učenci, roditeljski sestanki s starši, govorilne ure, pedagoške
konference in sestanki strokovnih delavcev), – eZbornico (Arnes), – spletne strani šole.
Omenjeni avtorici sta razložili tudi posamezne termine oziroma poimenovanja, in sicer:
Izobraževanje na daljavo; je oblika izobraževanja z dvema temeljnima značilnostma: učitelj in
učenec sta med poučevanjem prostorsko ločena, komunikacijo med njima in komunikacijo
med učenci samimi pa omogočajo različne vrste tehnologij. Za izobraževanje na daljavo se v
strokovni literaturi uporabljajo še naslednji termini: učenje na daljavo (distance learning), eučenje (e-learning), spletno učenje (online learning), v ožjem smislu pa učenje na daljavo
skupaj s poučevanjem na daljavo tvorita izobraževanje na daljavo. Modeli izobraževanja na
daljavo so številni in raznovrstni, Watson in drugi (2009) pa navajajo več dimenzij, ki
karakterizirajo posamezen program izobraževanja na daljavo. To so: lokacija (šola, dom,
drugo), način izvajanja (asinhrono, sinhrono), vrsta spletnega pouka (v celoti prek spleta,
kombinacija spletnega pouka in pouka v živo, v celoti pouk v živo), stopnja šolanja (osnovna
šola, srednja šola), stopnja interakcije med učiteljem in učencem, stopnja interakcije med
učenci.
Gerlič (2002) je izpostavil, da je pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji izobraževanja na daljavo
treba upoštevati t. i. didaktični model, ki ga sestavljajo snovna, pedagoško-psihološka,
metodična oz. specialno-didaktična ter tehnična in organizacijska izhodišča.
Tudi na naši šoli je bilo doživljanje poučevanja na daljavo in nove oblike komunikacije za večino
učiteljev bolj zahtevno kot poučevanje v razredu, prav tako tudi težje, bolj zamudno in bolj
stresno. K temu je domnevno pripomogla predvsem nenadna zahteva po popolni
transformaciji

prakse

poučevanja

in

uporabi

tehnologije

(spletna

učna

okolja,

videokonferenčni sistemi itd.) za pouk na daljavo. Učitelji (starejših generacij) so se v
povprečju strinjali s trditvijo, da niso vešči uporabe digitalnih orodij za namene poučevanja in
komunikacije na daljavo. Vsekakor smo bile tukaj mlajše generacije v veliki prednosti pred
starejšimi.
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V največji meri je pri nas izvajanju pouka na daljavo potekalo kot kombinacija
videokonferenčnega izvajanja z usmerjanjem samostojnega učenja s pisnimi navodili.
Takšna kombinacija omogoča tako kontakt učitelja z učenci (povratno informacijo) kot njihovo
individualno delo. Kontaktne oz. videokonferenčno izvajane ure smo učitelji namenili
posredovanju učne vsebine (razlagi, ponazoritvi) kot (frontalnemu ali skupinskemu) pogovoru,
v katerem učenci učno vsebino utrjujejo, razširjajo in poglabljajo, problematizirajo, vrednotijo.
Največkrat smo učitelji vzpostavljali stik s svojimi učenci prek elektronske pošte in
videokonferenc, redkejša pa je bila uporaba družbenih omrežij in telefona (viber).
Naše izkušnje kažejo, da je bilo tudi s strani učencev zelo težko »preklopiti« na poučevanje in
komunikacijo na daljavo. Večina jih je bila mnenja, da si želijo nazaj v šolo. Poleg komunikacije
v živo (učitelj–učenec), so pogrešali tudi socialne stike in ostale prostovoljne šolske dejavnosti.
Dejali so, da jih je delo z računalnikom bolj utrudilo, manj so bili fizično aktivni, nekateri so
navajali motnje pozornosti, saj so bili skoncentrirani na druge stvari, veliko jih je imelo težave
z internetno povezavo, posamezniki niso imeli zadostne tehnične opreme (brez računalnikov,
kamer, …). Pri komunikaciji so bili zelo zadržani, pasivni, pogosto tudi neodzivni. Prav tem
učencem smo morali učitelji posvetiti največ pozornosti in spodbud.
Tudi komunikacija s starši v tem času ni bila enostavna. Mnogi so bili sprva precej zadržani do
stikov preko Zooma in videokonferenc. Večina jih za potrebe govorilnih ur in roditeljskih
sestankov ni želela vključiti kamer, zato je bilo sporazumevanje še težavnejše. Nekaj pa je bilo
tudi takšnih, ki so bili zaradi osebnih stisk v dani situaciji do šole negativno naravnani, zato so
uporabljali agresivno obliko komunikacije. Svoje nezadovoljstvo so največkrat izražali preko epošte. A smo se naučili, da si je dobro »vzeti čas« in trezno premisliti, preden na takšno
sporočilo odgovorimo. To pa je ena izmed pozitivnih lastnosti spletnega komuniciranja. V
večini primerov je šlo za trenutno slabo voljo, razdražljivost, vznemirjenost, ki je čez čas že
popustila. Starši so se nato opravičili in razumeli naša ravnanja.

3 Zaključek
Komunikacija je del naše narave, je prirojena lastnost vsakega izmed nas. Ker smo si ljudje
različni in vsak drugače dojema svet okoli sebe, v komunikaciji pogosto prihaja do
najrazličnejših motenj.
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Pomembno in potrebno je, da se znamo z njimi soočiti, še bolje pa se jim je izogniti. Uspešna
in učinkovita komunikacija je zato izredno pomembna v različnih okoliščinah, saj je ena
bistvenih veščin našega vsakdanjega življenja.
Potrebna je pri vseh človekovih dejavnostih, v krogu družine, na delovnem mestu, v prostem
času. V delovnem okolju pomembno vpliva na medsebojne pozitivne odnose, s tem pa tudi na
boljše zdravje zaposlenih.
Živimo v času, ko sodobna komunikacijska orodja z vsakim dnem postajajo bolj dostopna.
Zaradi pandemije in dela na daljavo smo bili prisiljeni sprejeti novo obliko spletne
komunikacije. Šolanje in s tem komunikacija na daljavo se je za mnoge učence in starše izkazala
kot težavna in nezaželjena. Izkušnje v dani situaciji pa so pokazale, da je oblika asertivne
komunikacije nujno potrebna in možna tudi na daljavo. Naše pridobljene spretnosti
asertivnosti so nam v času pouka na daljavo še kako prav prišle. Učenje veščin asertivnega
komuniciranja in vedenja lahko razumemo tudi kot proces osebne rasti, katere namen je večje
zadovoljstvo v življenju in v odnosih. To dosežemo tako, da preko verodostojne, odkrite in
spoštljive komunikacije izražamo svoja čustva, pravice in mnenje ter lahko prosimo za tisto,
kar potrebujemo ali si želimo. Menimo, da smo v okviru našega projekta naredili pomemben
korak k izboljšanju komunikacijskih veščin, na individualnem in organizacijskem nivoju. S tem
smo povečali osebno in profesionalno učinkovitost. Biti asertiven pomeni, da izražamo to, kar
res mislimo. Vse to pa lahko počnemo tudi v posebnih delovnih okoliščinah – pri komunikaciji
pouka na daljavo.
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Povzetek
Pravila lepega obnašanja na spletu. Čeprav je le-ta postal naš stalni sopotnik, se v resnici o t.
i. e bontonu ne sprašujemo tako pogosto, kot se morda o vedenju v restavraciji. Kam položiti
pribor, ko pojemo kosilo v restavraciji, vemo. Kako shraniti datoteko, ki jo bomo delili s
sodelavci, pa nam je nemalokrat čisto vseeno. Prispevek opredeljuje osnovna načela spletnega
bontona za spletno pošto in družbena omrežja. V njem izpostavimo bistvene negativne plati
neprimerne spletne komunikacije, ki privedejo na primer do izgube službe. V raziskavi
ugotavljamo, da je sicer tretjina vprašanih že bila »žrtev« neprimerne spletne komunikacije, a
le dobrih 10 odstotkov je ukrepalo s prijavo pristojnim.

Ključne besede: e bonton, spletna komunikacija, netiketa, spletna pošta, družbena omrežja

Abstract
Rules of netiquette. Although it became our constant companion, in reality about netiquette
we do not ask ourself so often as it may be about restaurant behavior. We know where to put
fork and knife when we eat lunch in a restaurant. How to save a file that we will share with
colleagues, we often don´t care. This article defines the basic principles of netiquette for email
and social networks. We highlight the significant negative aspects of inappropriate online
communication, which lead, for example, to the loss job. The survey finds that a third of
respondents have already been victims of inappropriate online communication, but only
approximantley 10 percent reported it to the authorities.

Key words: netiquette, online communication, email, social media
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1 Svoboda izražanja ni privilegij, je pravica
»Svoboda izražanja je pravica in ne privilegij. Je pravica, ki jo je treba braniti ne glede na
medij; bodisi na »odru svobodnega govora« bodisi na internetu. Ponudniki internetnih
storitev, telekomunikacijske družbe, dobavitelji telekomunikacij in vlade se morajo zavedati,
da spoštovanje mednarodnih standardov človekovih pravic ni obveza, ampak jasna
minimalna zahteva za izvajanje poslov kjerkoli.« (Amnesty International, 2021)
Pisno izjavo organizacije, ki je od leta 1988 ena najmočnejših v boji za zaščito človekovih pravic,
posamezniki včasih zelo napačno razumejo. S svojimi zapisi žalijo, klevetajo, zmerjajo druge.
Splet namreč omogoča dobršno mero anonimnosti, za katero se ljudje, prepričani, da imajo
pravico »spravljati se na druge«, skrijejo.
Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da je bontón olikano, lepo vedenje. S pojavom
sodobnih tehnologij in pretežnega komuniciranja na spletu vse pomembnejšo vlogo v družbi
dobiva spletni bonton – netiketa (angl. netiquette), ki riše osnovna merila za sprejemljivo
obnašanje na spletu.
S uveljavitvijo novih medijev in tudi zlorab le-teh pri komuniciranju obstaja vse večja potreba
po strokovnjakih in nevladnih organizacijah, ki ozaveščajo, učijo in bdijo nad našim
obnašanjem na spletu. Žal teza, da je o tem treba učiti predvsem najstnike, ne drži. Če dobro
pomislite, tudi odrasli na družbenih omrežjih pogosto »stresamo« neslane šale, v spletni pošti
uporabljamo kup (neprimernih?) čustvenčkov. Uporaba simbolov naj bi namreč nakazovala na
čustveno nestabilnost in pomanjkanje kontrole (Wolf, 2000). Po mnenju Skovholta pa s tem
ljudje nadoknadimo pomanjkanje neverbalne komunikacije na spletu – intonacija, geste, vse
tisto, kar je v e komunikaciji nevidno. (Skovholt idr., 2014). To je sicer primerno za družbena
omrežja, večinoma pa ne sodi v poslovno komuniciranje na spletu.
Neprimerne so tudi okrajšave v tujem jeziku, vse pogosteje pa smo ljudje tako drzni, da z
zmerljivkami obkladamo drugače misleče. Izjemne primere neprimerne komunikacije na
spletu nam vsak dan servirajo vplivneži, zvezdniki in celo politični vrhovi vsega sveta.
Pravila spletnega bontona sicer nekoliko zavisijo od ciljne skupine, vseeno pa lahko določimo
njihov osnovni okvir:
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Portal Safe.si, slovenska točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav, opozarja
na strpno komunikacijo, pravico do zasebnosti, soodgovornost v primeru delitve neprimernih
posnetkov, nerazčiščevanje sporov, neprimernost uporabe naprav med pogovorom s prijatelji
ali celo v gledališču ipd.
Še dlje gredo različne prevajalske in lektorske agencije, ki se s praktičnimi primeri neprimerne
spletne komunikacije soočajo vsak dan. V agenciji Leemeta so naprimer med najpomembnejša
pravila spletne komunikacije uvrstili: jedrnatost in nedvoumnost sporočil, upoštevanje
slovničnih in pravopisnih pravil, uporaba malih tiskanih črk, pred odgovarjanjem na ostro
sporočilo pa vsaj dvojni vdih.
S pojavom množičnega šolanja na daljavo je veliko izobraževalnih institucij in podjetij prvič
postavilo tudi lastna (interna) pravila elektronskega komuniciranja, ki med drugim vključujejo,
da mladi med video konferencami ne jedo, nanje ne zamujajo, klepetalnice uporabljajo izven
časa pouka ipd. Del spletnega bontona pri videokonferencah za podjetja postaja tudi enotno
grafično ozadje, s katerim nastopamo na sestankih ipd.

2 NUJNO!!!! Res?
Spletni bonton bi lahko razdelili na veliko manjših segmentov. Zaradi narave projektnega dela
in odnosov z javnostmi, v katere sem intenzivno vpeta zadnje desetletje, pa se bom sama
osredotočila na dva, ki sta mi blizu po profesionalni plati in kjer menim, da odrasli
komuniciramo in izražamo največ stališč, pri katerih bi se morali bolj zavedati uporabe
bontona.

2.1 Bonton (službene) elektronske pošte
Še nedolgo nazaj je mnogo ljudi za službene namene uporabljalo osebne elektronske naslove.
Z aktualnim koronavirusom in dejstvom, da so bile mnoge panoge primorane presedlati na
elektronsko komuniciranje, so podjetja in zavodi vendarle zaposlenim omogočili službene
naslove, kar je zagotovo dobra plat zgodbe. Uradna komunikacija naj poteka po tem kanalu,
službena elektronska pošta naj služi delu. Osebna sporočila, kot so rezervacije potovanj,
organiziranje sveta staršev svojega otroka, voščila ob rojstnih dnevih in razni komercialni
popusti naj bodo del vaše osebne e pošte.
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Prvi vtis
Prvi vtis e komuniciranja je skoraj takšen, kot prvi (vizualni) vtis na sestanku v živo. Morda se
v spletni pošti res ne vidi, da smo »skuštrani« in ga pišemo na plaži, a zato ni nič manj
pomembno, kakšna je oblika, ki jo prejemnik dobi na zaslon. S tem nehote razkrijemo, kdo
smo in kako cenimo potencialnega partnerja, stranko. Kopirana besedila z nekaj kliki uredimo,
poenotimo pisavo, velikost, ne izživljajmo se z barvami, vzemimo si čas za vstavljanje povezav
v besedilo. Pozornost namenimo tudi času odsotnosti. Čeprav gre za lapsus, lahko hitro
vzbudimo občutek o površnosti, kar ni dober začetek poslovnega sodelovanja.

Pet, 13. 08. 2021, 08:57

Spoštovani.

V času od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021 je naš zavod zaradi praznikov in prvomajskih šolskih
počitnic zaprt. Z vami bomo zopet 3. 5. 2021.

Lep pozdrav.

Stvar bontona naj bo tudi urejen »podpis« v spletni pošti. Pogosto se srečujemo s situacijami,
ko, zaradi pomanjkanja informacij v podpisu ni jasno, s kom komuniciramo, katero podjetje
zastopa, kakšno vlogo ima v podjetju in kaj lahko od njega pričakujemo – ukrepanje,
posredovanje pošte pristojnim, sploh kakšno aktivnost. Običajno je to že stvar urejene
Celostne grafične podobe, na katero mislim, da delodajalci polagajo premalo pozornosti. Če
so oblika, barva in pisava določeni, ne vidim potrebe po osebnem spreminjanju podpisa v
»sebi« všečnega, še manj pa je to »zid«, na katerega lepite svoje »hece dneva« ali zapise »po
trenutnem navdihu«.
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Slika 1: Primeri podpisa v spletni pošti
Hitro je hitro (pre)hitro
Zavedati se moramo »teže« elektronske komunikacije. Vse, kar napišemo, lahko prejemnik
posreduje, kopira, naredi posnetek zaslona, deli na družbenih omrežjih. Skratka, kot bi vaše
sporočilo objavil na oglasni deski ali še bolje – jumbo plakatu. Zato je pomembno, kaj v tako
sporočilo napišemo. Ni vseeno, kako obrnemo stavek. Hitro pisanje lahko (pre)hitro pripelje
do napačnega razumevanja prejemnika. Pri pisni komunikaciji ni artikuliranja, očesnega stika,
mimike in še najpomembneje, ni tona glasu, s katerim bi pojasnili, da morda nečesa nismo
mislili, kot smo napisali. Zato je potrebno vsako stvar prebrati za seboj in se postaviti v kožo
prejemnika sporočila. Kadar smo razburjeni in jezni, vdihnimo raje dvakrat. Poslanih besed ne
moremo izbrisati, po drugi strani pa jih lahko nekdo zelo hitro deli naprej, tudi do nadrejenih
ali pa med kolegi po podjetju – potem resnično ne boste na dobrem glasu, ne glede na »pravo
resnico«.
Spoštljivost in razumljivost
Zagotovo poznate ljudi, ki pišejo »kilometrska« sporočila. Zavijate oči že ob misli na to, da se
boste morali prebiti med vsemi vrsticami. Priporočljivo je, da pišete kratko, jedrnato, morda
lahko zato uporabite alineje, barve, krepki tisk. Vsekakor se vzdržite osebnih mnenj,
interpretacij in komentarjev ter pišite dejstva, naloge. Včasih ne vemo, kdo je prejemnik na
drugi strani in v dolgem uvodu prejemnik izgubi že vso našo pozornost ter e sporočilo zapre,
še preden bi lahko našel koristi zase. Iz zapisa naj bo razvidna spoštljivost, pa čeprav gre »le«
za vašega kolega na nasprotni strani mize. V resnici nikoli ne veste, kdo »prestreže« to
sporočilo, kdo ga morda prebere, ko je »odprto« na namiznem računalniku ali telefonu,
medtem ko lastnik ni pozoren. Sama vztrajam, da prejemnike vikamo in jih nagovorimo s
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»Spoštovani,«, »Lepo pozdravljeni,« …. Če se le da, se izogibajmo, da v »Zadeva« sporočila
napišemo NUJNO!!!. Vsakega zmrazi, ko se mu zablešči takšno sporočilo – le kdo želi delati
pod pritiskom, če to sploh v resnici ni nujna zadeva.
Če zmoremo toliko samorefleksije, predlagam, da pomembnejšo spletno pošto pred
pošiljanjem prebere kakšen sodelavec. Za občutek, če zapisano razume enako, kot ste mislili
vi. Morda vam popravi kakšen slovnični nesmisel – bolje znotraj pisarne, kot zgražanje pri
poslovnih partnerjih. Pazljivo tudi pri posredovanju spletne pošte – nihče od nas v resnici noče
vedeti, da ste enako ponudbo poslali še na 4 naslove in zgolj iščete najugodnejšo možnost. Pri
posredovanju pa še en pozor – včasih se nehote zgodi, da delegirane naloge potujejo po
službeni pošti od enega do drugega. Raje vidimo, da vmes ni kakšnega sporočila, ki ni
namenjeno vsem, kajne? Osebne debate o tem, kateri sodelavec česa ni opravil in morate zdaj
namesto njega vi urgirati, pustite za ob kavi v živo.

2.2 Forumi in družbena omrežja – prostor, kjer vsa pravila »padejo«
Najboljše, kar si lahko z vidika ugleda podjetja želimo je, da zaposleni na družbenih omrežjih
ponosno »zastopajo« naše podjetje. To pomeni, da delijo objave podjetja na svojih omrežjih,
jih pozitivno komentirajo, objavljajo, v statuse in profilne fotografije vključujejo celo simbole
podjetja ali njegove vrednote. Seveda pa lahko doživimo prav nasproten učinek. Čeprav imajo
forumi in družbena omrežja možnost prijave anonimnih posameznikov, ki blatijo vsepovprek,
seveda to ljudi ne ustavi, da si ne bi privoščili mnogo več kot v osebni komunikaciji. Da je lažje
nekomu zmerljivko prilepiti »na zid« kot mu jo povedati v živo, je zdaj že dejstvo.
Za email komunikacijo obstaja cel kup zelo jasnih pravil komuniciranja. Od vljudnostnega
nagovora, jedrnatega sporočila do podpisa z uporabo poslovne »glave«. Komuniciranje na
družbenih omrežjih pa ima specifike. Podjetja s profili na družbenih omrežjih pogosto že na
spletnih straneh opozarjajo na »svoja« pravila igre glede žaljivega načina izražanja, avtorskih
vsebin, nadlegovanja, zasebnosti ipd. Primer dodelanega načrta komuniciranja in
»sankcioniranja« uporabnikov, ki se pravil ne bodo držali, je npr. Telekom Slovenije, ki med
drugim za kršitelje predvideva skritje ali izbrisanje komentarja ali blokiranje uporabnika.
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Ne zavedamo se, kdo vse lahko spremlja naša dejanja na spletu. Obstajajo tudi podjetja, ki
zaradi kršitev na družbenih omrežjih in blatenja imena zaposlene celo odpustijo ali jih ne
uvrstijo v ožji izbor za službo.
Po raziskavi ameriške organizacije Career Builder že kar 60 odstotkov vprašanih delodajalcev
na družbenih omrežjih preveri kandidate, ki so se prijavili na prosto delovno mesto. 59 %
kadrovikov preveri, kaj bodo o kandidatu odkrili v spletnih iskalnikih. Ampak tu se zanimivi del
šele prične: 49 odstotkov kadrovikov je na družbenih omrežjih odkrilo podatke, zaradi katerih
so se odločili, da nekoga ne zaposlijo. 33% se je za zavrnitev kandidata odločilo zaradi
sovražnih komentarjev, ki jih je kandidat pisal na družbenih omrežjih. Tretjino kandidatov so
izločili, saj so na svojih profilih objavljali žaljive zapise o svojem nekdanjem/zdajšnjem
delodajalcu ali sodelavcu. Enak odstotek je dosegel tudi odgovor, da so kandidata izločili iz
igre, ker so na njegovem profilu zaznali slabe komunikacijske in jezikovne veščine. Podatki, ki
bi morali biti dovolj zgovorni za razmislek o našem »spletnem« bontonu.
Da bi v praksi preverila, kako spoštujemo (upoštevamo) e bonton na spletu, sem izdelala
anketni vprašalnik. Sodelovalo je 30 anketiranih, 11 moških in 19 žensk, največ starih med 26
in 45 let, kar mi je bilo pomembno z vidika, da gre za iskalce zaposlitve oziroma delovno aktivne
državljane, ki se morda bolj zavedajo morebitnih posledic kršenja spletnega bontona.

1: Vas je kdaj na spletu že kdo verbalno "napadel"? Zmerjal, opravljal, delil neprimerne
vsebine o vas, vas negativno izpostavljal?

Graf 1: Negativno verbalno izpostavljanje na spletu
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71% odstotkov vprašanih je odgovorilo, da niso bili verbalno napadeni na spletu, vendar to
pomeni, da ima tretjina vprašanih izkušnjo z negativnim izpostavljanjem na internetu.

2. Ste neprimerno komunikacijo ali obnašanje na spletu (do vas ali do drugih) že kdaj prijavili
pristojnim organizacijam (nevladnim, družbenim omrežjem, policiji, varuhinji)?

Graf 2: Prijava kršenja spletnega bontona

Le 14 % vprašanih je kršenje spletnega bontona prijavilo pristojnim institucijam.

3. Kaj menite o uporabi 😉😙😚😋😎😎🙄🤔😣🤩 v spletni komunikaciji?

Graf 3: Čustvenčki v spletni komunikaciji

86 % vprašanih meni, da čustvenčki sodijo v zasebno komunikacijo. Nekaj manj kot 15 %
odstotkom vprašanih pa se zdi, da super popestrijo službene obveznosti.
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4. Ste že kdaj poslušali kakšno predavanje o spletnem bontonu?

Graf 4: Udeležba na izobraževanju o spletnem bontonu

Polovica vprašanih je že bila na izobraževanjih na temo spletnega bontona, polovica (še) ne.

5. Nam zaupate primer emaila, ki vas spravi na "obrate"? (tikanje, slovnica, uporaba velikih
tiskanih črk, okrajšav... )

Dobila sem 9 konkretnih primerov neupoštevanja bontona, ki vprašane moti pri
komuniciranju: uporaba velikih črk se je pojavila v treh odgovorih, štirikrat so anketirani
opozorili na (ne)upoštevanje slovnice, motijo pa jih še neoblikovana e sporočila, pretirana
uporaba ločil (!!!!!!, ????!!!), okrajšave.
Primer anketirane: Zivjo, js bi rat da mi tole pogledaš. Se vidiva ju3
Dejstvo, da ima tretjina vprašanih slabo izkušnjo s komuniciranjem drugih o sebi na spletu, se
mi zdi zaskrbljujoč podatek, kot tudi, da je zgolj peščica takšnih, ki se jim »ljubi« iskati načine,
da to preprečijo, celo sankcionirajo. Zanimiv je tudi podatek, da je polovica vprašanih že kdaj
sledila usposabljanju za e bonton, seveda pa je to še vedno prenizek odstotek, da bi lahko
zagotavljali visoko raven ustrezne komunikacije na družbenih omrežjih. Z upanjem me
navdaja, da so anketirani pogosto izpostavili (ne)uporabo slovnice v spletnem komuniciranju,
saj to najbrž pomeni, da tudi sami temu namenijo velik poudarek.
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3 Tek na dolge proge se začenja… zdaj.
Zavedati se moramo, da je pisanje in objavljanje na družbenih omrežjih del javno. Čeprav to
razumemo, si večina ne predstavlja, kdo vse bere njihove zapise. Če naj nas ljudje jemljejo
resno, moramo takšen vtis tudi dajati. Zato tudi v osebnem času dvakrat premislimo, v kakšne
»politične«, »cepilne« ali »proti vsemu« debate se spuščamo in na kakšen nivo to storimo, saj
nikoli ne vemo, kakšno mnenje si bo bralec na podlagi ene same stvari ustvaril.
Pozitivno je, da smo se zaradi korona časa začeli temu intenzivneje posvečati, debatirati o tem,
kaj je prav, usposabljati zaposlene, da pišejo kredibilna sporočila, ki (so)ustvarjajo podobo
podjetja navzven. Uspešna rešitev, ki sicer ni avtorska ideja je, da sam počneš to, kar pričakuješ
od drugih ter pri tem vztrajaš. Počasi se ljudje navzamejo teh navad, saj jim postane
»nerodno«, da sami to počnejo drugače. Ali pa jih vsaj spodbudimo k razmišljanju o tem. In to
je tek na dolge proge.
Zagotovo nam bo prihodnost prinesla še več odprtih vprašanj o e bontonu, saj je vse več
dovoljeno, sprejemljivo, na vse manj neprimerne komunikacije sploh reagiramo. Pri tem
zagotovo ni v pomoč dejstvo, da tudi vse več politikov v iskanju svojega »prostora pod
soncem« na Twitterju redno objavlja hipne, neprimerne, žaljive tekste. Zgledi vlečejo, kajne?
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Vrtci občine Žalec

Irena Lesjak

NEPRIJETNO KOT IZZIV
ZA SPREMEMBO NA BOLJE
UNPLESANT AS A CHANGE FOR THE BETTER
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Povzetek
Sodelavcev, staršev in otrok si ne moremo izbirati, vendar je izjemno pomembno, kakšen
odnos imamo z njimi. Otroci morebitne napetosti med sodelavkama zelo hitro začutijo, to pa
lahko ogrozi njihov občutek varnosti in sprejetosti ter tudi našo avtoriteto. Za dobro
sodelovanje s sodelavci in starši so potrebni medsebojno spoštovanje, razumevanje in
ohranjanje dostojanstva slehernega – otroka, sodelavca starša in sebe. Vse to je treba
nenehno vzdrževati in poglabljati. Če tega ni, delo ne poteka več sproščeno in lahko prihaja do
konfliktov. Spremembe so del življenjskega procesa in zato na konfliktno situacijo lahko
pogledamo kot na izziv za spremembo.

Ključne besede: komunikacija, zahtevni starši, sodelovanje, izziv, sprememba

Abstract
We cannot choose coworkers, paresnts and children, however it is very important what our
relationship is like. Children can sense a tension between coworkers very quickly, which can
jeopardise their sense of security and acceptance as well as our authority. For good
cooperation between coworkers and paresnts, there has to be mutual respect, understanding
and keeping dignity of every child, coworkers, parent and self. All this needs to be present at
all times. If this is not present, work isn't relaxed anymore and it can come to conflicts.
Changes are a part of lifes' process, therefore we Can see a conflict as a challenge for change.

Key words: communication, difficult paresnts, cooperation, challenge, change
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1 Pomen komunikacije v vrtcu
»Vrtec je institucija, ki je nastala zaradi potreb družbe.« (Lepičnik-Vodopivec, 1996, 42)
Staršem v večji meri predstavlja varovalno vlogo, ko so odsotni zaradi dela, medtem ko se v
vrtcu kot instituciji trudimo za svoj prispevek v vzgoji in izobraževanju. Drugi člen Zakona o
vrtcih (ZVrt) določa temeljne naloge vrtcev – pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kakovosti življenja otrok in družine ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih
telesnih in duševnih sposobnosti. Iz tega razberemo, da javni vrtci že dolgo nismo več samo
varstveni zavodi, ampak vzgojno-varstveni, kjer je poleg vzgoje otrok pomembna tudi
strokovna podpora staršem. »V sodobni organizirani predšolski vzgoji ni več pomislekov o tem,
ali obstaja potreba po sodelovanju med institucijo in družino.« (Vonta, 2009,73)
V medsebojnih odnosih sodelavcev in staršev ima pomembno vlogo komunikacija. Vreg (1990
v Lepičnik-Vodopivec, 1996) razlaga latinski izvor besede komunikacija, latinska beseda
»communis« pomeni skupen, »communicare« pa občevati, se posvetovati, razpravljati.
Kovačič (1994 v Lepičnik-Vodopivec, 1996) meni, da je za človeka najznačilnejši in
najpomembnejši sistem človekov govor oziroma jezik.
Ko je Watzlawick (1974 v Lepičnik-Vodopivec, 1996) postavil aksiom Nemogoče je ne
komunicirati, je s tem povedal tudi to, da je človek odnosno in hkrati komunikacijsko bitje, saj
je komunikacija sestavina človekovega obstoja, ker človek nenehno komunicira, ne glede na
to, ali je njegova komunikacija verbalna ali neverbalna. Medsebojni odnosi, ki so vpleteni v
proces vzgoje in izobraževanja v javnih vrtcih, kjer jih gradimo, nastajajo zaradi različnih
nagibov. Cilji, ki jih želimo doseči vsi vpleteni v vrtcu oziroma na posameznem oddelku, so
pogosto podobni, včasih pa zelo različni. Vse to daje medosebnim odnosom svojevrstno
dinamiko, ki ji moramo priznati globlje vzroke človekovega vedenja v psihodinamiki in se ne
smemo zadovoljiti samo z vidnim. Znanje zaposlenih je v tem procesu izjemnega pomena,
vendar ga moramo vsi zaposleni zavestno uporabljati, si ga izmenjavati in se pri delu predvsem
dopolnjevati in podpirati.
Kompetence vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja so podobne, je pa med njima pomembna
razlika v tem, da vzgojitelj oddelek otrok vodi, pomočnik vzgojitelja pa mu pri tem pomaga.
Kljub temu da vzgojiteljica vodi in usmerja izvedbeni kurikul oddelka in da je odgovorna za
načrtovanje in izvajanje dejavnosti, je na drugi strani tudi pomočnica vzgojiteljice odgovorna
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za sodelovanje z vzgojiteljico. Če je tandem dobro uigran, prihaja do neverbalne komunikacije,
ko se strokovni delavki sporazumeta že samo s pogledom in vesta, kaj je treba storiti oziroma
kakšno bo nadaljnje ukrepanje. Njuno ravnanje ter verbalni in neverbalni odzivi so pogojeni z
implicitno teorijo vsake posameznice, kar posledično vpliva na njune zavedne in nezavedne
oblike komuniciranja in reagiranja. V procesu verbalnega in neverbalnega komuniciranja in pri
neposrednih stikih z drugim človekom posameznik poleg govora vedno tudi neverbalno
komunicira (sprememba glasu, obrazni izrazi, kretnje rok, drža telesa, razdalja do drugih,
dotikanje …). V medsebojnem sodelovanju mora obstajati zaupanje, ki je temelj vsakega
odnosa. Če hočemo spoznati in razumeti druge, moramo najprej spoznati in razumeti sebe.
Ker pa posamezniki niso zmožni zaupati sebi in drugim, nastajajo v medsebojnih odnosih
problemi in krize. Zaupanje se v medsebojnem odnosu nenehno potrjuje in ruši. Zaupanje
obstaja, ko so v njem združene naslednje prvine, ki jih navaja Lamovčeva (v
Lepičnik-Vodopivec, 1996): tveganje, odvisnost od drugega, možnost negativnega izida in
prepričanje o ugodnem izidu. Možnost negativnega izida in svoje prepričanje o razrešitvi
le-tega v medsebojnih odnosih imenujemo miselna naravnanost. Ta v vsakdanjem življenju v
odnosih med starši in vzgojitelji deluje kot nekakšno »gonilo«. Pri izbiri informacij, ki se
nanašajo na nas same, smo zelo selektivni in aktivno iščemo informacije, ki ohranjajo in
vzdržujejo našo samopodobo na pozitivni ravni (Baumeister in Jones, 1978; Greenberg in
Pyszczynski, 1985; Steele, 1988; Tesser, 1988 v Musek, 2004).
Takšno obliko zaznavanja informacij v svoji dolgoletni praksi v zdajšnjem času pogosteje
zaznavam pri komunikaciji in sodelovanju s starši otrok, zato se bom v nadaljevanju
osredotočila na sodelovanje s starši – kaj in kako želijo oni sporočiti nam in kaj želimo mi
sporočiti njim, kaj je pri tem pomembno (so nas starši razumeli oziroma mi njih, kako staršem
povedati, da so tudi oni dolžni z nami komunicirati na ustrezen način, kako izluščiti čustva ob
odzivanju na provokacije, kdo nam pri tem lahko pomaga, svetuje …). Pri tem ne smemo
pozabiti na poslovni bonton, ki ima zelo stare korenine v številnih medčloveških odnosih,
dejanjih, obredjih, gestah, znakih in znamenjih. Dr. Janez Bogataj v uvodnih mislih knjige 24 ur
poslovnega bontona (Košnik, 2007) omeni, da smo prvo knjigo o bontonu slovenskega avtorja
Ivana Vesela z naslovom Olikani Slovenec dobili leta 1868. V svojem uvodu razmišlja o
razvijanju in spreminjanju pravil lepega vedenja z razvojem družbe. Zaradi tega v sodobnosti
potrebuje človek za številna področja svojega delovanja zapisana navodila.
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2 Sodelovanje pri razvijanju partnerstva s starši
Ločevanje vrtca in družine je nenaravno (Berger, 2000 v Vonta, 2009), saj je družina otrokov
najpomembnejši, prvi skrbnik, temelj v socializaciji in učitelj. Sodelovanje vrtca z družino
zagotavlja razvojno kontinuiteto. Definicija razvojne kontinuitete je nepretrgana, povezana
celota v razvoju (Vonta, 2009, 75). Problem zagotavljanja kontinuitete je v raznolikosti
socialnih struktur, iz katerih prihajajo otroci. To povzroča razlike med otrokovimi izkušnjami
doma in v instituciji vrtca. Na kakovostno sodelovanje vrtca z družino vplivata dva pomembna
faktorja. Prvi je raznolikost ponudbe oziroma možnosti za sodelovanje: aktualni pogovor,
govorilna ura, roditeljski sestanek, otroci se predstavijo v različnih izvedbenih oblikah,
dejavnosti v vrtcu, v zadnjem šolskem letu tudi govorilna ura in srečanje z otroki in starši prek
Zooma ter predstavitev poklica starša z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Sodelovanja prek Zooma pa se ravno starši, ki po navadi postavljajo veliko vprašanj in v
komunikaciji s SD neprestano izražajo svoja mnenja, vezana na svoje implicitno pojmovanje,
niso udeležili, kot razlog so navedli, da niso imeli časa. Drugi faktor sodelovanja je klima
oziroma kultura vrtca v odnosu do družin. Pri tem je vsak strokovni delavec v vrtcu avtonomen,
saj za svoje odločitve sprejema popolno odgovornost. Imeti mora v uvidu, da so starši naši
ocenjevalci in da avtonomija ni svoboda, daje pa nam možnost odločanja. Avtonomija v vrtcu
je relativna svoboda, ki zajema upoštevanje splošno sprejetih okvirov in kurikula, ta pa nam
omogoča svobodno razporejanje dejavnosti. Ob tem marsikdo nemalokrat spregleda
izvedbeni kurikul. Pri izvajanju tega pogosto naletimo na situacije, ki nam predstavljajo izziv
pri komunikaciji s starši. Otrok na primer doma razloži, da ga je strokovna delavka v vrtcu
priganjala na opravljanje bioloških potreb, da je moral jesti, da vzgojiteljica ni upoštevala
njegove želje, prijateljevo pa vedno in podobno.

2.1 Sodelovalni dialog
Pogovor med vzgojiteljem in staršem je dialog, ki naj bi potekal v mejah profesionalnega
odnosa, zato se razlikuje od drugih odnosov. To je odnos med strokovnjakom in laikom. Sama
kot vzgojiteljica nastopam v svoji poklicni vlogi, starši pa so tam kot starši ne glede na to, kaj
so po poklicu. Včasih je mogoče zaznati, da si kdo od staršev zaradi svojega položaja in
situiranosti oziroma svoje nemoči pri vzgoji, svoje nedoslednosti dovoli prestopiti meje
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oziroma okvire spoštljivega komuniciranja. V takšni situaciji preverimo, ali so nas starši
razumeli, kaj smo jim želeli sporočiti, in ali smo mi prav razumeli, kaj nam sporočajo oni. Pri
tem so nam v pomoč različni načini, da iz komunikacije s starši izključimo čustva in se ne
odzivamo na morebitne provokacije, včasih tudi grožnje. Za takšne situacije se opolnomočimo
na različnih samoizobraževanjih ali izobraževanjih na ravni zavoda, kako komunicirati z ljudmi,
pri katerih gre pretežno za zanikanje povedanega (starš na primer reče: »doma pa ni tako«,
»to pa že ne«, »moj otrok pa ni tak«). Sama v takšnem dialogu prevzamem odgovornost za
kakovost odnosa, sodelovanja s staršem. Tega ne dojemam, kot da imam v odnosu moč
oziroma še slabše premoč, saj je to odnos med odraslimi ljudmi, zato ne morem nositi celotne
odgovornosti za kakovost tega odnosa, moram pa poskrbeti, da v dialog prinesem potrebne
vrednote, ki jih imamo zapisane v letnem delovnem načrtu našega vrtca.
V situacijah, ko ti starš ali kdo izmed sodelavcev očita nestrokovnost pri določenem ravnanju
z otrokom in se kasneje opraviči, da je imel slab dan in da je to izrekel v afektu, mi je v veliko
pomoč in izziv spoštljiva asertivna komunikacija, ki mi v zahtevnih situacijah omogoča, da
povem to, kar mislim, na tak način, da sogovornika istočasno spoštujem. Sogovornika ne
sodim, obtožujem in se ne spuščam na njegovo raven, imeti pa moram v uvidu, da najprej
spoštljivo komuniciram sama s seboj. Ker če znam oblike vedenja v komunikaciji prepoznati
pri sebi, jih bom tudi pri sogovorniku. V ospredje ne postavljam potreb drugih, kar je značilno
za pasivno komunikacijo, niti ne dajem prednosti lastnim potrebam, kar je značilno za
agresivno komunikacijo. Asertivna komunikacija mi omogoča iskanje rešitve, ki bo dobra za
oba – starša in mene kot strokovno delavko. Hkrati pa mi asertivnost omogoča, da se napetost
v komunikaciji sprosti »kot pritisk v ekonom loncu«. Čeprav se zavedam, da s tem načinom ne
morem spremeniti druge osebe, lahko pomagam sebi, da te neprijetne občutke v komunikaciji
lažje izrazim, kljub temu da starši včasih nimajo radi resnice in jih s takšnim načinom na prvo
žogo razjezimo. Ko z zabeleženimi konkretnimi primeri iz vrtčevskega vsakdanjika ali celo s
fotografijo otroka v aktivni vlogi pojasnimo situacijo, se starš začne pogovarjati v
spoštljivejšem tonu. Če nam niti s takšnim načinom ne uspe, se lahko povežemo z nadrejenimi
v svoji ustanovi in iščemo skupno rešitev v smeri pozitivnega sodelovanja. V moji praksi se je
že večkrat izkazalo, da zahtevnemu staršu godi, če mu je posredno ponujena kakšna naloga, ki
jo sprejme, da se potem lahko izkaže (na primer predstavitev poklica, ki ga opravlja, ali da
otrokom predstavi kakšen običaj, predmet).
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To je v praksi realizirana uspešna vzgoja, ko se funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in
prepletata. Sodelovalni odnos je pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, kar se mi je
že velikokrat potrdilo v praksi. Sogovorniku ponudim možnost predstavitve lastnega uvida v
situacijo in ga aktivno poslušam, potem z vprašanjem potrdim ali ovržem istovetnost mnenja.
Če se ne strinjam, mu na spoštljiv in iskren način predstavim situacijo. Še tako »zahteven«
starš slej ko prej pristane na sodelovalni in neobsojajoči dialog. V takšni situaciji je zelo
pomembna delitev odgovornosti in pristojnosti – mi staršem ponujamo storitve, ne posegamo
pa v njihovo zasebnost. Ko starš dobi »priznanje« v tem sodelovalnem dialogu, je to izziv za
spremembo v komunikaciji, ko mu naslednjič spet nekaj ne bo ustrezalo. V procesu tega
odnosa isti starš potem sam vpraša in prosi za nasvet, ker mu otrok doma preseda in se z njim
ne more nič dogovoriti.

3 Zaključek
V času epidemije korona virusa je nastopil čas različnega doživljanja, občutkov, razmišljanj,
pričakovanj, možnosti… Strokovne delavke smo skupaj poskrbele, da je bilo tudi v tem obdobju
veliko prijetnega, novega za otroke. Čas je poskrbel, da je bilo kar nekaj novega tudi za nas
odrasle. Postavljeni smo bili pred različne izzive komuniciranja, s katerimi smo se z izbiro novih
poti in dejanj uspešno spoprijeli v praksi. Nikoli si ne bi mislila, da se bom z otroki pogovarjala
prek zaslona. S strahom sem se lotila prve priprave srečanja prek Zooma z otroki doma.
Upoštevala sem pravila sodelovanja pri tej obliki komuniciranja in sem hvaležna svojim
nadrejenim, da so nas naučili in spodbudili k tovrstnemu srečanju z otroki. Za preizkus smo se
prek zaslona najprej srečali s sodelavko in otroki, ki so bili v vrtcu prisotni v času nujnega
varstva. Sprva so bili presenečeni, komunikacija je bila bolj enobesedna, saj so bili takrat v
vrtcu komunikacijsko manj spretni in povrhu še mlajši otroci. Med drugim srečanjem prek
Zooma, torej z otroki, ki so bili doma, so bili prisotni starejši in je komunikacija stekla prej.
Pripovedovali so mi, kaj počnejo doma, zunaj in celo predlagali, da bi lahko skupaj telovadili,
kot smo v vrtcu. Mlajša deklica je doma stopila na mizo v dnevni sobi, misleč, da jo bo
vzgojiteljica bolje videla. Potem so z zanimanjem sodelovali pri dejavnosti, ki sem jo pripravila.
Pred tem, ko še nismo izvajali sodelovanja prek Zooma, pa smo strokovne delavke staršem
pošiljale primere dejavnosti za otroke, ki so bili doma.
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Sama sem izbirala dejavnosti, ki jih otrok lahko izvaja sam ob le majhni spodbudi starša, le v
decembrskem času sem izbrala dejavnost, v kateri sta se morala starš in otrok pogovarjati in
sta morala sodelovati pri izdelovanju izdelka za okrasitev praznične mize. O tem sem dobila
povratno informacijo starša, ki je v svojih izjavah in sporočilih do strokovnih delavk pogosto
odrezav. Izjavil je: »Vam moram povedati, da ste dobro izbrali, ker je dal eno uro mir, toliko je
imel opraviti.«
Vse dejavnosti, ki smo jih pošiljali, so na upravi vrtca pripenjali na spletno stran vrtca.
Naj zaključim z mislijo, da mi je asertivnost v komunikaciji odstrla pogled, ugotovila sem, da
vse potrebuje svoj čas, tudi ljubezen do samega sebe, a ne v smislu egoizma. Ta mi je
omogočila, da se z izzivi nespoštljive, neprimerne komunikacije lažje spopadam in za njo ne
krivim sebe. Kot vzgojiteljica moram spoštovati kulturo, identiteto, jezik otrokovih staršev,
želela pa bi si, da bi se ti potrudili, da bi lahko vsaj osnovno sporazumevanje glede njihovega
otroka potekalo v jeziku države, kamor so se preselili. S tuje govorečim otrokom se
sporazumem prek prepoznavanja izrazov neverbalne komunikacije, da ga pridobim za
kasnejše sodelovanje v dejavnostih. Vse to mi je dalo še večjo zavzetost in strast za izbiranje
novih načinov in oblik sodelovanja s starši in sodelavci ter pripravljenost, da nekaj naredim
sama od sebe. To se je pokazalo na junijskem nastopu za starše, kjer smo kljub letošnjim
okoliščinam pripravili komunikacijsko vzoren nastop, kar so starši potrdili z neverbalnimi odzivi
in izrečeno pohvalo. Poleg tega so vsi otroci v heterogenem oddelku želeli sodelovati, kljub
temu da jih je bilo v času nujnega varstva kar nekaj odsotnih. Če je odnos med vzgojiteljico in
starši profesionalen, odkrit, zaupen, s tem bogatimo drug drugega, se učimo in dopolnjujemo.
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Osnovna šola Planina pri Sevnici

Anita Leskovšek

PRILOŽNOSTI E-KOMUNIKACIJE
Z ORODJEM MICROSOFT TEAMS
OPPORTUNITIES OF E-COMMUNICATION
WITH MICROSOFT TEAMS TOOL
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Povzetek
V času šolanja na daljavo se je celotna komunikacija iz razreda prestavila v digitalni svet. Na
OŠ Planina pri Sevnici se je vodstvo šole odločilo, da bomo v drugem valu izobraževanja na
daljavo kot osnovni komunikacijski kanal uporabljali orodje Microsoft Teams, ki je del storitev
Oblak 365. Te smo nekateri učitelji vključevali v pouk že prej. Microsoft Teams omogoča tako
sinhrono kot asinhrono komunikacijo ter raznolike možnosti uporabe različnih orodij. V
prispevku je opisana praktična uporaba različnih možnosti v spletnem učnem okolju Microsoft
Teams v povezavi z nekaterimi storitvami v Oblaku 365, ki smo jih uporabljali pri pouku
slovenščine na daljavo na predmetni stopnji. Na koncu smo ovrednotili uporabo spletnega
okolja Microsoft Teams ter poiskali prednosti in pomanjkljivosti.

Ključne besede: pouk na daljavo, osnovna šola, komunikacija, orodje Microsoft Teams,
Oblak 365

Abstract
During remote teaching, all communication from the classroom moved into the digital world.
The school management of The Primary School Planina pri Sevnici decided to use Microsoft
Teams tool as a main communication channel in the second wave of the remote teaching.
Microsoft Teams tool is a part of Cloud 365 services that were included in the lessons by some
teachers before the virus. Microsoft Teams enables both synchronous and asynchronous
communication and various options for using different tools. The article describes the practical
use of various options in Microsoft Teams tool in connection to some services in Cloud 365
that we used in the Slovene language lessons in the upper primary school level. In the end, we
evaluated the use of online environment and discussed the advantages and disadvantages of
it.

Key words: remote teaching, a primary school, communication, Microsoft Teams tool,
Cloud 365
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1 Predstavitev teme
Komuniciranje je temelj vsakega pedagoškega procesa, vendar se je v času izvajanja pouka na
daljavo morala celotna komunikacija, ki je potekala v razredu v živo, preseliti v spletna okolja,
kar je tako za učitelje kot učence pomenilo drugačen način izvajanja pouka in komunikacije.
Učinkovita komunikacija je ključna za uspešno izobraževanje. Elektronska komunikacija je
vnesla več različnih načinov komuniciranja, ki jih je mogoče uporabljati v izobraževalne
namene. (Krašna, 2015, 75).
Avtorji publikacije Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v
Sloveniji navajajo, da naprednejše tehnologije za izobraževanje na daljavo (internet, virtualni
razredi) omogočajo dve temeljni vrsti komunikacije: sinhrono (sočasno) in asinhrono (časovno
neusklajeno) komunikacijo učitelja in učenca.
Navajajo tudi, da so v novejšem času v porastu hibridne prakse, ki kombinirajo sinhrono in
asinhrono komunikacijo med učiteljem ter učenci in pomenijo posodobitev zgornjega
seznama. Omogočajo jih raznolika spletna učna okolja (npr. spletne učilnice Moodle, MS
Teams) z raznolikimi funkcionalnostmi (nalaganje datotek, forumi, klepeti, integrirani
videokonferenčni sistemi itd.) Ta okolja so skupek vseh zgoraj omenjenih prednosti, saj
združujejo raznolike funkcije prej omenjenih orodij. Omejitev za posameznika pa je
potencialno preveliko število takšnih okolij.
Na OŠ Planina pri Sevnici smo upoštevali priporočilo ZRSŠ, da šola vzpostavi usklajen način
dostopanja do učencev ter dogovorjen komunikacijski kanal za posamezen razred. Za uporabo
je bilo izbrano spletno učno okolje Microsoft Teams, ki omogoča zelo raznolike možnosti
uporabe vseh orodij in aplikacij, saj je hibridna možnost, ki omogoča kombinacijo sinhrone in
asinhrone komunikacije med učitelji in učenci, hkrati pa ponuja še druge možnosti uporabe
različnih orodij in aplikacij v povezavi z storitvami Oblak 365.
V spletni publikaciji Navodila za uporabo Teams za učitelje je navedeno, da je Microsoft Teams
rešitev za sodelovanje in timsko delo, del okolja Office 365, ki omogoča:
–

sodelovanje in pogovore med učitelji in učenci,

–

organizacijo spletnih sestankov in videokonference,

–

deljenje vsebin in preverjanje znanja in nalog,

–

dodajanje in povezovanje različnih zunanjih aplikacij in spletnih strani.
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Najpogosteje izbrane možnosti v Microsoft Teams, po katerih smo se tako učenci ko učitelji
dnevno neštetokrat pomikali, so zagotovo ekipe, klepet, klici, koledar ter posamezne aplikacije
(Word, OneNote Class Notebook, Forms) ali povezave, ki so učence napotile do njih.
Pri izvajanju pouka na daljavo sta nas ves čas vodili tudi dve dilemi oz. usmeritvi, ki smo si jih
zadali sami, in sicer:
Kako izvajati pouk prek videokonferenčnih srečanj, da bodo tudi učenci čim bolj aktivni?
Kako pri učencih pri pouku na daljavo vzpostavljati tudi njihovo medsebojno komunikacijo
oblikami dela, kot so delo v paru ali skupini, kjer bi učenci tudi med seboj vzpostavljali ekomunikacijo?
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili, kako je bila na šoli zastavljena splošna
organizacija pouka v Microsoft Teams. Opisali bomo načine e-komunikacije v učnem okolju
Microsoft Teams, ki smo se jih z delom v tem učnem okolju naučili uporabljati tako učenci in
učitelji ter smo se jih veliko posluževali pri pouku slovenščine, saj so nam pomagali pri
uresničevanju ciljev.

2 Splošna organizacija pouka v Microsoft Teams
Učencem so na začetku šolskega leta tako kot vsako leto bili dodeljeni AAI računi, s pomočjo
katerih so se lahko vpisali direktno prek aplikacije v Microsoft Teams ali pa dostopali do
svojega računa v Oblak 365 in od tam do Microsoft Teams. Prav tako je mogoče to aplikacijo
naložiti na pametni telefon.
Pouk na daljavo na predmetni stopnji je bil organiziran tako, da je bila do neke mere splošna
organizacija pouka poenotena in kasneje tudi ustaljena. Za vsak razred je bila ustvarjena ekipa
posameznega razreda, znotraj katere smo učitelji ustvarili kanale za svoj predmet. Učenci so v
kanalu svojega razreda prišli v stik z vsem potrebnim za pouk. Pozitivno je, da so učenci z
vpisom v račun na enem mestu dostopali do vseh vsebin pri pouku, če pa so podatke shranili
pa jim jih ni bilo potrebno niti vpisovati in so bili v Microsoft Teams prijavljeni kar ves čas.
Poenoteno je bilo tudi to, da smo učitelji učencem določenega razreda v kanalu Splošno vsak
dan naložili v mapo navodila za posamezen predmet, ki je bil na urniku v tem dnevu, kar
prikazuje Slika 1. Ta navodila so učence napotila bodisi na videokonferenčno srečanje bodisi
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so bila navodila za samostojno delo ali kombinacija obojega. Učenci so urnik
videokonferenčnih srečanj lahko spremljali tudi v možnosti Koledar.

Slika 1: Datoteke v kanalu splošno (Izrezek iz osebnega računa)

Vsi učitelji smo za svoj predmet v aplikaciji OneNote Class Notebook ustvarili tudi e-zvezek, ki
smo ga verjetno vsak na svoj način vključevali pri pouku na daljavo. Bližnjico za dostop do
zvezka smo ustvarili v svojem kanalu, tako so učenci lahko najlažje in najhitreje dostopali do
e-zvezka za posamezen predmet.

Slika 2: Bližnjica za dostop do e-zvezka pri slovenščini (Izrezek iz osebnega računa)

V preostalih rečeh je imel vsak učitelj avtonomijo in veliko priložnosti, da si znotraj svojega
predmeta zastavi svoje delo in delo učencev pri pouku na daljavo ter uporablja to učno okolje
po potrebah in verjetno tudi svojih zmožnostih, zmogljivosti in radovednosti.
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2.1 Priložnosti v orodju Microsoft Teams pri pouku slovenščine
Opisali bomo, kako je potekal pouk na daljavo pri slovenščini, predstavljene so nekatere
možnosti orodij in aplikacij, ki smo se jih posluževali največ, v vsem navedenem se bo našel
kakšen trik ali napotek, ki ga lahko uporabimo tudi v prihodnje, če bo potrebno.
Znotraj kanala slovenščina smo v koledarju tedensko načrtovali videokonferenčna srečanja, ki
so potekala sinhrono eno uro na teden v skladu s priporočilom, da pouk pri predmetih, ki je
na urniku več kot dve uri na teden, enkrat poteka v živo. Občasno smo pouk, ker smo zaradi
posamezne učne snovi tako ocenili, s pomočjo videokonference izvajali tudi dvakrat tedensko.
Možnost Klepet smo tako učenci kot učitelji uporabljali za rešitev individualnih težav, saj smo
se oboji lahko hitro odzvali, če je bilo potrebno.
V klepetu smo izbrskali tudi možnost, da smo lahko ustvarili različne skupine znotraj razreda
ter vanjo dodajali učence, ki smo jih razporedili v skupino. Znotraj skupine smo učencem
zadajali različne naloge. To možnost smo uporabljali večkrat, saj smo želeli spodbuditi
sodelovanje in komunikacijo med učenci ter pri pouku na daljavo izvajati tudi obliko dela v
parih oziroma v skupini. V teh ustvarjenih skupinah učenci niso imeli možnosti samo klepetati,
ampak so se lahko tudi poklicali. To smo uporabljali več takrat, ko smo učence med
videokonferenčnim srečanjem želeli spodbuditi k aktivnemu sodelovanju in možnost sob za
ločene sestanke še ni bila mogoča, saj so jo dodajali šele kasneje tekom šolanja na daljavo.

Slika 3: Možnost ustvarjanja skupin v klepetu (Izrezek iz osebnega računa)
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Ker Microsoft Teams omogoča ustvarjanje, nalaganje in delitev dokumentov aplikacije Word,
sem za ponovitev ali tvorjenje različnih dopisov učencem pripravila dokument v aplikaciji
Word, povezavo do tega dokumenta sem med srečanjem delila v klepetu srečanja, učenci so
dokument odprli in na vnaprej pripravljena mesta vpisali zahtevano, tako so na nek način s
skupinskim delom tvorili določen dopis, nato so učenci v nadaljevanju videokonferenčnega
srečanja podali ustno povratno informacijo ter ovrednotili nastale dopise.

Slika 4: Primer dopolnjevanja uradnega dopisa (Izrezek iz osebnega računa)

Učenci so tudi samostojno po navodilih tvorili zahtevani dopis, ki so ga oddali, tako da sem
učencem v kanalu slovenščina ustvarila mapo, kamor so naložili dokumente z napisanimi
besedili. Do vseh naloženih dokumentov smo lahko dostopali vsi, tako jaz kot učenci, kar se je
izkazalo kot pozitivno. Potem ko so učenci oddali besedila, sem vsakega učenca s pomočjo
orodja klici poklicala, da sva pregledala oddani dopis. Dokument sva lahko imela odprt
istočasno in tekom klica je učenec ovrednotil ter predlagal možne izboljšave napisanega
zapisa, tako sva istočasno lahko oba spremljala popravljeno besedilo. Slabost je, da bi te
dokumente lahko kdo od učencev zbrisal ali popravil, vendar so bili učenci odgovorni in v vsem
tem času slabe izkušnje nismo imeli.
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Slika 5: Primer mape, kamor so učenci nalagali nastale dopise (Izrezek iz osebnega računa)
Pri pisanju besedil smo učencem večkrat zadali, da podajo tudi svojo povratno informacijo
glede na merila, ki smo si jih zastavili. Učencem smo določili, kateremu besedilu poda povratno
informacijo kateri učenec, če smo jim puščali preveč odprtih vprašanj glede zadanega dela, so
se težko dogovorili ali opravili delo.
Za ta namen podajanja tako naše kot medvrstniške povratne informacije smo uporabili
možnost Pripombe, ki je na voljo v aplikaciji Word. Učence je pri pisanju povratnih informacij
usmerjalo navodilo, da podajo eno pohvalo, predlog in postavijo vprašanje.

Slika 6: Prikaz dodane učenčeve pripombe v aplikaciji Word (Izrezek iz osebnega računa)
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Vsakodnevno smo uporabljali tudi e-zvezek v aplikaciji OneNote Class Notebook, kjer si je vsak
učitelj ustvaril svoje e-zvezek in ga uporabljal pri svojem pouku. Učenci so do e-zvezka
dostopali s pomočjo bližnjice, ki jo prikazuje slika 2. Beležnica razreda OneNote učiteljem
omogoča ustvarjanje digitalnega zvezka za vsak razred. Učitelji lahko ustvarjajo, upravljajo in
delijo učne vsebine celotnim razredom ali posameznim učencem. Digitalni zvezek je
prilagodljiva, a strukturirana oblika, ki deluje podobno kot tradicionalni zvezki, učiteljem pa
omogoča, da svojim učencem posredujejo povratne informacije v realnem času. Tako so svojo
storitev opisali na spletni strani Class Notebook.
Zvezek je sestavljen iz treh razdelkov: knjižnica vsebine, prostor za sodelovanje in samo učitelj.
V knjižnico vsebin lahko učitelj nalaga različna gradiva, do nje lahko dostopajo vsi učenci, ki so
dodeljeni kot uporabniki zvezka, vendar te vsebine lahko le prebirajo in si jih kopirajo v svoj
zvezek, ne morejo pa jih spreminjati. Prostor za sodelovanje omogoča vsem uporabnikom
zvezka, da sodelujejo pri zadanih nalogah in omogoča delo v parih ali skupini, vsi učenci sproti
vidijo nastale spremembe. V tem razdelku morajo biti učenci zelo odgovorni, da česa ne
izbrišejo. Znotraj teh razdelkov učitelj organizira odseke, ki jih lahko poimenuje in oblikuje po
potrebah svojega pouka.
Vsak učenec, ki je bil dodeljen k uporabi tega zvezka ima tudi svoj prostor, v katerega lahko
posega sam, prav tako pa tudi učitelj. Zaradi enotnosti sem učencem pripravila strukturo, tako
da smo jim ustvarili stran in jo razdelili učencem v zvezek, kamor so vstavljali svoje dokaze o
učenju.

Slika 7: Naslovnica e-zvezka pri učencih sedmega razreda in vidni odseki pri učitelju in učencu
(Izrezek iz osebnega računa)
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E-zvezek smo pri pouku na daljavo uporabljali večinoma za zbiranje dokazov o učenju, te so
nalagali v svoj zvezek v odsek Oddajanje domačega dela, namreč tako so imeli učenci na enem
mestu zbrane vse dokaze o učenju, prav tako pa smo tudi mi spremljali njihovo učenje in jim
podajali povratno informacijo, kar se je izkazalo za dobro. Nekateri učenci s slabimi
povezavami do spleta so imeli včasih težave, saj občasno v e-zvezku niso videli posodobljenih
podatkov ali so imeli težave z nalaganjem gradiva.
Za dobro se je izkazalo tudi, da smo učencem vsak konec tedna poslali povezavo do aplikacije
Padlet, kjer smo evalvirali pretekli teden, tudi zapise iz te aplikacije smo zbirali v odseku Kaj
sem se naučil.

Slika 8: Evalvacija s pomočjo orodja Padlet v e-zvezku (Izrezek iz osebnega računa)

V aplikaciji OneNote Class Notebook je ena izmed možnosti tudi zelo enostavno posneti zvočni
posnetek, kar smo s pridom uporabili pri učenju o pogajalnem pogovoru, ko so v prostoru za
sodelovanje v skladu z zastavljenimi kriteriji nastali zelo zanimivi posnetki, ki smo jih potem
poslušali in ovrednotili.

Slika 9: Možnost snemanja zvočnega posnetka v e-zvezku (Izrezek iz osebnega računa)

Med večkrat uporabljenimi orodji je bila zagotovo tudi aplikacija Microsoft Forms. Je
preprosta aplikacija, ki omogoča ustvarjanje anket, vprašalnikov, drugih vrst obrazcev, tudi za
ustvarjanje kviza ali izpita, zbiranje povratnih informacij od učencev ali za načrtovanje
dejavnosti razreda so zapisali v predstavitvi storitve Microsoft Forms na spletu.
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V obrazcu je omogočeno spreminjati ozadje, dodajati slike, določati čas začetka in konca
reševanja, določati rešitve in točke.
Pri slovenščini smo ga največkrat uporabili za ugotavljanje predznanja ali preverjanje znanja,
kjer tako učitelj kot učenec dobita hitro povratno informacijo podanih odgovorov, podan je
tudi čas reševanja. Je pa včasih težko oblikovati in zastaviti vprašanja ter predvidevati možne
rešitve ali odgovore.

3 Zaključek
Kot smo že v naslovu zapisali, smo kot uporabniki Microsoft Teams v času drugega vala šolanja
na daljavo skušali izkoristiti ogromno priložnosti, ki jih to spletno učno okolje ponuja.
Predstavljeni so bili samo nekateri primeri, ki smo se jih pri pouku slovenščine posluževali
večkrat in za katere menimo, da so se izkazale za dobre. Zagotovo je bila velika prednost za
učence ta, da so z enim uporabniškim imenom ter geslom dostopali do vseh orodij, možnosti,
aplikacij in vsebin, ki so jih potrebovali za pouk, prav tako pa imajo še vedno na enem mestu
zbrane vse dokaze o učenju. Microsoft Teams je pregledno učno okolje, ki omogoča preprosto
komunikacijo s klici in klepetom, uporabnikom daje možnost hitrega odziva in e-komunikacije.
S povezanostjo s storitvami Oblak 365 povečuje raznolikost možnosti uporabe. Pomanjkljivost
vidimo v občasnih težavah nekaterih učencev s slabšimi internetnimi povezavami pri
sinhronizaciji e-zvezkov, nalaganju dokazov o učenju v le-te, pridruževanju videokonferenčnim
srečanjem. V prihodnje bomo nadaljevali z uporabo aplikacije Word pri pisanju raznih dopisov
pri pouku, kar smo do sedaj že počeli v orodju Oblak 365. V Microsoft Teams smo se včasih
tudi po vrnitvi v šolo s kakšno nalogo, občasno so me učenci prosili, da jim tam podelim kakšno
dodatno gradivo, vendar smo imeli občutek, da so bili po povratku v šolo siti dela z
računalnikom in smo se tega izogibali. Sčasoma bomo določene možnosti vpletli tudi v pouk v
šoli. Verjetno pa smo vsi občutili, da e-komunikacija težko nadomesti mimiko, geste, govor, ki
jih uporabljamo pri komuniciranju v živo.
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Srednja šola za kemijo elektrotehniko in računalništvo
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UPORABA APLIKACIJE MICROSOFT TEAMS
PRI PRAKTIČNEM POUKU
USAGE OF MICROSOFT TEAMS
IN PRACTICAL CLASSES
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Povzetek
V nalogi predstavljam uporabo programa Microsoft Teams za delo pri praktičnem pouku. S
pojavom epidemije in izrednih razmer smo bili tako rekoč čez noč primorani sprejeti drugačno
obliko dela z dijaki. Seveda je jasno, da je praktični pouk na daljavo zelo težko. Praktično delo
elektrotehnike v učilnici poteka tako, da vsak dijak zase sestavi določeno vezje. To vezje potem
učitelj preizkusi. Dijak takoj dobi povratno informacijo, ali je naredil prav ali je treba še kaj
popraviti. Na daljavo pa je takšen način dela nemogoč. Dijaki ne morejo doma izdelovati vezij,
ker nimajo ustrezne opreme in ker je treba vezja preizkusiti pod napetostjo, ki je ob dotiku
lahko smrtno nevarna. Zato za delo na daljavo potrebujemo veliko prilagoditev. Jaz sem se
odločil za izdelavo simulacijskih programov.
Ključne besede: delo na daljavo, komunikacija, Teams, simulacije programov

Abstract
In this thesis, I will present the use of Microsoft Teams to work in practical classes. With the
outbreak of the epidemic and the state of emergency, we were forced to a different form of
work with students practically overnight. Of course, it is clear that practical lessons are very
difficult to teach at a distance. The practical work of electrical engineering in the classroom
takes place in such a way that each student assembles a certain circuit for himself. This circuit
is then tested by the teacher. The student immediately gets feedback on whether he did the
right thing or something else needs to be fixed. At a distance, however, such a way of working
is practically impossible. Students cannot make these circuits at home because they do not
have the proper equipment and because the circuits are tested under voltage, which can be
fatal when touched. Therefore, a lot of adjustments are needed to work remotely. I decided
to make simulation programs.

Key words: teleworking, communication, Teams, program simulations
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1 Komuniciranje
1.1 Spletno komuniciranje
Spletno komuniciranje je povezovanje uporabnikov v raznih spletnih omrežjih, v katerih
spodbujajo željo po komuniciranju v realnem ali virtualnem svetu, medosebne odnose,
prenose znanja in spoznavanje različnih kultur. Spletna omrežja so učinkovit pripomoček tudi
za podjetja in šole, saj lahko pospešujejo prodajo, reklamirajo in se povezujejo s poslovnimi
partnerji. V šoli pa omogočajo možnost izvedbe pouka na daljavo in komunikacijo dijakov med
seboj. Orodja za spletno komuniciranje so:
-

Skype,

-

Facebook,

-

Twitter,

-

Google Talk,

-

forumi,

-

blogi,

-

Zoom,

-

Microsoft Teams.

Zgodovina spleta
Začetki interneta segajo že v šestdeseta leta, ko je ameriško obrambno ministrstvo razvilo
omrežje ARPA-net. To omrežje je sprva povezovalo le vojaško omrežje, pozneje tudi
raziskovalne ustanove. Leta 1972 so v omrežje povezali 37 računalnikov in pojavil se je prvi
program za elektronsko pošto. Leta 1973 je internet postal zanimiv za komercialno uporabo.
Leta 1982 so se pojavili prvi osebni računalniki in povpraševanje po vključevanju v omrežje
interneta se je začelo povečevati.
Najpogostejša je uporaba videokonference. Videokonferenčna tehnologija omogoča
dvosmerni prenos zvoka in slike ter podatkov, da se ljudje lahko med seboj vidijo, slišijo in po
potrebi izmenjujejo podatke na eni ali več lokacijah. S takim načinom komunikacije lahko lažje
pridobimo strokovnega sogovornika in hitreje pridemo do različnih podatkov.
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Prednosti spletnega komuniciranja so:
-

prilagodljivost (dostopno tako rekoč 24 ur dnevno),

-

izravnavanje (ni zadržkov, vsi smo enaki),

-

dokumentiranje (pogovore lahko shranimo in posnamemo),

-

spodbujanje premisleka,

-

relevantnost (anonimnost daje spodbudo za komentarje),

-

brezmejnost (priložnost za izobraževanje),

-

skupnost (podpora ljudi).

Slabosti spletnega komuniciranja:
-

temelji na besedilu (slabše tipkarske spretnosti povzročajo odpor),

-

ni fizičnega stika (hitro lahko pride do nesporazuma),

-

preobremenjenost z informacijami,

-

spreminjanje tem (nehote ali hote se lahko začetna tema razvije v popolnoma drugo),

-

časovni zamik (odgovor lahko dobimo pozneje kot v živo),

-

neučinkovitost (traja dlje kot pogovor v živo).

Varnost spletnega komuniciranja
Sedem pravil varnega spletnega komuniciranja:
1. Poskrbite za ustrezno zaščito računalnika.
2. Redno posodabljajte različice programske opreme, ki jo uporabljate.
3. Uporabljajte varna gesla, ki jih ni lahko ugotoviti. Istega gesla ne uporabljajte na več
različnih spletnih straneh.
4. Premislite, katerim spletnim stranem lahko zaupate svoj elektronski naslov. Uporabniških
imen in gesel najbolj občutljivih programov, kot sta Facebook in banka, ne dajajte nikomur
drugemu.
5. Ne odgovarjajte na vsa sporočila, še posebej kadar so sumljiva (od neznanega pošiljatelja)
ali pa vsebujejo nenavadno privlačne in ugodne ponudbe.
6. Na javno dostopnih računalnikih ne uporabljajte tistih spletnih mest, na katerih morate
vnesti svoje uporabniško ime in geslo.
7. Vedno se prepričajte o dejanski identiteti osebe ali organizacije, s katero komunicirate,
posebej kadar poslujete z denarjem.
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Spletni in mobilni bonton oziroma etika
Tudi na spletu in pri uporabi mobilnega telefona in spleta veljajo pravila lepega vedenja, ki jim
rečemo spletna/mobilna etika oziroma bonton. To so pravila obnašanja na spletu. Spletna
etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga
želimo zase. Osnovna pravila spletnega in mobilnega bontona in vedenja, ki se jim morate
vsekakor izogniti, saj so neetična:
-

Pri komuniciranju po mobilnem telefonu in spletu upoštevajte bonton, bodite strpni in
prijazni. Vedite se tako, kot želite, da se drugi do vas.

-

Česar ne bi rekli v živo, ne natipkajte na spletu. Ne skrivajte se za anonimnostjo in
zaslonom. Na spletu smo pogosto lažje nesramni do drugih, saj žrtvi ne gledamo v obraz,
kar pa ne pomeni, da ji je tako kaj lažje. Poleg tega pa se na anonimnost pri takšnih stvareh
ne moremo zanašati, saj puščamo elektronske sledi.

-

Tudi če kdo pusti svoj telefon dostopen in nezaklenjen, to ne pomeni, da lahko po njem
brskate in ga uporabljate. V telefonu imamo tudi zasebne fotografije, sporočila in podatke,
vsak pa ima pravico do zasebnosti.

-

Osebo, ki jo želite fotografirati s svojim mobilnim telefonom, prej vprašajte za dovoljenje.
Mogoče ji ni do tega oziroma se počuti neprijetno.

-

Ne razpošiljajte sporočil, slik, videoposnetkov, ki nekomu škodijo. Posnetkov pretepov,
trpinčenja, ki jih nekdo razpošilja, ne pošiljajte naprej svojim prijateljem. S tem se aktivno
vključite v trpinčenje, saj je vsakič, ko si nekdo pogleda tak posnetek, vnovič žrtev. Takšna
sporočila izbrišite.

-

Ne perite umazanega perila na spletu. Prepiranje, razčiščevanje sporov, konfliktov,
družinskih nesoglasij, nesporazumov s prijatelji, znanci in neznanci ne spadajo na splet. O
teh stvareh se raje pogovorite v živo, kjer ni tako številnega občinstva kot na spletu.

-

Tudi s fantom/dekletom se razmerje ne konča s spremembo statusa na Facebooku. Za
resne stvari, prekinitev zveze, izražanje sožalja in podobno je še vedno najprimernejši
način iz oči v oči (to ne pomeni prek spletne kamere).

-

Ko ste z nekom v družbi, se posvečajte tej osebi in ne preverjajte neprestano, kaj se dogaja
na vašem mobilnem telefonu, Facebooku in podobno.
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Pogovarjanje po telefonu, pošiljanje sporočil, preverjanje telefona, ko ste z nekom v
družbi, je nevljudno in gre tudi večini ljudi zelo na živce.
-

Zvonjenje telefona in pogovarjanje v gledališču, kinu, med poukom, v bolnišnici je
nedopustno.

-

Ne širite nestrpnosti in sovražnega govora po spletu! Širjenje sovražnosti na spletu je
kaznivo dejanje. Ne počnite tega, če pa naletite na take vsebine, jih prijavite na Spletno
oko.

Poglejmo še, katerim vedenjem na spletu se raje izogibajte:
-

ustrahovanje, nadlegovanje, žaljenje, širjenje govoric, razpošiljanje žaljivih fotografij po
spletu ali mobilni napravi,

-

nezaželena pošta, verižna pisma,

-

izmenjava nasilnih in pornografskih vsebin,

-

uporaba, brskanje po tujem telefonu ali računalniku brez dovoljenja lastnika,

-

kraja identitete (pisanje, objavljanje v tujem imenu),

-

obdelava fotografij na žaljiv način,

-

izsiljevanje prek spletne kamere,

-

snemanje pretepov, učiteljev, sošolcev,

-

objavljanje fotografij, posnetkov drugih brez njihovega dovoljenja,

-

zvonjenje telefona ali pogovarjanje v kinu, gledališču, med poukom, v bolnišnici,

-

tudi slikanje in snemanje med poukom, predstav v kinu in gledališču, na razstavah pogosto
ni dovoljeno,

-

uporaba telefona med vožnjo avta/kolesa je prepovedana in zelo nevarna.

1.2 Verbalno in neverbalno komuniciranje
Neverbalno komuniciranje
Komuniciranje, ki ne poteka niti v pisni niti v govorni obliki, je nebesedno (neverbalno).
Raziskave so pokazale, da je nebesedna komunikacija pomembnejša od besedne. Tu sta
pomembna govorica telesa in prvi vtis.

CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

225

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

V povprečnem poslovnem razgovoru ima:
-

neposredni pomen besed 7-odstotni delež,

-

zvok govora 38-odstotni delež,

-

nebesedno komuniciranje pa 55-odstotni delež.

Verbalno komuniciranje
Verbalno komuniciranje obsega govorno in pisno komuniciranje.
Govorno komuniciranje obsega nagovore, formalizirane razgovore med dvema osebama,
razgovore v skupini oziroma z njo in neformalne razgovore.
Prednosti ustnega komuniciranja so:
-

hitrost (pri ustnem komuniciranju je lahko največja),

-

presojanje skladnosti (dosežemo jo s kombinacijo verbalnega in neverbalnega
komuniciranja),

-

celovitost sporočanja (sporočilo sprejmemo tudi iz govorice telesa, prostorske razdalje),

-

preverjanje razumevanja sporočila (možno je postavljati dodatna vprašanja),

-

zasebnost sporočanja (največ zasebnosti dosežemo pri ustnem komuniciranju).

Ustno komuniciranje pa ima naslednje pomanjkljivosti:
-

nedokumentiranost (ni ga mogoče obnoviti in sčasoma se ta pomanjkljivost še stopnjuje),

-

manjša dokazna vrednost (poslovanje je manj varno),

-

manjša natančnost sporočanja (še posebej, če si sporočilo posreduje več ljudi).

Pisno komuniciranje poteka prek pisem, časopisov in revij, oglasnih desk ter mnogih drugih
priprav (zlasti elektronskih in optičnih), ki prenašajo sporočilo z zapisanimi besedami, simboli,
risbami, barvami ali kako drugače. Prednosti pisne komunikacije so:
-

dokumentiranost (pismo lahko shranimo, računalniško arhiviranje pa je še preprostejše),

-

dokazljivost (pisno gradivo lahko hranimo neomejeno dolgo),

-

natančnost (pisna komunikacija je bolj dodelana in jasna kot ustna).

Pomanjkljivosti pisnega sporočanja pa so:
-

počasnost (ustno komuniciranje je kljub elektronski pošti hitrejše),

-

ni takojšnje povratne informacije (včasih je čakanje na povratno informacijo velika
prepreka za uspeh pri komunikaciji).
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2 Uporaba aplikacije Microsoft Teams
Vsaka šola v Sloveniji ima možnost vzpostavitve okolja Office 365 A1 in aplikacije Microsoft
Teams za podporo celovitega oddaljenega sodelovanja in izobraževanja. Z orodjem Microsoft
Teams lahko šola celovito in varno izvaja pouk prek videokonferenc, deli vse učna gradiva z
učenci in oddaljeno opravlja preverjanja znanja.

2.1 Navodila za uporabo aplikacije Microsoft Teams za učitelje
Prijava v Office 365 in Microsoft Teams na portalu https://oblak365.si.
Klepet – učitelji lahko med sabo učinkovito sodelujete, komunicirate in izmenjujete gradivo,
prav tako lahko aktivno sodelujete in komunicirate z vsemi učenci.
Ekipe – tukaj imate pregled vseh ekip in spletnih učilnic, v katerih aktivno sodelujete (tudi
učenci vidijo samo spletne učilnice in ekipe, katerih del so).
Koledar – v koledarju lahko preprosto upravljate vse videokonference za oddaljeno učenje.

Microsoft Teams je rešitev za sodelovanje in timsko delo, del okolja Office 365, ki omogoča:
-

sodelovanje in pogovore med učitelji in učenci,

-

organizacijo spletnih sestankov in videokonferenc,

-

deljenje vsebin in preverjanje znanja in nalog,

-

dodajanje in povezovanje različnih zunanjih aplikacij in spletnih strani.

Prijava v Office 365 in Microsoft Teams na portalu https://oblak365.si.

Slika 1: Prijava
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Kliknete na prijavo: s seznama izberete svojo organizacijo – šolo –> preusmerilo vas bo na
prijavo na vašo šolo z vašim šolskim računom.

Slika 2: Izbira organizacije

Vpišete svoje šolsko AAI-uporabniško ime in geslo.
Odločitev o privolitvi posredovanja svojih osebnih podatkov. Izmenjajo se samo nujni podatki
za delovanje storitve.
Sistem vas samodejno poveže z Officeom 365 –> kjer najdete vse aplikacije za delo.

Slika 3: Izbira aplikacije

Ob kliku na Teams vas odpelje neposredno v virtualno učno okolje – Teams.
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Slika 4: Možnosti v aplikaciji

Klepet – učitelji lahko med sabo učinkovito sodelujete, komunicirate in izmenjujete gradivo,
prav tako lahko aktivno sodelujete in komunicirate z vsemi učenci.
Ekipe – tukaj imate pregled nad vsemi ekipami in spletnimi učilnicami, v katerih aktivno
sodelujete (tudi učenci bodo videli samo spletne učilnice in ekipe, katerih del so).
Ekipe – izberete lahko med štirimi različnimi skupinami:
-

spletna učilnica za predavanja, kamor povabite svoje učence,

-

strokovna učna skupnost – kjer se med sabo povežete učitelji in izmenjujete gradiva,

-

ekipa za osebje, kjer lahko vodite vse potrebno za delovanje šole,

-

splošna ekipa za sodelovanje.

Novo spletno učilnico za oddaljena predavanja boste ustvarili tako, da vpišete ime razreda:
-

razredna stopnja – en učitelj ima en razred z vsemi učenci,

-

predmetna stopnja – en učitelj je nosilec (razrednik), ki povabi vse učitelje v skupni prostor
in potem formira dodatne kanale za posamezen predmet ter povabi vse učence.

Koledar – v koledarju lahko preprosto upravljate vse videokonference za oddaljeno učenje.
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Slika 5: Dodajanje novega opravila

Organiziranje videokonference je zelo preprosto – dodate učence in izberete kanal.

Slika 6: Podrobnosti opravila

Učitelj se v videokonferenco prijavi in izvede predavanje – klik na zaznamek.
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Slika 7: Dodan nov sestanek

Na videokonferenco se pridružite s klikom na spletno povezavo ali z gumbom Pridružitev.

Slika 8: Prijava na videokonferenco

Določite še zadnje podrobnosti in se pridružite videokonferenci. Zato da bodo storitve
optimalno delovale in ne bo prihajalo do preobremenitev omrežij, prosimo, da izklapljate
kamere.
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Slika 9: Vklop mikrofona in kamere

Znotraj videokonference lahko delite namizje in aplikacijo Tabla, na katero lahko rišete in
pišete.

Slika 10: Deljenje zaslona

Znotraj videokonference lahko:
-

spremljate prisotnost učencev,

-

se pogovarjate,

-

snemate predavanja (posnetek predavanja se prenese znotraj Officea 365 v aplikacijo
Microsoft Stream).
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Slika 11:: Seznam povabljenih in prisotnih

Videokonferenco preprosto končajte s pritiskom na rdeči gumb Prekini.

2.2 Praktični pouk prek programa Teams
Vsako uro praktičnega pouka, ki je na urniku, vstavim v koledar na Teamsih. Tako lahko dijaki
spremljajo, kdaj imamo posamezno videokonferenco, in se nanjo odzovejo. Odziv dijakov in
prisotnost na videokonferencah sta večinoma velika.
Pogosto pa se mi postavlja vprašanje, koliko dijaki dejansko spremljajo te videokonference od
doma. Zaradi zanesljivejšega delovanja ne zahtevam vključenih videokamer. Zato ne vidim, kaj
dijaki dejansko počnejo, medtem ko jaz razlagam snov. Vem, da se nekateri samo priklopijo
na konferenco in potem ne sledijo razlagi. To ugotovim tako, da pokličem kakšnega dijaka in
ne dobim odgovora. Na začetku ure najprej preverim prisotnost dijakov in manjkajoče vpišem
v evidenco. Preverjanje prisotnosti je zahtevnejše kot dejansko v razredu. Pri pouku v razredu
lažje vidim, če je kakšen sedež prazen. Po opravljenem evidentiranju dijakov začnem razlagati
snov.
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Tokrat bom po korakih predstavil primer povezovanja krmilnika Alpha. Z dijaki delim namizje
in jim po korakih razlagam omenjeno snov. Dijaki spremljajo predstavitev in vzporedno
izvajajo povezovanje na svojih računalnikih. Vmes tudi postavljajo vprašanja, če česa ne vedo.
Seveda je to lažje izvajati v razredu, kjer dejansko vidijo, kako poteka delo. Predvsem pa sta
poleg videnega pomembni verbalna in neverbalna komunikacija. Zadnja manjka pri delu na
daljavo. Dijaki samo slišijo moj govor in vidijo tisto, kar je na prikazovalniku. Zelo uporabna
stvar pri delu na daljavo je tudi grafična tablica. S tablico lahko pišemo in rišemo razne načrte,
ki jih potem dijaki vidijo na prikazovalniku.
Namestitev programa na krmilnik AL2-10MR

Slika 12: Kontroler Alpha

Potrebne komponente:
Kabel za prenos programa na krmilnik

AL-232CAB 1 kos

Slika 13: Povezovalni kabel
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Pretvornik USB – RS232 1 kos

Slika 14: Pretvornik

Uporabimo lahko tudi pretvornik s spodnje slike.

Slika 15: Pretvornik USB/RS232

Kabel za prenos programa na krmilnik priključite na za to določeno lokacijo.

Slika 16: Reža za priklop kabla za programiranje

CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

235

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

Skupaj povežete kabel za prenos programa in USB – RS232-pretvornik. Pretvornik priključite v
USB-port.
Izberete lupo v opravilni vrstici.

Slika 17: Izbira lupe

Vpišete Nadzorna plošča in pritisnete Enter.

Slika 18: Izbira nadzorne plošče

Odpre se Nadzorna plošča, kjer izberete Sistem.
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Slika 19: Nadzorna plošča

Izberete razdelek Upravitelj naprav.

Slika 20: Izbira upravitelja naprav

Izberete v Upravitelju naprav – Vrata (COM in LPT).

Slika 21: Izbira ustreznih vrat
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USB Serial Port (COM3) določa komunikacijski port, ki ga določimo v programu Alpha
Programming.

Slika 22: Pogled COM-vrat

Določanje porta v Alpha Programmingu

Slika 23: Določanje COM porta v aplikaciji
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COM –> Configuration
Izberete določen COM-port, ki ste ga v Upravitelju naprav videli pri zavihku USB serial Port
(COM3) in pritisnete Test. Izpiše se, da je povezan s krmilnikom.

Slika 24: Izbira COM 6

Če ste izbrali pravi komunikacijski port, se izpiše naslednje obvestilo.

Slika 225: Kontroler povezan

Če ni izbran pravilni komunikacijski port, dobite tole obvestilo.

Slika 26: Kontroler ni povezan
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Za namestitev programa na krmilnik nastavite krmilnik na STOP.

Slika 27: Nastavitev kontrolerja na položaj Stop

Zdaj lahko namestite program na krmilnik.

Slika 28: Prenos programa
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Obkljukate RUN and Start Monitoring, in program se bo začel izvajati.

Slika 29: Nastavitev kontrolerja na položaj delovanja

Zdaj je program nameščen in krmilnik je nastavljen na RUN and Monitoring.
Dijaki lahko začnejo delati – programirati krmilnik.

Slika 30: Izdelava programa

Spremljate lahko stanja spremenljivk, vhodov in izhodov.
Za vsako vajo, ki jo dijaki končajo, izdelajo delovno poročilo. Delovno poročilo je videti
podobno kot moja predstavitev vaje, saj po korakih predstavijo potek vaje. Opišejo potek in
rezultate vaje. Delovno poročilo fotografirajo in mi pošljejo na e-naslov ali v aplikacijo Teams.
Poročilo potem ocenim in pošljem povratno informacijo.
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3 Zaključek
Glede na povzetke svoje naloge in izkušnje preteklih mesecev z delom na daljavo menim, da
je učenje praktičnega pouka na daljavo zelo težavno, saj dijaki v razredu dejansko vidijo vse
komponente in se naučijo fizično priključiti – povezati posamezno komponento. Pri delu na
daljavo si pomagamo s fotografijami, videoposnetki in podobno. Vendar je delo v učilnici
povsem nekaj drugega, zato je po mojem mnenju učenje praktičnega pouka na daljavo le izhod
v sili. Pri delu v učilnici si dijaki med seboj tudi pomagajo, delajo v parih, skupinah, na daljavo
pa je seveda takšno delo zelo težko izvajati, težavno pa je tudi ocenjevanje. Pri delu v razredu
ocenim dijakovo delo. Če vezje deluje v prvem poskusu, dobi dijak oceno 5, vsak nadaljnji
preizkus pa pomeni eno oceno niže. Takšen način ocenjevanja je na daljavo nemogoč. Na
daljavo ocenjujem samo oddana delovna poročila.
Mislim, da je to največ, kar lahko naredim v trenutnih razmerah. Učenje praktičnega pouka po
spletu je tudi v drugih strokah (frizerstvo, gostinstvo, gradbeništvo in tako dalje) oteženo.
Po pogovoru z dijaki sem ugotovil, da večina pogreša komunikacijo s sošolci, da je delo v
učilnici lažje in da se tam več naučijo.
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Sažetak
Još od 1990., koja se uzima kao godina kada je nastao Web, naš način komuniciranja se
postupno mijenja, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. U školskoj komunikaciji (na
svim razinama) pokušavamo prenijeti informacije koje posjedujemo (znanje o predmetu)
svojim učenicima tako da njima bude razumljivo, zanimljivo i primjenjivo u životu te zbog toga
poučavanje usmjeravamo na nove načine prijenosa informacija i prezentiranja znanja. Koji
način je uspješniji? Zadnje dvije godine će u budućnosti odgovoriti na ovo i druga pitanja.
Danas si, kao učitelj, postavljam ova pitanja: Jesmo li sigurni da su nas učenici dobro razumjeli
u online okruženju? Što je njima bolje, pristupačnije i zanimljivije? Kako se snalaze njihovi
roditelji? Ovim radom ću na ova pitanja odgovoriti svojim vlastitim iskustvom rada u
mješovitom sustavu nastave uživo i online te kroz oči dviju različitih dobnih skupina djece i
njihovih roditelja.

Ključne riječi: komunikacija, komunikacija u razredu, online komunikacija

Abstract
Ever since 1990, which is taken as the year when the Web was created, our way of
communicating has been gradually changing, both in private and business life. In school
communication (at all levels) we try to convey the information we have (knowledge about the
subject) to our students so that it is understandable, interesting and applicable in life, so we
direct teaching to new ways of transmitting information and presenting knowledge. Which
way is more successful? The last two years will answer to that question, but also other
questions. Today, as a teacher, I ask myself these questions: Are we sure that our students
understood us well in the online environment? What is better, more accessible and more
interesting to them? How are their parents coping? With this paper, I will answer these
questions with my own experience of working in a mixed system of live and online teaching
and through the eyes of two different age groups of children and their parents.

Key words: communication, communication in class, online communication
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1 Uvod
Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sustava znakova.
(www.enciklopedija.hr.) Uvjereni smo da najčešće komuniciramo verbalno – riječima,
međutim, 93 % neke poruke prenosimo neverbalno (ton glasa, mimika, geste, okolina) prema
Pranjić, V. Tako smo došli do podjele komunikacije na verbalnu i neverbalnu, a za nas učitelje
spomenut ću i interpersonalnu komunikaciju. Interpersonalna komunikacija je znanost o
razgovoru. Zahtijeva dobre interpersonalne vještine (sposobnost uspješne suradnje s drugima)
i intrapersonalne vještine (sposobnost upravljanja vlastitim stavovima i emocijama).Ona je
osnovni instrument odgoja i obrazovanja – međusobni razgovor između učenika i učitelja,
između učitelja i između učenika (Brajša, 1994.). Uspješna komunikacija u razredu je ključ
uspjeha naših učenika. Osim naše uspješne interpersonalne komunikacije uspješna
komunikacija ovisi i o poznavanju naših učenika i prepoznavanju njihovih osjećaja, potreba i
želja. Naravno, sve navedene vještine dolaze do izražaja u učionici. Razgovor između učitelja i
učenika ima pozitivan učinak na razvoj dječjeg mozga te razvija i oblikuje njihovu osobnost.
Sagledajmo okruženje online nastave. Svi nastavni sadržaji koje učitelj objavi dostupni su 24
sata i bilo gdje ako djeca imaju Internet. Sadržajima učenici mogu pristupiti koliko puta žele.
Povratna informacija ili dopuna informacija je trenutno vidljiva. Sve te prednosti nestaju u
trenu ako učenici i njihovi roditelji nemaju potrebna znanja i vještine za korištenje dostupnih
materijala te potrebnu tehničku podršku. Naravno, potrebna je i dobra komunikacija te
poznavanje kulture razgovora u online okruženju, što je po meni upitno. Kako online nastava
utječe na razvoj dječjeg mozga? To je pitanje za medicinske stručnjake i psihologe.

Za kraj uvoda jedna situacija iz moje učionice koja govori o prenošenju i primanju poruka.
Prvi dan:
Učiteljica: Djeco, radit ćemo na projektu. Ako dobro napravimo i prikažemo projekt, nagrada
nam je odlazak u Banske dvore.

Sutradan, roditelj jednog učenika dolazi u školu.
Roditelj: Donosim novce za izlet.
Učiteljica: Kakav izlet?
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Roditelj: Pa, jučer je moje dijete reklo da idete na izlet u posjet dvorcu.
Učiteljica: ??!??
Može li se ovakva situacija dogoditi u online okruženju?

2 Roditelji – djeca – učitelj u online okruženju
Pandemija covid 19 virusa dovela je do promjena u načinu i pristupu obrazovanja. U dvije
školske godine prošli smo nekoliko načina školovanja. Potpuno online, kombinirano uživo i
online te mi u nižim razredima osnovne škole samo uživo. Osvrnut ću se na rad s učenicima
desetogodišnjacima (4. razred osnovne škole) i rad sa sedmogodišnjacima (1. razred osnovne
škole) u online nastavi te suradnji s njihovim roditeljima.
Naravno, da je bilo lakše i jednostavnije pripremiti online nastavu s učenicima 4. razreda. Imala
sam tri godine s njima te ih dovoljno upoznala. Zbog toga je bilo i teže otići iz učionice u eokruženje. Točno sam znala tko će što raditi i kako učiti. Tako je bilo učenika koji su sve sami
radili, bilo je onih koji su tražili moju pomoć, a i onih kojima su roditelji sve radili i pripremali
za nastavu. Djeca su najviše uživala u izradi likovnih radova za koje su imali dovoljno vremena,
za razliku od jednog sata tjedno u učionici.
Za dobru komunikaciju nam je trebalo dva tjedna uhodavanja i dogovora. Došle su do izražaja
prepreke uspješne komunikacije: govorenje umjesto slušanja; nepodnošenje tišine i
impulzivna pitanja. Govorenje umjesto slušanja tj. čitanja poruka su učenici izražavali
slanjem ?! ili

. Učenici nisu podnosili trenutak dok netko drugi upisuje odgovor porukom,

nego su slali upitnike. Često su postavljali pitanja na koja su dobili odgovor u uputi, ali nisu
pažljivo čitali upute ili ju nisu pročitali do kraja. Nakon uspostave pravila, komunikacija je bila
uspješnija, a nakon što sam i ja počela koristiti emotikone još bolja. Saznala sam dvije stvari o
svojim učenicima. Jako su nestrpljivi i vole kada sam na njihovoj razini. Do izražaja je došla
simetrična komunikacija (razgovor na istoj razini) koju je trebalo naučiti i prihvatiti s moje
strane. Je li bilo situacija kao s izletom? Naravno da jeste iako je svaka uputa bila stalno
dostupna.
Desetogodišnjaci su jedva dočekali povratak u učionicu. Bilo im je zanimljivo, osim likovnog,
izrađivati prezentacije i snimati kratke filmove. Naučili smo jedni druge mnogo o radu u
različitim programima i aplikacijama. Naučili su sami ispravljati svoje pravopisne pogreške
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koristeći program za provjeru pravopisa. Nedostajalo im je druženje i igra. Matematika je
svima bila teška. Nakon povratka u učionicu posvetili smo joj mnogo vremena unatoč
edukativnim sadržajima kojima su se stalno mogli vraćati.
S učenicima prvog razreda je bilo lakše, a ujedno i teže. Sada sam znala na što trebam obratiti
pozornost kod davanja uputa i snimanja edukativnih materijala, ali to su učenici koji ne znaju
čitati, a u trenutku prelaska na online nastavu naučili smo tek desatak slova. Na svu sreću, bilo
je Božićno vrijeme što je djeci uvijek zanimljivo, a nastava je u fazi ponavljanja i obilježavanja
Božićnih običaja. Druga teškoća je bila što učenici nisu znali sami pristupiti uputama ili nisu
imali vlastiti mobitel. Uvijek su trebali nazočnost i pomoć roditelja. To kratko vrijeme online
nastave im je bilo zanimljivo. Nisu imali negativnih iskustava niti sadržaja koje nisu razumijeli.
Roditelji su odigrali važnu ulogu. Uglavnom su im sami pojašnjavali ako djeca što nisu
razumijela.
Roditelji su imali veliku ulogu za vrijeme nastave u online okruženju. Osim što su pomagali
učenicima u pojašnjavanju, morali su im osigurati tehniku za praćenje nastave i dostupan
Internet, što nije bilo besplatno. Roditeljski sastanci su također bili online. S roditeljima
učenika četvrtog razreda je bilo lakše i opuštenije jer smo se poznavali tri godine. S obzirom
da nije bilo završnih izleta, tijekom dva mjeseca online nastave imala sam jedan online
sastanak. Na njemu smo dogovorili pravila i način rada. Dogovorili smo prisutnost roditelja u
grupi putem koje se odvijala nastava, ali bez uplitanja u rad i pisanja komentara ili pitanja za
vrijeme rada. Svaki dan dva sata uživo u viber grupi roditeljima nije bilo lako, ali je bilo
zanimljivo.
S roditeljima učenika prvog razreda, od pet održanih, prvi i zadnji su bili uživo. Tri roditeljska
sastanka u online okruženju su bili izazov. Trebalo je roditelje voditi kroz načine učenja čitanja
i pisanja slova, kako pomoći djeci, a ne raditi umjesto njih. Individualni razgovori su bili česti,
putem poruka ili poziva.

3 Zaključak
Osim što je trebalo djecu poučiti komunikaciji u online okruženju, trebala je pouka i
roditeljima. Učiteljima je u opisu posla dobro poznavati pravopis i gramatiku materinjeg jezika,
pravila uljudnog pisanja, poznavanje bontona u različitim okruženjima. U komunikaciji s
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roditeljima ponekad je došlo do nesporazuma u komunikaciji zbog zareza, upitnika ili
emotikona. Učenike se ne ustručavate poučiti pravopisnim pravilima i bontonu komunikacije
u porukama, ali odrasle, i još roditelje učenika? Kako nekome reći da galami koristeći velika
tiskana slova u poruci? Jesmo li mi učitelji pozvani na taj način poučavati i roditelje?
Mislim da u tom slučaju dolazi do izražaja naša interpersonalna komunikacija. Je li ona vidljiva
u online okruženju? Imamo li uvijek strpljenja za još pitanja, za uvijek iste pogreške ili uvijek
ista pojašnjenja?
Jesam li, osobno, dobro organizirala online nastavu? Unatoč edukativnim materijalima koje
sam snimala ili pronašla na internetu, uočila sam nedostatak rada u online okruženju. Što je
za djecu bolje? Poslati emotikonu smješka ili kad učitelj s osmijehom ulazi u učionicu?
Živa riječ učitelja, komunikacija „oči u oči“, pokret i mimika, nezamjenjivi su u poučavanju. S
tim se slažu i učenici i roditelji. I učitelji.
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Povzetek
V prvem delu svojega prispevka sem orisala posamezne vidike zelo obširne in kompleksne
teme o komunikaciji. Osredotočila sem se na pomen, napake in omejitve komuniciranja pri
pouku. V osrednjem delu sem predstavila, kako se dijaki soočajo z izzivi javnega nastopanja
ter kako jih učitelji pri tem lahko usmerjamo, da usvojijo veščino javnega nastopanja kot eno
ključnih veščin, ki jim bo pomagala v nadaljnjem življenju.

Ključne besede: komunikacija, komunikacija v šoli, napake in omejitve pri komunikaciji,
neverbalna komunikacija, javno nastopanje

Abstract
In the first part of my article I tried to depict individual aspects of a very vast and complex
topic of communication. After that I focused on meaning, mistakes and limitations of
classroom communication. How students face the challenges of public performance and how
teachers guide them to acquire one of the key skills that will help them in their future life is
introduced in the middle part.

Key words: communication, classroom communication, mistakes and limitations in
communication, non-verbal communication, public performance
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1 Uvod
V svojem prispevku za simpozij želim prikazati, kako pomembna je komunikacija v razredu
(verbalna in neverbalna) ter s kakšnimi težavami in izzivi se srečujemo dijaki in profesorji,
kadar želimo teorijo o komuniciranju uporabiti v praksi npr. dijaki pri predstavitvi podjetji, ki
so jih obiskali v okviru pouka.

Slika 1: Komunikacija
(https://www.opssecuritygroup.com/communication-is-key/)

1.1 Komunikacija
Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola communicate, ki pomeni skupno napraviti,
sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, biti v medsebojni zvezi. Izraz
comunnio (lat.) pomeni skupnost, communicatio (lat.) pa pomeni sporočilo, naznanilo,
občevanje, povezanost. Komunikacija je tudi prenos informacije od posameznika do
posameznika, zmožnost za vzpostavljanje neposrednega stika s sočlovekom in vplivanja nanj.
Mehanizem komunikacije vključuje prevajanje informacij v razumljive simbole, vedenje, ki
pomeni prenos informacije, zaznavni sprejem simbolov in njihovo prepoznavanje. Na
psihološke procese sprejemanja in oddajanja informacij vplivajo motivi, stališča in izkušnje
posameznika. Pri sporazumevanju se povezujemo s svetom okoli nas, izražamo svoje namere,
občutja in želje (Mauer, 2007, 8).
Teorija o nastanku jezika pravi, da so se besede pojavile kot zvoki, povezani s kretnjami.
Kretnje z rokami so še vedno pomemben del vsakdanjega govora. To dvoje je tako tesno
povezano, da sta dela možganov, ki nadzorujeta premikanje rok in ust, drug ob drugem v
možganski skorji. Pomemben je tudi gen FOXP2, ki je bistven za jezik in nam pomaga, da
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spremenimo nove izkušnje v rutinske postopke (kot sta govor ali igranje na glasbilo). Čeprav
so tudi neandertalci imeli omenjeni gen ter anatomijo in morfologijo, ki omogočata govor, ne
vemo, ali so dejansko govorili. Dokazi kažejo, da je to mogoče, celo precej verjetno. Obstaja
več teorij, zakaj se je pojavil jezik. Ena od teorij pravi, da je bilo pomembno, da si videl oči
drugega človeka ter razbral njegove misli in občutke. Tisti, ki te sposobnosti niso imeli, so
bodisi umrli ali pa so jih ubili, preden so ustvarili potomce Sposobnost prepoznavanja
sočlovekovih misli je bila odločilna za preživetje zgodnjih ljudi (Cregan-Reid, 2021, 57-59).
Komuniciramo lahko glede na:
-

razdaljo udeležencev: neposredno ali posredno

-

število sodelujočih: intrapersonalno (komuniciranje s samim seboj), interpersonalno
(gre za stike med posamezniki ali skupinami ljudi), javno komuniciranje (mediji oz.
sredstva javnega obveščanja kot so časopisi, radio, televizija …

-

glede na smer: enosmerna (preprosta in kratka sporočila) in dvosmerno (povratne
informacije prejemnika)

-

glede na obliko: besedno (verbalno) in nebesedno (neverbalno)

-

Proces komuniciranja sestavljajo štirje elementi:

-

oddajnik oziroma pošiljatelj, ki je vir informacij in pobudnik komunikacijskega procesa

-

sprejemnik – poslušalec, sogovornik, ki je lahko oseba, skupina ali naprava

-

sporočilo oziroma informacija, ki je lahko besedna ali nebesedna.

-

komunikacijska pot – kanal, ki je lahko osebni neposredni stik, telefon, pismo,
elektronska pošta itd.

Poleg naštetih elementov je za uspešno komunikacijo potreben jasno izoblikovan cilj, vizija ali
namen komunikacije. Na našo komunikacijo vplivajo tudi: trenutno razpoloženje, potrebe
izkušnje, vedenje, predsodki, stališča, znanje …, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na
komunikacijski proces.
Pomemben vidik komuniciranja je tudi etika komuniciranja, kjer soustvarjamo in odražamo
odnose med ljudmi in kulturami. Dve temi sta najbolj izpostavljeni s pedagoškega vidika:
vljudnost in etična podoba učiteljev. Vljudnost je temelj človekovega družbenega življenja in
je hkrati predpogoj človeškega sodelovanja ter uspešnega komuniciranja (Megovec, 2013, 2124).
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

252

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

Druga tema je etična (samo)podoba učiteljev. Etos je samopodoba, ki jo kažemo poslušalcu in
jo želimo pokazati navzven, zato da dosežemo cilj pri dijakih – ohranjanje, povečanje
pozornosti in naklonjenost dijakov. Bistvena je všečnost, ki se je ne da opredeliti ali
formalizirati. Ključen vpliv na pedagoški proces ima učiteljev entuziazem - odnos učitelja do
svojega predmeta (Žagar in Domajnko, 2006, 63-64).

Slika 2: Medosebna komunikacija
(https://imgbin.com/png/KPWzh8ZZ/communicative-competence-communication-disorderinterpersonal-relationship-png)

1.2 Komunikacija v šoli
Osnovni inštrument vzgoje in izobraževanja je pogovor, ki poteka v smeri učitelj - dijak (in
obratno), učitelj - učitelj ter dijak-dijak. Medosebna komunikologija je postala temelj sodobne
vzgoje in izobraževanja (Brajša, 1993, 3).
Pogovor človeka vseskozi spremlja in se spreminja v osnovno sredstvo za njegovo preživetje.
Če vse to prenesemo na področje šole in izobraževanja, ugotovimo, da šola pomembno
prispeva k programiranju dijakovega življenja v prihodnosti ter pomaga pri razvoju možganov.
Da bi šola ustvarila ustrezno okolje za razvoj in rojstvo dijakove osebnosti, mora biti v
komunikaciji med učitelji in dijaki dovolj prostora za diferenciranje, eksperimentiranje,
svobodno ponovno približevanje in individualizacijo. Rezultat uspešnega razvoja dijakove
osebnosti je diferencirano vedenje, samostojno mišljenje, svobodno in aktivno komuniciranje
in trdna stališča.
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Komunikacija je osnovni inštrument razvoja naše identitete. V pogovoru z učiteljem se mora
dijak naučiti informacije sprejemati in dajati. Potrebno pa je medsebojno zaupanje. K
ugodnemu razvoju identitete pripomore tudi možnost obeh udeležencev, da svobodno
izbirata informacije. Pomemben vpliv imata še aktiven pogovor (aktivno sodelovanje v
pogovoru-dialog) ter sprejetost samih sebe in ne samo sogovornika (Brajša, 1993, 5-14).
Učitelj je odgovoren za pošiljanje, sprejemanje in delovanje svojih sporočil. Govoriti bi moral
tako, da dijaki sporočilo sprejmejo in da nanje vpliva skladno z namenom sporočila. Samo
zavestno, hoteno in načrtovano učiteljevo komuniciranje lahko imenujemo strokovno
komuniciranje.
Haley pravi, da komuniciramo, ko v neki situaciji nekomu nekaj sporočam. Ta proces je
sestavljen iz štirih osnovnih elementov:
JAZ (pošiljatelj) NEKAJ POŠILJAM (sporočilo) NEKOMU (prejemniku) V DOLOČENI SITUACIJI
(kontekst) (Brajša, 1993, 21).
Komuniciramo lahko z besedami ali brez njih. To pomeni, da ni mogoče ne komunicirati.
Dejansko komuniciramo že s samo navzočnostjo v odnosu, ne da bi karkoli izrekli. Če se tisto,
kar govorimo, in tisto, kar sporočamo z neverbalnim vedenjem, med seboj ujema, in če
izgovorjena vsebina potrjuje naš odnos do nje in prejemnika sporočila, takrat komuniciramo
usklajeno in iskreno ter obratno (Brajša, 1993, 23-25).
Leva možganska polovica komunicira digitalno, desna pa analogno (neverbalno). Z levo
možgansko polovico komuniciramo verbalno, racionalno, logično. Z njo odkrivamo pravila in
zakonitosti, analiziramo detajle, razmišljamo linearno in vzročno-posledično. Mislimo v
besedah, analiziramo stvari in jih poimenujemo. Z desno polovico možganske skorje pa
komuniciramo neverbalno, intuitivno, s čustvi, ustvarjalno nelinearno, cirkularno, celovito. To
je sintetično, spontano mišljenje. Sodobna vzgoja in izobraževanje potrebujeta levo in desno
možgansko polovico. Dijaki se morajo naučiti verbalne komunikacije, toda tudi prepoznavanja
neverbalnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja, iskanja podrobnosti in zaznavanja
celote. Vse to pa je mogoče, če pri dijakih spodbujamo delovanje obeh možganskih polovic,
kar predvideva tako verbalno kot neverbalno komunikacijo med učitelji in dijaki (Birkenbihl v
Brajša, 1993, 35).
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Slika 3: Strategije komuniciranja
(https://www.insperity.com/blog/effective-communication-strategies/)

1.3 Napake pri komunikaciji in omejitve
Če hočemo nekomu (dijaku) nekaj sporočiti, moramo to spremeniti v besede (kodirati) in
izgovoriti. To je poslano sporočilo. Sogovornik (dijak) nas mora slišati in razumeti. To mu lahko
otežijo mehanične motnje (šumi, nejasen in tih govor) in tudi semantične motnje
(nerazumljiva vsebina). Če nas je slišal in razumel, mora to, kar je slišal in razumel, spremeniti
v svoj jezik (dekodirati) in temu dodati svoj pomen (interpretirati). Lahko se zgodi, da se
sprejeto sporočilo sploh ne ujema s poslanim. Ti dve sporočili imata dva avtorja: pošiljatelja in
prejemnika sporočila. Sporočili sta lahko različni in se ne ujemata drugo z drugim. Lahko se
medsebojno povsem izničita in sta si pomensko povsem nasprotni (Brajša, 1993, 26-25).
Človek zaznava poslana sporočila s čutili za zvok, svetlobo, tip, mraz, vonj, vročino in bolečino.
Že sama čutila imajo določene omejitve (npr.: človek zaznava zvoke samo v določenem
frekvenčnem pasu). Zaznavane dražljaje filtrira tudi živčni sistem in človeški možgani. Gre za
to, da človek sporočila sicer zazna, človekov živčni sistem oziroma človeški možgani (zavest in
podzavest) pa del zaznanih informacij takoj izločita. Torej gre pri filtriranju za izločanje zaradi
omejitev čutil živčnega sistema ter za zavestno in podzavestno izločanje. V nekem časovnem
intervalu je človek sposoben sprejeti le omejeno število sporočil, zaznanih s čutili. Po drugi
strani pa človek posamezna sporočila izključuje, ker se jim zavestno ali podzavestno želi
izogniti. Razlogi za izločanje že sprejetih sporočil so: stereotipi, utrujenost oziroma stres, vpliv
alkohola in drog, komunikacijska obremenitev in drugo.
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Pomemben dejavnik, ki vpliva na filtriranje, je komunikacijska obremenitev, ki je funkcija
števila obremenitev, ki morajo biti sprejete v nekem časovnem intervalu (Novak v Mauer,
2007, 12-13).

1.4 Neverbalna komunikacija

Slika 4: Neverbalna komunikacija
(https://cubicleninjas.com/7-facts-about-non-verbal-communication/)

Neverbalna komunikacija je zelo pomembna in je nepogrešljiv del našega komuniciranja z
drugimi. Sestavljena je iz vedenja telesa (drže, usmerjenosti in gibov telesa), mimike (čela, lic,
brade obrvi, ust), očesnega stika (pogleda, zenic, očesnih mišic), govora (hitrosti, ritma, jakosti,
barve, glasu, melodije, jasnosti, smeha, glasov brez verbalne vsebine), gestikulacije (govorice
rok, velikih in malih kretenj), dotikov, oblačenja, vedenja v prostoru (intimnega, osebnega,
družbenega, območja telesne razdalje), vedenja v času (intimnega, osebnega, družbenega in
časa za srečanja), zunanjega konteksta (zunanjih okoliščin med komuniciranjem).
Učitelji se z dijaki pogovarjajo tudi neverbalno. Dijaki zelo dobro zaznavajo in so za neverbalna
sporočila svojih učiteljev precej občutljivi. Opazujejo telesno držo, vzravnanost, sklonjenost.
»Berejo« z učiteljevih ustnic in obraza. Opazujejo mimiko in sklepajo o njegovem resničnem
mnenju o tistem, o čemer govori. Spremljajo njegove oči, barvo glasu, gibe rok. Ni jim vseeno,
kako se njihov učitelj oblači. Učitelj mora spoštovati emocionalne in fizične meje, prek katerih
ne sme. Ni vseeno, v kakšnem kontekstu, okolju in situaciji se z njimi pogovarjamo. Vsi
navedeni segmenti neverbalnega komuniciranja bistveno vplivajo na tisto, o čemer govorimo,
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in na tiste, s katerimi govorimo (Birkenbihl 1990, Morris 1978, Rudenauer 1982, Sheflen 1976,
Schwetfeger 1988, Stangl 1977, Watzwick in sodelavci 1976 v Brajša, 1993, 31-33).

1.5 Neverbalna komunikacija v šoli
V našem celotnem medsebojnem komuniciranju ima neverbalna komunikacija vrsto
pomembnih funkcij. Na vsebinski ravni neverbalna sporočila spreminjajo, potrjujejo,
dopolnjujejo in širijo tehtnost izgovorjene vsebine in usmerjajo k delu z vsebino. Na osebni
ravni izražamo z neverbalnimi sporočili svoja čustvena stanja, namere in pričakovanja. Na
odnosni ravni izražamo z neverbalno komunikacijo svoja stališča do izgovorjenih stališč,
opredeljujemo stališča in odnose, vzdržujemo in usmerjamo strukture moči in družbenega
reda ter naša splošna duhovna stališča. Na vplivni ravni predstavljajo neverbalna sporočila
močno sredstvo ozaveščanja in vplivanja naših sporočil, pospešujejo ali upočasnjujejo
komunikacijski feedback in dialog. Šele ob neverbalnem spremstvu dobi izgovorjeno sporočilo
svoj pomen in smisel, svojo učinkovitost in vpliv. Neverbalna sporočila lahko okrepijo, oslabijo
ali celo razveljavijo izgovorjeno besedo. Govorica telesa je enakopravni partner govorici naših
možganov in duha. Naše telo govori tudi takrat, kadar si tega ne želimo.
Skrivnost uspešnosti interpersonalnega komuniciranja je v medsebojni usklajenosti verbalnih
in neverbalnih sporočil. Proces usklajevanja omenjenih sporočil je sestavljen iz treh stopenj.
Prva stopnja je ozaveščanje, prepoznavanje svojega in tujega neverbalnega vedenja med
medosebnim komuniciranjem. Druga stopnja je pogovor, verbalizacija, metakomunikacija o
lastnih in tujih neverbalnih sporočilih. Ker so neverbalna sporočila večznačna, se napačnemu
razlaganju lahko izognemo le v pogovoru, v katerem dobimo avtentično razlago in pomen
sporočila. Tretji korak je skupno pojasnjevanje neusklajenosti, vzajemno uglaševanje in
usklajevanje opaženih in pojasnjenih napačno razumljenih verbalnih in neverbalnih sporočil.
Če tega ne napravimo, imamo neusklajeno komuniciranje, ki lahko popolnoma onemogoči
nadaljnjo komunikacijo.
Eden bistvenih pogojev za uspešno vzgojo in izobraževanje je usklajenost komunikacije med
učiteljem in dijakom ter med verbalnim in neverbalnim načinom komuniciranja (Brajša, 1993,
33-35).
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2 Javno nastopanje - izziv za dijaka
Dijaki morajo v obdobju srednješolskega izobraževanja večkrat javno nastopati
(splošnoizobraževalni, strokovni predmeti, praktični pouk). Vemo, da se dijaki med seboj
razlikujejo – imajo različno predznanje, učne navade, stališča … Naša naloga je, da skušamo
dijake pripeljati do dobrega znanja in veščin, s katerimi bodo uspešno nadaljevali svojo
poklicno pot in jim bodo koristile tudi v zasebnem življenju.
Ko iz Evropskega referenčnega okvirja vzamemo osem ključnih kompetenc, ki jih je Evropska
komisija opredelila v letu 2007, lahko ugotovimo, da so veščine sodelovanja in komuniciranja
tiste, ki prečijo in podpirajo oz. so na različne načine povezane z razvojem vseh ostalih:
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematične
kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje
učenja, socialnih in državljanskih kompetenc, samoiniciativnosti in podjetnosti ter kulturne
zavesti in izražanja. Veščine sodelovanja in komuniciranja so ključne za izražanje
posameznikovih spretnosti in sposobnosti na vseh drugih področjih njegovega funkcioniranja
v ožjem in širšem okolju ter za izgradnjo odnosov v skupinah, v katere je formalno in
neformalno vključen. Z visoko razvitimi tovrstnimi veščinami lahko celo kompenzira morebitne
primanjkljaje na drugih področjih oz. pri drugih kompetencah.
Pomembnost veščin sodelovanja in komuniciranja je potrebno približati dijakom na način, ki
bo zagotavljal razumevanje pomena do te mere, da se jim bo zdelo vredno uriti se oz. razvijati
tudi v interakcijah zunaj šolskega prostora. V pomoč so nam lahko priročniki Zavoda RS za
šolstvo iz zbirk Posodobitev pouka v gimnazijski praksi, kjer so navedene smernice za razvijanje
veščin sodelovanja in komuniciranja.
Dijaki 2. letnikov srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) vsako leto opravijo strokovno
ekskurzijo v posamezna podjetja, v katerih si ogledajo potek proizvodnje in izdelke ter
spoznajo zgodovino podjetja. Po opravljenem ogledu dobijo dijaki nalogo, da videno tudi
predstavijo. Pri tem morajo uporabiti veščino sodelovanja in javnega nastopanja v slovenskem
in angleškem jeziku ter uporabiti strokovno znanje in izrazoslovje, ki so ga pridobili pri
praktičnem pouku (Štraser N. in Bevc V. Spodbujanje razvoja veščin sodelovanja in
komunikacija s formativnim spremljanjem, 2018, 5-6).
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Nastopi dijakov predstavljajo izziv ne samo za dijake, ampak tudi za učitelje, ki so
medpredmetno povezani in udeleženi pri predstavitvi (strokovni predmeti, praktični pouk,
slovenščina, angleščina, družboslovje).
Kako torej skupino dijakov (okrog 30) pripraviti na uspešno predstavitev podjetja? Kako jih
naučiti dobre verbalne in neverbalne komunikacije? Potrebno je uporabiti različne metode
dela in biti pozitivno naravnan. Dijakom je potrebno povedati, da so vsi sposobni opraviti
predstavitev.

2.1 Navodila za delo
Dijaki pred odhodom na strokovno ekskurzijo dobijo navodila za delo. Oddelek se razdeli na
skupine po 4 oz. 5 dijakov. Pri pouku, pri predmetih, kjer bo potekalo medpredmetno
sodelovanje, oblikujejo vprašanja, ki jih bodo zastavili v podjetju.
PRIMERI VPRAŠANJ:
Zgodovina podjetja
Kdaj je podjetje nastalo?
Kdo so bili ustanovitelji?
Ali ima podjetje proizvodnjo ves čas na isti lokaciji? Se je podjetje selilo? Imajo danes
podružnice v drugih državah?
Kako se je spreminjalo lastništvo podjetja?
Kdo so danes lastniki podjetja?
Kako se je spreminjalo število zaposlenih skozi različna obdobja?
Kako je na proizvodnjo vplivala osamosvojitev Slovenije? Ali so izgubili jugoslovanske trge?
Kako je razpad Jugoslavije vplival na dobiček podjetja?
Kako se je spreminjalo število zaposlenih (padanje/rast)?
Proizvodnja
Koliko ur na dan poteka proizvodnja (8, 12, 24 ur, krajši delovni teden - 4 dni)?
Katere izdelke/polizdelke/postopke proizvajajo oz. potekajo v podjetju?
Kako so se spreminjali postopki obdelave skozi obdobja?
Uvajajo nove postopke, robotizacijo podjetja …?
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Ekologija in skrb za zdravje zaposlenih
Kako so v podjetju skrbeli za ekološki vidik včasih (odpadki, odplake, izpusti, recikliranje)?
Kako omenjene težave rešujejo danes?
Katere predpise morajo upoštevati?
Kako skrbijo za zdravje zaposlenih – zaščitna oprema/varnostni predpisi/varstvo pri delu?
Na strokovni ekskurziji si morajo vsi dijaki zapisovati odgovore na vprašanja.
Ko se vrnejo v šolo, skupinam določimo, katero področje bodo predstavili. Vsak član skupine
mora pripraviti del predstavitve, ker želimo, da sodelujejo vsi dijaki in ne samo vodja skupine.
Predstavitev pripravijo deloma doma in jo dokončajo v šoli (4 šolske ure). Za delo potrebujejo
računalnik, ker se večinoma odločijo za predstavitev s pomočjo Power Pointa. Lahko izdelajo
tudi plakat.
Nastop si ogleda tudi učitelj, ki jih poučuje slovenščino in jih oceni s pomočjo ocenjevalnega
obrazca (medpredmetna povezava). Predstavitev opravijo tudi pri pouku angleščine
(medpredmetna povezava), kjer so prav tako ocenjeni. S takšnim načinom dodatno utrjujejo
in poglabljajo strokovno znanje in uporabo strokovne angleščine.
Za izdelavo predstavitve dobijo dijaki navodila:
-

Pregledati morajo zapiske, ki so jih napravili na strokovni ekskurziji.

-

Poiskati morajo dodatne informacije (članki, splet, reklamno gradivo).

-

Pripraviti morajo oporne točke za predstavitev, predstavitev ustrezno oblikovati
(bistveni podatki, slikovno gradivo, velikost pisave, barvno ozadje, ustrezno navajanje
virov in literature …).

Pri pouku družboslovja skušam dijake ustrezno pripraviti na predstavitev. S pozitivno
motivacijo skušamo omiliti tremo pred nastopom. Z njimi delim svoje izkušnje javnega
nastopanja – pozitivne in negativne. Dijaki to sprejemajo z odobravanjem, še posebej, ko jim
pripovedujem m o situacijah, v katerih sem tudi sama imela težave z javnim nastopanjem.
Nato jim predvajam dva posnetka, ki sta nastala s pomočjo igre vlog. Prvi prikazuje dijake, ki
berejo besedilo s projekcijskega platna, besede se jim zatikajo. Obrnjeni so s hrbtom proti
sošolcem. V predstavitvi uporabljajo tujke, ki jih nerazločno preberejo in jih ne znajo pojasniti.
Govorijo tiho in nerazločno. Telesna drža je sklonjena, telo zakrčeno, očesnega kontakta s
publiko ni. Roke držijo v žepih ali prekrižane na prsih. Nekateri dijaki stojijo s hrbtom naslonjeni
na tablo.
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Druga predstavitev prikazuje dijake, ki suvereno nastopajo. Obrnjeni so proti občinstvu, v
primerni razdalji. Govorijo razločno, dovolj glasno, brez zatikanja. Zapis, ki je viden na platnu,
sestavljajo ključne besede oz. povedi. Predstavitev popestrijo še z dodatnimi informacijami.
Termine znajo ustrezno pojasniti. Roke držijo ob telesu. Drža telesa je sproščena. Očesni
kontakt poteka z vsemi udeleženci.
Skupaj opravimo analizo obeh nastopov in dijake spodbudim, da komentirajo napake, ki so jih
opazili pri posnetku.
Dijake prosim, da ocenijo oba nastopa in povedo, kakšen nastop želijo sami pripraviti.
Opozorim jih, da morajo pri zapisu, ki ga želijo pripraviti, zapisati samo ključne besede in temu
dodati še dodatne informacije, ki jih povedo in ne preberejo. Oporne točke imajo lahko
zapisane na listu, ki ga imajo pred seboj.
Če uporabljajo termine, jih morajo znati ustrezno pojasniti.
Pri pouku slovenščine in angleščine je potrebno preveriti slovnično pravilnost zapisanega
besedila, ki ga bodo predstavili.
Predstavitev mora potekati tekoče, dovolj glasno, da slišijo vsi poslušalci. Pomembno je, da
nastop glasno vadijo, najprej sami in nato v skupini, toliko časa, da so z njim zadovoljni vsi člani
skupine.
Opozorim jih na pomen neverbalne komunikacije. V razredu sama demonstriram nekaj
primerov telesne govorice in dijake pozovem, da povedo kakšni so njihovi občutki. Opozorim
jih, da morajo biti pri nastopu pozorni na:
-

drža telesa – vzravnana, roke ob telesu oz. pred seboj držijo list z opornimi točkami
(Pease, 1986, 59-73),

-

obrazna mimika je sproščena (Mihaljčič, 2000, 36),

-

očesni kontakt – z očmi drsijo preko vseh poslušalcev (Možina, 1995, 53 in 448),

-

oblačila – urejena, čista, pomembna je ustrezna telesna higiena (Osredečki, 1990, 166).

Pred nekaj leti priprav dijakov nismo izvajali, saj smo bili prepričani, da te spretnosti že
obvladajo. Nekateri dijaki so res bili vešči javnega nastopanja, večina pa se je raje držala v
ozadju in prepuščala nastopanje vodji skupine. Nekateri dijaki imajo težave s slabo
samopodobo, nanje vplivajo negativne predhodne izkušnje, imajo težave z govornimi
napakami, z jecljanjem … zato se javnemu nastopanju raje izognejo.
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Bistveno je, da ustvarimo v oddelku sproščeno vzdušje in sprejetost vseh dijakov ne glede na
njihove težave (se jim ne posmehujemo, ne izražamo negativnih komentarjev …) Pri dijakih
razvijamo empatijo do sošolcev - opozarjamo jih na to, kako bi se sami počutili v vlogi govorca,
ko bi se jim drugi posmehovali. Bistveno je, da se na nastop res dobro pripravijo, da si dobro
zapomnijo besedilo, ki ga morajo predstaviti.
Po več letih dela z dijaki sem ugotovila, da so predstavitve dijakov bistveno boljše, od kar jih
nanje sistematično pripravljamo. Nekaterim dijakom so te stvari že znane, drugim pa so nekaj
novega. Prvi svoje veščine javnega nastopanja in sodelovanja utrdijo, drugi se jih naučijo.
Dijaki, ki bodo znali dobro nastopati in sodelovati z drugimi, bodo bolj konkurenčni na trgu
delovne sile. Omenjeni veščini pa jim bosta koristili tudi pri zasebnem življenju, pri
navezovanju stikov z drugimi.

3 Zaključek
V prispevku sem želela osvetliti vsaj delček zelo obširne teme, ki se imenuje komunikacija.
Ker poučujem v srednji šoli, se mi zdi še posebej pomemben proces komuniciranja z dijaki
(seveda tudi s starši in sodelavci). Osnovni namen komunikacije v šoli je prenašanje znanja in
razvoj samozavestnega, suverenega dijaka, ki bo dobro »oborožen« z znanjem, spretnostmi in
veščinami, ki mu bodo pomagale na poti v življenje. Hkrati z govorjeno besedo pa dijakom z
neverbalno komunikacijo potrjujemo ali negiramo izrečene besede. Posredujemo jim tudi
svoje vrednote, norme, stališča … in zato moramo biti še posebej pozorni, da je naša
komunikacija vljudna, da dijake spoštujemo, kar je osnova človeškega sodelovanja in
uspešnega komuniciranja.
Prihajajo nove generacije dijakov, ki so zadnji dve šolski leti doživeli precej nenavaden način
šolanja. Nova realnost nam je vsem (tako učiteljem in dijakom) pokazala, da je neposreden
stik oz. komunikacija v šoli izjemnega pomena za razvoj mladega človeka.
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Povzetek
Z obvladovanjem lepega vedenja se ne rodimo, ampak se moramo tega naučiti. V prispevku
sem predstavila, kako sem učence v procesu formativnega spremljanja pouka vodila v
spoznavanje nekaterih delov bontona. Naučili so se tudi ločevati uradne in neuradne govorne
položaje z uporabo pravil vljudnega pogovarjanja. Zaradi potrebe, ki izhaja iz šolanja na
daljavo, smo oblikovali skupna pravila obnašanja na videokonferenčnih srečanjih. Pri
poučevanju sem vključevala strategije sodelovalnega učenja in jih navajala na odgovorno delo
ter soodvisnost med člani. S takšnim poukom postajajo samostojnejši, predvsem pa aktivnejši.
Naučijo se ovrednotiti svoje znanje v procesu samoevalvacije, predvsem pa so seznanjeni z
nameni in kriteriji učenja. Učenec je pri takšni obliki pouka glavni akter, sam si postavi kriterije,
znanje, ki ga pridobi na ta način, pa je posledično boljše in upam, da tudi trajnejše.

Ključne besede: bonton , uradni in neuradni pogovor, sodelovalno učenje, odgovornost

Abstract
People are not born with good manners management; this is something we need to learn.
In this article, I have presented how I guided the students into learning some parts of good
manners with the help of formative assessment in the learning process. They learnt how to
differentiate between formal and informal speech positions by using rules of polite
communication. Due to the need of distance learning we have formed the common rules of
conduct during our video meetings. While teaching I included collaborative learning strategies
and introduced the students to responsible work and co-dependence of members. With this
type of lessons, they are becoming more independent and, above all, more active. They learn
to evaluate their knowledge in the process of self-evaluation, and they are familiar with the
purposes and criteria of learning. In this form of teaching, the student is the focus, he sets the
criteria himself and the knowledge that he acquires through this process is consequently
better and hopefully more permanent.

Key words: good manners, formal and informal communication, collaborative learning,
responsibility
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1 Učenje bontona – je to še sploh aktualno?
V svoji pedagoški praksi ugotavljam, da v današnjem času lepemu vedenju ne dajemo več
toliko veljave kot v preteklosti. Tudi staršem, ki v največji meri vzgajajo svoje otroke, se to
večkrat zdi stvar, ki jo opravijo mimogrede, z mišljenjem, da lepo obnašanje pride skupaj z
odraščanjem. Rees navaja, da so v vseh obdobjih živeli ljudje, ki so bili pod nivojem
sprejemljivega. Vedno so obstajali nevzgojeni, prostaški ljudje in neotesanci, ne glede na to,
kako so jih imenovali. To, kar se je spremenilo, je meja, do katere je preostali del družbe
pripravljen zamižati na eno oko in brez komentarja spregledati neprimerno obnašanje (Rees,
1998). Nekateri učenci se v današnjem času s težavo naučijo vikanja učiteljice, pravilnega
ogovarjanja, pozdravljanja, odzdravljanja. To je proces, ki zahteva precej vztrajnosti in
potrpežljivosti. Učence je treba sistematično naučiti vljudnega pogovarjanja in vedenja, kar
velja v različnih okoljih. Nikoli naj ne bo učitelj toliko obremenjen z učno snovjo, da bi si ne
vzel časa za navajanje učencev na uporabljanje pomembnih in nepogrešljivih besed: prosim,
hvala, oprostite, izvolite ter osnovnih norm obnašanja v različnih situacijah.
Bonton je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložen kot lepo, olikano vedenje. Beseda v
francoščini pomeni “dober ton” ali “dober vtis” in zajema pravila spodobnega vedenja v
družbi. Gre za primerno obnašanje doma, na ulici, v šoli, različnih ustanovah. »Bonton imamo
zato, da nam je v življenju lažje. Če vemo, kaj se od nas pričakuje in so pravila jasna, potem o
njih ni potrebno pogosto premišljevati, ampak jih upoštevamo samodejno» (Baseler, 2008,
16).
Lepo obnašanje se začne s pogovorom, zato po učnem načrtu v 5. razredu pri slovenščini
sistematično obravnavamo vljudno pisno in ustno komunikacijo, ki sta sestavni del bontona.
Učenci se naučijo uporabljati pravilen uradni in neuradni pogovor. »Temeljni cilj je razvijanje
zmožnosti ustreznega, vljudnega in učinkovitega neuradnega in uradnega pogovarjanja«
(Križaj, 2018, 66). »Zavedati se je potrebno, da se mnogi učenci zaradi okolja, iz katerega
prihajajo, z vsemi ljudmi, nadrejenimi oz. uradnimi (celo z učitelji ), pogovarjajo samo na en
način, to je neuradno; to pa v slovenskem kulturnem prostoru ni dopustno. Zato naj učitelj od
učencev zahteva, da ga pozdravljajo in ogovarjajo z uradnimi izrazi ter vikajo« (Križaj, 2018,
66). S tem učitelji ne bodo ustvarili čustvene in generacijske pregrade, ampak bodo učencem
pomagali, da bodo v svojem okolju prepoznali tudi hierarhična družbena razmerja in se nanje
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

266

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

pravilno odzvali. Hkrati pa se je treba zavedati, da se je družba toliko spremenila, da so odnosi
med sorodniki danes drugačni, kot so bili v preteklosti, in je povsem običajno, da se sorodnike
tika in ne več vika ali celo onika. Tudi bonton je živa stvar, ki se spreminja, čeprav osnove
lepega obnašanja ostajajo enake. Pri tem smo v prvi vrsti zgled tako, da s svojimi sogovorci
upoštevamo načela vljudnega pogovarjanja.

2 Učenje bontona
2.1 Učenje pogovora
Med cilji, kjer si učenci v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju razvijajo slogovno zmožnost, je,
da uradno oz. neuradno ogovarjajo osebe v ustreznih okoliščinah, jih tikajo oz. vikajo v
ustreznih okoliščinah ter vrednotijo vljudnost danih izrekov. V 2. vzgojno-izobraževalnem
obdobju nadgradijo znanje tako, da argumentirano vrednotijo upoštevanje načel vljudnega
pogovarjanja pri obeh sogovorcih, sodelujejo v igri vlog in pokažejo poznavanje značilnosti
dane vrste pogovorov. Tako vadijo govorno in pisno različne vrste pogovorov.

Slika 1: Primer zapisanega uradnega pogovora
(Osebni arhiv M. Ostovršnik Lilija)

Pred in med učno enoto po načelih formativnega spremljanja pouka postavimo kriterije
uspešnosti, kjer razmislijo, kaj je pomembno za določeno vrsto pogovora.
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Primer učenčevega kriterija uspešnosti (za uraden pogovor):
»Moj zapis pogovora bo ustrezen, ko bom upošteval pravilen uvodni in končni pozdrav,
uporabil pravilno določilo pred lastnim imenom in rabo vikanja.«
Na osnovi znanih kriterijev uspešnosti o pisnem oz. ustnem primeru pogovora se učenci
samoevalvirajo ali podajo povratno informacijo sošolcu, kjer največkrat uporabijo strategijo
podajanja povratnih informacij: dve zvezdi, eno željo, s katero povedo dve stvari, ki sta bili v
pogovoru dobri, in informacijo o tem, kaj je treba v pogovoru dopolniti, popraviti.

2.2 Bonton v različnih situacijah
Odločila sem se, da bodo spoznali oziroma dopolnili poznavanje osnov bontona:
-

pri jedi,

-

na prireditvah in koncertih,

-

vsakdanji bonton,

-

spletni bonton.

Pri tem sem želela učence čim bolj aktivno vključiti v proces učenja. Ugotavljam namreč, da je
učinek učenja veliko večji, če je njihovo učenja osmišljeno in v njih spodbudimo zanimanje,
zato v svoje delo uvajam elemente formativnega spremljanja pouka s čim več sodelovalnega
učenja. Če učenec pozna namene učenja, sodeluje pri oblikovanju kriterijev uspešnosti,
vseskozi spremlja svoj proces učenja in napredka, se uči podajati povratno informacijo sošolcu
ter ovrednotiti svoj napredek, potem je njegova vloga bistveno drugačna kot pri klasičnem
pouku, kjer je običajno poslušalec in prejemnik znanja, ki mu ga predaja učitelj.

Motivacija, aktivacija predznanja, nameni učenja, kriteriji uspešnosti
Učencem sem na različnih mestih v razredu prilepila liste s ključnimi besedami (bonton pri jedi,
vsakdanji bonton, spletni bonton in bonton na koncertih). Povedala sem jim, da so to neke
vrste grafiti, ki jih dopolnijo s svojim poznavanjem napisane teme. Premikali so se od lista do
lista, kamor so zapisali svoje ključne besede, ki so se jih spomnili ob podanih naslovih. Pri tem
so morali najprej prebrati že napisano in zapisati še kaj novega, svojega. Odgovore na vse štiri
grafite smo skupaj prebrali in ugotovili, kaj o bontonu že vedo. Ogledali smo si posnetek, ki je
predstavljal primer neprimernega vedenja za mizo. V analizi smo povzeli napake pri obnašanju.
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Učencem sem predstavila dejavnosti za nadaljnje učenje. Določili smo tudi namen učenja, in
sicer da dopolnijo svoje znanje o bontonu na spletu, koncertih, vsakdanjem življenju in pri jedi.
Kriteriji uspešnosti so se navezovali na uspešno obvladovanje lepega obnašanja v danih
situacijah in na uspešnost pri skupinskem delu. Pri slednjem so uspešni, ko pozorno poslušajo
sošolca, v skupini sodelujejo glede na vlogo in nalogo, ki jo imajo, tako da napišejo, povedo,
naredijo vse, kar znajo, in se zavedajo odgovornosti za svoje znanje in znanje sošolcev.

Učenje v skupinah – sestavljanka in dokazi o učenju
V pouk večkrat vključujem različne strategije sodelovalnega učenja. Na ta način učence
motiviram, saj aktivno gradijo svoje znanje, ob tem pa razvijajo še komunikacijske in socialne
veščine. Tokrat sem uporabila sestavljanko (Peklaj, 2001), ki se uporablja za delo z besedilom.
Za to metodo je značilna velika soodvisnost med člani skupine, saj je od vsakega odvisno, kako
se bo snov naučili. Na osnovi razrezanih fotografij, ki prikazujejo različne situacije uporabe
bontona, se učenci razdelijo v heterogene skupine po štiri člane. To je osnovna skupina, v
kateri vsak dobi eno izmed naštetih tem o bontonu. Znotraj skupine sem določila tudi vloge
časomerilca, skrbnika za red in vodje. Vsak potem 2–3-krat prebere svoj del gradiva, izlušči
bistvo in ga zapiše na pripravljen miselni vzorec.

Slika 2: Uvodno delo v osnovnih skupinah
(Osebni arhiv M. Ostovršnik Lilija)
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

269

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

Sledi delo v strokovnih ali »ekspertnih« skupinah. Vsi člani imajo sedaj enako besedilo, zato se
o njem pogovorijo, se dopolnjujejo in pripravijo na poročanje v osnovni skupini. Pri tem se
trudijo, da izluščijo glavno misel in se pripravijo, da bodo sošolcem temo predstavili na jasen
način.

Slika 3: Izmenjava mnenj o temi v strokovni skupini
(Osebni arhiv M. Ostovršnik Lilija)

Ko so pripravljeni, se vrnejo v osnovne skupine, kjer vsak predstavi svoj del gradiva. Pri tem so
pozorni na to, da so dovolj jasni in da predstavijo bistvene podatke na razumljiv način.
Pripravljeni miselni vzorec dopolnijo z informacijami, ki so jih pridobili od sošolcev v osnovni
skupini.
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Slika 4: Dopolnjevanje miselnega vzorca
(Osebni arhiv M. Ostovršnik Lilija)

Vsakdo se pripravi na predstavitev vseh tem, ki so jih obravnavali. Iz vsake skupine izberem
naključnega poročevalca, ki povzame naučeno o bontonu. Ostali v skupini ga ob koncu
dopolnijo, če je kaj izpustil. O delu poroča vsaka skupina.
Individualno odgovorijo še na vprašanja, ki se navezujejo na vse teme.

Slika 5: Dokazi o učenju o bontonu
(Osebni arhiv M. Ostovršnik Lilija)
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Do naslednje ure oddelčne skupnosti so v osnovnih skupinah pripravili igro vlog, v kateri so
uprizorili primera lepega in neprimernega obnašanja v danih situacijah. Pri tem so upoštevali
že poznano in novo naučeno o bontonu.

Vrstniška povratna informacija in samovrednotenje
Učenec/sošolec je na osnovi pregledanih odgovorov in znanih kriterijev uspešnosti podal
vrstniško povratno informacijo. Povratno informacijo učiteljice podajam sproti, ko se
pripravljajo v osnovnih, kasneje tudi v strokovnih skupinah. Tako ima vsakdo možnost, da svoje
znanje izboljša, nadgradi.
V procesu učenja me je zanimalo predvsem doseganje kriterijev sodelovalnega dela, zato so
ob koncu vrednotili le-to.

Bonton pri učenju na daljavo
Ker smo v tem šolskem letu bili prisiljeni delati veliko časa preko video povezav, smo že na
začetku leta postavili pravila, ki jih bodo morali upoštevati pri pouku na daljavo, da bo delo
potekalo čim bolj nemoteno in s čim več izplena. Osnovna navodila so narekovala: na pouk se
prijavljajo pravočasno, so primerno oblečeni in urejeni, imajo pripravljene potrebščine, med
poukom ne jedo, ampak počakajo na odmor za malico, prav tako ne pestujejo svojih hišnih
ljubljenčkov, v kolikor je le možno, so v prostoru sami, imajo izklopljen mikrofon in kamero, ki
ju vklopijo takoj, ko jih učiteljica pokliče, prepovedano je pisati sporočila sošolcem in jih s tem
motiti.

Vsak je napisal pravila in narisal piktograme, ki so opozarjali na pravila ob vsakdanjih virtualnih
srečanjih. Izdelke smo ovrednotili in dodali po potrebi še kakšno pravilo oziroma nasvet. Na ta
način je vsak ozavestil, kaj je potrebno, da bo tudi takšna vrsta pouka potekala nemoteno, in
kakšni sta posameznikova vloga ter odgovornost.
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Slika 6: Pravila obnašanja na videokonferenčnih srečanjih
(Osebni arhiv M. Ostovršnik Lilija)

3 Zaključek
Lepo vedenje je nedokončana zgodba, saj se v vsakem življenjskem obdobju še vedno lahko
kaj novega naučimo in v dani situaciji ne izstopamo kot neotesani ljudje. Zato sem se tudi
odločila, da v pouk slovenščine in ure oddelčne skupnosti načrtno vključim to temo. Ker že
nekaj časa uvajam v pouk tudi elemente formativnega spremljanja pouka z vključevanjem
sodelovalnega učenja, sem delo načrtovala po fazah tovrstnega učenja. Na ta način je učenje
bolj osmišljeno, navezuje se na predznanje, učenci prepoznajo namen tega, kar se učijo,
predvsem pa se učijo delati v socialni skupini. Navajajo se na potrebo po vseživljenjskem
učenju, ugotavljajo, da je vsakdo lahko uspešen, zato krepijo samozavest, zaradi aktivnega
dela pa ni disciplinskih težav. Seveda predstavlja takšen način dela za učitelja drugačno vlogo,
sedaj je usmerjevalec, svetovalec in manj prenašalec znanja. Osebno sem še v fazi spoznavanja
tovrstnega pouka, saj je tako zame kot učence to nekaj novega. S procesom bodo nadaljevali
v naslednjih letih, saj smo se na ravni šole odločili za tovrsten način poučevanja; želimo namreč
izboljšati rezultate učenja. Zame predstavlja takšen učni proces svojevrsten izziv: pri pouku je
veliko bolj glasno, včasih se kdo ne zmore dovolj aktivno vključiti v delo skupine, nekateri ne
znajo oceniti časa, ki ga imajo na razpolago, in so tako prepočasni.
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Vsekakor pa lahko ugotovim, da so se vsi učili pridobivati nadzor nad procesom učenja in
odgovornost za svoje znanje, preko sodelovalnih veščin pa tudi odgovornost za znanje
sošolcev.
Pri pouku na daljavo sta delo in komunikacija zaradi dorečenih pravil obnašanja potekala
nemoteno. Pri pisni komunikaciji , ki je je bilo v času dela na daljavo veliko, pa so z mano kot
učiteljico učenci dosledno upoštevali pravila uradnega pogovarjanja. Mislim, da so se
opolnomočili s pravili pisne in ustne komunikacije v različnih govornih položajih, ki jo bodo
tudi v prihodnosti pravilno uporabljali, ter s pravili lepega vedenja v različnih življenjskih
situacijah.
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Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Jolanda Pešec

POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI
Z VIDIKA KOMUNIKACIJE
V ČASU ŠOLE NA DALJAVO

ASSISTANCE TO STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS
FROM THE PERSPECTIVE OF COMMUNICATION
DURING DISTANCE EDUCATION
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Povzetek
Za nami je še eno posebno šolsko leto, v katerem smo se šolski strokovni delavci srečevali z
novimi izzivi, problemi in vprašanji ter vsak po svojih močeh in izkušnjah prispevali k izvedbi
pouka na daljavo. Še posebej je v času šole na daljavo prišel do izraza pomen komunikacije kot
sredstvo, ki bistveno vpliva na naše medsebojne odnose, na učinkovitost pri reševanju raznih
problemov in navsezadnje tudi na našo profesionalno uspešnost. Komunikacija v šolskem
prostoru, med šolskimi strokovnimi delavci, učenci in starši je ključna za zagotavljanje učencu
spodbudnega okolja, kar pa vpliva tudi na uspešnost in dobre dosežke učencev. Kot izvajalka
dodatne strokovne pomoči se vidim v dvojni vlogi, in sicer kot učiteljica, ki učence uči, jih
motivira, usmerja in kot svetovalna delavka, ki poskrbi za koordinacijo in ustrezno
komunikacijo med vsemi sodelujočimi v učnem procesu. V času pouka na daljavo sta bili ti dve
vlogi bolj zapleteni, a še toliko bolj pomembni.
Ključne besede: pouk na daljavo, komunikacija, spodbudno učno okolje

Abstract
Another special school year has passed and school counsellors have met new challenges,
problems, question and contributed to the implementation of distance education in their own
strengths and experiences. The importance of communication became noticeable, especially
in the time of distance education, as a means which fundamentally affects our interpersonal
relationships, our effectiveness in solving various problems and also our professional
prosperity. Communication in the school, between the school counsellors, students and
parents is key to ensuring a stimulating environment, which also influences students'
successfulness and achievements. As a provider of additional professional assistance, I see
myself in a dual role, namely as a teacher who teachers, motivates, guides students and as a
counsellor who ensures coordination and appropriate communication between all
participants in the learning process. These two roles were more complex during distance
learning, but all the more important.
Key words: distance education/learning, communication, stimulating learning environment
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1 Vloga defektologa kot izvajalca dodatne strokovne
pomoči v smislu komunikacije in povezovanja
Na šoli že vrsto let opravljam delo učiteljice za dodatno strokovno pomoč. Kot defektologinja
sem pri svojem delu predvsem usmerjena v neposredno delo z učenci, ki ga opravljam
individualno ali v manjših skupinah in je usmerjeno predvsem v odpravljanje motenj in
primanjkljajev, ki so pri učencih zelo raznoliki in različno močno izraženi. Ta vidik dela je
pretežno usmerjen v poučevanje in razvijanje različnih veščin pri učencih, zato pri tem igra
pomembno vlogo komunikacija z učenci, ki mora biti prilagojena njihovi starosti, zrelosti in
zanimanjem, ki jih v določenem obdobju imajo. Z ustrezno komunikacijo zagotavljamo
ustrezne pogoje, da se učenec lahko sproščeno udeležuje pri učenju, ga razume in je v njem
tudi aktivno vključen. Ko gre za učence z učnimi težavami, je še posebej pomembno v učni
proces uvesti pogovor kot tisto komunikacijsko prvino, ki jim daje možnost, da povedo, kje se
čutijo uspešne in kje imajo težave in da tudi sami razmislijo, kako bi določne težave lahko
odpravili ali omilili. V šoli v okviru medsebojne komunikacije ne prenašamo samo vsebin,
temveč ob njih vselej definiramo takšne ali drugačne medsebojne odnose, in sicer največkrat
preko neverbalne spremljave izrečenemu. Definiranje medsebojnih odnosov, ki je skrito v
načinu in kontekstu izgovorjenih sporočil, vpliva na konkretne rezultate komunikacije bolj kot
najbolje izoblikovana in strokovno obdelana vsebina (Brajša, 1993:27). Šele takrat, ko učencu
prisluhnemo, lahko učinkovito načrtujemo učinkovite oblike pomoči. Projekt pomoči pri učnih
težavah, pa tudi učenje samo, se začne z jasnim in izrečenim dogovorom o sodelovanju, ki šele
omogoči vzpostavljanje delovnega odnosa. Dogovor o sodelovanju je začetek dela načrta
pomoči in učenja (Čačinovič Vogrinčič, 2008:21).
Drugi, prav tako pomemben vidik, ki lahko bistveno vpliva na uspešnost, sprejetost in dobro
počutje učencev v šoli, je svetovalno delo. To obsega velik del v opisu del in nalog defektologa.
Temelj svetovalnega dela je odprta komunikacija med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa, ki vsem zagotavlja spodbudno okolje in omogoča različne dosežke.
Še posebej bi poudarila velik pomen sodelovanja med učitelji in svetovalnimi delavci ter starši,
ki sicer niso člani strokovne skupine, a kljub temu pomembni partnerji na poti k uspehu
učenca. Vsekakor je potrebno za doseganje učinkovitega sodelovanja med učitelji in starši ter
aktivnega vključevanja staršev slediti določenim načelom.
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Kalin (2003) izpostavlja naslednja:
-

temeljno je vsekakor medsebojno spoštovanje in sodelovanje;

-

upoštevati in spoštovati je potrebno osebnost staršev (starši imajo zelo različno stopnjo
dosežene izobrazbe, raznolike poklice, obveznosti in skrbi, svoje dobre in slabe
lastnosti);

-

individualne razlike med starši (sami imajo raznolike izkušnje s šolanjem, nekateri znajo
svojim otrokom bolje pomagati, so bolj realni, drugi se ne znajdejo najbolje, lahko
preveč ali premalo zahtevajo od svojih otrok …);

-

zavedati se je potrebno, da so v skrbi za otroka starši in učitelji partnerji;

-

upoštevati je potrebno interese in potrebe staršev;

-

zagotoviti je potrebno vzvode za aktivno sodelovanje staršev (Šteh, 2009:52).

Večkrat je defektolog tisti, ki poskrbi za načrtovanje in koordinacijo pomoči za posameznega
učenca. Pri tem je pomembno, da vključi v proces vse sodelujoče in prisluhne njihovim
mnenjem, željam in potrebam. To je pogosto težka naloga, pri kateri je dobro imeti razvite
naslednje spretnosti:
-

obvladanje osnovnih spretnosti poslušanja in svetovanja;

-

spretnost asertivne komunikacije;

-

organizacijske in komunikacijske spretnost za vzdrževanje stikov s starši (srečanja,
elektronska sporočila, telefonski klici …);

-

spretnosti za vključevanje staršev v izobraževalne programe svojih otrok (pri
organiziranju učenja, pri uravnavanju učenja, pri spodbujanju motivacije, pri izgradnji
samospoštovanja …);

-

spretnost skupinskega vodenja, da lahko organizirajo razna skupinska srečanja za starše
(Šteh, 2009:54).

Spretnost poslušanja je ena od bistvenih spretnosti, ki jo defektolog kot učitelj in svetovalni
delavec pri svojem delu nujno potrebuje. Običajno imajo učitelji zelo dobro razvite spretnosti
posredovanja informacij, razlaganja in veliko slabše spretnosti poslušanja. Same sebe tudi
verjetno bolj vidijo v vlogi govorca in posredovalca informacij kot v vlogi poslušalca.
Pomembno je, da bi se zavedali, kako pomembno je, če znajo poslušati – učence, kolege in
seveda starše (Šteh, 2009:56).
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Prav dobro razvita spretnost poslušanja in omogočanje posamezniku "biti slišan" je pogoj za
uspešno komunikacijo in sodelovanje med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
Za uspešno komuniciranje je zelo pomembna tudi asertivna spretnost, s katero dajemo
sogovorcem sporočilo, da smo pripravljeni poslušati in se pogovarjati. Sogovorce vodimo z
umirjenim, jasnim in nesovražnim izražanjem svojega mnenja, čustev, potreb, pričakovanj in
zahtev. Vsekakor se čustvom v komunikaciji le težko izognemo in so celo zaželena, vendar pa
moramo paziti, da jih ne projiciramo na sogovorca. S primernim izražanjem čustev med
pogovorom lahko izboljšamo naš odnos s sogovorcem, saj nas ta lažje razume, kaj in zakaj tako
razmišljamo. Seveda pa se moramo izogniti pretiranim čustvenim izbruhom in onemogočanju,
da sogovorec pove svoje mnenje. Le z upoštevanjem pravila, da ima vsak udeleženec pogovora
priložnost, da izrazi svoje mnenje, bomo v dialogu uspešni.

2 Koordinacija pomoči in komunikacija v času šolanja
na daljavo
2.1 Načrtovanje pomoči
Kot na vseh ostalih slovenskih šolah smo se bili tudi na naši šoli zaradi razmer, povezanih z
epidemijo, primorani spoprijeti s šolanjem na daljavo. Nekaj izkušenj smo uspeli pridobiti v
lanskem šolskem letu, med šolskimi počitnicami pa smo imeli šolski strokovni delavci čas, da
se temeljiteje pripravimo in izobrazimo o možnostih šolanja na daljavo.
Kot defektologinji in izvajalki dodatne strokovne pomoči mi je bilo na začetku šolskega leta
zelo pomembno pridobiti različne informacije, ki bi mi omogočale lažje izvajanje pomoči
učencem. Informacije sem pridobivala v šoli od razrednikov, ostalih učiteljev in svetovalnih
delavk. Zanimalo me je tudi, kako so šolanje od doma doživljali starši, zato sem o tem
povprašala tudi njih. Učinkovitega šolanja na daljavo za učence z dodatno strokovno pomočjo
v prvi triadi si namreč ne morem predstavljati brez ustrezne komunikacije med izvajalcem
dodatne strokovne pomoči, razrednikom in staršem.
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V načrtu za čas šolanja na daljavo smo izvajalci dodatne strokovne pomoči predvideli izvajanje
naslednjih nalog:
-

redno sodelovanje med izvajalcem dodatne strokovne pomoči, razrednikom, ostalimi
učitelji, ki poučujejo učenca, in šolsko svetovalno službo (reden pretok informacij o
učnem procesu, učenčevem sodelovanju, počutju in učnem napredku);

-

izvajalci dodatne strokovne pomoči vzpostavijo kontakt s starši učencev s posebnimi
potrebami in se dogovorijo, kako bo potekala dodatna strokovna pomoč na daljavo;

-

izvajalci dodatne strokovne pomoči vzpostavijo kontakt z učenci preko telefona ali
razpoložljive IKT tehnologije, ki jo imajo doma.

Izvajanje dodatne strokovne pomoči je zajemalo:
-

nudenje pomoči učencu pri učenju in razumevanju učne snovi;

-

pomoč in podpora pri organizaciji domačega dela;

-

spodbujanje k uporabi primernih digitalnih orodij glede na starost, sposobnost in
izkušnje učencev;

-

spodbujanje odgovornosti za izpolnjevanje šolskih zadolžitev;

-

spodbujanje aktivnega vključevanja učencev v interaktivni pouk;

-

nudenje konkretnih povratnih informacij učencem o njihovem opravljenem delu in
nalogah.

V času šolanja na daljavo so mi bile te naloge kot vodilo, na kaj vse moram biti pozorna in sem
jih pri svojem delu tudi dejansko uresničevala.

2.2 Vzpostavitev komunikacije na daljavo
Zelo pomemben del, brez katerega bi sama zelo težko izpeljala svoj del pomoči učencem, je
bila ustrezna navezava stikov s starši. Pretežno izvajam dodatno strokovno pomoč učencem v
prvi triadi osnovne šole. Učenci v tem starostnem obdobju še niso dovolj samostojni in
potrebujejo stalno podporo in usmerjanje. Prvo oviro je predstavljala že njihova omejena
seznanjenost z uporabo IKT tehnologije. Učenci so dandanes sicer vajeni uporabe telefona in
računalnika, vendar ne v namene, ki so potrebni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.
Na šoli smo za učence prve triade kot komunikacijski kanal uporabljali šolsko spletno stran,
kjer so učitelji na posebnem portalu objavljali učna gradiva, in Teamse za neposredno
komunikacijo z učenci.
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Na začetku šolanja na daljavo je bil moj prvi cilj, da navežem kontakt z vsemi starši učencev. Iz
pogovorov z njimi sem spoznala, da so ti različno vešči uporabe računalnika. Predvsem je bila
za njih novost uporaba Teamsov in jih je zato več potrebovalo konkretno pomoč pri uporabi
aplikacije. Sčasoma so postali tega vsi vešči, svoje znanje in uporabo pa sem z vajo izpopolnila
tudi sama, kar je omogočilo tudi bolj kakovostno in zanimivo poučevanje učencev. Odkrila pa
sem tudi drugo uporabno plat te aplikacije, ki mi je omogočila, da sem tudi staršem preko dela
z učencem pokazala različne oblike in metode dela za utrjevanje določene učne snovi. Tako so
bili, na primer, starši učenca v prvem razredu prisotni pri učni uri na daljavo in so lahko spoznali
različne načine, kako s svojim otrokom preko igre razvijati fonološko zavedanje.
Stiki s starši pa niso bili omejeni samo na pogovore in svetovanje glede učenja in napredka
njihovih otrok. Včasih so bili starši zaradi celotne situacije precej zmedeni in negotovi, zato so
potrebovali osebo, ki jim je dala kakšen nasvet, večinoma pa je zadostovalo že, če sem jim
samo prisluhnila.
Pomemben del mojega delovanja je bilo tudi sodelovanje z učitelji – razredniki. Z njimi sem
redno izmenjevala informacije o načinih, oblikah pomoči ter učnih gradivih, ki sem jih nudila
posameznemu učencu in napredku ter težavah, ki sem jih pri tem opazila. Ko sem vsakodnevno
nudila pomoč učencem z učnimi težavami, sem nekoliko razbremenila razrednika, da je imel
več časa za posvečanje ostalim učencem.
Največji delež komunikacije pa je potekal med mano in učenci. Ti so seveda potrebovali pomoč
v obliki ponovnih in prilagojenih razlag učne snovi ter v utrjevanju že pridobljenih znanj na
tisoč in en domiselni način. Zaznala pa sem tudi njihovo potrebo po pogovorih o vsakdanjih
situacijah, o stvareh, ki jih zanimajo, včasih tudi o stiskah in strahovih, ki jih doživljajo.

3 Zaključek
Obdobje šolanja na daljavo je bilo vsekakor težko, a vsem nam je lahko dalo veliko novih
spoznanj in izkušenj, ko smo morali iskati nove načine sodelovanja in komuniciranja. Ena
takšnih izkušenj je bila zame prav nova oblika sodelovanja s starši, ki nam jo omogoča
aplikacija Teams. Seveda sem tudi prej poskušala staršem svetovati pri delu z njihovim
otrokom preko ustaljenih oblik sodelovanja. Pri nekaterih sem naletela na dober odziv in so
bili pripravljeni sprejeti moje pobude, spet drugi te potrebe po sodelovanju niti niso čutili.
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Situacija, v kateri so se starši znašli, je bila za večino precej stresna, saj so se bili naenkrat sami
primorani postaviti v vlogo učitelja. To pa je pri njih odprlo vprašanja, s katerimi se prej niso
ukvarjali oziroma te potrebe niso čutili. Moja izkušnja sodelovanja in komunikacije s starši in
učitelji je zelo pozitivna. Z vsemi sem uspela navezati raven komunikacije, ki temelji na
spoštovanju in sodelovanju ter mi daje spodbudo, da s pozitivno naravnanostjo ustvarjam
boljše pogoje za uspešno komunikacijo.
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Povzetek
Komunikacija je temeljna značilnost človekove socialne pojavnosti. S komuniciranjem
zadovoljujemo svoje potrebe. V komunikacijskem procesu nastopa več elementov, ki so
pomembni za pravilno razumevanje informacije. Elementi komunikacijskega sistema so
pošiljatelj, prejemnik, sporočilo, kanal, kodiranje, dekodiranje, odziv. Komunikacijske
dejavnosti so poslušanje, govorjenje, branje, pisanje. Dober govorec je tisti, ki se dobro izraža,
je osredotočen na druge in spreten pri sodelovanju. Neverbalna komunikacija pri pouku je zelo
pomembna in odločilno vpliva na to, kako učiteljeva sporočila razumejo učenci. Učitelj poleg
veščin za podajanje snovi potrebuje tudi sposobnost za razumevanje učencev, njihovih
individualnih značilnosti in sposobnosti za vzpostavljanje odnosov v razredu. Medosebni
odnosi so najbogatejši vir informacij, ki oblikujejo našo osebnost.
Ključne besede: komunikacija, elementi komunikacije, dober govorec, neverbalna
komunikacija, učiteljeve veščine, medosebni odnosi

Abstract
Communication is a fundamental feature of human social behaviour. By communicating, we
fulfil part of our needs. In the communication process, many elements are important for a
correct understanding of the information. Elements of the communication system are a
sender, a receiver, a message, a channel, encoding, decoding and response. Communication
activities include listening, speaking, reading and writing. A good speaker expresses his
message well, focuses on the listeners and is skilled at collaboration. Non-verbal
communication in the classroom is also very important and has a critical impact on how
students understand the teacher's messages. In addition to the ability to convey messages,
teachers must also have the ability to understand students, their characters and their skills to
establish interpersonal relationships within the classroom. Interpersonal relationships are the
richest source of information that shapes our personality.
Key words: communication, elements of communication, good speaker, non-verbal
communication, teacher's skills, interpersonal relationships
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1 Predstavitev teme: Komunikacija
Daniela Brečko poudari, da je komuniciranje danes najbolj očitna pojavna oblika človekovega
socialnega delovanja. Na znanstvenoraziskovalnem področju beseda komunikacija pomeni
sporočilo in prenos informacij med viri. Pomeni pa tudi navezovanje, zvezo s kom.
Daniela Brečko v knjigi Kako se odrasli spreminjamo? piše, da se človek razvija in zori v
interakcijskih razmerjih. Človek ne bi postal človek, če ne bi živel, deloval sredi intenzivnosti
komunikacijskih procesov. Ni le biološko, ampak je tudi družbeno bitje. Avtorica poudari, da
na vedenje človeka vplivajo na eni strani dedne zasnove, na drugi strani pa singenetski
program, ki ga pridobiva skozi vse življenje. Komuniciranje je temeljna značilnost človekove
socialne pojavnosti. S komuniciranjem uravnava in vzdržuje socialne odnose in svoje notranje
ravnotežje. Daniela Brečko pojasni, da je izmenjava sporočil z zunanjim svetom
interpersonalna komunikacija, s katero aktiviramo možganske module. Način procesiranja
informacij je odvisen od vplivov preteklega socialnega okolja (osebna preteklost) in od vplivov
sedanjega okolja (osebna sedanjost). Avtorica v knjigi Kako se odrasli spreminjamo? poudari,
da je proces komuniciranja v svoji osnovi socialni proces, ki je pri človeku odločilen za
osebnostni razvoj in za nastanek in trajni obstoj skupin, ki jih imenujemo tudi človeški sistemi.
Ti sistemi so življenjsko pomembni, ker posameznik v njih uresničuje svoje potrebe, ki vplivajo
nanj in določajo njegov osebnostni razvoj. Daniela Brečko razloži, da je komuniciranje glavni
proces v delovanju skupin (družina, delovna skupnost, prijatelji), zato ga štejemo za temeljni
socialni proces. Otroci s komunikacijo zadovoljujejo predvsem fiziološke potrebe in potrebe
po varnosti, odrasli pa potrebe višjega reda (pripadnost, spoštovanje, ugled).
V knjigi Individualna in skupinska komunikacija avtorici Azra Kristančič in Anka Ostrman
pojasnita, da se komunikacija začne z rojstvom otroka in konča s smrtjo. Med komunikacijskim
procesom razvijamo svojo osebnost, prepoznavamo naša pričakovanja v odnosu do drugih in
pričakovanja drugih do nas. S komuniciranjem se učimo vzajemnih odnosov in se naučimo
aktivnega vključevanja v okolje. V proces komunikacije vnašamo elemente: telo (oči, usta, nos,
jezik, kožo), sposobnost za govor (besede, glas) in možgane, in sicer kot zakladnico preteklih
in sedanjih izkušenj.
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Avtorici razložita, da poznamo različne ravni komunikacije:
Konceptualna informativna raven vsebuje misli, ideje, načrte, prepričanja, ki jih sporočamo z
besedami, simboli, s čutili. Vsaka informacija je proces, ki vključuje reprodukcijo, analizo,
evalvacijo.
Čustvena raven, ki se izraža z besedami, mimiko obraza, z barvo in višino glasu, s telesnimi
gibi.
Vedenjska raven spodbuja izražanje konceptualno-informativnega in emocionalnega nivoja.
Odsotnost katerekoli ravni povzroča nesporazum in oteženo komunikacijo.
Azra Kristančič in Anka Ostrman pojasnita, da poznamo zaprto in odprto komunikacijo. Za
zaprto komunikacijo je značilno, da je posredna, nejasna, nespecifična, omejena, obtožujoča.
Odprta komunikacija je neposredna, vzajemna, iskrena, spoštljiva, strpna, odkrita, s
preverjenimi sporočili, z vzajemno interpretacijo.
Poudarita, da strokovnjaki, ki se ukvarjajo s komunikacijo, trdijo, da v današnjih medosebnih
odnosih prevladuje zaprta komunikacija. Vzrok vidijo v zanemarjanju pomena komunikacije za
razvoj osebnosti in medosebnih odnosov ter v pomanjkljivi vzgoji in učenju komunikacijskih
veščin. V vsakodnevnem življenju je potrebno stremeti k odprti komunikaciji, ki nam daje
občutek varnosti, pripadnosti, hkrati pa tudi individualnost. A. Kristančič in A. Ostrman dajeta
velik poudarek notranji komunikaciji, ki je ključnega pomena pri medsebojni komunikaciji.
Notranja komunikacija poteka znotraj nas samih, še preden posredujemo sporočilo drugim.
Kadar je ta neustrezna, nas usmeri le v delno, površno, neustrezno komunikacijo z drugimi
osebami. Če želimo, da je komunikacija ustrezna, morajo biti komunikacijski procesi (notranja
in zunanja komunikacija, poslušanje in slišanje) usklajeni. Vzrok neučinkovite komunikacije je
tudi v tem, da ena oseba ne posluša druge s polno pozornostjo; »posluša«, toda ne »sliši«.
Avtorici A. Kristančič in A. Ostrman v knjigi Individualna in skupinska komunikacija razložita,
da slišanje ni le sprejemanje glasov drugih oseb, ampak je tudi sprotno razumevanje pomena
sporočil drugih in razjasnitev našega razumevanja. Slišanje se tako kot notranji govor odvija
znotraj nas samih in poteka med dvema ali več osebami. Kakovost našega notranjega slišanja
oziroma slišanja samega sebe je ključnega pomena za slišanje drugih oseb. Poudarita, da
veščina slišanja omogoča ustvarjanje kontakta, spoznavanje drugih, spoznavanje samega
sebe, vzdrževanje in razvijanje odnosov.
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Odnosne veščine so prisotne v medsebojni povezanosti oseb. Ljudje potrebujemo drug
drugega, ker so odnosi osrednji del človekovega obstoja. Avtorici knjige Individualna in
skupinska komunikacija pojasnita, da nam medsebojni odnosi prinašajo veselje, radost, tudi
bolečino in žalost. Povezanost je bistvena značilnost odnosov. Človek je socialno bitje, ki ne
more zanikati odnosov.
Osnovni elementi komunikacijskega procesa
Ana Tkalac Verčič povzame, da osnovni komunikacijski model, ki je zasnovan po ShannonWeaverovem modelu, sestoji iz naslednjih elementov: pošiljatelja in prejemnika; sporočila in
kanala; kodiranja, dekodiranja, odziva.
Pošiljatelj je vir komuniciranja, je oseba ali skupina, ki deli informacijo z drugo osebo.
Značilnosti vira vplivajo na učinke komuniciranja. Verodostojen vir doda sporočilu vrednost.
Status, zanesljivost in strokovnost vira povečujejo moč komuniciranja. Komunikacijski proces
se začne, ko pošiljatelj izbere besedilo sporočila, ki ga bo posredoval prejemniku. Ta proces
imenujemo kodiranje. Pomeni oblikovanje misli, idej, informacij v simbolično obliko.
Ana Tkalac Verčič pojasni, da mora biti sporočilo kodirano na način, ki bo razumljiv prejemniku.
Uporabljene morajo biti besede, simboli, ki jih prejemnik pozna. Prejemnik je oseba, s katero
pošiljatelj deli misli in informacije. Danes raziskave kažejo, da so prejemniki aktivni.
Prejemniki, ki pripadajo določeni skupini, bodo pozorni na sporočila, ki nasprotujejo
prepričanju skupine. A. Tkalac Verčič razloži, da je kanal pot, ki jo uporabljamo za prenos
sporočila. Za osebne kanale so nekoč veljali neposredni stiki s člani družine, prijatelji,
sodelavci. Osebno komuniciranje vključuje dva komunikatorja, ki sta na majhni fizični razdalji
in uporabljata vsa čutila. Zagotovljena je takojšnja povratna informacija. Neosebni kanali
prenašajo sporočilo brez osebnega stika med pošiljateljem in prejemnikom. Komunikacijski
kanal je lahko tudi tehnični pripomoček. Dekodiranje je proces spreminjanja pošiljateljevega
sporočila v misli. Da poteka komuniciranje uspešno, mora prejemnik razumeti pošiljateljevo
sporočilo.
Azra Kristančič in Anka Ostrman v knjigi Individualna in skupinska komunikacija poudarita, da
kadar želimo oblikovati ustrezen odnos z drugimi osebami, potrebujemo določene veščine. Te
veščine so: odnosne veščine, veščine komunikacije, veščine govora. Odnosne veščine
potrebujemo na različnih področjih, kot so: delovna, učna, zdravstvena.
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Veščine komunikacije vključujejo raven strokovnosti. Komunikacijske veščine pa vsebujejo
tudi znanje o zaporedju izbire ustreznih veščin, ko smo v odnosu z drugimi in jim pomagamo,
da jih usvojijo. Avtorici pojasnita, da veščine govora predstavljajo povezano uporabo
celotnega koncepta veščin za opis in analizo človekovega vedenja. V odnosu z drugimi veščine
govora pomenijo razmišljanje o moči in šibkosti naših veščin. Razlikovati moramo med
vsakodnevnim

govorom

in

opisnimi

govornimi

veščinami.

Prepoznavanje

naših

komunikacijskih veščin nam pomaga, da se soočimo s specifičnimi problemi. Odkriti moramo
specifične veščine, ki so potrebne za odnos, in veščine za reševanje problema.
Avtorici v knjigi Individualna in skupinska komunikacija opišeta pravila komunikacije.
Pri komuniciranju moramo upoštevati pravila: subjektivnosti, racionalnosti, direktnosti,
preverjanja

komunikacije,

osredotočenosti

na

vedenje,

vzajemnosti,

odprtosti,

samoodkrivanja, empatije, neverbalne komunikacije, odpravljanja komunikacijskih ovir.
Razložita, da je potrebno ustvariti vzdušje, da ne pride do komunikacije zagovarjanja, ampak
se morata obe strani zavedati subjektivnosti. Prav zato se moramo prizadevati za objektivnost.
Uporabljamo jasne razlage vzajemne komunikacije, ki je čim bolj razumljiva. Vsa vzajemna
sporočila morajo biti posredovana brez sovraštva in direktno. Avtorici A. Kristančič in A.
Ostrman poudarita, da se v vzajemni komunikaciji udeleženca spodbujata, si zastavljata
vprašanja, preverjata komunikacijo in njeno učinkovitost. Preveriti je potrebno, ali sta oba
udeleženca slišala in razumela sporočila. Pozorni smo na vedenje pri komunikaciji, kako se je
zgodilo, kdaj, kako pogosto. Dejanja in vedenje naj bi bili znaki sprememb, ki so potrebne za
boljše vzajemne odnose. Avtorici knjige Individualna in skupinska komunikacija trdita, da bolj
tesni odnosi vsebujejo odprtost in samoodkrivanje. Za to komunikacijo je značilno spodbujanje
z določeno mero občutljivosti za samoodkrivanje. Vzajemnost je pomemben vidik učenja
konstruktivne komunikacije. Osredotočeni nismo le na drugo osebo, ampak tudi na lastne
aktivnosti. Pojasnita, da se moramo poglobiti v sogovornikova čustva. Vsaka oblika empatije
pripomore k ustvarjalnemu reševanju problemov. Pozorni moramo biti na neverbalno
komunikacijo: drža telesa, izrazi obraza, ritem dihanja, gibe. Izogibamo se prekinjanju,
ukazovanju, žalitvam, kričanju, posploševanju, ignoranci, molku.
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2 Komunikacija pri pouku
Po poklicu sem specialna pedagoginja s šestintridesetimi leti delovne dobe. Zadnja leta
opažam, da imajo učenci pomanjkljivo razvit govor, slabši besedni zaklad, niso vešči
komuniciranja. Pri komuniciranju potrebujejo dodatne spodbude. Nekateri prvošolčki imajo
ob vstopu v šolo slabše razvito glasovno zavedanje (začetni, končni glas). Potrebujejo veliko
vaj, da se jim razvije fonemski sluh. Iščemo besede na določen glas, besede upovedimo. Več
časa potrebujejo, da usvojijo glaskovanje. Na zastavljena vprašanja odgovarjajo z besedo.
Učenci prve triade imajo težave s samo tvorbo povedi, z razumevanjem besed, besednih zvez
in besedil. Potrebujejo intenzivno pomoč pri povzemanju bistva prebranega besedila. Pri
govornem izražanju oziroma komunikaciji uporabljamo slikovni in didaktični material. Učenci
imajo primanjkljaje pri razlagi določenih besed, težko jih razložijo s svojimi besedami. Iščemo
asociacije na določeno besedo. Povedi širimo tako, da dodajamo čim več smiselnih besed.
Učence navajam, da so čim bolj komunikativni in da izražajo mnenje s svojimi besedami. Z
vztrajno vajo je opazen napredek. Pouk poskušam narediti bolj zanimiv, vključujem različne
dejavnosti. Z učenci med urami vseskozi vzdržujemo očesni stik.
Pri delu uporabljam knjigo Sonje Pečjak Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev.
Komunikacijo avtorica razdeli na štiri komunikacijske dejavnosti: poslušanje, govorjenje,
branje in pisanje. Pojasni, da je poslušanje najbolj razširjena komunikacijska dejavnost.
Poslušanje je prva komunikacijska dejavnost, ki se pojavi pri otroku. Naloge poslušanja so
izjemno pomembne v začetnem obdobju šolanja otrok. Avtorica poudarja, da je za učinkovito
govorno-poslušalsko komunikacijo izjemnega pomena očesni stik, ker z njim poslušalec
sporoča govorcu, da mu je prisluhnil. Učencem razložim, da lahko dobro poslušajo le, če se
umirijo in usmerijo svojo pozornost na učitelja, si poskušajo zapomniti, kaj je povedal, in se
odzovejo na to. Sposobnost glasovnega zavedanja je sposobnost razlikovanja glasov v jeziku,
besedah, stavkih. Z učenci 1. razreda izvajam vaje slušnega razločevanja dolžine besed in
števila besed v povedi. S to vajo razvijamo slušno pozornost in spomin. Učenci razlikujejo med
glasovi, besednimi pari. S ploskanjem si pomagajo pri zlogovanju besed. S poudarjanjem
začetnih in končnih glasov prepoznajo prvi in zadnji glas v besedi. Pozorni so na to, kje se pojavi
določen glas (začetek, konec, sredina). Sledijo ustnim navodilom (vstani, sedi, dvigni desno
roko …).
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Sonja Pečjak poudari, da ima govor zelo pomembno vlogo v razvoju človeka. S pomočjo govora
se človek na eni strani oblikuje kot posameznik, na drugi strani pa mu govor služi kot sredstvo
za vzpostavljanje komunikacije s svetom. Osnovo govornemu razvoju predstavljata proces
zaznavanja glasu in proces izgovorjave glasu.
Pri vaji učencem razdelim komplete slik. Dam jim različna navodila. Na primer: Poimenuj živali
na sliki. Naštej predmete, s pomočjo katerih se lahko premikamo …
Učencema dam dve popolnoma enaki sliki. Njuna naloga je, da z medsebojnim spraševanjem
ugotovita, ali sta sliki enaki.
Pozorna sem na to, da je komunikacija z učenci primerna in spoštljiva. Tudi njih opozarjam na
ustrezen odnos do sošolcev, učiteljev, staršev. Učencem se zelo pozna uporaba pametnih
telefonov, televizije, računalnikov, saj med seboj in tudi z odraslimi ne znajo spoštljivo
komunicirati. Ne znajo se poslušati, slišati. V odnose velikokrat vstopajo neprimerno. Učence
spodbujam, da se pri komunikaciji z vrstniki izogibajo pogostim ponavljanjem istih
argumentov, naraščanju napetosti, obtoževanju. Ko opazim te znake, prekinem komunikacijo.
Iščemo pozitivne znake predelave konflikta. Učenci se učijo sprejemati občutke in čustva,
odkrito se pogovarjamo o razlikah in vzrokih konflikta, svobodno izrazijo nezadovoljstvo.
Izmenjajo si informacije, navajajo se na sprejemanje razlik med njimi. V pogovorih spoznavajo,
da so osebno odgovorni za način svojega mišljenja, čustvovanja in dejanj v odnosih.
Spoznavajo, da če se želijo izogniti neustrezni komunikaciji, je potrebno zmanjševati negativno
komunikacijo tako, da prepoznajo negativna čustva in misli drugega; razvijajo spoštljivo in
neagresivno komunikacijo; rešujejo probleme nenasilno in brez žalitev ter uporabe sile;
uporabljajo socialno empatijo.
Pri svojem delu upoštevam nasvete iz knjige Andreje Jernejčič Skrivnosti javnega nastopanja.
Avtorica pojasni, da kdor želi biti dober govorec, se mora biti pripravljen učiti in uriti. Ni
potrebno, da nekoga posnemamo, bistveno je, da poudarimo tisto, kar je na nas izjemnega. V
govor moramo vnesti čustva in govoriti iz srca. Otroci hitro prepoznajo, kdaj nismo iskreni.
Prepričljivi smo, če se nas začuti. Na predavanje, sestanek s starši, sodelavci se moramo vedno
pripraviti. Govoriti moramo nevsiljivo, naravno in sproščeno. Poslušalci bodo posvečali
pozornost tistemu, kar hočemo povedati, ne pa načinu govorjenja. Najbolj prepričljivi smo
takrat, ko to, kar rečemo, tudi mislimo; ko so besede podprte z dejanji, gestami, mimiko.
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Prvi vtis o nekom temelji na nebesedni komunikaciji. Opazimo govorico telesa, pogled,
mimiko obraza, kretnje z rokami, obleko. Najbolj verjamemo temu, kar vidimo, ne temu, kar
slišimo. Govorica telesa je podzavestno odzivanje na sporočilo, ker se telo odzove spontano,
občutja so takoj očitna. Pogled vedno usmerimo v občinstvo. Z ohranjanjem očesnega stika
dajemo vtis samozavesti, poštenosti, prepričljivosti. Kadar želimo uporabiti roke, moramo
govoriti počasneje, saj moramo med govorjenjem imeti čas, da jih uporabimo. Če sedimo
vzravnano, sporočamo, da smo samozavestni. Prvo pravilo je, da govorimo jasno, razločno, da
ne momljamo. Jasnost govora dosežemo z odpiranjem ust, s smiselnim poudarjanjem besed,
s premori. Ko govorimo, povemo le nekaj ključnih informacij, če jih je preveč, se jih poslušalci
ne morejo zapomniti. Izogibamo se zapletenim stavkom. S humorjem naredimo predah ali
sprostimo napetost. Kdor je tega sposoben, je zmagovalec.
Marija Paladin v knjigi Neverbalna komunikacija razloži, da neverbalna komunikacija govori o
sposobnostih vodenja, orientiranosti na druge, umirjenosti in izrazitosti posameznika. Če je
posameznik osredotočen na druge in je spreten pri sodelovanju, večja je verjetnost, da je
dober komunikator.
Pri pouku upoštevam moč neverbalne komunikacije in iz nje pogosto ugotovim ali učenci snov
razumejo, se s podanimi navodili strinjajo. Pozorna sem na obrazne, vokalne in telesne
komponente. Neverbalna sporočila imajo pomembno vlogo pri izražanju čustev, kar se pri
učencih hitro opazi. Neverbalno komunikacijo težje nadzorujemo kot verbalno.
Cirila Peklaj in Sonja Pečjak v knjigi Psihosocialni odnosi v šoli prav tako poudarita pomen
nebesedne komunikacije. Včasih je nebesedna komunikacija pomembnejša in odločilno vpliva
na to, kako učiteljeva sporočila razumejo učenci. Vsebina učiteljevih sporočil, način govora,
intonacija, mimika, očesni stik, drža telesa vplivajo na to, ali bo sporočilo sprejeto in
razumljeno na tak način, kot ga je želel posredovati učitelj. Pogosto se lahko zgodi, da ga učenci
razumejo drugače, ker s svojim neverbalnim vedenjem sporoča nekaj drugega, kot je želel.
Avtorici pojasnita, da različni avtorji poudarjajo, da je učiteljski poklic tisti, v katerem še bolj
pridejo do izraza učiteljeve osebnostne lastnosti. Učitelj poleg veščin za podajanje snovi
potrebuje tudi sposobnost za razumevanje učencev, njihovih individualnih značilnosti,
sposobnosti za vzpostavljanje odnosov v razredu.
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Pri svojem delu se trudim, da vzpostavim ustrezen stik z učenci, poskušam razumeti njihove
stiske in jim pomagam po svojih najboljših močeh. Spodbujam jih pri razvijanju
komunikacijskih veščin. Staršem svetujem, da se z otroki doma veliko pogovarjajo, jim
svetujejo pri reševanju stisk in jih navajajo na strpnost, navezovanje stikov, poslušanje in
empatijo do drugih ljudi.

3 Zaključek
Komuniciranje je temeljna značilnost človekove socialne pojavnosti. Človekov osebnostni
razvoj je tesno povezan z interpersonalno komunikacijo, ki ga spremlja vse življenje. Z ugodno
komunikacijsko klimo lahko spodbujamo osebnostni razvoj otrok in odraslih ter nadomestimo
marsikateri primanjkljaj, ki izvira iz otroštva. Slovenski raziskovalec in komunikolog Vreg je
komunikologijo definiral kot »preučevanje vsebine, oblike in načinov komuniciranja, smisel,
namen in učinek simbolične interakcije, s katero se ljudje sporazumevajo, sodelujejo in
spodbujajo k aktivnosti«. Postavlja pa se nam vprašanje, koliko sodobna družba še pušča
prostora za neposredno interpersonalno komuniciranje, ki je za posameznikov razvoj najbolj
zdrava in učinkovita oblika komunikacije.
V mojem opisu dejavnosti je bil cilj dosežen. V teoretičnem delu sem pisala o komunikaciji in
njenih značilnostih. V nadaljevanju sem predstavila, kako navajam učence na ustrezno
komuniciranje. Pri svojem delu se trudim, da učenci komunicirajo na primeren način, da so pri
tem strpni in upoštevajo čustva drugih.
Vsi moramo stremeti k primerni komunikaciji, spoštovanju in razumevanju drugih ljudi. Človek
je socialno bitje, ki ne more živeti sam in brez vzdrževanja komunikacije z drugimi ljudmi.
Sestavni del vzajemnih odnosov je tudi socialni kontekst odnosov.
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Povzetek
Dobra komunikacija in uspešno sodelovanje sta v današnjem svetu pogoj za doseganje
zastavljenih ciljev. Na podružnični šoli si prizadevamo za obstoj, ki je odvisen od števila
učencev in posledično odločitve staršev, kam bodo otroka vpisali, od posluha občine in
interesa matične šole. Pomembno vlogo ima tudi vodja šole, ki skrbi za uspešno koordinacijo
komunikacijske mreže med različnimi deležniki in s svojo vizijo udejanja kakovostno vzgojnoizobraževalno delo. Vsi zaposleni se trudimo za topel, prijazen in korekten odnos z vsemi, kar
prav gotovo olajša komunikacijo. V šolskem prostoru bomo uspešni, če se bomo znali in zmogli
povezovati najprej s starši, potem pa tudi s širšim okoljem, saj se vsi zavedamo, da je šola na
podeželju središče kulturnega in socialnega življenja kraja. Tako bomo skupaj ustvarjali
prostor, kjer se bodo učenci dobro in varno počutili.
Ključne besede: podružnična šola, komunikacija, sodelovanje, vodenje podružnične šole

Abstract
In today´s world, good communication and successful cooperation are crucial to reach the
goals. At our sbranch primary school we struggle for further existence since it depends not
only on the number of students and consequently on parent´s choice of school for their
children but also on our county government´s understanding and the central school´s
interests. Being responsible for the successful coordination of the communication between
multiple participants and actualising quality educational work with his own vision, the
principal plays a tremendously important role as well. The entire school collective endeavours
to maintain warm and kind relationships and to show correct regards for each other, which
makes our communication incomparably easier. We can only manage to create a successful
educational environment if we develop cooperation first with the parents of the children who
attend our school and then with the rest of the community as well since we are all aware that
school represents the centre of both cultural and social life in a small rural town. This is how
we together intend to keep creating an environment for the children to feel well and safe.
Key words: branch primary school, communication, cooperation, branch primary school
management
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1 Pomen komunikacije v šolskem prostoru
Komunikacija je ena od najstarejših in najpomembnejših veščin človeka, ki si jo poslužujemo
vsak dan, včasih bolj, včasih pa manj uspešno. Beseda komuniciranje izvira iz latinske besede
communicare, kar pomeni posvetovati se, razpravljati o nečem, vprašati za nasvet.
Komuniciramo lahko v govorjenem in pisnem jeziku ali pa z dogovorjenimi znaki in signali kot
so besede, kretnje, govorica telesa, slike, svetlobni ter zvočni simboli itd. (Mihaljčič, 2006, str.
24)
Besedna komunikacija je od vseh izražena največkrat in tudi najbolj običajna. Z govorom
izražamo svoja čustva, razmišljanja, namene in jih v besedni obliki prenašamo drugim.
Besedna komunikacija je značilna samo za ljudi. Jasno izražanje je bistvenega pomena za
uspešno komuniciranje.
Nebesedna komunikacija je komuniciranje z gibi, mimiko obraza, kretnjami, držo telesa, barvo
glasu … Včasih je nezavedna, včasih pa z njo samo podkrepimo svoje besede. Po raziskavah
sodeč ima nebesedni način komuniciranja največji pomen. Vtis, ki ga naredimo, je v največji
meri določen z govorico telesa (55 %), nato z glasom (38 %) in šele nato s pomenom besed
(7 %). (Kneževič, 2001, str. 26) Z verbalno govorico prenašamo vsebino nečesa, z govorico
telesa pa izražamo svoj odnos do te vsebine in je odmev našega počutja ob tem.
Komunikacija temelji tudi na fizikalnih načelih, na polnosti, na zapolnitvi z besedami, čustvi in
energijo. Pri uspešni komunikaciji se čustvena energija pretaka med sodelujočimi. Prijazen,
topel, čustven odnos sprošča komunikacijo, hladnost v odnosu pa jo zatira in ustvarja
napetost. (Kneževič, 2001, str. 16)
V šolskem prostoru se oblikuje mreža komunikacij, ki je v prvi vrsti ustvarjena iz formalnih oblik
komunikacije šole s starši: svet staršev, roditeljski sestanki, govorilne ure. Nosilci povezovanja
pa so različni: vodstvo šole, razredniki, posamezni učitelji, starši sami, šolska svetovalna služba.
In ta mreža komunikacij ustvarja kolektivno klimo in medosebne odnose. Bolj ko je
komunikacija osebna, boljše je sporazumevanje. Vsi udeleženci pa zaznavajo sporočila drugih
preko svojih življenjskih izkušenj, lastnega poznavanja okolja, tradicije, vrednot, stališč,
prepričanj in predsodkov. Za dobro sodelovanje s starši mora šola odpreti svoja vrata in
staršem dovoliti, da spoznajo njeno življenje. Odprta mora biti za učitelje, da jim dovoli
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ustvarjalno delovanje in odprta za učence, da se bodo v njej počutili dobro, varno in da bodo
stopali vanjo brez strahu in stiske.
Kot pravi Jani Prgić, je kakovost medsebojne komunikacije temelj uspešnega vodenja in tako
tudi uspešne šole.

2 Vodenje podružnične šole
Podružnična šola Struge je 9-letna OŠ, ki deluje pod strokovnim vodstvom matične osnovne
šole Dobrepolje. Stoji v struški dolini, ki ima 10 naselij in 520 prebivalcev. Na razredni stopnji
je kombiniran pouk (1., 2. in 3. razred skupaj ter 4. in 5. razred). Na predmetni stopnji so pri
vseh glavnih predmetih ure samostojne. To je v veliki meri odvisno od občine, ki nameni denar
za te ure. Šola je prostorsko urejena in dobro opremljena s sodobno informacijskokomunikacijsko tehnologijo, problem predstavlja manjša telovadnica, ki je v avli šole. Je pa
zato zunaj veliko igrišče. Majhni oddelki in manjši kolektiv dajejo občutek domačnosti,
zaupanja, varnosti in prijateljstva med mlajšimi in starejšimi učenci.
Predpostavljamo, da je obstoj podružnice odvisen od števila učencev, posluha občine in
interesa matične šole. Pri tem pa ima odgovorno vlogo tudi vodja šole. Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja navaja, da ima podružnica vodjo, ki opravlja naloge,
določene z aktom o ustanovitvi, oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj (57.
člen). Po odloku o ustanovitvi podružnične šole opravlja vodja naslednje naloge:
−

organizira in vodi podružnično šolo v skladu z organizacijo in delom zavoda,

−

skrbi za sodelovanje podružnične šole s starši,

−

predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,

−

predlaga nadstandardne programe,

−

opravlja naloge po aktu o sistematizaciji delovnih mest,

−

opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj, izbere pa ga med strokovnimi delavci
podružnične šole v skladu z zakonom. Dobro je, da prihaja iz domačega okolja in tako še
dodatno čuti pripadnost svojemu okolju. Imeti mora vizijo, znati mora predstaviti kakovostno
vzgojno-izobraževalno delo staršem in izpostaviti prednosti majhnih šol, znati mora
zagovarjati obstanek šole, ko nastopi kriza.
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Dobro je, da so tudi predstavnika sveta staršev na njegovi strani, učitelji sodelavci in vsaj večina
staršev. Zato je pomembno, da se šola odpre navzven, da dobro sodeluje z matično šolo ter s
krajem, torej da se predstavi okolju in poišče skupne partnerje pri sodelovanju.

2.1 Komunikacija s starši
Dobra komunikacija s starši je pomembna iz več vidikov. Splošno znano je, da če se med
učitelji, starši in učenci razvije ustrezen odnos, so učenci lahko zelo uspešni. Na formalni ravni
starši s šolo sodelujejo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, na svetu staršev in svetu
zavoda, na neformalni ravni pa so prisotni na skupnih prireditvah in pri izvedbi nekaterih
dnevov dejavnosti ter delavnic.
Na začetku šolskega leta vodja šole organizira skupni roditeljski sestanek za celotno šolo, kjer
starši izvejo osnovne informacije o delovanju šole in poteku šolanja njihovih otrok. Povabi tudi
pomočnico ravnatelja in pogosto tudi kakšnega strokovnjaka, ki pomaga staršem razjasniti
vzgojni ali zdravstveni problem. Vodja ustvari prijetno vzdušje, kjer je komunikacija odprta.
Večina staršev se med seboj pozna, zato se tudi lažje razvije dialog. Starši večinoma aktivno
sodelujejo in v vzdušju medsebojnega zaupanja razpravljajo o problemih.
Na govorilnih urah se zaradi majhnih razredov učitelji lahko bolj posvetijo posamezniku in tako
starš dobi občutek, da se učitelj zanima za njegovega otroka, kar vodi k lažjemu reševanju
problema, če se ta pojavi. Za nekatere starše (še posebej nezaposlene) so govorilne ure tudi
družabni dogodek, kjer lahko z drugimi udeleženci izmenja informacije. Po vsakih govorilnih
urah sledi pogovor razrednikov z vodjo šole, kjer se analizirajo izpostavljeni problemi in se
takoj poišče možne rešitve.
Na neformalni ravni starši lahko sodelujejo pri izvedbi dnevov dejavnosti, delavnic ter proslav.
Tako v šolo lahko pride oče kot čebelar na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka; mama kot
aranžerka, ko se izdeluje adventne venčke; oče kot lovec, ki spremlja učence na pohodu;
mama kot pevka pri narodno-zabavnem ansamblu, ki brezplačno nastopa na šolski prireditvi
ob materinskem dnevu. Udeleženci na teh delavnicah in prireditvah med seboj komunicirajo.
Pogovor običajno nanese na bolj sproščujoče teme. Učitelji tako dobijo možnost, da spoznajo
učence in njihove starše tudi na drugačen način.
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2.2 Komunikacija s krajevno skupnostjo, ustanovami v kraju in občino
Šola je na podeželju prav gotovo središče kulturnega in socialnega življenja kraja. Zelo
pomembno je sodelovanje s krajevno skupnostjo, društvi in različnimi ustanovami v kraju.
Vsako leto se pripravi dve proslavi, eno ob prazniku samostojnosti in enotnosti ter eno ob
materinskem delu. Poleg učencev nastopajo tudi lokalni ustvarjalci, npr. moški pevski zbor;
tudi župnik vsako leto pripravi eno točko. Na teh proslavah sta prisotna tudi ravnatelj in župan
in tako imajo krajani po prireditvi možnost za neformalni pogovor z njima. Ob dobrem vzdušju
je tudi komunikacija uspešnejša. Sodelovanje podružnice z občino je korektno. Župan je
večinoma naklonjen obstoju, problem predstavlja finančna plat, saj na predmetni stopnji
država financira samostojne ure samo v 9. razredu, v 6., 7. in 8. razredu pa jih pokriva občina
in to vsako leto predstavlja večji znesek, kar pa nekateri svetniki nikakor ne podpirajo. Rešitev
vidijo v prevozu učencev na matično šolo, kar pa na našo srečo spet predstavlja finančni in
organizacijski problem.

2.3 Komunikacija z matično šolo
Nujno je vsestransko sodelovanje z matično šolo. Učenci podružnične šole aktivno sodelujejo
pri raznih skupnih projektih, pri dnevih dejavnosti, v različnih oblikah razširjenega in
nadstandardnega programa izobraževanja, ki jih ponuja matična šola. Tudi vodja šole je
pogosto v telefonskem stiku s pomočnico ravnatelja, ki je zadolžena za nemoten potek
vzgojno-izobraževalnega dela na podružnici in je na srečo zelo naklonjena njenemu obstoju.
Ravnatelj pa izpostavlja organizacijski problem, ker kar nekaj učiteljev poučuje tako na matični
šoli kot na podružnici. Vedno pa je v ospredju finančna plat, saj ne ve, koliko časa bo občina še
namenjala denar za samostojne ure.

3 Zaključek
Število učencev na šoli se zmanjšuje, ker ni več tako velikih družin in tudi izseljevanje je
problem, ker v bližini ni dovolj delovnih mest. Pomemben dejavnik pa postajajo tudi starši, ki
odločajo o tem, kam bodo otroka vpisali. Nekateri se odločijo za matično šolo, ker je tam
zagotovljeno jutranje varstvo, kosilo, podaljšano bivanje in možnost dodatnih aktivnosti. Zato
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je treba šolo odpreti navzven in jo predstaviti okolju in vseskozi iskati možnosti za boljše
delovne razmere. Vsi zaposleni se trudimo za topel, prijazen in korekten odnos z vsemi, kar
olajša komunikacijo tako s starši kot s predstavniki lokalne in krajevne skupnosti. Večina
staršev se zaveda odprtosti šole za komunikacijo in to tudi izrazijo na anketnem vprašalniku
ob koncu šolskega leta. Pohvalijo dostopnost učiteljev na govorilnih urah, razredniki pa smo
dostopni tudi preko elektronskih in SMS-sporočil. Predvsem na razredni stopnji je to še bolj
izrazito, saj učiteljici prihajata iz domačega okolja in poznata večino staršev, zato je
komunikacija med njimi še bolj sproščena. Občasno to prinese tudi kakšno negativno plat,
vendar učiteljici znata postaviti meje.
Vodja šole uspešno išče rešitve za obstoj podružnične šole z dobrim sodelovanjem tudi s
predstavniki lokalne skupnosti ter z matično šolo. Za dobro komunikacijo je treba postavljati
prava vprašanja, znati poslušati in vseskozi iskati rešitve za dobro vseh, še posebej učencev,
da bodo dosegali pričakovane rezultate, predvsem pa da bo šola za njih varen in prijeten drugi
dom.
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CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

301

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

Povzetek
Skupnost učencev šole ima povezovalno vlogo pri komunikaciji idej, predlogov, pobud,
problemov, pohval, stališč in potreb od učencev do učencev v oddelčnih skupnostih, do
učiteljskega zbora, vodstva šole in do sveta šole. Učenci so državljani s pravicami in dolžnostmi,
ki jim pripadajo glede na njihovo starost, zmožnost in zrelost. Mentor skupnosti učencev si
mora prizadevati k vzgoji učencev v demokratični klimi. Učence mora vključevati v načrtovanje
in izvedbo programov ali dejavnosti, ki jim omogočajo, da soodločajo ter privzgajajo
odgovornost zase in do skupnosti, v kateri živijo. Predstavili bomo participacijo učencev in
potek komunikacije, kot temelj pedagoškega procesa v skupnosti učencev, in primere
uresničevanja interesov učencev v dejavnostih, kot je otroški parlament.

Ključne besede: skupnost učencev, otroški parlament, participacija, komunikacija, mentor

Abstract
The school community has a unifying role in communicating ideas, suggestions, initiatives,
problems, compliments, views and needs from pupils to pupils in class communities, to the
teaching staff, school management and the school council. Pupils are citizens with the rights
and duties that belong to them according to their age, ability and maturity. The school
community mentor must strive to educate pupils in a democratic climate. It must involve
pupils in the planning and implementation of programs or activities, enabling them to codecide and cultivate responsibility for themselves and for the community in which they live.
We will present student participation and the course of communication, as the foundation of
the pedagogical process in the school community and examples of the realization of pupils
interests in activities such as the children's parliament.

Key words: school community, children’s parliament, participation, communication, mentor
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1 Komunikacija v skupnosti učencev
Skupnost učencev ima povezovalno vlogo pri komunikaciji stališč in potreb med učenci, učenci
v oddelčnih skupnostih, med učiteljskim zborom, do sveta staršev in sveta šole. Predstavili
bomo participacijo učencev in potek komunikacije v skupnosti učencev (v nadaljevanju SUŠ).
Učenci so državljani s pravicami in dolžnostmi, ki jim pripadajo glede na njihovo starost,
zmožnost in zrelost. Mentor SUŠ si mora prizadevati k vzgoji učencev v demokratični klimi »o«,
»za«, »iz«, procesov demokracije (Novak in Klemenčič, 2006).
Za uveljavljanje pravic in interesov učencev se učenci oddelčne skupnosti preko svojih
predstavnikov povezujejo v SUŠ. Vlogo Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni
šoli (1996, 2004), ki je opredeljeval naloge SUŠ, je prevzel Vzgojni načrt šole s pravili Šolskega
reda. S tem je posamezna šola pridobila avtonomnost, katere tovrstno udejanjanje je
pomemben kazatelj kakovosti šole in demokratičnega urejanja medsebojnih odnosov na šoli
(Kovač, 2008).
»Komunikacijo lahko nedvoumno in nesporno prepoznamo kot temelj pedagoškega procesa
[...] ni »nevtralen prenos dejstev« ali »odsev stvarnosti«, temveč družbena dejavnost, ki
(so)oblikuje interpretacije te družbene stvarnosti, s tem pa družbeno stvarnost samo« (Žagar,
Žmavc in Domajnko, 2018, str. 17). Naše dojemanje sveta je odvisno od procesov
interpretiranja in iz tega vidika je način komunikacije med učenci in učitelji pomemben.
Na delo v SUŠ vplivajo dejavniki komunikacije, kot sta npr. vzajemna procesa poslušanje in
govor. Govorno poslušalska komunikacija ima spoznavno in socialno funkcijo. Pri tem je
pomemben odnos, v katerem sta govorec in poslušalec (Požarnik in Plut Pregelj, 2009).
Sestanki SUŠ so priložnosti za učence, da se urijo kot govorci, izražajo in si organizirajo svoje
ideje ter so priložnosti za učitelja mentorja, da je v vlogi poslušalca.
Pregelj Plut obravnava različne vidike poslušanja v šoli in ravnovesje med govorno poslušalsko
dejavnost pri sporazumevanju, ki temeljijo na idejah Bahtina in Vigotskega. Pri tem pa ne misli
samo na poslušanje učencev, ampak predvsem spodbuja k večjemu poudarku na učiteljevem
poslušanju svojih učencev. Pravi, da je poslušanje lahko način življenja in vir znanja (Plut
Pregelj, 2012). Pomembno vlogo v šoli ima učitelj, mentor SUŠ, saj omogoča učencem
participacijo

na

različnih

ravneh

in

jih

uči

komunikacije,

torej

»koordinira

sooblikovanje/usvajanje znanja pri učencih« (Žagar, Žmavc in Domajnko, 2018, str. 21).
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Mentorjeva vloga v SUŠ je iz tega vidika zelo odgovorna. Razumevanje in trajnejše znanje
nastajata predvsem v pogovoru, pri katerem je učitelj pozoren poslušalec. S tem ko učence
posluša in se spoštljivo odziva, z zgledom učencem kaže primerno komunikacijo. Postopno
vključuje vse večji krog učencev v razmišljanje in v diskusijo obravnavane tematike (Plut
Pregelj, 2012).
Učiteljeva osebnost z značilnostmi, kot so duhovna moč, notranja moč, gotovost in svojstvena
moč, iz katere izhaja avtoriteta, so spodbujevalci učenčevih interesov, motivacije in želje po
odkrivanju novega (Peček Čuk in Kroflič, 2009). Učitelj mentor je učencem zgled in njihove
osebnosti vzgaja že s tem, kar je. S pedagoškim erosom lahko vzpostavlja stanje zaupanja in
čustvene bližine (Gogala, 2005). Učenci učitelja mentorja vidijo kot objekt, s katerim se
identificirajo, zato so njegove vrednote pomembne (Kroflič, 2002). Mentor je v tem pogledu
lahko učencem idol. Uspeh mentorja SUŠ je v veliki meri odvisen od šolske klime, kulture šole,
načina vodenja šole, timskega sodelovanja s sodelavci (Strehar, 2011).
Mentor SUŠ mora učence učiti medsebojne komunikacije. Povratna informacija je pomembna
na vseh ravneh izobraževanja tako za učence kot tudi za učitelje. Je del učenja kako dajati,
iskati in sprejemati informacijo. Učenje komunikacije je najboljše v skupini. Učence moramo
spodbujati, da se lahko naučimo spreminjati komunikacijo skozi pogovor in s pomočjo
povratne informacije. Zares znamo komunicirati takrat, ko se lahko prilagodimo trenutni
situaciji, komunikacijskemu partnerju in konkretnemu cilju komunikacije (Brajša, 1993).
Udeležba in sodelovanje učencev preko dejavnosti SUŠ z namenom izboljšati šolo pomeni
aktivno delovati kot državljan. Participacija prinaša mnoge koristi v šolski prostor (Kroflič 2002;
Whitty in Wisby 2007; Kovač 2008; Wilson 2009) in vpliva na kakovost šole (Kovačič, 2008).
Preko udeležbe in sodelovanja zasledujemo želene kompetence: do samostojnega,
odgovornega in družbeno aktivnega posameznika. Človeka, ki je sposoben reševati probleme.
Reševanje problemov je lahko definirano kot iskanje in komuniciranje novih dogovorov,
preseganje preproste uporabe prej naučenih pravil za doseganje cilja. Reševanje problemov
se zgodi takrat, ko ni jasne rešitve (Mayer in Wittrock, 1996 povzeto po Woolfolk, 2002).
Nekateri psihologi pravijo, da večina človeškega učenja vključuje reševanje problemov
(Anderson in Lynch, 1993).
Preko dejavnosti SUŠ zasledujemo enega od ciljev vzgoje in izobraževanja in urimo otrokovo
avtonomnost: samostojnost, vladanje nad samim seboj, prevzemanje odgovornosti za lastna
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dejanja (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 124). V skupnosti se dogovarjajo o pravilih skupnega
življenja, rešujejo realne življenjske probleme, posamezniki se osamosvajajo od zunanje
avtoritete (Kroflič 1997, str. 52). Zato moramo učitelji mentorji stremeti k najvišji stopnji
participacije učencev v šolah, kjer so učenci in učitelji partnerji in si delijo odgovornost in
soodločajo. Prizadevamo si, da so učenci pobudniki in soodločajo z odraslimi. Prizadevamo si,
da je vključevanje učencev integrirano v šolske izboljšave na vsaki stopnji (Hartova lestev
participacije po Fletcher, 2005). Resnično vključenost učencev prepoznamo, tako da so učenci
in odrasli zavezniki in partnerji; učenci razvijajo veščine; 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 nenehnem
spreminjanju šole. Učinkovito udeležbo in sodelovanje učencev podpirajo pozitivna klima in
kultura, ki vključuje podporo vodstva, učiteljev in učencev; podpora mentorjem SUŠ; pristopi
poučevanja (Whitty in Wisby 2007).
Preko dejavnosti SUŠ lahko izboljšujemo komunikacijo in prenos informacij med učenci.
Vplivamo na njihovo vedenje in na šolsko klimo. Mentor ob stalnem raziskovanju lastne prakse
načrtuje različne dejavnosti. Skupinska odgovornost se priporoča za situacije, v katerih si
učenci želijo odobravanja vrstnikov. Učitelj lahko pokaže učencem, kako lahko sošolcem
nudijo podporo in konstruktivno povratno informacijo. Učenci, ki namerno rušijo sistem pa
potrebujejo poseben pogovor in jasen dogovor (povzeto po Woolfolk 2002).

2 Kako poteka komunikacija v skupnosti učencev na OŠ
2.1 OŠ Lava – opis praktičnega primera
Skozi leta vodenja SUŠ na OŠ Lava sem način dela in vodenja skupnosti spreminjal, nadgrajeval
in prilagajal potrebam šole, SUŠ, učiteljev, vodstva šole in zunanjih sodelavcev. V veliko pomoč
pri delu so mi povratne informacije zunanjih sodelavcev, kot so na primer Medobčinsko
društvo prijateljev mladine, mentorji SUŠ celjskih šol, društva iz lokalnega okolja. Delam po
razvojnem krogu kakovosti PDCA: načrtujem; izvajam dogovorjeno; preverjam napredek glede
na začetno stanje; ukrepam na podlagi ugotovitev. V nadaljevanju bom podrobneje opisal
način dela, komunikacijo in prenos informacij v SUŠ.
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V SUŠ sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda. To so običajno učenci predstavniki oddelčnih
skupnosti, ki so jih učenci v oddelčnih skupnostih predlagali in izvolili. Predstavnike izvolijo
učenci oddelčnih skupnosti skupaj z razredniki na začetku šolskega leta v prvem tednu
septembra. Vključujem pa tudi učence, ki želijo sodelovati pri posameznih dejavnostih,
predvsem kadar je iz posameznega oddelka več učencev, ki jih vključevanje v SUŠ zanima in
želijo prispevati. Skozi leta vodenja skupnosti sem opazil, da so učenci prve triade bolj
učinkoviti pri delu v svojih oddelčnih skupnostih. Zato se z njimi povezujem preko razrednikov
in jih vključujem v delo SUŠ postopoma preko dejavnosti, na tedenskih sestankih SUŠ pa ne
sodelujejo.
Z učenci SUŠ, od 4. do 9. razreda, se sestajamo enkrat tedensko. Termin sestankov je skozi leta
enak in ga poznajo učenci in učitelji, saj tako lažje skupaj načrtujemo ostale dejavnosti na šoli.
V SUŠ delamo po programu, ki ga učenci sami predlagajo in sprejmejo na uvodnih sestankih v
septembru. Aktivna vloga učencev pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju celotnega življenja
in dela šole, kakor tudi usmerjanje učencev v aktivno družbeno življenje je sestavni del
celotnega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. V veliko podporo nam je stalna in odlična
podpora vodstva. Učenci predstavniki, običajno predsednik SUŠ mesečno poročajo ravnateljici
o dejavnostih in mnenja ter ugotovitve vodstva poročajo na skupnih sestankih SUŠ.
Skupnost učencev šole v septembru sprejme letni program dela, v katerem so zapisane
prednostne naloge in predvidene dejavnosti. Aktivnosti za posamezne dejavnosti načrtujemo
skupaj ali pa v posamezni skupini za določeno dejavnost. O ciljih se pogovorimo. Običajno jih
predlagam in pomagam osmisliti. Ugotavljam, da večino dejavnosti izvajamo v prvem
ocenjevalnem obdobju. V drugem ocenjevalnem obdobju pa se predvsem posvetimo aktualni
temi otroškega parlamenta ter vrednotenju dela.

2.2 Sestanki in komunikacija v SUŠ
V nadaljevanju bom predstavil potek skupnih sestankov, komunikacijo in prenos informacij v
SUŠ. Posamezni učenec lahko svoje ideje, predloge, pobude, probleme ali pohvale preda
predsedniku razreda ali pa anonimno v SUŠ nabiralnik pohval in predlogov. Nabiralnik je
namenjen predaji sporočil učencev učencem SUŠ. Pohvale in predloge učenci napišejo na list
papirja ter oddajo v nabiralnik. O prejetih sporočilnih spregovorimo na skupnih sestankih.
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Ob nabiralniku so zapisana navodila za učence. Za lažje delo jih prosimo, da oddano opremijo
s podatki, kot je zapisano v preglednici.

Preglednica 1: Primer sporočila učencev učencem v SUŠ
SPOROČILO:

PRIMER SPOROČILA:

1.

Kdo predlaga, pohvali ali sprašuje (lahko tudi

Anonimni pesnik, 6.a

anonimno)?

Opazil sem čudovite misli na oglasni deski. Moram

2.

Kratek opis.

reči, da so nekatere prav zanimive. Sprašujem vas ali

3.

Kakšna so tvoja pričakovanja?

lahko tudi jaz kdaj pripravim kakšno misel za

4.

Komu je sporočilo namenjeno?

oglasno desko?

5.

Kdaj je bilo sporočilo napisano?

Sporočilo je namenjeno SUŠ-evcem.
januar, 2021

O predlogih učencev se na sestankih SUŠ pogovorimo in jih opredelimo, tako da se pri
snovanju vsake dejavnosti vprašamo: Na koga se nanaša? Kaj lahko mi v skupnosti učencev
naredimo? Kako se to vidi, kako se sliši? Kako lahko predlog uresničimo? Koga potrebujemo
ali moramo koga povabiti k sodelovanju? Tako ugotovimo kakšna dejavnost bi bila primerna
za predlagani predlog. Učenci SUŠ na sestankih vodijo preglednico, v katero vpisujejo predloge
sošolcev. Skupno preglednico na sestanku SUŠ vpisuje še predsednik skupnosti učencev. Liste
vložimo v mapo, ki je namenjena sledenju izvedenih dejavnosti skozi šolsko leto. Mapo ima na
vpogled ravnateljica na individualnih sestankih s predstavniki skupnosti učencev vsaj enkrat
mesečno.

Preglednica 2: Primer preglednice za zapisovanje predlogov učencev
Razred,

Na koga se nanaša

Kaj smo naredili?

Uspešnost

Predlog zapisal

Predlog pregledal

Predlog pregledala

predstavnik SUŠ dne:

mentor dne:

ravnateljica dne:

oddelek
Predlog:
Razprava:
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Prenos informacij lahko strnem v modelu, ki je prikazan v spodnji shemi. S puščicami so
prikazane samo poti, ki so vezane na prenos informacij v/iz skupnosti učencev. Pobude učenci
posamezniki predajo preko nabiralnika SUŠ ali pa jih poročajo predstavniki oddelkov na
sestankih SUŠ. Ugotovitve, predloge in predlagane rešitve učenci SUŠ posredujejo vodstvu
šole, učiteljskemu zboru in svetu zavoda.

nabiralnik SUŠ

učenec

SUŠ

učenci v oddelčni
skupnosti

povezovanje z
lokalnim okoljem

svet zavoda

ravnatelj

mentor

učiteljski zbor

razrednik

Shema 1: Model komunikacije in prenosa informacij v SUŠ na OŠ Lava

2.3 Primer uresničevanja pobude učencev
Kako poteka komunikacija od ideje do rezultata bom opisal na primeru. Predstavniki oddelčne
skupnosti so na sestanku skupnosti učencev poročali, da ugotavljajo, da je veliko možnih pasti
na internetu in bi želeli več znanja s področja digitalnih kompetenc. Razmišljali so, kako lahko
prispevajo. Oblikovali so idejo: izdelali bi knjižico z nasveti o pasteh interneta, ki bi vsebovala
nasvete o digitalnem življenju v obliki stripov za učence in razrednikom v pomoč pri tematskih
razrednih urah. Zbrano gradivo smo oblikovali v knjižico »Moje digitalno življenje« in prestavili
na šoli.
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Slika 1: Primer izdelka: Moje digitalne kompetence – pasti interneta

2.4 Primer uresničevanja interesov učencev - Otroški parlament (OP)
Šolski parlament se skliče vsaj enkrat letno na temo, ki jo predlagajo učenci na Nacionalnem
otroškem parlamentu v okviru programa Otroški parlament Zveze prijateljev mladine
Slovenije. Temo lahko učenci določijo tudi sami in takrat imamo v enem šolskem letu več
šolskih otroških parlamentov. Na dogodku lahko sodelujejo izvoljeni predstavniki in učenci, ki
jih tema zanima.
Pred izvedbo šolskega otroškega parlamenta skupaj z učenci SUŠ načrtujemo izvedbo
dejavnosti. Temo OP razdelimo na ožja področja ter oblikujemo gradiva za razredne ure in
gradiva za pomoč pri izvedbi šolskega OP. Običajno temo razdelimo na tri podteme. Gradiva
obravnavajo in o temi diskutirajo učenci na razrednih urah v oddelčnih skupnostih. Učenci SUŠ
oblikujejo vabilo na šolski otroški parlament ter termin uskladijo z vodstvom šole. Učence na
dogodek povabimo z vabilom, ki ga objavijo na oglasni deski SUŠ in preberejo po ozvočenju v
tednu izvedbe šolskega OP.
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Na šolskem OP učenci podajo predloge, ugotovitve in ideje. Nastane zbir predlogov, ki vsebuje:
predlog učencev; na koga se nanaša; kaj smo že naredili?; uspešnost.
O uspešnosti podanih predlogov in ugotovitev se pogovorimo in vrednotimo na sestanku v
maju. Takrat sledi razprava o morebitnih novih problemih, ki so se pojavili v tem obdobju in o
rešitvah, ki smo jih uspešno udejanili. Ugotovitve predstavimo vodstvu šole, učiteljskemu
zboru in svetu zavoda.

Slika 2: Učenci parlamentarci na šolskem otroškem parlamentu v šolskem letu 2018/2019

V šolskem letu 2020/2021 smo otroške parlamente na vseh ravneh izvedli na daljavo preko
videopovezave. Menim, da so tovrstni dogodki bolj avtentični, kadar so izvedeni v živo. Preko
videopovezave so lahko težave s tehnično opremo, stabilnostjo povezave, drugačno je
moderiranje/vodenje dogodka, ni druženja med odmori ali po dogodku. Ugotavljam, da so
učenci kljub izvedbi dogodka na daljavo, preko videopovezeve, dobro sodelovali in diskutirali.
Učenci parlamentarci so na dogodku sodelovali v manjših skupinah in mnenje podali preko
orodja Padlet (<https://padlet.com>).
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3 Zaključek
Skupnost učencev šole ima povezovalno vlogo pri komunikaciji idej, predlogov, pobud,
problemov, pohval, stališč in potreb od učencev do učencev v oddelčnih skupnosti, do
učiteljskega zbora, vodstva šole in do sveta šole. Učenci so državljani s pravicami in dolžnostmi,
ki jim pripadajo glede na njihovo starost, zmožnost in zrelost. Mentor skupnosti učencev si
mora prizadevati k vzgoji učencev v demokratični klimi. Učence mora vključevati v načrtovanje
in izvedbo programov ali dejavnosti, jim omogočati, da soodločajo, vzgajati v odgovornosti do
sebe in do skupnost, v kateri živi. Menim, da bi bilo smiselno uvesti neke vrste medsebojno
povezovanje mentorjev skupnosti učencev z namenom izobraževanja in prenosa dobrih
primerov praks, morda v obliki študijskih skupin ali aktivov. Skupaj bi lahko načrtovali še več
dejavnosti, ki bi nas povezovale. Pozitiven primer povezovanja je Otroški parlament, kjer se
učenci in mentorji srečujemo, povezujemo in skupaj gradimo širšo skupnost učencev.
Opažam, da se mentorji skupnosti učencev na nekaterih šolah pogosto menjujejo. To kaže na
ne preveč zaželen položaj mentorstva v šoli. Morda je rešitev delo v timu in povezovanje
mentorjev šol iz regije/občine med seboj. Prav tako so različne dejavnosti med šolami, saj so
vezane na različne interese. Primere dobrih praks bi bilo vredno zbrati in deliti z ostalimi
mentorji.
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Povzetek
V prispevku je predstavljena komunikacija in načini komunikacije, ki potekajo v sodobni šoli,
podrobneje je raziskana verbalna in neverbalna komunikacija. Kakšno vlogo imata slednji pri
spletnem komuniciranju - v dobi tehnologije in hitrega napredka - je s pomočjo teoretičnih
razglabljanj in zapisanih opažanj prikazano v osrednjem delu prispevka. Spletno komuniciranje
preko video povezav je samoizoblikovalo skupek dodatnih pravil, ki jih mora za uspešno
prenašanje in sprejemanje sporočil poznati vsak uporabnik. Nekaj takšnih pravil je zbranih v
prispevku in podkrepljenih s praktičnimi primeri.

Ključne besede: komunikacija, verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, spletna
komunikacija

Abstract
The article presents communication and methods of communication that take place in a
contemporary school, and discuses verbal and nonverbal communication in more detail. The
role of both in an online communication – within the era of technology and rapid progress –,
is shown in the central part of the article, using the method of theoretical explanation and
written observations. Online video communication has created a set of additional rules that
need to be, in order for the message to be successfully received and transmitted, known to all
online participants. Examples of such rules are presented in the article and supported by
practical examples.

Key words: communication, verbal communication, non-verbal communication, online
communication
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi
izhodišči
Komunikacija v naših izobraževalnih ustanovah na vseh nivojih, od prijateljskega pogovora s
sodelavcem do sestanka z ravnateljem, poteka v okviru nekih navad, običajev ali tradicij,
napisanih in nenapisanih pravil. Od učiteljev npr. ne moremo pričakovati, da bodo pljuvali in
preklinjali kot mornarji na ribolovu. Tisto, kar na akademskem nivoju lahko pričakujemo, je
argumentirana razprava, diskusija, ki ji sledi logično sklepanje in spoštovanje sogovornika. Tak
način komuniciranja je zaželen tudi med učitelji in učenci ter med učitelji in starši. Kvaliteta in
način komuniciranja med naštetimi deležniki oblikuje pravila komuniciranja, ti pa so hkrati
podlaga za oblikovanje spletnega komuniciranja.
Komunikacija je proces oddajanja in sprejemanja sporočil, ki omogočajo človeku, da z drugimi
deli znanje, spretnosti in razvija svoj odnos. Tak način komuniciranja je pomemben za
učinkovito poučevanje. Ko so učitelji in učenci v interakciji, se zgodi prava komunikacija (Miller,
1988).
Formalno lahko govorimo o verbalni in neverbalni komunikaciji. Kadar pri komunikaciji
uporabljamo besede, pravimo, da komuniciramo verbalno. Z verbalno komunikacijo želimo
predvsem poskrbeti, da pride do točnega prenosa podatkov ali informacij. Kadar izvajamo
kakršnokoli komunikacijo brez uporabe besed, govorimo o neverbalni komunikaciji. Pri taki
komunikaciji uporabljamo npr. kazanje s prstom, kimanje z brado, pogled izpod čela, sprehod
po učilnici, pomežik ipd.. Pri neverbalni komunikaciji skoraj vedno pride do izražanja čustev.
Johnson (1999) navaja, da se pri klasičnem pouku v učilnici pojavljajo štiri oblike neverbalne
komunikacije med učiteljem in učencem:
•

osebni prostor – učenci se že v zgodnji mladosti srečajo s pojmom osebnega prostora,
predvsem v izogib konfliktom

•

obrazna mimika – učenci se hitro priučijo pomena posameznih obraznih izrazov in
njihovih pomenov

•

dotikanje – učenci se že v mladosti naučijo razlikovati med »primernim« in
»neprimernim« fizičnim dotikom. »Primerni« fizični dotiki se uporabljajo za neverbalno
izražanje sočutja in razumevanja (trepljaj po ramenu, stisk roke)
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•

govorica telesa – položaj telesa in gibi, ki jih povzroči telo pri neverbalni komunikaciji,
izražajo resnično informacijo ali sporočilo. Potrebno je biti pazljiv pri pravilni
interpretaciji posameznih gest

Čeprav oba načina komuniciranja lahko izvajamo ločeno, pa se v praksi izkaže, da pogosto
neverbalni način komuniciranja podpre ali dopolni verbalni način komuniciranja. Miller (1988)
navaja, da se pri sporočanju in sprejemanju čustev in občutij ljudje raje poslužujemo
neverbalne komunikacije. Statistične analize so pokazale, da bi se pri posredovanju sporočila
z močno čustveno vsebino manj kot deset odstotkov ljudi odločilo, da vsebino sporočila
povedo z besedami. Več kot 90 odstotkov vprašanih bi sporočilo posredovalo na neverbalni
način.
Za komunikacijo je potrebna dvosmerna pot; pot od izvora k sprejemniku in obratno.
Komunikacija je lahko uspešna zgolj, če so bile informacije prenešene in sprejete. Miller (1998)
navaja štiri korake uspešne komunikacije pri poučevanju v razredu:
•

V razredu naj bi bil nabor učencev, ki so visoko motivirani in željni obravnavati dano
učno snov. Tako bodo delovali ko vzpodbuda preostalim v razredu.

•

Klima v razredu mora dajati občutek varnosti in delne udobnosti. Občutek varnosti je
ena najpomembnejših človeških potreb.

•

Načrtovane aktivnosti v razredu morajo biti primerne sposobnostim učencev. Kot je
zapisal dr. Dandy (1991): »Učenci se morajo videti v svojih knjigah.«.

•

Klima v razredu mora omogočati nekaj zasebnosti in individualnosti. Učenec je in mora
biti zgolj učenec.

Med osnovnimi pogoji za uspešno komunikacijo je primeren prostor in sposobnost učitelja, da
zna razbrati verbalne in neverbalne informacije. Kot učitelji bomo bolj uspešni, če bomo pri
komuniciranju z dijaki pravilno razbrali, kdaj si učenec želi biti slišan, kdaj se dolgočasi, kdaj je
zainteresiran, kdaj se z nami strinja ali ne strinja. Za dobro komunikacijo v razredu moramo
vedeti, kdaj govoriti s povišanim tonom in kdaj z umirjenim, kdaj se pošaliti in kdaj in v kolikšni
meri sočustvovati. Uspešni učitelji so tudi dobri opazovalci neverbalnega komuniciranja.
Uporaba različnih znanj in tehnik komuniciranja lahko naredi pouk v razredu zanimiv prostor
za učenje.
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Pomemben dejavnik pri oblikovanju spletnega komuniciranja je poznavanje in dostopnost
različnih oblik informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT). Informacijske in
komunikacijske tehnologije dosegajo le posameznike in določene družbene sloje kot celoto
(OECD, 2000). Pri oblikovanju pravil spletnega komuniciranja torej ne sodelujejo vsi družbeni
sloji.
Tudi pri spletni komunikaciji se od deležnikov v šolskem prostoru pričakuje določen nivo
komunikacije. Naj gre zgolj za preprosto elektronsko sporočilo, ki ga pošiljamo staršem ali pa
za sodelovanje v video pogovoru v smislu argumentirane razprave, diskusije, v kateri ne žalimo
sogovornika in poskušamo vzdrževati spoštljiv nivo komunikacije. Ključni dejavnik, ki nas pri
tem lahko ovira (v določenih primerih pa nam celo pomaga) je tehnologija, ki smo jo prisiljeni
uporabljati. Tehnologija sama torej vzpodbuja oblikovanje dodatnih pravil, vnaprej napisanih
ali nenapisanih protokolov, ki se jih od uporabnikov pričakuje. Komunikacijo preko tehnologije
želimo s pomočjo teh dodatnih pravil izvajati, kot da tehnologije ni.

2 Osrednji del prispevka
Pravila, ki dodatno oblikujejo spletno komuniciranje pri sodelovanju v video sestankih ali
pogovorih, bi lahko strnili v naslednjih devet točk:
1. Utišajte svoj glas oz. zvok pri vstopu v video pogovor.
2. Bodite točni.
3. Pred začetkom sestanka se prepričajte, da oprema, ki jo uporabljate, deluje.
4. Tehnologijo uporabljajte tako, da z njo aktivirate preostale udeležence.
5. Nosite primerna oblačila.
6. Kamera naj zajema primeren zorni kot.
7. Prostor naj bo primerno osvetljen.
8. Med video pogovorom glejte v kamero.
9. Video pogovor spremljajte ves čas.
Ko se vključimo v video pogovor, se lahko zgodi, da mikrofon predvaja manjše zvoke ali šume,
ne glede na to, da smo sami tiho in ne govorimo. Takšni zvoki lahko močno zmotijo video
pogovor, saj poslušalci zaradi šumov težko sledijo toku pogovora.
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Točnost je nujna za uspešen začetek sestanka. Enako velja za video sestanke. Kadar se
udeležujemo klasičnih sestankov v fizični obliki, ki vključujejo več ljudi, se lahko kljub zamudi
sestanku neopazno priključimo. Vključitev v video sestanek z zamudo pa praviloma opazi več
članov in vodij, ki so že na sestanku (predvsem, če pred pridružitvijo ne izklopite zvoka
mikrofona). Med video pogovorom je očesni stik med udeleženci sestanka bolj pomemben,
kot če bi bili na klasičnem sestanku.
Pred začetkom video pogovora je potrebno preizkusiti, če tehnična oprema, nujna za sestanek,
deluje. Tudi kratek tečaj ali izobraževanje o uporabi tehnične opreme ni odveč. Ne gre zgolj za
hiter priklop npr. na video sestanek, temveč je smiselno preizkusiti in izpeljati scenarije, ki se
lahko zgodijo ob odpovedi ali nedelovanju tehnične opreme. Nekaj situacij, do katerih pogosto
pride in jih je smiselno vzeti v zakup, so:
•

nedelovanje brezžičnega omrežja v delu stanovanja ali sobe

•

gradbena dela v sosednjem stanovanju v bloku

•

več uporabnikov hkrati na video povezavah ob istem času in omejitve, ki jih tako
povezovanje prinaša

•

padec medmrežja in povezava preko alternativnih povezav (npr. mobilni podatki)

•

namestitev strojne in programske opreme na pomožni opremi (npr. tablični računalnik
ali pametni telefon)

Pri uporabi tehnične opreme, potrebne za video pogovor, naj vam predhodno pomaga nekdo,
ki je dovolj vešč ali pa vsaj dovolj pogumen.

Slika 1: Kandidat pri ustnem preverjanju znanja ni predhodno preveril delovanja kamere
(Osebni arhiv J. Premru)
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Pri vodenju sestankov preko video konferenčnega sistema je potrebno biti pazljiv, da ne
izgubimo stika in pozornosti ostalih udeležencev. Za tako vodenje je potrebno uporabljati vso
tehnologijo, ki nam je na voljo znotraj programske opreme. Tako na primer ni smiselno
naštevati ali brati podatkov z lista papirja, če jih lahko dinamično prikažemo z grafikonom, ki
ga delimo na zaslonu. Pri delu s skupinami udeležencem ne prepuščamo odločitve, kdo bo s
kom sodeloval, v kateri skupini in v kateri od virtualnih sob. V takih primerih lahko vnaprej
pripravimo scenarije, po katerih bomo udeležence razdelili s tako imenovano tehnologijo
»breakout rooms«. Udeležence na sestanku lahko aktiviramo tudi z izpolnjevanjem kratke
ankete, ki jo preko povezave objavimo v pogovoru (»chat«), ki teče znotraj video pogovora.
Udeležence lahko motiviramo tudi tako, da v spletni pogovor sami zapišejo kakšno od
vprašanj. Vodja sestanka ali kdo od udeležencev lahko na vprašanje odgovori že med samim
sestankom in znotraj pogovora, ne da bi bilo potrebno to vprašanje deliti na glas z vsemi in
nanj odgovarjati pred vsemi. S tem se izognemo direktnemu motenju sestanka. Poskrbimo, da
komunikacija ni enosmerna. Pri uporabi samega video pogovora je možno uporabljati tudi
deljenje zaslona, deljenje videa, že vnaprej vgrajenih aplikacij ipd.. Ni priporočljivo, da ves čas
video sestanka udeleženci zrejo »le« v obraz vodje.
Obleka naredi človeka in tudi sicer bi lahko rekli, da obleka in vse, kar sodi zraven, naredi video
sestanek profesionalen. Govora je torej o ustrezni obleki, pričeski, higieni in vsem, kar sledi
tudi sicer, če bi se sestanka udeležili v fizični obliki. Prehranjevanje in prekomerno pitje tekočin
ne sodita v spletno komunikacijo. Tudi odgovarjanje na telefone in opravljanje drugih
službenih obveznosti v času poteka video sestanka nista del profesionalnega spletnega
komuniciranja. Uporabo sončnih očal in drugih »zabavljaških pripomočkov« lahko udeleženci
sestanka narobe razumejo, zato se jih pri spletnem komuniciranju preko video sestankov ne
poslužujemo.
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Slika 2: Ozadje dijaka, ki je bil ustno vprašan, kaže na to, da se javlja iz zidanice,
kar je v pojasnilo slabemu znanju tudi potrdil. Obstajal je močen sum,
da je bil pod vplivom nedovoljenih substanc
(Osebni arhiv J. Premru)
Zorni kot kamere, ki ga praviloma nastavijo vodje ali udeleženci sestankov sami, nam lahko
sporoča, kako dobro so se vodje in udeleženci pripravili na sam sestanek, s kakšno mero
resnosti ga jemljejo in kakšen odnos imajo do obravnavanih točk dnevnega reda. Nekaj
neprimernih postavitev zornih kamer:
•

udeleženec video sestanek spremlja preko mobilnega telefona in se med tem sprehaja
pod borovci, zorni kot kamere pa prikazuje »žabjo perspektivo«

•

udeleženec video sestanek spremlja preko mobilnega telefona med vožnjo domov in
mobilni telefon drži v roki ves čas sestanka oz. vožnje

•

udeležencu med spremljanjem video sestanka v naročju sedi otrok

•

udeleženec spremlja video sestanek, v ozadju pa družinski član sesa preprogo

Z zornim kotom oziroma pogledom spletne kamere udeleženci lahko razkrivajo tudi dele sobe
ali prostora, ki je praviloma del zasebnosti. Pri video sestankih strogo poslovne narave je
smiselno uporabiti virtualno ozadje ali zameglitev ozadja.
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Slika 3: Kandidatka pri ustnem preverjanju znanja konstantno pogleduje desno navzdol.
Po soočenju se je izkazalo, da si pomaga s prenosnim telefonom
(Osebni arhiv J. Premru)

Osvetlitev prostora naj bo primerna letnemu času in ostalim fizikalnim dejavnikom. Vsekakor
si v video pogovoru ne smemo dovoliti, da imamo obraz zatemnjen, preostala okolica pa je
osvetljena ali obratno. Pozornost boste vzbudili tudi, če se boste priključili video pogovoru
sredi dneva v popolni temi ali če se bo ob sončnem vremenu ostalih udeležencev na vašem
oknu v ozadju videl močan naliv.
Video sestanek spremljamo tako, da smo ves čas s pogledom obrnjeni proti kameri. Samo tako
je lahko spletna komunikacija preko video povezave verbalna in neverbalna. Vodji in
udeležencem sestanka lahko z obrazno mimiko in govorico telesa sporočamo množico
neverbalnih informacij. Vodji sestanka celo omogočamo, da lahko npr. prilagodi hitrost poteka
sestanka, zazna težave pri internetni povezavi posameznega udeleženca, morda celo pri svoji
in tako prilagodi potek sestanka.
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3 Zaključek
Za uspešno spletno komunikacijo je potrebno dobro poznavanje tehnologije, njenih prednosti
in slabosti. Svetovna pandemija je slovenski šolski prostor prisilila, da izkoristi tehnološke
možnosti in potenciale. Hiter prenos komunikacije v skoraj izključno spletno komunikacijo,
prenos pouka in ostalih procesov izza šolskih zidov na splet, je povzročila, da smo že privzetim
pravilom klasičnega komuniciranja dodali nabor dodatnih pravil za uspešno spletno
komuniciranje. Vprašanje in izziv za prihodnost ostaja, ali bo del teh spletnih pravil prišel v
rabo tudi pri vsakodnevnem komuniciranju.
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I. osnovna šola Celje

Janja Ribič

KOMUNIKACIJSKE OVIRE PRI POUKU NA DALJAVO
COMMUNICATION BARRIERS IN DISTANCE LEARNING
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Povzetek
Komunikacija v razredu med učitelji in učenci predstavlja temelj pouka. V času zaprtja šol v
letih 2020 in 2021, ko smo učitelji morali poiskati druge načine za komuniciranje z učenci, se
je izkazalo, da smo pri tem naleteli na mnogo ovir. Članek se v prvem delu osredotoča na
definicijo komunikacije, komunikacijo predstavi kot temelj medosebnih odnosov, nato pa
opiše še značilnosti in pomen neverbalne komunikacije ter našteje vrste komunikacijskih ovir.
V drugem delu članek opisuje način vzpostavljanja komunikacije med učitelji in učenci v času
pouka na daljavo, nato pa predstavi ključne ovire, ki so nastale pri komunikaciji pri pouku na
daljavo, in pojasni, zakaj komunikacija na daljavo ne more nadomestiti komunikacije v razredu.

Ključne besede: komunikacija, odnosi, neverbalna komunikacija, pouk na daljavo,
komunikacijske ovire

Abstract
Classroom communication between teachers and students is the foundation of all lessons.
During the time of school closures in 2020 and 2021, we had to find other ways to
communicate with our students. We encountered many obstacles on our way. The first part
of the article focuses on the definition of communication and presents communication as the
foundation of interpersonal relationships. It describes the characteristics and importance of
nonverbal communication and lists the types of communication barriers. In the second part,
the article describes ways to establish communication between teachers and students in
distance learning and presents the key communication barriers in distance learning. At the
end, we explain why communication in distance learning cannot replace classroom
communication.

Key words: communication, relationships, nonverbal communication, distance learning,
communication barriers
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči
1.1 Kaj je komunikacija
Človek komunicira oziroma se sporazumeva z ostalimi ljudmi ves čas v svojem življenju, tudi
ko se sploh ne zaveda, da to počne. S svojo komunikacijo lahko ostalim sporoča svoje mnenje,
želje, potrebe, misli, ideje, zahteve, znanje … Komunikacijo oziroma sporazumevanje lahko
torej definiramo kot izmenjavo oziroma prenos informacij od ene do druge osebe oziroma
izmenjavo besedil med ljudmi. Komunikacija je ena izmed oblik človekove družbene
dejavnosti, ki je najpogostejša, lahko pa rečemo, da je tudi najpomembnejša dejavnost.
Obsega sporočanje ali tvorjenje besedil (sporočevalec) na eni strani ter sprejemanje besedil
(prejemnik) na drugi strani. Tisti, ki besedilo sprejme, se lahko potem nanj (in večinoma se)
odzove, torej se vlogi sporočevalca in prejemnika v komunikaciji zamenjata, v tem primeru
govorimo o dvosmernem sporazumevanju. Primer dvosmerne komunikacije je na primer
pogovor (Na pragu besedila 1, 2003, 27).

1.2 Komunikacija kot temelj medosebnih odnosov
Vsak odnos med dvema osebama oziroma med več osebami temelji na komunikaciji. Če
želimo, da je odnos kvaliteten oziroma uspešen in učinkovit, mora biti prav taka tudi
komunikacija v odnosu. Kdaj pa lahko rečemo, da je komunikacija učinkovita? Vec (2002, 68)
pravi, da je učinkovita komunikacija odvisna od učinkovitega pošiljanja in od učinkovitega
prejemanja sporočil. Prejemnik si mora razlagati sporočilo sporočevalca tako, kot je
sporočevalec želel, da si prejemnik razlaga sporočilo. Takrat lahko govorimo o učinkovitosti
komunikacije.
Učitelj učencem ne podaja samo snovi, torej vsebine (pri tem govorimo o vsebinski
komunikaciji), temveč se ob podajanju snovi vedno kaže tudi medosebni odnos med učiteljem
in učenci – govorimo o odnosni komunikaciji (Brajša, 1993, 27). Podobno Kunst-Gnamuš (1992,
v Šebjanič Oražem, 2020, 217) pedagoški govor deli na spoznavni govor in odnosni govor. S
spoznavnim govorom dosegamo cilje posameznih učnih predmetov, gre torej za podajanje
učne snovi oziroma vsebine učnega predmeta, medtem ko odnosni govor povezuje
udeležence pogovora (učitelja in učence ali učence med seboj). Z odnosnim govorom učitelj
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navezuje stik s svojimi učenci, jih spodbuja, sprašuje, poziva itd. S tem delom pedagoškega
govora torej gradi in ohranja dober medosebni odnos z njimi. Dober odnos med učiteljem in
učenci posledično pomeni tudi to, da bodo učenci raje in učinkoviteje sprejemali učno vsebino
in bodo bolj motivirani za delo.

1.3 Neverbalna komunikacija
Komunikacije pa ne predstavlja zgolj verbalni (govorni) del, velik del naše komunikacije poteka
tudi neverbalno. Mladenovič (2012, 7) govori o tem, da 65 odstotkov naše komunikacije
predstavlja neverbalna komunikacija, Paladin (2015, 77) pa poroča kar o 75–90 odstotkih
sporočil, ki so prenesena neverbalno. Neverbalna komunikacija obsega obrazno mimiko,
govorico telesa, ton glasu, lastno zunanjo podobo in podobo lastnega okolja (Mladenovič,
2012, 7). Paladin (2015, 75–76) še podrobneje deli neverbalno komunikacijo na kineziko
(vedenje oziroma obnašanje telesa (drža, geste), oči in obraza – tukaj lahko na primer
govorimo o uporabi oziroma odsotnosti očesnega stika pri komunikaciji, uporabi nasmeha),
zunanji videz in dekorativo (vidno in nevidno okrasje – na primer zunanji izgled), vokalizacijo
(značilnosti posameznikovega glasu – višina, polnost, razločnost, glasnost), proksemiko
(dojemanje in uporaba prostora, oddaljenost od ljudi in urejenost prostora), haptiko (raba
dotikov v komunikaciji) ter čas (kako ljudje dojemajo in uporabljajo čas – na primer zamujanje).
Brajša (1993, 31–32) pa pravi, da je neverbalna komunikacija sestavljena iz vedenja telesa
(drža telesa, usmerjenost in gibi telesa pri sedenju, stoja, hoja, ležanje), mimike (čelo, lica,
brada, obrvi, usta), očesnega stika (pogled, zenice, očesne mišice), govora (hitrost govora,
ritem, jakost, barva glasu, artikulacija, melodija, jasnost, smeh), gestikulacije (govorica rok,
velike in majhne kretnje), dotikov, oblačenja, vedenja v prostoru (intimno, osebno, družbeno
območje, telesna razdalja), vedenja v času (intimno, osebno, družbeno, čas za srečanja) ter
zunanjega konteksta (zunanje okoliščine med komuniciranjem).
Komunikacija med učiteljem in učenci je temelj pouka. V šoli pošiljamo sporočila tako z
besedami kot tudi brez njih. Vsaka izgovorjena beseda ima poleg sebe še množico neverbalnih
znakov. Učenci so zelo pozorni na neverbalna sporočila svojih učiteljev, berejo z učiteljevega
obraza, opazujejo učiteljevo mimiko, zaznajo spremembe v glasu (Brajša, 1993, 32). Paladin
(2015, 84) piše, da so v raziskavi, v kateri jih je zanimalo, kakšen pomen osnovnošolski učenci
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pripisujejo učiteljevi neverbalni komunikaciji, ugotovili, da ni bilo niti enega dejavnika
neverbalne komunikacije, ki mu učenci ne bi pripisovali vpliva na kakovost podajanja vsebine
na učnih urah. Hkrati so ugotovili, da so učenci največji pomen pripisovali učiteljevemu
vedenju in ne zgolj vsebini povedanega, poleg tega so pomen pripisovali vtisu o sproščenosti
učitelja, odgovornosti, strokovnosti, samozavesti in zanimanju za vsebino, ki jo učitelj podaja
učencem. Hkrati so učenci potrdili, da pri pouku lažje sledijo, če učitelj ohranja očesni stik z
njimi, ravno tako so razumeli učiteljev trepljaj po roki ali rami med poukom kot spodbudo.
Paladin (2015, 86) tako zaključi, da neverbalna komunikacija dopolnjuje, poudarja ter celo
zamenjuje verbalno komunikacijo, tvori velik del medosebnih sporočil in je del komunikacije,
ki bi ji učitelji morali posvetiti ustrezno mero pozornosti, saj učiteljeva neverbalna dejavnost
med poukom zagotovo vpliva na to, ali bodo učenci uspešno sledili učnim vsebinam.
Neverbalna komunikacija ima več funkcij: izražanje čustev in pristnosti odnosa, oblikovanje
vtisa, vodenje, upravljanje interakcije, prepričevanje ipd. (Paladin, 2015, 76).

1.4 Komunikacijske ovire
Komunikacijske ovire lahko definiramo kot različne dejavnike, ki onemogočajo uspešno
pošiljanje ali sprejemanje in razumevanje sporočil. Vec (2002, 68) piše, da lahko ovire, ki se pri
komunikaciji pojavijo, razdelimo na mehanične ovire oz. fizične dejavnike (otežujejo
komunikacijo ali jo celo onemogočajo, sem sodijo npr. ropot, sedežni red, zračnost učilnice,
temperatura, osvetljenost, dnevni čas), semantične ovire (govorimo o nepremišljeni uporabi
besed – v primeru, da ne uporabljamo besed na ustrezen način in z ustreznim (ustaljenim)
pomenom, obstaja večja verjetnost, da nas bodo ljudje napačno razumeli, drugače oziroma
napačno si bodo razlagali naše besede), psihološke ovire (povezane so s stališči, prepričanji in
vrednotami; so velik izvor težav v medosebni komunikaciji, zlasti močni so predsodki in
stereotipi o ljudeh) ter ovire pri procesu zaznavanja in filtriranja (povezane so s psihološkimi
ovirami, saj gre pri njih za predpostavke oziroma vnaprejšnje domneve, ki jih imamo o drugih
ljudeh, saj se filtriranje dogaja v mišljenju).
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2 Ovire pri komunikaciji v času pouka na daljavo
Šolski leti 2019/2020 ter 2020/2021 sta se od prejšnjih šolskih let najbolj razlikovali po tem,
da je pouk določen del šolskega leta potekal na daljavo, ne pa v šolskih prostorih. V šolskem
letu 2019/2020 so imeli učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pouk na daljavo osem
tednov, ostali učenci še dva tedna dlje, v šolskem letu 2020/2021 pa je pouk na daljavo za
učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja potekal kar deset tednov, za ostale učence
še nekaj tednov dlje. V tem času smo se vsi, tako učitelji in učenci kot tudi starši, soočali z
mnogimi ovirami pri komunikaciji.
Ker nas je zaprtje šol v šolskem letu 2019/2020 presenetilo, nanj nismo bili pripravljeni, zato
smo morali v zelo kratkem času poiskati načine, kako bomo lahko komunicirali z otroki
namesto komunikacije »v živo« (v šoli). Na šoli smo se dogovorili, da bomo učno snov in
navodila za delo zbrali v skupnem dokumentu, ki bo služil kot podlaga za samostojno delo v
posameznem tednu pouka na daljavo. Vsak teden (po navadi že v soboto pred začetkom
naslednjega tedna) smo na spletni strani šole objavili dokument za vsak razred, v katerem so
imeli učenci zapisana tedenska navodila za delo. Vsak teden smo učence (pri učencih nižjih
razredov tudi njihove starše) spodbujali, da so nam kot povratno informacijo pošiljali
fotografije svojega dela na službeni e-naslov, da smo lahko videli, ali so učenci razumeli
obravnavano snov.
Največja težava takrat je bila ta, da učitelji nismo uspeli vzpostaviti komunikacije z vsemi
učenci. Od nekaterih učencev nismo dobili nobene povratne informacije o predelani učni
snovi, zato smo razredniki v sodelovanju z učitelji posameznih predmetov, ki so nam sproti
sporočali, kako odzivni so učenci v oddelku, starše tudi poklicali oziroma jim poslali esporočilo, da bi njihove otroke spodbudili k delu in komunikaciji z nami (pošiljanju povratnih
informacij). V večini primerov smo bili uspešni, ne pa pri vseh.
Na zaprtje šol v šolskem letu 2020/2021 smo bili vsi bolje pripravljeni, tako učitelji kot tudi
učenci. Učitelji smo imeli na šoli izobraževanja glede videokonferenčnih sistemov in urejanja
spletnih učilnic, tako da smo lahko v času drugega zaprtja učinkoviteje komunicirali z učenci in
njihovimi starši. V višjih razredih je večina učnih ur potekala v obliki videokonferenc, gradivo
in navodila za domače naloge pa smo učitelji objavljali tudi v spletnih učilnicah.
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Videokonference so občutno izboljšale našo komunikacijo (v primerjavi s prvim zaprtjem šol),
saj smo učitelji takoj dobili povratno informacijo o tem, ali učenci snov razumejo ali ne. Poleg
tega smo lahko njihov napredek spremljali tudi v spletnih učilnicah, kamor so učenci oddajali
domače naloge. Komunikacije po e-pošti je bilo torej manj, več pa je bilo komunikacije v
videokonferencah ter v spletnih učilnicah. Tudi roditeljske sestanke in govorilne ure so
razredniki izvajali v obliki videokonferenc. V primerjavi s prvim zaprtjem šol je pri drugem šlo
za več dvosmerne komunikacije, učenci so bili bolj odzivni, učitelji pa smo imeli večji pregled
nad usvojenim znanjem učencev, hkrati je bila komunikacija rednejša – dnevna (ne zgolj
tedenska).
V času drugega zaprtja šol smo torej učitelji veliko učinkoviteje komunicirali z učenci in
njihovimi starši, kljub temu pa smo zaznali precej ovir pri komunikaciji. V prvi sklop lahko
umestimo tehnične ovire. Nekateri učenci (oziroma njihovi starši, če govorimo o učencih nižjih
razredov) se niso uspeli povezati v videokonferenco, niso se znali prijaviti v spletno učilnico,
oddati fotografij nalog … Računalničarja na šoli sta uspešno pomagala skoraj vsem, pri
nekaterih pa smo se učitelji vseeno morali posluževati drugih način vzpostavljanja
komunikacije – po e-pošti, telefonsko … V ta sklop lahko umestimo še vse tehnične težave, do
katerih je prihajalo med videokonferencami, npr. kamera ni delala, mikrofon ni delal, učenec
je zaradi slabe povezave večkrat zapustil videokonferenco in se nato vrnil vanjo. Vse te ovire
so torej (pri nekaterih občasno, pri drugih večkrat) onemogočale uspešno komunikacijo med
učiteljem in učenci.
V drugi sklop komunikacijskih ovir pa lahko umestimo pomanjkanje neverbalne komunikacije,
ki ima izjemno pomembno vlogo v komunikaciji. Pri tem smo imeli težave učitelji in učenci.
Učiteljem so manjkale informacije o učencih, saj v videokonferenci nismo uspeli tako dobro
videti, katere znake neverbalne komunikacije dajejo učenci, npr. v razredu učitelj hitro opazi,
da je izgubil pozornost učenca, v videokonferenci je bilo to veliko težje; ko smo učitelji delili
projekcijo v videokonferenci, nismo več videli svojih učencev (v šoli ima učitelj vseeno pregled
nad vsemi učenci, ko predvaja projekcijo v razredu), tako da nam je vsekakor manjkala
neverbalna komponenta. Prav tako pa učenci niso prejemali vseh znakov neverbalne
komunikacije s strani učitelja, kar je zelo problematično, saj učenci, kot ugotavlja Paladin
(2015) v svoji raziskavi, pripisujejo velik pomen učiteljevi neverbalni komunikaciji z njimi – v
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

329

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

času pouka na daljavo pravega očesnega stika ni bilo, ravno tako so manjkali ostali elementi
neverbalne komunikacije učitelja, npr. drža telesa, geste rok, vedenje v prostoru.
Učitelj ravno zaradi tega tudi ni imel možnosti, da bi tako uspešno gradil medosebne odnose
v razredu, saj je manjkal velik in pomemben del komunikacije, še posebej pri odnosnem
govoru učitelja, ki še bolj kot vsebinski oziroma spoznavni govor temelji ravno na neverbalni
komunikaciji.
S tem lahko povežemo tretji sklop, ki ga lahko poimenujemo pomanjkanje motivacije za
komunikacijo. Učitelji v času pouka na daljavo nismo mogli biti tako uspešni pri gradnji
medosebnih odnosov – med učenci, med učiteljem in učenci, med učiteljem in starši. Kot že
rečeno, je ravno uspešna in učinkovita komunikacija v odnosu tista, ki zagotavlja uspešen in
učinkovit odnos. Tega pa v videokonferencah nismo mogli zagotoviti v takšni meri kot v šoli.
Učencem (pa tudi učiteljem) je manjkal osebni stik z drugimi. Nekateri učenci so bili zaradi
tega manj motivirani za delo in sodelovanje pri komunikaciji v videokonferencah, saj se niso
več počutili tako povezane s sošolci in učitelji.

3 Zaključek
Zagotovo bi lahko poiskali in navedli še več sklopov ovir pri komunikaciji, ki smo jih lahko
zaznali v času pouka na daljavo, vendar smo se osredotočili zgolj na tri sklope, ki so zelo
izstopali. Poudariti pa je treba naslednje – komunikacija pri pouku na daljavo ni in ne more biti
tako učinkovita kot komunikacija v razredu. Zakaj? Medtem ko lahko glede prvega sklopa, tj.
tehničnih ovir, naredimo še ogromno, da jih preprečimo, nam ne bo uspelo premagati drugih
dveh sklopov ovir. Neverbalna komunikacija, ki predstavlja, kot smo videli, ogromen del
celotne komunikacije, pri pouku v videokonferencah v večjem delu manjka. Oškodovani smo
vsi, učitelji in še posebej učenci. Ravno zaradi tega pa naša komunikacija ne more biti tako
učinkovita, kar se pozna tudi na naših medosebnih odnosih. To pa lahko pri učencih vodi v
pomanjkanje motivacije za komunikacijo. Ali torej lahko komunikacija na daljavo popolnoma
nadomesti komunikacijo v razredu? Nikakor ne.
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Povzetek
Komunikacija je eden najpogostejših človekovih dejavnosti. Ko govorimo o asertivni
komunikaciji, imamo pred očmi sproščen in samozavesten način komuniciranja, pri čemer
lahko jasno izrazimo svoje potrebe, želje, čustva, cilje ... Cilj asertivne komunikacije je
konstruktivno podajanje informacij. Iz samega procesa sporazumevanja odideta udeleženca
zadovoljna. Namen tovrstne komunikacije je torej zadovoljstvo udeležencev. Prispevek ponuja
opredelitev asertivne komunikacije, predstavi, kaj je asertivnost in kako jo uporabljamo v
vsakdanjem življenju, kako se asertivnost razlikuje od pasivne in agresivne komunikacije,
primer asertivnega načina komunikacije ter splošnih navodil asertivnega sporazumevanja.

Ključne besede: komunikacija, asertivna komunikacija, asertivnost, pasivna in agresivna
komunikacija

Abstract
Communication is one of the most common human activities. When we talk about assertive
communication, we mean a relaxed and confident way of communicating, where we can
clearly express our needs, wishes, feelings, goals, etc. Assertive communication aims to
convey information constructively. The participants leave the communication process
satisfied. The purpose of this type of communication is therefore to satisfy the participants.
The paper provides a definition of assertive communication, an overview of what
assertiveness is and how it is used in everyday life, how assertiveness differs from passive and
aggressive communication, an example of an assertive communication style and general
guidelines for assertive communication.

Key words: communication, assertive communication, assertiveness, passive and aggressive
communication
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1 Komunikacija in načini komuniciranja
Komunikacija ali sporazumevanje je v SSKJ-ju (1994) predstavljena kot sredstvo, ki omogoča
izmenjavo, posredovanje informacij; komunicirati ali sporazumevati se pa kot izmenjavati,
posredovati misli, informacije. V vsakdanjem življenju je komunikacija ena najpogostejših
dejavnosti človeka, sposobnost uspešne komunikacije pa ena najboljših življenjskih veščin.
»Komunikacija ni le sporočanje, ampak predvsem medsebojno sporazumevanje,
posredovanje lastnih doživetij, ne le sporočil. S sporazumevanjem ne pridemo le do novih
znanj, ampak predvsem do spoznanj, ki so temelj osebnosti. Možgani so namreč tudi organ za
usklajevanje, dopolnjevanje, spreminjanje in doživljanje, ne le za prejemanje, razumevanje in
posredovanje sporočil.« (Ščuka, 2007, 198)
Sporazumevanje lahko opredelimo tudi kot neke vrste odnos oz. medsebojno vplivanje, pri
čemer gre za sodelovanje udeležencev v procesu. O tem priča že latinski izraz communicare
(iz communis) – splošen, skupen. »Komunicirati pomeni torej napraviti nekaj, kar bo skupno,
usklajeno, jasno in sprejemljivo za vse udeležence; pomeni poenotiti, združiti različnosti in šele
v kasnejšem pomenu tudi sporazumevati se«. (Ščuka, 2007, 199)
Pri komunikaciji je bistvenega pomena učinkovitost. »Cilj komunikacije je prenesti informacijo
od ene osebe do druge, kot to zahtevajo posamezne okoliščine. Uspešno je tisto
komuniciranje, ki doseže zastavljeni cilj. Učinkovito je komuniciranje, pri katerem prejemnik
razume sporočilo pošiljatelja tako, kot si ga je ta zamislil.« (Možina in drugi, 1995, 45)
Sporazumevamo se lahko na različne načine – v prvi vrsti ločimo besedno (verbalno) in
nebesedno (neverbalno) sporazumevanje, kar pa ni predmet tega prispevka. Osredotočila se
bom na načine sporazumevalnega vedenja (tj. obnašanja), pri čemer se bom posebej posvetila
asertivni komunikaciji.

1.1 Načini sporazumevanja
Na področju komunikacije prepoznavamo tri vedenja oz. načine:
1. agresivna komunikacija,
2. pasivna komunikacija,
3. asertivna komunikacija.
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V literaturi zasledimo tudi četrti način komunikacije – manipulativni – a se z le-tem v prispevku
ne bom ukvarjala.

Slika 1: Načini komunikacije
(https://www.mojeznanje.si/Webinarji/Asertivna_komunikacija_in_efektivno_poslusanje/)

Pri agresivni komunikaciji gre za nasilno prevlado udeleženca sporazumevalnega procesa, ki
drugega ne sprejema in ne spoštuje, si ga v svojih stališčih hoče podrediti, je žaljiv, aroganten,
napadalen. Agresivnež v komunikaciji napade stališča in interese druge osebe. Gre za napad
na samopodobo in samozavest udeleženca v komunikacijskem procesu. Agresivni ljudje
pogosto dosežejo tisto, kar so si v sporazumevanju zadali, vendar dolgoročno niso uspešni.
Pasivna komunikacija poteka med udeležencema, pri čemer se eden izmed njiju na vsak način
hoče izogniti morebitnim nesoglasjem, se v svojih stališčih zavoljo le-teh podredi, si lastnega
mnenja ne upa izraziti in je pripravljen drugemu ugajati s tem, da mu je vedno na voljo. Svoje
interese porine v ozadje in v ospredje postavi interese drugega.
Asertivna komunikacija omogoča odkrito izražanje lastnega mnenja, stališč, potreb, interesov
… z upoštevanjem sogovorca. Pri tem načinu ne gre niti za ponižnost niti za nasilnost. »Je
sposobnost znati se postaviti zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za nekaj,
potegovati se za lastne pravice, vendar brez nasilja, s spoštljivim odnosom do drugače mislečih
in njihove svobode.« (Ščuka, 2007, 202)

V sledeči tabeli so predstavljene značilnosti posameznega načina sporazumevanja. Povzemam
jih po Ščuki (2007).
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Tabela 1: Načini sporazumevanja
AGRESIVNA KOMUNIKACIJA
- gospodovalnost
- kričav in hiter govor
- žuganje
- predrznost in pogled
zviška
- sunkovite in izzivalne
geste
- razburjenost in ihtavost
- trda in toga čustva
- neizprosnost
- nastopaštvo
- vsiljivost
- pokroviteljsko trepljanje

-

PASIVNA KOMUNIKACIJA
ponižnost
tih in plašen govor
nejasno izražanje
v tla uprt pogled
skromne geste
nemir, živčnost
zardevanje, zavrtost
nasmešek z zadrego
pretirana skromnost
previdna razdalja
izmikanje dotiku

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA
- asertivnost
- glasen in miren govor
- jasno, razumljivo
izražanje
- pogled v oči
- sproščene geste
- umirjenost
- čustvena odprtost
- sproščen nasmeh
- primerna samozavest
- ustrezna razdalja
- čvrsto rokovanje

Jasno je, da asertivna komunikacija pomeni zdrav in konstruktiven način sporazumevanja. V
nadaljevanju prispevka se bom osredotočila na le-to, na njene značilnosti, načela in urjenje ter
podala primer uporabe tovrstnega sporazumevanja.

2 Asertivna komunikacija

Slika 2: Asertivna komunikacija
(https://uporabna-psihologija.si/izobrazevanje/asertivna-komunikacija/)
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Beseda asertivnost v slovenščini nima ustreznice. Izhaja iz latinske besede asserere, kar
pomeni trditi.
Asertivnost pomeni, da izrazimo to, kar zares mislimo. Seveda lahko pri tem uporabimo
verbalni in neverbalni način sporočanja, kar pomeni, da to storimo z besedami, z govorico
telesa in glasom. Na ta način je naše sporazumevanje ustrezno. Z besedami namreč
oblikujemo oz. izrazimo vsebino, z govorico telesa (mimika, kretnje, usmerjanje pogleda …)
odnos, z glasom oz. načinom govora pa doživljanje nečesa.
»Asertivna komunikacija zahteva tako poštenost kot tudi moč posameznika, nekoga, ki se je
pripravljen boriti za svoje pravice, hkrati pa ne pozabi na pravice drugih. Zahteva ravnotežje
med tem, kar si želi posameznik, in tem, kar si želijo drugi.« (https://uporabnapsihologija.si/izobrazevanje/asertivna-komunikacija/)
»Asertivno komuniciranje izhaja iz pozicije »Jaz sem v redu, ti si v redu«. Gre za način
učinkovite komunikacije z drugimi, pri katerem se izražamo jasno, samozavestno, a na spoštljiv
način. To pomeni, da sklepamo kompromise, znamo sprejeti in dati komplimente,
uporabljamo ustrezno telesno govorico in prevzemamo odgovornost za svoje vedenje.«
(https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/asertivna-komunikacija/525079)
Asertivnost predstavlja srednjo pot komunikacije, pri čemer gre za jasno in razumljivo,
umirjeno, vendar samozavestno izražanje s sproščenimi gestami, ustrezno razdaljo oz. bližino,
s sproščenim smehom, čustveno umirjenostjo ter glasnim in mirnim govorom. Po pogovoru
sta sogovorca zadovoljna – v redu. Med seboj sta sodelovala, drug drugemu sta dopuščala
možnost izražanja stališč, a hkrati odločno izrazila svoje mnenje ali morebitno nestrinjanje.
Branila sta svoje pravice in pri tem ne ogrožala pravic drugega.
Kdor pri svojem sporazumevanju uporablja asertivni način komunikacije, je uspešen in
zadovoljen, dosega svoje cilje in slovi po dobrih odnosih v družbi, je umirjen in duševno
uravnovešen. Pri vsem tem pa ne krati pravic drugih.

2.1 Načela uspešnega komuniciranja
Pri komunikaciji moramo slediti načelom:
-

poštenosti in medsebojnega zaupanja (spodbuja oblikovanje jasne predstave o nečem),

-

povratnega sporočanja (feedback, doživljanje posredovanih sporočil, »povzetek
slišanega oz. razumljenega in lastno doživljanje tega sporočila« (Ščuka, 2007, 199)),
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-

dobronamernosti (temelj ustvarjalnega sporazumevanja, pošteni nameni),

-

aktivnega poslušanja (enakovrednost v odnosih),

-

ohranjanju lastne celovitosti (preprečuje, da bi se podrejenost sprevrgla v ponižnost,
nadrejenost pa v gospodovalnost, brezpogojna pomoč ne sme biti potuha, prav tako
podrejeni ne smejo biti hlapčevsko naravnani do nadrejenih),

-

asertivnosti.

V nadaljevanju se bom osredotočila na načela asertivnega vedenja oz. komunikacije.

Načela asertivne komunikacije
Kadar se odločimo za konstruktivno sporazumevanje, tj. asertivno komunikacijo, je potrebno
upoštevati naslednja načela, ki jih povzemam po Ščuki (2007):
1. odločno, a nenasilno upiranje nesprejemljivim zahtevam,
2. spoštljiv prikaz in izraz lastnega mnenja, stališč, čustev,
3. obramba lastnih pravic in ne poseganje, kršenje pravic drugega udeleženca,
4. možne rešitve naj bodo sprejemljive za oba udeleženca,
5. preverjanje stika oz. meje ter odnos do drugih,
6. zanašanje na lastna stališča in ne pričakovanje pomoči ostalih,
7. odločitev za »hočem–nočem« in ne za »moram« ali za »ljubi mir«.
Urjenje asertivne komunikacije je v zadnjih letih postala ena od vodilnih veščin v družbi.
Zavedati se moramo, da asertivnost ne pomeni podrejenosti ali ponižnosti, prav tako pa
udeleženca sporazumevalnega procesa ne postavlja v nadrejen položaj, s katerim bi uveljavljal
svojo gospodovalnost ali celo agresijo. Je neke vrste »srednja pot« v komunikaciji, iz katere
oba udeleženca odideta zadovoljna. Morda bi lahko celo rekli »win–win-situacija«. V. Ščuka
pravi, da je asertivna komunikacija namenjena varovanju posameznika, njegovih lastnih
vrednot, osebnosti in dostojanstva. (Ščuka, 2007, 202)
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Slika 3: Win-win situacija
(http://www.razvoj-karijere.com/media/files/Asertivnost_-_prezentacija_CCD.pdf)

Pri asertivnem pogovoru je pomembno, da jasno zagovarjamo svoja stališča in se pri izražanju
lastnega mnenja ne pustimo prekinjati, da sogovorca, če nam ne pusti do besede, prekinemo,
pri čemer ga gledamo v oči, mu morda (če je to potrebno) stopimo v osebni prostor, ga v
primeru, da se z njim ne strinjamo, o tem seznanimo in prosimo za pojasnilo. Če se počutimo
ogrožene, lahko nekoliko glasneje opozorimo na svoje pravice. Če nekdo od nas zahteva ali
nam vsiljuje nekaj, kar je za nas nesprejemljivo, mu to jasno povemo. Pri vsem tem pa seveda
lahko dovolimo, da nas nekdo prosi za pomoč, nasvet soglasje … Omenjeno na prvi pogled
deluje nekoliko bolj podobno agresivni komunikaciji, a ni tako. Bistvo je, da se znamo postaviti
zase in tvoriti konstruktiven način sporazumevanja.

2.2 Primer asertivnega sporazumevanja
Pri asertivnem sporazumevanju komuniciramo prijazno in spoštljivo, a odločno in
samozavestno. Tega načina se lahko poslužujemo vedno, a vendar je priporočljiv zlasti v morda
nekoliko neprijetnih situacijah, ki bi utegnile voditi v konflikt. Asertivne komunikacije se lahko
poslužujemo doma, na delovnem mestu, v šoli, pri odnosih z ljudmi …
V nadaljevanju podajam primer asertivnega sporazumevanja. Sogovorki sta zaposleni v
osnovni šoli. Poimenujmo ju Mojca in Urša. Njuno prijateljstvo je dolgoletno – stari sta
petintrideset let, poznata se že iz osnovne šole, saj sta bili sošolki. Obiskovali sta isto gimnazijo,
nista pa bili v istem oddelku. Po gimnaziji je Mojca študirala jezike, Urša pa pedagogiko.
Zaposleni sta na isti šoli – Mojca kot učiteljica predmetnega pouka, Urša kot šolska
pedagoginja. Mojca je poročena in ima družino, Urša pa je s partnerjem še nima otrok. Mojca
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je sicer umirjena oseba, ki stoji na realnih tleh, vendar v določenih situacijah nekoliko
neodločna oz. se zaradi »ljubega miru« podredi. Urša je na drugi strani prav tako dobra
uslužbenka, a nekoliko bolj samozavestna in občasno v svoji komunikaciji nekoliko agresivna.
Mojca je razredničarka težavnemu učencu, pri sodelovanju s starši ji pri tem pomaga šolska
pedagoginja – torej Urša – kar je že dokaj ustaljena praksa, a se zdi, da je Urša ponovno
nekoliko v komunikacijski prednosti, saj je nekoliko glasnejša in spretnejša sogovorka. Čeprav
je Mojca dobra razredničarka in svoj oddelek spretno vodi že tretje leto, se, kadar z Uršo
sodelujeta pri razreševanju težav, počuti inferiorno ali celo nesposobno opravljanja
razredništva oz. komunikacije s starši. Večkrat je poskusila o tem spregovoriti z Uršo, a ni bila
uspešna. Moti jo predvsem to, da ji Urša ne »dovoli« v celoti izraziti svojega mnenja, saj jo
prekine in poskuša vsiliti svoj pogled.
Potek asertivne komunikacije bi lahko bil sledeč:
-

uvod (Mojca: Urša, nekaj me teži. Rada bi govorila s tabo.),

-

poudarjanje pozitivnih lastnosti, odnosa (Mojca: Veš, da se že dolgo poznava. Vedno
sva dobro sodelovali in kadar sem te prosila, si mi priskočila na pomoč.),

-

predstavitev problema (JAZ-sporočila!, npr. Mojca: Kadar se pogovarjava, se počutim
nesamozavestno in poraženo, če ne morem izraziti svojega mnenja.),

-

predlog in preverjanje mišljenja nasprotnika (Mojca: Pripravljena sem poslušati tvoje
mnenje, potem pa želim, da lahko do konca predstavim še svoj pogled na zadevo. Si
za?).

Pri asertivni komunikaciji je pomembno besedišče. Bistveno je, da govorec pove točno tisto,
kar misli oz. čuti. Spopadamo se s težavo oz. situacijo in ne z osebo. V samem procesu
sporazumevanja ne uporabljamo zapletenih slogovno zaznamovanih besed (žargona, slenga,
strokovnih zvez …), saj jih sogovorec morebiti ne bi razumel. Bodimo jasni in natančni.
Izogibajmo se posploševanju, prekomernemu opravičevanju in pojasnjevanju. Bodimo aktivni
poslušalci.
Na koncu bi se rada dotaknila še tehnik asertivnega sporazumevanja, ki so nam lahko v pomoč
pri uspešni komunikaciji:
1. sposobnost reči NE: jasno in nedvoumno sporočimo, da nečesa ne želimo;
2. pokvarjena plošča: sporočilo ponavljamo toliko časa, da naš sogovorec razume, kaj mu
želimo sporočiti, pazimo tudi na empatičnost;
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3. zameglitev: sogovorcu pokažemo, da smo ga slišali in razumeli, a smo ob tem ostali
čustveno neprizadeti;
4. pozitivni notranji dialog: notranja komunikacija s samim seboj, pozitivna pričakovanja
razrešitve težave;
5. aktivno poslušanje: želimo poslušati in slišati sogovorca, poslušanje z empatijo, pri čemer
sogovorcu prepustimo iskanje rešitev ter izražanje mnenja in smo pri tem odzivni –
besedno in nebesedno;
6. tehnika DESC: iz angl. besed: describe – opisati (opišemo težavo oz. vedenje, ki nas
vznemirja), express – izraziti (izrazimo občutja), specify – navesti (povemo, kaj od
sogovornika pričakujemo), concequences – posledice (opišemo rezultate, predvsem
pozitivne, spremenjenega vedenja);
7. sprejemanje kritike: analiziranje in preverjanje resničnosti izjav.
Tehnik je več. V prispevku so navedene najpomembnejše, povzete po S. A. in G. H. Bowerju.

3 Zaključek
Človek je socialno bitje in v proces komunikacije vstopa neprestano. Komuniciramo lahko na
več načinov. V prvi vrsti moramo ločiti med verbalno in neverbalno komunikacijo. V prispevku
pa sem se posvetila ločevanju na agresivno, pasivno in asertivno komunikacijo. Pri asertivni
komunikaciji, ki je srednja in najbolj ustrezna pot, je pomembno, da prepoznamo svoje
potrebe in želje ter le-te na primeren način izrazimo. Pomembno je, da smo pri tem jasni ter
direktni in nastopamo pokončno, da smo umirjeni in sproščeni, primerno samozavestni, pri
čemer govorimo glasno in mirno, da branimo lastne pravice in ne posegamo oz. ne kršimo
pravic drugih. Asertivnost ne pomeni niti ponižnosti in podrejenosti niti agresivnosti in
nadrejenosti. Predstavlja predvsem v zadnjem času razvito veščino konstruktivnega
sporazumevanja. Lahko rečemo, da gre za sporazumevanje, pri katerem smo odločni in
prijazni. Predstavimo svoja stališča in upoštevamo stališča drugega.
Tehnik asertivnega sporazumevanja je več. V prispevku so omenjene: sposobnost reči NE,
tehnika pokvarjene plošče, zameglitve, pozitivnega notranjega dialoga, aktivnega poslušanja,
sprejemanja kritike in tehnika DESC. Bistvo komunikacije je pravzaprav v dveh stvareh – da
znamo dobro (aktivno) poslušati in dobro izraziti tisto, kar želimo povedati.
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Zdi se, da načela, ki naj bi jih upoštevali pri asertivnem sporazumevanju, spominjajo na
agresiven način komunikacije, vendar temu ni tako. Asertivne komunikacije se poslužujemo
predvsem takrat, ko smo morda v stiski, da določene komunikacije ne bomo zmogli, saj je naš
sogovorec bodisi »močnejši« oz. komunikacijsko sposobnejši bodisi pa mi nismo toliko
samozavestni, da bi jasno izrazili svoja stališča.
Poslužujemo se je tudi takrat, ko smo morda v situaciji, ki vodi v konflikt, ali če presodimo, da
nam »škoduje« vedenje nekoga drugega in se moramo z le-tem soočiti.
Z asertivno komunikacijo lahko izboljšamo svoje sporazumevanje in s tem odnose v službenem
in zasebnem življenju. Na ta način se lahko naučimo spretnega nastopanja v konfliktnih
situacijah. Asertivnost namreč vodi v reševanje konfliktov in ne v poglabljanje le-teh in v tem
vidim prednost tovrstnega sporazumevanja tudi v prihodnje.
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Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Francka Ropret

BONTON MED MLADIMI
ETIQUETTE AMONG YOUNG PEOPLE
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Povzetek
Bonton (olikano vedenje) zajema pravila spodobnega vedenja v družbi, ki ga določajo etične
in moralne norme časa in prostora v katerem živimo. V času epidemije COVID 19, so se zaradi
varnosti pred okužbo s koronavirusom pojavila nova pravila, ki jih je bilo potrebno spoštovati
zaradi varnosti zdravja. Tudi v šoli, ki jo obiskujejo v večini mladostniki, je bilo potrebno
spoštovati veliko novih ukrepov. Z namenom približevanja pravil dijakom, smo na šoli izdelali
plakat s piktogrami. V raziskovalnem delu sem ugotavljala ali so dijaki upoštevali bonton v šoli
v povezavi s piktogrami. Dijaki EGSŠ Radovljica so izpolnjevali spletno anketo. Rezultati so
potrdili, da dijaki v večini poznajo in spoštujejo bonton. Da pa je spoštovanje pravil, tudi ko gre
za zaščito lastnega zdravja pri mladostnikih, odvisno od samoocene. Rezultati so dodatno
pokazali, da bo potrebno še veliko ozaveščanja med mladimi.

Ključne besede: bonton, mladi, pravila, piktogrami, COVID 19

Abstract
Etiquette (polite behavior) covers the rules of decent behavior in society, which is set by the
ethics and the moral norms of the time and space in which we live. During the COVID 19
epidemic some new rules were set in order to avoid the coronavirus infection and the new
rules needed to be obeyed for the health-safety reasons. Many new measures need to be
obeyed also in the school, which is mostly attended by the adolescents. In order to bring the
rules closer to the students, the pictogram-posters were made at the school. The research
tried to determine if the students followed the etiquette in the school in conjunction to the
pictograms. The students of EGSŠ Radovljica filled out an online survey.The results confirmed
that the students mostly know and respect the etiquette. Obeying the rules by the
adolescents, even for the sake of one's own health protection, depends on selfassessment.Additionaly, the results showed that much more awareness will be needed among
the adolescents.

Key words: etiquette, youth, rules, pictograms, COVID 19
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi
izhodišči
V prispevku vam želim predstaviti svoja raziskovanja kako mladi upoštevajo bonton. So mladi
sploh pripravljeni upoštevati pravila lepega vedenja, tudi takrat, ko gre za ogrožanje zdravja
njih samih in vseh nas? Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le
odsotnost bolezni in invalidnosti (Svetovna zdravstvena organizacija, 1948). Znašli smo se v
času, ko se je pojavil virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: koronavirus) in nas ohromil ne
le na telesnem in duševnem stanju, pač pa tudi na socialnih odnosih, ki so za človeka še kako
pomembna. Mladostniki so v času srednješolskega izobraževanja, že tako v »težavnem«
obdobju odraščanja. Gre za razvojno obdobje prehajanja iz otroštva v odraslo dobo. Razvojne
naloge predstavljajo znanja, stališča, spretnosti, načine vedenja, ki jih mora posameznik
usvojiti, da bo učinkovito deloval v določeni družbi (po Zupančič, 2004a, Ropret, 2011). Z
omejitvijo pristnih socialnih stikov, ko smo morali ostati doma, ni bilo možnosti za učenje
neposredne socialne sprejetosti in zato se bodo težave verjetno v svoji celotni razsežnosti
pokazale šele v bodočnosti. Raziskave kažejo, da neugodne posledice na področju duševnega
zdravja lahko vztrajajo še mesece dolgo po koncu teh ukrepov (Brooks idr., 2020). Kaj pa naše
vedenje? Košnik (2007) navaja: »Z bontonom (lepim, olikanim vedenjem) mislimo na trenutno
sprejemljivo vedenje, ki ga določajo etične in moralne norme časa in prostora, v katerem
živimo, etika (bolj formalno področje bontona) pa predstavlja zbirko strogih predpisov o
vedenju v zahtevnejših situacijah. To je zbirka umetnih pravil in predpisov, ki jih uporabljajo
strogo predpisana okolja.« V času epidemije smo se po daljšem obdobju šolanja na daljavo
postopno vrnili nazaj v šolske prostore. Veljala so splošna pravila in omejitve, ki jih je bilo
potrebno upoštevati. Z namenom približevanja pravil dijakom smo na šoli izdelali plakat s
piktogrami. Piktogrami so deskriptivni, slikovni simboli oziroma grafične reprezentacije
pojmov skozi našo vizualno sintezo (po Spillino 2012, Mezek 2016). V svojem raziskovalnem
delu sem ugotavljala ali so dijakinje in dijaki (v nadaljnjem besedilu: dijaki) upoštevali bonton
v šoli v povezavi s piktogrami, ki so jih ozaveščali o spoštovanju pravil z namenom zaščite pred
okužbo s koronavirusom.
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2 Osrednji del prispevka
Pred pričetkom novega šolskega leta 2020/2021 je bil koronavirus med nami. Nacionalni
inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) navaja, da je COVID-19 nalezljiva
bolezen, ki jo povzroča koronavirus (v nadaljnjem besedilu: koronavirusna bolezen). Širi se
predvsem z respiratornimi kapljicami, ki jih okužene osebe ustvarjajo pri kašlju, kihanju,
govorjenju, petju ali pospešenem dihanju. Povprečna inkubacijska doba znaša od 5 do 6 dni.
V skoraj vseh primerih se simptomi izrazijo do 14 dneva. Širjenje je mogoče omejiti z
umivanjem rok in drugimi higienskimi ukrepi. Okužba je pri nekaterih zelo blaga in simptomi
se lahko sploh ne izrazijo, lahko pa se pojavijo: vročina, kašelj, oteženo dihanje, bolečine v
mišicah in utrujenost. Okužba lahko napreduje v pljučnico in sindrom akutne dihalne stiske.
Tako kot vse ostale vzgojno-izobraževalne inštitucije v Sloveniji je tudi Ekonomska gimnazija
in srednja šola Radovljica (v nadaljnjem besedilu: EGSŠ Radovljica) prejela navodila Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z delom v šoli v razmerah, povezanih s koronavirusno
boleznijo. Na šoli je bil pripravljen načrt za obvladovanje koronavirusa. Učitelji so o tem
govorili z dijaki na razredni uri. Pred prvim šolskim dnem je šola starše obvestila o pogojih, pod
katerimi lahko dijaki pridejo v šolo v skladu s priporočili NIJZ. Kljub varnostnim ukrepom se je
stanje v državi tako poslabšalo, da so se zaradi varnosti šole zaprle. Od 2. 11. 2020 se je pouk
izvajal preko spleta. 16 tednov so se dijaki šolali od doma, ko je prišlo do ponovnega sklepa,
da se šole odprejo tudi za srednješolce.
Šolanje je po novem potekalo po modelu C. Model stopi v veljavo, ko zaradi omejitev, ki
izhajajo iz priporočil NIJZ ter zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni mogoče izvajati
pouka za vse dijake v šoli ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Za dijake gimnazijskih
programov ter programov srednješolskega strokovnega in poklicno–tehniškega izobraževanja
pouk poteka tako, da je pri pouku polovica dijakov oziroma polovica oddelkov šole, polovica
dijakov oziroma oddelkov pa ima pouk na daljavo (Kustec idr., 2020).
Ravnateljica je zaposlene in dijake pisno obvestila o prisotnosti in delu na šoli. Dijaki so bili
razdeljeni v dve skupini, ki sta se tedensko menjavali, tako da so bili dijaki od 1. do 3. letnika v
šoli vsak drugi teden, dijaki 4. letnikov, pa so bili v šoli prisotni vsak dan. V času, ko dijaki niso
bili v šoli, je pouk potekal na daljavo. Posebej je bilo poudarjeno, da naj v šolo hodijo le zdravi
dijaki, spoštujejo naj vsa priporočila in navodila ter se držijo veljavnih ukrepov. V šoli je bilo
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tudi pri pouku treba nasiti maske. Ravnateljica je dijake nagovorila z zrelostjo in odgovornostjo
pri vedenju.
Da bi pravila in upoštevanje vedenja v šoli še bolj približali dijakom smo za namen aktivnega
ozaveščanja na šoli izdelali plakat s piktogrami (opozorilnimi znaki), na katerem so bili
predstavljeni ukrepi za zajezitev koronavirusne bolezni. Mezek (2016, po Fiske, 2004) pravi, da
so znaki sredstvo komunikacije. Znaki so dražljaji, ki jih sprejemamo z očmi (čutilo za vid) in
nosijo določen pomen, kar povzroči določeno predstavo in posledični odziv. Znaki torej
vplivajo na vedenje posameznika ali pa usmerjajo in opozarjajo na nekaj (po Balažič, 2000,
Mezek , 2016). S piktogrami na plakatu smo želeli opozoriti na koronavirusno bolezen in
spodbuditi dijake k aktivni uporabi ukrepov za zajezitev prenosa okužbe.
Na plakatu je bilo devet piktogramov, ki so prikazovali: obvezno uporabo zaščitne maske,
prepoved v šoli ob povišani telesni temperaturi, obvezno razkuževanje rok, ohranjanje
varnostne razdalje pri sedenju, ohranjanje varnostne razdalje pri hoji, ohranjanje varnostne
razdalje pri druženju, prepovedan sedežni red, dovoljen sedežni red pri pouku in dovoljen
sedežni red v jedilnici in pri druženju. Plakat v velikosti 40 cm x 60 cm, je bil obešen na vhodnih
vratih v šolo, v prvem nadstropju šole pri izhodu iz stopnišča, ravno tako tudi v prihodu v drugo
nadstropje in v jedilnici na mestu, kjer se prevzame malica.
Spoštovanje pravil je tudi del bontona. Vse več se »govori«, da bonton med mladimi izginja,
da je vse manj spoštovanja. Košnik (2007) navaja, da splošno mnenje temu pritrjuje in
velikokrat slišimo, da današnja mladina ne pozna več pravih manir ter da so mladi pozabili, kaj
je uglajenost. Danes v dobi elektronskih medijev, ko ni neposredne komunikacije iz oči v oči je
še lažje zapisati dejstva, ki jih sicer verjetno nikoli ne bi izrekli direktno. In kaj nam je prinesla
karantena? Mladostniki so ostali doma v svojih družinah. Omejeni smo bili s splošnimi določili,
ki jih je sprejemala vlada na podlagi posveta s strokovno skupino. Komunikacija se je preselila
na splet. Dnevne informacije, ki smo jih dobivali preko medijev, niso bile obetavne. Stanje v
državi se več tednov ni izboljšalo. Družine so bile omejene na dom. Pri mnogih so se pojavljale
tudi finančne stiske, nasilje,… Kje je potem čas za učenje in uporabo bontona? Prav zanj velja,
da ne smemo pozabiti, da se poznavanje pravil lepega vedenja začne že doma in da smo svojim
otrokom učitelji prav starši (Košnik, 2007). To poslabšanje upoštevanja bontona smo v
komunikaciji z dijaki občutili tudi učitelji.
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2.1 Namen in cilj raziskave
Opredelitev raziskovalnega problema
Šola je zaprt prostor v katerem je potekalo dnevno srečevanje večjega števila ljudi in s tem
večje možnosti širjenja virusa. V raziskovalnem delu sem želela ugotoviti ali so dijaki upoštevali
bonton v šoli v povezavi s piktogrami, ki so jih ozaveščali o spoštovanju pravil z namenom
zaščite pred okužbo s koronavirusom. Od poznavanja, samoocene, individualne stopnje
pomembnosti bontona in zaščite pred lastnim zdravjem bo odvisno tudi spoštovanja bontona
med dijaki.
Raziskovalni cilji
Cilji raziskave so:
1. Ugotoviti ali so dijaki v večini upoštevali pravila, izražena s piktogrami.
2. Ugotoviti, ali je prihajalo do razlik med upoštevanjem pravil, ki so jih predstavljali
piktogrami.
Predvidevam, da bodo dijaki v večini upoštevali pravila, ker gre za njihovo zdravje. Pa vendar
je pričakovati razlike med upoštevanjem piktogramov, kajti nekaterih pravil v zaprtih
prostorih, kot je šola, enostavno ni mogoče izvajati na način, kot je bilo to predpisano.

2.2 Metoda dela
V raziskavo so bili vključeni dijaki prvega , drugega, tretjega in četrtega letnika EGSŠ Radovljica.
Dijaki vključeni v raziskavo so obiskovali ves tri programe: ekonomska gimnazija, ekonomski
tehnik in medijski tehnik. Starost dijakov v vzorcu se giblje med 15 in 19 let. Za namen raziskave
so dijaki izpolnjevali spletno anketo.
Elektronska verzija ankete je bila izvedena od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021. K izpolnjevanju
ankete so bili vabljeni vsi dijaki EGSŠ Radovljica. V celoti je anketo izpolnilo 241 dijakov (42 %
je bilo dijakov in 58 % dijakinj). Največ anketnih vprašalnikov so izpolnili dijaki drugih in tretjih
letnikov (vsaki po 30 %), sledijo dijaki prvih (25 %) in četrtih letnikov (15 %). Glede na smer
izobraževanja so največ anketnih vprašalnikov izpolnili dijaki smeri medijski tehnik (50 %),
dijaki smeri ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija pa so izpolnili vsak po 25 % anketnih
vprašalnikov.
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2.3 Rezultati

Graf 1: Znanje in uporaba bontona dijakov

Graf 1 prikazuje znanje in uporabo bontona dijakov. Razvidno je, da 96 % dijakov pozna vsaj
osnove bontona. Bonton vedno ali vsaj pogosto v vsakodnevnem življenju uporablja večina
dijakov (90 %). Tudi bonton v šoli kot instituciji vedno ali vsaj pogosto uporablja večina dijakov
(87 %). Pri druženju s sošolci pa uporablja bonton vedno ali vsaj pogosto 65 % dijakov.

Graf 2: Delež dijakov, ki vedno ali vsaj pogosto izvaja izbrane aktivnosti na predpisan način

Graf 2 prikazuje delež dijakov, ki vedno ali vsaj pogosto izvaja izbrane aktivnosti na predpisan
način. Razvidno je, da največji delež dijakov uporablja zaščitno masko (93 %), sledi pozornost
na morebitne znake slabega počutja in povišane telesne temperature (66 %),
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razkuževanje rok (63 %), sedenje v skladu s predpisanim sedežnim redom (52 %), upoštevanje
predpisane razdalje pri čakanju v vrsti (40 %), na zadnjem mestu pa je hoja po hodniku v
predpisani razdalji (18 %).

Graf 3: Delež dijakov, ki so jih piktogrami opomnili na pravilno izvajanje določene aktivnosti

Graf 3 predstavlja delež dijakov, ki so jih piktogrami opomnili na pravilno izvajanje določene
aktivnosti. Razvidno je, da so piktogrami opomnili največ dijakov (45 %) na nošenje zaščitne
maske in upoštevanje sedežnega reda v jedilnici. Razlog je predvsem v tem, da gre za dva
ukrepa, ki sta »vidna« in je kršitev relativno lahko dokazati v primeru nadzora. Pri ukrepih
umivanja rok in upoštevanju predpisane razdalje pri čakanju v vrsti na malico je delež dijakov,
ki so jih piktogrami opomnili, že nižji (37 %). Razlogov je več, ključno pa je to, da gre pri čakanju
v vrsti za čas druženja in komunikacije med dijaki, hkrati pa sta to ukrepa, kjer je kršitev težje
dokazati v primeru nadzora. Najnižji delež dijakov je pri ukrepu upoštevanja predpisane
razdalje pri hoji na hodniku (29 %). Tudi tu je razlogov več, ključna razloga sta (1) hoja po
neustreznih hodnikih, ki so preozki in ne zagotavljajo zadostne prepustnosti ter (2) da je to čas
druženja in komunikacije med dijaki. Pomemben razlog pa je tudi ta, da gre za ukrep, kjer je
kršitev najteže dokazati v primeru nadzora.

2.4 Razprava
V raziskovalnem delu sem želela ugotoviti ali so dijaki upoštevali bonton v šoli v povezavi s
piktogrami, ki so jih ozaveščali o spoštovanju pravil z namenom zaščite pred okužbo s
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koronavirusom. Rezultati so pokazali, da je del dijakov upošteval pravila, izražena s piktogrami
ter da je prihajalo do razlik med upoštevanjem posameznih pravil, ki so jih predstavljali
piktogrami.
Dijaki glede bontona menijo, da imajo znanje o bontonu in ga v splošnem v vsakdanjem
življenju tudi uporabljajo, prav tako ga uporabljajo v šoli, manj pa med sošolci oziroma
sovrstniki. Iz tega lahko sklepam, ker gre za mladostnike in so jim vrstniki v tem obdobju
pomembni, da je med njimi več druženja, tudi preko elektronskih medijev. Da pa je k upadu
bontona pripomogla tudi omejitev direktnih stikov v komunikaciji, kjer posamezniki doživijo
takojšen odziv na vedenje. Šola je mikrosistem, ki lahko pozitivno deluje na dijake, če
zadovoljuje njegove temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, uveljavljanju, izražanju lastne
kompetentnosti in avtonomiji. Dijaki so bili z zaprtjem šole za ta direktni vzajemni odnos
prikrajšani. Tudi na splošno smo pri bontonu v zadnjih časih postali v mnogih stvareh
liberalnejši, pravila lepega vedenja so postala veliko bolj popustljivejša in jih verjetno tudi manj
upoštevamo. Poleg tega pa (Košnik, 2007) navaja, da so živeli med nami neolikani ljudje že v
preteklosti, živijo še danes in bodo živeli tudi v prihodnosti. Dijaki verjetno niso nobene izjeme.
S piktogrami, kjer je poudarek na vizualni komunikaciji, smo želeli opozoriti na izvajanje
določenih aktivnosti na predpisan način. Rezultati kažejo, da so dijaki najpogosteje izvajali
ukrep uporabe zaščitne maske. Le-to je bilo treba nositi tudi pri pouku. Verjetno je rezultat
izvajanja ukrepa uporabe zaščitne maske visok tudi zato, ker so bili dijaki v primeru neuporabe
zaščitnih mask opozorjeni s strani učiteljev. Dogovor na šoli je bil, da se dijak, ki je bil večkrat
opozorjen na kršitev uporabe zaščitne maske, napoti k ravnateljici. Sledila je aktivnost
razkuževanje rok. Tu lahko trdim, da gre za navado, ki jo je posameznik osvojil ali ne in mu
predstavlja subjektivno oceno o varnosti. Z enakim rezultatom je izraženo tudi zaznavanje
slabega počutja oz. povišane temperature, ko je tudi zaradi varnosti drugih bolje ostati doma.
Sledi upoštevanje sedenja v skladu s predpisanim sedežnim redom. Zaznavanje tega pravila je
verjetno upadlo, ker so bili v učilnicah dijaki bolj skupaj, sicer vsak na svojem sedežu, vendar
pa med njimi ni bilo razdalje 1,5 m. To so prenesli tudi na sedenje v jedilnici. Na malico so
hodili v mehurčkih (razred kot celota). Upoštevanje predpisane razdalje pri čakanju v vrsti in
najnižji rezultat pri hoji po hodnikih lahko pripisujem k temu, da so dijaki v povprečju dnevno
preživeli skupaj v razredu sedem ur. Kako naj potem ob vstopu na hodnik razmejijo razdaljo?
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Poleg tega pa je hodnik tudi prostor, kjer je relativno težko dosledno upoštevati predpisano
pravilo.
Nižji pa so deleži dijakov (od 45 % do 29%), ki so jih piktogrami opomnili na pravilno izvajanje
določene aktivnosti. To potrjuje, da plakat ni v celoti dosegel svojega namena. Razvidno je, da
so piktogrami opomnili največ dijakov na nošenje zaščitne maske in upoštevanje sedežnega
reda v jedilnici. Pri ukrepih umivanja rok in upoštevanja predpisane razdalje pri čakanju v vrsti
na malico je delež dijakov, ki so jih piktogrami opomnili, že nižji. Najnižji delež dijakov je pri
ukrepu upoštevanja predpisane razdalje pri hoji na hodniku.

3 Zaključek
Na podlagi raziskovalnega dela lahko rečem, da so dijaki upoštevali bonton, da pa so kljub
vsemu tudi kritični ali pa v določenih situacijah tudi neobzirni glede na spoštovanje pravil.
Lahko potrdim, da plakat še ni v celoti dosegel svojega namena. Zavedam se, da so mladostniki
v obdobju uporništva in da včasih načrtno kljubujejo, kar se lahko v danem primeru kaže tudi
skozi neizpolnjevanje predpisov. Dopuščam pa tudi možnost nerazumevanja sporočil
določenih piktogramov. V kolikor gre za slednje, bi bilo smiselno piktograme na plakatu
spremeniti (dodelati), morda tudi izpostaviti posamezne piktograme na določenem
izstopajočem mestu (npr. piktogram razkuževanje rok na mestu razkužila). Glede razumevanja
piktogramov bi bilo smiselno, da dijaki sami vrednotijo piktograme oz. smiselnost pravil skozi
simboliko znakov. Kajti nekaterih predpisanih ukrepov ni moč izvajati, ker so v šolskem okolju
praktično neizvedljivi. Glede na nizek delež dijakov, ki so jih piktogrami opomnili na pravilno
izvajanje določene aktivnosti, lahko ugotovim pomanjkljivost tudi v tem, da je bilo izobešenih
premalo plakatov. Za namen ozaveščanja, bi bilo mogoče smiselno izobesiti več plakatov
(morda tudi v učilnicah). Kot uspešne rešitve pri uporabi bontona mladih vsekakor vidim v
neposrednem delu z dijaki – socialna interakcija in posledično učenje. Tudi dijaki sami so
sporočali, da je bonton med njimi slabši in da nekateri ne upoštevajo pravil lepega vedenja, ki
pa so tudi po njihovi oceni pomembna za delovanje družbe in izogib konfliktnih situacij. Za
prihodnost torej lahko rečem, da nas čaka še veliko dela pri ozaveščanju dijakov. Šola ni samo
izobraževalna pač pa tudi vzgojna institucija. Res pa je, da je potrebno ozavestiti uporabo
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bontona na vseh nivojih družbe kot celote. Mi vsi odrasli smo zgled mladini in opozorilo kaj je
prav in kaj ne. Od koga naj se sicer mladi učijo bontona?
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5 Priloge
5.1 Plakat
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5.2 Anketa
Pozdravljeni, pred tabo je anketa namenjena raziskovanju uporabe bontona med vrstniki.
Prosim te, da si vprašanja pozorno prebereš in nanje odgovoriš na način, da označiš črko pred
odgovorom za katerega meniš, da je zate najustreznejši.
1. Katerega spola si?
a) moški
b) ženski
2. Kateri letnik obiskuješ?
a) prvi
b) drugi
c) tretji
d) četrti
3. Kateri program obiskuješ?
a) ekonomski tehnik
b) ekonomska gimnazija
c) medijski tehnik
4. Koliko znanja o bontonu imaš?
a) vem skoraj vse
b) poznam osnove
c) ne poznam veliko
5. Kako pogosto uporabljaš bonton?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
6. Kako pogosto uporabljaš bonton v odnosu s sošolci / vrstniki?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

355

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

7. Uporabljaš bonton v šoli?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
8. Ali si v šoli opazil/a plakat z opozorilnimi piktogrami za covid 19?
a) da
b) ne
9. Kako pogosto uporabljaš zaščitno masko?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
10. Ali, ko vidiš sliko na piktogramu – uporaba maske, te to spomni k pogostejši uporabi
maske v zaprtem prostoru?
a) da
b) ne
11. Ali razkužuješ roke pri vstopu v šolo, odhodu iz šole, pred malico,…
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
12. Če bi videl/a piktogram na mestu kjer razkužuješ roke, ali bi zato to počel/a
pogosteje?
a) da
b) ne
13. Ali uporabljaš predpisano razdaljo (1.5m) pri čakanju v vrsti za malico?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
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14. Ali bi opozorilni piktogram postavljen na začetku vrste vplival na večjo upoštevanje
predpisane razdalje?
a) da
b) ne
15. Ali upoštevaš predpisano razdaljo (1,5 m) pri hoji po hodniku?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
16. Ali te opozorilni piktogram spomni na upoštevanje predpisane razdalje (1.5 m ) hoje
po hodniku?
a) da
b) ne
17. Ali upoštevaš pravila sedenja za mizo v jedilnici?
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
18. Ali te opozorilni piktogram opomni na to, da moraš pri sedenju upoštevati predpisani
sedežni red?
a) da
b) ne
19. Ali si bil/a v zadnjem letu bolj pozoren/a na morebitne znake slabega počutja in
povišane telesne temperature že pred odhodom v šolo?
a) da
b) ne
20. Bi želel/a še kaj sporočiti v zvezi z upoštevanjem bontona med vrstniki in piktogrami
na plakatu?
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COMMUNICATION OF THE CLASS TEACHER

CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

358

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

Povzetek
Razrednik ima pri opravljanju svoje službe mnogo pomembnih nalog. Ena izmed njih je
vzpostaviti pravilen in ustrezen način komuniciranja z dijaki in starši v povezavi z oddelčnim
učiteljskim zborom. Tako je razrednik lahko prisoten v vlogi vodje sestanka, mediatorja in
svetovalca. Prav od načina njegove komunikacije je marsikdaj odvisen potek nadaljnjih
dogodkov. Način komuniciranja, ki ga bo izbral, mora vključevati njegovega sogovorca. Pri
dijakih, ki imajo razvite samo osnovne komunikacijske veščine, je to zelo pomembno.
Potrebno je prilagoditi stopnjo izražanja na nivo znanja sogovorca. V nasprotnem primeru
lahko prejemnik ne razume sporočila. Zelo pomemben je prvi vtis, ki ga razrednik ustvari pri
dijakih. Dijaki se morajo počutiti, sprejete. Razrednik mora dijakom sporočiti, da mu lahko
zaupajo in jim nudi pomoč v stiski. Vse to lahko dosežemo s primerno in ustrezno
komunikacijo.
Ključne besede: komunikacija s starši, prvi vtis, načini komuniciranja

Abstract
Class teacher has many important roles to fill. One of them is to engage in a correct and
appropriate way of communicating with students, their parents and also with the professor’s
staff. The class teacher can therefore be present in the role of meeting leader, mediator and
guidance concler. His or her communications skills can have an important impact on further
development of the events. Communication is an extremely important asset when interacting
with students. Therefor it is a necessity to implement the co-speaker for the communication
to be effective. When we don’t acknowledge the co-speaker’s ability to communicate the
conscience can be in misunderstanding our message. The first impression is also in important
aspect of communication especially when it comes to class teachers’ role. The students need
to fell excepted by the class teacher. His or her responsibility is to make students fell that he
or she can be trusted, and they can go to him or her for help. All this can be achieved with the
proper and correct communication.
Key words: communication with parents, first impression, the way of communication
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1 A, B, C komuniciranja
Komunicirati (lat. Communicare) pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet oz.
izmenjava informacij, znanja, izkušenj. Definicij komunikacije je ogromno, vsem je skupno
dejstvo, da pri komuniciranju izmenjujemo informacije in poteka na verbalni ter neverbalni
način. Oba načina komuniciranja sta pomembna, saj samo besede, ki jih sporočamo, ne
dosežejo enakega učinka pri prejemniku, če pri komuniciranju ne uporabimo mimike obraza,
kretenj rok, drže telesa, očesni stik, položaja v prostoru, parajezika (ritem, intonacija, ton)…
Neverbalna komunikacija ima lahko zelo velik vpliv na prejemnika sporočila, kar je razvidno
tudi v raziskavi, ki priča, da je le »7% sporočila odvisnega od izrečenih besed, ton govora doda
38%, obrazna mimika in videz pa kar 55%«. (Andraž, Načini komuniciranja in uporaba e-pošte)
Pri neverbalni komunikaciji ni zgolj pomemben način sporočanja govorca, vendar bo dober
retorik opazoval tudi mimiko prejemnika sporočila. Velikokrat nam le ta sporoča ali je
prejemnik razumel sporočilo. Kot navaja Richard H. Greene (1993) se moramo zavedati, da
naše besede vzbudijo v sogovorcih drugačne predstave, čustvene povezave in pomen. Miselni
proces, ki ga imamo v glavi, je samo naš in kaj hitro se zgodi, da smo predali premalo natančne
ali zgolj premalo informacij glede določene zadeve. Sprotno preverjanje razumevanja je
ključno za dobre medsebojne odnose in opravljene naloge. Lahko se zgodi, da naša neverbalna
komunikacija ni enotna z besedno komunikacijo, kar lahko pri sprejemniku sporočila povzroči
kar nekaj nelagodja in zmede. Posledično se moramo zavedati, da pri komunikaciji ni ključeno
zgolj to kar imamo povedati, ampak tudi sam način, ton, mimika, ki jo uporabimo pri
sporočanju. Pomembno je, da smo pozorni na vse načine sporočanja, saj bomo le takrat
uspešni pri komunikaciji.
Komunikacija je le redko enosmerna (televizija, radio). Pri dialogu, komunikaciji v timu,
vodenju sestanka, debati je za uspešno komuniciranje potrebno tudi uspešno sprejemati
sporočila in poslušati ter slišati sogovorca/ce. Za uspešno razumevanje in produktivno
nadaljnjo komunikacijo je potrebno »zaznati odgovor« (Greene, 1993). Kadar zbrano
poslušamo in spremljamo svojega sogovorca, v dogajanje vključimo vse čute. Takrat je dialog
lahko zelo prijeten in steče sam od sebe. Lahko bi povzeli, da je to kar povemo enako
pomembno kot način, na katerega povemo.
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Po mnenju dr. Janka Berlogarja je v komunikaciji pomembno obravnavanje različnih tematskih
področji, kot so:
-

sporočilo, pomen in informacija;

-

komuniciranje in percepcija;

-

povratna informacija v komunikacijskem procesu;

-

sistem sporočanja v komunikaciji.

Poleg verbalne in neverbalen komunikacije je v komuniciranju pomembnih še več dejavnikov.
Kot v svojem besedilu omenja že dr. Janko Berlogar (1999) so osnova komuniciranja pošiljatelj,
sporočilo in prejemnik. Zelo pomemben je namen komuniciranja. Najpogosteje je naš namen
komuniciranja vezan na prejemnika sporočila. Cilji sporočanja so lahko spremeniti obstoječe
stanje znanja pri prejemniku, ga razvedriti, vplivati na njegovo odločitev, ga usposobiti za
drugačno reagiranje. Ko določimo naš način in namen komuniciranja, je potrebno izbrati še
ustrezen komunikacijski kanal (to so poti, ki jih pošiljatelj uporabi za prenos sporočila – knjiga,
televizija, nastop, radio, internet,…). V dobi interneta in v času pandemije se počasi uveljavljajo
tudi nove oblike in načini komuniciranja, kot je »video chat« ali zgolj »chat«, ki predstavlja episni pogovor v realnem času.
Posledično komunikacija razvija nove oblike in načine sporočanja. Zagotovo lahko trdimo, da
tudi v dobi medijev, interneta in pametnih naprav komunikacija ne bo izgubila svoje vloge,
temveč bo postajala vedno pomembnejša. Tisti, ki bo imel prave informacije in jih bo znal na
učinkovit ter komunikacijsko vešč način posredoval prejemnikom, bo v prihodnje zelo
uspešen.

2 Komunikacija v 1. letniku izobraževalnega programa
Avtokaroserist
Izobraževalni program Avtokaroserist je program srednjega poklicnega izobraževanja. V ta
program se vpisujejo dijaki, ki so končali devet razredov osnovne šole in tisti, ki so uspešno
opravili dvoletno nižje poklicno izobraževanje. Struktura dijakov je zelo raznolika, vendar
prevladujejo dijaki, ki so dosegali zgolj nižje standarde v osnovni šoli. Prav tako se za ta
program odloča vse več tujih državljanov, kjer je poleg vključevanja v socialno okolje
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primanjkljaj tudi v znanju slovenskega jezika. Komunikacija, tako verbalna kot neverbalna, je
v teh izobraževalnih programih ključni dejavnik pri uspešnem opravljanju razrednih zadev.
V vlogi razrednika nastopamo v različnih komunikacijskih situacijah. Primarno smo v
individualni vlogi komuniciranja s posameznimi dijaki in njihovimi starši. Nastopamo tudi v
vlogi vodje, kadar je potrebno komunicirati s celotnim oddelčnim učiteljskim zborom. Zelo
pomembno je, da pri vsaki situaciji upoštevamo stopnjo predznanja in nivo sposobnosti
komunikacijskih veščin našega sogovorca.
Pri poučevanju moramo biti pozorni in hkrati moramo obvladati mnogo veščin. Najprej
moramo biti strokovnjaki na svojem področju, nato moramo biti vešči pedagoških kompetenc,
obvladati motivacijo in disciplino v razredu in še bi lahko naštevali. Velikokrat pa se pozablja
na enega osnovnih elementov dobrega poučevanja in prenašanja znanja na učence, dijake. To
je način in spretnosti komuniciranja. S primerno komunikacijo je rešljiv marsikateri še tako
zapleten konflikt ali nesporazum.

2.1 Komunikacija z dijaki
V začetku poučevanja sem se soočila z zelo preprosto oviro, izbiro primerne komunikacije.
Predvsem izbiro primernega in razumljivega besedišča, ki ga bodo dijaki razumeli in posledično
razumeli namen sporočanja. Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja so v veliki meri, kar se
tiče komunikacije, kinestetični tip. Kar pomeni, da za razumevanje določena vsebine
potrebujejo tudi praktični prikaz oziroma praktične izkušnje, da lahko usvojijo in ponotranjijo
določeno učno vsebino. V nadaljevanju bom navedla nekaj primerov komuniciranja, kjer sem
ugotovila, kako pomembno je upoštevati prejemnikova sporočila. Vsi primeri so vezani na
razred, kateremu sem razrednik. To je izobraževalni program Avtokaroserist.
Primer 1 – nerazumljiva komunikacija
V času pouka na daljavo, ko smo dijake poučevali preko programske opreme TEAMS, je večkrat
prišlo do slabšega razumevanja. Dijaki so ob navodilih, ki so jih prejeli od profesorjev, napačno
opravili naloge. Razlog je bil neustrezno razumevanje navodil ali premalo natančna navodila.
Pri načinu pouka – pouk na daljavo, ki je v sami osnovi težji, je potrebno spremeniti tudi način
komunikacije. V veliko primerih je bila odvzeta neverbalna komunikacija, ki je v osnovi enako
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pomembna kot verbalna. S pomočjo neverbalne komunikacije pri pouku lažje preverimo samo
razumevanje navodil, učne vsebine. Predvsem pri dijakih, ki težje sledijo snovi in potrebujejo
pri samem pouku v šoli dodatna navodila, je bil pri pouku na daljavo to velik izziv, ki ga žal
velikokrat nismo uspeli premagati. Konkretno sem v času pouka na daljavo zaznala, da je
potrebno pri dijakih uporabiti več komunikacijskih kanalov (mail, teamsi, dodeljene naloge).
Komunikacija z dijaki je potekala tako pisno kot tudi govorno. Le na ta način smo lahko uspešno
opravili vse zastavljene naloge. Pomembno je tudi sprotno preverjanje razumevanja navodil,
saj le na ta način lahko ugotovimo, ali so dijaki v celoti razumeli dana navodila. V razredu sem
od dijakov med uro večkrat zahtevala, da ponovijo zadolžitve in naloge, ki sem jih zastavila na
začetku ure.
Primer 2 – ustrezno besedoslovje
Pri poučevanju strokovnih predmetov v programih srednjega poklicnega izobraževanja je zelo
pomembna ustrezna izbira besedišča. Zaradi žargonskih besed (fergazer, felge, blajerca,…), se
je večkrat pripetilo, da dijaki niso razumeli razlage, ker sem uporabila strokovne besede, ki jih
dijaki ne poznajo. Na začetku poučevanja in komuniciranja najprej preverimo stopnjo
razumevanja osnovnega strokovnega besedišča. Lahko si pomagamo tudi s slovarjem
slovenskega knjižnega jezika.
Primer 3 – praktični primeri
V prvem letniku izobraževalnega programa Avtokaroserist se je za ustrezno komunikacijo
izkazal način komuniciranja, ki temelji na primerjavi strokovnih vsebin z življenjskimi primeri.
Tako lahko približamo komuniciranje za vse tri komunikacijske tipe. Vizualni (najpomembnejši
kanal je zanje vid – slikovno gradivo, miselni vzorci, preglednice,…), auditivni (sluh – najlažje si
zapomni govor) in kinestetični tip (najbolj si zapomni, kar naredi). Potrebno je izbrati vsebine,
ki jih vsi dijaki poznajo. Ena izmed nalog delovanje vodnega hlajenja v motorju z notranjim
zgorevanjem je dušenje hrupa. Da bi dijaki to dejansko razumeli, smo podali primer, kako je s
hrupom pod vodo. Vsi so že bili na bazenu, morju in se potapljali. Tam so preizkusili, da je
glasnost govora pod vodo popačena in tišja, kar lahko navežemo na naše tekočinsko hlajenje
motorja.
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Primer 4 – individualna komunikacija
Dijakom, ki se težje izražajo, iščejo primerne besede, je komunikacija lažja, kadar se z njimi
pogovorimo individualno. V času razredništva prvim letnikom izobraževalnega programa
Avtokaroserist, se je izkazalo za pozitiven način komuniciranja, če sem z dijakom, ki je imel
učne ali vedenjske težave, govorila na samem. Takrat je pomembna tudi neverbalna
komunikacija kot npr. očesni stik, govorica telesa. S prepoznavanjem določenih kretenj,
sključenih ramen, mencanja rok, lahko prepoznamo težave dijakov in pravilno odreagiramo.
Zelo uspešen način reševanja konfliktov je individualni pristop, razgovor z dijaki in s starši.
Pomembno je, da je naša komunikacija enostavna, da izbiramo besede, ki jih dijaki razumejo,
da smo v pogovoru z dijaki spoštljivi. Pri individualnih razgovorih z dijaki moramo biti še
posebej pozorni na neverbalno komunikacijo, ki nam lahko sporoča nasprotujoč odgovor kot
dijakove besede. Potrebno je prebrati mimiko telesa. Če dijak reče, da so starši seznanjeni z
ocenami v redovalnici in pri tem gleda v tla, ima sključena ramena in je vidno nervozen,
zagotovo to ni resničen odgovor.

2.2 Komunikacija s starši
V okviru šolskih obveznosti je razrednik tisti, ki predstavlja vez med dijaki in starši. Pri
komuniciranju s starši je velikokrat pomemben pristop, ki ga kot razrednik izberemo. Žal smo
pri komunikaciji s straši ali skrbniki dijakov večkrat omejeni na določen komunikacijski kanal,
kot je bilo to v času epidemije, ko je bil sestanek v živo neizvedljiv. Prav ta vidik individualnega
komuniciranja je v situacijah, ki vključujejo dijake in njihove težave najbolj učinkovit. Veliko
sporočenega se izgubi preko komunikacijskega kanala kot sta e-komuniciranje ali telefonski
klic. Izgubimo moč neverbalne komunikacije, ki je izredno pomembna, saj nam omogoča lažje
razumevanje posameznih sporočil. Navedla bom nekaj primerov komunikacije s straši, ki sem
jo imela v času pouka na daljavo.
Primer 1 – e – komuniciranje
Osebno mi je način e-komuniciranja, preko elektronske pošte najmanj ustrezen način za
sporočanje informacij glede ocen in vedenja dijakov. Sporočila, ki jih namenimo staršem, so
uradna, včasih celo stroga. Ne moremo razbrati ali je sogovorec razumel naš namen
sporočanja, saj nismo prisotni pri prejemu sporočila. Zgubi se osebni stik, sočutje do dijakov
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in nastale situacije. Prav tako sem zasledila težave s pisnim komuniciranjem nekaterih staršev.
Njihov namen sporočanja v mailu ni bil jasno izražen, kar je otežilo samo nadaljnjo
komuniciranje. Žal je v preteklem šolskem letu zaradi epidemije bil to eden izmed
najpogostejših načinov komunikacije s starši. Najbolj izstopa primer mamice dijaka, ki zaradi
neznanja slovenskega jezika ni pravilno oblikovala sporočila, posledično sva imeli kar nekaj
težav pri razumevanju in izboru ustrezne komunikacije.
Primer 2 – telefonski klic
V času pouka na daljavo je bil telefonski klic drugi najpogostejši način komuniciranja s starši
dijakov. Pri telefonskem komuniciranju je najtežje razbrati neverbalno komunikacijo
sogovorca. Pri telefonskem pogovoru s starši dijakov sem bila deležna različne komunikacije.
Od prijetne, kjer so straši razumevajoči in se zahvalijo za podane informacije, do tistih, ki
komunicirajo negativno, ker so prejeli določene informacije. Nekajkrat sem morala starše
prekiniti, ker se je sam pogovor časovno zavlekel. Pri telefonskem klicu je pomembno, da
predamo besedo sogovorcu in smo tako kot pri vseh komunikacijah spoštljivi.
Primer 3 – osebni sestanek
Največkrat je komunikacija uspešna, kadar se sogovorca srečata iz oči v oči. V tem primeru je
potrebno upoštevati osnove komunikacijskih veščin, kot so: strpnost, spoštovanje in
upoštevanje mnenja sogovorca. Prisotno je razumevanje neverbalne komunikacije
sporočevalca in prejemnika. Problem nastane, kadar se med sogovorci vname konflikt. Mati
in sin sta se sporekla na govorilnih urah. S pomočjo asertivne komunikacije sem uspela prepir
umiriti, prav tako sem se takrat znašla v vlogi mediatorja med mamo in sinom. V takšnih
primerih je v pomoč zbranost, umirjenost tretje osebe, ki ni čustveno vpletena v odnos.

2.3 Komunikacija z oddelčnim učiteljskim zborom
Komunikacija z oddelčnim učiteljskim zborom je potekala v obliki sestanka ali individualno s
posameznimi profesorji. Sestanke oddelčnega učiteljskega zbora vodi razrednik, kjer poroča o
stanju dijakov v razredu. Na sestankih se predstavi problematiko posameznega dijaka, poskuša
se poiskati rešitve za učne in vedenjske težave. Pri vodenju sestanka je pomembno, da jasno
predstavimo zgolj ključne informacije o posameznih dijakih. Sestanek vodimo asertivno.
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Individualni sestanki s posameznimi profesorji so večkrat potekali v prisotnosti dijaka, saj je na
ta način lažje rešiti določene probleme. Potrebno je poudariti, da je ta komunikacija lahko zelo
uspešna, saj razrednik bolje pozna dijaka kot sam profesor in izkazalo se je, da dijak kljub
navodilom profesorja ni razumel svoje naloge. Naknadno lahko razrednik preveri razumevanje
dijaka in mu ponovno, na drug način, razloži navodila.

3 Zaključek
Komunikacija je del našega vsakdana. Brez komuniciranja ne bi bili socialna bitja. Od
primernega, pravilnega in ustreznega izbora načina komuniciranja je velikokrat odvisen tudi
uspeh v službi in v medsebojnih odnosih. Za dobre komunikacijske veščine moramo biti dejavni
tako kot sporočevalec kot tudi prejemnik. Komuniciranje je proces, ki je v veliki meri odvisen
od sprejema in razumevanja našega prejemnika. V komunikaciji smo uspešni le takrat, kadar
je prejemnik naša pisma, sporočila in govor razumel tako, kot smo si to zastavili na začetku
komuniciranja.
Komunikacija razrednika je zelo raznolika in zahteva nenehno prilagajanje in učenje. Razrednik
mora biti pozoren na vrsto komunikacijskih načinov. Pri tem mora biti dober opazovalec, da
ne spregleda neverbalne komunikacije, kot so: parajezik, mimika in gestikuliranje. Prav tako
se mora zavedati, da nastopa v različnih komunikacijskih vlogah, in sicer kot sporočevalec in
prejemnik. Svojo komunikacijo mora prilagoditi prejemniku.
Kor razrednik sem se znašla v različnih situacijah. V vseh primerih se je zadeva rešila z ustrezno
komunikacijo, ki je bila v prvi vrsti spoštljiva in asertivna. Dober govorec bo prisluhnil in zaznal
tudi najmanjše elemente neverbalne komunikacije, ki je v čustvenih situacijah, v katerih so
dijaki bolj izrazita. Upošteval bo vse prvine tako verbalne kot neverbalne komunikacija, da bo
sporazumevanje potekalo čim lažje za vse sodelujoče.
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PREDNOSTI IN SLABOSTI KOMUNIKACIJE NA DALJAVO
V PEDAGOŠKEM PROCESU

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE
COMMUNICATION IN THE PEDAGOGICAL PROCESS
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Povzetek
Ljudje smo družbena bitja. Pogoj za družbenost so medsebojni odnosi, teh pa ni, če ni
komunikacije. Komunikacija je torej primarna človekova dejavnost. V času izvajanja pouka na
daljavo zaradi Covid pandemije se je torej naše delo močno spremenilo. Govorno besedno in
nebesedno komunikacijo je zamenjala pisna. Učitelji smo se znašli v vlogi sporočevalca, ki
mora temeljito razmisliti kakšno sporočilo bo oblikoval, komu je namenjeno, kako obsežno naj
bo, ali je dosti razumljivo za prejemnika ali služi namenu in okoliščinam… Največja slabost te
komunikacije je prav gotovo povratna informacija, ki nam pove ali je prejemnik naše sporočilo
sploh prejel, prebral, razumel, sprejel… Prednost pisne komunikacije je njena natančnost,
dokazljivost in dokumentiranost. Izkušnje so pokazale, da je tudi komunikacija v procesu
izobraževanja na daljavo lahko zelo kvalitetna, če so stvari dogovorjene in spoštovane tako pri
sporočevalcu kot prejemniku.
Ključne besede: komunikacija, govorna komunikacija, pisna komunikacija, izobraževanje na
daljavo

Abstract
We humans are social beings. The condition for sociality is having relations with one another
and if there is no communication, there are no relations. Communication is therefore a
primary human activity. During the distance learning due to the Covid pandemic, our work has
therefore changed a lot. The verbal and nonverbal communication was replaced by the
written one. We teachers have found ourselves in the role of a communicator, who must
thoroughly think over what kind of message to formulate, to whom the message is intended,
how extensive it should be, whether it is sufficiently understandable for the recipient, whether
it serves its purpose and circumstances… The biggest weakness of such a communication is
certainly a feedback that tells us whether the recipient has received, read, understood,
accepted our message at all… Experience has shown that in the process of distance education
communication can also be of very high quality, if things are agreed and respected by both a
sender and a recipient. The support of the school management, which provided teachers with
the necessary information and technical support, was also very important.
Key words: communication, verbal communication, written communication, distance
education
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi
izhodišči
Ljudje v vsakdanjem življenju neprestano vstopamo v različne družbene odnose, pogoj zanje
pa je komunikacija. Beseda komunikacija izhaja iz latinščine – communicare - in pomeni
sporočati, sporazumevati se. Komuniciranje, sporočanje in sporazumevanje so izrazi za katere
lahko rečemo, da so sopomenke, vendar pa največkrat uporabljamo prav izraz komunicirati.
Komuniciranje je nekaj vsakdanjega, samoumevnega, včasih se niti ne zavedamo, kako
pomembno je in kako vpliva na naše življenje. Vsi sporočamo, vsak dan, govorno ali pisno ali
zgolj z mimiko telesa, obraza, v različnih situacijah, zasebnih ali uradnih položajih. Sporočamo
naše ideje, misli, zahteve, argumente, stališča, čustva… Torej je komunikacija sestavni del
človekovega življenja in način vključevanja v družbo.
Obstajajo poklici, ki zahtevajo več oz. manj komunikacije in pedagoški poklic je prav gotovo
eden izmed tistih, pri katerem komunikacija predstavlja osrednjo dejavnost. Pa tu ne mislim
samo na komunikacija med učenci in učitelji. V pedagoškem poklicu je zelo pomembna
komunikacija tudi s starši, med učitelji in vodstvom šole. Kot v svojem delu omenja mag. Iris
Ucman je komunikacija nujno potreben proces za uspešno življenje in delo v obstoječi družbi.
Pri tem procesu gre za osebno izpostavljanje, odprtost in ranljivost človeka. Uspela
komunikacija daje vključenim občutek pripadnosti, lastne pomembnosti, pušča neuspela
komunikacija prizadetost, ranjenost posameznikov, ki vodi v še večjo zaprtost in blokado
odnosov.
V izrednih razmerah, polnih omejitev in prepovedi zaradi Corona virusa je prav ta primarna
dejavnost učitelja naletela na veliko oviro. Zaradi pouka na daljavo in zaprtja šol smo bili učitelji
primorani prilagoditi se na nove načine komunikacije. Našo primarno obliko verbalne
komunikacije je zamenjala pisna – najbolj pogosto v obliki elektronske pošte.
Kot poudari Liljana Vovk (2015) so dejavniki vsake komunikacije naslednji:
-

sporočevalec ali tvorec besedila

-

prejemnik

-

prenosnik

-

namen
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-

tema

-

okoliščine

-

sporočilo samo

Najpomembnejši dejavnik je sporočevalec. To je oseba, ki komunikacijo prične ustno ali pisno
in je zato govorec ali pisec. Naslovnik je tisti, ki sporočilo sprejme, gre lahko za posameznika,
skupino ali celo širšo javnost. Gre za poslušalca oz. bralca. Prenosnik je način posredovanja
besedila. Lahko je pisno- vidni ali govorno - slušni. Največkrat in najučinkoviteje je , če se oba
načina prepletata. Namen komunikacije predstavlja cilj sporočevalca. Komunikacijo pričnemo
z nekim namenom ali ciljem, ki pa je lahko izražen neposredno ali posredno (npr.:
Sporočevalec vpraša: »Koliko je ura?« Oz. Sporočevalec vpraša: »Ali imaš uro?«) Tema je tisto
o čemer besedilo govori, vsebina pa tisto kar povemo. Temo lahko predstavimo na dolgo ali
pa z nekaj ključnimi besedami. Okoliščine pa so razmere v katerih sporočevalec pošilja
sporočilo naslovniku in odločilno vplivajo na uspešnost komunikacije. Zopet je sporočevalec
tisti, ki mora upoštevati kraj, čas in naslovnika in temu prilagoditi temo, vsebino, prenosnik in
samo sporočilo. Sporočilo pa je tisto kar nastane pri sporočanju. Lahko je jezikovno (ustno ali
pisno) in nejezikovno (kretnje, mimika, znaki,…)
S komunikacijo pa ne sporočamo le vsebine ampak vzpostavljamo tudi odnose, na kar vplivajo
osebnostne lastnosti, izobrazba, poklic, predsodki, stereotipi… Pomembno je, da vzpostavimo
pozitiven odnos, ker je v tem primeru tudi komunikacija boljša. Strokovnjaki trdijo, da ni
možno nekomunicirati. Tudi, če z nekom nočemo komunicirati in molčimo, ta molk prinaša
sporočilo – užaljenost, nestrinjanje, odklanjanje…
Pri komunikaciji pa velikokrat prihaja do motenj oziroma šumov, ki naslovniku onemogočajo
prepoznavanje teme, namena, vplivajo na točnost informacij ali celo preprečijo sprejetje
sporočila. Vzroki za šume v komunikaciji so lahko tehnološke narave (okvara računalnika, izpad
električne energije…) ali človeški dejavniki (slabo počutje, nezainteresiranost, nepoznavanje
teme, nerazumevanje jezika, kulturne razlike…)
Učitelji pri svojem poklicu večino časa komuniciramo, ustno, telesno in pisno. Ustni način
oziroma govor je za nas najmočnejši tip komuniciranja. Z njim razlagamo, dajemo navodila in
naloge, ustvarjamo delovno klimo, diskutiramo, argumentiramo, se pogajamo in razrešujemo
najrazličnejše situacije. Tu gre za hitro izmenjavo informacij, takojšen odziv sogovornika in
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istočasni zaključek. Pri tej obliki ima zelo pomembno vlogo tudi neverbalno (telesno)
komuniciranje, ki lahko nastopa samostojno (namig, prikaz začudenja ali nestrinjanja, …) ali pa
kot dodatek govoru. Nebesedna komunikacija lahko besedno še dodatno potrdi ali celo zanika
povedano. Nekateri strokovnjaki celo trdijo, da le 7% vpliva sporočila odvisnega od izrečenih
besed, ton govora doda 38%, obrazna mimika pa kar 55%. Dobri govorci se seveda tega
zavedajo, pri tem pa tudi opazujejo odziv poslušalcev, ter vsebino govora prilagodijo
odzivnosti. Prav to opazovanje odzivnosti in možnost prilagajanja poslušalcem je predstavljajo
največjo oviro pri poučevanju na daljavo. Učitelji smo nagovarjali cel razred nismo pa mogli
zaznati posameznikov, ki nam niso več uspeli slediti pri razlagi. Podajanje snovi v šoli vključuje
vse tri tipe komunikacije ustno, nebesedno in pisno. Učitelj razlaga snov, med razlago vstane
s tem pritegne pozornost in nove pojme zapiše na tablo. Na tak način tudi lažje motivira
učence, da mu sledijo. V času izobraževanja na daljavo je bila tovrstna komunikacija
nemogoča.

2 Osrednji del prispevka
V tem delu bi rada opozorila na lastne izkušnje in spoznanja komuniciranja na daljavo v času
šolanja na daljavo. Predstaviti želim svoja opažanja in spoznanja, predvsem pa prednosti in
slabosti, ki se pokažejo v komunikaciji na daljavo. Kot je poudarjeno v članku Načini
komuniciranja in uporaba e - pošte (2011) je v času vrhunca informacijske tehnologije postal
elektronska pošta ena od glavnih komunikacijskih orodij, ki pa ima kljub mnogim prednostim
tudi kar nekaj pomanjkljivosti. Glavna prednost je prav gotovo v hitrosti posredovanja sporočil
in dokumentov – enako sporočilo lahko istočasno pošljemo večjemu številu ljudi, v našem
primeru dijakom, v vednost še njihovemu razredniku, vodstvu šole ali celo njihovim staršem.
Omogoča nam tudi izredno hitro odzivanja oz. odgovor. Vendar pa kljub hitremu odgovoru ta
način ne more zamenjati komuniciranja v živo, ki omogoča takojšen odziv in boljše preverjanje
razumevanja sporočila.
Velikokrat sem se znašla v situaciji sporočevalca, ko nisem bila prepričana, da so naslovniki
prebrali moj dopis, ga razumeli, odprli priponko, ga sprejeli z razumevanjem in odobravanjem
ali mogoče zelo odklonilno.
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Takšna nesigurnost me je v začetku precej obremenjevala. Poskušala sem iskati različne
možnosti preverjanja sprejemanja in razumevanja mojih e - sporočil dijakom.
Ko nam ostane le še komuniciranje na daljavo je mag. Vlasta Poličnik (2011) izpostavila ključne
dejavnike, ki nam pomagajo, da v takšnih razmerah vsi deležniki komunikacije čutijo podporo
in jim zagotovimo, da niso prepuščeni sami sebi. Značilnost krize namreč je, da gre za
nepričakovano situacijo pri kateri smo priča nizki stopnji psihološke pripravljenosti in
organizacijskega načrtovanja ter posledično visoki stopnji improvizacije pri izvajanju in
odločanju. V situaciji, ko smo morali ostati doma in svoje aktivnosti izvajati samo še na daljavo,
so še dodatno pomembnost dobili odnosi med zaposlenimi in vodstvom. Sodelavci so bili tisti
s katerimi smo lahko izmenjevali primere dobre prakse in se drug drugega opozarjali na
morebitne težave in zaplete. Največkrat je beseda tekla o preverjanju znanja in ocenjevanju
na daljavo in izvajanju aktivnosti, ki niso pouk. Po nekaj tednih pa smo veliko govorili o
posameznih dijakih, ki so postali povsem neodzivni in preprosto nismo vedeli kaj se z njimi
godi.
Vodstvo šole pa nam je predstavljalo neko varno zavetje, ki nam je nudilo in omogočilo
tehnično podporo in vse potrebne informacije, kako naprej in kaj vse nas lahko še doleti.
Pri delu na daljavo je kar naenkrat postala ključna pisna besedna komunikacija preko
elektronskih sporočil, komunikacija preko video prenosov, ki poleg besedne komunikacije
omogoča še omejeno nebesno komunikacijo. Kot učiteljica sem morala najprej dobro
premisliti kakšen komunikacijski kanal bom uporabila glede na vsebino in namen sporočila ter
prejemnika, kdaj bom pošiljala sporočila in kako pogosto, kako zapisati sporočilo in kakšna naj
bo njegova dolžina, kakšen jezik uporabljati, kakšne popestritve (barve, velikost pisave, slike,
priloge) sporočila so še ustrezne in seveda kako hiter odziv pričakujem in kako ga bom
preverila. Zelo hitro se je pokazalo, da je najboljši način komuniciranja z dijaki časovno vezan
na šolski urnik. Namreč dogovor o pogostosti in času pošiljanja sporočil in vzpostavljanja
komunikacije zelo pomembno prispeva k temu, da nismo cel dan vpeti v ta proces, saj to lahko
prispeva k naši manjši učinkovitosti opravljanja nalog tako na poklicnem kot zasebnem
področju. Ravno tu sem potrebovala največ časa, da sem svojo službeno dejavnost uspela
omejiti na samo določen čas dneva in je na raztegniti skozi ves dan, sprva celo v pozne večerne
ure. Sprva sem imela občutek, da če smo v »krizi« moram biti ves čas na razpolago in kar se
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da hitro odgovarjati na vsa morebitna vprašanja dijakov. Odziv na poslana sporočila je ravno
tako lahko sprožilec slabe volje in nesporazumov.
Zato je zelo pomembno, da jasno izrazimo ali se celo dogovorimo kako hiter odziv pričakujemo
in v katerem delu dneva. Ugotovila sem, da je zelo pozitivno vse dejavnosti omejiti na čas
trajanja pouka, ko smo v šoli in ne zgolj datumsko.
Izkušnje so pokazale tudi, da manj je več! Tu imam v mislih zlasti dolžino zapisa. Še vedno velja,
da najbolj učinkovita pisne besedna komunikacija temelji na kratkih , jasnih, neposrednih in
nedvoumnih zapisih. Pri tem je zelo bistveno razmisliti tudi o izbiri besedišča, uporabi kratkih
povedi, poudarjanju najbistvenejšega in seveda upoštevanju načela vljudnosti in slovničnih
pravil.
Kot poudarja mag. Iris Ucman so prednosti govornega komuniciranja hkrati pomanjkljivosti
pisnega in obratno. To se je tudi izkazalo v praksi. Govorno komuniciranje je prav gotovo
hitrejše s takojšnjo povratno informacijo, lahko je zagotovljena večja zasebnost in vključuje
tudi zelo pomembno nebesedno komunikacijo. Predstavlja tudi glavno obliko komunikacije
učiteljev. Pri pisni komunikaciji pa gre za komuniciranje, ki je dokumentirano, bolj natančno,
lažje dokazljivo, vendar počasnejše, brez takojšnje povratne informacije in brez nebesedne
komunikacije. Tako učenci kot učitelji imamo rajši govorno komunikacijo. Se je pa v času pouka
na daljavo pokazalo, da nam je ravno pisna komunikacija bila v pomoč ali celo dokaz, da so bili
obveščeni in, da sporočila niso prebrali oz. naloge, zadolžitve niso opravili glede na zahteve in
pričakovanja.
Če se sedaj postavim v vlogo naslovnika in so dijaki sporočevalci, lahko zatrdim, da me je
najbolj motila slovnična pravilnost sporočil in neupoštevanje pravil pisanja elektronskih
sporočil. Sprva je izgledalo, da me nekaj vprašajo oz. mi podajo povratno informacijo kar tako
mimogrede. Pisali so sporočila kot jih pišejo svojim vrstnikom. Vendar se je kasneje izkazalo,
da tu ne gre za neznanje pisanja uradnih sporočil ampak neka pretirana sproščenost, ki je
nastopila saj učitelji nismo fizično prisotni, uporabljeni medij pa prenese vse. Vsem je poznano,
da je veliko lažje zapisati kot pa to isto stvar povedati nekomu, ki je pred teboj. Po opozorilu
in izraženem pričakovanju kakšna sporočila pričakujem od dijakov se je njihovo pisanje
bistveno izboljšalo in proti koncu izobraževanja na daljavo bilo že na zelo visoki ravni.
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Vse do konca pa nismo uspeli urediti čas pisanja sporočil. Sporočila so namreč prihajala preko
celega dneva – celo v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Skratka, ko so na nekaj pomislili
so zapisali in poslali ne glede na ura in del dneva. Sem pa morala to najprej urediti pri sebi, da
sem odpirala, prebirala in odgovarjal na sporočila samo v času rezerviranem za službo. Vse
dokler tega nisem razčistila pri sebi in o tem obvestila svojih dijakov sem bila v službene
aktivnosti vpeta praktično po cele dneve in pozne večere. K temu nas je pozivalo tudi vodstvo
šolo in nas opozarjalo na resne težave, če priporočil ne bomo upoštevali. Seveda imam v mislih
psihične težave nas učiteljev.
Največjo težavo je meni osebno predstavljala povratna informacija s strani dijakov. Kasneje
sem izvedela, da je bila to največja težava večine učiteljev. Čisto preveč sem se obremenjevala
s tem ali so moje sporočilo sploh prejeli, ali je dovolj jasno, ali ga razumejo, ali so ga sploh
prebrali, ali so na video srečanjih pri stvari, ali mi sledijo, ali, ali, ali …
Potrebovala sem kar nekaj časa - tednov, da sem se prepričala, da sama storim največ kar je v
trenutni situaciji v moji moči. Ure sem opravljal po urniku, 95% vseh ur sem imela v video
povezavi preko MS Teams, po končani razlagi sem jim po elektronski pošti poslala povzetek
razlage in literaturo s slikovnim gradivom, če ga ni bilo v učbeniku. Določen procent ur sem
namenila utrjevanju in jih sproti opozarjala na opravljane nalog, ki sem jih posredovala in na
urejenost zapiskov. Ocenjevala sem napovedano v okolju Teams, s prižgano kamero na obeh
straneh in prisotnostjo še enega dijaka v pogovoru. Na koncu se je izkazalo, da so dijaki
relativno dobro sledili moji komunikaciji z njimi in, da so bili z zastavljenim konceptom
komunikacije zadovoljni. Največji problem so predstavljali posamezniki, ki so postali povsem
neodzivni in niso prisostvovali ne video srečanjem in ne odpirali elektronske pošte. Posledično
seveda niso spremljali razlage, opravljali nalog in pridobivali ocen. K sreči so bili takšni v
manjšini in se niso odzvali niti po posredovanju pri starših. V takšnih primerih se je aktivno
vključevala tudi pedagoginja.
Izobraževanje na daljavo je od dijakov zahtevalo veliko več samodiscipline in motivacije za
učenje. Veliko več prilagajanja zaradi socialnih in geografskih omejitev. Z dobro komunikacijo
in razumevanjem smo uspešno prebrodili večino nastalih situacij in zaključili nadvse
nenavadno šolsko leto v katerem so pohvale za opravljeno delo prav » čudežno » blagodejno
delovale.
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3 Zaključek
Komunikacija na daljavo obstaja že zelo dolgo – od kar se je razvila pisava. Ljudje so si pisali
sporočila, pisma nato komunicirali s pomočjo telegrafa, telefona vse do elektronskih sporočil
in še seveda številnih drugih možnosti, ki nam jih omogoča sodobna tehnologija. Vendar je v
izobraževalnem procesu vedno bila glavna govorna besedna komunikacija podprta z
nebesedno in pisno. Če poenostavim, učenci so bili pred učiteljem in učitelj je razlagal učno
snov.
Pouk na daljavo pa je za vse pomenil nekaj novega, neobičajnega in je pri marsikomu vzbujal
občutek negotovosti in strahu. V teh trenutkih je bila silno pomembna podpora in
razumevanje vodstva šole, ki nam je omogočilo različne oblike komunikacije, tako nam
učiteljem kot tudi učencem. Komunikacija na daljavo je stekla in učitelji smo o komunikaciji na
daljavo začeli intenzivno razmišljati. Ni bilo kam pogledati kako in kaj. Ostala nam je le možnost
izmenjave dobre prakse, ki so s časom pokazale slabosti in prednosti komunikacije na daljavo.
Prednosti so hitrost, natančnost, dokumentiranost, dokazljivost in množičnost, seveda ob
upoštevanju vseh ključnih zakonitosti posamezne prednosti. V nasprotnem primeru se lahko
prednost prelevi v slabost.
Kot glavna slabost pa se je pokazala povratna informacija, ki ni takojšnja kot smo je bili vajeni
v šoli. To pomanjkljivost je mogoče omiliti z natančnimi navodili in dogovori, ni je pa mogoče
povsem odpraviti. Vedno se v množici dijakov najde peščica, ki ne sledi dogovorom pa naj smo
v šoli ali na daljavo.
Tudi ob vračanju v običajne razmere delovanja vzgojno - izobraževalnega procesa je
komunikacija ostala naš zaveznik za vzpostavitev utečenih načinov dela in nas naučila, da naj
komunikacija nikoli ne postane »kradljivec časa«. Manj je več!
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Osnovna šola Mislinja

Mira Serec

KAJ ŽELIM IN KAJ DOBIM
WHAT I WANT AND WHAT I GET
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Povzetek
Komunikacijo uporabljamo vsakodnevno doma, v službi, šoli … Uspešna je takrat, ko iz poplave
misli naredimo izbor tistih, ki jih prenesemo do sogovornika, pri čemer nas mora sogovornik
ne le poslušati, temveč tudi slišati. V času korone smo se v šoli srečali z novimi načini
komuniciranja z učenci. Pouk, učno delo in komunikacija so potekali preko e-pošte, spletnih
učilnic in MS Teamsov, preko katere smo poučevanje približali učencem. Opazili smo, da je
nekaterim učencem takšen način dela zelo ustrezal, spet drugi so pogrešali osebni stik in
učiteljevo razlago. V naše delo z učenci se vključujejo tudi starši. To je dosti lažje, kadar je
komunikacija na ravni učitelj – starš profesionalna, a vendar sproščena in naravnana za
dobrobit učencev. Iz izkušenj poučevanja v oddelku podaljšanega bivanja naj omenim
pozitivno izkušnjo, ko so nam starši učenke priskrbeli ostanke lesa in furnirja, mi pa smo iz tega
materiala lahko v času, ko smo bili v šoli, izdelovali velikonočne dekoracije, igre 3 v vrsto in
prosto ustvarjali po navdihu. Prijetna izkušnja, ki obogati tako učiteljevo kot učenčevo delo.
Ključne besede: komunikacija, delo na daljavo, sodelovanje, izdelki iz lesa

Abstract
Communication is a part of our daily lives, work, school, etc. We can successfully communicate
when we are able to eliminate distracting thoughts and convey ideas which our listeners can
not only hear but also understand. During the pandemic, new forms of communication were
introduced in schools, such as e-mails and various learning platforms. The best-known is
Microsoft Teams. It is a platform of communication which brings teachers and students
together. It was observed that some students were extremely satisfied with distance learning,
while others mentioned missing personal contact and teacher’s explanations. Parents are a
big part of the learning process. This is much easier when the communication between teacher
– parent is professional, but still remaining relaxed and having the welfare of the students in
mind. Working in after-school classes can be a rewarding experience as illustrated by the
following example: the parents of one of my students brought us some wood and veneer,
which we then used to make Easter decorations, noughts and crosses, and other products. It
was a pleasant experience that enriched my own work as well as my students’ work.
Key words: communication, distance learning, collaboration, wood products
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1 Kaj želim in kaj dobim
Komunikacija … Ja, kar zapletena zadeva. Razmišljam. Kako sploh začeti? Naj takoj preidem na
zapletene pojme iz literature, navržem nekaj misli in takoj tri citate? Zdi se mi preveč strogo
in dolgočasno. Kaj pa če bi začela bolj sproščeno, kakšna šala, da prebijem led, nato počasi od
teorije do prigod v razredu? Zdi se mi boljše, a vendar ne smem na začetku dati vtisa, da sem
neresna in je vse zapisano na hitro. Tako razmišljam, kako bi predstavila teoretični del, a potem
je še predstavitev. Tam pa ni pomemben le govor, ampak tudi mimika, kretnje, torej
neverbalna komunikacija. Ja, komunikacija. Tako se mi porajajo misli, ko začenjam letošnji
prispevek na temo o komunikaciji. Pa vendar začnimo na začetku. Komunikacija je širok pojem.
Če so v bližnji zgodovini uporabljali znake, geste in krajša sporočila, v današnjem času
komunikaciji pripada vedno večja vloga. Zajema velik sklop, od vsakdanjega pogovora, pisanja
sporočil, objav na družbenih omrežjih, do sklepanja poslov, javnega nastopanja ter
poučevanja. Izražamo se tako verbalno kot tudi neverbalno, z mimiko, kretnjami, pa tudi preko
sloga oblačenja, nošenja frizure, poslikave telesa. Komunikacijo uporabljamo vsakodnevno za
pogovor s prijatelji, starši, možem, otroki, pri branju pravljice za lahko noč, pri dajanju navodil
otrokom, kaj naj počnejo tekom dneva med počitnicami, v šoli pri poučevanju, podajanju
informacij, dajanju navodil, preverjanju usvojenega znanja. Na posameznikovo komunikacijo
vpliva tudi šola, ostale izobraževalne ustanove in krog prijateljev, pa lastne izkušnje,
prepričanja, pogledi na svet. Kasneje nanjo vpliva zaposlitev v smislu predajanja informacij in
navodil od nadrejenega do zaposlenega, pa vendar s povratno informacijo o željah in
pričakovanjih zaposlenega.
Komuniciramo torej skozi celo življenje, verbalno ali neverbalno. Lahko da se nam nekdo samo
nasmehne, nas objame, pa je to več kot kup besed, pa še sporočilo bo dovolj jasno in
razumljivo.
Naši možgani so sposobni na dan proizvesti okoli 50 000 misli. Nekateri pravijo, da še več. Od
tega je nekaj takih, ki se nanašajo na sedanjost, veliko misli se ponavlja čez dan, vsak dan se
porajajo nove. Nekaj je takšnih, ki se nanašajo na preteklost, kako smo se imeli, kje smo
preživeli dopust, nekaj takšnih, ki nam begajo v prihodnost. Nekateri psihologi menijo, da je
žal vse preveč negativnih misli, tudi nezavednih, ki enostavno pridejo v naše mišljenje.
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V poplavi misli, ki begajo po naših možganih, jih dejansko zelo malo pride na dan. Potem še
sami napravimo selekcijo tega, kar želimo sporočiti. Izbiramo primeren način, ustrezne
besede, naredimo nekaj možnih scenarijev, kako bi potekal pogovor. Ampak to je le načrt,
potem pa pride do realizacije, do tega, kaj dejansko povemo. In velikokrat se zgodi, da je to
čisto drugače od vseh možnih predvidenih scenarijev. In nenazadnje moramo vedeti, da je
eno, kar povemo, in drugo, kako to sliši sogovornik ali kako naše sporočilo sprejme oz. razume
občinstvo. Torej, zelo majhen del tega, kar se nam plete po glavi, dejansko pride do
sogovornika. Da pa bo sporočilo prišlo do naslovnika tako, kot si želimo, ga podajamo na jasen
način in sporočanje naslovniku tudi prilagodimo.
Še nekaj o komunikaciji v šoli. Je zelo pomemben dejavnik, od katerega je odvisno dogajanje
na šoli. Do kakovostne komunikacije ni tako enostavno priti, zanjo si moramo prizadevati.
Potem je komunikacija v šoli takšna, kot bi si jo želeli – sproščena, a vendar kakovostna. »Ves
čas je treba sodelovati, vzdrževati odprt dialog, ohranjati prijetno klimo v razredu,
osredotočeni moramo biti na ideje, ki jih moramo znati ločiti od njihovih zagovornikov,
moramo si prizadevati za jasno izražanje svojih idej in dopolnitev idej drugih, upoštevati
manjšinska mnenja, spoštovati različnost mnenj, a si prizadevati za soglasje, in v skupini
zadržati, kar je bilo izrečeno.« (Prgić, 2010, 21) Prgić med drugim pravi, da je za uspešno
komunikacijo pomembno tudi to, da znamo poslušati in slišati, kaj nam okolica sporoča. Kako
pa mi sporočamo učencem, kakšna je naša razlaga, podajanje nove učne snovi? Privilegij
učiteljev je, da lahko svoje znanje delimo z ostalimi udeleženci v izobraževanju in jim
predajamo svoje izkušnje. Radi podajamo teme, ki so nam blizu, takrat še posebej
pripovedujemo z žarom in zanosom. Izsledki mednarodne raziskave poučevanja in učenja Talis
iz leta 2018 so pokazali, da so v državah OECD skoraj vsi učitelji pogosto izvajali strategije, ki
povečujejo jasnost razlage. »90 % učiteljev je poročalo, da pogosto ali vedno razložijo
učencem, kaj pričakujejo, da se bodo naučili; 84 %, da pojasnijo, kako se povezujejo stare in
nove vsebine; 81 %, da opredelijo cilje na začetku razlage; 74 %, da se navežejo na problem iz
vsakdanjega življenja, da pokažejo, zakaj je znanje uporabno; 73 %, da povzamejo nedavno
naučene vsebine; in 68 %, da učencem omogočijo vaditi posebne naloge, dokler ne vedo, da
je vsak učenec razumel razlago.« (Japelj Pavešić, 2019, 51) Razlaga je pomembna in učitelji se
je poslužujemo, da bi učencem lahko na različne načine predstavili bistvo povedanega. Pa
vendar vsaka komunikacija ni uspešna komunikacija. Ljudje smo si različni. Eni bolj občutljivi,
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drugi manj, eni dobro poslušamo, drugi manj. Kadar so posredi občutljive teme, kadar je tema
pogovora učenec, njegove ocene, vedenje, pa je ozračje še kako nabito s čustvi in energijo.
Takrat se lahko hitro zgodi, da v razgovoru ali z učencem ali z njegovimi starši čustva prevladajo
nad razumom in komuniciranje postane oteženo.
»Gre namreč za osebno izpostavljanje, odprtost in ranljivost človeka, ki vstopa v medosebni
odnos z drugo osebo. Tako kot uspela komunikacija daje vključenim bogate sadove
medsebojnega razumevanja, občutek pripadnosti, občutek lastne pomembnosti, angažiranje
za skupni cilj, pušča neuspela komunikacija globoko prizadetost, ranjenost posameznikov, še
večjo zaprtost ali blokado odnosov.« (Strojin, 1992, 41)
Osnovna težnja tako staršev kot učiteljev je dobrobit otroka oz. učenca. Pri takem pogovoru
je zelo pomembno, da sprotno preverjamo, kako nas druga stran sliši. Dogovore sprotno
zapisujemo, jih na koncu preberemo in podpišemo. S tem smo dosegli, da sta obe strani
povedano enako slišali in se s tem tudi strinjali.

2 Komunikacija v šoli in delo na daljavo
Situacija s korono je zadevo postavila precej na glavo. Šola je omogočila učencem vpogled v
delo in življenje šole preko šolske spletne strani, preko elektronske pošte, telefonskih
pogovorov, tako da je bilo osebnega stika dejansko precej malo. Težo smo prenesli na spletno
komunikacijo. Šole so se s poukom na daljavo spoprijele na različne načine. Naša šola se je pri
prvem srečanju z delom na daljavo za komuniciranje z učenci odločila za uporabo e-pošte,
preko katere je potekalo obveščanje učencev in podajanje informacij, navodil, dnevnih
zadolžitev. Ta navodila so bila dostopna tudi na šolski spletni strani. Sčasoma smo začeli
uporabljati tudi videokonference Zoom. Izkazale so se za zelo priročen komunikacijski kanal za
vodenje dela na daljavo. Z novim šolskim letom 2020/21 smo bili učitelji, seveda pod okriljem
šole, dosti bolj pripravljeni na delo na daljavo. Naša šola se je pripravila na delo preko
platforme MS Teams. Omogočila nam je klepet, klic ali videoklic, vključen je bil vsak učenec in
učitelj šole. Vsi so imeli na dosegu dokumente, fotografije, zgodovino klepeta in oddane
naloge.
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Učitelji smo se izobraževali, pripravljali na takšen možen scenarij in med seboj poskusno
komunicirali ter preizkušali za nas nov komunikacijski kanal. V šoli smo ga predstavili učencem
in kmalu smo se znašli v situaciji, ko smo ga lahko preizkusili pri rednem delu. Izkazalo se je,
da je komuniciranje preko MS Teams za učitelje in učence bolj pregledno, z malce vaje sem
videla, da je delo dokaj preprosto in boljše kot preko e-pošte. Preko videokonference smo
lahko izvedli učno uro podobno kot v razredu, pisali na belo tablo tako učitelji kot učenci. Tudi
uporaba zvezka za predavanje mi je precej olajšala delo, saj sem tako zelo hitro pregledala
delo učencev, jim nalogo obkljukala ali popravila in že so videli rezultat. Glede tega je bila
komunikacija učitelj – učenec zelo hitra, povratna informacija pa dejansko dnevna, če že ne
dnevna, pa zagotovo tedenska. Pri delu sem prišla do naslednjih ugotovitev:
1. Učenci kljub prepričanju, da obvladajo sodobne medije, v praksi slabo uporabljajo
komunikacijske kanale.
Učenci tretje triade v večini uporabljajo računalnik, pametni telefon, e-pošto, facebook … A ko
smo delali na daljavo, smo ugotovili, da nekateri učenci ne znajo odpreti wordovega ali PDF
dokumenta, pri pošiljanju e-pošte ne ločijo, kaj spada pod rubriko zadeva in kaj v samo
sporočilo. V zadevo namreč ne napišemo celotnega sporočila. V dodeljenih nalogah ne znajo
odpreti ali naložiti dokumenta. Zelo je šepal knjižni govor, učenci so recimo mnogokrat
komunicirali z nami, torej z učitelji, zelo po domače, tako kot poteka njihov pogovor preko
sporočil. Nekaj primerov:
-

A tk je prau? ( Ali sem dobil pravilno rešitev? )

-

Nisn mogla na VK, internet je štekov. (Nisem mogla priti na videokonferenco, saj nam
internet ni deloval.)
Šepal je tudi pravopis, uporaba ločil, vejic, velike začetnice.

Učenci so imeli težave tam, kjer smo učitelji predvidevali, da težav ne bo glede na učne cilje in
računalniško opismenjevanje, ki so ga bili deležni v nižjih razredih. Pa še opazka, da so učenci
zelo radi uporabili izgovor, da internet ni deloval, ter se tako izognili kakšni videokonferenci.
2. Nekaterim učencem je zelo odgovarjal način komuniciranja z učiteljem brez direktnega
stika.
Nekaterim učencem je bil tak način dela všeč in so se znašli bolje kot v šoli, razredu. Večinoma
so to bili pridni, marljivi, bolj zadržani otroci, ki se v razredu ne znajdejo najbolje zaradi
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komentarjev ali zbadanja sošolcev, se zato raje ne izpostavljajo, se držijo v ozadju. Pri tem
načinu dela so se končno našli, saj niso bili obremenjeni s sošolci, so marljivo opravljali naloge
in jih pošiljali v pregled. Nihče jih ni zbadal, da preveč pridno pišejo naloge, da so nalogo rešili
narobe, da so »piflarji« …
3. Večina učencev je pogrešala stik s sošolci, prijatelji, tudi z učitelji, predvsem so pogrešali
učiteljevo razlago.
Če so učiteljevo razlago učenci prej jemali za samoumevno in učitelja za zoprnega nergača, so
sedaj videli, da je razlaga še kako pomembna. Spoznali so, da je nekaj drugega, ali ti razlago
prejmeš na papirju in si sam bereš, razlagaš, analiziraš ali pa to nekdo opravi namesto tebe in
ti da še potrebna dodatna pojasnila. Razlaga je zelo pomembna in učitelji se je poslužujemo,
da bi lahko čim bolje ustregli različnim tipom učencev - od vidnega, slušnega do kinestetičnega.
4. Večina učencev zna kulturno komunicirati preko spleta.
Kljub temu da sem prej omenila komunikacijo, ki je precej šibka, kar se tiče slovnične strukture
in izražanja, moram povedati, da je bilo dosti učencev, ki so kulturno in spoštljivo komunicirali
z mano in ostalimi učitelji. Sama sem mnenja, da zgled vleče. Tako sem učence vedno
pozdravila, podala navodila za delo, na koncu pa jim zaželela lep dan, naj ostanejo zdravi in se
podpisala. Zelo lepo je bilo, ko sem dobila od učencev poleg rešenih nalog še pripis, v katerem
so mi zaželeli prijeten vikend, naj ostanem zdrava. Kar sami radi slišimo, bodo verjetno radi
slišali tudi učenci in obratno.

2.1 Komunikaciji v šoli se pridružijo starši
Kakšna je komunikacija na relaciji učitelj – starš po vaših izkušnjah? Lahko je prijetna, pogovor
teče s podajanjem in izmenjavo informacij o ocenah ter še o kakšnem drugem zanimanju
učenca, o hobijih, o stvareh, ki jih rad počne. Kadar pa so tema slabe ocene ali neprimerno
obnašanje učenca in imamo razgovor s starši, je komunikacija med učiteljem in starši pod
vplivom osebne prizadetosti in močnega čustvenega naboja. Osnovna težnja tako staršev kot
učiteljev je dobrobit otroka oz. učenca. Pri takem pogovoru je zelo pomembno, da sprotno
preverjamo, kako nas druga stran sliši. Dogovore sprotno zapisujemo, jih na koncu preberemo
in podpišemo. S tem smo dosegli, da sta obe strani povedano enako slišali in se s tem tudi
strinjali.
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Sama sem imela letos zelo prijetno izkušnjo s sodelovanjem s starši kot učiteljica v oddelku
podaljšanega bivanja. Čas, ko smo bili v šoli, smo izkoristili za izdelovanje iz naravnih
materialov, predvsem iz lesa. Z učenci sem se najprej pogovorila, kaj bi izdelovali in jim dala
nekaj predlogov, lahko pa so sami predlagali, kaj bi radi izdelovali. Vsak predlog sem si zapisala,
potem pa smo predebatirali možnosti izvedbe: kje dobiti material, ali je zahtevnost izdelave
ustrezna, ali imamo potrebno znanje in veščine za izdelavo.
Tako smo prišli na idejo, da bomo za veliko noč izdelovali velikonočne pirhe in zajčke iz lesa.
Ena učenka se je takoj javila, da bo vprašala mamo, saj imajo podjetje, ki se ukvarja z lesom in
polizdelki. Naslednji dan sem od učenke že dobila mamino telefonsko številko in zraven pripis,
da jo lahko pokličem. In tako sem poklicala to gospo, ki mi je prijazno ponudila pomoč ter
predala kar nekaj ostankov lesa. Teh desk in furnirja smo bili zelo veseli in izdelali smo res
krasne stvari.
Pozitivna izkušnja in povabilo gospe, da jo lahko še kontaktiram, ter želja učencev po
izdelovanju sta privedla do tega, da sem ponovno stopila v kontakt in priskrbela material.
Tokrat smo izdelovali lesene igre tri v vrsto, pa slike za na steno in se preizkusili v hitrostnem
zabijanju žebljev. Vse skupaj je dober primer zelo uspešne komunikacije učitelj – učenec–
starši. Spretnost v komunikaciji, da lahko navdušiš učence za stvari, ki jih sam dobro delaš in
tako predajaš svoje znanje, izkušnje, je obrodilo sadove. Starši so posledično bili zadovoljni z
malimi mojstrovinami, ki so jih učenci prinesli domov, pred tem pa smo z izdelki okrasili avlo
šole. Ko sva se po končanem šolskem letu srečali z eno mamico na cesti in malo poklepetali,
je povedala, da je njena hčerka letos z velikim veseljem obiskovala OPB, saj smo dosti
ustvarjali. In pogovor je zaključila: »Fajn, da se vam to ljubi delat.« S tem mi je dala motivacijo
in potrditev, da delam dobro.
Še nekaj fotografij našega ustvarjanja.
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Slika 1: Izdelki iz lesa za veliko noč

Slika 2: Lesena igra tri v vrsto

(Osebni arhiv)

(Osebni arhiv)

Slika 3: Prosto ustvarjanje

Slika 4: Slike na leseni podlagi

(Osebni arhiv)

(Osebni arhiv)

3 Sklepne misli
Za uspešno komunikacijo sta potrebna tako prenašalec sporočila, ki na sogovorniku razumljiv
način preda informacije, kot tudi sogovornik, ki posluša in sliši predano sporočilo. Delo na
daljavo je prineslo neko novo vrsto komuniciranja. Do sedaj se mi je način dela preko MS
Teams zdel najboljši približek poučevanja. Učence bi lahko razdelila v dve skupini. Ena skupina,
ki jim ta način dela ni predstavljal večjih težav, so se hitro znašli in usvojili nov medij, ter druga
skupina učencev, ki so se izgubili. Brez nadzora in brez lastne volje do dela so imeli dolgo,
predolgo pavzo. Kakšne bodo posledice? Se bo pokazalo, da učenci manj znajo? Iz ocen to
težje razberemo, saj so bili načini ocenjevanja in število ocen prilagojeni situaciji. Nekateri
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učenci so zelo pogrešali socialni stik, druženje z vrstniki in po drugi strani se mi zdi, da so učenci
zaradi narave dela preko računalnika oz. pametnega telefona postali še bolj zasvojeni s to
sodobno tehnologijo. Hitro so našli izgovor, da delajo za šolo, v resnici pa je bilo veliko ur
namenjenih socialnim omrežjem, klepetu, iskanju zabave po spletu, kar je kompenziralo
pristni stik in pogovor. Komunikacija v prihodnje? Upam, da ne bomo sedeli eden poleg
drugega in si namesto pogovora, očesnega stika in nasmeha kazali telefone, kaj smo našli, kdo
nas všečka, kakšna je koda za popust pri nakupu, da bomo fizično tako blizu, a vendar socialno
tako daleč.
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Ekonomska šola Celje

Nataša Slapnik

SPLETNA OLIKA ME MIKA
NETIQUETTE IS MY GOAL
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Povzetek
Obdobje pouka na daljavo je zahtevalo veliko sprememb in prilagoditev s strani vseh
udeležencev: učiteljev, učencev in staršev. Spremeniti smo morali način komunikacije, saj je
bilo namesto govora v ospredju pisanje. Veščine pisnega sporočanja se učenci šele učijo in zato
je bilo zanje dopisovanje z učitelji velik izziv. Največ težav jim je povzročala stopnja
formalnosti, ki se uporablja pri komunikaciji z uradno osebo. Hitro so se učili, vseeno pa je
nastalo veliko sporočil, ki so jezikovno zanimiva, mnoga pa tudi nehote zabavna. V prispevku
so zbrana sporočila učencev in staršev, ki so jih prejeli učitelji v času pouka na daljavo. Zbrana
sporočila vsebujejo značilnosti elektronske komunikacije, predvsem mrežno govorico, zato so
predstavljeni nekateri teoretični pogledi na komunikacijo in internetno jezikoslovje. Prispevek
vsebuje tudi pravila spletnega bontona in opažanja v zvezi z njihovim upoštevanjem.
Ključne besede: elektronska komunikacija, internetno jezikoslovje, mrežna govorica, spletni
bonton, sporočila učencev

Abstract
The period of distance learning demanded many changes and adjustments from teachers,
students and parents. We had to change the way we communicated, as writing was the main
focus instead of speaking. The pupils are still learning to communicate in writing and it was a
challenge for them to correspond with their teachers. The most difficult for them was the level
of formality used when communicating with an official person. They were quick learners, but
nevertheless produced a number of amusing messages. This paper brings together messages
received by teachers from pupils and parents. The messages are classified according to their
content with some relation to the linguistic aspect, therefore some theoretical perspectives
on communication and e-Linguistics are presented. The received messages contain features
of electronic communication, especially netspeak. The paper also contains rules of netiquette
and remarks concerning their observance.
Key words: electronic communication, e-Linguistics, netspeak, netiquette, messages from
students
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1 Predstavitev teme
Pomlad leta 2020 ter celotno šolsko leto 2020/21 si bomo slovenski učitelji, učenci, dijaki in
tudi starši prav gotovo zapomnili po nepričakovani spremembi, ki nas je doletela: po pouku na
daljavo. Sprememba je učiteljem naložila pridobivanje novih veščin: snemanje in urejanje
videoposnetkov in predstavitev, ustvarjanje spletnih preverjanj in ocenjevanj znanja, branje
pravljic mlajšim učencem in priprava raznovrstnih vsebin za popestritev videokonferenčnega
pouka. Zelo se je spremenil tudi način komunikacije z učenci in starši. Uporaba elektronske
pošte, klepetov, družabnih omrežij, videokonferenčnih srečanj in spletnih učilnic je postala
nujna. Kar naenkrat naj bi učenci znali samostojno pisati elektronska sporočila, z ustreznim
vljudnostnim tonom in brez pravopisnih napak. Predvsem za osnovnošolce je bil to izziv, ki so
se ga pogumno lotili in se v tej šoli življenja tudi veliko naučili.
»Komunikacija ali sporazumevanje je človekova bistvena lastnost, ki omogoča obstoj in razvoj
posameznika in družbe.« (Kavčič, 1998, 1) Otrok osebnostno in socialno dozori skozi
komunikacijo s soljudmi, z njo gradi odnose, zori in bogati svoje doživljanje sveta. Z razvojem
svetovnega spleta in novimi načini sporazumevanja, ki jih omogoča, se spreminja način
komuniciranja. Nastaja mrežna govorica, ang. netspeak (Crystal, 2001), ki je bolj sproščena kot
uradni jezik in se kljub kršenju pravopisnih pravil nezadržno širi.
»Sodobnemu človeku uglajeno vedenje prav gotovo gladi pot v življenje, neotesanost pa mu
jo ovira.« (Kunaver, 1996, 6) Čeprav je spletno dopisovanje bolj sproščeno, se moramo držati
določenih pravil, ki skrbijo za prijetnejše odnose med udeleženci. Jih poznamo in upoštevamo?
V prispevku se ukvarjam s pisno komunikacijo med učenci, učitelji in starši ter spletnim
bontonom. Zanimala so me sporočila, ki so jih učenci ali starši poslali učiteljem v času pouka
na daljavo. Delovno mesto učiteljice angleščine in nemščine na osnovni šoli ter na srednji
poklicno-tehniški šoli mi omogoča vpogled v elektronsko komunikacijo z učenci in dijaki.
Poučujem učence od 2. do 8. razreda ter dijake od 1. do 4. letnika. Moja zbirka prejetih sporočil
od učencev in dijakov ni bila dovolj obsežna, zato sem k sodelovanju povabila še sodelavce in
stanovske kolege z drugih šol. Večina mi je poslala zabavna sporočila učencev, kar nekaj je bilo
opravičil, nekateri dopisi so bili tudi nevljudni. Od mlajših učencev sem prejela nekaj srce
božajočih zahval v elektronski in papirnati obliki.
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2 Spletna komunikacija z učitelji
2.1 Komunikacija
Beseda komunikacija ima zelo širok pomen. Izvira iz latinske besede communicare, ki jo
prevajamo z občevati, razpravljati, posvetovati se, vprašati za nasvet. Pri komunikaciji
pravzaprav govorimo »… o prenosu simbolov, ki so splošno sprejeti s strani skupine. Sprejetost
simbolov v skupini pomeni enako pojmovanje simbola pri vsakem posamezniku.« (Ferjan,
1998, 10). Klasična komunikacijska shema obsega sporočevalca, komunikacijsko pot in
prejemnika sporočila. Poleg omenjenih treh členov je zelo pogost še četrti člen, namreč
povratna informacija s strani prejemnika sporočila (po Kavčič, 1998, 5). Za uspešno
sporazumevanju je zadnji člen nujen.
Ločimo med dvema temeljnima načinoma komuniciranja, in sicer besednim (verbalnim) in
nebesednim (neverbalnim). Besedno sporazumevanje je lahko govorno ali pisno, nebesedno
pa sestavljajo govorica telesa (kretnje, mimika, drža, pogled), ton in glasnost govora, prostor
in čas, vonj in otip ter obleka (po Možina idr., 2004, 55). »Raziskave kažejo, da ima neposreden
pomen besed v povprečnem razgovoru komaj 7-odstoten delež, zvok (ritem, glasnost,
dinamika) govora 38-odstoten delež, več, kar 55 odstotkov pa odpade na nebesedno
komuniciranje.« (prav tam, 55) Zakaj je temu tako? Neverbalna komunikacija je
univerzalnejša, ima večjo čustveno vrednost in zato jo ljudje dojemamo kot verodostojnejšo.
Neverbalni elementi pri pisnem sporazumevanju so vrsta papirja, slog pisave, velike oz. male
črke in upoštevanje pravopisnih pravil. Pri elektronski komunikaciji je neverbalni del zastopan
predvsem z emotikoni oz. naborom znakov, ki jih nadomeščajo: :-), :-o, :-( … Vendar je pri vsaki
pisni komunikaciji neverbalni del zelo okrnjen. Zato je večji poudarek na besednem delu, kjer
imajo največ težav tisti, ki niso vešči v besednem izražanju (mlajši učenci, tujci).

2.2 Elektronska komunikacija
Po Rolih (2014) je komunikacija na spletnih socialnih omrežjih podobna govornemu
sporočanju, razlika pa je v daljšem času med govornimi dejanji, ki omogoča sporočevalcu več
razmisleka in v elementih nebesedne komunikacije, ki veliko povedo o sporočevalcu. Jezik
elektronskih sporočil vsebuje veliko anglizmov, saj je angleščina lingua franca sodobne dobe
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in se uporablja med mladimi tudi v vsakdanjem govoru. »Tako se pojavljajo zapis po izgovoru
(struktura govorjenih besedil), pogovorni, pokrajinski in slengovski elementi, izrazi
čustvovanja (npr. 😊), ki vzbujajo občutek neposredne komunikacije. Poleg tega je za splet
značilen internetni sleng, ki omogoča hitro in učinkovito komunikacijo.« (Rolih, 2014, 81)
Krajnc (2003, 436) omenja bistvene spremembe, ki jih prinaša računalniška komunikacija, in
sicer poenostavitev oz. ekonomičnost in simultanost – z enim klikom pošljemo sporočila večim
prejemnikom.
Po Crystal (2001), je internet za jezik tretja revolucija (prva je bila iznajdba pisave in druga
iznajdba tiska). Ali je temu res tako? Je uporaba jezika na internetu res tako drugačna od
našega prejšnjega jezikovnega vedenja? Krajnc (2003) ugotavlja, da je potencial svetovnega
spleta omejen z relativno počasnim prenosom podatkov, česar pa sedaj, skoraj 20 let kasneje,
ne moremo več trditi. Prav tako težko govorimo o enotnem jeziku interneta (ali mrežni
govorici, kakor prevajamo Crystalovo skovanko netspeak), saj je raba tega medija tako obširna,
da se jezik na spletu zelo razlikuje glede na namene uporabnikov; isti uporabnik, npr. dijak,
prav gotovo uporablja drugačno socialno zvrst pri klepetu z vrstniki ali s starši kot v formalnem
dopisovanju s profesorji. Uporaba emotikonov se čedalje pogosteje pojavlja tudi v
poluradnem spletnem dopisovanju. »Internetno jezikoslovje je kot področje raziskovanja še v
povojih,« ugotavlja Michelizza (2014, 13), je pa očitno »… da so avtorji pri pisanju sproščeni in
pogosto neobremenjeni z normo, opazi se odsotnost lektoriranja …« (prav tam). Ista avtorica
navaja šest skupin značilnosti mrežne govorice: značilnosti pogovornega jezika, šumevci,
brisanje besednih mej, zapis velikih in malih črk, ločila in druga pisna znamenja, okrajšave in
medmeti. (Michelizza, 2014, 13-15)
Zaradi izredno hitrega tehnološkega razvoja se teorije in ugotovite o jezikovnih prvinah
interneta stalno spreminjajo.

2.3 Spletni bonton
Pravila lepega obnašanja nas spremljajo vsepovsod, s pojavom spletnega komuniciranja pa je
nastala potreba po navodilih za bolj uglajeno sporazumevanje, ki jih v angleščini imenujemo
netiquette (skovanka iz network in etiquette). Spletni bonton obsega tako varnost na spletu
kot tudi način komunikacije med uporabniki. Spodnja navodila so povzeta po spletnem
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bontonu univerze University of Texas at El Paso (2015), članka v Ellepodkast (Golob, 2016) in
navodil na strani Safe.si SPLETNI in mobilni bonton oz. etika (2020).
•

Vsa tvoja sporočila naj bodo podpisana. Ne skrivaj svoje identitete.

•

Preglej preden pošlješ. Prepričaj se, da bo bralec razumel tvoje sporočilo.

•

Če nečesa nekomu ne bi povedal v obraz, tega ne povej na spletu. Kadar pošiljamo
sporočila, smo sami z ekranom, vendar to ni opravičilo za nesramnost.

•

Izogibaj se humorju, če naslovnikov ne poznaš dobro. Ne sklepaj, da imajo vsi enak smisel
za humor kot ti.

•

Ne pošiljaj neželene pošte. Ne izkoriščaj znancev za pošiljanje političnih ali verskih vsebin.

•

Spoštuj zasebnost drugih. Ne posreduj kontaktnih podatkov brez dovoljenja.

•

Zapomni si: kar je na internetu, je povsod. Občutljivih sporočil in fotografij ni pametno deliti
na spletu, saj nas lahko še čez nekaj let neprijetno presenetijo, ko jih nekdo izbrska.

•

Pri komuniciranju na spletu upoštevaj bonton, bodi strpen in prijazen. Obnašaj se tako, kot
želiš, da se drugi do tebe.

•

Ne skrivaj se za zaslonom. Ob vklopu v videokonferenčno srečanje vključi spletno kamero.

•

Osebo, ki jo želiš fotografirati s svojim mobilnim telefonom ali na videokonferenci,
prej vprašaj za dovoljenje. Mogoče ji ni do tega oz. se počuti neprijetno.

•

Velike tiskane črke v elektronskih sporočilih pomenijo, da kričiš, zato se jim izogibaj. Enako
velja za klicaje.

V času pouka na daljavo smo učitelji ta pravila predstavili učencem in dijakom. Nastalo je veliko
predstavitev in gradiva na to temo za vse stopnje, od osnovnošolske do univerzitetne. V
kolikšni meri so jih učenci upoštevali? Verjamem, da so želeli le najboljše, vendar je večkrat
prišlo do precejšnjih odstopanj.

2.4 Praktični primeri
S pomočjo kolegov na osnovni in srednji šoli sem zbrala primere sporočil, ki so nastala pri
elektronski komunikaciji. Razvrstila sem jih v naslednje vsebinske skupine: poizvedbe in
komentarji, opravičila, pritožbe, komunikacija s starši in izgubljeno v prevodu. Večinoma so
zabavna zaradi sproščene rabe jezika. V njih se pojavljajo vse značilnosti mrežne govorice, ki
jih omenja Michelizza (2014): raba pogovornega jezika, šumevci (okrnjena uporaba črk s
CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

393

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

strešico), brisanje besednih mej, zapis velikih in malih črk, ločila in druga pisna znamenja,
okrajšave in medmeti.
Za najstnike je bila največja težava slogovno preklapljanje med načinom dopisovanju z vrstniki
in učitelji. Sporočila, ki si jih med sabo pošilja generacija Z, so napisana v slengu oz. sociolektu,
ki se izredno hitro spreminja in prilagaja sporočevalcu, njegovemu narečju in času, ki ga ima
na voljo, da se sporazume z naslovnikom.
Vsa sporočila so zapisana v originalu, zato niso lektorirana. V oklepaju je razred ali letnik, ki ga
pisec obiskuje.
Poizvedbe in komentarji
Veliko sporočil je bilo v zvezi z ocenjevanjem znanja in pošiljanjem opravljenih nalog:
• Ga. (ime) zadnjič ko sma imela predstavitev jaz in (ime) ste nekaj rekli da ko bomba
uprašana že mama prvo uprašanje.Kaj to pomeni? Da od 4 uprašanj eno imama??Lp (6.
razred)
• Spoštovani
Lahko
me vprašali nasledni teden .
Lp pozdrav (2. letnik)
• Lp.
Danes bi. Ogel bit uprašan imam pa ortodonta sem videl na opomniku. Bi lahko bil
uprašan prej? Ko imate kaj prosto danes?
Lp. (4. letnik)
• ravno prav hvala vam imam ze fiksno odloćitev vprasan bil bil dne 2.1 2021 lepo bodite in
ostanite zdravi lepo vas pozdravljam (4. letnik)
• Dober dan,
Imam eno vprašanje, jaz sem se zdaj po zelo dolgem premišljevanju odločil da bom začel
delati zaključno nalogo oz. tist wordov dokument,ki ga moramo narediti. In me zanima
kak more to sploh zgledati ker, po domače povedano nimam pojma.
Najlepša hvala in lep dan še naprej. (4. letnik)
• pošiljam vam nareto nalogo. lep pozdrav (1. letnik)
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• Dober dan jaz sem vam usak teden nekaj poslala očitno je bil isti problem kot pri slovenščini
ko sem use poslala a gospa ni nič dobila vam zdaj pošljem se enkrat katere točno? (7. razred)

Tudi tehnične težave pri videokonferenčnih srečanjih so bile pogoste:
• Gospa mene je ven vrglo ker mi danes zelo šteka takoj ko se bom povezala se bom priklučla
lp (6. razred)
• Ali imamo jutri video konferenco, ker meni nič ne kaže da bi jo vi organizirali. Lep Vas prosim,
če mi sporočite.Hvala za vaše razumevanje. Lep večer Vam želim še naprej. Lep pozdrav.
Vaša učenka (ime) (5. razred)
• gospod men so se pokvarle slusalke pa mi mikrofon nedela od zjutri (8. razred)
• se opravičujem samo povem da mi malo mikrofon šteka tako da bom bolj na mute celo uro
(6. razred)
Opravičila
Devetošolec, ki se mu ni uspelo prijaviti na Zoom, se je malo nerodno opravičil:
• Učiteljica js sn hotu, pa mi ni šlo not.
Nekateri razlogi za odsotnost so bili malo nenavadni:
• Dober dan ga. (ime) se opravičujem da me danes ni bilo na video konferenci saj se moral
mamici pomagati iti v trgovino. (6. razred)
Malo daljše sporočilo; glede na predstavljen problem je dolžina razumljiva:
• Se opravičujem, da pošiljam tako pozno preden sploh me vprašate se zavedam datuma. Ne
bom prosil za podaljšanje ali kaj (mislim, da tako ni opcije), samo prosil bi, da malo
pogledate kaj že imam narejeno, saj se mi zdi, da sem zmožen narediti to do konca do tega,
da je treba oddati. Se tudi zavedam kako velik zalogaj je to, a moji možgani brez
ekstremnega stresa ne delujejo zato vem, da lahko še naredim kot je treba (spanec pa tudi
ni nujen). To vse pišem pa ker vem, da dejansko odločitev ali sploh lahko oddam oz. ali bote
sploh pogledalio, ostaja v vaših rokah.
Iskreno vem že tako nisem hodil v šolo in sem naredil še eno bedarijo s tem poznim
oddajanje im delanjem in spet se opravičujem, da morate delati s mano. (4. letnik)
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Pritožbe
Dijaki so včasih kar ostro zahtevali svoje pravice:
• Poslal sem na rok posiljanja zato pricakujem da dobim plus ker nisem zastonj delo hvala. (4.
letnik)
• Zanima me zakaj jaz nisem dobil plusa namrec naredil sem vse prav pa je toliko kot sem
zastopil in znal. ??? In jaz bi imel datum 16. april ob 11.30. Prosim za odgovor (ime). (4.
letnik)
Komunikacija s starši
Včasih so se zgodile tudi bolj neljube situacije, ko so se vmešali starši in v ostrem tonu pojasnili,
da njihov otrok
• … ob 11:30 ne bo pri pouku, ker imamo takrat kosilo.
Mama dijaka je želela prisostvovati ustnemu ocenjevanju, pa je profesorja takole prosila:
• …resnično prosila za kakšen dodaten termin, na katerem bi bila js zraven ,če lahko.Ker se
mi zdi ,da če bo pozabil kako in kaj bom mogoče le jaz potem kaj pripomogla. Tako se
ponavadi midva učima ko zaškripa.
Opravičilo očeta:
• Pozdrav da ima problema sa internetom i povezivanjem bio sam prisutan nekoliko puta kad
ja govorio da nemoze da se uključi u nastavu zbog int.mislim da neće biti više izostanaka
hvala na razumijevanju lp.
Pojasnilo očeta učenke prve triade:
• Zdravo.. (ime) je rekla mora jutri da bo naučila na pamet..prosim lahko naslednji teden.zdaj
smo to videli prosim
Izgubljeno v prevodu
V času pouka na daljavo so bili zelo prikrajšani predvsem učenci tujci. Nekateri so si pomagali
s spletnim prevajalnikom.
• V prvi uri nisem spala , sem pa pisala lekcijo zadnje ure in nisem mogel vstopiti, ker me
telefon ni poklical, slišal sem, kaj si rekel, vendar me ni storil. Upam, da si me razumela (1.
letnik)
• Zdravo gospa može te li mi povedati kaj se moram naučiti za ponedeljak kojo stran (7.
razred)
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Zahvale

Slika 1: Zahvala tretješolca dislektika učiteljici angleščine (v pisni obliki)

Slika 2: Zahvala petošolke (preko aplikacije Teams)

3 Zaključek
Stroka in zbrana sporočila potrjujejo mojo domnevo, da jezik internetnih sporočil postaja nova
socialna zvrst. V strokovnem jeziku obstaja zanjo več izrazov, najpogosteje jo imenujejo
mrežna govorica. Značilno zanjo je, da je sproščena, vsebuje pravopisne napake in sledi stalno
spreminjajočim se normam družbene skupine, ki jo uporablja. V dopisovanju z vrstniki in
družinskimi člani so najstniki sproščeni, zato so njihova sporočila zelo podobna govoru. Težava
se pojavi pri komunikaciji z uradno osebo, v našem primeru je to učitelj. Kje je meja
neformalnosti, ki je še dovoljena? Učenci se zavedajo, da veljajo drugačna pravila pri
dopisovanju z učitelji kot z vrstniki, vendar jih ne poznajo prav dobro. Pravila spletnega
bontona pri tem malo pomagajo, vendar so glede elektronske komunikacije precej ohlapna.
To je razumljivo, saj pri uradni elektronski komunikaciji veljajo ista pravila kot za uradne
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dopise. Tudi večina učiteljev v zasebni elektronski komunikaciji ne upošteva vseh pravopisnih
pravil, zato smo mogoče nekateri bolj strpni do napak, ki se pripetijo učencem. Še posebno,
če gre za posrečeno kombinacijo napak in vsebine, ki nas spravi v smeh. Prepričana sem, da so
se pisci sporočil trudili upoštevati pravopisna pravila in spletni bonton, čeprav na prvi pogled
ne izgleda tako.
Mrežna govorica se čedalje bolj uveljavlja tudi v uradni pisni komunikaciji. Zanimivo bi bilo
zbrati in analizirati sporočila učencev čez pet ali deset let in jih primerjati s sedanjimi.
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Povzetek
Z izrazom "neverbalna komunikacija" najpogosteje označujemo načine komuniciranja dveh ali
več sočasno prisotnih oseb z nebesednimi sredstvi. Takšna komunikacija je mogoča le ob
neposrednem soočenju oseb, ki se lahko direktno odzivajo na sogovornikova dejanja in s
svojimi odgovori vplivajo nanj. Zajemajo vsa sporočila razen besed in jezika, vključno z
različnimi vidiki glasu, telesnimi gibi, izrazi na obrazu, prostorom, časom, vonjem in okoljem.
S proučevanjem in poznavanjem neverbalne komunikacije učitelj prepozna sporočila učencev,
njihovo vedenje, občutke, pričakovanja in njihovo osebno razmišljanje. Zaradi vsega naštetega
mora biti učitelj pozoren na lastno verbalno in neverbalno komunikacijo v odnosu do učencev.

Ključne besede: komunikacija, neverbalna komunikacija, komunikacija v šoli

Abstract
The term "non-verbal communication" most often refers to the ways in which two or more
persons present at the same time communicate by non-verbal means. Such communication is
possible only when people are directly confronted, who can directly respond to the
interlocutor's actions and influence him with their answers. They cover all messages except
words and language, including various aspects of voice, body movements, facial expressions,
space, time, smell, and environment. By studying and knowing nonverbal communication, the
teacher recognizes students' messages, their behavior, feelings, expectations, and their
personal thinking. Because of all the above, the teacher must pay attention to his own verbal
and nonverbal communication in relation to students.

Key words: communication, nonverbal communication, communication in school
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1 Komunikacija
Komunikacija je pomemben del našega življenja. Je prenos informacije od posameznika do
posameznika in človeška zmožnost za vzpostavljanje neposrednega stika s sočlovekom ter
vpliva nanj. Tako mehanizem komunikacije vključuje prevajanje informacije v razumljive
simbole, vedenje, ki pomeni prenos informacije, zaznavni sprejem simbolov in njihovo
prepoznavanje.
Leva možganska polovica komunicira digitalno (verbalno, racionalno, logično), desna pa
analogno (neverbalno, intuitivno, s čustvi, ustvarjano, nelinearno, cirkularno, celovito).
Sodobna vzgoja in izobraževanje potrebujeta levo in desno možgansko polovico. Učenci se
morajo naučiti verbalne komunikacije, toda poznavanje neverbalnega, analitičnega in
sintetičnega razmišljanja, iskanja pozornosti in zaznavanja celote. Vse to pa je mogoče, če pri
učencih spodbujamo delovanje obeh možganskih polovic, kar predvideva tako verbalno kot
neverbalno komunikacijo med učitelji in učenci (Brajša 1995).
Osvajanje veščin neverbalnega komuniciranja je orodje učiteljeve profesionalnosti, poleg tega
pa mora imeti dober učitelj še več drugih veščin za podajanje snovi (opazovanje, raziskovanje,
življenjski primeri …), s katerimi si učenec lahko snov hitro zapomni. Tudi pri učencih štejemo
komunikacijo med temeljne dejavnike, ki sooblikujejo njegov fizičen in psihičen razvoj ter je
izjemno pomembna za njegov razvoj identitete in osebnosti.

1.1 Podobnosti in razlike med verbalno in neverbalno komunikacijo
Obe vrsti komunikacije sta pomembni in strukturirani v celote ter potekata po določenih
pravilih, da udeleženci v interakciji dobijo informacije o določenih pojavih in drug o drugem.
Pri verbalni komunikaciji se sogovornik, potem ko dojame pomen besed, seznani s pojavi, o
katerih govorijo besede, neverbalni znaki pa mu omogočajo, da spozna dejansko stanje
govorca, njegove značilnosti in stališče do posredovane informacije.
Razlike med verbalno in neverbalno komunikacijo so naslednje:
-

neverbalni komunikacijski znaki niso takšne enote, ki bi s kombiniranjem po določenih
pravilih omogočale nastanek novih, zahtevnejših enot;

-

pravila povezovanja neverbalnih znakov niso enaka slovničnim pravilom; vsega ni
mogoče izraziti samo z uporabo neverbalne komunikacije;
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-

z neverbalno komunikacijo se izražajo emocije, medosebni odnosi in osebnostne
značilnosti udeležencev;

-

na uporabo neverbalnih znakov vplivajo splošne značilnosti človeka in značilnosti
okoliščin (Jelenc 1998).

Čeprav obstajajo razlike in podobnosti med komunikacijama, pa je posredovana informacija
med soudeleženci pogovora najbolje predstavljena z uporabo obeh vrst komunikacije.
Verbalna komunikacija brez neverbalne bi bila dolgočasna in neosebna. Enako velja, če bi pri
komuniciranju uporabljali samo neverbalno komunikacijo.

2 Neverbalna komunikacija
Kljub povezanosti verbalne in neverbalne komunikacije, ima neverbalna povsem samostojno
vlogo. Naša čustva in občutke lažje in bolj neposredno izražamo v nebesedni kot besedni obliki.
Vloga neverbalnega medosebnega komuniciranja je najpogosteje definirana kot pomoč in
okrepitev besednega govora, ki pa ga lahko dopolnjuje ali pa mu celo spremeni pomen.
Neverbalna komunikacija je lahko poseben in samostojen način komuniciranja, ki izraža to kar
ne povemo dobesedno z besedami. Z neverbalnimi znaki lahko izražamo pojave, ki bi jih težko
izrazili z besedami. Ker so manj kontrolirani, nam lahko povedo kaj več o osebi, ki te znake
uporablja; prav tako predstavljajo dopolnilo verbalne komunikacije (npr. kimanje z glavo, ne
da bi s tem posegali v govor govornika) in so lahko hkrati njeno dopolnilo (glasnost govora,
tempo govora, stik s sogovornikom itn.) (Jelenc 1998).
Neverbalno komunikacijo lahko delimo glede na zavednost:
-

nezavedna (fiziološka) reakcija, ki nima namena sporočati, pa to funkcijo kljub temu
opravlja (če se človek boji pajka, bo ob srečanju z njim ustrezno reagiral s strahom);

-

delno nezavedna in delno zavestna akcija (ob verbalnem sporočanju uporabljamo nekaj
neverbalnih znakov zavedno, nekaj pa čisto nezavedno).

Le redko pa je naša neverbalna komunikacija povsem zavestno vodena akcija ali sporočilo.
Takšen način sporočanja je značilen za pantomimike (Jelenc 1998).
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Slika 1: Oblike neverbalne komunikacije
(Vec 2005)

2.1 Vidiki nebesedne komunikacije
Neverbalnih sporočil nikoli ne oddajamo ali sprejemamo le na en način in po enem kanalu.
Četudi s pogledi, kretnjami in glasovi komuniciramo istočasno, pa večina tipologij
neverbalnega komuniciranja navaja naslednji seznam kanalov:
1. Glas, objezikovni ali paralingvistični znaki
Nekateri izrazi glasu (npr. naglas, melodija, jakost glasu) spremljajo govor, a niso pomensko
povezani z njim in nimajo samostojne komunikacijske vloge. Pripadajo namreč trajnim
osebnostnim značilnostim govorca in posredujejo informacijo o osebi, ki komunicira. Nekateri
objezikovni znaki imajo v komuniciranju samostojno vlogo, ki ni vselej vezana na verbalno
sporočilo. Z njimi izražamo enostavna čustva. Počasen govor in manjše variacije v višini tona
izražajo v glavnem negativna čustva, npr. žalost, jezo, dolgočasje, odvratnost, strah. Hiter
govor in večje variacije v višini tona pa večinoma izražajo pozitivna čustva, npr. dobro počutje,
aktivnost, presenečenje. Glas izdaja stanje razburjenosti posameznika, v primeru strahu pa se
lahko celo prekine.
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Nekateri objezikovni znaki pa so tesno povezani z verbalnim sporočilom, saj ga lahko okrepijo
ali oslabijo. Gre za poudarke v govoru, ritem govora, višino glasu in hitrost govora. Isti stavek
lahko npr. izrečemo arogantno, vznemirjeno ali negotovo (Ule 2005, str. 207).
2. Pogled
Oči niso samo orodje za sprejemanje sporočil, imajo tudi samostojno komunikacijsko vlogo.
Pogled je eden od najpogostejših in najbolj učinkovitih neverbalnih signalov. Pogled ima tri
vloge:
-

čustveno oziroma ekspresivno: Oči najbolje izražajo dve čustveni stanji: strah in
presenečenje. Strm pogled govori o razburjenju osebe, ki tako zre, hkrati pa izziva
razburjenje pri osebi, ki je predmet pogleda. Razširjene zenice so znak prestrašenosti,
razburjenosti ali zaljubljenosti ter lahko pri drugi osebi prav tako delujejo vznemirljivo in
privlačno. Če ljudi pogledamo z dobro voljo, imamo oči bolj odprte, kot če gledamo ljudi,
ko smo slabe volje. Podaljšan pogled lahko pomeni tekmo za prevlado v odnosu, pogost je
pri sporih in napetostih v odnosu. Če zremo v osebo več kot deset sekund, izzovemo
vznemirjenje in odkrito nelagodje. Tudi če prevečkrat pogledamo nekoga, ga lahko
vznemirimo. Sovražnost do osebe ali prevlado v odnosu lahko izrazimo z ignoriranjem
oziroma z odtegnitvijo pogleda.

-

regulativno oziroma urejevalno: S pogledom najprej signaliziramo, da se zavedamo
komunikacijske situacije in da si želimo komunicirati s to osebo. Z odvračanjem pogleda pa
sporočamo prav nasprotno, torej da nočemo sprejeti nobene vloge v komunikacijski
situaciji.

-

nadzorovalno: Koga pogledati, kdaj in kako pogledati, je odvisno od zaupnosti in razmerja
med osebo in nami, pa tudi od socialnih znakov, kot so spol, status, starost. V intenzivnem
pogovoru zremo osebi v oči dalj časa. Dominanten, strog pogled je po navadi povezan z
višjim statusom. Dalj časa pa gledamo osebe, ki jih imamo za pomembne, zanimive ali
koristne. Prav tako starši manj časa gledajo otroke, ki so težavni, kot tiste, ki ne delajo
težav (Ule 2005).
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Slika 2: Vzorec očesnih premikov, ko gledamo sogovornika
(https://core.ac.uk/download/pdf/67551967.pdf)
3. Govorica obraza, izrazi obraza
Obraz je pomemben kanal neverbalnega komuniciranja, saj s sogovornikovega obraza
prebiramo njegova čustvena stanja, mnenja, stališča in presojamo reakcije na naša sporočila.
Obraz je izjemno pomemben medij za izražanje in sporočanje osnovnih človekovih čustev,
veselja, žalosti, presenečenja, strahu, jeze, gnusa. Zanje je značilno, da trajajo kratek čas in se
konstantno spreminjajo ter prehajajo drug v drugega. Na obrazu torej običajno opazimo
mešanico različnih čustvenih stanj, redkeje gre za čista stanja (Ule 2005).

Slika 3: Šest univerzalnih obraznih izrazov: veselje, žalost, strah, jeza, presenečenje, gnus
(http://si.pokerpro.cc/novice/411-neverbalna-komunikacija.html)
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4. Kretnje rok, gibi, drža telesa
Med najbolj znanimi oblikami telesnega govorjenja so geste. Geste so tudi najobsežnejši in
najbolj jasen slovar neverbalne govorice. Geste so močno kulturno določene, saj ima vsaka
kultura svoj specifični repertoar gest.
Poznamo pet različnih vrst gest:
-

emblemi (so geste, ki imajo zelo jasen samostojen pomen, saj nastopajo samostojno in jih
lahko prevedemo v verbalni jezik. Primer univerzalnega emblema je znak za zmago,
dvignjena roka s prstoma v obliki črke V. Zelo znan emblem je stisk roke ob pozdravu, ki pa
ga je od 16. do 19. stoletja nadomestilo na primer dviganje klobuka, klanjanje, postavljanje
na levo od osebe višjega položaja.)

-

ilustratorji (nazorneje pokažejo pomen verbalnega govora, lahko pa razumevanje
verbalnega govora tudi otežijo. Ilustratorje druge osebe ponavadi zaznavajo bolj jasno,
tako lahko drugim preko ilustratorjev nehote sporočimo nekaj, kaj jim nočemo sporočiti
verbalno.)

-

čustveni izrazi (so geste, s katerimi izražamo čustva in občutke. Čustveni prikazi so
spontani. Tako se na primer otrok meče na tla od jeze, odrasli pa se »tresejo« od jeze.)

-

regulatorji (so urejevalne geste, ki nam pomagajo nadzirati in voditi komunikacijsko
situacijo. Tako na primer nakazujejo željo po prekinitvi pogovora ali po vstopu v pogovor:
nagnemo se naprej malo naprej k sogovorniku, pomignemo z glavo in naredimo z roko
»o«. Če se hočemo v pogovor vključiti, dvignemo roko ali se z glavo obrnemo proti
sporočevalcu)

-

adaptorji (so prilagojevalne geste, ki nam pomagajo obvladati zaskrbljenost, napetost v
odnosih ali se navajati na nove situacije. Adaptorji spremljajo določene občutke, situacije
(stresemo se na primer, če nas zebe, zehamo, če smo zaspani) (Ule 2005).

5. Telesni videz
V sodobnih družbah nam obleka, okraševanje telesa, nakit, kozmetika govorijo o statusu
osebe. Sledenje modi je zajelo vse družbene sloje. Velik pomen ima tudi fizična podoba, ki jo
oblikujemo z dietami, vadbo ali plastično kirurgijo. K telesnemu videzu prištevamo tudi
osvajanje pravilnih drž, npr. s kultiviranjem hoje, sedenja, z držo glave. Ukvarjanje s telesnim
videzom današnjemu človeku zagotavlja dobro počutje, zadovoljstvo, moč in nadzor nad
svojim življenjem (Ule 2005).
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6. Telesni stik
Pravila so odvisna od starosti, spola in situacije ter se od kulture do kulture močno razlikujejo.
Ločimo: dotike intimnosti, dotike dominantnosti, ritualne dotike. V zahodni kulturi dotik
največkrat povezujemo z intimnostjo med partnerjema, ki vzbuja ugodje, medtem ko dotiki
med tujcema vzbujajo nelagodje. Dotik dominantnosti je na primer šefovo »trepljanje«
podrejenega po rami. Tudi otroci in bolniki so ga večkrat deležni. Prizori srečanja,
pozdravljanja in slovesa so polni ritualnih dotikov. Partnerjeva roka okrog ramen partnerice
lahko kaže na intimni, zaščitniški ali posestniški odnos (Ule 2005).
7. Telesna bližina ali razdalja
Bolj intimen odnos dopušča manjšo telesno razdaljo, manj intimen pa večjo. V medosebnem
komuniciranju ločimo:
-

intimno razdaljo (gre za razdaljo s partnerjem, starši, prijatelji, v kateri poleg vidnega in
slušnega zaznavamo še telesno toploto in vonj);

-

osebno razdaljo (uporabljamo v neformalnih odnosih, v pogovorih s prijatelji, sorodniki,
znanci);

-

socialno razdaljo (sogovornika slišimo, a ga ne vidimo natančno in je namenjena
formalnim, poslovnim, svetovalnim in izobraževalnim pogovorom);

-

javno razdaljo (zahteva uporabo mikrofona, namenjena pa je javnim predavanjem ali
političnim govorom) (Ule 2005).

Slika 4: Pasovi v osebnem prostoru
(https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/Novice/Vesna-SodnikNotranji-revizorji-vplivnejsi-in-opaznejsi-ob-ucinkoviti-komunikaciji.pdf)
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8. Prostor, teritorialnost
Ljudje smo zelo občutljivi na prostor, saj se podobno in predvidljivo odzivamo na prostor in
spremembe v njem. Če se v prostoru počutimo dobro in prijetno, komunikacija poteka bolj
sproščeno in bolj učinkovito. Če se v prostoru počutimo neprijetno in omejujoče, lahko to
vpliva na komunikacijo med sogovorniki, torej pogovor poteka bolj togo in zatikajoče.
Ljudje delimo prostor glede na to, kako s v njih izražamo svojo osebnost in kako sproščeni smo
v njem. Glede na te kriterije ločimo štiri različne prostore:
-

Vsakemu posamezniku je najbližji osebni prostor. To je prostor, ki vsakega posameznika
neposredno obkroža in ga razumemo kot razširjeno telo. Je nekakšen podaljšek človeškega
telesa. Osebni prostor je prenosljiv in obkroža vsakega posameznika. Osebni prostor ima
dve vlogi: varovanj intimnosti osebe in sebstva ter komunikacijsko vlogo. Velikost
osebnega prostora je odvisna od izkušenj posameznika, ki zadevajo količino prostora, ki je
nujno potreben, da zadosti vlogama varovanja in komunikacije, njegova velikost se
spreminja glede na posameznikovo kulturo, situacijo, osebnostne značilnosti, starost.
Občutek za osebni prostor se posebno aktivira v gneči, kjer se ne moremo izogniti
telesnemu stiku, zato se izogibamo vsaj očesnemu kontaktu, da bi našli obrambno držo.

-

Za človeka je zelo pomemben tudi zasebni prostor. To je prostor, ki pripada vsakemu
človeku tudi takrat, kadar ni uporabljen. To je prostor doma, stanovanja, zasebnosti,
prostor, kot je na primer spalnica ali kopalnica, ki daje občutek varnosti in sproščenosti. V
teh prostorih življenje ni omejeno z javnimi pravili, zato se ljudje počutimo avtonomni.
Prihod drugih ljudi v ta prostor je za nas moteč. Zato je tudi komunikacija v zasebnih
prostorih bolj neformalna, intimna in čustveno ekspresivna.

-

Naslednja vrsta prostorov je situacijski prostor oziroma prostor, v katerem smo začasno ali
ga začasno dobimo v uporabo (npr. šolski razred, knjižnica, prostor na plaži, telefonska
govorilnica). To je prostor v javni lasti, vendar ga dobijo posamezniki v uporabo za določen
čas. V teh prostorih se pojavljajo pravila, ki jih moramo upoštevati, in na njih ne moremo
vplivati.

-

Najširši in najmanj oseben je javni prostor, v katerega lahko posameznik prosto vstopa,
vendar pravila rabe omejujejo način uporabe tega prostora. Če kršimo ta pravila, lahko
posreduje policija ali drugi varnostni organi (Ule 2005).
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2.2 Neverbalna komunikacija učitelja in učenca
Živimo v času, ko se učiteljeva vloga spreminja, postaja zahtevnejša, saj se povečujejo
pričakovanja do šol in izobraževanja. Učitelj tako mora pri pouku upoštevati hitro širjenje
obsega in zastaranje znanja, splošno dostopnost znanja po zaslugi IKT-ja, nova spoznanja na
področju učnih metod in strategij, učenja in delovanja človekovih možganov, individualni razlik
v stilih učenja. Vse to je za učitelja hkrati izziv in grožnja. Od njega terjajo situaciji ustrezno
strokovno presojo in obvladovanje širokega repertoarja metod in pristopov.
Ni pa samo pomembno, kaj učitelj govori, temveč tudi kako. Ker so učitelji vzor učencem in
širši javnosti, morajo dati velik poudarek na to, kako in kaj govorijo. S tem dajo težo načinu
sporazumevanja in ne le vsebini, saj neverbalno obnašanje lahko popolnoma spremni pomen
besed. Učitelj mora obvladati in ustrezno uporabljati zvočna in nezvočna sporazumevalna
pravila, se pravi pravih zbornih glasov in zbornega naglaševanja, intonacije, premorov, jakosti,
glasovne barva, registra in mimike, gestike in položaja telesa v določenih govornih okoliščinah.
Nebesedna komunikacija je tako potencialno pomembnejša v razredu, ker ji učitelji in učenci
bolj verjamejo in zaupajo. Nekatera sporočila so lahko prenesena samo po nebesednem
kanalu, kar daje nebesedni komunikaciji še večji pomen. Učitelj v razredu poučuje večje število
učencev, tu se kaže še posebej praktičnost uporabe nebesedne komunikacije, saj s svojim
nebesednim izražanjem velikokrat več povemo še s svojimi kretnjami.
Učenci velikokrat pokažejo svoj odnos nezavedno z neverbalnimi komunikacijskimi sredstvi. S
pogledi in gibi mnogokrat povedo več kot pa z besedami. Za to pa je potrebno opazovanje in
razvozlavanje njihovega pomena, saj lahko učitelj z razumevanjem neverbalne govorice
učencu tudi pomaga. Med poukom je tako pomembno, da učitelj kroži po razredu in pri tem
opazuje nebesedna sporočila: mimiko, položaj telesa, dihanje … Ta sporočila mu lahko povedo
zelo veliko (utrujenost učencev, dolgočasje, nerazumevanje snovi …).

2.3 Primer uporabe neverbalne komunikacije pri urah slovenščine
Pri pouku se z učenci ves čas »pogovarjamo« tudi neverbalno. Gibanje je osnovna človekova
dejavnost, ki ga je treba vključevati v vzgojno izobraževalno delo, saj tako združimo prijetno s
koristnim. Učence tako ves čas spodbujam, da se izražajo tudi s kretnjami in gibi. Najpogosteje
se poslužujem pantomime. Ob njej se učenci zabavajo, umirijo in hkrati motivirajo za nadaljnje
delo.
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Pred dejavnostjo jim pripravim nabor pojmov npr. naslovi književnih del, pisatelji, odlomki iz
književnih del, literarni liki … Takšen način je najbolj smiseln, da se uporabi v fazi razčlenjevanja
besedila in pri novih nalogah ali pa kot uvodno motivacijo. Učenci tako npr. poskusijo ugotoviti
pisatelja, katerega delo bodo obravnavali, vendar ga morajo že prej vsaj približno poznati (npr.
Prešeren, Cankar). S pantomimo učenci pri urah slovenščine aktivirajo svoje predznanje o
določeni učni snovi, aktivirajo višje miselne procese in tudi premagujejo zadržke, povezane z
javnim nastopanjem.
Potek dejavnosti: Učence razdelim v dve po številu enaki skupini. Vsi stopijo v ravno vrsto,
tako da imajo pred seboj člane nasprotne skupine. Med vrstama mora biti dovolj manevrskega
prostora (3–5 m). Nato tvorimo igralne pare – posamezni par sestavljata po en učenec iz vsake
skupine. Učencem pripravim prazne kartice, na katere vsaka skupina zapiše pojem, ki je
neposredno povezan z obravnavano učno snovjo. Vsaka skupina nato izbere glavnega igralca.
Njegova naloga je, da izbere eno izmed kartic in jo pokaže članom svoje skupine. Člani skupine
skušajo svojemu igralnemu paru brez besed ali zvokov, ampak zgolj s telesnimi gibi prikazati
pojem, ki je zapisan na kartici. Učenčev soigralec v nasprotni skupini mora v najkrajšem
možnem času ugotoviti, kateri pojem prikazuje njegov igralni par.

3 Zaključek
Nebesedno izražanje je v razredu zelo močan komunikator in bi ga pri delu z učenci morali
upoštevati vsi učitelji. Poleg podajanja učnih vsebin, pogovorov bi se morali poleg besed
posluževati tudi parajezika (ton glasu, zven glasu, ritem govorjenja), primernega očesnega
stika in telesne drže, kretenj, dotikov, položaja in oddaljenostjo med udeleženci pogovora. Z
vsem tem učence motiviramo in pritegnemo njihovo pozornost.
Že če samo opazujemo človeka v družbi, nam njegova drža telesa pove zelo veliko o njem. Prav
tako je to pomembno v razredu. Ni vseeno, ali sedimo pokončno in vzravnano ter izražamo
samozavest in ponos, ali pa sedimo zgrbljeno s prekrižanimi rokami in ustvarjamo barikade
med nami in drugimi, ali zavzamemo naklonjeno držo do drugih z obračanjem k njim ali
odklonilno z obračanjem stran od sogovornika, ali usmerimo in vzdržimo pogled ali pa ga
povesimo, ali smo umirjeni ali pa se zaradi neudobja dotikamo uhanov, verižic, vratu. Pri
podajanju učne snovi ni dovolj, da se pripravimo zgolj na to, kaj bomo povedali, pomembno je
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tudi, kako bomo povedali in kakšno govorico telesa bomo uporabili med samim nastopom.
Zato je pomembno, da kdaj vadimo doma, pred ogledalom, pri čemer smo pozorni tako na
besedno govorico, kakor tudi na nebesedno govorico telesa. Učitelj tako postane boljši
prejemnik učenčevih sporočil in si pridobi sposobnost pošiljanja pozitivnih signalov učencem.
Biti dober prejemnik učenčevih sporočil, ne pomeni samo poslušati izrečene besede, ampak
tudi paziti in opazovati njihove nebesedne komunikacije. Z nebesedno komunikacijo učitelj
izraža tudi svoje strinjanje ali nestrinjanje oz. kaj pričakuje od učencev. Ti bi sprejeli njihovo
poučevanje in bi se znali izogibati negativnim signalom, ki bi oviralo njihovo delo in učenje.
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I. osnovna šola Žalec

Anja Špiljar

KOMUNIKACIJA IN E-KOMUNIKACIJA
JE EDEN IZMED KORAKOV DO USPEHA OZ. ZNANJA
COMMUNICATION AND E-COMMUNICATION
IS ONE OF THE STEPS TO SUCCESS AND KNOWLEDGE

CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

412

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

Povzetek
V prispevku so predstavljeni izsledki o komunikaciji v novem obdobju oz. v novi realnosti. Vse
več komunikacije poteka preko informacijske komunikacijske tehnologije. Brez e-komunikacije
si pouka v živo in tudi pouka na daljavo ne predstavljamo več. Brez te usvojene tehnologije bi
ostali v šoli na daljavo skoraj brez komunikacije. Seveda pa je e-komunikacija z aplikacijami
prinesla kar nekaj zanimivih izkušenj, spoznanj, dognanj, nujnih oz. takojšnjih prilagoditev,
znanj, ki jih v »normalnem« življenju marsikdo ne bi usvojil, kar pa je v tem času hitrega
napredka tehnologije tudi pozitivno.

Ključne besede: komunikacija, e-komunikacija, IKT, aplikacije

Abstract
The article presents results of communicating in a new period or in so called new reality. More
and more communication runs through information communication technology. We can not
imagine live teaching nor distance teaching without electronic communication. Without this
acquired technology we wouldn't have any communication at school during distance teaching
period. Electronic communication with different applications brought many interesting
experiences, findings, immediate adaptations, knowledge which many people in »normal«
circumstances wouldn't acquire and that is a positive side in the time of rapid technology
progress.

Key words: communication, electronic communication, ICT, applications
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1 Komunikacija
Vsak posameznik ima željo, da se izrazi in da je slišan. Za zadovoljitev obeh potrebujemo
aktivni stik oz. interakcijo z drugimi. Komunikacija oz. sporazumevanje z drugimi je naša
naravna potreba, saj ne moremo ne komunicirati. Ravno zato, ker je tako močno prisotna v
vsaki naši aktivnosti, jo prevečkrat vzamemo kot samo po sebi umevno in ji ne posvečamo
posebne pozornosti. Kompetenca uspešnega in učinkovitega komuniciranja je čedalje bolj
cenjena.
Pojem »komunicirati« izhaja iz latinske besede communicare in pomeni sodelovati,
posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet, deliti,….
V slovarju slovenskega knjižnega jezika je glagol »komunicirati« opredeljen kot izmenjavati,
posredovati informacije, misli, sporazumevati se,… tako z osebo kot z napravo.
Komunikacija je po SSKJ samostalnik ženskega spola, tudi sredstvo, objekt, po katerem je
možno premikanje iz enega kraja v drugega … in je sredstvo, ki omogoča izmenjavo,
posredovanje informacij; komunikacijsko sredstvo. (Fran, 2021).
V tej definiciji je poudarjeno, da gre predvsem za izmenjavo, kar pomeni, da je dvosmerna in
enakovredna za vse vključene.
Najučinkovitejša je tista komunikacija, kjer ima vsak sodelujoči aktivno vlogo, ki se je zaveda
in jo tudi izvaja.
Poznamo pa seveda tudi enosmerno komunikacijo oz. komunikacijo samim s seboj, ki poteka
v osami in tišini.
V digitalni knjižnici Okvir digitalnih kompetenc za državljane je predstavljenih 5 področji in 21
kompetenc. Področja, ki so predstavljena so:
-

informacijska pismenost;

-

komuniciranje in sodelovanje;

-

ustvarjanje digitalnih vsebin;

-

varnost;

-

reševanje problemov;
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Slika 1: Pet področji in 21 kompetenc
(https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/resources/tutorials/digital-competencethe-vital-.htm)

Med njimi je predstavljeno tudi Komuniciranje in sodelovanje, ki ima 6 kompetenc, ki so:
- sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij;
- deljenje z uporabo digitalnih tehnologij;
- prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij;
- sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij;
- spletni bonton;
- upravljanje z digitalno tehnologijo (ZRSS, 2021).

V šoli na daljavo so učenci usvojili ali delno usvojili kompetenco sporazumevanje z uporabo
digitalnih tehnologij, deljenje z uporabo digitalnih tehnologij, sodelovanje z uporabo digitalnih
tehnologij, spletni bonton in upravljanje z digitalno tehnologijo.
V šoli smo se osredotočili na komunikacijo z uporabo tehnologij, ki pa ima kot vsaka stvar
prednosti in slabosti.
Prednosti istočasne komunikacije z uporabo tehnologij so:
-

poteka istočasno;

-

omogoča pogovor;

-

vprašanja in odgovore izmenjuješ takoj.
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Slabosti istočasne komunikacije z uporabo tehnologij so:
-

nepreglednost;

-

vsi morajo imeti hkrati čas.

Med istočasno komunikacijo uvrščamo klepet preko IKT-ja, neposredno sporočanje, diskusijo,
telefonski pogovor, pomoč na daljavo, pouk na daljavo, avdio-video konferenca,…

Prednosti neistočasne komunikacije z uporabo tehnologij so:
-

časovna in prostorska prilagodljivost;

-

večkratni vpogled;

-

zbiranje idej/nalog/rešitev čez daljše obdobje;

Slabosti neistočasne komunikacije z uporabo tehnologij so:
-

zamik pri odzivih/rešitvah;

-

občutek brezosebnosti;

-

ustvarjanje računov, prijavljanje, odjavljanje.

Med neistočasno komunikacijo uvrščamo E-pošto, forum, blog, kvize, skupno urejanje
dokumentov, ankete, posnetke,…

Poznamo pa več vrst komunikacije, ki so:
- Glede na razdaljo med udeleženci
-

neposredno

-

posredno

- Glede na število sodelujočih
-

intrapersonalno (komuniciranje samim s seboj)

-

interpersonalno (stiki med posamezniki ali skupinami ljudi)

-

javno komuniciranje (vključuje zelo velik krog ljudi, komunikacija preko medijev –
časopis, revija, radio,..)

- glede na smer
-

enosmerno

-

dvosmerno

-

večsmerno, množično
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- glede na obliko
-

besedno (verbalno)

-

nebesedno (neverbalno)

- Formalno in neformalno(Slovenska wikipedija, 2021)
V osnovni šoli ima največ najstnikov oz. učencev težav z uporabo aplikacij, pravilno
komunikacijo preko aplikacij, povratno informacijo in s prijavo v aplikacije.

2 E - komunikacija z aplikacijami
V zadnjih dveh letih smo bili tudi učitelji primorani razmišljati, kako bomo najhitreje, najlažje
in seveda na zanimiv ter motivacijski način komunicirali z učenci. Najrazličnejše aplikacije so
seveda ena izmed možnih rešitev, ki pa zahtevajo kar nekaj znanja in spretnosti.
Na naši šoli smo vsi uporabljali e-Asistent in spletno učilnico Xooltime ter se v živo povezali
preko avdio-video konferenčnega sistema Zoom, zraven pa smo še uporabljali kakšno
aplikacijo za popestritev kot je Kahoot, 1KA, PhET Interactive Simulations, SketchUp,
Liveworksheets, …
Seveda, da smo lahko vse to uspešno uporabljali, smo se potrudili, da so vsi učenci imeli doma
tablico ali računalnik in da smo jih seveda »spravili« v sistem vseh programov in aplikacij, kjer
so ključno vlogo odigrali računalničar in razredničarke z vodenjem in razlago.
Dobro bi bilo, če na šoli učitelji uporabljajo samo nekaj aplikacij, katere učenci usvojijo in delo
bi nato potekalo brez večjih težav. Zavedati pa se moramo, da s praktičnim delom v šoli ali
doma učenci še vedno osvojijo največ znanja. Praktično delo na daljavo prinese rezultate,
vendar morajo biti učenci motivirani in to delo doma tudi opraviti.

2.1 Uporaba e-Asistenta in spletne učilnice XOOLTIME
Na šoli vsi uporabljamo spletno orodje e-Asistent, v katerem je tudi spletna učilnica Xooltime,
preko katerega smo e-komunicirali z učenci, straši in znotraj kolektiva. Preko spletne učilnice
smo učencem naložili povezavo do avdio-video sistem Zoom, pripravljali in delili zapise,
ankete, naloge, vprašanje, rešitve,…
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Kako poteka delo preko spletne učilnice? Učitelj delo, anketo, vprašanja,… naloži v spletno
učilnico in učenec to vsebino doma na računalniku, tablici ali mobilnem telefonu odpre in
pregleda ter tudi opravi.
Delo, ki ga lahko naredi takoj preko mobilne naprave mu ni povzročalo večjih težav in je bilo
največkrat opravljeno 100%.
Pri delu, ki ga pa je bilo potrebno poslikati in naložiti nazaj v sistem, je pri nekaterih prišlo do
težav, saj mobilni telefon ne omogoča premikanja po ekranu in se delo ni dalo naložiti. V tem
primeru so učenci oddajali opravljeno delo preko drugih kanalov, kar je pa učiteljem povzročilo
kar nekaj dodatnega dela.

Slika 2: Spletna učilnica Xooltime
(Osebni arhiv, 2021)
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Slika 3: Opravljeno delo pri TIT

Slika 4: Opravljeno delo na daljavo

(Osebni arhiv, 2021)

(Osebni arhiv, 2021)

2.2 Uporaba Zooma
Za lažjo in hitrejšo komunikacijo v živo smo uporabljali avdio-video konferenčni program
Zoom, kjer smo z učenci izvajali pouk. V programu Zoom smo se z učenci videli, saj smo se za
lažje delo dogovorili za prižgane kamere, saj lahko tako zelo dobro spremljaš mimiko obraza
in telesa vseh prisotnih ter seveda njihovo delo.
Imeli smo tudi primer, ko je pouk potekal z zunanjimi izvajalci, kjer pa učenci niso imeli
možnosti avdio vključevanja in je po približno 30 minutah prišlo do padanja motivacije.
Zelo pomembno je, da imajo učenci možnost avdio komunikacije, saj delo poteka lažje in
hitreje ter da jim za popestritev dodamo v sistemu tudi kakšno anketo in jo nato skupaj
pokomentiramo ali pa, da delo popestrimo s kakšno drugo aplikacijo.
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Slika 5: Primer ankete v avdio-video sistemu Zoom
(Osebni arhiv, 2021)

Avdio-video konferenčni sistem Zoom omogoča tudi pogovor v chat-u, deljenje ekranov,
deljenje zvoka, pisanje po ekranu, razvrščanje v manjše skupine, izražanje interesa preko
smeškov, spreminjanje ozadja,…. Seveda pa lahko tukaj takoj naletimo na težavo, saj nekateri
učenci zelo hitro najdejo kako se lahko malo popestrijo pouk z različnimi neprimernimi dejanji,
zato je zelo pomembno, da se učitelj dobro pripravi na delo preko sistema in sistem dobro
prouči, saj je možno vse to tudi onemogočiti.
Seveda je bilo na začetku kar nekaj težav z neupoštevanjem dogovorjenega, vendar so tudi to
učenci zelo hitro usvojili in pouk je nato potekal zelo dobro.

Slika 6: Pouk preko avdio-video konferenčnega sistema Zoom
(Osebni arhiv, 2021)
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2.3 Aplikacija PhET Interactive Simulations
Aplikacija Phet Interactive Simulation se uporablja za usvajanje in utrjevanje znanja pri
različnih predmetih. Učenci so jo zelo dobro sprejeli, saj jo lahko uporabljamo tako pri pouku
kot pouku na daljavo, ker so sami aktivni. Aplikacija vedno pokaže, kako se dan poskus odvije.

Slika 7: Opravljeno delo v aplikaciji PHET
(Osebni arhiv, 2021)
V osnovni šoli imajo učenci delo z aplikacijami zelo radi. Težava pa se pokaže pri pravilni
komunikaciji preko aplikacij. Velikokrat se komunicira kar po »domače« in se ne upošteva ne
bontona komuniciranja in ne slovnice komuniciranja.
Menim, da bi morali v vzgojno-izobraževalnem procesu dati večji poudarek na širše znanje
uporabe računalnika – pravilen vklop ter izklop računalnika, prijava v različne sisteme, vrste
aplikacij in njihova uporabnost in seveda je pomembno, kar se je pri delu na daljavo pokazalo
kot največjo težavo, pričeti z pametno uporabo računalnika in vseh programov ter aplikacij
dovolj zgodaj. To se je sedaj zelo dobro pokazalo pri delu na daljavo in je na začetku
predstavljalo veliko težavo.

3 Zaključek
V šoli je komunikacija – bodisi verbalna ali neverbalna, v živo v šoli ali preko IKT
najpomembnejša kompetenca podajanja znanja, sporazumevanja, dogovarjanja, reševanja
problemov,….
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Uspešna in ustrezna komunikacija pripomore k lažjemu ter kakovostnejšemu delu in večjemu
končnemu zadovoljstvu ter znanju.
V času dela na daljavo je znanje uporabe e-komuniciranja preko različnih aplikacij postala nuja,
zavedati pa se moramo, da smo se bili vsi – tako učitelji, starši in učenci primorani sami naučiti
uporabe le teh in da je bilo izobraževanja na začetku dane situacije premalo. Veliko težav imajo
predvsem mlajši, starejši in priseljenci, ki potrebujejo dodatno pomoč pri usvajanju tega
znanja.
Življenja brez E-komunikacije si ne moremo več predstavljati, saj je njena uporaba vezana že
skoraj na vsak naš korak. Zavedati pa se moramo pomembnosti njene uporabe, dostop do nje
in znanje uporabnikov, ki je, po mojem mnenju, ključna za nadaljnje življenje.
Digitalna pismenost je ena izmed pomembnejših vseživljenjskih kompetenc, ki vključuje varno
uporabo tehnologije pri pouku, v prostem času in pri sporazumevanju. Pametne ure, pametni
telefoni, tablice in računalniki so postali "igračke", brez katerih si danes težko predstavljamo
življenje. Precej lažje nam gre, če jih razumemo, znamo uporabljati, opozarjamo na nevarnosti
in omejimo njihovo uporabo.
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Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Anja Tolar Tomšič

ANIMACIJA – ORODJE KOMUNIKACIJE
SODOBNE PEDAGOŠKE PRAKSE
ANIMATION – A COMMUNICATION TOOL
OF MODERN PEDAGOGICAL PRACTICE
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Povzetek
Namen tega prispevka je strokovno definirati pojem izobraževalna animacija, na osnovi
obstoječih raziskav ugotoviti njene prednosti in slabosti ter oceniti učinkovitost uporabe
animacije v slovenskem izobraževalnem sistemu na vzorcu manjše lokalne srednje šole s tremi
izobraževalnimi programi: medijski tehnik, ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.
Anketna raziskava med učitelji in dijaki različnih letnikov in smeri je pokazala, da uporaba
modernih digitalnih učnih pristopov, ki vključujejo tudi animirane vsebine, povečuje učne
izkušnje dijakov, vključno z večjo angažiranostjo in zanimanjem, boljšim razumevanjem in
večjo prilagodljivostjo pri samostojnem učenju. Ta raziskava ponuja tudi nov vpogled v to, kako
lahko učenci različnih letnikov iz animacij pridobijo različne koristi. Ugotovitve poglabljajo naše
obstoječe razumevanje pedagoških prednosti animiranih vsebin in ponujajo dragocene
smernice, ki bodočim učiteljem omogočajo, da izkoristijo moč animacijskih tehnologij za
ustvarjanje učinkovitejših učnih virov in obogatijo komunikacijo v razredu.
Ključne besede: animacija, izobraževanje, komunikacija, pedagoški proces, digitalizacija

Abstract
The purpose of this research paper is to determine the advantages and disadvantages of
assessing the effectiveness of the use of animation in the Slovenian educational system on the
sample of a small local secondary school with three educational programs: Media Technician,
Economic Technician and Grammar School of Economics. A survey among teachers and
students of different years and fields showed that the use of modern digital learning
approaches, which also include animated content, increases students' learning experiences,
including greater engagement and interest, better understanding and greater flexibility in
independent learning. This research also offers a new insight into how students from different
years can derive different benefits from animations. The findings deepen our existing
understanding of the pedagogical benefits of animated content and offer valuable guidance
that enables prospective teachers to harness the power of animation technologies to create
more effective learning resources and enrich classroom communication.
Key words: animation, education, communication, pedagogical process, digitization
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1 Definicija in teorija izobraževalne animacije
Animacija je širši javnosti še zmeraj razmeroma nepoznana in zanjo je včasih precej težko najti
pravo definicijo. Avtorica novega učbenika za animacijo J. Peguet (2021), predpostavlja, da je
animacija vsak element, ki na posnetku oživi, čeprav v resničnem življenju ni živo bitje, ustvaril
pa jo je animator. Nadaljuje z razlago, kako je potrebno ustvariti animacijo, da funkcionira v
očeh gledalca. Animacija temelji na fizikalnih načelih optične iluzije, na t. i. vztrajnosti vidnega
vtisa, ki gledalcu omogoča, da hitro zaporedje sličic vidi kot povezano gibanje. (Peguet, 2021).
Za razliko od filma posnetega »v živo«, vse, kar vidimo v animaciji, ustvari animator sam, zato
časa, potrebnega za ustvarjanje animacije, nikakor ne moremo enačiti s časom poteka
animacije. Animacija lahko dopolnjuje realnost, ne more pa je nadomestiti.
Animacija kot veja kinematografije obstaja že več kot stoletje, a je njeno bistvo in
distinktivnost od ostalih medijskih praks težko povzeti s preprosto definicijo. Sodobna filmska
literatura jo pogosto zaobide predvsem zaradi dejstva, da jo je popularizacija večernih
animiranih TV-serij s kratkimi epizodami (žarg. risankami) degradirala na stopnjo preproste
otroške zabave. Šele v zadnjem času se o njej več piše in razpravlja, saj je postala močno orodje
tržne politike in nenazadnje tudi izobraževalnega sistema. V zadnjih dvajsetih letih smo v
slovenskem prostoru dobili nekaj svežih strokovnih besedil, s pomočjo katerih si pedagogi s
tega področja precej pomagamo pri oblikovanju snovi, a problem še vedno ostaja – ni enotne
definicije, ni dovolj slovenske nomenklature, definicij, predvsem pa ni zadostne publike, da bi
se vse to lahko dokončno izoblikovalo. Obstajajo redki poskusi, ki bogatijo naš prostor s
skupljanjem idej in usklajevanjem več strokovnjakov z danega področja, npr. pedagoška
gradiva programa Slon, Učbenik za vrtce in osnovne šole Animirajmo!, nenazadnje tudi novi
učbenik Skrivnosti animatorja, ki je pravkar izšel in služi predvsem izobraževanju na področju
animacije na srednješolskem in visokošolskem nivoju, hkrati tudi nadebudnim pedagogom in
amaterskih ustvarjalcem, ki želijo z znanjem s tega področja obogatiti svoje delo.
Animacija, kot oblika dinamične slikovne predstavitve, je z razvojem postala nepogrešljivi
element tehnološko zasnovanih učnih okolij. Izobraževalna animacija je eno najbolj elegantnih
orodij za predstavitev učnih gradiv. Njen pomen pri pomoči učencem pri razumevanju in
pomnjenju informacij se je močno povečal od prihoda močnih grafično usmerjenih
računalnikov in mobilne telefonije.
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Lahko je zelo koristna predvsem za spoznavanje nekaterih naravoslovnih tem, saj skrajša čas
njihovega razumevanja in s tem poveča učinkovitost izobraževalnega procesa. Pri jezikoslovju
je nepogrešljiva pri pripravi večpredstavnostnih knjig, enako velja za e-učbenike z vseh učnih
področij. Z uporabo animacije učenci razvijajo spretnosti v vizualni komunikaciji,
pripovedovanju zgodb, sposobnost opazovanja in empatije, reševanja problemov in inovativni
vidikih, na primer koncentraciji pa tudi kogniciji, etiki in estetiki. (Musa, idr., 2013)
Animacija se v izobraževanju najpogosteje uporablja, kadar je treba učencem pokazati nekaj,
kar poteka v določenem časovnem intervalu (in je z animacijo bolj razumljivo, kot statične
podobe – slika 1 in 2), ali kar je s prostim očesom težko zaznati, na primer zgradbe in gibanja
atomov, geoloških pojavov, sprememb vremena, delovanja organov, itd. Bolj abstraktne
reprezentacije se lahko uporabijo tudi za predstavitev pojavov, ki sami po sebi niso vizualni,
kot je npr. računalniški algoritem, ekonomski pojavi ali stopnje v reševanju matematičnih
problemov. (Ainsworth, 2008)

Slika 1: Animacija delovanja ušesnega vstavka

Slika 2: Fotografija notranjega ušesa

(https://www.youtube.com/watch?

(https://blog.medel.com/photographic-

v=zeg4qTnYOpw&t=22s)

tour-of-the-cochlea/)

Priljubljenost uporabe animacij kot pomoč za za boljše razumevanje in pomnenje informacij
se je močno povečala od napredka tehnologije oz. večje grafične zmogljivosti računalnikov, ki
se je zgodil na prelomu stoletja. Napredek sodobne tehnologije (tudi mobilne) in uporabniško
usmerjenih aplikacij omogoča izdelavo animacij veliko lažje in ceneje kot v preteklih letih. Prej
je tradicionalna animacija zahtevala posebne delovno intenzivne tehnike, ki so bile zamudne
in drage.
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V nasprotju s tem je zdaj na voljo programska oprema, ki posameznim učiteljem omogoča
ustvarjanje lastnih animacij brez potrebe po globljem strokovnem predznanju. Učitelji niso več
omejeni na zanašanje na statično grafiko, ampak jih lahko zlahka pretvorijo v izobraževalne
animacije. (Ainsworth, 2008)

Slika 3: Animaker, brezplačna spletna aplikacija za ustvarjanje animacij
(https://www.animaker.com)

V sodobnem šolstvu obstaja več možnosti uporabe animiranih vsebin, najbolj pogosta in
največkrat navajana v domačih strokovnih virih je diskusija ob ogledu animiranih filmov ali
izdelava animiranega filma. Ta možnost se največrat uporablja v osnovnem šolstvu in v
strokovnih programih srednjega šolstva, ki vsebuje animacijo kot učni predmet, redkeje
drugod, če že, večinoma v obliki projektnega dela filmske vzgoje. Druga, t. i. izobraževalna
animacija, ki obsega predvsem razlago snovi s pomočjo animiranih vsebin, e-knjige,
interaktivna izkustva, itd. je, sploh pri nas, še vedno omejena. Kljub temu da animirane
vsebine bistveno zvečajo stroške elektronskih učnih gradiv (Kidrič, 2015), so glede na pozitivne
odzive učencev, nujne.
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Slika 4: P. Zorko: Projekt Popestrimo šolo, virtualno kolesarstvo in gibalne igre
(Arhiv EGSŠ, 2017)
Večina učiteljev, ki ni s področja medijev, že leta uporablja nekatere programe, ki omogočajo
dimamične vsebine, kot so npr. tiste v programu PowerPoint, ki vsebuje nekatere (sicer
okrnjene) funkcije, s katerimi lahko v nekaj korakih popestrijo razlago ali z nekaj več truda
celo ustvarijo učinkovite izobraževalne animacije. Ker lahko animacije izrecno prikazujejo
spremembe skozi čas (časovne spremembe), se zdijo idealne za poučevanje procesov in
postopkov. Ko se uporabljajo za predstavitev dinamične vsebine, lahko animacije zrcalijo
spremembe položaja in spremembe oblike (preoblikovanje), ki so bistvene za učenje te vrste
vsebin.

Slika 5: 3D animacija - Učna ura kemije
(https://www.youtube.com/watch?v=g-tE6MN-wrE)
V nasprotju s statičnimi slikami lahko animacije neposredno prikazujejo časovno spremembo,
namesto da bi jo posredno označevale s pomožnimi oznakami, kot so puščice in črte gibanja.
Uporaba animacij namesto statične grafike odpravlja potrebo po teh dodanih oznakah, tako
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da so prikazi ne samo preprostejši in manj obremenjeni, ampak tudi bolj živahni, privlačni in
bolj intuitivno razumljivi. Poleg tega učencu ni treba razlagati pomožnih oznak in poskušati
sklepati na spremembe, ki jih povzemajo. Takšna razlaga in sklepanje lahko zahtevata raven
grafičnih veščin, ki jih učenec nima. Animirane upodobitve torej učencu nudijo možnost, da
spozna nek proces ali pojav na bolj neposreden način, podobno kot ta poteka v realnosti in ga
s tem razbremeni potrebe po lastni imaginarni predstavi, saj mu ni potrebno izvajati »miselne
animacije«. Učenje s pomočjo animacije je bolj izkustveno kot poučevanje s pomočjo govora
ali statičnih podob. (Musa idr., 2013)

Slika 6: Animirane matematične operacije
(https://www.mathwarehouse.com)

Slika 7: Minecraft Education, spletna platforma za poučevanje s pomočjo rač. igre
(https://education.minecraft.net/en-us/get-started/distance-learning)
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2 Primernost uporabe animacije v učnem procesu
2.1 Animacijske zvrsti in načela
Animacijo lahko obravnavamo kot edinstveno vejo tehnologije, ki lahko veliko doprinese k
številnim poslovnim, izobraževalnim in zabavnim dejavnostim. Zaradi prednosti, ki jih nudi, se
pogosto uporablja v številnih panogah, kot so: izobraževanje, zabavna industrija, tržno
oglaševanje, arhitektura in gradbeništvo (npr. 3D vizualizacija prostorske izvedbe) , medicina,
transport, policijsko in vojaško urjenje (simulacija) itd.
Poleg različnih vsebinskih področij, ki jih lahko povzema, ustvarjanje animacije že samo po sebi
zahteva fleksibilno uporabo in praktično aplikacijo znanj s številnih področij, zato je tako
dobrodošlo orodje za različne načine medpredmetnega povezovanja na vseh nivojih šolanja.
V več kot stoletju uporabe so se razvile različne zvrsti animacije in njihove tehnike, ki
omogočajo nastanek animiranih vsebin na različne načine, s pomočjo uporabe različnih orodij
in znanj.
Te zvrsti so:
•

klasična risana animacija (angl. hand drawn animation)

•

stop animacija (angl. stop motion, deli se na več tehnik, kot so: animacija lutke, animacija
kolaža, animacija predmetov, animacija z »živo lutko« oz. t. i. piksilacija itd.)

•

računalniška animacija (deli se na 2D in 3D animacijske tehnike).

Tehnike lahko med seboj tudi kombiniramo, vendar moramo pri tem paziti na vizualno
enovitost.
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Slika 8: Medicinska »whiteboard« animacija
(https://www.youtube.com/watch?v=GNXSL-EkfM4&t=10s)
Tradicionalno je animacija zahtevala posebne delovno intenzivne tehnike, ki so bile
dolgotrajne in drage (npr. klasična risana ali stop animacija), za potrebe sodobnega šolstva je
zato najbolj primerna uporaba računalniških tehnik, predvsem 2D kolažne računalniške
animacije, medtem ko je izdelava klasične risane ali 3D računalniške animacije za
izobraževalne namene redka, saj je časovno zamudna, zahteva posebno opremo in znanje.
Dejstvo je, da se animacija od ostalih sodobnih digitalnih medijev, ki so učitelju na voljo,
razlikuje predvsem po tem, da je proces njenega nastanka dolgotrajen, zahteva predpripravo,
načrtovanje, posebna znanja in opremo. Obstaja čedalje več spletnih in mobilnih aplikacij (npr.
Canva, Animaker, Stop Motion Studio ...), ki so delo amaterskih uporabnikov precej olajšala, a
še vedno je za ustvarjanje animacij potrebno več časa in angažmaja, kot za druge oblike
predstavitev.
Animatorji se pri ustvarjanju animacije poslužujemo določenih načel, ki so se skozi leta
izoblikovala pri delu v velikih uspešnih studiih zlate dobe animacije (Disney, Warner, Fleischer
idr.) in predvsem omogočajo lažje razumevanje mehanike gibanja, igre, scenografije,
oblikovanja likov itd., skratka vsega, kar pripomore k temu, da gledalec lažje in pravilno
dojema prikazane gibajoče podobe. Od ustaljenih dvanajstih načel animacije je, v smislu
upoštevanja pri kreiranju izobraževalnih animacij, pomembno upoštevati predvsem tri:
uprizoritev (angl. staging), tempiranje (angl. timing) in pričakovanje (angl. anticipation).
(Peguet, 2021, Goetz, idr. 2016)
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a. UPRIZORITEV pojasnjuje, kako s primerno postavitvijo in reprezentacijo elementov
animacije vplivati na gledalčevo razumevanje dogajanja, kako voditi njegovo pozornost.
b. S primernim TEMPIRANJEM določimo gledalcu primeren časovni potek akcij. Na primer,
pri kinetični tipografiji (animacija besedila), ki je pogost element animiranih izobraževalnih
vsebin, moramo upoštevati nenapisano dejstvo, da naj bi bile črke prikazane na zaslonu
toliko časa, da jih gledalec lahko vsaj trikrat zaporedoma glasno prebere, kajti v
nasprotnem primeru bo težko v celoti razbral besedilo. Enako velja za animirane prehode
med slikovnim gradivom (npr. fotografske diaprojekcije, angl. slideshow)
c. Načelo PRIČAKOVANJA poudarja pomembnost občasnih zaustavitev animiranih
elementov v določenih položajih, kar omogoča, da se možgani gledalca privadijo na akcijo,
ki sledi, sploh če je ta hitra. Daljša ko je zaustavitev, hitrejša akcija lahko sledi. Pričakovanje
je pomembno predvsem pri uporabi antropomorfnih animiranih likov oz. govorčevih
avatarjev.

2.2 Učinkovitost uporabe izobraževalnih animacij
Dokazi o izobraževalni učinkovitosti animacij so mešani. Različne raziskave so primerjale
izobraževalno učinkovitost statičnih in animiranih podob na različnih vsebinskih področjih.
Medtem ko je bilo kar nekaj ugotovitev, ki kažejo pozitivne učinke animacij na učenje,
obstajajo študije, ki niso odkrile učinkov ali so ti celo negativni. Nekateri menijo, da je
učinkovitost odvisna od načina, kako lastnosti animacije vplivajo na psihološko delovanje
učenca. Na splošno je mogoče sklepati, da animacije niso same po sebi učinkovitejše od
statične grafike. Namesto tega imajo posebne značilnosti posameznih animacij in njihova
uporaba ključno vlogo pri učinkih, ki jih imajo na učenje. (Lowe, Schnotz, 2008)
Raziskovalca Lowe in Schnotz (2008) sta na različne načine merila psihofizični odziv in
razumevanje animiranih podob. Na splošno ugotavljata, da nepravilno zasnovane podobe prej
škodijo, kot pomagajo pri razumevanju in sledenju snovi. Poudarila sta tudi pomembnost
upoštevanja diferenciacije učencev in tistih, s težavami perceptivnega sistema (npr. težave s
prostorskim zaznavanjem).
Dobro oblikovane animacije lahko učencem pomagajo, da hitreje in lažje razumevajo snov.
Prav tako so odlična pomoč učiteljem pri razlagi, npr. težko razumljivih procesov, pojmov, ki
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so imaginarni, kot je npr. električni tok, ki je neviden. Delovanje električnih vezij učenci na
začetku težko razumejo, animacija lahko olajša razumevanje. S pomočjo računalniških
animacij bi lahko učenje in poučevanje torej postalo lažje, hitrejše in bolj interesantno ne glede
na starost učečega. (Liu in Elms, 2019)
Po mnenju V. M. Williamsona in M. R. Abrahama (1995) animacija pomaga pri učenju na dva
načina. Olajša ustvarjanje miselnih predstav konceptov, pojavov in procesov in nadomešča
tudi težke kognitivne procese (npr. abstrakcijo, domišljijo).
Obstajajo tudi študije, ki so pokazale, da animacija olajšuje učenje, s tem ko ustvarja pozitiven
odnos med učenci, kar vodi do pozitivnih učnih rezultatov. (Musa, idr., 2013)
Uporaba animiranih vsebin kot poučevanje in učna strategija je primerno za uporabo
predvesem zaradi dokazanega dejstva, da poveča pozornost in zanimanje, s tem pa tudi
interes za učenje in boljše razumevanje. Animacije izboljšajo motivacijo za učenje, odnose med
učitelji in učenci, povečajo produktivnost in ustvarjalnost, spodbujajo aktivno sodelovanje
med učenci v učnem procesu, spodbujajo miselne procese, komunikacijske veščine,
povezovanje predmetov, skupinsko delo in razpravo, ... (Jeraj, Susman, 2016)
Animacije izgubljajo izobraževalno učinkovitost, če ciljni učenci ne morejo ustrezno obdelati
predstavljenih informacij, npr. kadar so ob zapletenih vsebinah preobremenjeni z animiranimi
predstavitvami. To je povezano z vlogo vizualnega zaznavanja in razumevanja obdelave
informacij. Človeški zaznavni in kognitivni sistemi imajo omejene zmogljivosti za obdelavo
informacij. (Wouters, idr., 2008) Če te meje presežemo, je lahko učenje neuspešno. Na primer,
hitrost predstavljanja informacij s pomočjo animacije lahko preseže hitrost, s katero jo učenec
lahko učinkovito obdeluje. Spremljajoča animacija (Slika 9) je zaradi tega problematična.
Potrebno bi jo bilo upočasniti in/ali ji dodati besedilno razlago. Malo verjetno je, da bi
vrhunsko učenje dosegli z nepremišljenim nadomeščanjem animacije s statično grafiko,
temveč s tem, da spremlja besedilno razlago. Drug predlog za reševanje takšnih težav je
zagotoviti uporabniku nadzor nad tem, kako se animacija predvaja. Animacije, ki jih upravlja
uporabnik, omogočajo učencem, da si prilagodijo različne vidike, kot so hitrost in smer igranja,
oznake in zvočni komentarji. Bistveno je tudi, da si jih lahko učenec večkrat ogleda. (The
institute ...)
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Slika 9: Animacija črpalke
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/PumpAnim.gif)
Kompleksnost predmeta morda ni edini razlog za težave, ki jih imajo učenci včasih z
animacijami. Zdi se, da lahko težave nastanejo tudi zaradi zaznavnih učinkov takšnih
predstavitev. Pri slabo zasnovani animaciji informacije, ki jih učenci najlažje opazijo v animaciji,
morda niso tiste informacije, ki so najpomembnejše. Nasprotno pa so lahko informacije, ki so
relativno neopazne, zelo pomembne, potrebno je torej upoštevati načelo uprizoritve. (Lowe,
2003) Prevelike količine hkratnega besedila na zaslonu niso primerne, lahko jih nadomesti
hkratna sinhrona razlaga predavatelja, vendar je v tem primeru težko vedno vdano slediti
pravemu časovnemu razporedu, kar lahko negativno vpliva na predavatelja in slušalce/bralce,
zato je v tem primeru primerneje uporabiti t. i. zunanjega pripovedovalca oz. voice-over.
Ainsworthova v svoji raziskavi o vplivu animacije na učenje (2008) predstavlja dokaze, da
obstaja (vsaj) šest stopenj razlag, ki so pomembne za razumevanje vpliva učenja s pomočjo
animacije:
-

Ekspresivne karakteristike animacij so nastale zaradi potrebe po predstavljanju dejavnosti,
ki se dogajajo v določenem zaporedju. To bi lahko bilo koristno za učence, ko se učijo o
dinamičnih dejavnostih, ki se odvijajo v točno določenmem zaporedju, vendar
problematično, če temu ni tako.

-

Analiza kognitivnih, motoričnih in zaznavnih posledic učenja s pomočjo animacije je
pokazala, da medtem ko te sicer jasneje prikazujejo dinamične informacije, kar bi moralo
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zmanjšati količino kognitivnega napora, ki je potreben za učenje dinamičnih sistemov, po
drugi strani učenje s pomočjo animacij zaradi svoje prehodne narave predstavlja hud
napor za obdelavo in memorizacijo zazvnavnih informacij (angl. perceptual processing).
-

Strategije, ki jih učenci uporabljajo pri učenju z animacijami, so ključnega pomena za
njihovo celostno (dokončno) razumevanje snovi. Na žalost večina raziskav kaže, da učenci
začetniki ne razvijejo in uporabljajo kar tako zlahka učinkovitih strategij za učenje z
animacijami.

-

Podobno obstaja le malo dokazov, ki bi kazali na to, da animacije konkretno pomagajo
učencem doseči učinkovito metakognicijo in celo nekaj dokazov, ki namigujejo, da
animacije lahko celo ustvarijo tako iluzijo razumevanja, ki lahko celo moti uspešno učenje.

-

Končno so dokazi o učinkoviti govorni komunikaciji, pri kateri lahko animacije služijo kot
podpora socialnemu učenju, mešani, nekateri raziskovalci poročajo o tem, da tako učenje
poveča učinkovitost komunikacije, nekateri drugi pa, da se je ta celo zmanjšala.

Ainsworthova (2008) navaja tudi, da se problemi z izmenjevanjem informacij lahko pojavijo
tako pri statični kot gibljivi (animirani) grafiki. Na čisto zaznavni ravni našo pozornost ponavadi
pritegnejo nekateri deli statičnega prikaza bolj kot drugi deli zaradi njihovih vizualnih lastnosti.
Na primer, predmet, ki je postavljen na sredino, relativno velik glede na ozadje, nenavadne
oblike in ostro kontrastne barve ali teksture, bo verjetno na zaslonu »izstopal« in ga bomo
enostavneje opazili. Ostali elementi na zaslonu bodo tako deležni ustrezno manj pozornosti.
Dobro oblikovane statične izobraževalne grafike izkoriščajo te zaznavne učinke. Upravljajo z
značilnostmi prikaza (likovnoteoretska načela), da bi učenca usmerili na najpomembnejše
informacije. To pomaga zagotoviti, da bo učenec z zaslona razbral zahtevane podatke. V zvezi
s tem je pri zasnovi prikazane animacije prišlo do težave. Na žalost se proizvaja veliko
»izobraževalnih« grafik, ki učencem ne nudijo zadostne podpore te vrste. Oblikovalci
animacije morajo to upoštevati.

2.3 Analiza rezultatov raziskave
Anketna raziskava je bila izvedena na vzorcu 39 učiteljev in 201 dijakov različnih letnikov in
smeri (ekonomski in medijski tehnik, ekonomska gimnazija) Ekonomske gimnazije in srednje
šole Radovljica (EGSŠ).
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Rezultati ankete med dijaki so pokazali, da si ti, ne glede na smer ali letnik izobraževanja, želijo
več animiranih učnih vsebin in da želijo nove načine poučevanja, ki vključujejo
večpredstavnostne videovsebine z možnostjo vnovičnega predvajanja, večjo dostopnost
(mobilna tehnologija) in take, ki omogočajo obogateno, interaktivno izkušnjo predvsem kot
dobrodošlo popestritev pouka (npr. rač. igre, najpogostjeje omenjajo matematične), ki hkrati
omogoča tudi boljše pomnenje in lažjo komunikacijo abstraktnih predstav, ki so sicer težko
predstavljive s klasičnim, frontalnim poukom. Kot negativno izkušnjo z digitalnimi
prezentacijami so izpostavili predvsem težave pri sledenju snovi. Pri uporabi animiranih učnih
gradiv zato ponovno poudarjam pomembnost poznavanja perceptivnih lastnosti dolčene
starostne skupine učencev in upoštevanja načel oblikovanja primerne animacije.

Graf 1: Ali se ti zdi uporaba animiranih vsebin pri poučevanju/učenju smiselna?

Graf 2: Ali bi bil-a pripravljen-a v svoje prezentacije vključiti več animacije (npr. narejene s
spletnimi ali mobilnimi orodji), če bi pridobil-a potrebna znanja za njihovo izdelavo?
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Graf 3: Poznaš oziroma ali uporabljaš izobraževalne rač. igre?

Glede na rezultate ankete, izvedene med učitelji, predvsem preseneča dejstvo, da so navkljub
starostni strukturi anketirancev (precej zaposlenih je starejših, kar nekaj pred upokojitvijo) z
veliko večino izrazili interes po večji uporabi animiranih učnih gradiv pa tudi, da bi se sami lotili
njihove izdelave, če bi pridobili primerna znanja. Velika večina jih je pri pripravi tovrstnih učnih
gradiv pripravljenih sodelovati z učitelji različnih strok. Glede na to, da uporaba mobilne
tehnologije trenutno še ni ustavljena praksa v šolstvu, rezultati ankete presenečajo tudi s
podatkom, da so tako dijaki kot učitelji izrazili pozitivno naravnanost uporabo mobilne
tehnologije in avdiovizualnih vsebin za potrebe izobraževanja. Predvidevam, da je trenutna
situacija v šolstvu (šolanje na daljavo zaradi covida-19) bistveno pripomogla k drugačnim
izidom ankete, kot bi pričakovali v času pred njo, saj je ravno ta spodbudila eksponentni porast
rabe digitalne tehnologije v šolstvu in stremljenje k bolj sodobnim obilkam priprave in
organizacije pouka.

Graf 4: Koliko let ste zaposleni v šolstvu?
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Graf 5: Ali v svoja predavanja kdaj vključite že ustvarjene animirane vsebine
iz drugih digitalnih virov?

Graf 6: Ali se vam zdi uporaba animiranih vsebin pri poučevanju vašega predmeta smiselna?

Graf 7: Ali bi bili pripravljeni v svoj pouk vključiti več animacije, če bi pridobili potrebna
znanja za njihovo izdelavo?
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3 Zaključek
Rezultati moje in obstoječih razikav na splošno kažejo, da je uporaba animacije v pedagoškem
procesu primerno in učinkovito orodje za komunikacijo in če se uporablja pravilno, lahko
izboljša učne sposobnosti dijakov, zato si je treba prizadevati za pretvorbo obstoječih učnih
načrtov in gradiv v vizualno bolj zanimive multimedijske vsebine in s tem izboljšati učne
rezultate. Veliko učiteljev še vedno vztraja pri zastarelih učnih metodah, kot je klasični
frontalni pouk, ki so dokazano neprimerne (občutno nižja količina podatkov pri pomnenju) in
niso v koraku s časom. Uporaba animiranega učnega gradiva bo pripomogla k izboljšanju
standarda izobraževalne komunikacije v razredu in ohranila doslednost pri izvajanju učnega
načrta. Novi časi zbujajo potrebo po rekonstrukciji in nenehnem posodobljanju načina
poučevanja, ki ni zgolj v koraku z razvojem tehnologije, pač pa tudi v koraku s sodobnimi trendi
generacij mladostnikov, ki zahtevajo od učitelja več, kot zgolj suhoparno podajanje ustaljenih
resnic pred tablo. Ustvarjanje tovrstnih digitalnih učnih vsebin spodbuja k drugačnim vzorcem
organizacije učnega procesa, ki zaradi težje izvedbe in deljenja nalog spodbuja k skupinsko
orinetiranim učnim metodam, kar je hkrati tudi ena od smernic za razvoj sodobnega
poučevanja. Učitelj postane mentor, dijaki pa sodelujejo na način, ki simulira delo v realni
industriji, kar posledično omogoča lažji prehod iz učnega v delovno okolje. Zato ni pomembno
le, da se večpredstavnostne vsebine, kot je animacija, kaže in o njih diskutira, ampak tudi, da
se jih ustvarja, kar omogoča razvoj kreativnosti, praktično izkustvo in aktivno spajanje znanj z
različnih učnih področij, hkrati pa spodbuja tudi medosebno komunikacijo, značilno za
sporazumevanje v realnem življenju in poslovnem svetu.
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Vrtci občine Žalec

Dubravka Tržič

NEVIDNI OBRAZI
UNSEEN FACES
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Povzetek
Komunikacija ni le izražanje samega sebe ter sporočanje svojih misli in čustev. Je dvosmerni
proces, ki zajema sprejemanje in razumevanje sporočil drugih. Je sposobnost, ki jo v življenju
potrebuje vsak človek. Razvije se že v otroštvu. Ko govorimo o njej, imamo v mislih več vrst lete. Ni uspešnega pogovora le z eno vrsto komunikacije, saj lahko rečemo, da ko govorimo z
besedno komunikacijo, skoraj vedno podzavestno uporabljamo tudi nebesedno komunikacijo.
Komunikacija ima pomemben vpliv na otrokov razvoj. Na prvem mestu je komunikacija med
starši in otrokom. Takoj za njo po pomembnosti je komunikacija med vzgojiteljem in otrokom,
saj si vzgojitelj z njo pridobi otrokovo zaupanje in otrok ob tem posledično začuti varnost.
Temeljna dejanja pri komunikaciji so videnje, poslušanje in slišanje. Pri otrocih, ki prihajajo v
vrtec, ko mamice zaključijo s porodniškim dopustom, pa je bistvenega pomena neverbalna
komunikacija: nasmeh, mimika obraza. In če tega ni, nastanejo težave. Glede na situacijo
upam, da samo kratkotrajnega značaja. Dolgoročno bo pa pokazal čas.
Ključne besede: komunikacija, neverbalna, predšolski otrok, otrokov razvoj, življenje

Abstract
Communication is not just expressing yourself, your thoughts and feelings. It is a two way
process, which includes receiving and understanding messages from others. It is the ability
everyone needs in life. Communication develops in early childhood. When we speak of it, we
think of many different types of communication. We cannot communicate properly using just
one form of communication, because when we use verbal communication we almost always
subconsciously use nonverbal as well. Communication has a vital influence on child
development. In the first place, there is communication between parents and a child. Next,
there is communication between an educator (nursery nurse) and a child. With it, an
educator gains a child's trust, therefore a child feels safe. Fundemental actions in
communication are seeing, listening and hearing. With children, who come to the nursery
when their mothers finish with maternity leave, nonverbal communication (smile, facial
expression) is very important. If it is not present, there could be trouble. Given the situation,
I hope only in the short-term. In the long-term only time will tell.
Key words: communication, nonverbal, preschool child, child development, life
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi
izhodišči
Beseda komunikacija izhaja iz latinske besede communicatio, kar pomeni neko sporočilo,
povezanost. Pojem komuniciranje prav tako izhaja iz latinske besede communicare, kar
pomeni razpravljati o nečem, posvetovati se.
»V medčloveških odnosih ne moremo dolgo zdržati brez komunikacije. Ljudje si moramo
izmenjavati mnenja. Starši morajo govoriti z otroki, otroci pa potrebujejo pogovor, saj jim to
omogoča živ in globok odnos s starši. Pogovarjanje je pomembno, pomembno pa je tudi, da
starši vedo, kako naj se z otroki pogovarjajo. V tem je namreč ključ njihove uspešnosti.«
(Gordon, 1996 ,37).
Možina idr. (2011) poudarjajo, da se komunikaciji ni mogoče odpovedati, saj komuniciramo
tudi takrat, kadar tega ne počnemo.
Komunikacija ni le izgovorjena beseda. Komuniciramo lahko tudi z gibi, mimiko obraza, s
kretnjami, je veliko več kot le pogovor. Oblika komunikacije je tudi molk, saj z molkom lahko
podamo veliko odgovorov. S komunikacijo vplivamo na drugo osebo oziroma na več oseb.
»Za nastanek komuniciranja sta potrebna najmanj dva dejavnika, sporočilo mora biti poslano
in sprejeto.« (Tomić, 1992, 381).
Pri ljudeh ima komunikacija vedno namen, da bi z njo nekaj dosegli. Tako že majhen otrok, ki
še ne more govoriti, z jokom pokaže nezadovoljstvo.
Ljudje smo si različni in tako se razlikujemo tudi v načinu komunikacije. Poznamo več načinov
le-te. Najbolj razumljivi sta nam verbalna in neverbalna komunikacija, ki sta neločljivo
povezani. Komuniciramo lahko z besedami, lahko pa tudi brez njih.
Verbalni komunikaciji lahko rečemo tudi besedna komunikacija. Lahko je govorjena ali pisna.
Udeleženci verbalne komunikacije uporabljamo govor, pisano besedo in besedne zveze.
Besede so sestavni del jezika. Uporaba jezika pri komunikaciji je prisotna samo pri ljudeh in v
vseh kulturah. Za verbalno komunikacijo so značilne štiri komunikacijske dejavnosti:
poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Verbalna komunikacija je najlažja komunikacija, saj
je najbolj razumljiva. Prednost te komunikacije je tudi v tem, da je najbolj hitra komunikacija,
najhitreje dobimo povratno informacijo, hkrati pa lahko komuniciramo z več ljudmi hkrati.
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Verbalna komunikacija je pomembna že pri dojenčku. Več pogovora je deležen otrok, bolj se
mu razvija govor.
Neverbalna komunikacija ima največjo vlogo pri komunikaciji, ampak se tega sploh ne
zavedamo. Obsega govorico telesa, kot so drža, kretnje, mimika, pogled, obsega pa tudi
prostor, dotik, čas in vonj. Z neverbalno oziroma nebesedno komunikacijo sporočamo
predvsem naše trenutno razpoloženje.
Z neverbalnimi znaki si lahko pomagamo prikazati neke pojave. Pogosto lahko z neverbalno
komunikacijo podamo odgovore že samo z nasmehom, kar lahko pomeni, da nam je nekaj
všeč, nam ugaja. Neverbalno komunikacijo je precej težje obvladati kot verbalno, saj je
spontana. Zato ob srečanju z osebo le-to najprej ocenimo z obrazno mimiko, pa čeprav se tega
niti ne zavedamo, saj še preden smo sposobni misliti in te misli izraziti z besedami, naše telo
te misli že sporoča s pogledom in drugimi gestami. Tako je kontrola nad tem precej
preprostejša pri besedni – verbalni komunikaciji.
»Raziskave brez izjeme kažejo, da je v vsakem medčloveškem sporočilu samo pol pomena
izraženega z govorjeno besedo; drugo polovico nam posreduje govorčeva izraznost telesa.«
(Clayton, 2004, 11).
Že od rojstva naprej nam je dana govorica telesa, ki zajema naše gibanje, poglede, našo
mimiko obraza, kaže kako hodimo, se gibljemo in pa tudi kakšne kretnje tekom življenja
uporabljamo. S to govorico telesa se zavedno in nezavedno sporazumevamo. To
sporazumevanje mnogokrat o nas samih pove več, kot bi si mi želeli. Tudi kadar človek ničesar
ne pove, s tem nekomu veliko pove.
»Vsakega vedenja ali dejanja ne moremo označiti kot neverbalno komunikacijo, saj to postane
takrat, ko želi vir znaka s tem znakom nekaj sporočiti, oziroma takrat, ko prejemnik opazovalec
znaka nekemu dejanju, vedenju znaka pripiše določen pomen.« (Paladin, 2011,29).
Neverbalno komunikacijo osvojimo že kot dojenčki, mali otroci, saj dokler otrok še ne zna
govoriti, poleg joka komunicira neverbalno.
Osnovna sposobnost v življenju, ki jo mora vsak človek razviti že v otroškem obdobju, je
komunikacija. Vsak otrok dobi za komunikacijo spodbude in vzore že v družini. Že kot dojenčka
starši z besednim in nebesednim izražanjem seznanijo s pravili sporazumevanja.
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Za otroka je družina v njegovem zgodnjem obdobju življenja najpomembnejša. Prav zaradi
tega so njegove komunikacijske vrline v kasnejšem obdobju odvisne od tega, kakšne
komunikacije je bil otrok deležen tekom otroštva. Družina je bistvenega pomena, saj se otrok
v njej že zelo zgodaj nauči, kako sprejeti samega sebe, kako prisluhniti samemu sebi in si biti
pomemben. (Tomori, 1994).
Prva faza pri govornem razvoju dojenčka je predjezikovna, ki poleg razumevanja govora in
zaznavanja vključuje v prvi vrsti jok, vokalizacijo, bebljanje in pa tudi posnemanje raznih glasov
iz okolice kljub nerazumevanju njihovega pomena. Pri dojenčku, ki začne uporabljati svoje
besede, lahko opazimo razne glasove, ki nekaj pomenijo, vendar pa ti glasovi niso besede, da
bi jih lahko vsaj malo razumeli.
»Za otrokov govorni razvoj je pomembna že zgodnja komunikacija med odraslo osebo in
otrokom.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, 215).
Novorojenček se takoj po rojstvu orientira k človeškemu glasu, glasu mamice. To pokažejo z
izrazi na obrazu, ki so značilni za izražanje čustev. Tudi to sposobnost orientiranja k človeškemu
glasu imajo novorojenčki prirojeno.
Pri vsakem otroku so ob rojstvu in v prvih mesecih njegovega življenja komunikacijske
sposobnosti omejene na jok, saj z jokom komunicira z mamico. Z jokom pokaže, da je lačen,
da mu nekaj ne paše. Ni pa prisoten le jok, lahko zasledimo cmokanje, gruljenje, cviljenje…
Od približno drugega meseca otrokovega življenja naprej lahko vidimo, da nam dojenček
podari tudi kakšen nasmeh. Ti nasmehi se lahko pojavijo tudi v spanju dojenčka. V tem
obdobju se začne dojenček bolj dejavno vključevati v okolico. Vzpostavlja stik z očmi in tako
pozorno gleda naš obraz. Ko mu govorimo, se na naše govorjenje odziva z nasmehom,
premikanjem ustnic, kot bi nam hotel nekaj povedati. Odpira že tudi usta. Če se mu z obrazom
odmaknemo, nas bo s svojimi očmi začel iskati in obračati obraz proti nam. Že štirimesečni
otrok pozorno posluša odraslo osebo in se z njo pogovarja z bebljanjem in vokaliziranjem
glasov.
Pred govorjenjem prvih besed dojenčki uporabljajo kretnje in geste, kot je na primer kazanje
nečesa. Tako nam je pri komunikaciji z dojenčkom v pomoč, da nam pokaže, katero igračko si
želi imeti. Geste spremlja neposredni očesni stik z osebo, s katero komunicira, kasneje pa
seveda lahko doda tudi razne oblike vokalizacije.
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Dojenčkom skozi igro pomagamo razvijati njihov govor in komunikacijo. V praksi lahko vidimo,
da se otrok najprej nauči tistih besed, ki jih sliši.
Odrasli v komunikaciji z dojenčkom in malčkom uporabljajo drugačen govor kot v komunikaciji
z drugimi, odraslimi ljudmi. Tega se sploh ne zavedajo. Ko se pogovarjajo, uporabljajo krajše
stavke, ki vsebujejo največ tri ali štiri besede. Za lažje razumevanje naj bi se besednjak nanašal
na otrokovo okolje, ki mu je najbolj blizu. Odrasli zelo radi uporabljajo pomanjševalne besede.
Prav tako je opaziti, da je komunikacija z dojenčki prilagojena, s tem mislimo na počasnejše
govorjenje ter natančno in čisto izgovorjavo besed (Marjanovič Umek in Zupančič 2004). Pri
komunikaciji z malčkom je značilno, da se v otrokovem življenju vse bolj uveljavlja beseda. To
pomeni, da otrok predmete začne nadomeščati z besedami. Otroku začnejo govorni dražljaji
pomeniti več kot predmetni pojavi.
»Prve malčkove besede imenujemo holofraze, to so samostojne besede, ki jim malček razširi
pomen (z besedo »žoga« želi vprašati »kje je moja žoga?«).« (Buh, 2012, 10).
V starosti okrog 18 mesecev otrokov besedni zaklad zelo hitro raste. Otroci kmalu začnejo
povezovati besede v stavke, ki pa so najprej seveda enostavni stavki oziroma tako imenovani
telegrafski govori. V stavkih uporabljajo dve ali tri besede. Ko začnejo otroci uporabljati prve
stavke, moramo razložiti pomen le-teh. Treba je poudariti, da otroci za izražanje pomenskega
odnosa uporabljajo določeno zaporedje besed. Tako uporabljajo iste besede, na primer dve
ali tri besede za izražanje različnih namenov. Pri tem gre za stavke, ki jih lahko poimenujemo
tudi fraze ali besedne zveze. Znano je tudi, da otrok prej kombinira besede kot pa uporablja
predpone in pripone. Komunikacija v tem obdobju je v veliki meri povezana z ravnjo
otrokovega spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
»Okolje vpliva na govorni razvoj posameznika v vseh razvojnih obdobjih in je vsaj do neke mere
povezano tudi z značilnostmi samega otroka.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, 419).
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2 Osrednji del prispevka
Komunikacija vzgojitelja z otrokom je v prvi vrsti odvisna od vzgojiteljeve osebnosti, njegove
samopodobe, vrednot ter stališč in izobrazbe.
Komunikacija med vzgojiteljem in otrokom je za otroka nadaljevanje komunikacije, ki jo je
vzpostavil v družini. Ta vez komunikacije mora pozitivno in brezpogojno delovati. Namen te
komunikacije je nadaljevanje komunikacije iz družine, lahko pa je tudi kot pomoč, če osnovna
komunikacija ni bila vzpostavljena pravilno in pozitivno. Tako mora vzgojitelj s svojimi
besednimi in nebesednimi sporočili ravnati načrtno, suvereno, ciljno in konstruktivno (Devjak,
Novak in Lepičnik Vodopivec 2009).
Kot značilnost komunikacije med vzgojiteljem in otrokom lahko podamo dve vrsti
komunikacije, in sicer izvensituacijska komunikacija in izvensituacijska spoznavna
komunikacija. Prva je usmerjena na osebe. Otrok v njej spoznava samega sebe, druge ljudi,
odnose med njimi in pravila socialnega vedenja. Za drugo vrsto je značilno otrokovo
razpravljanje o dogodkih, pojavih, odnosih (Marjanovič, Umek in Zupančič, 2001).
Pri komunikaciji so pomembni zlasti naslednji vidiki nebesednega sporočanja:
•

glasovni vidik: hitrost govora, intonacija, barva, glasnost;

•

gibalni vidik: očesni stik, mimika obraza, hoja, gibi rok, glave;

•

dotikalni vidik: dotik sogovornika;

•

prostorski vidik: bližina, približevanje in oddaljevanje, razpored v prostoru, frontalni
govor ali sedenje v skupinah, v krogu.

Vzgojitelj mora znati opazovati in opaziti. Zelo pomembno je, da vzgojitelj z otrokom
komunicira v višini otrokovih oči. Komunikacija je usmerjena v zmožnosti otroka, tako da se
vzgojitelj prilagaja otroku. Prisoten je neotroški jezik, saj ga s tem spodbujajo pri komunikaciji.
Vzgojitelji otrokom berejo pravljice, zgodbe, uganke in pesmice. Pri tem je zelo pomemben
očesni stik z otrokom. (Bahovec, 2010).
Vzgojitelj naj otroka sprejme takšnega, kot je. Otrok se na vzgojitelja zanese, da ga ne bo izdal.
Njemu se lahko zaupa v vseh pogledih. Za uspešno komunikacijo vzgojitelja z otrokom so za
vzgojitelja pomembna predvsem jasna sporočila otrokom in poslušanje le-teh.
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»Razumljivi učitelji in vzgojitelji govorijo preprosto, pregledno, strnjeno in zanimivo. Njihova
sporočila so prepoznavna in konkretno uporabna. Njihova sporočila so povezana, razčlenjena
in logična. Poudarjajo bistvo. Z malo besed dajo veliko informacij. Na učence se obračajo
neposredno , osebno.« (Brajša, 1993, 43).
K vzgojiteljevim poklicnim spretnostim spada tudi umetnost poslušanja. Tudi te se je treba
naučiti. Ena od sestavin te spretnosti je izražanje pozornosti in zanimanja za to, kar nam želi
otrok povedati. Velik del tega izražamo nebesedno (z očesnim stikom, mimiko, bližino).
Ukvarjanje z drugimi stvarmi , medtem ko otrok nekaj sporoča, seveda ni znak pozornega
poslušanja. Pomembno je tudi, da zna vzgojitelj dati otroku ustrezno povratno informacijo, to
je da se zna primerno odzvati na njegovo izjavo.
Aktivno poslušanje pomeni, da se vzgojitelj vživi v otroka in da mu s svojim odzivom pokaže,
da razume njegovo sporočilo, ne le površinsko, ampak tudi z vidika otrokove perspektive,
njegovih čustev, skrbi in strahov (empatično poslušanje).
»Ko rečemo poslušanje , mislimo naslednje: poslušanje je odnos, ki zahteva pogum, da
zapustimo samega sebe in se prepustimo prepričanju, da je naša bit del širokega znanja;
poslušanje je metafora, ki pomeni biti odprt do drugih, občutljiv za poslušanje in biti slišan z
vsemi čuti. Še posebej pa poslušanje pomeni dati sebi in drugim čas za poslušanje.« (Devjak,
Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009, 201).
Komunikacija ima za človeka zelo pomembno vlogo od spočetja pa do konca življenja. Če
komunikacija ni prava oziroma ni takšna, kot bi morala biti, lahko pride do tega, da se
marsikatere človeške vrline ne razvijejo. Mogoče je tudi to, da se človeške vrline razvijejo,
vendar zaradi neprave komunikacije ne v celoti. Tako je že pri dojenčku pomembno, kakšno
komunikacijo imata poleg njega starša, saj otroci nepravilnosti čutijo. Vsak človek, ki je
odraščal v pravilni komunikaciji, ima razvite možgane z aktiviranimi moduli (Brajša 1993).
»Človeku, ki se je v otroštvu in adolescenci razvijal v ugodni komunikacijski atmosferi in okolju,
lahko rečemo dodelan človek.« (Brajša, 1993, 14).
Otroci, ki so stari eno leto, se komunikacije šele učijo in je vsak stik s tujo osebo lahko
neprijeten in odklonilen. Otroci potrebujejo več časa, da nam zaupajo, da se počutijo varne.
Ko pridejo v vrtec, pridejo iz varnega domačega okolja, kjer so bili ves čas z mamico in z ostalimi
domačimi ter v manj hrupnem okolju.
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Opazujejo dogajanje okoli sebe ter po poti razvojnih korakov razvijajo komunikacijo do ostalih
udeležencev. To pomeni, da komunicirajo s celim telesom ter komunikacijo tudi sprejemajo s
celim telesom. Ker še ne razumejo vsega povedanega, nas gledajo v obraz, poskušajo razbrati
povedano v veliki meri iz neverbalne komunikacije. Iščejo nasmeh, geste, občutijo toplino in
tudi sprejemanje. Marsikaj že lahko preberejo iz oči, vendar to ni dovolj.
Otroci te starosti se komunikacije šele učijo s pomočjo vseh zgoraj naštetih vidikov. Predvsem
pa pri človeku iščejo celostno sliko, ki jim daje povratno informacijo. Maska na obrazu skrije
del obraza. Otrok ne vidi vzgojiteljice, ne more se osredotočiti na celostno komunikacijo
(verbalno in neverbalno), sliši ne razločno in ne razumljivo. Zvok zastaja za masko. In to je
okolje, ki bi se ga naj naš malček veselil.
Bilo je prisotnih veliko težav pri uvajanju in sprejemanju otrok. Masko sem dajala dol, da sem
lahko z otroki vzpostavila prijeten odnos, zaupljivo ter varno okolje in da se je komunikacija
razvijala po naravni poti z vsemi čutili in z vsemi pedagoškimi pristopi.

3 Zaključek
Otroka bo komunikacija spremljala skozi vse življenje in starši so prvi, ki ga bodo komunikacije
naučili. Tako imajo starši zelo težko, zahtevno in odgovorno nalogo, saj kar otrok osvoji v
otroštvu, ga spremlja tudi v kasnejšem obdobju. Pri komunikaciji ne gre le za govorjenje,
pomembni so še drugi procesi, kot so poslušanje, opazovanje in razumevanje sporočil, ki jih
prejemamo od drugih. Tako je pomembno, da komunikacijo vedno bolj razvijamo in
vzdržujemo. Komunikacija z otroki je bolj zahtevna od komunikacije z odraslimi. Za uspešno
komunikacijo vzgojitelja z otrokom si je potrebno pridobiti otrokovo zaupanje in varnost v
odnosu. In če je ta varnost majava težko zgradimo zaupanje. Otrok je celostno bitje. Svet
dojema na sebi lasten in razumljiv način. Če otrok ne vidi celega obraza, ne bere mimike in niti
ne sliši razločno in razumljivo povedanega, si v spomin nalaga popačene informacije. In te
popačene informacije iz dneva v dan postanejo informacije za vse življenje.
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Povzetek
Sestanki strokovnega aktiva so pomemben del učinkovitega delovanja aktiva. Strokovni aktiv
je zadolžen za veliko nalog, kot so na primer: priprava naročil za nabavo učne opreme
avtoservisnih delavnic, priprava učnih načrtov za izvajanje pouka, sodelovanje na strokovnih
seminarjih in študijskih skupinah, sodelovanje in organizacija promocije šole in podobno. Vse
organizacijske stvari predelamo in o njih odločamo na sestankih strokovnega aktiva. V tem
prispevku bom opredelil teoretične osnove dobrih sestankov in analiziral dosedanje sestanke
našega strokovnega aktiva.

Ključne besede: sestanek strokovnega aktiva, kakovostni sestanki

Abstract
Meetings of teacher teams are an important part of the effective operation of the team. The
teacher team is in charge of many tasks, such as: preparation of orders for the purchase of
teaching equipment, preparation of curriculum for teaching, participation in professional
seminars and study groups, cooperation and organization of school promotion and so on. We
process all organizational things and decide on them at meetings of teacher team. In this
article, I will define the theoretical foundations of good meetings and analyze the meetings of
our teacher team so far.

Key words: meeting of teacher team, quality meetings
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1 Sestanki
Lahko bi rekli, da ko se trije ali več ljudi pogovarjajo o poslih, gre že za poslovni sestanek.
Sestanki so lahko formalni ali neformalni. Ne glede na to, ali so sestanki formalni ali
neformalni, so vedno uspešni, če se udeleženci držijo nekaterih osnovnih pravil poslovnega
bontona (Robinson, 1997, str. 47).
Pred sestanki je vedno treba določiti kraj in čas sestanka, vendar se lahko o tem posvetujete
z drugimi sodelujočimi, če jim čas in kraj ustrezata. Seveda ne smete pozabiti izdelati in
odposlati vabil vsem udeležencem s predvidenim dnevnim redom, nanj naj se vedno napiše,
do kdaj bo sestanek predvidoma trajal, z vljudnostnim povabilom: »Veselim se srečanja z
vami«. Pred sestankom moramo tudi poslati gradivo, da bodo udeleženci poučeni o temi, ki
se bo na sestanku obravnavala ter da bodo lahko glede na temo s svojo prisotnostjo in z
mnenjem na sestanku sodelovali. Vabilo moramo poslati vsaj en teden pred sestankom. Ne
smemo si dovoliti, da bi na koga pozabili in da bi pripravili premalo stolov – zaradi tega je lahko
marsikdo ustaljen. Če se sestanka ne morete udeležiti, obvestite o tem vodjo sestanka vsaj
dan pred dogodkom (Dreo, 2003, str. 53).
Bodite vedno do minute točni, kot je na vabilu napisano, tudi če se sestajata le dve
osebi (Dreo, 2003, str. 53).
Ko se sestanek prične, upoštevajte pravila, da vedno izklopite vse telefone, saj ne bi želeli, da
vas med sestankom kdo zmoti. Nihče med udeleženci ne sme predčasno zapustiti sestanka,
če to ni nujno potrebno, ravno tako nepovabljeni nimajo vstopa na sestanek brez vednosti
vodje sestanka. Sestanek je namenjen poslovnim dogovarjanjem, ne pa žalitvam, kritiki ali
aroganci. Sestanek vedno zaključimo ob uri, ki je predvidena na vabilu (Dreo, 2003, str. 53).
Ko je sestanek končan, dostavimo zapisnik, kjer so napisane vse zadolžitve in datumi
dogovorjenih zadolžitev, ki se jih moramo držati. Če nam slučajno ne uspe izpeljati naloge,
sporočimo to vodji sestanka ter ga vprašamo za nasvet, le-ta ga bo vedno rad delil z vami
(Dreo, 2003, str. 53).
Sestanki brez posebne priprave so po navadi najmanj formalna oblika sestankov. Lahko
jih skličemo, da se ob koncu težkega dne malo sprostimo ali da vsak pove svoje nove zamisli.
Če je predmet sestanka kakšno vprašanje, bodo s tem verjetno seznanjeni vsi prisotni, zato
je sestanek lahko enostaven in usmerjen v dejanja. Vedno morate upoštevati zlata pravila za
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vnaprej dogovorjene sestanke, kajti tudi improvizirani sestanek se lahko izkaže za
pomembnejšega, kot ste sprva mislili (Robinson, 1997, str. 49, 50).

NEFORMALNI SESTANKI
Neformalni sestanki so lahko dogovorjeni vnaprej ali pa se zgodijo brez dogovarjanja. Po
navadi sestanke brez priprave skliče šef ali kak menedžer s svojimi podrejenimi sodelavci. Po
navadi so taki sestanki slabo pripravljeni.
Tudi ko sklicujemo vnaprej dogovorjene sestanke, se moramo držati pravil in točno določiti
kraj in čas sestanka, določiti moramo, kakšen bo namen sestanka in koliko časa bo
predvidoma trajal. Vsi, ki so povabljeni, morajo priti na sestanek brez zamujanja. Zamujanje
dejansko ni olikano, z zamujanjem pa tudi tratimo čas drugih ljudi. Sestanek zastavimo
tako, da bo kratek in seveda učinkovit, nekoga od prisotnih na sestanku zaprosimo, naj piše
zapisnik o dogovorjenih odločitvah in ukrepih. Ko je sestanek končan, je treba o njegovi vsebini
obvestiti vse, ki jih zadeva dnevni red.

FORMALNI SESTANKI
Pravila lepega vedenja na formalnih sestankih se celo izkušenim poslovnežem včasih zdijo
zmedena. Če ste »novi« v podjetju, je še toliko pomembneje, da razumete ta pravila, sicer
boste morda videti naivni ali neizkušeni (Robinson, 1997, str. 50). Formalne sestanke vodi
izvoljeni predsednik, sestanki potekajo po rednem urniku. Zapisniki so vnaprej razdeljeni,
dnevni redi in poročila ravno tako. Tajnik skrbi za administrativno plat sestanka. Vedno, ko se
udeležujemo formalnega sestanka, se moramo držati naslednjih navodil:
•

na sestanek se moramo dobro pripraviti, prebrati zapisnike, dnevni red in morebitna
poročila;

•

na formalnih sestankih moramo biti oblečeni formalno, razen če je izrecno rečeno, da
to ni potrebno; vedno moramo priti točno na sestanek oz. vsaj pet ali deset minut prej;

•

treba je spoštovati sedežni red, saj na večini formalnih sestankov prevladuje določeni
sedežni red. Če ste novinec in ne veste, kam bi sedli, raje počakajte, da vsi zasedejo
svoja mesta, nato pa povprašajte, kam se lahko usedete;

•

na sestankih vodi sestanek predsednik, počakati moramo, dokler ne da znaka za začetek
razprave o določeni točki. Če ste nov član, počakajte, naj svoje mnenje najprej povedo
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ljudje z daljšim stažem. Bodite kratki, jedrnati in vljudni, vedno ko je mogoče, bodite
raje pozitivno usmerjeni kakor kritično (Robinson, 1997, str. 51);
•

do svojih tovarišev moramo biti spoštljivi, ravno tako do njihovih mnenj;

•

ne pozabimo, da je vsebina večine formalnih sestankov zaupne narave, zato ne smemo
svobodno govoriti o temi sestanka, saj s tem kršimo bonton;

•

osnutek zapisnika odobri predsednik, preden ga pošljejo naokrog, formalno je sprejet
šele na naslednjem sestanku;

•

če imamo zadržke glede dela skupine, se lahko odločimo ter zapustimo sestanek ali
odstopimo. Če sestanek zapustimo, moramo zaprositi, da je podatek o odhodu vključen
v zapisnik, da bo jasno, katere točke so bile dorečene po našem odhodu in nimajo nujno
vaše podpore (Robinson, 1997, str. 52).

KAKO UČINKOVITO VODITI SESTANKE?
V vsaki organizaciji si prizadevamo, da bi bili sestanki čim učinkovitejši, da bi čim manj motili
delovni proces. K učinkovitejšemu sestanku pripomore aktivna vloga vodje, ki bi se naj držal
nekaj osnovnih navodil:
•

Vodja naj sestanek začne s kratko predstavitvijo problema, nato pa naj preveri ali so vsi
udeleženci razumeli povedano

•

Vsake toliko časa, naj vodja povzame povedano ali dogovorjeno

•

Če na sestanku odločate o izbiri ene od predlogov, naj vodja da na glasovanje vse
predloge, tako da jih obravnavate enakovredno

•

Svoja mnenja in predloge kot vodja izrazite čisto na koncu za vsemi ostalimi

•

V primeru, da je na sestanku več kot 20 udeležencev, je velikokrat smiselna
parlamentarno vodenje sestanka, kar pomeni, da če kdo od udeležencev želi
spregovoriti, mora za dovoljenje prositi vodjo, po navadi z dvigom roke

•

V primeru diskusije, mora vodja poskrbeti, da je tekoča in se drži rdeče niti sestanka

•

Vodja mora tudi poskrbeti, da vsi prispevajo svoj delež, tako se bodo udeleženci aktivno
vključevali v reševanje situacij

•

Sestanek naj ne bi trajal dlje od 45 minut
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•

Pri daljših sestankih je potrebno poskrbeti za primerno razporeditev počitkov in
morebitnih osvežil za udeležence (razni prigrizki, kava, voda…)

KAKO SODELOVATI NA SESTANKU?
Obenem bodo sestanki še mnogo učinkovitejši, če se bodo vsi sodelujoči ravnali po naslednjih
pravilih:
•

Med govorom ne stojte (razen pri velikih omizjih)

•

Govor naj bo kratek in v tesni zvezi s problemom

•

Govorite s sproščenim tonom

•

Vsako svojo izjavo ali predlog podprite s trdnimi dokazi

•

Izogibajte se pavšalnim frazam

•

Pozorno poslušajte vse govornike

•

Ne prekinjajte drugih med govorjenjem (razen vodja sestanka, če razprava zaide z
začrtane smeri)

KAJ NAREDITI, ČE KDO ZAMUJA?
•

Sestanki se morajo začeti točno takrat, kot so napovedani. Vodja sestanka bi naj na kraj
sestanka prišel že nekoliko prej

•

Če kdo zamuja, začnemo sestanek brez njega

•

Če kdo od ključnih udeležencev zamuja, je treba nanj počakati ali pa spremeniti vrstni
red točk dnevnega reda

•

Če se zapoznelemu sestanku ne moremo izogniti, naj bo to omenjeno v zapisniku skupaj
z razlogi za zamudo.

•

Vsebine sestanka ne povzemamo za zamudnike razen, če je to nujno potrebno za
aktivno sodelovanje udeleženca, ki je zamudil

KAKO POSPEŠITI ALI POŽIVITI SESTANEK
Če vidimo, da sestanek poteka prepočasi, ukrepamo tako, da čim bolje izrabimo čas, ki nam je
še ostal.
•

Da vzbudimo pozornost spremenimo ton glasu in pa svojo držo
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•

Izberemo dobre govornike, ki s svojimi idejami vnesejo nekaj živahnosti med
udeležence

•

Premislimo, ali bomo uspeli predelati vse točke dnevnega reda ali pa bi manj
pomembne točke izpustili in jih obdelali na dodatnem krajšem sestanku. Seveda pa je
potrebno se prepričati, da se s to odločitvijo strinjajo tudi udeleženci

2 Sestanek strokovnega aktiva avtoservisne dejavnosti
med učitelji v srednji šoli
Sestanki aktiva so večinoma formalni sestanki. Sklicuje jih vodja aktiva po v naprej določenem
razporedu. Sestanki so obdobni in sprotni. Obdobni sestanki aktiva so enkrat mesečno vedno
ob isti uri na isti dan v tednu. Sprotni sestanki pa so sklicani po potrebi. Na obdobnih sestankih
se večinoma obravnava razredna problematika in sprotne zadeve, ki so vezane na tekoče in
učinkovito izvajanje pouka. Pri sprotnih sestankih pa je obravnavana tema največkrat
povezana z neko spremembo v delovnem procesu in je sestanek nujen, da se učitelji
(udeleženci sestanka) seznanijo z novostjo, saj ta sprememba neposredno vpliva na
vsakodnevni delovni proces.
Sestanki avtoservisnega aktiva učiteljev potekajo sproščeno. Se pa pri sestanku velikokrat
zgodi, da kdo zamudi. V tem primeru se držimo navodil navedenih v prvem poglavju.
Velikokrat tudi razprava zaide izven okvirov dnevnega reda in takrat vodja aktiva poskrbi, da
se vrnemo na dnevni red in morebitno razpravo, ki ni vezana na dnevni red, obravnavamo v
točki razno.
Ko in če pride do nestrinjanja, udeleženci izrazijo svoje mnenje, hkrati pa ga podkrepijo z
dokazi in primeri, zato ne pride do prepira ali nepotrebnih komplikacij. Kot vodja aktiva sem
vedno pozoren pri razpravi, da je spoštljiva in udeleženci sprejmejo morebitno nasprotujoče
mnenje drugega udeleženca. Tako v primeru nesoglasij poskrbim, da lahko vsak izmed
sodelujočih izrazi svoje stališče, kasneje pa z glasovanjem izberemo eno.
Pri sestanku vsi sedimo, vključno z vodjo. Največkrat poskušamo mesto sestanka prilagoditi
tako, da se vsi udeleženci med sabo vidimo v obraz. Menim, da sestanek na takšen način
poteka bolj sproščeno in imajo udeleženci enakovredno vlogo pri obravnavanih točkah. V
primeru, ko pa ni mogoče organizirati mesta sestanka tako, da se vsi udeleženci med sabo
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vidimo, se pa razporedimo tako, da ima vsak udeleženec pogled na vodjo sestanka. Sedežni
red je po navadi isti, ni pa nikakršne potrebe po pisnem sedežnem redu, saj nas je udeležencev
malo.
Če gre pri določeni točki dnevnega reda za obvestilo o nekem dogodku ali neki stvari, to
naredim brez pričakovanega odgovora ali razprave. Velikokrat kdo od udeležencev izrazi svoje
mnenje ob obvestilu, ki pa ni nikoli nespoštljivo in ne zmoti sestanka.
Ko smo končamo z obravnavo določene točke dnevnega reda, kot vodja povzamem ugotovitve
in predlagam zapisnikarju, da strnjeno zapiše ugotovitve za zapisnik. Preden nadaljujemo z
naslednjo točko dnevnega reda, vprašam udeležence, če bi še želeli kaj dodati k obravnavani
točki. V primeru, da se vsi udeleženci strinjajo z dogovorjenim, lahko nadaljujemo z naslednjo
točko.
Velikokrat se je pripetilo, da je nekdo od udeležencev moral predčasno zapustiti sestanek. To
je udeleženec vedno izrazil že na začetku sestanka, kar smo vključili v zapisnik. V primeru, da
je njegovo mnenje potrebno za doseganje ciljev določene točke dnevnega reda, smo
prilagodili dnevni red tako, da smo točke, ki so pomembne za tistega, ki je moral predčasno
zapustiti sestanek, obravnavali najprej.
Vsi sestanki, so se končali v naprej določenem času ali pa že prej.
V letošnjem letu in letu poprej, so se zaradi epidemioloških razmer sestanki odvijali preko
spletnih orodij za sestanke. To nam je sprva povzročalo nekaj težav, ampak smo kaj kmalu
lahko izvajali sestanke nemoteno. Za takšen tip sestankov je potrebna tudi primerna
komunikacijska oprema.
Spletne sestanke smo imeli preko spletnega orodja MS Teams. Pri spletnih sestankih smo se
trudili obdržati in upoštevati osnovni ter spletni bonton. V sestanek smo se v večini primerov
vključevali pravočasno. Med sestankom smo imeli vklopljeno spletno kamero in mikrofon,
vendar nismo motili tistega, ki je trenutno govoril. Sicer je včasih prišlo do tega, da udeleženec
ni imel prižgane kamere, saj je želel zaščititi vpogled v svoj osebni prostor doma. Kasneje se je
to dalo elegantno prikriti z virtualno sobo, program pa je prikazoval samo udeleženca brez
ozadja (njegove osebne sobe, domačega prostora …).
Velikokrat je bilo moteče, ko so udeleženci želeli izraziti svoje mnenje hkrati, zato smo se
morali posluževali »parlamentarnega« načina, tako da so udeleženci dvigovali virtualne roke.
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Sestanki so največkrat trajali dlje kot v običajnih razmerah v živo. Najverjetneje je do tega
prišlo zato, ker so udeleženci čakali na možnost govora.
Zapisnik sestankov je še vedno bil potreben, kljub temu da smo pomembnejše sestanke
snemali. O snemanju sestanka so pred tem bili obveščeni vsi sodelujoči in so se s tem strinjali.

2.1 Analiza anketnega vprašalnika za udeležence sestanka
strokovnega aktiva avtoserviserstva
V anketi so sodelovali člani avtoservisnega aktiva na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in
logistiko v Celju. Vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj in štirimi podvprašanji v
primeru izbire določenega odgovora. Z vprašalnikom sem želel preveriti uspešnost in
učinkovitost sestankov avtoservisnega aktiva, hkrati pa pridobiti anonimno mnenje glede
možnih izboljšav ali morebitnih primanjkljajev. Večina odgovorov je bila soglasnih, le pri enem
vprašanju so bila mnenja različna, kar bom skušal analizirati v nadaljevanju.

Graf 1: Rezultati prvega vprašanja ankete

Na prvo vprašanje ankete, ki se je nanašalo na redno udeleževanje sestankov, so vsi
anketiranci odgovorili, da so se sestankov redno udeleževali.
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Graf 2: Rezultati drugega vprašanja ankete

Graf 3: Rezultati tretjega vprašanja ankete

Prav tako so anketiranci na drugo in tretje vprašanje ankete odgovorili vsi z enakim
odgovorom, da so bili vedno pravočasno obveščeni o sestanku in seznanjeni z dnevnim redom
sestanka strokovnega aktiva.

Graf 4: Rezultati četrtega vprašanja ankete
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Vsi anketiranci so na četrto vprašanje odgovorili, da so se sestanki aktiva začeli pravočasno po
predvidenem planu in zato ni bilo potrebnih odgovorov na peto vprašanje ankete, ki je
spraševalo po razlogih za nepravočasen začetek sestankov.

Graf 5: Rezultati šestega vprašanja ankete

Vsi anketiranci menijo, da so sestanki aktiva potekali v spoštljivem vzdušju. Sedmo vprašanje
se je nanašalo na razloge za nespoštljivo vzdušje na sestankih, vendar vprašanje ni dobilo
odgovorov, saj ni nihče menil, da so sestanki potekali v nespoštljivem vzdušju.

Graf 6: Rezultati osmega vprašanja ankete

Vsi anketiranci menijo, da so med sodelovanjem na sestanku aktiva lahko enakovredno izražali
svoje mnenje in je njihovo mnenje bilo enako obravnavano kot od ostalih udeležencev
sestanka.
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Graf 7: Rezultati devetega vprašanja ankete

Udeleženci sestankov aktiva menijo, da so sestanki bili dovolj učinkoviti, da niso presegli
časovnega okvirja predvidenega za sestanek in niso potekali predolgo. Deseto vprašanje
ankete se je nanašalo na razloge, zaradi katerih bi bili sestanki aktiva predolgi, a odgovori niso
bili potrebni, saj so se pri prejšnjem vprašanju vsi strinjali, da sestanki aktiva niso potekali
predolgo.

Graf 8: Rezultati enajstega vprašanja ankete

Pri enajstem vprašanju me je zanimalo mnenje udeležencev sestankov, kaj menijo o spletnih
sestankih in sestankih v živo. Štirje od sedmih so odgovorili, da so bili spletni sestanki enako
učinkoviti kot sestanki v živo, trije pa so odgovorili drugače. Naslednje vprašanje je spraševalo
po razlogih, zakaj so bili spletni sestanki manj učinkoviti. Tri utemeljive so predstavljene v
naslednji tabeli.
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Tabela 1: Rezultati dvanajstega vprašanja ankete

Vse tri utemeljitve dvanajstega vprašanja se po mojem mnenju nanašajo na to, da se pri
sestankih v živo udeleženci lažje izražajo in zastopajo svoja stališča glede obravnavanih točk.
Se pa vsi anketiranci strinjajo glede na odgovore iz prejšnjih vprašanj, da so lahko vseeno
dovolj uspešno izrazili mnenje tudi med spletnimi sestanki aktiva, čeprav težje.

Graf 9: Rezultati trinajstega vprašanja ankete

Vsi anketiranci so se strinjali, da je bila količina sestankov aktiva zadovoljiva.
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Tabela 2: Rezultati štirinajstega vprašanja ankete

Pri zadnjem vprašanju ankete so morali anketiranci vnesti svoja mnenja in predloge pri
udeležbi sestankov aktiva. Vsi anketiranci so mnenja, da so sestanki zadovoljivi, dobro
načrtovani in zajamejo vse informacije potrebne za naš strokovni aktiv. Menim, da gre pri
zadnjem odgovoru za širši pomen, in sicer da bi dogovorjene rešitve morali bolj učinkovito
izvesti ali pa bi morali iskati rešitve tudi v slabem načrtovanju in naposled v izvedbi.
Z rezultati ankete sem zadovoljen, saj je anketa potrdila teoretična izhodišča za uspešne
sestanke ter hkrati potrdila moje mnenje o sestankih strokovnega aktiva, ki sem ga zapisal na
začetku 2. poglavja.

3 Zaključek
Sestanki strokovnega aktiva avtoserviserstva na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in
logistiko so po ugotovitvah uspešni, dobro načrtovani in potekajo v spoštljivem vzdušju. Kot
vodja aktiva in posledično organizator sestankov aktiva vedno stremim k temu, da bi se vsi
udeleženci počutili na sestankih dovolj dobro, da bi imeli občutek enakovredne obravnave in
da vsi prejmejo ter razumejo pomembne informacije.
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V primeru nesoglasij in razprtij med člani aktiva nesoglasja rešimo na sestankih, kjer se vedno
uspešno dogovorimo o nadaljnjih izhodiščih in se jih vsi držimo. Veseli me, da so vsi člani aktiva
vedno pripravljeni sodelovati na sklicanih sestankih. Menim, da tudi deloma zato, ker
pričakujejo kratko in jedrnato podajanje informacij in vedo, da bodo sestanki končani v
načrtovanem časovnem okviru ali prej.
Menim, da so do sedaj sestanki aktiva bili potrebni, hkrati pa dovolj učinkoviti ne glede na
obliko sestanka, bodisi v živo ali preko spletnih orodij. V nadaljevanju vodenja aktiva si bom
prizadeval, da bodo sestanki aktiva enakovredno uspešni, saj le tako lahko obdržimo strokovno
delovanje aktiva.
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Povzetek
Aplikacije za delo v razredu in na daljavo so v zbirkah programskih orodij in storitev prisotna
že kar nekaj let. Nekatera so prisotna že dalj časa, nekatera so nastala in se razvila ravno v času
epidemije. Obojim je skupno, da so svoj razcvet in preboj med splošno poznane aplikacije
doživela ravno v času epidemije. Epidemija je prav tako poskrbela, da se je raven poznavanja
informacijsko-komunikacijske tehnologije povečala. Pri delu na daljavo so uporabniki bili
izpostavljeni številnim neželenim dejavnikom, kot so tehnične težave in težave z internetno
povezavo.

Ključne besede: aplikacije, delo na daljavo, informacijsko-komunikacijska tehnologija,
epidemija

Abstract
Classroom and web based learning applications have been present in software and service
collections for several years. Some of them are present for several time, some of them were
developed and succeeded during the epidemic. What they both have in common, however, is
that their breakthrough happened among well-known applications just at the time of the
epidemic. The epidemic has also increased the level of knowledge of information and
communication technology. During distance learning and work users were exposed to a
number of undesirable factors, such as technical problems and problems with internet
connections.

Key words: applications, distance learning and work, information and communication
technology, epidemic
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1 Definicija in teorija
Izbrala sem temo z naslovom aplikacije za delo v razredu in na daljavo ter se osredotočila na
njihovo rabo med samo epidemijo. Aplikacije in storitve potrebujejo uporabnika, ki je spreten
pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, prav tako pa sredstva in pogoje za
uspešno rabo teh storitev, kot so ustrezna strojna oprema ter dobra internetna povezava.
IKT opredeljujemo kot »elektronsko zajemanje, procesiranje, shranjevanje in komuniciranje«,
ki temelji na digitalni informaciji, sestavljeni iz enic (1) in ničel (0) (Stare, 2005, 157). IKT lahko
tako opredelimo kot sposobnost, znanje, spretnost oz. tehniko, da predvsem z uporabo strojev
in naprav, ki omogočajo informacijske dejavnosti, dosežemo želene učinke. IKT se torej nanaša
na zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov, prav tako pa vključuje tudi komunikacijski element,
ki omogoča prenos podatkov. (Svete, 2005, 16).
Splet in spletne aplikacije lahko štejemo k sredstvom kombiniranega sporazumevanja. Mediji
kombiniranega sporazumevanja so krmilnica informacij, pitališče kjer je vse vnaprej
programirano, kjer pri uporabi ni potrebno nikakršno posebno znanje (sistem pritisni – en sam
– gumb) celo pismenost ne (kombinirana komunikacija rešuje problem nepismenosti tako, da
z ozvočenjem preprosto ukinja opismenjevanje in se s tem celo hvali), zato v kali zatirajo
domišljijo in ustvarjalnost. Prihodnost knjige in drugih tiskovin je zato v sožitju, v povezavi z
drugimi mediji, ob nenehni vzgoji uporabnikov, da jih bodo sploh znali uporabljati. (Kumar,
2008, 66)
Slavko Splichal pravi, da novi »očarljivi« tehnološki dosežki in modni načini komuniciranja v
mnogih pogledih ne razrešujejo »starih« konceptualnih vprašanj teorij komuniciranja in
medijev. Dejstvo, da pritegujejo pretirano pozornost, lahko štejemo za izraz potrebe in želje
po »novih načinih« komuniciranja, ki bi odpravili napake »starih« pri ustvarjanju bolj
demokratične družbe. Na žalost vse »nove« komunikacijske tehnologije, ki so se razvijale skozi
stoletja, kažejo, da je mogoče nove načine komuniciranja, ki bi lahko razširili človeške
potenciale za učenje in izmenjavo idej ter izkušenj, lahko vedno tudi zlorabiti. To bi nas moralo
spodbuditi, da ponovno razmislimo, zakaj sta še vedno tako velika pozornost in upanje
usmerjena v tehnološke dosežke, kot da bi lahko ti dosežki sami reformirali politično in
družbeno okolje, v katerega so vgrajeni, in ne obratno.
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Spletna učna okolja so uporabnike in kreatorje vsebin v času pandemije postavila pred velik
izziv, t. j. hitrega učenja ter pravočasnega podajanja informacij oz. učnih gradiv. Proces
nalaganja in prenašanja teh vsebin se je odvijal dnevno ali celo pogosteje, ne več nekajkrat v
daljšem časovnem obdobju kot prej, ko po tem ni bilo potrebe. Marsikomu se ta gradiva pred
epidemijo niso zdela smiselna ali uporabna, nato pa so nekje z marcem 2020 postala nuja in
edino, kar je v danem trenutku bilo na voljo. Svoje funkcionalnosti so prilagodili tudi snovalci
programske opreme, ki so jo nadgrajevala hitreje kot poprej.

2 Primernost uporabe aplikacij v učnem procesu
2.1 Spletna učna okolja
Kratica LMS (Learning Management System) predstavlja spletno učno okolje ki je mesto, kjer
se v virtualnem okolju povezujejo učitelji, učenci ter učne vsebine. Spletne učilnice niso le
skladišče gradiv, ampak tudi prostor komunikacije, sodelovanja, oddaje nalog, vrednotenja in
ocenjevanja. (Flogie, 2021)
Raziskave kažejo, da ima delo na daljavo pozitivne učinke tako za zaposlene kot za delodajalce.
Le-to namreč izboljšuje produktivnost, predvsem na račun manj motečih dejavnikov pri delu,
veča zadovoljstvo zaposlenih, predvsem na račun fleksibilnosti, in podjetju omogoča globalno
sodelovanje ter delovanje tudi v kriznih časih. Kljub marsikateremu pozitivnem učinku
tovrstnega dela pa so bile v povezavi s tem načinom dela prepoznane tudi negativne posledice.
Spletna učna okolja so svetu poznana že vrsto let, vendar so svoj razcvet doživela šele pred
kratkim, v Sloveniji leta 2020, ko se je zaradi epidemije ves izobraževalni in tudi delovni proces
bil primoran preseliti na splet. Spletna učna okolja so bila do takrat najpogosteje v rabi pri
študijih na daljavo, leta 2020 pa so prešla v množično uporabo zaradi vladajočih razmer. V
spletnih učnih okoljih so na voljo najrazličnejše storitve, aplikacije in možnosti, ki uporabnikom
nudijo učna gradiva ter uporabne vsebine za učenje. Prav tako je na voljo mnogo drugih
dodatkov, ki krepijo že pridobljeno znanje in veščine. Ista učna okolja omogočajo tudi
komunikacijo s predavatelji oz. skrbniki teh učnih okolij, prav tako pa omogočajo spremljanje
napredka usvojitve znanja in pridobljenih veščin.
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Glede na kreativnost skrbnika takšnega okolja so spletne učilnice lahko bogat vir znanja in
uporabnih informacij. Od uporabnika ne zahtevajo pretiranega poznavanja informacijsko
komunikacijske tehnologije, saj so po obliki in dostopnosti uporabna tudi za uporabnike z manj
znanja s tega področja.
Na drugi strani pa takšna učna okolja lahko za ustvarjalce takšnih vsebin predstavljajo izziv pri
kreaciji vsebin za spletna učna okolja.
Zavod za šolstvo in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta predstavila rezultate
raziskave izobraževanja na daljavo v času epidemije koronavirusa v Sloveniji. Izkazalo se je, da
je pouk na daljavo zahtevnejši.
Raziskavo je maja in junija opravil zavod za šolstvo, v njej pa je analiziral, kako so učenje na
daljavo izkusili in doživeli učenci, učitelji in ravnatelji.
Kot poroča STA, je kar polovica slovenskih učencev ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši
kot pouk v razredu. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma
uspeli doseči zastavljene učne cilje. (Ptujinfo.com, 2021)

2.2 Izsledki raziskave
Raziskovalno delo je obsegalo anketo, ki sem jo pripravila na spletnem mestu www.1ka.si. Z
raziskavo sem želela podpreti svoja prepričanja v zvezi z uporabo aplikacij za delo pri pouku in
delu na daljavo in sicer, da je delo na daljavo pozitivno vplivalo na pridobljeno raven znanja
uporabe IKT in aplikacij/storitev ter da so uporabniki bili izpostavljeni motečim faktorjem pri
svojem delu.
V raziskavi je sodelovalo 43 oseb, ki sem jih razdelila v starostno skupino dijakov, študentov in
zaposlenih. Anketa je zajemala 26 vprašanj, predstavila bom izsledke tistih vprašanj, ki se
navezujejo na pozitiven vpliv na pridobljeno raven znanja, uporabo dotičnih aplikacij, ter
uporabo teh aplikacij že pred pojavom epidemije. Anketa je bila posredovana dijakom in
učiteljem.
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Tabela 1: Sodelujoči po starostnih obdobjih
Starostno obdobje:
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (14 - 19 let)

8

19%

2 (20 - 25 let)

0

0%

3 (26 - 45 let)

17

40%

4 (46 +)

18

42%

Skupaj

43

100%

V raziskavi je sodelovalo 34 žensk in 9 moških. Največ anketiranih je bilo starih med 26 in 45
let ter oseb, ki so starejše od 46 let (zaposleni).

Spol

21%

79%

Ženski

Moški

Graf 1: Spol anketiranih

Status

dijak

študent

zaposlen

nezaposlen

Graf 2: Status anketiranih
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Sodelujoči so odgovorili, da so vsi v času COVIDA-19 uporabljali aplikacije na daljavo.

V času korone sem uporabljal/-a
aplikacije za delo na daljavo:

drži

ne drži

Graf 3: Uporaba aplikacij pri delu na daljavo

Graf 4: Uporabljene aplikacije/storitve pri delu na daljavo
Vsi sodelujoči so pri delu na daljavo uporabljali orodje Microsoft Teams, polovica jih je
uporabljala tudi Zoom (53%,), približno četrtina (28%) je uporabljala eAsistentovo učilnico,
nekaj malega jih je koristilo Viber ter Googlovo učilnico ter Facebook (drugo).
Orodje MS Teams je bilo najpogosteje uporabljana aplikacija, medtem ko so druga orodja za
komunikacijo bila uporabljena redkeje. Sodelujoči so zelo pogosto pri delu uporabljali tudi
pisarniške programe (Word, Excel, PowerPoint itd.), elektronsko pošto, brskalnik ter
pregledovalnike PDF dokumentov. Redko so uporabljali Viber, Cisco Webex, orodja za
snemanje ekranov. Občasno so koristili YouTube in Zoom.
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Tabela 2: Pogostost uporabe aplikacij/storitev
V kolikšni meri ste uporabljali naslednje aplikacije/orodja:
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (zelo pogosto)

41

95%

2 (občasno)

1

2%

3 (redko)

0

0%

4 (nikoli)

0

0%

Skupaj

42

98%

1 (zelo pogosto)

2

5%

2 (občasno)

1

2%

3 (redko)

7

16%

4 (nikoli)

30

70%

Skupaj

40

93%

1 (zelo pogosto)

10

23%

2 (občasno)

7

16%

3 (redko)

13

30%

4 (nikoli)

9

21%

Skupaj

39

91%

1 (zelo pogosto)

8

19%

2 (občasno)

15

35%

3 (redko)

13

30%

4 (nikoli)

5

12%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

3

7%

2 (občasno)

3

7%

3 (redko)

9

21%

4 (nikoli)

26

60%

MS Teams

Skype

Spletne učilnice

Zoom

Viber
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Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

3

7%

2 (občasno)

1

2%

3 (redko)

0

0%

4 (nikoli)

37

86%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

30

70%

2 (občasno)

9

21%

3 (redko)

1

2%

4 (nikoli)

1

2%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

5

12%

2 (občasno)

9

21%

3 (redko)

19

44%

4 (nikoli)

8

19%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

11

26%

2 (občasno)

14

33%

3 (redko)

13

30%

4 (nikoli)

3

7%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

3

7%

2 (občasno)

2

5%

3 (redko)

5

12%

4 (nikoli)

31

72%

Skupaj

41

95%

Cisco Webex

Word, Excel, Power Point, ipd

Orodja za snemanje ekrana, pogovorov

YouTube in druga orodja za glasbo in video posnetke

Igre na spletu

Igre na računalniku
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1 (zelo pogosto)

3

7%

2 (občasno)

3

7%

3 (redko)

3

7%

4 (nikoli)

32

74%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

4

9%

2 (občasno)

3

7%

3 (redko)

2

5%

4 (nikoli)

32

74%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

18

42%

2 (občasno)

4

9%

3 (redko)

3

7%

4 (nikoli)

16

37%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

6

14%

2 (občasno)

13

30%

3 (redko)

11

26%

4 (nikoli)

11

26%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

17

40%

2 (občasno)

9

21%

3 (redko)

8

19%

4 (nikoli)

7

16%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

26

60%

Igre na pametnem telefonu

Orodja za oblikovanje (Photoshop, Illustrator, InDesign ipd)

Kalkulator

Pregledovalniki PDF dokumentov (npr. Adobe Acrobat,
Reader ipd)

Brskalnik
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2 (občasno)

9

21%

3 (redko)

4

9%

4 (nikoli)

2

5%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

31

72%

2 (občasno)

8

19%

3 (redko)

1

2%

4 (nikoli)

1

2%

Skupaj

41

95%

1 (zelo pogosto)

5

12%

2 (občasno)

16

37%

3 (redko)

13

30%

4 (nikoli)

6

14%

Skupaj

40

93%

1 (zelo pogosto)

0

0%

2 (občasno)

0

0%

3 (redko)

0

0%

4 (nikoli)

4

9%

Skupaj

4

9%

Elektronska pošta

Orodja za kvize/vprašalnike

Drugo:

Pri delu na daljavo so za delo na daljavo sodelujoči v največji meri uporabljali prenosni
računalnik in pametni telefon, občasno ali redko pa namizni in tablični računalnik. Velika
večina je pogosto uporabljala zvočnike, slušalke in mikrofon, zelo malo pa jih je uporabljalo
pametno tablo in grafično tablico.
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Tabela 3: sredstva pri delu na daljavo
V kolikšni meri ste uporabljali naslednja sredstva za
delo na daljavo?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (redko )

7

16%

2 (občasno)

8

19%

3 (pogosto)

9

21%

4 (nikoli)

16

37%

Skupaj

40

93%

1 (redko )

2

5%

2 (občasno)

2

5%

3 (pogosto)

36

84%

4 (nikoli)

3

7%

Skupaj

43

100%

1 (redko )

4

9%

2 (občasno)

2

5%

3 (pogosto)

2

5%

4 (nikoli)

31

72%

Skupaj

39

91%

1 (redko )

7

16%

2 (občasno)

11

26%

3 (pogosto)

17

40%

4 (nikoli)

5

12%

Skupaj

40

93%

1 (redko )

2

5%

2 (občasno)

1

2%

3 (pogosto)

0

0%

namizni računalnik

prenosni računalnik

tablični računalnik

pametni telefon

pametna tabla
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4 (nikoli)

34

79%

Skupaj

37

86%

1 (redko )

4

9%

2 (občasno)

4

9%

3 (pogosto)

3

7%

4 (nikoli)

27

63%

Skupaj

38

88%

1 (redko )

1

2%

2 (občasno)

2

5%

3 (pogosto)

26

60%

4 (nikoli)

11

26%

Skupaj

40

93%

1 (redko )

2

5%

2 (občasno)

5

12%

3 (pogosto)

17

40%

4 (nikoli)

13

30%

Skupaj

37

86%

1 (redko )

3

7%

2 (občasno)

5

12%

3 (pogosto)

19

44%

4 (nikoli)

12

28%

Skupaj

39

91%

1 (redko )

1

2%

2 (občasno)

0

0%

3 (pogosto)

2

5%

4 (nikoli)

4

9%

Skupaj

7

16%

grafična tablica

mikrofon

slušalke

zvočnike

Drugo:
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Kako bi ocenili svoje znanje uporabe
informacijsko-komunikacijske
tehnologije PRED COVID-19?

zelo slabo

osnovno

dobro

odlično

Graf 5: Znanje IKT pred epidemijo

Kako bi ocenili svoje znanje uporabe
informacijsko-komunikacijske
tehnologije danes?

zelo slabo

osnovno

dobro

odlično

Graf 6: Znanje IKT danes
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Tabela 4: Primerjava znanja IKT pred epidemijo in danes
Kako bi ocenili svoje znanje uporabe

Kako bi ocenili svoje znanje uporabe

informacijsko-komunikacijske tehnologije PRED informacijsko-komunikacijske tehnologije
COVID-19?
Odgovori

danes?
Frekvenca

Odstotek

1 (zelo slabo)

2

5%

2 (osnovno)

14

3 (dobro)

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (zelo slabo)

1

2%

33%

2 (osnovno)

1

2%

11

26%

3 (dobro)

23

53%

4 (odlično)

14

33%

4 (odlično)

16

37%

Skupaj

41

95%

Skupaj

41

95%

Sodelujočim smo zastavili dve vprašanji, pri katerih so morali oceniti svoje znanje uporabe
informacijsko-komunikacijske tehnologije pred epidemijo in danes. Pred epidemijo je bil
odstotek tistih z zelo slabim znanjem IKT bilo 5%, danes je teh samo 2%. Tudi odstotek tistih,
ki so ocenili svoje znanje kot osnovno, se je zmanjšal, sta se pa povečala deleža tistih, ki so
svoje znanje danes ovrednotili kot dobro ali odlično. Delež tistih z dobrim znanjem se je
povečal za 27%, delež tistih z odličnim znanjem pa se je povečal za 4%.

Tabela 5: Dejavniki pri delu na daljavo
V kolikšni meri so se naslednji dejavniki v času dela na daljavo pojavljali v vašem delovnem
okolju?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

16

37%

2 (1 (zelo redko))

17

40%

3 (2 (občasno))

4

9%

4 (3 (redno))

3

7%

5 (4 (zelo pogosto))

2

5%

Skupaj

42

98%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

10

23%

2 (1 (zelo redko))

12

28%

obiski

gospodinjska opravila
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3 (2 (občasno))

6

14%

4 (3 (redno))

4

9%

5 (4 (zelo pogosto))

11

26%

Skupaj

43

100%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

8

19%

2 (1 (zelo redko))

14

33%

3 (2 (občasno))

6

14%

4 (3 (redno))

4

9%

5 (4 (zelo pogosto))

11

26%

Skupaj

43

100%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

20

47%

2 (1 (zelo redko))

5

12%

3 (2 (občasno))

9

21%

4 (3 (redno))

3

7%

5 (4 (zelo pogosto))

6

14%

Skupaj

43

100%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

7

16%

2 (1 (zelo redko))

17

40%

3 (2 (občasno))

8

19%

4 (3 (redno))

6

14%

5 (4 (zelo pogosto))

5

12%

Skupaj

43

100%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

14

33%

2 (1 (zelo redko))

6

14%

3 (2 (občasno))

11

26%

4 (3 (redno))

3

7%

5 (4 (zelo pogosto))

9

21%

Skupaj

43

100%

prisotnost drugih ljudi v prostoru

uporaba socialnih omrežij

klici (telefon)

uporaba pametnega telefona
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igranje iger
1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

32

74%

2 (1 (zelo redko))

4

9%

3 (2 (občasno))

4

9%

4 (3 (redno))

1

2%

5 (4 (zelo pogosto))

2

5%

Skupaj

43

100%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

3

7%

2 (1 (zelo redko))

15

35%

3 (2 (občasno))

14

33%

4 (3 (redno))

6

14%

5 (4 (zelo pogosto))

5

12%

Skupaj

43

100%

1 (0 (sploh ne/popolnoma nič))

4

9%

2 (1 (zelo redko))

18

42%

3 (2 (občasno))

15

35%

4 (3 (redno))

2

5%

5 (4 (zelo pogosto))

4

9%

Skupaj

43

100%

slaba internetna povezava

težave z računalnikom/telefonom

Sodelujoči so bili občasno izpostavljeni raznim motečim dejavnikom, kot so težave z
računalnikom, slaba internetna povezava, prisotnost drugih ljudi v prostoru. Zelo redko so
igrali igre ali imeli obiske.
Vprašanja v anketi so potrdila moja prepričanja in izkušnje v zvezi z uporabo aplikacij za delo
pri pouku in delu na daljavo in sicer, da delo na daljavo JE pozitivno vplivalo na pridobljeno
raven znanja uporabe IKT in aplikacij/storitev ter da so uporabniki bili izpostavljeni motečim
faktorjem pri svojem delu.
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3 Zaključek
Delo na daljavo je zaradi epidemije prineslo nove možnosti uporabe aplikacij in storitev.
Menim, da je večina aplikacij in storitev lahko dober pripomoček za delo v razredu, a spletne
učilnice in storitve za učenje na daljavo še niso uspele nadomestiti učiteljeve razlage, kljub
pestri izbiri orodij in podpornih storitev. Učitelj je še vedno tisti, ki lahko pri delu v razredu
zazna in nudi pomoč tam, kjer jo njegovi učenci potrebujejo. Epidemija prinesla veliko dobrega
v smeri za vzpostavitev kvalitetnih in zanimivih okolij za delo/učenje na daljavo, a je delo s
človekom v živo zaenkrat nenadomestljivo, čeprav marsikomu kdaj ustreza, če se lahko
potuhne v udobnost in intimnost domačega naslanjača. Prav tako vsi nimajo enakih pogojev
za sledenje pouku na daljavo, saj ob množični uporabi storitev prihaja do tehničnih težav, težav
z internetnimi povezavami, prezasedenostjo strežnikov, sesuvanjem aplikacij ter
prenekaterimi drugimi dejavniki, ki onemogočajo enake možnosti za vse.
Morda bo prihod omrežja 5G omogočil nemoteno delovanje teh storitev pri množični uporabi.
Razvijalci storitev in aplikacij pa bi lahko poskrbeli tudi zato, da bi takšne aplikacije zahtevale
manjše kapacitete računalniškega spomina in internetne povezave če že ne drugače kot s
poenostavitvijo grafičnih vmesnikov in izgleda aplikacij.
Ves tehnološki napredek in trenutna epidemija kažeta na to, da bomo primorani čedalje več
uporabljati tehnologijo za potrebe šole, službe in zasebnih zadev. Pomembno je, da bomo
kljub vsem tehnološkem napredku ostali ljudje in za komunikacijo zraven tehnologije še vedno
uporabljali to, kar nam je dala mati narava ter da bomo poskrbeli in cenili svoje psihično in
fizično zdravje, ki sta predpogoj za udeležbo v delovnem ali šolskem procesu ter življenju
nasploh.
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Povzetek
Postavljeni smo v čas, kjer smo se morali na hitro prilagoditi spremembi poučevanja.
Komuniciranje z dijaki je postalo virtualno, preko programov za klepet, kar smo hitro usvojili.
Precej bolj težavno pa je bilo, kako dijakom vizualno posredovati laboratorijske vaje pri
strokovnih predmetih. V ta namen sem uporabil online spletna orodja Autodesk Tinkercad.
Tinkercad je brezplačna spletna zbirka programskih orodij, ki ljudem po vsem svetu pomagajo
razmišljati in ustvarjati na področju 3D oblikovanja, elektronike in kodiranja. Program je
čudovito zasnovan za poučevanje strokovnih modulov izobraževalnega programa
elektrotehnik in računalniški tehnik. S tem orodjem se lahko virtualno sestavi elektronsko
vezje, s pomočjo profesorja, po korakih ali samostojno. Spoznajo širok nabor elektronskih
komponent in mikrokrmilnikov, kjer elektronska vezja sestavijo, povežejo, sprogramirajo in
testirajo. To je bil še posebno uporaben pripomoček v času epidemije in poučevanja na
daljavo.

Ključne besede: Tinkercad, laboratorijske vaje, elektronika, mikrokrmilnik, 3D oblikovanje

Abstract
We are set in a time when we have had to adapt quickly to the change in education.
Communication with students became virtual, through chat programs, which we quickly
acquired. However, it was much more difficult to provide students with visual laboratory
exercises in professional subjects. That is why I used online tools Autodesk Tinkercad.
Tinkercad is a free online collection of software tools that helps people around the world to
think and create 3D design, electronics and coding. The program is wonderfully designed to
teach professional modules for electrical engineering and computer technicians. You can
virtually assemble an electronic circuit with this tool, with the help of a professor, step by step
or on your own. They learn about a wide range of electronic components and
microcontrollers, where electronic circuits are assembled, connected, programmed and
tested. It was a particularly useful tool in the time of epidemic and distance teaching.

Key words: electronics, laboratory exercises, microcontroller, Tinkercad, 3D design
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi
izhodišči
Zaradi izredne pomembnosti laboratorijskih vaj in praktičnega pouka v srednješolskem
strokovnem izobraževanju, je bilo potrebno dijakom, čim hitreje ponuditi alternativno
možnost, za pridobitev praktičnih znanj. V času šolanja na daljavo smo zato uporabili napredno
spletna zbirka programskih orodij Autodesk Tinkercad, ki je brezplačna ter dostopna vsem
ljudem po svetu. Študenti in dijaki se lahko nanj prijavijo oz. registrirajo preko socialnih
ponudnikih, kot je Google, ali pa si ustvarijo in prijavijo z računi Tinkercad. Na razpolago imamo
področje elektronike, kodiranja in 3D oblikovanja.
V prispevku bom predstavil, kako generirati oddelke dijakov ter postopek izdelave
elektronskih vezij po korakih. Dijaki so znotraj svojega oddelka virtualno sestavljali različna
elektronska vezja, programirali mikrokrmilnike in opazovali pravilnost delovanja. Zvočna
komunikacija je potekala preko MS Teams, vizualno pa so opazovali skupni postopek izdelave
preko deljenja zaslona. Po nekaj mesečnem skupnem delu, so bili ob koncu pouka tudi
ocenjeni. Sočasno so prejeli tri naloge, za katere so imeli določen čas reševanja. Ob koncu
izpita so jih oddali v pregled. Vsaka oddana naloga ima tudi časovni žig.
S tem spletnim orodjem smo si olajšali delo tudi pri demonstraciji vezav elektronskih
komponent. Dobra lastnost tega orodja je ta, da lahko vezje najprej sestavimo s tem orodjem,
napišemo programsko kodo in testiramo s simulacijo. Skratka, vezje in kodo lahko testiramo,
še preden kupimo elektronske elemente.
Arduino je mikrokrmilnik na matični plošči, ki je zasnovan tako, da bi bil postopek z uporabo
elektronike v multidisciplinarnih projektih bolj dostopen. Strojno opremo sestavljajo
odprtokodna oblika plošče in 8-bitni mikrokontroler Atmel AVR ali 32-bitni ARM (Wikipedija,
2021). Zaradi lahke dostopnosti in nizke cene (50-krat cenejši od LEGO) lahko na spletu
najdemo veliko projektov, ki jih zgradijo ljubitelji elektronike, predstavijo pa v obliki blogov,
forumov in Youtube videoposnetkov. Poleg tega lahko na spletu najdemo zelo pestro izbiro
raznih senzorjev, aktuatorjev, kontrolnikov in ostalih elementov, ki se povezujejo z arduinom.
Tudi IDE je brezplačen. V njem pišemo izvorno kodo programa. Je enostaven za uporabo ter
omogoča vključevanje že zgrajenih knjižnic programov za različne komponente, kot so npr.:
koračni motorji, ultrazvočni senzorji, merilniki temperature itd.
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Izvorna koda je skupina navodil napisana v programskem jeziku, namenjena lažjemu
razumevanju in hitrejšemu razvoju. Izvorna koda se lahko prevede s pomočjo prevajalnika v
strojno kodo pred razpošiljanjem ali pa uporabniški računalnik program sam prevede v bitno
kodo s pomočjo prevajalnika JIT (Wikipedija, 2021).
Tinkercad je programska oprema, ki nam omogoča ustvarjanje digitalnih 3D predmetov. Te
predmete lahko natisnemo s 3D tiskalnikom. Leta 2001 sta Kai Backman in Mikko Mononen
ustvarila Tinkercad, ki je prva 3D platforma in je na voljo na spletu (Edutechwiki, 2021).
Tinkercad je torej spletna aplikacija, ki je bila nedolgo nazaj razširjena tako, da nam sedaj preko
brskalnika omogoča, da si sami sestavimo elektronsko vezje, ga sprogramiramo in nato lahko
preverimo pravilnost delovanja vezja in kode. Aplikacija se je izkazala tudi kot zelo dober učni
pripomoček. S pomočjo te aplikacije smo jim lahko na lažji in bolj razumljiv način predstavili
priklop elektronskih elementov.

2 Osrednji del prispevka
V tem delu vam bom predstavil prijavo v programsko okolje Tinkercad in ustvarjanje mojih
razredov. Po korakih vam bom predstavil načrtovanje, izdelavo in preizkušanje elektronskega
vezja v Tinkercadu.

2.1 Programsko okolje Tinkercad
Prijava oz. registracija poteka tako, da na začetku obiščete spletno mesto Tinkercad in
ustvarite račun ali pa se prijavite z obstoječim poštnim računom. V poštni predal prejmete
potrditveni mail, s katerim se dokončno registrirate. Nato na levi strani zaslona izberite
"Circuits oz. vezja".
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Slika 1: Ko se prijavite v Tinkercad, kliknite na "Circuits" na levi strani

Na naslednji strani izberite "Create new Circuit" in odprl se vam bo naslednji zaslon:

Slika 2: Domača stran "Create new Circuit" v Tinkercadu

Če se želite seznaniti s programskim okoljem načrtovanja vezij, vam po točkah predstavljam
področja, ki so označena na sliki:
1. Spremenite ime svojega projekta.
2. Glavna orodna vrstica. Od leve proti desni: zavrtite izbrani del v smeri urinega kazalca,
izbrišite izbrani del, razveljavite in ponovite svoja zadnja dejanja, ustvarite opombe in
preklopite njihovo vidnost.
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3. Kliknite tukaj, če želite spremenite program.
4. Zagon simulacije.
5. Izvozite svojo zasnovo v Autodesk EAGLE.
6. Prikaz elektronskih komponent na spodnjem seznamu. Priporočljiva izbira "All".
7. Vrste elektronskih komponent.
8. Glavno delovno področje. Tu povlecite in spustite dele, da jih dodate svojemu projektu.
9. Prilagoditev pogleda. Kamero lahko premikate tako, da pritisnete kateri koli gumb miške
in spremenite pogled.

2.2 Načrtovanje, izdelava in preizkus elektronskega vezja
Opisal vam bom načrtovanje in izdelavo projekta, ki uporabniku omogoča generiranje psevdonaključnih števil med 0 in 6. Najprej povlečemo testno ploščico v svoj projekt in nanjo
postavite časovnik oz. timer 555IC. Nadaljujemo z dodajanjem drugih komponent, kot so: dva
1KOhm upora, en kondenzator 0,01mikroFarad, en polariziran kondenzator s kapacitivnostjo
1mikroFarad.
Vrednosti vsakega elektronskega elementa lahko vnesete, ko jih postavite na testno ploščo ali
s klikom nanj. S črko R na tipkovnici lahko obrnete izbrani element v smeri urinega kazalca.

Slika 3: Dodajanje elektronskih komponent
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Zdaj lahko pričnete s povezavo vnesenih komponent. Kliknite kjerkoli, da vzpostavite novo
povezavo oz. začetno točko. S ponovnim klikom ustvarite končno točko. Barvo žice lahko nato
spremenite. Povežite komponente po načrtu naključnega generatorja števil.

Slika 4: Povezave med komponentami

Izdelano vezje preizkusite tako, da dodate vir napetosti in osciloskop ter vklopite "Start
simulation". Nastavitve osciloskopa lahko spremenite s klikom nanj.

Slika 5: Vir napetosti in osciloskop za preizkus vezja
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2.3 Vpis programske kode v mikrokrmilnik Arduino
Po testiranju in pravilnem delovanju časovnika, ga povežete z mikrokrmilnikom Arduino in
napišete programsko kodo. Dodate Arduino v svoj projekt in priključite nanj časovnik. Ne
pozabite priključiti ozemljitve Arduina, skupaj s tisto na testni plošči. Ko končate povezavo, v
zgornji menijski vrstici kliknete gumb "Code" in začnete s programiranjem. V programskem
oknu za kode bo privzeto prikazan urejevalnik "blokov". V besedilo ga spremenite s klikom na
seznam in izberete besedilo. Spodaj vnesete primer programske kode in zaženete simulacijo.
LED luč na mikrokrmilniku Arduinu bo počasi utripala.

Slika 6: Kliknite gumb "Code" za vpis programske kode

Slika 7: Prikaz blokovnega sestavljanja programa in običajnega programiranja
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Ob zaključku si lahko svojo nalogo izvozite v Autodesk EAGLE, tako da ustvarite zasnovo za izris
tiskanega vezja. Možno je tudi ustvariti seznam potrebnih elektronskih komponent, ki nam
služi za nabavo komponent, pri realni izvedbi vezja. Če želite prikazati seznam, kliknite gumb
poleg slike profila.

Slika 8: Izvoz seznama s klikom na ikono poleg slike profila

3 Zaključek
Glede na to, da se je učiteljem strokovnih predmetov precej težje prilagoditi delu na daljavo,
kot učiteljem teorije, smo s pomočjo Tinkercad programskega orodja, dosegli približek
dogajanja v razredu. Skupaj z dijaki smo zastavljeno snov predelali in osvojili, kar se vidi v
dobrih rezultatih ocenjevanja znanja, ki so bili vzpodbudni. Hkrati je dober pokazatelj, da se
lahko dijaki tudi preko virtualnih programov naučijo in usvojijo praktična znanja. To orodje je
enostavno za uporabo in čeprav nima na izbiro velikega števila komponent, lahko sestavimo
mnogo projektov in jih preizkusimo. Prav gotovo pa se vsaka šola na daljavo težko primerja s
klasičnim oz. standardnim poukom. Glede na dobro izkušnjo in izmenjavo mnenj s sodelavci,
se bodo Tinkercad orodja obdržala v izobraževalnem procesu. Menim, da se mora podana
teorija oklepati prakse in ne ravno obratno. Tako s praktičnim projektom povečamo notranjo
motivacijo pri udeležencih, s tem pa tudi osmislimo teorijo.
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I. OŠ Žalec

Jasmina Vršnik

E BONTON V ŠOLI IN NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
NETIQUETTE AT SCHOOL AND ON SOCIAL MEDIA
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Povzetek
V prispevku smo opredelili pojem e bontona ter ga primerjali z bontonom. Navedli smo nekaj
osnovnih pravil e bontona ter pojasnili pomembnost e bontona v današnjem času ter
smiselnost samih zakonitosti oziroma pravil. V nadaljevanju prispevka smo osvetlili
poznavanje e bontona med učenci ter predstavili ugotovitve glede le tega v času šolanja na
daljavo. Navedenih je nekaj pogostih kršitev e bontona, podkrepljenih s konkretnimi primeri
ter primer kako smo pri učencih razvijali to veščino. Dotaknili smo se tudi e bontona na
družbenih omrežjih, kjer je ogromno primerov neustreznega vedenja.

Ključne besede: e bonton, pravila, šolanje na daljavo, učenci, družbena omrežja

Abstract
The article presents the definition of netiquette in comparison to etiquette. Some common
rules of netiquette are stated and the importance of netiquette and the meaning of netiquette
rules are explained. We highlighted the knowledge of netiquette in the classroom and
presented the findings about the topic in the time of distance schooling. Some frequent
netiquette violations are presented, reinforced with practical examples and an example how
we developed the skill with pupils. Netiquette on social media was addressed as the example
of numerous bad netiquette.

Key words: netiquette, rules, distance schooling, pupils, social media
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1 Opredelitev pojma e bonton
Bonton oziroma pravila lepega vedenja nam privzgajajo že od rane mladosti. Besedi Prosim in
Hvala, obnašanje pri mizi, sodelovanje v pogovoru in druge situacije so del odraščanja in ga
otroci hitro usvojijo, če le imajo dober zgled. Tako kot se spreminjata tehnologija in
komunikacija, pa se posledično spreminjajo tudi vsakodnevne situacije v katerih se znajdemo.
Situacije, ki so nam sicer znane, vendar so le preslikane v neke druge medije, vse pogosteje
digitalne oziroma spletne. Služba in družba, tempo življenja in časovne omejitve od nas hočeš,
nočeš, zahtevajo vedno več spletnega udejstvovanja. Vse te nove oblike sodelovanja pa so s
sabo prinesle tudi marsikatero novo zagato, vprašanje in posledično novo pravilo. » Netiketa
(angl. netiquette) ali internetni bonton so pravila, ki oblikujejo pisanje sporočil. Pod tem
pojmom ne razumemo samo poslovnega komuniciranja, ampak tudi obnašanje na družbenih
omrežjih.« (Bonton na spletu).

1.1 Pravila e bontona
Ljudi, ki upoštevajo bonton dojemamo kot razgledane in spoštljive. Imajo register pozitivnih
vrednot po katerih živijo in to nam kažejo skozi svoje obnašanje. To pa seveda ne pomeni, da
ljudje, ki ne upoštevajo bontona, to niso. Kljub temu pa običajno prvi vtis ni najbolj pozitiven.
Ko z nekom ne govorimo iz oči v oči se med nami skozi to tehnološko distanco vzpostavi drug
odnos, predvsem če gre za neznance. Spletni komunikacijski kanal ne premore toliko odtenkov
v zvoku in sliki, ki bi natančneje določal ton posredovanega sporočila, zato si marsikdo dovoli
več predrznosti v komunikaciji, marsikdo drug pa več ohlapnosti v interpretaciji. Z vpletanjem
spleta v vsak del našega življenja pa je nujno potrebno poznati e bonton, ne samo zaradi
dobrega vtisa, pač pa tudi zaradi odgovornosti in varnosti. Uporabniki spleta z e bontonom
niso dovolj seznanjeni, saj se vsakodnevno srečujemo z večjimi kršitvami. Zavedati se moramo,
da internet ni popolnoma nov svet, je samo nova dimenzija oz. njegov 'podaljšek', kar pomeni,
da na spletu delujemo enako kot v javnosti. (What …).
Pravil e bontona je ogromno, tukaj navajamo le najpogostejše.
Pri komunikaciji preko spleta se pogovarjajmo tako, kot da se pogovarjamo z nekom v živo.
Torej spoštljivo, prijazno in strpno.
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Za fotografiranje nekoga ali/in objavljanje fotografije nekoga drugega potrebujemo njegovo
dovoljenje.
Ne širimo sovražnosti in nestrpnega govora. (Spletni …)
Pri pisanju sporočil pazimo na pravopis in primernost vsebine. Kratice uporabljamo samo v
komunikaciji z ljudmi, ki jih dobro poznamo. Emotikone uporabljamo samo v zasebnih
sporočilih, vsekakor ne v poslovnih.
Ne uporabljamo velikih tiskanih črk, ki predstavljajo kričanje. (Spletni …)
Na prejeto sporočilo odgovorimo takoj oz. takoj, ko je to mogoče. Priporočljivo je, da takoj
potrdimo prejem sporočila in napišemo, da bomo kmalu odgovorili.
Nezaželene pošte in verižnih pisem ne pošiljamo naprej.
V sporočilu napišemo zadevo in ne pozabimo na podpis. (Pošlji …)
Tujih elektronskih naslovov ali telefonskih številk ne posredujemo naprej brez vednosti
imetnika naslova/številke. (Elektronska …)

2 E bonton v šoli in na družbenih omrežjih
2.1 E bonton v šoli
Kako dobro ali slabo učenci poznajo e bonton nismo imeli občutka vse do šolanja na daljavo,
ko smo vsi, vsakodnevno komunicirali na različne načine preko spleta. Spomladi 2020 smo v
prvem valu z učenci komunicirali preko spletne pošte in takrat smo učitelji zelo hitro ugotovili,
da ogromno učencev ne pozna niti osnov pisanja elektronskih sporočil. Sporočila, ki smo jih
prejemali so bila brez zadeve, brez nagovora, celo brez besedila in podpisa. Učenci so pogosto
samo poslali priponke brez kakršnega koli sporočila ali podpisa. Še večja zmeda je nastala,
kadar elektronski naslov ni bil povezan z imenom in priimkom učenca. Občasno so pošiljali
priponke v posameznih sporočilih, zato smo lahko od enega prejemnika naenkrat prejeli tudi
po pet sporočil, brez besedila samo s priponko. Še posebej zaskrbljujoče pa se mi je zdelo
njihova nepazljivost pri pravopisu. Ogromno je bilo napak v zapisu osnovnih besed, manjkala
so ločila in velike začetnice. Da je zadeva še bolj zaskrbljujoča so podobna sporočila prihajala
tudi od nekaterih staršev.
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Slika 1: Sporočilo brez zadeve, nagovora, podpisa
(Osebni arhiv, 2020)

Slika 2: Sporočilo z besedilom v zadevi
(Osebni arhiv, 2020)

Slika 3: Sporočilo brez zadeve, nagovora, z neustrezno nalogo
(Osebni arhiv, 2020)
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Slika 4: Sporočilo brez zadeve in ločil
(Osebni arhiv, 2020)

Slika 5: Sporočilo preko eAsistenta, brez nagovora in namena
(Osebni arhiv, 2021)

Slika 6: Primer neustrezne komunikacije
(Osebni arhiv, 2020)
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Slika 7: Primer neustrezne komunikacije starša
(Osebni arhiv, 2020)

Slika 8: Primer neustrezne komunikacije starša
(Osebni arhiv, 2020)

Zaradi vseh teh napak smo jim sestavile in posredovale kratka navodila za pisanje elektronske
pošte in napredek je bil očiten. Učitelj mora še vedno bdeti nad e bontonom učenca in ga
sproti opozarjati na kršitve, da določene elemente avtomatizira. Vsekakor pa mora na prvem
mestu učitelj s svojim zgledom dosledno izkazovati svoje poznavanje e bontona in odgovarjati
na elektronsko pošto v skladu s pravili.
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Slika 9: Pisna navodila za e komunikacijo
(Osebni arhiv, 2020)

V teh časih je postalo zelo očitno, da učenci niso pripravljeni na take vrste šolanja. Ne zaradi
slabe tehnične opremljenosti, saj vemo, da ima praktično vsak otrok pametni telefon,
ministrstvo za šolstvo pa je poskrbelo za dodatno opremljenost z računalniki. Težave so
povezane s pomanjkanjem znanja in veščin na področju IKT pri učencih. Ogromno učencev
nima osnov, saj v šoli še vedno ni obveznega predmeta iz računalništva, veliko pa jih tudi doma
nima pravega zgleda in vodenja na področju IKT in e bontona. Če učenci nimajo ustreznega
vodenja na področju dela s tehnologijami, potem niti ne morejo obvladati e bontona, ki je
nujen za njihovo varno delo na spletu in pozitivno profesionalno prihodnost. Določeni
delodajalci že dolgo spremljajo potencialne kandidate, ki se prijavljajo na delovna mesta preko
družabnih omrežij, kjer objave kažejo e bonton kandidata.

2.2 E bonton na družbenih omrežjih
Komunikacija med odraslimi uporabniki družbenih omrežij kaže bodisi na slabo poznavanje e
bontona, bodisi na namerno neupoštevanje pravil obnašanja. V času polnem napetosti in
sprememb posamezniki ne razmislijo o kulturi komunikacije in spoštljivosti do sogovorca.
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Opažam ogromno primerov sovražnega govora, nestrpnosti, neprijaznosti, predvsem pa
neprimernega besedišča, ki vsebuje še ogromno slovničnih napak. Sporočila, ki jih
posredujemo v splet so sporočila trajnega značaja, ki o naših vrednotah in značaju sporočajo
več kot morda mislimo, nameravamo ali si želimo. Komunikacija preko spleta od nas zahteva
več discipline, samokontrole in premišljenosti. V žaru čustev, še posebej jeze, lažje in hitreje
odreagiramo na spletu kot bi pri komunikaciji v živo saj smo od osebe distancirani. Posledično
smo distancirani od čustev in reakcije sogovorca ter nepremišljeni pri izražanju.

Slika 10: Primer neustrezne komunikacije na družabnem omrežju
(Osebni arhiv, 2021)

3 Zaključek
Tehnologija in z njo komunikacija preko različnih kanalov, ki že dolgo ne veljajo več za novost,
je del naših življenj že več let in zdaj globoko posega tudi na področje osnovnega šolstva.
Napredek pa je hitrejši kot spremembe v človeku, saj z veščinami, znanjem in kodeksom
obnašanja ne sledimo tem smernicam razvoja. Hitro se naučimo stvari, ki so nam všeč, manj
hitro smo pri učenju stvari, ki jih potrebujemo, vendar nam niso nujno tako zelo všeč.
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Skupaj z učenjem dela preko določenih aplikacij bi se morali priučiti tudi pravil vedenja, ki
spadajo zraven. Žal večini ljudi to prinaša dodaten napor ali pa v tem ne vidijo potrebe. Ne
samo e bonton, pač pa tudi bonton sta v družbi precej zanemarjena, saj na vsakem koraku
vidimo primere nevljudnega, nekulturnega vedenja tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. Vzrok
za to bi lahko iskali v nezaupanju družbi, razočaranosti nad sistemi ter naveličanosti. Vsak
posameznik pa je odgovoren za svoje vedenje in spremembe se začnejo s posameznikom, ki
ne išče izgovorov, pač pa začne spreminjati vedenje najprej pri sebi in nato z zgledom pozitivno
deluje na druge. E bonton mora postati nuja, ne samo zaradi varne uporabe spleta ter
spoštljivega odnosa do souporabnikov, pač pa tudi za razvoj kulture in jezika, ki sta eden izmed
stebrov sodobne družbe. V šoli bomo še naprej sproti in praktično delali na lepem vedenju in
e bontonu v upanju, da so teh znanj deležni tudi v domačem okolju. Tematika povezana z
uporabo IKT in otroci pa že več let kriči po prenovi šolskega sistema, oziroma uvajanju novih
predmetov in vsebin v šolski kurikulum. Bojim se, da bodo spremembe šele takrat, ko bodo na
obzorju že nove dimenzije tehnologije in posledično nova znanja, veščine ter vrednote.
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Povzetek
Današnje generacije mladih so drugačne od prejšnjih. V praksi se nemalokrat pokaže, da imajo
drugačne vrednote in način obnašanja, ki za starejše generacije po navadi ni sprejemljivo. Ker
so tudi med učiteljskimi vrstami vedno mlajši, se obnašanje in delovanje šole kot vzgojnoizobraževalne inštitucije spreminja. Vsekakor pa drži dejstvo, da je težko imeti vzgojene
otroke, če v prvi vrsti nimamo vzgojenih učiteljev. Samo strokovno znanje ne zadošča oz. ne
tvori celote tega, kar naj bi predstavljal učitelj kot oseba. Velikokrat slišimo, da učitelj nima
več toliko avtoritete kot jo je imel nekoč. Nekaj izgube le-te lahko pripišemo tudi pomanjkanju
poznavanja bontona in življenja učiteljev v skladu z njim. Seveda ima vsaka kultura svoja
pravila obnašanja, a eno velja povsod: osnova sta spoštljivost in prijaznost.

Ključne besede: bonton, pravila obnašanja, lepo vedenje

Abstract
Today’s young generations are different from their predecessors. It is seen through practise
that they have different values and the way of behaving, which are for the older generation
not acceptable. Since the teachers are always younger, the behavior and functioning of the
school as an educational institution is changing. In any case, the fact is that it is difficult to
have educated children if we do not have educated teachers in the first place. Expertise alone
is not enough or it does not form the totality of what the teacher is supposed to represent as
a person. We often hear that a teacher no longer has as much authority as he once had. Some
of the loss of this can also be attributed to the lack of knowledge of etiquette and the life of
teachers in accordance with it. Of course, every culture has its own rules of conduct, but one
thing applies everywhere: the basis is respect and kindness.

Key words: etiquette, rules of etiquette, nice behavior
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1 Kaj je bonton?
V prispevku želim predstaviti pojem poslovnega bontona, tudi bontona v šoli in predvsem
medgeneracijskega komuniciranja, ki ni le besedno. Zaposleni v šolah se tako kot vsi ostali
seveda staramo, dijaki pa začenjajo šolo ob določeni starosti, razkorak med dijaki in učitelji je
tako v starostni razliki vsako leto večji. Včasih govorimo kar o generacijskih prepadih.
V prispevku želim s pomočjo analize člankov in knjig ter kompilacijske metode povzeti stališča
avtorjev s področja lepega vedenja in komuniciranja ter nakazati pozitivne smernice za dobro
medgeneracijsko sodelovanje in komuniciranje.
Po generaciji X in milenijcih so tukaj t. i. founderji oziroma ustanovitelji. To so otroci, rojeni po
letu 2000, obkroženi z družbenimi omrežji, posamezniki, ki jih ni strah medijske in ostale
pozornosti. Gre za generacijo, ki ima realistična pričakovanja v zvezi s prihodnostjo. Odrasli so
namreč v pohabljeni ekonomiji, v kateri so se starši močno borili za preživetje. Recesija je
pustila

pečat

v

njihovem

zavedanju,

da

se

tveganje

vedno

ne

izplača.

(http://citymagazine.si/clanek/po-milenijski-generaciji-so-tukaj-founderji).
Danes so spremembe na vseh področjih izredno hitre, ne le na strokovnem področju, ampak
tudi v družbi. Poznavanje bontona, ne samo poslovnega, nam omogoča večje zadovoljstvo,
ustvarjalnost in vseživljenjske odličnosti. Pri tem so pomembna zlata načela in pravila, ki
veljajo vsepovsod in vedno. Človekov t. i. javni jaz in zasebni jaz morata pri tem biti ves čas
enaka. (Potočar Papež, 2016, 7)
Bonton je družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga določajo etične in moralne norme določenega
časa in prostora. Etiketa pa predstavlja zbirko umetnih pravil in predpisov, ki jih uporabljajo
strogo določena okolja o vedenju v zahtevnejših situacijah (npr. vedenje med diplomati ali na
dvorih). Oboje skupaj pa lahko združimo v besedi protokol. Praksa vedno znova dokazuje, da
ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, saj s tem krepimo medsebojno razumevanje,
strpnost, obzirnost, pripravljenost pomagati.
Delovno okolje je umetno okolje, v katerem smo prisiljeni delati z ljudmi, ki jih morda nikoli ne
bi izbrali za prijatelje. V naših medsebojnih odnosih upoštevajmo, da mora biti naše vedenje
tako, da drugim ne bo škodovalo. (Šetina Čož 2015, 100 – 101)
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2 Poslovni bonton
Besede so kot opeke. Z njimi zgradimo čudovito zgradbo, ki jo lahko porušimo z eno samo
besedo. (Kneževič, 2005, 158)
Upoštevanje bontona je ključnega pomena za dobre odnose v zasebnem in poslovnem okolju
vsakega posameznika. Tudi šola je poslovno okolje, saj vstopamo v službene odnose in
sodelujemo z ljudmi, ki si jih morda nikoli ne bi izbrali po lastni presoji ali želji.
Moč besed je lahko relativna: ista izjava lahko dobi drugačen smisel, če se uporabi v različnih
situacijah.(Grintal, 2013, 125)
Izpostaviti želim glavna načela (poslovnega) bontona. Osnovna načela v zasebnem in
delovnem okolju se bistveno ne razlikujejo in veljajo tako za učitelje kot dijake.
V službo, na sestanke in pogovore prihajamo točno. Če se slučajno kdaj kaj časovno ne izide
zaradi utemeljenega razloga, se opravičimo, če je mogoče, svojo zamudo napovemo že
vnaprej. Točnost pa ni povezana le s prihajanjem na določeno obliko druženja, ampak tudi s
trajanjem dogodka. Točnost je zelo pomembna tudi pri oddajanju poročil, opravljenem delu.
Prijaznost je ključnega pomena, saj s tem izražamo pripravljenost za sodelovanje, mu
sporočamo, da ga cenimo in da se veselimo sodelovanja z njim. V poslovnem bontonu je zelo
pomembno, da se medsebojno spoštujemo. To se kaže na različne načine: da se poslušamo,
ne skačemo v besedo, ne prekinjamo sogovornika, znamo mnenje ali idejo nekoga drugega
zavrniti na spoštljiv način. Osredotočamo se na vsebino sporočenega in ne na osebo.
Spoštujmo vsakega človeka ne glede na raso, versko, ideološko, politično, jezikovno
pripadnost in položaj, ki ga ima v podjetju. Na delovnem mestu moramo ohraniti ustrezno
raven profesionalnosti. To pomeni, da se pri npr. sogovorniku, ki povzdigne glas ali nas
ponižuje, ne postavimo na isto, ampak ohranimo profesionalno držo.
Vljudnost je pogosto ključ do uspeha. Osnovna pravila vljudnosti so prijazen glas, nasmešek,
vikanje, primeren pozdrav in nagovor. S svojim obnašanjem in dejanji izražamo tudi stopnjo
odgovornosti. Upoštevati moramo kodekse o oblačenju, pravilnike o telefoniranju, organizaciji
dogodkov in podobno.
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Prvi vtis je pomemben in ga ne moremo naredi drugič. To velja za besedno in nebesedno
komuniciranje. Prejemnik sporočila si o nas ustvari prvi vtis že na podlagi pozdrava, načina
vstopa v prostor, oblike vabila, govorjenja, mimike, urejenosti prostora. Takoj ko oseba vstopi
v naše vidno polje, jo pregledamo od glave do pet in si že ustvarimo prvi vtis o njej. V naši glavi
je naenkrat veliko informacij, ki jih moramo obdelati, nato pa se opredelimo ali nam je všeč ali
ne. Zato si malokdaj zapomnimo ime in priimek predstavljenega. Poskusimo ob predstavljanju
takoj ponoviti ime in dodajmo, da nas veseli, da smo ga spoznali.
Pomembna je tudi nebesedna govorica. Kar 55 % sestavlja nebesedni del (govorica obraza,
položaj rok in telesa, vonj, pričeska, obleka, modni dodatki . . .), 38 % je povezanih z glasom in
le 7 % je besedne komunikacije.(Papež Potočar, 2016, 7 – 16)
V nadaljevanju bom predstavila osnovna pravila bontona, ki veljajo tudi v šoli. Najprej naj se
dotaknem pozdravljanja. Pri pozdravljanju in rokovanju velja pravilo, da najprej pozdravi
moški žensko, podrejeni nadrejenega, mlajši starejšega, rokovanje pa je ravno obratno. Prvi
ponudi roko nadrejeni podrejenemu, ženska moškemu, starejši mlajšemu. Pozdravljamo tudi
neznance, kadar vstopimo npr. v manjši zaprt prostor kot je čakalnica, dvigalo ali hodnik.
Nikakor ni primerno, da nas nekdo pozdravi z Dober dan, mi pa odzdravimo s hojla ali čim
podobnim. Pravila glede pozdravljanja sicer postajajo vse bolj ohlapna in velja, da pozdravi
tisti, ki drugega prej opazi. Kadar gre za izjemne situacije kot so pogrebi, v bolnici, ne
pozdravljamo z besedo dober, kjer za svojce bolnih ali mrtvih zagotovo dan ni dober. V takih
primerih pozdravljamo z besedo pozdravljeni. Odzdravljanje je človekova dolžnost in kdor ne
odzdravi, pokaže svojo neolikanost.
Včasih se zgodi, da nam npr. nadrejeni ne odzdravlja. Če se to ponavlja, imate vso pravico, da
ga naslednjič ne pozdravite.
Kdaj začeti tikati?
V poslovnem svetu ljudi ogovarjamo z »vi«. Vikamo vse osebe, kar velja tudi za mlade po
končani srednji šoli. Tikanje lahko predlaga nadrejeni, ženska moškemu, starejši mlajšemu,
vendar mora biti to potem obojestransko. Pogosta napaka je, da s prepričanjem, kako smo
vljudni, osebo polovično vikamo.
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Pri vseh pravilih lepega vedenja ne smemo pozabiti niti na urejenost delovnega okolja, ki je po
navadi sestavljeno iz več prostorov in objektov. Izpostavila bi čistočo, vonj prostorov, aktualne
in natančne informacije na ekranih in tablah, negovane zelene površine in cvetje. V mnogih
organizacijah vidimo napise, pri katerih bralec zazna prepoved, grožnjo, negativno
nastrojenost, npr. POČISTI ZA SABO!. Spremenimo to v pozitivne besede.
Še en namig. Kadar zapisujete imena in priimke, ne pozabite na morebitni akademski naziv, ki
se ga piše spredaj. Naziv krajšamo in ga zapišemo z veliko začetnico. Pri ženskah pazimo na
obliko samostalnika, da npr. napišemo svetovalka in ne svetovalec. Izstopajo le Madžari, kjer
najprej zapišejo priimek in nato ime. So prava izjema med evropskimi državami.
Napisi na vratih imajo dve možnosti: ime in priimek ter funkcija ali obratno – funkcija in spodaj
ime ter priimek. Izobrazbe ne zapisujemo.
Razdalje med sogovorniki so v različnih kulturah različne. V Evropi veljajo naslednje razdalje:
-

Intimna, ki pripada najbližjim. Razdalja največ 50 cm,

-

Osebna, pripada osebam, s katerimi se že dolgo poznamo, se družimo, imamo skupne cilje.
To so sodelavci, prijatelji, sorodniki. Sega od 50 cm do 1 m.

-

Poslovna: tu so razdalji prilagojene pisarniške mize, pulti.

-

Javna: Ta razdalja je značilna za odrsko sporazumevanje. Značilna je tudi za delo v šolah in
na različnih predavanjih. Ta je široka več metrov.
(Papež Potočar, 2016, 6-26)

Bonton medgeneracijskega komuniciranja
Spoštovanje ne pozna hierarhije in tudi ne starostnih razlik. Seveda pa vsaka nova generacija
prinaša v okolje svoje navade, vrednote, prepričanja in vedenjske vzorce. A če postavimo
pravila, kjer gre za t. i. zmagam-zmagaš dogovor, težav ne bo.
Da se izognemo težavam, v delovne procese vnesemo njihove potenciale in sposobnost
komuniciranja. Seveda pa mora biti mera prava, saj je odvisnost od družbenih medijev res
nevarna in vpliva na bonton in kulturo dialoga. Seveda pa potrebujejo več izobraževanja s
področja bontona, obvladajo komuniciranje prek družbenih medijev, šibki pa so v neposrednih
medsebojnih odnosih, kjer je (poslovni) bonton zelo pomemben.
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Zaposleni v šoli moramo z zaupnostjo obravnavati informacije in dokumente, ki jih pridobimo.
Zagotoviti moramo zaupnost in varnost informacij. (Grintal, 2013, 191-192)

3 Zaključek
»Ljudje si vas ne bodo zapomnili po tem, kar boste rekli, ne bodo si vas zapomnili po tem, kar
boste naredili, zapomnili si vas bodo predvsem po tem, kako se bodo ob vas počutili.«
(Maya Angelou v Čož Šetina, 2015, 51)
Zaposleni v šoli in dijakinje in dijaki lahko lepše in boljše delujemo, če vsi upoštevamo pravila
bontona znotraj organizacije in zunaj nje. Iz upoštevanja bontona torej sledi nekaj praktičnih
nasvetov za vedenje v šoli. Za učiteljice in učitelje vsekakor velja bonton oblačenja, na kar
včasih pozabimo. Neprimerno je, da učitelji pozabljamo na pravila oblačenja. V razred
vsekakor ne sodi prekratko krilo, preglobok dekolte, športna oblačila, kratke hlače pri moških,
preveč vsiljiv make up, prosojna oblačila in močan, moteč parfum. Še posebej moramo biti na
to pozorni npr. na maturi, zaključnih izpitih.
Pomembna je urejenost delovnega prostora in opravičilo, da imamo delovni nered, ne vzdrži.
Urejeno okolje spodbuja red tudi v možganih. Danes je še toliko bolj pomembno, da ne
kopičimo stvari, ki jih ne uporabljamo pri delu saj je večina vsebin dostopna preko spleta.
Tudi pozdravljenje z »zdravo« je že preživeto, Primerno je dober dan in na svidenje.
Komunikacija mora biti z obeh strani spoštljiva in jasna. Vedno več je elektronskega
komuniciranja, zato ne smemo pozabiti tudi na pravila e-komuniciranja. Tudi tu velja
vljudnost, jasnost sporočil in obvezno povratna informacija, četudi zelo kratka.
Kljub prijateljskim odnosom med učitelji in dijaki tikanje nikakor ne pride v poštev. Učitelj mora
biti vzgled za dijake in z lepim in spoštljivim obnašanjem gradi tudi svojo avtoriteto, ki jo je
vedno manj. Tudi na račun ohlapnejših pravil obnašanja ali ne upoštevanja le-teh.
Če zamuja učitelj, je nerealno pričakovati, da bodo dijaki točni. Učitelj mora držati besedo in
biti vreden zaupanja. Tudi uporaba elektronskih socialnih omrežij mora biti premišljena in
vedno z zavedanjem, da vsebino lahko vidijo tudi naši dijaki. Zasebnost učiteljev ne spada v
šolo, ne pozabimo pa na človeškost, ki jo v tem času vedno bolj primanjkuje. Lepo vedenje
olajša življenje vsem udeležencem v kakršnihkoli interakcijah.
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Za konec pa naj poudarim, da nam naj ne bo žal, če bomo kdaj pri pouku kakšno minuto
namenili pogovoru o bontonu in ne samo učni snovi, saj smo poleg izobraževalne tudi vzgojna
institucija.
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Osnovna šola Ljubečna

Marija Zorko

KULTURA POGOVORA ZA KULTURO
DOBRE SKUPNOSTI
CULTURE OF CONVERSATION FOR
GOOD COMMUNITY CULTURE
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Povzetek
Razvite komunikacijske veščine so eden od gradnikov socialne in čustvene pismenosti.
Spretnost komunikacije in kultura pogovora se pri učencih oblikujeta pri vseh dejavnostih in
pri vseh vrstah pogovorov v šoli ter v drugih okoljih, kjer potekajo šolske aktivnosti. Med
pomembnimi dejavniki, ki vplivajo na dobro razredno klimo, so učiteljeva spodbudna
naravnanost, spoštljiva in odprta komunikacija, pravična obravnava in vključevanje vsakega
posameznika. Učenje odprte nenasilne komunikacije na oddelčni in šolski ravni je najboljša
preventiva pred neželenim vedenjem v kulturi dobre skupnosti. Ob pojavu vedenja, ki ni v
skladu s pričakovanji, si lahko pomagamo z različnimi tehnikami in z učenjem nadomestnega
vedenja.

Ključne besede: komunikacijske veščine, socialna in čustvena pismenost, kultura pogovora,
razredna klima, neželeno in nadomestno vedenje

Abstract
Developed communicative skills are one of the building blocks of social and emotional literacy.
Communication skills and the culture of conversation are formed among students during all
conversations at school and other activities at school as well as in other environments where
school activities take place. Among the important factors influencing good classroom climate
are the teacher's encouraging attitude, respectful and open communication, fair treatment,
and inclusion of every individual. The teaching of open nonviolent communication at class
level and school level is the best prevention against unwanted behaviour in a good community
culture. Communication at the occurrence of non-preferred behaviour can be improved with
various techniques and by teaching substitute behaviour.

Key words: communicative skills, social and emotional literacy, culture of conversation,
classroom climate, unwanted and substitute behaviour
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1 Kultura dobre skupnosti
Ob hitro spreminjajoči se sodobni družbi je težko napovedati, katere kompetence bodo v
prihodnosti v svojem poklicnem in osebnem življenju potrebovali naši učenci. Peklaj in Pečjak
(2015) predvidevata, da bodo poleg kritičnosti, samostojnosti, iznajdljivosti, veselja do učenja
ter odgovornega odnosa do okolja pomembne predvsem vrednote, povezane z medosebnimi
odnosi, kot so strpnost, spoštovanje, poštenost, pravičnost, pripadnost idr. Gre za vrednote,
ki naj bi jih učencem pomagali razvijati v šoli, laže pa jih je razvijati v kulturi dobre skupnosti
kot v tradicionalni šoli. Vzgojni vpliv šole je omejen, ker je šola le eden od socializacijskih
dejavnikov, a tudi v prihodnje bo cilj izobraževanja ustvarjanje okolja, v katerem se določene
vrednote v resnici upoštevajo in spoštujejo, obenem pa se o njih ves čas razpravlja.
Pšunder (2011) pojasnjuje, da se termin šolska kultura nanaša na temeljne vrednote, cilje in
ideale, ki usmerjajo učitelje pri vsakdanjem delu in poučevanju. Navaja mnenja več avtorjev,
da je sodobna šolska kultura še zmeraj precej tradicionalna, saj je usmerjena v storilnost, ki
spodbuja tekmovalnost in omogoča zelo malo prostora za sodelovanje in medsebojno pomoč.
Rezultat so pogosti konflikti, socialno izključevanje in izoliranost. Prevladuje snovna
naravnanost, ki ne spodbuja izvirnosti, kritičnosti in samostojnosti. Opozarja, da šolske kulture
ne moremo v celoti spremeniti naenkrat, ampak jo je treba spreminjati po posameznih
oddelkih, nato pa se bodo spremembe širile na celoten šolski prostor.
Zora Rutar Ilc (2017) meni, da je kultura pogovora v kulturi dobre skupnosti ena od ključnih
socialnih spretnosti. Spretnost medsebojnega sporazumevanja in kultura pogovora se pri
učencih oblikujeta pri vseh dejavnostih, pri vseh vrstah pogovorov v šoli ter v drugih okoljih,
kot so šole v naravi, tabori, ekskurzije idr. Lahko ju negujemo tudi z organiziranjem posebnih
priložnosti, z namenom razvijanja pogovornih in socialnih spretnosti, kot so pogovorni krožki,
tečaji komunikacije in retorike, skupine za povečanje socialne občutljivosti ipd. Pomembno je,
da si za razvijanje komunikacijskih veščin in kulturo pogovora prizadevamo na vseh ravneh in
ob vseh priložnostih. Rutar Ilc, Rogič Ožek in Gramc (2017) poudarjajo, da smo učitelji učencem
še vedno pomemben zgled, zato je pomembno, kakšno komunikacijo vzpostavljamo z njimi.

CELJE, 14.–15. oktober 2021

12. STROKOVNI SIMPOZIJ – 12th EXPERT SYMPOSIUM

517

CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM

2 Klima za vključenost
»Prijetna klima omogoča optimalno sodelovanje in vključevanje/…/. To je klima sprejetosti,
odprtosti, tolerantnosti, naklonjenosti do vseh učencev in učiteljev. V njej se učitelji in učenci
počutijo varne in samozavestne. V takšno skupino raje zahajajo.« (Pšunder, 2011, 127)
Rutar Ilc (2017) navaja, da učitelji posvečajo dovolj pozornosti znanju, manj pozornosti pa je
namenjene temu, kako se učenci učijo, kako se v šoli počutijo in kako voditi razred za boljšo
klimo. Izraz klima avtorica pojasnjuje kot socialno-psihološki in organizacijski pojem, ki se
nanaša na odnose in prevladujoče vzdušje v skupnosti. Za učno zavzetost so zelo pomembni
psihosocialni odnosi, še posebej odnos učitelja do učencev in klima, ki se pri tem vzpostavi. K
učinkovitemu učenju prispevajo dobro počutje, občutek sprejetosti in občutek zaupanja v
lastne zmožnosti. Občutek lastne vrednosti je pomemben za zdrav psihični razvoj in je dober
temelj za sodelovanje z drugimi ter za občutek vključenosti.
Učitelj spodbuja krepitev občutka lastne vrednosti pri učencih z omogočanjem priložnosti, kjer
se učenci lahko izražajo, s konstruktivnimi povratnimi informacijami, pristnimi pohvalami in
spodbudami ter z izražanjem pozitivnih, realnih pričakovanj do učenca. Gradi na
posameznikovih močnih področjih in ga formativno spremlja.

2.1 Sestavine dobre razredne klime in vplivi nanjo
Občutja, ki kažejo na dobro razredno klimo, se nanašajo na organizacijo dela, na komunikacijo
in medsebojne odnose ter doživljanje učnega okolja, še omenja Rutar Ilc (2017).
Pristop formativnega spremljanja poudarja pomen vključevanja učencev v vse pomembne
dogodke, upoštevanje njihovih individualnih učnih značilnosti in interesov ter pomen
spodbudne povratne informacije. Zaradi naštetih poudarkov v veliki meri prispeva k dobri
klimi.
Na razredno klimo vpliva veliko različnih dejavnikov, ki so prikazani v spodnji razpredelnici.
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Tabela 1: Kaj in kdo vpliva na razredno klimo?
(Rutar Ilc, 2017, 7)
NA KAJ IMAM LAHKO MOČAN VPLIV?

NA KAJ JE MOJ VPLIV MANJŠI?

Učinkovita organizacija dela

Vrstniški odnosi

Jasna pravila in postopki

Obstoj skupinic, klik, elit idr.

Dogovarjanje o pomembnih zadevah

Skupinska subkultura

Zanimiv in osmišljen pouk

Konflikti med posamezniki

Dejavnost učencev

Pretekli dogodki

Spodbudna naravnanost in pozitivna

Delovanje in »politika« šole

pričakovanja do učencev
Spoštljiva in odprta komunikacija

Psihofizično stanje učencev

Konstruktivne povratne informacije

Socialni in materialni položaj učencev

Pravična obravnava, vključevanje vseh

Družinske razmere in vedenjski vzorci
učencev

Spodbujanje sodelovanja in solidarnosti

Sistemski vidiki
Družbene razmere

2.2 Kaj lahko za dobro klimo in vključenost vseh naredi učitelj?
Rutar Ilc (2017) povzema raziskave in navaja, da ima razrednik največji vpliv na razredno klimo
in na dobro vključenost vseh učencev. Najpomembnejša sta njegov način komunikacije in
spodbudna naravnanost. Tudi na dejavnike, na katere nima vpliva, mora biti pozoren in
usmerjati učence k ustreznemu ravnanju. S sistematičnim delom odločilno vpliva na vrstniške
odnose v razredu. Tudi vsi drugi učitelji, ki vstopajo v razred, s svojimi verbalnimi in
neverbalnimi sporočili ter odnosom do učencev vplivajo na razredno klimo. Največji potencial
za vodenje razreda je v drobnih vsakodnevnih rutinah učitelja, v njegovih odločitvah, v tem,
kako se odziva ali ne odziva na učence, kako prihaja v stik z njimi, kako mu je mar za dobro
učencev.
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Učencem, ki kažejo nemirno, agresivno vedenje, tistim, ki jih ovirajo slabša koncentracija,
manjša pozornost, osamljenim in tesnobnim, je potrebno nameniti posebno pozornost pri
preventivni disciplini in vključevanju.

2.3 Socialno in čustveno opismenjevanje za razvoj komunikacijskih
veščin v šoli
Avtorice Rutar Ilc, Rogič Ožek in Gramc (2017) poudarjajo, da je socialna vključenost učenca
eden ključnih varovalnih dejavnikov duševnega zdravja in temelj zadovoljstva z življenjem in v
njem. Glavna dejavnika socialne uspešnosti sta socialna in čustvena pismenost, ki ju
pridobivamo v procesu socialnega in čustvenega opismenjevanja. Socialna pismenost se
odraža v odgovornem vedenju, razvitih socialnih spretnostih in komunikacijskih veščinah ter v
sposobnosti reševanja konfliktov. Tesno je povezana s čustveno pismenostjo, to pomeni s
sposobnostjo prepoznavanja čustev pri sebi in drugih ter s sposobnostjo njihovega ustreznega
uravnavanja.
Vzpostavljanje dobrih odnosov, empatija in soodvisnost so temelj različnim pristopom za
razvijanje socialno-čustvene pismenosti. Zaradi velike storilnostne orientiranosti ali ustaljenih
kulturnih vzorcev se v naših šolah dejavnosti, povezane s socialnim učenjem in s čustvi,
pogosto zanemarjajo.
Socialno in čustveno učenje lahko poteka spontano, v vsakodnevnih situacijah ali sistematično,
v aktivnostih načrtovanih v ta namen, npr. socialnih igrah, delavnicah ipd. Vsaka šolska ura je
priložnost, da učenci spoznajo svoja močna področja, razvijajo talente, krepijo občutek lastne
vrednosti, se izrazijo, sodelujejo, prejemajo in dajejo povratno informacijo in ob reševanju
težav razvijajo odgovornost. Za učenje socialnih spretnosti je pomembno, da v pouk redno
vključujemo sodelovalno delo, in da jasno sporočamo, kako pomembni so dobri odnosi in
vključenost vsakega posameznika.
Upoštevanje čustev je v šoli izjemno pomembno, saj je z njimi povezanega veliko dogajanja.
Pri pouku lahko obravnavamo čustva, njihovo vlogo in učinke, npr. pri obravnavi literarnih,
likovnih del, pri ciljih, povezanih s spoznavanjem okolja, s slovenščino, z etiko, s psihologijo,
pri medpredmetnem povezovanju in pri različnih dejavnostih, ki potekajo v šoli. O pomenu
upoštevanja čustev je zelo pomembno ozaveščati celoten kolektiv, ker je za uspešno čustveno
opismenjevanje učencev potrebno tudi čustveno opismenjevanje učiteljev.
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2.4 Primeri vključevanja učencev in razvijanja socialno-čustvene
pismenosti v 3. razredu
1. Sooblikovanje razrednih pravil in bontona
Pšunder (2011) navaja, da dajejo pravila učencem potrebno strukturo in jim pomagajo, da
občutijo razred kot varno in predvidljivo okolje. Pravil ne sme biti preveč niti premalo,
napisana morajo biti razumljivo, biti morajo pozitivno postavljena in izvedljiva. Izvajati jih je
potrebno dosledno. Učencem pravil ne moremo vsiliti, ampak jih oblikujemo skupaj z njimi.
Kot učiteljica namenjam pozornost pravilom v razredu že na začetku šolskega leta. Splošna
pravila spoznamo prvi šolski dan, več pravil dodamo v prvih tednih septembra. Otroci na lističe
ene barve zapišejo, kaj potrebujejo, da lahko dobro sodelujejo, na lističe druge barve pa, kaj
jih pri sodelovanju ovira. Lističe prilepijo na pripravljene plakate. O zapisanem se
pogovarjamo. Uvideti morajo, zakaj je kakšno pravilo potrebno ali pomembno, zatem pa iz
njihovih zapisov povzamemo želeno vedenje. Na plakat zapišejo razredni bonton, ki je vse leto
razstavljen na vidnem mestu v učilnici. Na zapisana pravila se v pogovorih in ob neželenem
vedenju sklicujemo in ker so jih soustvarili, so v veliko pomoč pri usmerjanju vedenja.

Slika 1: Sooblikovanje razrednih pravil
(Vir: Osebni arhiv, 2020)
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2. »Jezik žiraf in jezik volkov«
Temeljna načela nenasilne komunikacije so:
1. povem kar vidim, slišim, zaznam, ne da bi koga kritiziral;
2. izražam lastna čustva in potrebe, ne da bi krivil ali kritiziral sogovornika;
3. oblikujem prošnjo (namesto zahteve, manipulacije, prisile);
4. izrazim zahvalo;
5. obtožb, kritik in zahtev ne jemljem osebno, ampak poskušam empatično prisluhniti jeziku,
ki ga drugi uporabljajo, da bi izvedel, katere so njihove skrite, neizpolnjene potrebe;
6. vse, kar posameznik počne, je poskus izpolnitve lastnih potreb. (Rupnik Vec, 2017,
https://www.zrss.si/nak2017/gradiva/Empatija-TRupnikVec.pdf)
Z otroki se v začetku leta pogovorimo o »jeziku žiraf in jeziku volkov«. Jezik žirafe govori o tem,
kar žirafa vidi, sliši, čuti oz. zazna, kar potrebuje ter poda prošnjo. Povpraša tudi po čustvih in
potrebah ostalih. Jezik volkov se manifestira, kot da ima volk vedno prav, kritizira, išče krivca
drugje, nekaj zahteva. V vsakdanji komunikaciji v razredu se trudimo uporabljati jezik žiraf. V
igrah vlog vadimo nenasilno komunikacijo. Sliki žirafe in volka sta upodobljeni poleg
razrednega bontona. Na jezik žiraf se sklicujemo pogosto preventivno in ob neustrezni
komunikaciji. Otroci se ob tem učijo prepoznati različna čustva pri sebi in drugih, učijo se
izraziti svoja čustva in potrebe, na spoštljiv način vprašati drugega, kaj čuti, kaj potrebuje ter
oblikovati prošnjo. (Youth Start, 2020, http://www.youthstart.eu/en/challenges/)

Slika 2: Razredni bonton in opomnik za jezik žiraf
(Vir: Osebni arhiv, 2020)
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3. Pouk književnosti
V učnem načrtu za slovenščino v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju najdemo cilje, ki jih
lahko s pridom izkoristimo za razvijanje socialne-čustvene pismenosti. Učenci in učenke:
-

se odzivajo na čustvene sestavine besedila (npr. vesela, žalostna pesem);

-

zaznavajo in izražajo svoja čustva in čustva književnih oseb;

-

zaznavajo rabo čustveno obarvanih besed v pesmi;

-

ustrezno reagirajo na čustvene sestavine besedila;

-

se identificirajo s književno osebo;

-

razlagajo motive za ravnanje književnih oseb;

-

ugotavljajo, v čem se književna oseba od njih razlikuje (ravnanje, čustva);

-

upoštevajo čustva in razpoloženje književnih oseb.

Ob obravnavi besedil imajo otroci priložnost za izražanje različnih čustev, ki jih glede na
dogovor narišejo, opišejo, zaigrajo ali se o njih pogovarjajo. Otroci pogosto sodelujejo v
dramatizacijah, lutkovnih predstavah, igrah vlog. Najbolj iskrene izpovedi običajno nastanejo
na listkih, ki jih otroci ne podpišejo.

Slika 3: Dramatizacija
(Vir: Osebni arhiv, 2020)
V razredu učenje poteka sodelovalno. Učenci skupaj z učiteljico sodelujejo v socialnih igrah,
poslušajo navdihujoče zgodbe, vadijo čuječe dihanje, okušanje, čustva kiparijo, izražajo
nasprotna čustva, o čustvih se pogovarjajo ob najrazličnejših vsakodnevnih šolskih situacijah.
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2.5 Ravnanje ob pojavu neželenega vedenja
Kljub prizadevanjem za dobro razredno klimo se neželenemu vedenju v šoli ne moremo
izogniti. Pšunder (2011) navaja več avtorjev, ki predlagajo, da v primeru neprimernega vedenja
učitelji učencem sprva omogočijo največjo možno mero avtonomije, primerne njihovi razvojni
stopnji, da najprej sami poskusijo spremeniti svoje vedenje.
Ključno je presoditi, kdaj se odzvati in kdaj ne, kako intenzivno se odzvati, kaj reševati pred
razredom in kaj ločeno. Rutar Ilc (2017) meni, da se je pomembno odzvati, vendar ni nujno,
da učitelj reagira na vsako motnjo. Včasih je dovolj, da učitelj pokaže, da je odstopanje zaznal.
Učenci s tem dobijo sporočilo, da je pozoren na dogajanje. Pri tem je odločen in vztrajen,
vendar to naredi spotoma, brez impulzivnih odzivov, saj to kaže na njegovo zaupanje, da je
izzivu kos.

1. Strategija stopnjevanja signalov
Rutar Ilc (2017) poudarja, naj učitelj stopnjuje signale šele, ko presodi, da je to potrebno.
Strategija je učinkovita pri blažjih odstopanjih od pričakovanj, npr. ko upade pozornost.
Učinkovita je tudi pri vzgojno zanemarjenih otrocih, ki potrebujejo več tesnega spremljanja in
odločno vedenje. Kako stopnjujemo signale:
-

(ne)besedni signali: pokažem, da sem opazila, usmerim pogled, spomnim na dogovore,
pravila;

-

uporaba premora: preneham poučevati;

-

okrepljeni neverbalni signali: stopnjujem kontakt, npr. se približam;

-

razjasnjevanje: zastavim dobronamerno poizvedovalno vprašanje (»Kaj se dogaja?«
»Kaj potrebuješ, da se boš lažje vključil/-a?«);

-

sklicevanje na odgovornost: ob sklicevanju na pravila nudim možnost, da učenec/-ka še
lahko spremeni vedenje; podam predloge in navodila;

-

napoved posledic: odločno pozovem, naj preneha/-jo in napovem posledice;

-

izvajanje dogovorov: ravnam v skladu z dogovori;

-

timsko sodelovanje: po potrebi se povežem s svetovalno službo in starši.
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2. Načela 4 R
Če stopnjevanje signalov ne deluje in se neželeno vedenje krepi ali če se vzorec neprimernega
vedenja ponavlja, učencu ponudimo pogovor. O neželenem vedenju se pogovorimo takoj.
Če bi to izzvalo burna čustva, napovemo, da se bomo o tem pogovorili kasneje. Rutar Ilc (2017)
usmerja k pogovoru z upoštevanjem načela 4R.
-

Razumno se odzovem. Vzdržim se impulzivnih odzivov.

-

Razlikujem vedenje od osebe.

-

Razumem dogajanje in ga ne vzamem osebno, kot napad nase, razumem čustva, ki so
za vedenjem, to pomagam razumeti tudi učencu.

-

Reagiram odločno, a konstruktivno, spodbujam učenčevo prevzemanje odgovornosti.

3. Proces ABC ter zveza med vedenjem in čustvi
Milivojević (1999) pojasnjuje čustvo kot reakcijo posameznika na neki dogodek, misel, položaj,
ki ga je ta ocenil kot pomembno. Proces ABC učinkovito ilustrira vzroke o tem, kaj povzroča
posamezna čustva ter kdo je za čustva in vedenje odgovoren.
Vedenje, ki se pokaže pri učencu, skriva ozadje, ki ga sprva ne vidimo. Če v danem trenutku
prepoznamo čustvo, ki ga učenec čuti in se ustrezno odzovemo, lahko preprečimo velik del
neželenih vedenj in mu pomagamo, da je v prihodnje bolj pozoren na to. Za lažje
prepoznavanje procesa zastavimo učencu vprašanja. Če se z njim ne moremo pogovoriti, jih
zastavimo sebi.
A: Kaj natančno se je zgodilo? (Iščemo sprožilni dogodek, misel, situacijo.)
B: Kaj si takrat pomislil o tem, sebi, drugem? Kako si to razumel? (Iščemo pomen.) Zakaj ti je
to tako pomembno? (Iščemo psihološko potrebo, vrednoto.)
C: Katero čustvo si občutil? (Iščemo čustvo.)
Ko dobimo odgovore, naredimo povzetek ABC, da strnemo elemente v zgodbo. Zgodilo se je
to (A) in ti si to razumel tako (B), in ker je tebi to pomembno, zato ker (B), si občutil to (C). Kot
posledica čustva se kaže vedenje.
Vsak je sam odgovoren za svoja čustva in vedenje. Vsak ima v sebi tudi moč, da svoja čustva in
vedenje lahko spremeni, če se tako odloči. Pomembno je, da se z učenci pogovarjamo o
lastnem doživljanju in doživljanju drugih in iščemo načine za socialno sprejemljive odzive.
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3 Zaključek
Pri delu v razredu sem se pogosto srečevala z upadom motivacije za šolsko delo pri učencih in
posledično z neželenim vedenjem. Po spremembi lastnega načina komuniciranja v razredu ter
povečani skrbi za pozitivno razredno klimo sem opazila prve spremembe. V razredu, kjer se
pogovarjamo na spoštljiv in spodbuden način in kjer skrbimo za vključenost vseh, so učenci
bolj motivirani za šolsko delo, uspešnejši in se v šoli bolje počutijo. Skrb za kulturo pogovora
je zato pomemben izziv za vsakega učitelja. Kolegialno podpiranje in prenos znanja v kolektivu
pa je naslednji pomemben prispevek k ustvarjanju kulture dobre skupnosti.
Pretekle izkušnje z učenjem na daljavo so pokazale, da smo z učenci najbolj pogrešali pristni
osebni stik in priložnost za pogovor s pogledom iz oči v oči brez vmesnih zaslonov. Tudi pri
delu na daljavo je pomembno skrbeti za dobro vključenost in pozitivno komunikacijo, zato je
potrebno tudi »na daljavo« iskati načine, metode in oblike dela, pri katerih so otroci kar se da
vključeni, kjer med sabo komunicirajo, sodelujejo ter se imajo prav vsi priložnost izraziti.
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