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ČLANI INOVACIJSKEGA PROJEKTA, RAZREDNIKI! 
 

 
CILJI PROJEKTA: 
 
PRITEGNITI SOGOVORCA K IZBOLJŠANJU POGOVORA. 
V RAZLIČNIH SITUACIJAH SE PRIMERNO POGOVARJATI. 
POSTAVITI USTREZEN POGOVOR KOT VREDNOTO V SVOJEM ŽIVLJENJU.  

 
 
Vsake vaše pobude pri uresničevanju IP bomo veseli. Vabimo vas, da si vsa dogajanja 
beležite v osebni načrt (KDO se S KOM KDAJ, KJE, KAJ in KAKO pogovarja …). Tudi 
učenci si svoja opažanja lahko zapišejo na podoben način. Tako bomo lahko na naših 
srečanjih analizirali osebno delo in akcije ter pridobivali dokaze o uspešnosti izvajanja 
projekta. Delajmo majhne, a zanesljive korake. 
  
Iščimo poti in načine za uresničevanje IP. Poiščite možnosti osebnih pogovorov, pogovornih 
minut, posvetite IP še kakšno razredno uro, vidno prikažite IP v razredu in na spletnih 
straneh šole. Pogovarjajte se v neformalnih situacijah, poslušajte pogovore. Z znanjem in s 
svojo strokovnostjo učite učence pogovarjanja, vključujte v projekt svoje učence, ki naj 
izražajo svoje mnenje, težave, izkušnje, naj iščejo rešitve kot posamezniki in skupina. Skupaj 
iščite različne poti, ki vodijo k izboljšanju situacije, z učenci uresničujte cilje projekta skozi 
osebne načrte, iščite strokovno literaturo in jo delite s kolegi … 
 
KOMUNIKACIJA 
Ne učimo se je. 
Naš obstoj je odvisen od nje. 
Težja je, kot si mislimo. 
Ne moremo je spremeniti, dokler ne spremenimo sebe. (Green, 1991, str. 5). 
 
Poslušanje je tisto, kar nas resnično povezuje in druži z drugimi ljudmi. Pomembno je, kako 
se pogovarjamo z otrokom in kako znamo prisluhniti. Za poslušanje si moramo vzeti čas, 
imeti moramo željo prisluhniti. Otroku prisluhnite z empatijo. Pri vzpostavljanju stika računajte 
na njegove čustvene izbruhe. O njih se odkrito pogovorite. 
 
Kako do dobrega poslušanja: 
 

Bodimo otrokom na voljo za pogovor.  
 
Med pogovorom otroka glejmo v oči. Sporočilo bomo lažje razumeli, če bomo z njim v 
enakem položaju. 
 
Poslušati s srcem pomeni, se čustveno predati, slišati tudi tisto, kar je med vrsticami, 
kar otrok izraža s svojim pogledom, neverbalno komunikacijo in glasom. 
 
Poslušamo tiho in pozorno. Otrok  naj govori, ne ga prekinjati niti opozarjati, da nima 
prav. 
 
Otrokova čustva naj bodo sprejeta in spoštovana. Otroci ne znajo ubesediti, kar 
čutijo, mislijo in doživljajo. Naj skozi nesmiselno govorjenje izražajo svoje stiske, 
čustva, iskanja. 
 



Naj izrazijo negativna čustva. Pogovarjamo se z umirjenim tonom. Če težko 
prenesemo njegova čustva, npr. da nas je zelo razjezil, se raje umaknimo in recimo, 
da se bomo o tem pogovorili kasneje. In se res pogovorimo. 
 
Izogibajmo se dajanju nasvetov, vsiljevanju mnenja in podajanju rešitev za probleme, 
če vas otroci za to ne prosijo.  
 
S poslušanjem mu pomagajmo, da pride sam do rešitve. 

 
Nekaj zapovedi za uspešno pogovarjanje z otroki: 

• Uporabljamo jasne besede, ki pa nikoli ne smejo obtoževati. 
• Izločimo besede prisile. 
• Otrok naj ima možnost izbire in samoodgovornosti. 
• Otroku pomagajmo pri izražanju otrokovih neugodnih čustev in mu pomagajmo, da 

sprosti svojo jezo. 
• Uporabljajmo vprašanja v zvezi z otrokovimi občutki in željami. 
• Bodimo odprti za pogovor, podpirajmo otroke in če je potrebno, tudi tolažimo. 

Preverjajmo sporočeno. Pomembno je, da preverimo, ali smo prav razumeli njegovo 
sporočilo. 

Dober odnos pomeni, da poiščemo način,  kako živeti drug z drugim tako, da se bomo v svoji 
koži dobro počutili in pomagali ljudem, ki jih imamo radi. 
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