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„AKCIJA“ 

ste za ukrepanje, 

preizkušanje, 

„skočite v bazen“

PODROBNOSTI

radi imate odgovore 

na vprašanja KDO, 

KAJ, KDAJ, preden 

ukrepate

SKRB 

vsak glas je pomemben;

upoštevate posameznika 

in njegovo počutje in 

šele nato ukrepate

RAZMIŠLJANJE 

pred ukrepanjem imate

radi „veliko sliko“
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SEVER, JUG, VZHOD, ZAHOD

Odločite se, katera od štirih strani neba najbolje opisuje vaš 

način delovanja in se pridružite ustrezni skupini. Nato 

odgovorite na naslednja vprašanja:

– Katera so vaša štiri močna področja (pridevniki)?

– S katero skupino bi najteže sodelovali in zakaj?

– Kaj morajo ostale skupine vedeti o vas, da bi bilo sodelovanje z 

vami učinkovito?

– Kaj cenite pri ostalih treh skupinah?



Namen

„Strani neba“ = ledotalilec (oblika skupinske 

dinamike / vrsta socialne interaktivne igre) 

 posebej močno sporočilo v zvezi z inkluzijo v najširšem 

smislu besede oz. z vsevključujočo šolo, ki prepoznava 

in upošteva razlike in potrebe ter seže do vsakogar
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Šola za vsakogar
• Kakovostno in pravično izobraževanje za vse učence 

• Raznolikost in enaka udeležba

• Zagotavljanje socialne mreže

• Visoko usposobljeni strokovni delavci 

• Merjenje učinkovitosti sistemov

• Spremembe

• Spremljanje napredka

• …



Kompleksne okoliščine 

• splošna prepričanja in stališča 

• konservativna tradicija šol, prikriti kurikul

• ??? učinkovito timsko delo

• količina podpore vodstva šole

• timsko delo

• pripravljenost učitelja in šole na 

uresničevanje sprememb na področju šolske 

• dejavna udeleženost učencev v procesu 

sprememb

• ustvarjanje priložnosti za pridobivanje 

pozitivnih izkušenj

• kolegialno podpiranje

• orodja za analiziranje in spremljanje 

spreminjanja šolske prakse

• povratne informacije

• ...

Ali smo učitelji pripravljeni 

spoštovati raznolike izkušnje in 

potrebe učencev in 

vzpostavljati drugačne odnose 

v šoli? Kako se šole 

pripravljamo/odzivamo na 

delovanje v kompleksnih 

okoliščinah?



Indeks inkluzivnosti
• CSIE Center for Studies on Inclusive Education

(http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf)

• Tri dimenzije indeksa: 

1. kultura šole, 

2. politika šole 

3. vzgojno-izobraževalna praksa

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index English.pdf


Indeks inkluzivnosti

Začetek dela z indeksom

Ocena trenutnega stanja na šoli 

Izvajanje prednostnih nalog 

Oblikovanje 
načrta za razvoj 
vključujoče šole

Spremljanje in 
ocenjevanja dela



Odmor 

15 minut
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Indeks inkluzivnosti

Vprašalnik



Delavnica 

(Izpolnite vprašalnik)

Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika:

- odgovarjajte osebno, pri zapisu odgovorov razmišljajte o 

svojem delu

- označite stopnjo upoštevanja trditev (od 1 do 4) pri 

svojem delu

- v kolono „Obrazložitev“ zapišite pojasnilo,  utemeljite vaš 

odgovor



SWOT analiza

Delavnica



Delavnica 

(Izpolnite SWOT analizo)

Navodilo za izpolnjevanje SWOT analize:

- SWOT analizo izpolnite skupaj vsi člani šolskega tima

- pri oblikovanju zapisov razmišljajte o svoji šoli, 

upoštevajte odgovore v vprašalniku, svoja mnenja 

primerjate z mnenji ostalih članov šolskega tima

- zapišite usklajeno mnenje 



Analiza prakse

- ugotavljanje stanja (področja delovanja, osebna raven, 

šolska raven, odnosi, stališča…)

- izhodišče za načrtovanje, izvajanje in spremljanje 

sprememb v praksi

- izhodišče za načrtovanje PR

- spremembe v praksi in v stališčih



Odmor za kosilo

75 minut



Svetovna kavarna

Predstavitev pripravila: Petra Založnik

mag. Jana Kruh Ipavec



Opis METODE

• Svetovna kavarna je 

metoda za ustvarjanje 

živih mrež sodelovalnega 

dialoga o vprašanjih, ki 

so pomembna v 

okoliščinah v realnem 

življenju. 

NAMEN in UPORABA

• Svetovna kavarna je dober način, 

da negujemo komunikacijo in 

dialog v velikih in malih skupinah. 

Še posebej učinkovito pomaga 

priklicati na dan skupinsko modrost 

v velikih skupinah raznolikih ljudi. 

• Oblika kavarne je zelo 

prilagodljiva in jo je možno 

prilagoditi mnogim različnim 

namenom: 

− izmenjavi informacij,

− vzpostavljanju odnosov, 

− raziskovanju,

− globljem razmisleku,

− načrtovanju dejavnosti. 



NAČELA delovanja svetovne kavarne

• Ustvarimo gostoljuben prostor.

• Raziskujemo vprašanja, ki so nam 

kot skupini pomembna.

• Spodbujamo prispevek vsake 

osebe.

• Sodelovanje poteka na osnovi 

različnosti, tako ljudi kot idej.

• Skupaj razbiramo vzorce, uvide 

in globlja vprašanja.

• V teku procesa ustvarjamo 

vizualni spomin skupnega znanja.



PREDPOSTAVKE svetovne kavarne

• POTEK Svetovne kavarne
• 4 do 5 ljudi se usede k mizam v barskem stilu ali v manjše 

pogovorne skupine.

• Na podlagi inspirativnih in močnih vprašanj udeležence 

povabimo v nekaj krogov pogovorov (običajno tri), od katerih vsak 

traja 20–30 minut.

• V drugem in vseh naslednjih krogih eno osebo povabimo, da 

ostane pri mizi kot gostitelj, ostale udeležence pri mizi pa 

povabimo, da odidejo k drugim mizam kot ambasadorji idej in 

ugotovitev.

• Gostitelja mize povabimo, da z novimi člani omizja na kratko 

podeli ključne ugotovitve, vprašanja in ideje. Udeležence pa 

povabimo, da si za raziskovanje vsakega vprašanja izberejo 

drugo omizje.

• Ko smo šli skozi vse kroge vprašanj, nekaj časa namenimo še 

kolektivnemu razbiranju uvidov in dognanj



RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

• POTEK Svetovne kavarne

1. Kaj je zame vključevanje?



RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

• POTEK Svetovne kavarne

2. Kje vse so priložnosti za 

vključevanje?



RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

• POTEK Svetovne kavarne

3. Kako lahko jaz kot posameznik in 

moja šola prispevamo k vključevanju?



• POTEK Svetovne kavarne



Aktivni odmor

15 minut
mag. Jana Kruh Ipavec
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Operativni načrt

Člani projektnega tima

Povzetki ugotovitev iz Vprašalnika za strokovne 

delavce  in SWOT analize (izkušnje, druga 

opažanja, podatki iz drugih analiz)

Področje, ki ga bomo razvijali na šoli  (šibke točke, 

potrebe učencev in učiteljev, realno stanje na šoli)

Terminski načrt, nosilci, aktivnosti in kazalniki (kaj, 

kako, kdo, kdaj, katere podatke bomo zbirali, 

kazalniki- kako bomo vedeli, da smo realizirali cilje)



Domača naloga – navodilo
dr. Brigita Rupar, Urška Margan
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Refleksija
mag. Jana Kruh Ipavec



Dopolnite povedi

• NA NOVO SEM SE NAUČIL/A  ______ .

• V PRAKSI BOM UPORABIL/A  ______ .

• POČUTIL/A SEM SE ________.



Srečno pot domov 
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