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Naslov 

Tedenski skupinski pogovor namesto razredne ure1 

 

Kratki opis 

Tedenski skupinski pogovor je eden od načinov, kako čim prej opaziti in prepoznati z 

vedênjem povezane opozorilne znake. 

 

Podrobni opis orodja in potrebnega gradiva, prilog 

Opozorilne znake, povezane z vedênjem, na primer dolgočasenje pri pouku ali 

drastične vedenjske spremembe (agresivnost, introvertiranost, ekstatičnost, 

ustrahovanje itd.), je mogoče opaziti le, če z dijaki zgradimo odnose, ki temeljijo na 

zaupanju, ter ustvarjamo razmere, v katerih so lahko iskreni in lahko odkrito 

spregovorijo. 

Tisti, ki pri dijaku prvi opazijo dolgočasenje, spremembe vedênja in ustrahovanje, so 

zagotovo njegovi sošolci. Če to povejo učitelju ali ne oziroma če učitelj to zazna, je 

odvisno od odnosa med učiteljem in dijaki. Če razrednik ustvari in ohranja vzdušje, 

odnose in prostor za pogovore, ki temeljijo na vzajemnem zaupanju in medsebojni 

skrbi v razredu, je lahko na tekočem s trenutnimi razmerami, težavami in 

spremembami pri svojih dijakih, zato lahko hitro prepozna pojav opozorilnih znakov, 

povezanih z vedênjem, in jih predstavi delovni skupini za preprečevanje osipa na 

ravni šole.  

Eden od načinov, kako odnos z dijaki utemeljiti na zaupanju ter slediti njihovim 

razmeram in spremembam vedênja, je lahko organiziranje skupinskega pogovora 

enkrat na teden namesto razredne ure. 

Kaj je značilno za skupinski pogovor? 

 Poteka redno vsak teden ob določeni uri. 

 Dijaki in razrednik sedijo v krogu brez miz. 

 Vsi se vidijo med sabo. 

 Glavne teme in vprašanja so: »Kako se počutim? Kaj se mi je zgodilo v 

zadnjem tednu? Kaj me moti? Kaj mi je všeč? Zaradi česa se oziroma se ne 

počutim dobro v razredu, doma, med svojimi prijatelji? Kdaj potrebujem 
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pomoč? Česa ne morem rešiti? Katere so moje težave v razredu?« 

 Vsi govorimo v prvi osebi ednine, tudi razrednik. 

 Ne govorimo drug čez drugega, poslušamo se. 

 Izjav oziroma pripovedi ne kategoriziramo ali komentiramo. 

 Pogovor je priložnost, da odkrito povemo, kar mislimo, ne iščemo takojšnjih 

rešitev in ne svetujemo, temveč smo strpni drug do drugega, se dobro 

poslušamo in smo pozorni do drugih. 

 Razrednik ima v pogovoru vlogo moderatorja. 

 

Skupinski pogovor je velika preizkušnja strpnosti. Odkrito spregovoriti v skupini je 

velik izziv ne samo za najstnike, temveč tudi za odrasle. Če se odločite, da boste 

imeli skupinske pogovore, se ne predajte po prvem neuspehu. Na začetku ne bo vse 

potekalo v najlepšem redu. Najprej bo veliko tišine, izmikanja odgovorom, smejanja, 

površinskega kramljanja, skrivanja. Vztrajnost razrednika je zelo pomembna. Tudi če 

se na začetku zdi, da pogovor ne steče, ga še naprej vodimo. Ohranjajte ritual: ob 

času, določenem za skupinski pogovor, se usedite v krog in postavite vprašanje za 

vse navzoče. Po določenem času se udeleženci navadijo in počasi začnejo 

spoznavati čar pogovorov.  

Skupinski pogovori imajo dolgoročno gledano veliko prednosti: dijake lahko bolje 

spoznamo in sledimo njihovim spremembam, razred kot skupnost ter sposobnosti 

učenja in poučevanja se okrepijo, najpomembnejši pa je seveda osebnostni razvoj 

dijakov. Udeleženci v skupini čutijo, da nekam pripadajo, da se lahko zanesejo na 

sošolce in razrednika, da lahko spregovorijo o tem, kar jih muči in veseli, ter da se 

drugi zanimajo zanje. Tedenski skupinski pogovor pomeni za skupnost tudi 

nekakšen ritual, znotraj katerega se razvijata solidarnost in pozornost do drugih, 

krepi se sodelovanje ter se ustvarjajo možnosti za pridobivanje povratnih informacij, 

razmišljanje in samorefleksijo. Redno izvajanje skupinskih pogovorov pomaga 

udeležencem, da se navadijo govoriti o sebi pred skupino, kar ni preprosta naloga.  

 

Navodila, oprema 

Oprema Količina 

Stoli Glede na število udeležencev 
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Raven zahtevnosti (nezahtevna, srednje zahtevna in zahtevna) 

Srednje zahtevna 

 

Oznake: 

Analiza situacije, prepoznavanje znakov stiske pri dijakih, znaki stiske, podpora po 

meri dijakov, odnos med učiteljem in dijaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This tool was made in the framework of CroCooS – Prevent dropout! project. This project has been funded with 

support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This tool can be found on the project website: crocoos.tka.hu 

 

CroCooS Toolkit by CroCooS partnership is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives 4.0 International License. Based on a work at http://crocoos.tka.hu. Permissions beyond the scope 

of this license may be available at http://crocoos.tka.hu. For more information about this CC license, visit this site. 

 

 

http://crocoos.tka.hu/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://crocoos.tka.hu/
http://crocoos.tka.hu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

