
 

 

 

 

 

 

 

 

KONČNO POROČILO ZA OPERACIJO 

POŠ 2017-2021 

  

 »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 

kompetenc šolajočih« 

 
POROČILO O REZULTATIH IN EVALVACIJI PROJEKTA 

 
 

Naziv upravičenca: OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Naziv operacije: POŠ 2017-2021 – OŠ Žiri 

Številka operacije (e-MA): OP20.01031 

Stroškovno mesto operacije:  

Ime in priimek multiplikatorja POŠ: 

Miša Bakan, mag. psih. (2017 in 2018; v 
nadaljevanju Multiplikatorka psihologinja)  
Klavdija Oblak, dipl. šp. vzg. (2019, 2020 in 2021; v 
nadaljevanju Multiplikatorka diplomantka športne 
vzgoje) 

Obdobje izvajanja operacije 1. 5. 2017 - 31. 10. 2021  

Naslov spletne strani, na kateri ste 
predstavili vsebino operacije1 

http://popestrimoosziri.splet.arnes.si/ 

Datum poročila: 31. 10. 2021 

 
 

Opomba: Poročilo sva pripravili obe multiplikatorki. Vsaka je poročala o svojem delu, nekaj zapisov pa 
je tudi skupnih. 
 

 

 
1 V skladu z Navodili MIZŠ je upravičenec dolžan pri izvajanju operacije upoštevati zahteve obveščanja in informiranja javnosti, 

v okviru česar je med glavnimi obveznostmi upravičenca, da na svoji spletni strani med izvajanjem operacije objavlja informacije 

o operaciji, vključno s kratkim opisom ciljev in objavo rezultatov (nastalih izdelkov) operacije ter poudariti podporo, prejeto s 

strani EU - naslov spletne strani upravičenec sporoči ministrstvu. 
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POVZETEK IZVAJANJA AKTIVNOSTI PROGRAMA POŠ V OBDOBJU 2017-2021 

 
Projekt je na Osnovni šoli Žiri prvi dve leti (2017 in 2018) vodila Multiplikatorka POŠ, ki je po 
izobrazbi magistrica psihologije in v edukaciji za pridobitev naziva psihodramski praktik. Zadala 
si je, da bo vsebine v neposredni in posredni obliki vnesla v učno okolje ter predlagala štiri 
različne a vzporedne oblike poučevanja, posvetovanja in sodelovanja z učenci in strokovnimi 
ter vodstvenimi delavci. To so bila: individualno delo z učenci, interesne dejavnosti za učence, 
tabori namenjeni učencem in delavniška srečanja za vodstvene in strokovne delavce.  
 
Tretje koledarsko leto Projekta Popestrimo šolo je bilo deležno nekaj sprememb. Z mesecem 

februarjem 2019 je z delom multiplikatorke prenehala Miša Bakan. Z mojim prihodom na to 

delovno mesto je prišlo do nekaterih sprememb v ponujenih aktivnostih, saj sta se področji 

najinega poklica razlikovali. Tako sem kot diplomirana profesorica športne vzgoje projekt 

zapeljala v smeri mojega poklica. Še vedno sem obdržala zastavljene vsebine (individualno 

delo z učenci, interesne dejavnosti za učence, tabore za učence in delavniška srečanja za 

vodstvene in strokovne delavce) ter jih še dodatno nadgradila. 

 
Pri vseh oblikah posredovanja znanja in veščin sva izhajali iz ciljev po krepitvi bralne 
pismenosti (1), dviga jezikovnih in socialnih kompetenc (2), kompetence učenje učenja (3), 
kritičnega mišljenja (4), razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh (5), raziskovanja (6), 
inovativnosti (7), ustvarjalnosti (8), trajnostne naravnanosti (9), uporabe pametne tehnologije 
(10) ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo (11).  
 
Sledijo poročila o poteku izvajanja aktivnosti po letih: 
 
LETO 2017 
 
Projekt Popestrimo šolo smo na OŠ Žiri pričeli izvajati meseca maja 2017. Začetek je bil 
negotov, kmalu sem kot vodja projekta ugotovila, da bo projekt uspešen in uresničen v 
tolikšni meri, kolikor bom uspela motivirati in privabiti udeležene. Zato sem najprej pričela 
predstavljati projekt učencem OŠ Žiri, najprej preko Dnevov odprtih vrat. Ob tem sem zbirala 
ideje učencev, kaj bi si želeli početi. Iz konkretnih predlogov sem pripravila delovna druženja 
za katera sem si v ozadju zastavljala vzgojne-osebnostne socialne cilje. Preko odprtih srečanj 
sem učencem predstavljala metode skupinskega dela, ki sem jim jih ponudila v rednih 
skupinskih aktivnostih, katere sem pričela izvajati s šolskim letom 2017/2018.  
 
INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI 
Individualne aktivnosti sem izvajala v mesecu maju in juniju. Že v prvem mesecu sem uspela 
vključiti 20 učencev in v naslednjem mesecu še dodatnih 7. Individualno delo med počitnicami 
ni potekalo, tako da sem se z mesecem septembrom ponovno pričela srečevati s 17 učenci, v 
mesecu oktobru je sodelovalo 15 učencev, v novembru 14 in v decembru 16 učencev. V 
skupnem številu sem izvedla 191 individualnih srečanj. Nekateri učenci so prihajali tedensko, 
nekateri dvakrat mesečno, nekateri po potrebi. Nabor učencev, ki prihajajo na individualna 
srečanja, fluktuira. Fluktuacija je povezana z njihovimi potrebami po delu na posamični 
psihosocialni tematiki ali/in z zapleti na učnem področju. 
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POLETNE SKUPINSKE AKTIVNOSTI 
Tekom poletnih počitnic 2017 sem izvedla dva termina petdnevnih počitniških Poletnih 
aktivnosti, ki sem jih ponudila učencem od 1. do 9. razreda. Aktivnosti so bile dobro obiskane 
(N1=21, N2=23). Prav tako sem izvedla načrtovane tabore, in sicer sem v mesecu juliju izvedla 
tridnevni Tabor Izzivnik (N=15), Tabor Črkolomnik (N=25) in Tabor A je učenje lahko lahko? 
(N=14). Tabor Izzivnik je bil namenjen učencem od 4. do 9. razreda, Tabor Črkolomnik 
učencem od 1. do 3 razreda in Tabor A je učenje lahko lahko učencem od 4. do 9. razreda. 
Med jesenskimi počitnicami sem organizirala počitniške aktivnosti Posvetimo se pticam 
(N=16), namenjene učencem od 2. do 4. razreda. 
 
 V skupnem številu sem v sklopu počitniških aktivnosti zabeležila 60 udeležencev (nekateri 
učenci so se udeležili večih aktivnosti), v sklopu taborov pa 54 udeležencev (nekateri učenci so 
se prav tako slednjih ponovno udeleževali).  
 
SKUPINSKE AKTIVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
Z novim šolskim letom sem zagnala skupinske aktivnosti – v mesecu septembru sem 
promovirala aktivnosti tako po razrednih skupnostnih kot na nekaterih roditeljskih srečanjih. 
Glede na interes učencev sem ustvarila pet skupin na štirih različnih področjih (Igrajmo se 
psihologijo, Raziskovanje sveta (dve skupini), Učenje učenja in Pestra kuhinja).  
 
Igrajmo se psihologijo 
Ob ponedeljkih smo se srečevali  skupino Igrajmo se psihologijo, kjer smo se naprej posvetili 
spoznavanju, nato prijateljstvu, poslušanju, sanjam, tožarjenju in prepiranju, možganom in 
sproščanju ter krivici. V skupino je bilo vključenih pet mlajših učencev in dve starejši učenki, ki 
sta s svojimi izvrstnimi idejami ustvarjali prijetno vzdušje za celotno skupino.  Eden od 
udeležencev je povedal: »Imam se odlično, ker delam različne stvari.« 
 
Raziskovanje sveta 
Ob torkih smo se srečevali z učenci od 2. do 4. razreda (N=24) pri Raziskovanju sveta, kjer smo 
se naprej spoznali in razdelili v dve skupini (Gozdne sence ter Risi in konji). Na prvem srečanju 
smo izdelali gozdne pošasti in jih ozvočili, tako da smo lahko prisluhnili zgodbi vsaki izmed 
njih. Sledilo je »gozdno srečanje«. V gozdu smo prisluhnili zgodbi Zdenke Kokotec Mavrični 
krtek in iz jesenskega listja naredili najprej več manjših mavric, nato pa skupno večjo mavrico. 
V mesecu novembru smo spoznavali svet ptic. Pomagali smo si z zgodbami Polonce Kovač 
Ptičje leto. V istem mesecu smo risali, lepili in sestavljali ustvarjalni prikaz zgodbe Mala miška 
in veliko rdeče jabolko (A. H. Benjamin) in Nekaj res posebnega (Helena Kraljič). V prazničnem 
decembru smo ustvarjalni voščilnice in okraske iz volne. Zadnje srečanje je bilo nekaj 
posebnega – takrat smo se srečali v celotni zasedbi in prisluhnili zgodbi Virginija Volk (Kyo 
Maclear), pomislili na svoje posebnosti, jih povezali z naključnimi predmeti, ki so vabili iz 
sredine našega kroga in nato povezali izbrane predmete v skupno zgodbo skupine. Kako bi to 
zvenelo? Eno zgodbo bomo delili tudi z vami. 
»Vsa naša čustva se zaprejo v škatlico in ta čustva so: jeza, začudenje in veselje. Vsako čustvo 
ima svojo stran, tako kot kocka. Vsi skupaj smo povezani z verižico in sestavljamo 
sestavljanko.« 
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Učenje učenja 
Ob sredah smo se srečevali s skupino učencev od 5. do 9. razreda. Število udeležencev je 
variralo, in sicer se je srečanja udeleževalo od 6 do 9 učencev. Vsak učenec si je izbral učno 
snov, ki bi jo želel predelati in se ji posvetil. Nekateri učenci so se učili tudi v paru. Učenci so 
dobili z moje strani predloge in ideje, kako bi učenje lahko poglobili in na kakšen način bi si 
posamičen učenec lahko učno snov bolj zapomnil. Z učenci smo spoznali različne učne tipe in 
se posvetili tri-delnemu modelu učenja.  
 
Pestra kuhinja 
Ob četrtkih smo se srečevali s skupino učencev od 3. do 9. razreda (N=11) in kuhali. Na voljo 
smo  imeli 3 ure. V tem času smo se razdelili v skupine, pregledali recepte in si razdelili naloge. 
V zastavljenem času so morali jedi pripraviti in servirati. Sledilo je skupno kosilo, komentiranje 
naše uspešnosti ter pospravljanje. Z učenci smo se prebili čez mesec testenin, juh in kruha. V 
oktobru smo se tako posvetili jušnim testeninam, krpicam in idrijskim žlikrofom. V novembru 
smo pripravljali enostavne juhe in porabili naše »jušne priboljške« ter se lotili večjega podviga. 
Pripravili smo golaž in Chilli con carne. V decembru smo bili sprva malce manj uspešni pri 
pripravi kruha in krušnih izdelkov, zato smo zavihali rokave in se ponovno podali na delo. 
Preizkusili smo krog odločnosti »Napake vodijo k uspehu« in uspeli. 
 
Pri miselnem viharjenju in pripravili aktivnosti so bile pogosto aktivne tudi članice Kluba 
prostovoljcev, kjer smo se dobivali dvakrat mesečno. Učenke iz 7., 8. in 9. razreda so redno 
sodelovale pri navedenih tedenskih aktivnostih.  
 
Tekom leta 2017 sem izvedla 12 delavniških srečanj s strokovnimi in vodstvenimi delavci OŠ 
Žiri. V skupnem številu se je delavnic udeležilo 50 posameznikov, in sicer v 103 obiskih 
delavnic, ki so trajale 2 šolski uri. Pripravila sem delavniška srečanja na temo: neverbalna 
komunikacija, učenje učenja, tehnike sproščanja in obrambni mehanizmi. 
 
LETO 2018 
 
INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI 
Učencem smo prilagali vsebine in metode dela individualnih ur glede na njihove potrebe ter 
prepoznana močna ter šibka področja. Glede na to imajo učenci precej drugačne izkušnje 
individualnih ur. Psihosocialne tematike, ki smo se jih dotikali skozi celotno leto 2018 so bile 
strahovi, prijateljstva, medvrstniški odnosi, zavračanje, ljubezen, spolna usmerjenost, 
družinske razmere, čustvene težave, vedenjske težave, načrtovanje časa, vztrajnost, 
samopodoba, ipd. Na področju Učenja učenja sem se z mlajšimi učenci pogovarjala o bralnih 
strategijah in jih podpirala pri razvijanju bralnega razumevanja. Pri starejših učencih je bil 
poudarek v večji meri na učnih strategijah, mnemotehnikah, risanju stripov, uporabi 
kreativnih potencialov, razvoju refleksije, ipd. Učencem sem pogosto nudila tudi strokovno 
pomoč. Trije učenci so bili zainteresirani za dodatno delo, zato sem z eno od njih načrtovala 
Eko tabor ter Sejem rabljenih stvari 2017. Preostala dva učenca pa sta najprej ločeno potem 
pa v sodelovanju pripravljala knjigo stripov o temah povezanih z medsebojnimi odnosi. V 
šolskem letu 2018/2019 so se poleg omenjenih priključile še tri učenke, s katerimi smo 
intenzivneje delale na razumevanju doživljanja in iskanju podobnosti ter razlik med 
delovanjem posameznikov.  
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V individualno delo je bilo v letu 2018 vključenih 43 učencev. Opravila sem 356 individualnih 
srečanj.  
 
SKUPINSKE AKTIVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
V letu 2018 sem pripravila 114 srečanj, kjer sem zabeležila 2241 obiskov učencev.  
 
Pestra kuhinja 
Cilj aktivnosti je bil približati učencem osnovne tehnike priprave hrane. Pri aktivnosti sem 
spodbujala ustvarjalnost in kreativnost “za pultom”. Pri aktivnosti Pestra kuhinja so bili učenci 
od 3. do 9. razreda razporejeni v dve mešani skupini. V aktivnost je bilo vključenih največ 12 
učencev. Program je bil izveden na podoben način kakor v lanskem šolskem letu. Učenci, ki so 
sodelovali že lani, so svoje vloge nadgradili in sodelovali kot pomočniki. 
 
Ekstra pestra kuhinja 
Cilj aktivnosti je bilo razvijanje kreativnosti v kuhinji in omogočanje učencem, ki jih »kuharija« 
veseli in zanima skupno kuhanje ter ustvarjanje novih jedi. K aktivnosti so bili vabljeni učenci 
od 6. do 9. razreda. Zbrala se je skupina nadobudnih kuharjev. K Ekstra pestri kuhinji smo 
povabili tudi kuharje in kuharice, ki so z nami delili svojo malo kulinarično skrivnost. V letu 
2018 smo tako povabili že kuharskega mojstra Klemna Pavka, s katerim smo pripravljali 
izdelke iz čokolade, ter gospo Janjo, ki nam je predstavila postopek priprave klasične 
kremšnite.  
 
Raziskovanje sveta (Raziskovanje in ustvarjanje) 
Cilj aktivnosti je spodbujanje razmišljanja in ustvarjalnosti. Po lanskoletni aktivnosti 
Raziskovanje sveta sem v tem letu ponudila Ustvarjanje in raziskovanje. Aktivnost je bila 
namenjena učencem od 2. do 4. razreda. Aktivnosti so kakor v lanskem letu prepredene s 
spoznavanjem pravljic, ki spodbujajo razmišljanje in pogovarjanje. Na podlagi zgodb smo 
zopet ustvarjali, in sicer s pomočjo različnih metod – od risanja, oblikovanja mase do zlaganja 
kamenčkov, listja ter ustvarjanja iz drugih naravnih materialov. Posvetili smo se tudi odpadnim 
materialom in ustvarjali ponovno, tako kot smo npr. v počitniškem času »obudili« stare 
nogavice in iz njih naredili lutke. Poleg ustvarjalnega dela smo se z učenci priključili tudi k 
projektom, ki so se odvijali na šoli. Učenci so tako sodelovali pri organizaciji sejma rabljenih 
stvari (januar, februar 2019) ipd.  
 
Učenje učenja 
Učenci so se imeli možnost enkrat tedensko priključiti učenju v skupnem prostoru. Vsak je 
lahko prišel s svojo učno zagato in smo jo poskušali rešiti. Pri Učenju učenja smo se ukvarjali s 
konkretnimi učnimi zagatami in preko naših zapletov spoznavali rešitve ter možnosti, kako se 
učiti in od tega čim več dobiti. Aktivnost je bila namenjena učencem od 5. do 9. razreda.  
 
POLETNE SKUPINSKE AKTIVNOSTI 
 
Tabori  
V letu 2018 smo pripravili tri tabore. V mesecu februarju Eko tabor za učence od 2. do 5. 
razreda. Tabor je potekal na OŠ Žiri in je trajal dva dni. Z učenci smo prebirali pravljice o 
varovanju narave, skrbi za okolje ipd. Seznanili smo se z ustvarjanjem lastnih ekoloških 
nadomestkov za sredstva, ki jih kupujemo v trgovinah. Poleg tega so učenci spoznali tudi 
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osnove razvrščanja smeti. Ustvarili smo igro razvrščanja smeti in pripravili skupno knjižico z 
idejami, kako si »eko« pospestriti življenje. Na taboru je sodelovalo 15 učencev.  
  
V mesecu avgustu smo se s 14. učenci od 5. do 9. razreda odpravili na Izzivnik 2. Na tokratnem 
Izzivniku, ki je trajal 4 dni, smo se osredotočili na spoznavanje sebe in drugih, urjenju 
»pogovornih spretnosti«, ustvarjanju in soustvarjanju v skupini učencev različnih starosti, ki se 
je tekom šolskega leta dodatno spoznala, skupinskem opravljanju izzivov, sproščenemu 
druženju in tudi razmišljanju v prijetnem naravnem okolju obdanem z vrtovi, živalmi in 
čudovitimi gozdovi. 
 
V mesecu oktobru smo organizirali tabor Sprejemanje drugačnosti, ki je bil namenjen 
učencem 6. razredov. V sodelovanju z učiteljico angleškega jezika sva pripravili vsebinsko in 
tudi metodično zanimivo srečanje, ki so ga učenci dobro sprejeli. Tabora se je udeležilo 15 
učencev.  
 
Počitniške aktivnosti 
Poletne »nogavične« aktivnosti - 26. 6. – 29. 6. 2018: Z učenci smo se posvetili pozabljenim, 
strganim, najdenim in tudi našim najljubšim nogavicam. Stare nogavice smo zbrali in ustvarjali 
smo nogavične pogovorjevalčke. Ustvarili smo tudi knjižice, kamor so si učenci zapisovali 
pomembnosti, ki so ji odkrivali v tistih dneh. Aktivnosti se je udeležilo 20 učencev. 
 
Poletne »migajoče« aktivnosti – 9. 7. – 12. 7. 2018: Vzeli smo si čas za igro, miganje v naravi in 
tudi za kopanje. Aktivnosti se je udeležilo 29 učencev. 
 
Poletne »barvne« aktivnosti – 23. 7. – 26. 7. 2018: Posvetili smo se barvam. Preizkusili smo 
zanimive tehnike barvanja, poskušali smo tudi skuhati raznobarvne jedi, prepoznavali smo 
barve našega razpoloženja itd. Razmišljanja o barvah in raziskovanja barv nam ni zmanjkalo. 
Aktivnosti se je udeležilo 28 učencev.  
 
Delavniška srečanja 
V letu 2018 sem izvedla 26 psihoedukativnih delavnic, kjer je bilo na novo vključenih 117 
strokovnih delavcev. Po prvih delavnicah v letu 2017 sem spremenila metodo dela in 
prilagodila pristop potrebam udeleženim. Za učinkovito delo in uspešno predajo ključnih 
informacij sem morala biti precej fleksibilna tako glede metode kakor samih vsebin. Udeleženi 
so bili v veliki meri zadovoljni. Poročali so, da so jim delavnice hitro minile in da so prejeli 
precej ustvarjalnih idej za svoje nadaljnje delo.  
Pri delavniškem delu sem se fokusirala na podajanje konkretnih idej dela z učenci, ki sem jih 
predhodno tudi sama preizkusila. Prav tako sem vnašala elemente psihodrame in poskusila 
udeležene pripeljati do lastne izkušnje s tematiko, ki je bila obravnavana.  
Tekom leta 2018 sem na šolah OŠ Jela Janežiča, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka in OŠ Škofja 
loka – mesto (dve skupini) izvedla sledeče delavnice: Neverbalna komunikacija, Tehnike 
sproščanja, Obrambni mehanizmi in Konzerviranje pozitivnega doživljanja. Na matični šoli sem 
poleg treh delavnic o Konzerviranju pozitivnih emocij izvedla še delavnico Psihodramski 
pristopi pri poučevanju. Na OŠ Cerkno sem izvedla dve delavnici na temo Psihološki pristopi, 
na OŠ Škofja Loka mesto pa pripravila predstavitev projekta Popestrimo šolo. 
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LETO 2019 
 

S spremembo na delavnem mestu multiplikatorke je marca 2019 prišlo do nekaterih 

sprememb v ponujenih aktivnostih. Šolsko leto 2018/19 sem izpeljala z vsemi že obstoječimi 

aktivnostmi in uvedla novo aktivnost Gibalne urice za učence od 1. do 3. razreda. Učenci so 

učiteljičino spremembo dobro sprejeli in aktivnosti tudi v nadaljevanju obiskovali v enakem 

številu. Gibalne urice so bile zelo dobro sprejete in v vseh treh generacijah so bile skupine 

polne.  

 

V primerjavi s prejšnjim letom sem se za šolsko leto 2019/20 odločila in program razširila še s 

tremi novimi aktivnostmi: Gibalne urice napredni, Nora zabava in Šolski vrt. Na novo sem 

izpeljala tudi dejavnost – promocijo »Gibanje skozi igro«, ki sem jo predstavila učencem od 1. 

do 5. razreda ob koncu šolskega leta, v mesecu maju in v začetku novega šolskega leta, v 

mesecu septembru. Namen promocije je bil ozaveščanje učencev o pomembnosti gibanja za 

njihovo zdravje in razvoj ter da jih vzpodbudimo k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

 

INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI 
V letu 2019 smo na individualnih aktivnostih ponujali Življenjščino, Učenje učenja, z dvema 

učenkama pa smo delali po individualnem programu. Tematike o katerih smo se pogovarjali 

so se nanašale na strahove, prijateljstva, medvrstniške odnose, zavračanje, ljubezen, spolno 

usmerjenost, družinske razmere, čustvene težave, vedenjske težave, načrtovanje časa, 

vztrajnost, samopodobo, ipd. Na področju Učenje učenja smo z mlajšimi učenci razvijali bralno 

razumevanje in individualna šibkejša področja posameznika.  

Individualni program z učenkama s katerima sem delala 1 : 1 se je pri eni nanašal na napredni 

motorični program, izvajanje vaj v oteženih okoliščinah in napredku v gibanju. Z drugo učenko, 

ki je kazala znake avtizma, sva izvajali osnovna motorična gibanja, naravne oblike gibanja, 

predvaje za določene športne prvine, nudila sem ji pomoč pri učenju, sprejetju v skupini ipd.  

Dve učenki sta bili zainteresirani za dodatno delo, zato sem ju vključila v poletne tabore, 

Miklavžev sejem in z njima razvijala ideje za naprej. 

 V individualno delo je bilo v letu 2019 vključenih 21 učencev. Opravila sem 296 individualnih 

srečanj.  

 

SKUPINSKE AKTIVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
V letu 2019 sem pripravila 179 srečanj, kjer sem zabeležila 2022 obiskov učencev. Aktivnosti 

so bile: 

 

Pestra kuhinja 

V aktivnost je bilo vključenih 12 učencev. Program je bil izveden na podoben način kakor v 

lanskem šolskem letu.  

 

Raziskovanje in ustvarjanje 

Aktivnost je bila namenjena učencem od 2. do 4. razreda. Aktivnosti so bile prepredene s 

spoznavanjem pravljic. Nanje je bilo vključenih 14 učencev. 
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Učenje učenja 

Učenci so se imeli možnost enkrat tedensko priključiti učenju v skupnem prostoru. Aktivnost 

je bila namenjena učencem od 3. do 9. razreda.  

 

Gibalne urice 

V mesecu marcu 2019 sem pričela z aktivnostjo Gibalne urice. S prihodom na Projekt sem 

razmišljala s čim lahko še doprinesem v razvoj in širino samega Projekta. Kot profesorica 

športne vzgoje in ob upoštevanju dejstva, da se dandanes otroci premalo gibljejo ter imajo 

precej težav z osnovnimi/naravnimi oblikami gibanja, sem dodala aktivnost v katero sem 

vključila učence, ki so bili gibalno šibkejši. Aktivnost se je izkazala za zelo dobro sprejeto s 

strani učencev, razrednikov in staršev. Zato sem s septembrom dejavnost razširila in ponudila 

Gibalne urice osnovni in napredni program. Osnovni program je bil namenjen motorično in 

gibalno šibkejšim ter učencem s slabšo telesno držo ali kakšnim drugim telesnim 

primanjkljajem. Napredni program je bil namenjen motorično močnejšim učencem, saj smo 

tam razvijali gibalne spretnosti pod oteženimi okoliščinami in z dodatnimi nalogami. 

 

Nora zabava 

Ob upoštevanju želje, da si učenci želijo več športnih dejavnosti, sem v mesecu septembru 

ponudila aktivnost Nora zabava. Aktivnost je bila namenjena motorično najmočnejšim 

posameznikom. Pri nabiranju učencev so mi pomagali razredniki in rezultati športno-

vzgojnega kartona. Aktivnost sem ponudila učencem 2. in 3. razredov, obiskovalo jo je 12 

učencev. Izvajali smo osnovne in napredne gimnastične prvine, akrobatiko, cirkuške prvine, se 

spoznavali z različnimi športi in sodelovali na proslavi ob državnemu prazniku.  

 

POLETNE SKUPINSKE AKTIVNOSTI 
V letu 2019 smo pripravili dva tabora. V mesecu juliju je potekal tabor Izzivnik, ki je bil že 3. po 

vrsti. Tabor je potekal štiri dni in udeležilo se ga je 15 učencev od 4. do 9. razreda. Teme 

Izzivnika so bile: izraziti se, preizkusiti se, pokazati se in sprejeti se. Poleg tem smo izvajali 

športne igre, jutranjo jogo in vaje za razgibanje možgančkov, vodne igre, lov na izgubljeni 

zaklad, pekli pico in imeli družabne večere. Ogledali smo si tudi različne filme, ki so bili 

obarvani z zgoraj navedeno tematiko, poslušali rap glasbo in se izražali skozi glasbo. Učenci so 

tudi sami pripravili predstavitev kako sami sebe izražajo skozi različna besedila oziramo 

besedo. Skupaj z učenci smo sodelovali in pomagali pri različnih opravilih: postiljanju postelj, 

prebiranju blitve, pripravi sivke v žakeljčke, pletju plevela in pripravi hrane. Učenci so bili s 

taborom zelo zadovoljni. 

 

V mesecu avgustu smo, v terminu od 19. 8. do 23. 8. 2019, v Strunjanu izpeljali Športni tabor 

za učence od 4. do 9. razreda. Zanimanje je bilo ogromno, saj se ga je udeležilo 63 otrok. Pri 

izpeljavi so pomagali še štirje drugi učitelji. Tabor je bil zelo raznolik s športnimi in 

ustvarjalnimi delavnicami. Dvakrat dnevno smo se odpravili na plažo, kjer smo se preizkusili v 

različnih tehnikah plavanja, vodnih igrah, različnih skokih v vodo, gradnji gradov iz mivke in v 

nogometu na mivki. Poleg vodnih in obvodnih aktivnosti smo izvajali še različne igre z žogo, 

razvijali motoriko in koordinacijo gibanja, se preizkusili v lokostrelstvu, namiznemu tenisu, 

orientaciji, lovu na izgubljeni zaklad in se družili ob različnih družabnih igrah. Pozabili nismo 
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niti na urejanje sob, pospravljanje posode po obrokih in skrbi za lepo in čisto okolico našega 

bivanja. Večere smo izkoristili za razna športna tekmovanja, team building, se odpravili na 

nočni pohod do križa in opazovali lučke v smeri Trsta in Benetk. Zadnji večer so učenci 

pripravili zaključni večer, kjer so pokazali veliko kreativnosti - niso pozabili niti na preizkus v 

kvizu nas učiteljev. Tabor se je izkazal za zelo uspešnega.  

 
Počitniške aktivnosti 
 

Zimske »migajoče« aktivnosti - 25. 2. – 1. 3. 2019:  

Konec meseca februarja smo pripravili tabor »migajoče« aktivnosti za učence razredne 

stopnje. Udeležilo se ga je 30 učencev. Izvajali smo motorično – gibalne vsebine, igre z žogo in 

vaje team buildinga. 

 

Prvomajske aktivnosti – 29. 4. –  30. 4. 2019:  

V času prvomajskih počitnic smo 29. 4. in 30. 4. 2019 organizirali aktivnosti za učence od 1. do 

3. razreda. Aktivnosti se je udeležilo 21 učencev in ena prostovoljka iz 6. razreda. Dejavnosti 

so bile vezane na naravo. Ustvarili smo knjigo z naslovom Narava. V njej najdemo po 

abecednem vrstnem redu zapisane in ilustrirane besede, ki so povezane z naravo. Ustvarjali 

smo z naravnimi materiali – poslikava na kamenčke s prstnimi barvami, izdelava svojega 

imena s pomočjo vejic, rožic, trav, mahu… Vmes smo se odpravili tudi na pohod ter se 

pogovarjali o obnašanju in odnosu do narave. V kotičku na kamenčkih ob reki Sori smo 

prebrali pravljico ter razmišljali in pokomentirali, kako bi lahko našo naravo/okolje naredili 

boljše. 

 

Poletne »migajoče« aktivnosti – 26. 6. –  28. 6. 2019:  

V mesecu juniju smo organizirali 1. termin poletnih aktivnosti za učence od 1. do 5. razreda. 

Aktivnosti se je udeležilo 26 učencev. Izvajali smo različne dejavnosti v naravi, odpravili smo se 

na Trim stezo, kjer smo opravili različne gibalne naloge na postajah. Najpogumnejši so se 

preizkusili v hoji po 5 cm širokem traku, ki je na višini enega metra od tal. Obiskali smo 

konjeniški klub, kjer je vzporedno potekal jahalni tabor, si ogledali jahalno urico in se spoznali 

s tremi konji. Spoznavali smo tudi različne športe, ob vročem dnevu pa izpeljali vodne igre. 

Pozabili nismo niti na ustvarjanje z naravnimi materiali. 

 

Poletne aktivnosti – 15. 7. – 19. 7. 2019 in 22. 7. – 26. 7. 2019:  

V mesecu juliju smo organizirali še 2. in 3. termin poletnih aktivnosti za učence od 1. do 5. 

razreda. Aktivnosti v 2. terminu se je udeležilo 19 učencev, v 3. terminu pa 17 učencev. 

Aktivnosti so potekale 2x po 5 dni. Prvi dan smo se po uvodnem spoznavanju in različnih 

igricah povezovanja odpravili na pohod v naravo k reki Sori. Tam smo izvedli tekmovanja v 

metanju žabice, v postavljanju najvišjega stolpa in v sestavi mini bazena, kateri drži vodo 

najdlje. Drugi dan smo preživeli na nogometnem igrišču in izvajali različne oblike gibanja in 

vaje za razvoj osnovne motorike. To smo nato popestrili z igro nogometa z veliko napihljivo 

žogo in s floorballom, ki smo ga izvajali s črvi za plavanje, za žogo pa smo uporabili napihljivo 

žogo za v vodo. Tretji dan smo v vročem dnevu posvetili vodnim igram. Izvajali smo štafetne 

igre z vodnimi balončki, prenašali vodo na različne načine in tekmovali v polnjenju veder z 
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vodo. Naslednji dan smo posvetili kreativnosti in ustvarjanju. V prvem terminu smo ustvarjali 

lovilce sanj iz naravnih materialov. Najprej smo nabrali material v naravi (listje, palčke, 

kamenčke) in nato nadaljevali z ustvarjanjem. Zadnji dan smo posvetili kopanju na letnem 

kopališču in raznim igram na vodi, igralih in na mivki, ki sta v neposredni bližini kopališča. 

 

Jesenske aktivnosti – 28. 10. – 30. 10. 2019:  

V času krompirjevih počitnic smo od 28. 10. do 30. 10. izvedli športne aktivnosti z 

ustvarjalnimi delavnicami za učence od 1. do 5. razreda. Aktivnosti, ki so potekale od 8:00 – 

13:00, se je udeležilo 27 učencev in učenk. Glede na število otrok sta pri izpeljavi pomagali še 

dve učiteljici. En del aktivnosti je predstavljalo ustvarjanje, ki je bilo vezano na prihajajoče 

praznike in na noč čarovnic. Tako smo ustvarjali maske, netopirje, buče, pošasti iz origamija in 

čarovnice. Drugi del pa je bil športno obarvan. Prvi dan, ko je bilo še lepo vreme, smo se 

odpravili na sprehod v naravo, si ogledali šolski vrt in uživali v pisani jeseni. Ostala deževna 

dneva smo preživeli v šolskih prostorih, kjer smo se spoznavali z različnimi športi, izvajali 

štafetne igre, igre povezovanja in spoznavanja ter razvijali timski duh in sodelovanje.  

 

OSTALO 
 

Sejem  

V mesecu februarju smo organizirali sejem rabljenih stvari, ki je bil precej uspešen. Sejem je 

pripravila še prejšnja multiplikatorka ob moji pomoči in ob pomoči prostovoljcev. Teden dni 

pred dogodkom so učenci po razredih zbirali stvari, nato smo jih s prostovoljci sortirali in jih 

pripravili po sklopih. Tako kot lani je šlo po načinu menjalni sistem – 1 rabljena stvar se 

zamenja za 1 kuponček, več kot 4 stvari se zamenja za 2 kupončka in vsak kuponček se lahko 

zamenja za en predmet. Pripravili smo tudi srečelov in pogostitev. Dogodek je bil zelo uspešen 

– v eni uri so pošle vse stvari. V mesecu novembru smo izpeljali Miklavžev sejem. V okviru 

Projekta Popestrimo šolo sem sodelovala s 6. a razredom in njihovo razredničarko. Za sejem 

smo pripravili sladkorne hiške. Dan pred sejmom smo se dobili in ustvarjali sladkorne hiške, ki 

smo jih nato poljubno okrasili. Naslednji dan, ko so se posušile in postale trdne, smo jih zavili v 

darilni papir in jih pripravili za sejem, ki se je odvijal v popoldanskem času. Poleg ustvarjanja 

smo imeli super druženje in povezovanje znotraj razreda. 

 

Promocija  - Gibanje skozi igro 

V mesecu maju in septembru sem organizirala promocijo – Gibanje skozi igro za učence od 1. 

do 5. razreda. Izvedla sem aktivnosti, ki pomembno vplivajo na razvoj osnovne motorike in 

gibalni napredek otrok. Vse aktivnosti so bile izpeljane skozi igro, tako da so učenci zelo uživali 

in ob enem delali na gibalnem razvoju. Igre so bile prilagojene glede na starost oz. razred. Za 

promocijo te tematike sem se odločila, ker so se bližale poletne počitnice in sem želela, da bi 

si učenci znali poiskati zanimive igre, se družili med sabo in seveda bili gibalno aktivni. V 

septembru je bil namen, da z novim šolskim letom učence spomnimo in ozaveščamo o 

pomembnosti gibanja za njihovo zdravje in njihov razvoj ter jih vzpodbudimo k gibanju. 
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DELAVNIŠKA SREČANJA 
Za strokovne delavce je v letošnjem letu bivša multiplikatorka pripravila 4 delavniška srečanja 

in vključila 30 strokovnih delavcev.  

 
LETO 2020 
 
Četrto koledarsko leto Projekta Popestrimo šolo je bilo deležno precejšnje iznajdljivosti. Za 
nami so bili koronski časi, obdobja, ko smo se morali spopasti z danimi situacijami. Začetki 
dela na daljavo so bili zahtevni, morali smo pokazati veliko iznajdljivosti in kreativnosti, da so 
stvari na projektu potekale nemoteno dalje. K sreči sem se z dobrim znanjem računalništva in 
še boljšega odziva ter sodelovanja z učenci hitro adaptirala na dane situacije. 
 
INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI 
V letu 2020 sem na individualnih aktivnostih ponujala Življenjščino – Kdo pa si?, Učenje 

učenja, s štirimi učenkami pa delala po individualnem programu. Tematike o katerih smo se 

pogovarjali so se nanašale na strahove, prijateljstva, medvrstniške odnose, zavračanje, 

ljubezen, spolno usmerjenost, družinske razmere, čustvene težave, vedenjske težave, 

načrtovanje časa, vztrajnost, samopodobo, ipd. Na področju Učenje učenja smo z mlajšimi 

učenci razvijali bralno razumevanje in individualna šibkejša področja posameznika, z učencem 

6. razreda pa sva delala na zapisu po nareku. Individualni program za učenki s katerima sem 

delala 1 : 1, se je pri eni nanašal na napredni motorični program, izvajanje vaj v oteženih 

okoliščinah in napredku v gibanju. Z drugo učenko, ki je kazala znake avtizma, pa sva izvajali 

osnovna motorična gibanja, naravne oblike gibanja, predvaje za določene športne prvine, 

nudila sem ji pomoč pri učenju, sprejetju v skupini in ostalo. S šolskim letom 2020/21 se je 

omenjena prešolala na OŠ za otroke s posebnimi potrebami. V septembru 2020 sem k 

individualnemu delu dodala še dve učenki. Prva je bila učenka 4. razreda z bolečinami v križu, 

slabo telesno držo in šibkim mišičnim tonusom. Druga učenka pa je bila iz 8. razreda - 

nadarjena pri predmetu Šport. Z njo sva izvajali napredni program na njenem močnem 

področju in izboljšave pri športu, ki ga trenira – košarki.   

V letu 2020 se je še več učenk odločilo za prostovoljstvo in dodatno delo. Vključila sem jih v 

zimske in poletne aktivnosti. Pomagale so pri načrtovanju vsebin ter sami izpeljavi. Glede na 

veliko zanimanje učencev za udeležbo na taborih, so pomagale kot drugi »učitelj« pri vodenju 

skupine.  

 

V individualno delo je bilo v letu 2020 vključenih 16 učencev. Opravila sem 119 individualnih 

srečanj v živo. Prav tako sem nekatera individualna srečanja, kot delo 1 : 1 opravljala tudi v 

času dela na daljavo.  

 

SKUPINSKE AKTIVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
V letu 2020 sem pripravila 123 srečanj, kjer sem zabeležila 1607 obiskov učencev. Prav tako so 

dejavnosti potekale nemoteno v času šolanja na daljavo.  
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Pestra kuhinja in Šolski vrt 

V novem šolskem letu 2020/21 sem Pestro kuhinjo povezala skupaj s Šolskim vrtom. Skupino 

je sestavljalo 9 učencev od 3. do 9. razreda. Učence sem peljala postopoma od semena do 

pridelka, učili so se različnih vrtnarskih veščin, poudarjala sem pomen vrtnarstva, spoznavali 

so različno zelenjavo, zelišča, sadje, vrtne živali in žuželke. Učenci so imeli na voljo štiri visoke 

grede, kompostnik, hišice za koristne živali, uto za shranjevanje vrtnega orodja, sadno drevje 

in jagodičevje. Jeseni smo v povezavi s Pestro kuhinjo obirali jabolka in pripravili suhe krhlje, 

pomagali pri pripravi jabolčnega kisa ter kuhali iz pridelkov, ki smo jih pridelali.  

 

Raziskovanje in ustvarjanje 

V aktivnost je bilo vključenih 9 učencev.  

 

Učenje učenja 

Učenci so se imeli možnost enkrat tedensko priključiti učenju v skupnem prostoru. Aktivnost 

je bila namenjena učencem od 3. do 9. razreda.  

 

Gibalne urice 

Tudi v letu 2020 so potekale Gibalne urice, ki sem jih delila na osnovni in napredni program. 

Osnovni program je bil namenjen motorično in gibalno šibkejšim ter učencem s slabšo telesno 

držo ali pa so bili drugače gibalno ovirani. Napredni program je bil namenjen motorično 

močnejšim učencem, saj smo razvijali gibalne spretnosti v oteženih okoliščinah in z dodatnimi 

nalogami. Samo izvedbo Gibalnih uric sem povezala še z Zavodom Fitlab. Skupaj s 

predstavnico omenjenega zavoda, kineziologinjo, sva načrtovali podroben plan dela za 

osnovni program Gibalnih uric. 

 

Nora zabava 

Aktivnost je bila namenjena motorično najmočnejšim posameznikom. Pri »nabiranju« učencev 

so mi pomagali razredniki in rezultati športno-vzgojnega kartona. Aktivnost sem sprva 

ponudila učencem 2. in 3. razredov, obiskovalo jo je 12 učencev. V šolskem letu 2020/21 pa 

sem jo razširila še med 4. razrede, saj je bilo zanimanje zanjo izjemno veliko. Na aktivnost je  

bilo prijavljenih kar 26 učencev.  

 

POLETNE SKUPINSKE AKTIVNOSTI 
V letu 2020 smo bili zaradi slabe epidemiološke situacije primorani oba tabora, Izzivnik in 
Športni tabor, odpovedati. Povpraševanje in zanimanje učencev zanju je bilo veliko, s tem pa 
tudi razočaranje ob dejstvu, da v tem letu izpeljava ne bo mogoča. 
 
Počitniške aktivnosti 
V letu 2020 smo planirali pet počitniških aktivnosti, glede na omenjene razmere pa izpeljali le 

tri. 

 

Zimske aktivnosti, Športni tabor z ustvarjalnimi delavnicami (17. 2. – 21. 2. 2020):  

V mesecu februarja sem pripravila zimske aktivnosti - Športni tabor z ustvarjalnimi 

delavnicami za učence razredne stopnje. Tabora se je udeležilo 35 učencev. Aktivnosti so tri 
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dni  potekale v prostorih OŠ, ko se je vreme izboljšalo, pa smo ostala dva dneva izkoristili na 

svežem zraku. Izvajali smo različne športne igre, ki smo jih modificirali tako, da so bile 

učencem še bolj prijazne in zabavne. Igrali smo floorball s plavalnimi črvi in napihljivo žogo, se 

vozili na kitajskih vozičkih, igrali med dvema ognjema z 2 velikima in lahkima žogama, 

tekmovali v štafetnih igrah z uporabo balonov… pri ustvarjalnem delu smo ustvarjali maske, 

origamije, izdelke iz rolic WC papirja… Dva dni smo preživeli v naravi, odpravili smo se na daljši 

sprehod in izvajali športne igre na prostem. Učenci so bili s programom zelo zadovoljni in 

obenem razočarani, ker je pet dni tako hitro minilo. 

 

Poletne aktivnosti  (6. 7. – 10. 7. 2020):  

V mesecu juliju sem organizirala dva poletna tabora, ki sta bila športno in ustvarjalno 

obarvana. Povpraševanje za udeležbo na slednjih je bilo veliko, tako da so starši svoje otroke 

naknadno prijavljali še dan pred izvajanjem in prosili za njihovo udeležbo. Takšno 

povpraševanje in zanimanje za udeležbo pripisujem pomanjkanju druženja in socialnih stikov v 

preteklih mesecih, ko so se učenci šolali na daljavo. V prvem terminu, od 6. do 10. 7., se je 

tabora udeležilo 54 učencev od 1. do 5. razreda. Aktivnosti so potekale od 8. do 13. ure. Ob 

tako veliki udeležbi učencev na taboru, je pri izvedbi prostovoljno pomagalo 6 učenk iz 6. in 7. 

razreda, dva dijaka gimnazije (bivša učenca naše OŠ) ter tri učiteljice. Prvi dan smo imeli 

najprej spoznavni del, s katerim so se učenci med sabo spoznali in različne igrice povezovanja. 

Nato smo se razdelili v 4 skupine, ki so tekom dopoldneva krožile po različnih delavnicah. 

Izvajali smo športno delavnico – igre z žogo, plesno delavnico – kjer so se učenci naučili dveh 

koreografij, vrtnarsko delavnico – kjer se je poskrbelo za pridelek in urejanje vrta z okolico, ter 

ustvarjalno delavnico – kjer so učenci ustvarjali iz papirja. Drugi dan smo se odpravili na 

sprehod in aktivnosti na Trim stezo. Tam smo izvajali vaje po postajah do prihoda na jaso, kjer 

smo pomalicali in se nato razdelili v 4 skupine. Izvedli smo različne dejavnosti v gozdu: iskali 

različne rastline, živali, sestavljali slike iz naravnega materiala… in se po končanih aktivnostih 

odpravili nazaj k šoli. Tretji dan smo odšli na kamenčke k reki Sori, kjer smo preživeli aktiven 

dan ob vodi. Gradili smo jez, bazene, tekmovali v »žabicah« in namakali noge v osvežujoči 

Sori. Četrti dan smo izkoristili za namakanje in plavanje na Pustotniku. Plavalci so se preizkusili 

v različnih skokih v vodo, neplavalci pa so se igrali v nizki vodi. Vmes so se igrali na mivki, na 

odbojkarskem igrišču z žogo in otroških plezalih. Zadnji dan so zaplesali skupinski ples 

koreografij, ki so se ju naučili prvi dan na plesni delavnici. Po malici smo odličen teden 

zaključili z vodnimi igrami.  

 

Poletne aktivnosti (13. 7. – 17. 7. 2020):  

V drugem terminu, od 13. do 17. 7., se je tabora udeležilo 46 učencev od 1. do 5. razreda. 

Aktivnosti so prav tako kot prejšnji teden potekale od 8. do 13. ure. Tudi ta teden so 

pomagale prostovoljke iz 6. in 7. razredov ter oba gimnazijca, poleg njih pa še trije učitelji. Ta 

teden nam jo je malo zagodla tudi situacija s slabšanjem zdravstvenih razmer, saj do zadnjega 

nismo vedeli, če bomo lahko teden normalno izpeljali. K sreči je vse do konca tedna potekalo 

nemoteno. Prvi dan smo učence med sabo spoznali in izvedli nekaj športnih iger. Nato smo se 

razdelili v štiri skupine in izvedli ustvarjalno, športno, angleško in plesno delavnico. Drugi dan 

smo izkoristili za ustvarjanje, ker nam jo je malo zagodlo deževno vreme. Ko je prenehalo 

deževati, smo se odpravili na obvoznico in do šolskega vrta. Tretji dan smo ponovno odšli na 
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plavanje ter igre ob vodi na Pustotnik. Četrtek smo izkoristili za vodne igre, kjer smo vključili še 

razne štafete in igre namakanja. Zadnji dan pa smo namenili športnim aktivnostim z različnimi 

športnimi igrami. 

Učenci so bili z izpeljavo obeh taborov zelo zadovoljni in so si želeli podaljšati še za kakšen 

teden. Prav tako je ob koncu prišlo kar nekaj pozitivnih odzivov zadovoljnih staršev. 

 
SODELOVANJE S PROSTOVOLJCI 

V letu 2020 se je še več učenk odločilo pristopiti k prostovoljstvu na projektu. Na začetku, leta 

2019 je bila samo ena učenka, v letu 2020 pa se je ta številka dvignila na 6 učenk. Skupaj smo 

sodelovale z idejami pri načrtovanju aktivnosti, nudenju pomoči mlajšim učencem, pomoči pri 

izpeljavi počitniških aktivnosti in taborov. Bile so odličen zgled mlajšim.  

Odpovedana sta bila:  

• Miklavžev sejem ter sejem rabljenih stvari, 

• promocija gibanja Šport skozi igro. 

 
 
LETO 2021 
 
Zadnje leto Projekta Popestrimo šolo je še vedno potekalo v koronskih časih. Januarja smo 
nadaljevali z delom na daljavo, po zimskih počitnicah pa smo se nasmejani do ušes vrnili nazaj 
v šolske klopi.  
 
INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI 
V zadnjem letu sem na individualnih aktivnostih ponujala že znane dejavnosti: Življenjščino – 

Kdo pa si?, s štirimi učenkami pa delala po individualnem programu. Tematike o katerih smo 

se pogovarjali so se nanašale na strahove, prijateljstva, medvrstniške odnose, zavračanje, 

ljubezen, spolno usmerjenost, družinske razmere, čustvene težave, vedenjske težave, 

načrtovanje časa, vztrajnost, samopodobo, ipd. Individualni program za učenko s katero sem 

delala 1 : 1 se je nanašal na napredni motorični program, izvajanje vaj pod oteženimi 

okoliščinami in napredku v gibanju. V septembru 2020 sem k individualnemu delu dodala še 

štiri učenke in z njimi nadaljevala tudi v letu 2021.  

 

V letu 2021 smo z učenkami nadaljevale z delom na prostovoljstvu in dodatnemu delu. 

Vključila sem jih na počitniške aktivnosti. Pomagale so pri načrtovanju vsebin ter sami 

izpeljavi. Glede na veliko zanimanje učencev za udeležbo na taborih, so pomagale kot drugi 

»učitelj« pri vodenju skupine.  

 

V individualno delo je bilo v letu 2021 vključenih 13 učencev. Opravila sem 104 individualna 

srečanja v živo.  

 

SKUPINSKE AKTIVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
V letu 2021 sem pripravila 107 srečanj, kjer sem zabeležila 1414 obiskov učencev.  
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Pestra kuhinja in Šolski vrt 

Pestra kuhinja je še naprej potekala v povezavi s Šolskim vrtom. Skupino je sestavljalo 9 

učencev od 3. do 9. razreda.  

 

Raziskovanje in ustvarjanje 

V aktivnost je bilo vključenih 8 učencev. Aktivnost je bila namenjena učencem od 2. do 4. 

razreda. Aktivnosti so bile kakor v lanskem letu prepredene s spoznavanjem pravljic, ki 

spodbujajo razmišljanje in pogovarjanje.  

 

Gibalne urice 

Tudi v letu 2021 so bile Gibalne urice razdeljene na osnovni in napredni program. Osnovni 

program je potekal v sodelovanju Zavodom Fitlab in njihovo kineziologinjo.  

 

Nora zabava 

Aktivnost je bila namenjena motorično najmočnejšim posameznikom od 2. do 4. razreda, 

obiskovalo jo je 26 učencev.  

 

POLETNE SKUPINSKE AKTIVNOSTI 
Tudi v letu 2021 smo bili primorani oba tabora, Izzivnik in Športni tabor odpovedati.  
 
Počitniške aktivnosti 
V letu 2021 smo planirali pet počitniških aktivnosti, glede na razmere pa smo lahko izpeljali 

samo tri poletne. 

 

Poletne aktivnosti  (12. 7. – 30. 7. 2021):  

Aktivnosti so potekale v treh terminskih obdobjih, od ponedeljka do petka, med 8. in 13. uro. 
Zanimanje in udeležba na taborih je bila ogromna, saj se je aktivnosti v vseh treh terminih 
skupaj udeležilo 142 (62+46+34) učencev. Da so dejavnosti potekale nemoteno in predvsem 
varno, je na aktivnostih sodelovalo še pet prostovoljk, en prostovoljec in tri dodatne učiteljice.  
Program počitniških aktivnosti je bil zelo pester. Prvi dan smo učence najprej spoznali skozi 
različne igre sodelovanja in povezovanje, po malici pa smo jih razdelili po skupinah, katere so 
potem krožile po različnih dejavnostih. Imeli smo plesno delavnico, kjer so se naučili tri plese 
in jih potem kasneje tudi kot celotna skupina zaplesali. Na drugi delavnici so imeli športno 
delavnico, kjer so se pomerili v balinanju, zbijanju kegljev in frizbiju. Na tretji delavnici smo 
imeli ustvarjanje, kjer so ustvarjali pošastkote. Na četrti delavnici pa smo imeli petje ob 
spremljavi kitare, kjer so po pesmarici skupaj z učiteljico zapeli najbolj poznane komade.  
Naslednji dan smo se najprej pomerili v štafetnih igrah z baloni. Izbrali smo igre v katerih so 
morali učenci sodelovati kot par oziroma skupina. Cilj je bil razvijanje sodelovanja in krepitev 
povezanosti med učenci. Po malici smo se odpravili na kamenčke k reki Sori. Tam smo 
učencem pripravili različne dejavnosti po skupinah. Iz kamenčkov so gradili stolp in tekmovali 
kateri bo segal najvišje. Zgradili so bazen, ki ni smel biti zgrajen v reki ampak na kopnem ter 
tekmovali kateri bazen zadrži vodo vsaj 10 sekund. Pomerili so se tudi v gradnji naselja, kjer 
smo točkovali iznajdljivost, kreativnost in zgodbo, ki so jo ob tem povedali. Za konec so se 
pomerili še ob metu žabic - točkovali smo, kateri kamenček naredi največ odbojev na vodi. 
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Pred odhodom nazaj pa so imeli še nekaj prostega časa za namakanje v reki Sori, nekateri so 
gradili mostove, drugi pa ustvarjali ob vodi. 
Tretji dan smo najprej razdelili malico in se zatem odpravili na pohod na bližnji hrib. Pot je 
vodila skozi gozd in po slabi uri hoje smo prišli na jaso. Tam smo se namestili in učence so 
čakale različne igre. Ustvarjali so hišico iz naravnih materialov (les, kamenje, mah, listje), 
poiskali in zapisali tri različne živali, ki prebivajo v gozdu, našteli tri različna drevesa…  
Pred odhodom naprej smo imeli še igro skrivalnic. Po vsem tem smo se odpravili na vrh hriba, 
kjer smo uživali v razgledu na naše mesto, na okoliške hribe in gore.  
Četrtek je bil namenjen kopanju na mestnem kopališču Pustotnik. Jutro smo izkoristili za 
ustvarjanje zapestnic, po dobri uri pa smo prevzeli malico in se peš odpravili proti kopališču. 
Po malici smo hitro skočili v kopalke in se namakali v vodi. Nekateri so plavali, drugi skakali in 
tretji uživali na kamenčkih v nizki vodi. Vmes smo se odpravili na mivko, kjer smo ustvarjali 
gradove, mesta, zakopali drug drugega do vratu in iz telesa ustvarili morsko deklico, plavut, 
ribo.. Vsi umazani od mivke smo za konec še zadnjič poskakali oziroma se namočilii v vodi, se 
preoblekli in odpravili nazaj k šoli. 
Zadnji dan je bil namenjen vodnim igram. S prostovoljci smo jutro začeli zelo zgodaj, saj je bilo 
potrebno napolniti veliko vodnih balončkov, saj so bile skupine zelo številčne. Do malice smo 
se z učenci odpravili na krajši sprehod v naravo, kjer smo iz naravnih materialov ustvarjali 
svoja imena. Po malici, ko se je ozračje dodobra segrelo, pa je bil čas za vodno akcijo. Najprej 
smo v obliki štafetnih iger tekmovali v prenašanju vodnih balončkov, v pokanju le-teh z 
različnimi deli telesa ter v tekmi zadevanja. Ko je vodnih balončkov zmanjkalo in smo pobrali 
vse njihove odpadke, smo se preselili na igre z vodo, kjer smo si jo podajali v kozarcih, jo 
prenašali s telesom in polnili vedra. Na koncu je ostal še čas za prosto igro, vodne brizgalke in 
oblivanje drug drugega. 
 
Promocija  - Gibanje skozi igro 

V mesecu maju in septembru sem organizirala promocijo – Gibanje skozi igro za učence od 1. 

do 5. razreda.  

 

SODELOVANJE S PROSTOVOLJCI 

V letu 2021 so na projektu še naprej sodelovale prostovoljke, ki so bile v veliko pomoč, 

predvsem pri organizaciji in izpeljavi poletnih aktivnosti, ki so bile številčno zelo polne in bi jih 

brez njihove pomoči težko izpeljali. 

 

DELAVNIŠKA SREČANJA 
Za strokovne delavce sem v letu 2021 pripravila izobraževanje na daljavo z naslovom 

Povezovanje razredne skupnosti v nerazdružljivo celoto. Sodelovala sem z OŠ Žiri, OŠ Ivana 

Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane. Skupno se je izobraževanja udeležilo 56 strokovnih 

delavcev. 
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UDELEŽBA OTROK V AKTIVNOSTIH POŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALNA USPOSABLJANJA STROKOVNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV NA PODORČJIH 

OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA TER SREDNJEGA POKLICNEGA IN SPLOŠNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 
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DRUGE AKTIVNOSTI, RAZNO 

 

Multiplikatorki sva se v času izvajanja projekta vključevali v raznorazne aktivnosti znotraj 

zavoda (Sejem rabljenih stvari, Miklavžev sejem, Promocija gibanja…), se udeleževali različnih 

usposabljanj in izobraževanj, se povezovali z učitelji, učenci, svetovalno službo, vodstvenimi 

delavci in starši.  

 

MULTIPLIKATOR POŠ 

 

Multiplikatorka psihologinja  
 
Po prvem letu še nisem dovolj jasno prepoznala poudarkov, drugo koledarsko leto pa je 
potekalo mnogo bolj utečeno. Takrat smo tudi lahko pričeli poročati o vtisih. Učenci so 
prvotno zastavljene aktivnosti dobro sprejeli. Od januarja do junija 2018 so individualne in 
skupinske aktivnosti potekale neprekinjeno. Tekom zimskih počitnic smo ponudili tudi Eko 
tabor (N=15). Čez poletje smo nadaljevali s tremi termini poletnih aktivnosti (N=77) in 
taborom Izzivnik 2 (N=15). Ob zaključevanju šolskega leta sem tako učence kakor starše 
prosila za povratne informacije na podlagi katerih sem prilagodila program za sledeče šolsko 
leto. Z omenjenimi aktivnostmi, ki so bile modificirane glede na povratne informacije in lastna 
opažanja, smo pričeli zopet v drugi polovici septembra 2018. V jesenskih počitnicah smo 
pripravili slovensko-angleški tabor Drugačnost (N=15) namenjen učencem 6. razredov.  
V letu 2018 smo prvič organizirali sejem izmenjave stvari – Sejem rabljenih stvari. Vključili smo 
učence celotne šole, ki so se dobro odzvali. Pri izvajanju aktivnosti so redno pomagali 
prostovoljci.  Za svoje delo so si zaslužili nagrado, zato smo jih peljali na izlet v neznano (Woop 
trampolin park Ljubljana). Za strokovne delavce sem v letošnjem letu pripravila 24 delavniških 
srečanj in vključila 117 strokovnih delavcev.  
V letu 2019, in sicer po februarju, bomo aktivnosti zopet modificirali in ponudili učencem 
(posledično tudi strokovnim delavcem) nove vsebine. Obdržali smo Pestro kuhinjo in 
Raziskovanje ter ustvarjanje, saj se učenci v največji meri odzivajo na omenjeni dve aktivnosti. 
 
Kot primere dobre prakse bi za tisto leto izpostavila sledeče aktivnosti; 
- Pestra kuhinja, 
- Ekstra pestra kuhinja, 
- Tabor in skupina Izzivnik, 
- Tabor drugačnost, 
- Sejem rabljenih stvari, 
- Psihoedukativne delavnice s strokovnimi delavci, 
- Sodelovanje s prostovoljci. 
 

 
Na podlagi povratnih informacij učencev in staršev ter lastnih opažanj sem zaključila, da je 
smiselno ponuditi aktivnost, kjer se bodo psihološke vsebine obdelovale s pomočjo iger in 
ustvarjanja. Tako sem združila aktivnost Raziskovanje sveta in Malo šolo psihologije ter jo 
ponudila učencem od 2. do 4. razreda. Nastala je aktivnost Raziskovanje in ustvarjanje. 
Aktivnost Mala šola psihologije sem poskusila preoblikovati v aktivnost namenjeno starejšim 
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učencem. Spremenila sem jo v Življenjščino, ki je bila namenjena učencem od 6. do 9. razreda. 
Učenci se na aktivnost niso posebej odzvali – dve učenki sta prihajali samo v mesecu oktobru 
in novembru. Aktivnost, Pestra kuhinja je ostala v enaki formi, saj je bilo precej učencev 
zainteresiranih za obiskovanje omenjene aktivnosti. Dodali smo še eno skupino, kar pomeni, 
da sedaj poteka Pestra kuhinja vsak teden. Skupini štejeta cca 12 učencev. V bodoče 
predlagam, da je 8 učencev zgornja omejitev udeleženih pri Pestri kuhinji. Prav tako smo 
dodali aktivnost Ekstra pestra kuhinja v katero so vključeni učenci, ki se še dodatno zanimajo 
za ustvarjanje in sodelovanje v kuhinji. Učenje učenja poteka ob sredah, vendar se je 
spremenila forma srečevanja. 
 
V največji meri so učenci pohvalili in izkazali interes za nadaljnje sodelovanje pri aktivnosti 
Pestra kuhinja. Podobno so poročali glede Raziskovanja sveta, kjer so podali tudi ustvarjalne 
ideje za nadaljnje delo. Učenci, ki so prihajali na aktivnost Mala šola psihologije so povedali, da 
se niso prijavili po svojem interesu, temveč so jih prijavili starši. Želeli bi se več igrati in 
ustvarjati.  
 
Starši so poročali o zadovoljstvu glede vsebin, trajanja in pogostosti vseh aktivnosti 
(Raziskovanje sveta, Mala šola psihologije, Učenje učenja in Pestra kuhinja). Glede vpliva na 
njihovega otroka in njegovo zadovoljstvo so poročali, da prepoznavajo vplive. Mama učenca 1. 
razreda, ki se je želel po lastni želji priključiti skupini Mala šola psihologije, je poročala: »Sin je 
omenjal, da se veliko pogovarjate in se mi je po vaših urah velikokrat zdel pomirjen - veliko 
bolj kot ponavadi.« Starši so poročali, da so učencem bile aktivnosti v izziv in v veselje. 
Poudarili so pomen kreativnosti, ki jo razvijamo in podpiramo pri srečanjih. Prav tako se jim je 
zdelo pomembno, da preživljamo čas zunaj. Nekateri starši so pohvalili poudarek na 
pogovarjanju; prej omenjena mama dodaja: »Velikokrat je omenil, da se veliko pogovarjate o 
različnih stvareh. Sicer ni znal ponoviti o čem ali kaj več povedati o temi, vendar se mu je 
nekako vtisnilo v podzavest in se je v najmanj pričakovani situaciji, ko smo se o čem 
pogovarjali pohvalil, da to že ve, ker je izvedel pri Miši«.  
Glede sestave skupin so bili starši deljenega mnenja – nekaterim staršem se zdijo heterogene 
skupine neprimerne in manj učinkovite. Drugi starši vidijo prednost v povezovanju med 
različnimi starostnimi skupinami otrok – navajam besede mame vključenega učenca: »Zelo je 
bil zadovoljen, da ste bili različnih starosti in da se je lahko od starejših učencev naučil česa, 
kar sošolci ne poznajo.« 
 

V drugem letu delovanja se mi je porajala ideja, da bilo smiselno povezati multiplikatorje in 
prirejati redna srečanja. Smiselno bi bilo, da se bi se dobivali vsaj ob koncu koledarskega leta, 
saj v vsakem primeru pripravljamo poročilo dogajanja v preteklem letu. Sem mnenja, da bi 
lahko s pomočjo medsebojnega predstavljanja letnih poročil prepoznali pereče tematike, 
potrebne obravnave. Prav tako bi se bilo smiselno sestati konec avgusta, ko poteka 
načrtovanje vsebin za prihodnje šolsko leto. Takrat sem tudi sama potrebovala druga mnenja 
in kakovostne povratne informacije. Če želimo ponuditi kakovostne vsebine, potem je 
potrebno ideje in iniciative dobro prediskutirati. Po mojem mnenju je manjko tega projekta 
pomanjkanje prilik za brušenje idej, zaradi česar tudi sama vidim, da ideje gradim in 
dodelujem preko preizkušanja – torej s pomočjo strategije poskusi in napake, kar vsekakor ni 
zmeraj edini možen način napredovanja. Preizkušene kakovostne ideje pa bi se lahko ponovno 
uporabile -  v drugi obliki, ob drugi priliki in seveda tudi na drugi šoli.  
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Multiplikatorka diplomantka športne vzgoje  
 

Na projekt sem prišla marca 2019, sredi šolskega leta, po tem ko je prejšnja multiplikatorka 

menjala delovno mesto. Sprva sem se zelo lovila, marsikaj mi ni bilo jasno in mi delalo nemalo 

preglavic. Osnovni cilj mi je bil izpeljati že utečene dejavnosti do konca šolskega leta, da so 

lahko učenci nemoteno obiskovali aktivnosti na katere so se prijavili. Ko sem se pogovarjala z 

učiteljicami razredne stopnje so potarnale, da je vsako leto več učencev, ki imajo gibalne 

težave, se težje učijo… Nemudoma se mi je porodila ideja in ponudila sem novo aktivnost – 

Gibalne urice.  

 

Kmalu sem se privadila na novo delovno mesto in ob tem razmišljala, kako lahko projekt 

popeljem še na višji nivo, kaj lahko ponudim novega in s čim lahko privabim čim več različnih 

učencev. Komaj sem čakala počitnice in organizacijo prvomajskih ter poletnih aktivnosti. Pred 

tem sem delala kot trenerka košarke in sem vsako poletje organizirala številne počitniške 

dejavnosti, tako da mi je bilo to pisano na kožo. V prvem letu sem organizirala prvomajske 

aktivnosti, dvoje poletne aktivnosti in nato še jesenske. Zanimanje otrok je bilo ogromno, 

navdušenje staršev pa še večje, saj so imeli s tem zagotovljeno varstvo, učenci so aktivno 

preživljali počitnice in se domov vračali veseli ter zadovoljni. Ker pa sem vedela, da je OŠ Žiri 

zelo športna šola in da si marsikdo ne more privoščiti morja in pravega poletnega oddiha, sem 

v sodelovanju s Športnim taborom Žiri organizirala in izpeljala športni tabor v Strunjanu. 

Tabora se je udeležilo neverjetnih 63 učencev. Želeli smo si, da bi tabor postal tradicionalen, 

ampak žal v naslednjih dveh letih zaradi epidemioloških razmer, nemogoč za izvedbo. 

 

V veliko korist in pomoč mi je bilo srečanje vseh multiplikatorjev, ki je potekalo v mesecu maju 

2019. Kot začetnici na tem projektu so mi deljena mnenja, izkušnje, ideje, različni pogledi in 

tkanje novih prijateljstev predstavljali dodaten zagon za nadaljnje delo.  

 

S pričetkom novega šolskega leta sem glede na pridobljene izkušnje in na mnenja učencev ter 

njihovih staršev projekt razširila še na ostale dejavnosti in aktivnosti. Med vsemi bi poudarila: 

- Gibalne urice (osnovni in napredni program), 

- Nora zabava, 

- Šolski vrt, ki sem ga kasneje združila skupaj s Pestro kuhinjo, 

- obdržala sem od prej Raziskovanje in ustvarjanje, 

- delo s prostovoljci, 

- poletne aktivnosti. 

 

Dejavnosti in aktivnosti so tekle v polnem teku, učenci so se navadili na zamenjavo 

multiplikatorke, na nekatere nove vsebine, na aktivne počitnice… Vmes sem uspešno opravila 

še strokovni izpit, kar je bila odlična ponujena priložnost projekta, za nas učitelje začetnike. 

Tako se je moje delo in vloga multiplikatorke v celotnem obdobju projekta razvijala in krepila. 

Vmes je bilo ogromno prilaganja, iznajdljivosti in kreativnosti, ki so se dodatno pokazale, ko 

nam jo je zagodla korona. Iz danes na jutri smo prešli iz dela v živo na delo na daljavo. Čez noč 

se je spremenilo vse in pred nami so bili novi izzivi. K sreči mi delo z računalnikom in 

obvladovanje digitalnih kompetenc ni tuje in je prilagoditev zaradi tega lažje stekla. Več težav 
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je ta prehod povzročal nekaterim učencem in njihovim staršem. Kljub temu pa sem s strani 

vodilnih tega projekta pričakovala več usmeritev za delo na daljavo, kakšen zoom med nami 

multiplikatorji za izmenjavo mnenj, izkušenj… da bi stvari lahko izpeljali čim boljše in kar se da 

najbolj kvalitetno. Veseli me, da sem kljub epidemiji uspela zadržati večino učencev in ob 

povratku nazaj v šolske klopi nadaljevati delo kot pred zaprtjem. 

 

Največje težave mi je v času projekta povzročala številka 218 izobraženih strokovnih delavcev. 

Na tem mestu bi rada pohvalila prejšnjo multiplikatorko, ki je do mojega prihoda že opravila 

izobraževanja 170 strokovnih delavcev. Ko sem se v prvem letu privadila na sistem dela in ko 

so stvari na projektu potekale na polno, sem začela z načrtovanjem izobraževanj. Najprej sem 

razmišljala o temi, s čim lahko moje izobraževanje doprinese šolam, strokovnim delavcem in 

posledično učencem. Tako sem prišla na idejo, ki bi zagotovila vse prej omenjeno in pripravila 

sem izobraževanje z naslovom Povezovanje razredne skupnosti v nerazdružljivo celoto. Kmalu 

sem naletela na novo težavo – šole me zaradi slabe epidemiološke slike niso spustile v svoje 

prostore oziroma se niso strinjale, da bi izobraževanje potekalo v takšnem številu kot sem si 

zamislila. Meseci so minevali, stvari pa so se kvečjemu slabšale, zato sem se odločila, da 

izobraževanje izpeljem na daljavo. To je pomenilo ogromno dodatnega dela, vse to pripraviti v 

papirnato obliko, da bo razumljivo bralcem, sestaviti ekipo za snemanje, video posnetek 

izrezati in oblikovati v končno verzijo in na koncu še poiskati strokovne delavce, da se tega 

udeležijo. Začela sem s pripravo power pointov, nato sem zbrala ekipo sodelavcev in 

prostovoljk, da smo posneli celotno izobraževanje, temu je sledila montaža. Ko je bilo vse 

pripravljeno, sem dobila idejo, da sem strokovnim delavcem pripravila sklop različnih vaj in 

nalog v pdf dokumentu, katerega so dobili kot pomoč za delo s svojimi učenci po opravljenem 

izobraževanju. S tem sem povečala zanimanje in interes za izobraževanje in na koncu je bil 

odziv res neverjeten. Tega izobraževanja se je udeležilo 56 strokovnih delavce iz OŠ Žiri, OŠ 

Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane.  

 

V mesecu juniju 2021 smo imeli še zadnje srečanje multiplikatorjev pred zaključkom projekta. 

Pogledali smo stvari za nazaj in kaj nas čaka v prihodnosti. Sama sem mnenja, da je škoda ker 

se projekt zaključuje, saj je učencem omogočal ogromno dodatnih aktivnosti in dejavnosti, ki 

pa so se s koncem projekta končali. S strani staršev so že prišla vprašanja zakaj ni več teh 

dejavnosti, zakaj ni več aktivnosti med počitnicami, navajajo da so učenci komaj čakali 

udeležbo na Nori zabavi, druženje med počitnicami… po štirih letih je na enkrat vsega konec.  

  

 

STROKOVNI TIM POŠ 

 

S strokovnim timom smo se srečevali nekajkrat letno – tako ena kot druga multiplikatorka 
ocenjujeva tovrstno prakso kot potrebno za dobro načrtovanje in prilagajanje načinov dela in 
vsebin tistemu, kar okolje rabi in kar je lahko katera od naju – glede na zadane kompetence 
projekta – vpeljala.  
Obe ugotavljava, da je zelo pomembno, da je multiplikator samoiniciativen in da ima hkrati 
podporno delovno okolje, kamor lahko te ideje lansira in jih izvaja.  
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VPETOST V OKOLJE 

 

V začetnem delu (2017) je bilo vzpostavljeno sodelovanje z Lovsko družino Žiri, Muzejskim 

društvom in Kinološkim društvom Žiri. Tako je bilo v sodelovanju z omenjenimi društvi 

pripravljenih več skupnih dogodkov. 

 

Kasneje (v letu 2019) se je vzpostavilo zelo dobro in močno sodelovanje z Zavodom Fitlab. 

Sprva je bilo sodelovanje nekajkrat na leto, na koncu pa je to sodelovanje potekalo na 

tedenski ravni. Prav tako se je vzpostavilo sodelovanje s šolsko pediatrinjo. Tako smo s 

skupnimi močmi zajeli ves gibalni potencial učencev.  

V sklopu poletnega športnega tabora smo se povezali in sodelovali s športnim društvom 

Tabor, ki nam je pomagal pri organizaciji in izpeljavi zelo številčnega tabora v Strunjanu.  

 

Največje vprašanje, ki se nam je porajalo ob koncu projekta je bilo kako sodelovanje z 

Zavodom Fitlab in njihovo kineziologinjo ohraniti še naprej. V teh letih sodelovanja sva opravili 

ogromno sestankov, na list papirja dali ogromno idej, opravljali testiranja, dali povratne 

informacije učiteljicam in staršem ter s tem pomagali marsikateremu učencu. Ker nisem 

želela, da bi bili učenci, učitelji ter starši prikrajšani za vse to, sem ob začetku šolskega leta 

2021/22 kineziologinjo povezala z učiteljem, ki na šoli vodi zdravstveno športno vzgojo. Skupaj 

smo se pogovorili in se odločili, da bosta najino sodelovanje in delo v prihodnje nadaljevala z 

omenjenim učiteljem. Tako se delo zadnjih treh let, ki se je izkazalo za zelo učinkovito, ne bo 

končalo s koncem projekta. 

 

KAZALNIKI REZULTATOV IN NAPREDOVANJA PROJEKTA 

 

 

Zap. 
št. 

Naziv kazalnika  Načrtovana 
vrednost 
kazalnika 

Dosežena 
vrednost 
kazalnika 

1 Število usposobljenih strokovnih in 
vodstvenih delavcev 

218 226 

2 Število vključenih učencev oziroma dijakov 420 8492 

3 Število sodelujočih organizacij 24 25 

4 Predstavitev projekta na spletni strani 1 1 

5 Poročilo o rezultatih in evalvaciji projekta 5 5 

 

 

Opombe - pojasnilo v primeru odstopanja doseženih vrednosti kazalnika od načrtovanih 

vrednosti kazalnika:                                                                              (po posameznem kazalniku) 

 

2 Število vključenih učencev: 

V prijavni vlogi je multiplikatorka načrtovala 420 učencev (420 posameznikov). 

Kasneje je ugotovila, da bo težko nadzorovala in štela učence v takšni obliki – glede na 

vse ponujene dejavnosti in veliko udeležbo. Zato je od leta 2018 štela vsak obisk 
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učenca, ki se je udeležil katerekoli dejavnosti. O tej spremembi je takoj obvestila 

odgovorne na projektu. 

S takim štetjem sem nadaljevala tudi sama, ko sem leta 2019 prišla na to delovno 

mesto. Zato je tudi končna številka toliko višja. 

 

 

STRATEGIJA PROŽNIH OBLIK UČENJA  

 

STRATEGIJA PROŽNIH OBLIK UČENJA – prispevanje v kazalnik 10.5 Delež šol, ki so uspešno 

izvedle strategije prožnih oblik učenja. 

 
V projektu POŠ smo izvajali neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega 
izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer smo izvajali 
individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci tako, da smo 
se posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim (še 
posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, 
kompetence učenje učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, 
raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne 
tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo, idr.). Obenem 
smo izvedli usposabljanja - diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-
izobraževalnega zavoda predvsem na izkustveni ravni, kar je še dodatno prispevalo k dvigu 
splošnih kompetenc učencev, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno 
izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela. 
V sklopu izvajanja projekta se je spodbujalo tudi sodelovanje z drugimi javnimi zavodi, 
gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju, v 
okviru česar smo zagotovili tudi usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev drugih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov s področja osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter srednjega splošnega izobraževanja, ki prihajajo iz naše 
kohezijske regije (končni seznam v prilogi). Vse izvedene aktivnosti pomenijo prispevek k 
razvoju inovativnih učnih okolij in uvajanje prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalni proces 
in s tem naš prispevek v kazalnik 10.5. V ta kazalnik prispevajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
katerih strokovni delavci so se udeležili naših usposabljanj, saj tudi ti uvajajo prožne oblike 
učenja v svoj vzgojno-izobraževalni proces. Iz tega sledi, da je strategija prožnih oblik učenja 
uspešno izvedena.  
 

V okviru programa POŠ so bile načrtovane POŠ aktivnosti tako, da je multiplikator POŠ vsaj 75 

odstotkov svojega delovnega časa izvajal vzgojno-izobraževalne aktivnosti neposredno z 

učenci, preostanek delovnega časa pa namenil usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu 

profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Obe multiplikatorki ugotavljava, da je bil program POŠ zasnovan zelo fleksibilno, temeljil je na 

ključnih kompetencah, ki jim lahko najdeš številne izvedbene oblike, zato je delovno mesto 
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Multiplikatorja hkrati fleksibilno in zelo zahtevno. Zahteva opravljanje najrazličnejših nalog, 

začenši z utemeljevanjem aktivnosti, načrtovanjem, promoviranjem, izvajanjem, evalviranjem, 

komuniciranjem z vsemi ključnimi deležniki in poročanjem. Ob tem pa je multiplikator 

zadolžen za vse te naloge pri aktivnostih vezanih neposredno na delo z učenci ter s 

strokovnimi delavci. Gre za dve zelo različnih skupni, ki zahtevata drugačne pristope. 

Morda je pomembno zapisati tudi to, da si z delom na programu dobil možnost prve 

zaposlitve in pridobivanje delovnih izkušnje, s čimer smo potem lahko multiplikatorji pristopili 

k strokovnemu izpitu, kar je za mladega človeka motivirajoče. Hkrati pa nato ne moreš 

napredovati znotraj programa in se razvijati kot strokovnjak. Obenem pa si kot multiplikator 

zadolžen za razvoj številnih kompetenc pri številnih ljudeh. Meniva, da je zelo pomembno, da 

se multiplikatorjem omogoči izobraževanje in napredovanje. Tukaj kaževa na prazen prostor 

lahko rečemo izziv, ki ga upava, da boste v bodoče ob podobnih programih, zapolnili oz. se 

spoprijeli z njim. Meniva, da je zelo pomembno izobraževati pedagoške delavce in jim 

omogočati integriteto, saj je nujno potrebna za uspešno poučevanje in vzgajanje otrok in 

mladostnikov ter bivanje s sodelavci.  

Kar se tiče vsebin in možnosti dela, je program nudil odlično platformo za razvoj številnih 

aktivnosti. Sami sva preizkusili aktivnosti, ki so po najini oceni zelo dobro delovale in bile 

odlično sprejete. Vnos tako psiholoških vsebin kot vsebin gibalne narave je za osnovne šole 

pomemben in ta projekt je dopuščal, da sva lahko vključili vsa najina močna področja. 

Meniva, da bi bilo potrebno zbrati dobre prakse in jih gojiti naprej po šolah. Za negovanje 

kompetenc, ki stojijo v ozadju programa, je bistven dobro vzpostavljen odnos z učenci ter s 

sodelavci. Ocenjujeva, da smo slednje uspeli ustvariti in da so številni učenci podali pozitivne 

povratne informacije ter so se radi vključevali in vračali na aktivnosti. Tudi strokovni delavci so 

delavnice dobro sprejemali, bili aktivni – pogosto so se razvile plodne diskusije. 

Podpirava, da postanejo tovrstni programi, ob ustrezni podprtosti multiplikatorjev, ne samo 

epizoda v kroniki institucije, temveč pomembna stalnica. 

 

 


