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Raziskovalno vprašanje 

V kolikšni meri formativno spremljanje učencev pozitivno vpliva na medosebne odnose in pripomore k 

boljšim rezultatom učenja? 

 

Cilj 

Razviti učne magnete formativnega spremljanja za razvoj medosebnih odnosov in doseganje boljših 

rezultatov učenja. 

 

Učni magnet 

 Medosebni odnosi (spoštovanje) 
 Učno področje (znanje) 

  



OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI 

Medosebni odnosi 

 Igra kdo manjka in kaj veš o … 

V septembru je vsak učenec prvošolec povedal, kaj ve o naključno izbranem sošolcu. Učenci se med seboj  

niso poznali in so v povprečju našteli tri stvari. Da bi se bolje spoznali in med seboj razvili prijateljske odnose,  

smo načrtno izvajali številne dejavnosti, ki so se med seboj prepletale. Z igro kdo manjka, ki smo se jo igrali, 

ko smo imeli čas in nam je bila v sprostitev, smo naključnega učenca skrili pod pokrivalo, ostali pa so morali 

najprej ugotoviti kdo manjka, kasneje pa o njem povedati vse, kar vedo.  

       

Učenci so sčasoma vse hitreje ugotovili kdo manjka. Pri naštevanju lastnosti učenca so bili sprva skromni, 

naštevali so podobne stvari, ki so jih slišali od drugih učencev (npr. je prijazen, je poreden, lepo riše…). 

Sčasoma, ko so se med seboj bolje spoznali, so naštevali tudi druge značajske lastnosti (npr. kaj ima rad, kaj 

rad počne, najljubša igrača…). Učenci zelo radi prisluhnejo, kaj drugi povedo o njih. Igra je zelo priljubljena 

in večkrat sami prosijo, da bi se jo igrali. 

 

 Kritični prijatelj 

Učenci vsak ponedeljek izberejo drugega sošolca s katerim skupaj sedijo in ves teden izvajajo vse dejavnosti 

skupaj. Drug drugemu pomagajo, se spoznavajo, spodbujajo, učijo, ocenjujejo, rešujejo konflikte… in tako 

spletajo prijateljske vezi. Ob koncu vsakega dneva izbrana sošolca drug drugega ocenita s pomočjo 

ocenjevalnega lističa. Oceno utemeljita in se tako spodbudita, na kaj morata biti posameznika še bolj 

pozorna, kje se morata še bolj potruditi… 

            

Sprva so si učenci izbirali sošolce, s katerimi so se že od prej bolje poznali in so se več družili z njimi. Kasneje 

pa so si morali izbrati tudi sošolce, s katerimi se prej niso veliko družili. Tako so se med seboj bolje spoznali 

in spletli nove prijateljske vezi. Na začetku so imeli nekaj težav z ocenjevanjem drug drugega, težko so 

obrazložili podano oceno. Vsak teden jim je bilo ocenjevanje in obrazložitev ocene lažja. Opazila sem, kako 

so drug drugega začeli opazovati, spodbujati, opozarjati in si pomagati. Tudi konfliktnih situacij je vedno 

manj. 



 Reševanje medosebnih konfliktov 

Sprva je bilo konfliktnih situacij kar precej. Učenci jih niso znali reševati med seboj, skoraj vedno so prihajali 

k učiteljici in „tožili“ kaj se je zgodilo. S pogovori za modro mizico sem ugotovila, da se velikokrat učenci, ki 

so sprožili konflikt niso zavedali, da so naredili karkoli narobe. S pogovori smo se učili, kako sošolcu povedati, 

kaj je bilo narobe, kaj in zakaj jim to ni bilo všeč, kako bi lahko ravnali drugače in na kaj morajo biti v prihodnje 

pozorni. Učili smo se tudi, kako reševati konflikte med seboj, brez pomoči učiteljice. Opažam, da je konfliktnih 

situacij manj in da jih tudi že učenci rešujejo sami med seboj. Učenci mi sicer zanje povedo, vendar pa jih 

poskušajo tudi rešiti s pogovori. Opažam, da se občasno vključijo v reševanje konfliktov tudi drugi sošolci, ki 

delujejo kot mediatorji. 

 

Učno področje – Poslušanje 

 Poslušanje sošolcev v ponedeljkovem krogu  

Vsak ponedeljek si prvo šolsko uro vzamemo več časa za pripovedovanje in poslušanje različnih dogodkov, 

ki so se zgodili učencem med vikendom. Učenci pripovedujejo o doživetjih, občutkih… Sprva sem opazila da 

nekateri učenci zelo radi pripovedujejo o svojih doživetjih, težje pa poslušajo druge. Nekateri učenci niso 

želeli pripovedovati, so pa tiho poslušali ostale. Da smo spodbudili poslušanje smo uvedli pripovedovalno 

žogo. Učenec, ki je imel besedo, je v rokah držal žogo.  Ostali so bili zbrani na poslušanje učenca, ki je imel 

žogo. Žogo so si podajali med seboj in tako so prišli vsi na vrsto za pripovedovanje. Tudi učenci, ki sprva niso 

želeli nič spregovoriti, so z žogo dobili več poguma in so lažje pripovedovali. Tudi poslušanje je postalo bolj 

zavestno, učenci manj prekinjajo pripovedovanja drugih. Pojavila so se tudi vprašanja pripovedovalcem, kar 

nakazuje na zbrano poslušanje. 

 

 Pozorno poslušanje glasbe in prosto gibanje. Ko glasba utihne, se učenci ustavijo in pokleknejo k 

tlom. Igra kdo manjka. 

 

Dejavnosti, ki sem jih izbrala v prvem krogu, se v veliki meri prepletajo med seboj. Seveda se prepletajo tudi 

z drugimi dejavnostmi, ki jih izvajam pri pouku. Dejavnosti se nadgrajujejo glede na trenutno dejansko stanje 

v oddelku. Opažam, da so učenci napredovali na vseh področjih, kar pa ni rezultat samo teh dejavnosti, ki 

sem jih predhodno opisala. Veliko skupinskega dela, veliko pripovedovanja v dvojicah in skupinah, veliko 

izkustvenega učenja, veliko sodelovanja pripomore k boljšim rezultatom pri medosebnih odnosih, 

poslušanju, pripovedovanju. 
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