
 

 

DELOVNI LIST 6: Vloga učitelja pri krepitvi integritete pri 

otrocih in mladostnikih 

 

Učitelj z integriteto daje učencem odlično priložnost  za krepitev njihove integritete, ko 

ti stalno opazujejo njegovo moralno držo, vrednote, odnos do sočloveka in do sveta, 

iskrenost in dejanja. Vendar, kot pravi Rupnik Vec (2022), zgolj zgled ne zadostuje, 

potrebno je še sistematično prizadevanje za krepitev integritete pri učencih. Za to 

lahko izkoristi vsakdanje kočljive situacije, podobne kot so bile predstavljene v 

delovnih listih, lahko pa se tudi namenoma lotijo te teme v razredu ob različnih 

usmerjenih aktivnostih. 

Če ste med izpolnjevanjem nalog dobili kakšno idejo (za aktivnost, razpravo, 

delavnico), kako bi lahko integriteto spodbujali pri učencih, je tukaj prostor, da jo 

zapišete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko idej in primerov aktivnosti za spodbujanje integritete pri učencih v različnih 

starostnih skupinah najdete tudi v priročniku Integriteta v medosebnih odnosih 

(Žežlina, 2022), ki smo ga pripravili na: 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_prirocnik_integrit

eta.pdf  za spodbujanje integritete v osnovnih šolah.  

Priročnik vsebuje deset tematskih sklopov, predstavljenih ob desetih temeljnih 

pojmih, ki definirajo posameznika z integriteto: poštenost, verodostojnost, pristnost, 

celovitost, skladnost, moralne norme, osnove prava, pravice, enakost ter medsebojno 

spoštovanje.  

Vabimo vas, da odprete povezavo, pregledate priročnik ter premislite, katere 

aktivnosti in kako bi lahko vključili v svoje delo z učenci.  

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_prirocnik_integriteta.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_prirocnik_integriteta.pdf


 

 

 

Nekaj primerov delavnic iz priročnika Integriteta v medosebnih odnosih  

 

Za boljšo preglednost lahko odprete tudi spletno verzijo: 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_prirocnik_integrit

eta.pdf  

PRISTNOST (str. 31-37 v priročniku): 

 

Zgodba o Niku in Aljažu (str. 103): 

Nik in Aljaž sta sošolca in dobra prijatelja. Poznata se iz vrtca, saj sta bila skupaj v vrtčevski skupini. 

Dobro se razumeta in vedno tičita skupaj – v razredu sedita za isto mizo, med odmori se skupaj podita 

po hodnikih, po pouku gresta skupaj na trening košarke, včasih jima uspe mamici prepričati, da se 

srečajo tudi čez vikend in gredo na igrala ali v park s trampolini. Letos obiskujeta peti razred in obema 

je najbolj všeč matematika, še posebej se veselita letošnjega tekmovanja iz logike. Nika in Aljaža, pa 

tudi njune sošolke in sošolce, je ob začetku šolskega leta presenetila novica – pridružil se jim bo nov 

sošolec. Bor se je v njihov kraj preselil poleti, saj je njegova mami tukaj dobila novo službo. Bor je 

prijeten fant, nekoliko sramežljiv je in celo poletje ga je skrbelo, kako bo na novi šoli, kako se bo 

razumel s sošolci in sošolkami ter ali bodo učitelji zelo strogi. Bor se na novi šoli dobro počuti, kljub 

temu pa se raje drži zase in ne govori veliko, spregovori samo, ko ga kdo od učiteljev kaj vpraša. 

Aljažu se zdi to skrajno čudno in nekega dne, med odmorom za malico, stopi do Bora in ga ogovori: 

»Bor, zakaj si ves čas tiho?« Bor skomigne z rameni in še naprej jé svoj sendvič. »Nimaš kaj povedati, 

ha?« Aljaž kar ne odneha. »Ti je muca pojedla jezik ali si samo tako neumen?« Bora Aljaževe besede 

prizadenejo, a še naprej tiho sedi in si misli svoje. Nik, ki ves ta čas stoji ob Aljažu, zamišljeno stremi 

predse. Neprijetno mu je in želi si, da se Aljaž ne bi norčeval iz Bora. Pogleda Aljaža in že odpre usta, 

da bi mu rekel, naj  

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_prirocnik_integriteta.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_prirocnik_integriteta.pdf


 

 

 

neha, pa si v zadnjem hipu premisli … Kaj, če bo Aljaž začel zafrkavati tudi njega? Ali če ne bo več 

hotel biti njegov prijatelj? Bolje, da svoje misli zadrži zase. Vrne se na svoje mesto in poje malico do 

konca. V naslednjih dneh se situacija še večkrat ponovi. Bor ne govori veliko, Aljaž je do njega 

nesramen, Nik pa se počuti, kot bi ga nekdo presekal na pol – po eni strani mu je hudo za Bora in bi 

mu rad pomagal, po drugi strani pa ga skrbi, kaj bi si potem o njem mislil Aljaž. 

 

Za osebno refleksijo:  

Zgodbo o Aljažu, ki se norčuje z sošolca, in Niku, ki ne se znajde v moralnem precepu, kako 

ravnati, lahko tudi priredite tako, da prikazuje aktualen primer situacije, ki ste jo zaznali pri 

svojih učencih. Namesto zgoraj opisane zgodbe lahko uporabite nekaj, kar se dogaja v vaši 

šoli in za vaše učence predstavlja kočljivo situacijo ter z njimi preigravate različne scenarije 

ter iščete rešitve.  

Že imate kakšen tak primer v mislih? Kaj se je zgodilo? Kdo je bil vključen v dogajanje? Na 

kateri točki dogajanja bi lahko kdo od vključenih ravnal drugače, da bi bil tudi izid zgodbe 

drugačen?  

Lahko zapišite tukaj: 

 

 

 

 

 

 

 

Namig: če bi to situacijo želeli uporabiti kot zgodbo namesto primera o Niku in Aljažu, lahko 

spremenite imena oseb, čas in kraj dogajanja, spol oseb itd., da se učenci ne bi počutili 

preveč izpostavljene. 

Vprašanja za razmislek ali razpravo: 

Zapisane primere (pri čemer bodite pozorni na ustrezno ravnanje z osebnimi podatki 

otrok in njihovo anonimiziranje) lahko delite še z drugimi pedagoškimi delavci ali 

sodelavci. Če je bila situacija kočljiva tudi za vas kot učitelja, si lahko z ostalimi 

izmenjate izkušnje o tem, kako so/bi oni ravnali v podobnih situacijah. 

Še večji izziv:  

Zapisano aktivnost lahko izvedete tudi v krogu sodelavcev. Vsak lahko zapiše primer 

kočljive situacije, v kateri se je znašel na precepu. Nato izberete eno od situacij (ki je 

najbolj aktualna, zanimiva, nova … za vse) ter jo odigrate do zapleta, gledalci pa 

predlagajo, kako se lahko zgodba razplete.  

  



 

 

 

MORALNE NORME (str. 55 – 62): 

 

Za osebno refleksijo: 

Preberite spodnje situacije (prepisane s »kartic z opisi kočljivih situacij« iz priročnika, str. 

111) ter si predstavljajte, kako bi se odzvali vi v svojih najstniških letih. Potem si v misli 

prikličite nekoga od svojih učencev, se poskusite vživeti vanj ter premisliti, kako bi reagiral 

on. Kakšne posledice bi odločitev imela zanj? 

Situacije: 

1. Moral bi biti doma ob sedmih, sošolci pa te vabijo na igrišče. 

2. Prijatelj ti ponudi ukraden telefon po smešno nizki ceni. 

3. Sošolka se ti posmehuje, ker pri testu matematike nočeš plonkati. 

4. S prijateljem hodita po ulici in na tleh najdeta denarnico. V njej je, poleg osebnih 

dokumentov nekega gospoda, tudi 50 evrov. 

5. Doma igraš zanimivo računalniško igro in boš pravkar napredoval na naslednjo 

stopnjo. Pokliče te prijatelj in te povabi na vožnjo s kolesom. 

6. Ne počutiš se dobro. Žalosten si. Že ves popoldan čepiš doma v svoji sobi. (Kaj 

storiš, da se počutiš bolje?) 

7. Že od jutra te boli glava. Veš, da ima mama nekje v predalu tablete, ki jih vzame, 

kadar se ona počuti slabo. (Kaj storiš ti?) 

8. Včeraj si šel zelo pozno spat. Že na poti v šolo se ti zeha. Znanec ti ponudi energijsko 

pijačo.   



 

 

 

ENAKOST (str. 79-85):  

 

Vprašanja za razmislek ali razpravo: 

Preberite si še o situacijah in dogodkih v nadaljevanju in si poskušajte predstavljati, 

kako bi sami izvedli opisano aktivnost s svojimi učenci? Bi jo lahko izvedli kje izven 

učilnice? Bi bila za vaše učence taka delavnica zanimiva, aktualna?  

Bi jo morali kako predrugačiti, da bi bila primernejša za vaše učence? Morda lahko 

namesto že napisanih vlog na karticah vlog, učenci napišejo svoje ideje ter se 

poskušajo vživeti v svoje opise oseb. Nadaljevanje aktivnosti se izvede, kot je 

opisano. 

  



 

 

 

Čisto za konec pa prilagamo še preglednico z uvodnega delovnega lista, prek katere 

lahko preverite, če so se vaša prepričanja kaj spremenila. Vabimo vas, da označite, 

kako pogosto napisane trditve veljajo za vas.  

Trditev Vedno. Zelo 

pogosto. 

Kdaj ja, 

kdaj ne. 

Redko. Nikoli. 

Sem učitelj_ica z integriteto.      

Moje besede so usklajene z 

mojimi dejanji. 

     

Ravnam moralno tudi, če me 

nihče ne gleda. 

     

Ko pride do (etične) dileme, 

izberem lažjo pot, tudi če je 

manj moralna. 

     

Vse učence vidim kot enake in 

jim omogočam enake možnosti. 

     

Pomaga mi, če se o svojih 

poklicnih dilemah posvetujem s 

sodelavci. 

     

Poznam svoje vrednote in 

ravnam v skladu z njimi. 

     

Sem dober zgled za svoje 

učence. 

     

 

Zdaj lahko odgovore primerjate s preglednico, ki ste jo izpolnili na začetku. Se je 

vaše razmišljanje kaj spremenilo?  V spodnji prostor lahko še zapišete, kako bi 

povzeli nova spoznanja, kaj vam ostaja, katere dileme se vam še porajajo … 

 

 

 

 

 

 

 

Želimo vam uspešno krepitev integritete (pri sebi in učencih) še naprej! 😊 


