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Ah, odnosi v delovnem okolju

Ah, odnosi v 
delovnem okolju



Sodelovanje v 
realnem okolju

Sodelovanje v 
virtualnem okolju

Težave z učenci, starši, vodstvom, 
obračunom plače in malice…

Jamranje prepovedano!

Ocena realnega stanja

Še vedno si pomagamo v zasebni 
sferi - kot starši, prijatelji…



Realni projekti, realni 
odnosi

Neustrezno vedenje: pritoževanje, 
samozadostnost

Ustrezno vedenje - odnosi: reševanje izzivov, 
ustvarjanje pozitivnega vzdušja, hitra pomoč
pri organizaciji dela na daljavo, rešitve skupnih
težav



Fotonatečaj Slovenski 
tradicionalni zajtrk

Priložnosti za sodelovanje:

• pridobivanje fotografij,

• računalničar, novi sodelavec,

• komisija za izbor nagradnih fotografij,

• jutranja kava po zoomu in zajtrk za učiteljice.



Novi sodelavec

Kako ustvariti priložnosti za pogovor po 
telefonu/ e-pošti:

Realen projekt, izvedba, objava na
spletni strani…

Kakšen je?



Njegov pogled

Večina komunikacije je asinhrone, ki je 
pogosta tudi v času, ko smo v službi na
lokaciji. 

Sedaj je te komunikacije še več in ko 
sodelavcev ne poznaš drugače kakor (v 
mojem primeru) zgolj preko besedila, ki ga
zapišejo, so podobe teh ljudi lahko zelo
enodimenzionalne in nerealistčne.

Uroš



Team building 
naravoslovnega aktiva

• Ogrevanje – vabilo, pripravite šale…

• Escape room: Lov na Božička

• Breakout rooms – sodelovanje, 
tekmovalnost, aktivnost, team spirit



Projekti z občutki –
Natečaj LEAF ekošola

Zdi se, da si še nikoli nismo vzeli toliko 
časa za razmislek in skrb o zdravju kot 
v času, ki ga preživljamo. 

Pomen lastnega psihičnega in 
fizičnega zdravja (ki ga učitelji radi 
zanemarjamo) je postavljen v ospredje 
in srečamo ga že na vsakem vogalu, 
no kanalu.

Tina



Na naši šoli likovno umetnost poučujeva
kar dve likovnici, ki sva ustvarili varen
strokoven mehurček. 

Pristen stik, ki ga imava v aktivu je ostal
tudi pri delu na daljavo. Že kratek klepet
včasih porodi nove ideje in zamisli. 

Za dodaten, nekoliko manj formalen, stik z 
učenci, pa uporabljava osebne avatarje, ki
jih je ilustrirala naša učenka.

Tina



Virtualna likovna 
razstava

Pouk aktualizirava s sodelovanji na natečajih in 
spodbujanju učencev k virtualnim razstavam, ki
jim dajejo samozavest. 

Tretja razstava je v nastajanju in počasi so se 
med pedagogi, ustvarjalci in gledalci stkale vezi, 
ki bodo omogočile nadaljevanje serije. 

Tina



Trajnostna mobilnost
Sodelavke iz tima za projekt Trajnostna
mobilnost smo se enkrat dobile.

Bilo je sproščeno, pa tudi učinkovito. 
Tako, res prijetno, podelile smo
mnenja, se dogovorile par stvari.

In bile vesele druga druge.

No, druženje v živo mi je še vedno
ljubše, ampak........haha, se 
prilagodimo.

Lana



Ob našem skupnem sodelovanju vedno 
nastane nekaj, nad čemer smo 
navdušene in se dobro počutimo. 

Tokrat so bile to izjemne voščilnice, ki so 
jih napisali učenci. 

Strinjale smo se, da so prav vse vredne 
spletne objave, saj s svojo vsebino 
"pobožajo" vse tiste, ki jih prebirajo, in so 
polne optimizma.

Slovenistke

Praznična voščilnica
učencev



Novoletna voščilnica
sodelavk iz

podružnične šole



Na PŠ Krtina se radi podružimo tudi v prostem času. Ker je kolektiv manjši, se 
tudi lažje organiziramo. Pred karanteno je bilo druženje bolj veselo in 
prisrčno. Včasih smo se dobili na kavi ali praznovali kakšen rojstni dan. 

Danes, v tem »korona času«, pa smo primorani v spletno druženje. Po 
uradnem delu ZOOM aktivov vedno najdemo čas za pogovor, kjer vsevprek 
govorimo. Toliko nam manjka osebnih stikov, toliko bi si še rade povedale, a v 
tistih okvirčkih je vse drugače.

Tudi 50-tko naše sodelavke smo digitalno praznovale. S pretvezo, da imamo 
aktiv, smo se dobile na ZOOM-u. V  rojstnodnevnih klobučkih in mašnicah
smo ji zapele in povedale par lepih želja. Sledilo je darilo, ki je bilo 
dostavljeno pred njena vrata – drevešček in na njem lepe želje.

Aleksandra



Deljenje zasebnosti

Pravni vidiki varovanja osebnih
podatkov – predvsem naša
odgovornost.

Koliko zasebnosti naj delim s 
sodelavci, učenci?

Zlorabe, nemoč



Novoletno darilo



Nove perspektive



Hvala za pozornost!

Katja Satler

Uroš Bijelić

Tina Lanišek

Jaka Pirc

Inge Veronika Ivartnik

Lucija Jurcan

Lana Klopčič

Jasna Zorenč

Lidija Leban

Elizabeta Pirnat

Anja Kokalj

Aleksandra Pogorevčnik

Tjaša Vilar

Damijana Križnik Vrhovec

Pri oblikovanju prispevka so sodelovali:


