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1 OPREDELITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so pomemben del vse`ivljenjskega u~enja. Šola jih organizira zunaj šolskega 

pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogo~ila odkrivanje in razvijanje u~en~evih 

interesov in u~ence prakti~no uvajala v `ivljenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo 

pre`ivljanje prostega ~asa. U~enci in u~enke izbirajo ter se vklju~ujejo v dejavnosti prostovoljno. 

Šola jim s pomo~jo mentorjev1 pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, 

strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproš~enem vzdušju. 

1.1 Zakonska opredelitev

Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobra`evanja obsega obvezni in 

razširjeni program. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni 

in dodatni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi. Šola organizira za razvijanje razli~nih 

interesov u~encev interesne dejavnosti, ki jih dolo~i z letnim delovnim na~rtom. V dejavnosti 

razširjenega programa, kamor sodijo tudi interesne dejavnosti, se u~enci vklju~ujejo prostovolj-

no. Za posamezni razred sta za izvajanje interesnih dejavnosti v predmetniku dolo~eni dve uri 

tedensko (Predmetnik devetletne osnovne šole). Financiranje interesnih dejavnosti, dolo~enih 

po Predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje 

in izobra`evanja zagotovljeno iz sredstev dr`avnega prora~una. V primeru da šola v dogovoru z 

ustanoviteljico (ob~ino) ponudi u~encem ve~je število ur interesnih dejavnosti, se to obravnava 

kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure financira ob~ina. Del stroškov za nadstandardni 

program lahko krijejo tudi starši, seveda z njihovim soglasjem.

1.2 Konceptualna opredelitev

Program interesnih dejavnosti je sestavina letnega delovnega na~rta posamezne osnovne šole. 

Vsaka šola ga na~rtuje na svoj na~in, ki je odvisen od šolskih in zunajšolskih dejavnikov. Spe-

cifiko interesnih dejavnosti v osnovni šoli predstavljajo predvsem interes u~encev in pogoji za 

izvedbo ter mo`nost povezave z okoljem in za okolje. Program in vsebine interesnih dejavnosti 

sooblikujejo – na osnovi izhodiš~ – u~itelji in u~enci ter ga udejanjajo s sodobnimi metodami in 

oblikami dela (raziskovalno delo, projektno u~enje, sodelovalno u~enje …). Interesne dejavnosti 

nimajo predpisanih u~nih na~rtov. To pomeni, da zanje ni opredeljenih standardov znanj, ki naj 

1 Mentor interesnih dejavnosti je oseba, ki na~rtuje, usmerja in evalvira potek interesnih dejavnosti (v našem 
  primeru naziv mentor ni povezan z nazivom, pridobljenim pri napredovanju u~iteljev).
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bi jih dosegli u~enci. U~encev pri interesnih dejavnostih u~itelji v šoli ne ocenjujejo, hkrati pa 

interesne dejavnosti kot oblika prostovoljnega sodelovanja niso evidentirane v nobeni doku-

mentaciji, ki bele`i ali sporo~a u~en~ev napredek.
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2 NAMEN IN CILJI INTERESNIH DEJAVNOSTI

Hitri dru`beni, ekonomski, znanstveni in tehnološki razvojni procesi zahtevajo od ~loveka, da se 

v vseh ̀ ivljenjskih obdobjih u~inkovito odziva na spremembe. To narekuje potrebo po razvoju 

temeljnih izhodiš~ vse`ivljenjskega u~enja, ki je mo~no izra`ena ravno v šolskem obdobju. Inte- 

resne dejavnosti so zaradi svoje specifike za spodbujanje in razvoj teh izhodiš~ zelo pri-

merne. 

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna podro~ja u~encev s poudarkom na ka-

kovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vklju~eni v proces. Poudarjen je 

razvoj na u~nem in socialnem podro~ju, pri ~emer u~enci razvijajo produktivno mišljenje in 

so celostno, miselno in ~ustveno aktivni. Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s 

sodobnimi oblikami in metodami dela omogo~ajo u~encem soustvarjanje programov po-

sameznih interesnih dejavnosti in posledi~no pridobivanje novih znanj. V okviru interesnih 

dejavnosti lahko u~enci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula in spozna-

vajo vsebine, ki formalno niso predpisane oziroma predlagane. Temeljni namen interesnih 

dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za pre`ivljanje prostega ~asa, kar lahko 

slu`i kot izhodiš~e za nadaljnje izobra`evanje. Povezovanje in dru`enje v o`jem in širšem 

okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe. 

Z vidika vse`ivljenjskega u~enja je pomembno navajanje na samoorganizacijo oziroma 

»samoregulacijo«, kar omogo~a razvoj posameznika tudi na drugih podro~jih in v razli~nih 

obdobjih `ivljenja.

Interesne dejavnosti omogo~ajo uresni~evanje naslednjih splošnih vzgojno-izobra`evalnih 

ciljev:

U~enci:

• zadovoljujejo lastne potrebe:

 – izbirajo in se odlo~ajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji, 

 – razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente;

• razvijajo miselne procese, ki omogo~ajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h globlje-

mu razumevanju;

• pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in 

dru`benem `ivljenju;

• se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo;

• spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih; 
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• medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veš~ine:

 – prispevanje k medosebnim odnosom,

 – razvijanje ustvarjalnega in kriti~nega mišljenja in presojanja,

 – navajanje na reševanje konfliktov,

 – vplivanje na soustvarjanje klime, 

 – spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobra`evalnega dela;

• presegajo meje med obveznim in razširjenim programom;

• povezujejo teorijo s prakso;

• spoznavajo poklicne interese; 

• spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega ~asa in posledi~no mo`nosti za-

dovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smi-

slu vse`ivljenjskega u~enja.
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3 NAČELA INTERESNIH DEJAVNOSTI

Na~ela uresni~evanja interesnih dejavnosti temeljijo na izhodiš~ih kurikularne prenove. Poudar-

jajo sodelovanje in soodlo~anje u~encev v okviru razširjenega osnovnošolskega izobra`evanja 

in vklju~ujejo pomembne dejavnike z vidika o`jega in širšega okolja za vse`ivljenjsko u~enje. 

Kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti omogo~ajo naslednja na~ela: 

• na~elo u~en~evega interesa 

U~enec ima mo`nost predlagati in se vklju~evati v interesne skupine, ki izhajajo iz njegovega 

zanimanja. Zadovoljevanje lastnega interesa deluje motivacijsko na razvoj sposobnosti in 

spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj. 

• na~elo prostovoljnosti

U~enec se prostovoljno odlo~i za vklju~evanje v interesne skupine. Vsakomur naj bi bilo dano 

slediti odprtim u~nim potem po lastni izbiri. Mnenje mentorjev in staršev ima svetovalno vlogo, 

nikakor pa izbor interesnih dejavnosti ne sme biti odlo~itev staršev. 

• na~elo soustvarjanja in spodbujanje u~en~eve lastne aktivnosti

U~enec skupaj z mentorjem soustvarja oziroma prispeva k programu dela. Omogo~ena mu je 

aktivna vloga v fazah na~rtovanja, izvedbe in evalvacije interesnih dejavnosti.

• na~elo prehajanja

U~enec ima mo`nost zapustiti interesno skupino, ~e ugotovi, da zanj ni ustrezna. Prav tako ima 

mo`nost izbrati drugo interesno skupino. U~enec ima pravico, da zapusti dejavnost, ~e meni, 

da ne izpolnjuje njegovih pri~akovanj. Prav je, da u~encu omogo~imo, da navede razloge, zakaj 

`eli izstopiti iz dejavnosti oziroma jo zamenjati.

• na~elo vse`ivljenjskosti

U~enec razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vse`ivljenjskega u~enja. Pomemb-

no je, da se nau~i »u~iti se« in da ponotranji pozitiven odnos do u~enja, hkrati pa ozavesti, da 

u~enje nudi zadovoljstvo. Pomembna sta uporabnost na novo pridobljenih znanj in zavedanje 

o vplivu posameznika na dogajanja v o`jem in širšem okolju.

• na~elo povezovanja

Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi razširjenega in obveznega programa v 

osnovni šoli, ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in pojasnjujejo. Interesi, ki jih posame-
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znik razvija, lahko predstavljajo mo`nosti koristnega pre`ivljanja prostega ~asa ter orientacijo 

nadaljnjega šolanja in poklicnega usmerjanja.

• na~elo sodelovanja

Sodelovanje s starši in drugimi odraslimi prispeva k spoznavanju novih na~inov komuniciranja, 

spodbuja odgovornost in spoštljivost do dela in ljudi. U~encu mogo~a sodelovanje znotraj šol-

skega prostora, med šolami v kraju in v širšem dru`benem okolju. 

• na~elo (samo)vrednotenja

Analiziranje in samovrednotenje skupnega in lastnega dela omogo~a zavedanje in sprejemanje 

lastnih mo~nih in šibkih podro~ij. 
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4 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO  
INTERESNIH DEJAVNOSTI

Kakovost procesa interesnih dejavnosti je odvisna od strokovne usposobljenosti mentorjev, 

njihovega sodelovanja in povezovanja v o`jem in širšem okolju ter odzivanja v razli~nih situa-

cijah.

Izvedba interesnih dejavnosti temelji na:

– konceptu interesnih dejavnosti (na~ela, cilji); 

– zadovoljevanju interesov udele`encev;

– u~en~evem sooblikovanju vzgojno-izobra`evalnega programa interesnih dejavnosti v fazah 

na~rtovanja, izvajanja in evalviranja; 

– razvoju kompleksnih miselnih procesov, ki omogo~ajo širjenje in uporabo znanja in pripo-

morejo h globljemu razumevanju; 

– sodobnih metodah in oblikah dela; u~itelj se na osnovi strokovne avtonomije odlo~i za 

metode in oblike dela, ki morajo ustrezati razvojni stopnji u~encev. Upoštevati mora poseb-

nosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike; 

– sproš~enem delovnem vzdušju; u~itelj zagotavlja kakovost procesa tudi z ustvarjanjem ka-

kovostnih medsebojnih odnosov, ki omogo~ajo sproš~enost, ob~utek varnosti, sprejetost, 

spoštovanje in zaupanje;

– povezovanju šole s starši ter z o`jim in širšim okoljem; u~itelj seznanja starše z delom v 

skupini in rezultati posameznika ter skupine pri raznih oblikah sodelovanja. Vklju~enost 

staršev in dovzetnost za njihove predloge ustvarja spoštovanje in zaupanje, kar pozitivno 

vpliva na celoten proces izvajanja interesnih dejavnosti;

– timskem delu izvajalcev interesnih dejavnosti z u~itelji razredniki; mentor interesnih de-

javnosti seznanja u~itelje razrednike z delom in rezultati dela posameznikov in skupine 

u~encev;

– skrbi za varnost pri izvajanju interesnih dejavnosti.
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5 ZNANJA MENTORJEV INTERESNIH DEJAVNOSTI

Izvajanje interesnih dejavnosti zahteva strokovno in pedagoško usposobljene ljudi. Mentor 

interesnih dejavnosti je lahko u~itelj, ki v okviru svojih strokovnih kompetenc avtonomno 

na~rtuje in vodi program interesnih dejavnosti. Njegova vloga je vodenje, posredovanje in 

usmerjanje ter spodbujanje u~encev k spoznavanju pomembnosti lastnega u~enja in razvoja 

interesov. Poznati in izvajati mora sodobne metode in oblike dela, ki predstavljajo pomemben 

del profesionalnih spretnosti in spodbujajo k aktivnosti in ustvarjalnost posameznika. Poznati 

mora razvojne zna~ilnosti u~encev, razumeti psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti 

skupinske dinamike. 
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6 IZHODIŠČA ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO  
INTERESNIH DEJAVNOSTI

Šola ugotovi interes otrok in pripravi izbor interesne dejavnosti. Kriterij za izbor predstavljajo 

podro~ja oziroma vsebine, ki temeljijo na sprejemljivih teoreti~nih podlagah. Vsaka šola oblikuje 

svoj program, pri ~emer upošteva cilje in na~ela interesnih dejavnosti ter mo`nosti za izvedbo. 

Pomembno je, da vsebinsko-organizacijsko delo, povezano s programi interesnih dejavnosti 

v šoli, usmerja koordinator oziroma vodja interesnih dejavnosti. Njegovo delo je zahtevno, 

osredoto~eno na pripravo, usklajevanje in vodenje dela, organizacijo in spremljavo poteka inte-

resnih dejavnosti, organizacijo predstavitev rezultatov in pripravo kon~nega poro~ila o delu.

6.1 Vsebinsko-organizacijski model interesnih dejavnosti

Predlagani model (slika 1) prikazuje sistemati~ni razvoj dogodkov, povezanih z organizacijo 

in potekom interesnih dejavnosti, in je postavljen na osnovi ugotovitev analize interesnih de-

javnosti (priloga 1), ciljev kurikularne prenove in Memoranduma o vse`ivljenjskem u~enju. Pri 

interesnih dejavnostih gre praviloma vedno za prepletenost in povezanost z drugimi partnerji: 

s starši, sodelavci in institucijami zunaj šole. Prvi del predlaganega modela prikazuje fazo pri-

prave z vidika organizacije, drugi del predstavlja fazo izvedbe z didakti~nimi priporo~ili. Oba 

dela ka`eta soodvisnost od ob~ine kot ustanoviteljice šole in drugih odraslih, ki so kakor koli 

povezani s šolo. 
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Slika 1: Vsebinsko-organizacijski model interesnih dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

Vodenje, spremljanje in 
zapis poteka dogodkov

Dolo~itev koordinatorja 
interesnih dejavnosti

Spremljava in priprava 
poro~ila

1. DEL: PRIPRAVA NA IZVEDBO 2. DEL: IZVEDBA

Ugotovitev interesa 
otrok

ŠOLA Na~rtovanje

Ugotovitev prostorskih 
in kadrovskih pogojev

OB^INA Izvedba

Iskanje dodatnih 
mo`nosti

STARŠI Evalvacija

Delo vodje interesnih dejavnosti se za~ne s pripravo anketnega vprašalnika, s katerim je mogo~e 

zbrati ̀ elje u~encev in ugotoviti njihova interesna podro~ja. Anketo je smiselno opraviti ob koncu 

šolskega leta za naslednje leto. V sodelovanju z vodstvom šole je v nadaljevanju treba ugotoviti 

prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo. Sledi predstavitev ugotovljenega stanja na ob~ini 

in iskanje rešitev ter mo`nosti sodelovanja tako z materialnega, prostorskega kot kadrovskega 

vidika. Pri iskanju rešitev je nujna povezava s šolami v bli`njem okolju. Naslednji korak pred-

stavlja seznanitev staršev z rezultati ankete oziroma interesi otrok in mo`nostmi za izvedbo. 

To je mogo~e opraviti ob zaklju~ku šolskega leta (za naslednje leto) ali na prvem roditeljskem 

sestanku, na katerem so navadno navzo~i vsi starši. Starše je treba povabiti k sodelovanju, tudi 

to je mogo~e opraviti s preprosto anketo. 

Drugi del modela je izvedbeni del interesnih dejavnosti, ki obsega na~rtovanje, izvedbo in eval-

vacijo dela. Zanj so odgovorni mentorji posameznih interesnih dejavnosti v dogovoru oziroma 

ob sodelovanju s sodelavci.2

2 Sodelavci so lahko starši, ~lani razli~nih društev in drugi odrasli, ki izpolnjujejo pogoje, potrebne za delo z 
u~enci. 
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Na~rtovanje programa interesnih dejavnosti izvedejo mentorji s sodelavci in u~enci, ki so 

vklju~eni v posamezne interesne dejavnosti. Priporo~ljivo je pridobiti ~im ve~ pobud od u~encev 

in staršev. U~enci naj predlagajo tudi organizacijo dela, saj nemalokrat presenetijo z izvirnimi 

idejami. Postopek na~rtovanja upošteva interese u~encev in druge predloge, ki so izvedljivi 

v ~im ve~ji meri. Dokon~no izdelan na~rt oziroma program dela predstavi mentor u~encem in 

pojasni kriterije za sprejetje oziroma zavrnitev njihovih predlogov. S takšnim na~inom sodelo-

vanja postavimo temelje za nadaljnjo motivacijo vseh sodelujo~ih. Na~rt posameznih interesnih 

dejavnosti (slika 2) naj bi vseboval naslednje kategorije: interesno podro~je, cilje, razred, imena 

u~encev, mentorjev in sodelavcev, število ur, posebne dejavnosti,3 potrebna gradiva, pri~akovane 

rezultate in opombe. Zbrani podatki dajejo vodji interesnih dejavnosti in vodstvu šole celovit 

pregled na~rtovanih dejavnosti v šoli.

Slika 2: Na~rtovanje interesnih dejavnosti

Podro~je interesne dejavnosti: _____________________________________________________________________

Interesna dejavnost: _____________________________________________________________________________

Cilji:

Mentor Sodelavci Razred/
u~enci

Število ur Posebne 
dejavnosti

Potrebna 
gradiva

Prièakovani 
rezultati

Opombe:

Kon~no poro~ilo:

3 Posebne dejavnosti predstavljajo dejavnosti, ki niso vezane na prostor, kjer se dejavnosti po navadi odvijajo 
(ekskurzija, izlet, ogled predstave …).



14

V fazi izvedbe je pomembno, da mentorji u~encem omogo~ajo pridobivanje novih znanj z lastno 

aktivnostjo. Pomembno je: 

– prilagajanje tempa dela skupini;

– spodbujanje in navajanje k samoorganizaciji u~enja oziroma samoregulaciji; 

– pou~evanje in u~enje s pomo~jo sodobnih oblik in metod dela (delo v skupinah, parih, so-

delovalno u~enje, projektno delo, raziskovalno delo …);

– omogo~iti uporabo pridobljenega znanja;

– razvijanje socialnih spretnosti (strpnost, kultura govora, ve~smerno komuniciranje, dajanje 

in sprejemanje pomo~i in pohval …);

– omogo~iti nadgradnjo oziroma poglabljanje znanj, pridobljenih v okviru pouka; 

– spodbujanje u~encev k predstavljanju svojih idej znotraj interesne skupine; 

– sodelovanje z u~enci in mentorji drugih interesnih dejavnosti;

– spodbujanje sodelovanja in vklju~evanja vseh u~encev; 

– vklju~evanje staršev in drugih odraslih po potrebi;

– spodbujanje ustvarjalnega in kriti~nega mišljenja;

– razvijanje kriti~nega samovrednotenja;

– primerno bele`enje lastnih izdelkov (npr. portfolio);

– pripraviti u~ence na predstavitev dela v o`jem in širšem okolju.

Zadnja faza izvedbenega modela interesnih dejavnosti predstavlja evalvacijo opravljenega 

dela. V ~asu procesa interesnih dejavnosti so to sprotne povratne informacije ob spremljanju in 

zaklju~ku posamezne dejavnosti. Analizirajo se dobri in manj ustrezni prispevki udele`encev z 

namenom, da se ugotovijo in odpravijo pomanjkljivosti. Ob koncu dejavnosti se rezultati vredno-

tijo – analizirajo z vidika uspešnosti doseganja `elenega cilja po opredeljenih merilih. Rezultati 

dela se ne ocenjujejo s šolskimi ocenami. Evalvacijo dela posameznih interesnih skupin lahko 

predstavljajo tudi predstavitve rezultatov na kulturnem dnevu ali dnevu odprtih vrat, ob zaklju~ni 

prireditvi šolskega leta, ob razli~nih praznovanjih in na proslavah, seveda pa je priporo~ljiva 

predstavitev dela tudi v širšem okolju. Vsi udele`enci ob zaklju~ku posamezne interesne dejav-

nosti pod vodstvom mentorja opravijo evalvacijo (ustno ali pisno) z vidika u~nega in socialnega 

napredka. Na osnovi poteka in izvedbe predlagajo, kako bi lahko dosegli še boljše rezultate. 

Mentorji pripravijo pisno poro~ilo o kon~ni evalvaciji, ki vsebuje realizacijo na~rtovanih ciljev in 

pri~akovanih rezultatov (evidentirana ̀ e v fazi na~rtovanja slika 2). Pisnemu poro~ilu lahko kot 

prilogo prilo`ijo tudi evalvacijo, opravljeno z u~enci, in njihove predloge za nadaljnje delo. 

Strokovno in pedagoško usposobljena oseba, ki vodi koordinacijo interesnih dejavnosti, na 

podlagi poro~il mentorjev interesnih dejavnosti pripravi zaklju~no poro~ilo, ki lahko vsebuje tudi 
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mnenja u~encev in\ali staršev (priloga). Podatke lahko pridobi tudi z vprašalnikom ali opravi 

intervjuje. Rezultati predstavljajo izhodiš~e za potek dejavnosti v naslednjem šolskem letu, 

hkrati pa predstavljajo povratno informacijo mentorjem, vodstvu šole in staršem.

Delovna skupina predlaga:

1. Interesne dejavnosti naj se na~eloma ne izvajajo zjutraj oziroma pred poukom.

2. Interesne dejavnosti je treba sistemati~no spremljati.
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