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INTERAKTIVNE SKUPINE 

 

 

 

 
 

 

 

Delo v interaktivnih skupinah nam je všeč, ker se več naučimo, tudi čas nam hitreje mine. V razredu 

s 25 otroki se mora učitelj posvetiti vsakemu od nas... V interaktivnih skupinah pa nas je za mizo le 

šest in si pomagamo, če se pojavi težava, jo lahko takoj rešimo. Postali smo boljši prijatelji, bolj si 

zaupamo, in če je kdo med odmori na dvorišču osamljen in nima nikogar, s komer bi se lahko igral, 

ga pokličemo k sebi in povabimo k igri. Zakaj? Ker bolj zaupamo tej osebi. [...] Delo v interaktivnih 

skupinah je zelo zabavno, ker se več naučimo kot pri običajnem pouku.  

Ania, desetletna učenka, ki v Evropskem parlamentu pojasnjuje interaktivne skupine. 
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INTERAKTIVNE SKUPINE 

OZADJE 

Interaktivne skupine so eden od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v okviru 

raziskovalnega projekta INCLUD-ED. Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in 

povezanosti (Evropska komisija, šesti okvirni program, 2006–2011). Uspešni izobraževalni ukrepi, ki 

podpirajo izobraževanje učencev, izpostavljenih tveganju, imajo univerzalne elemente, za katere se je 

izkazalo, da jih je mogoče prenesti v zelo različna okolja, kar vodi do uspešnega izobraževanja.  

Zaradi uspešnih izobraževalnih ukrepov, ki so bili predstavljeni na dveh mednarodnih konferencah v 

Evropskem parlamentu v Bruslju, so se izboljšali dosežki tisočev otrok po vsej Evropi in s tem njihove 

možnosti za uspešno nadaljevanje šolanja. Evropska komisija je ta projekt zaradi njegovega 

družbenega in političnega vpliva vključila na seznam najboljših desetih raziskovalnih projektov z 

največjim vplivom v Evropi; projekt INCLUD-ED je edini s področja socialno-ekonomskih in 

humanističnih ved, ki je bil vključen na seznam1.     

Teoretični okvir, na katerem temeljijo interaktivne skupine, izhaja iz obsežne znanstvene literature, 

glede na katero razvrščanje glede na sposobnosti negativno vpliva na učenje, pričakovanja in 

samospoštovanje učencev, možnost učenja od vrstnikov in prehod v skupine z višjo ravnjo 

zahtevnosti, zlasti pri ranljivih učencih, navedena pa je tudi potreba po povečanju in diverzifikaciji 

interakcij, ki so jim učenci izpostavljeni. Interaktivne skupine v skladu z izjemnimi pristopi ved o 

učenju z dialoškim pristopom k učenju vključujejo in spodbujajo obseg in kakovost interakcij vseh 

učencev. V teoriji dialoškega učenja1 je navedeno, da se učeči z enakopravnimi dialogi, ki priznavajo 

kulturno inteligenco vsakega posameznika in gradijo na njej, si prizadevajo za preobrazbo, krepijo 

instrumentalno razsežnost dialoga, temeljijo na vrednoti solidarnost, delujejo kot viri ustvarjanja 

pomena ter temeljijo na enakovrednosti različnih ozadij in jo spodbujajo, vključijo v procese osebne in 

družbene preobrazbe, s katerimi dosežejo poglobljeno razumevanje predmeta. Z interaktivnimi 

skupinami se tako doseže udeležba vseh tistih, ki neposredno ali posredno vplivajo na učenje in 

razvoj učencev, vključno z učitelji, sorodniki, prijatelji, sosedi, člani združenj in sosedskih organizacij 

ter lokalnimi prostovoljci.  

Interaktivne skupine se lahko uporabijo kot neodvisna praksa, skupaj z drugimi uspešnimi 

izobraževalnimi ukrepi, kot so dialoška literarna srečanja in izobraževanje v družini, pa se izvajajo 

tudi v šolah kot „učnih skupnostih“. Projekt „učne skupnosti“ temelji na posredovanju na ravni šole 

in je namenjen preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja ter izboljšanju šolske uspešnosti in 

socialne kohezije. Evropska komisija in Svet Evrope sta na podlagi izboljšav, doseženih v teh šolah, 

priporočila, naj se šole obravnavajo kot „učne skupnosti“, da bi se preprečilo zgodnje opuščanje 

šolanja in izboljšal učni dosežek2.  

 

 

 

 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., in Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Hipatia, Barcelona, 2008; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning 
(Izmenjava besed: teorija in praksa dialoškega učenja), Lanham, M.D:Rowman & Littlefield, 2000. 
2 Sporočilo Evropske komisije, Zmanjševanje osipa kot ključni prispevek k strategiji Evropa 2020, januar 2011. 
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KAKO DELUJEJO INTERAKTIVNE SKUPINE? 

Pri interaktivnih skupinah se učenci v razredu razdelijo v majhne heterogene skupine, vsaki skupini 

pa je na voljo pomoč odrasle osebe. Skupine štirih ali petih učencev so sestavljene tako, da se 

raven sposobnosti, spol, kultura, jezik in etnična pripadnost sodelujočih učencev čim bolj 

razlikujejo. Pri interaktivnih skupinah sta v učne procese vključena dva profila odraslih: učitelji in 

prostovoljci. Prostovoljci so pogosto družinski člani in člani skupnosti – vključno z nepismenimi 

osebami ali osebami z zelo nizko stopnjo izobrazbe, nekdanjimi učenci, študenti prostovoljci in 

tudi drugimi odraslimi iz organizacij skupnosti.  

Učitelji se udeležijo intenzivnega začetnega 

usposabljanja, kjer pridobijo znanstveno podlago 

glede interaktivnih skupin. Tega začetnega 

usposabljanja se lahko udeležijo tudi prostovoljci. 

Učitelji so odgovorni za pripravo vseh dejavnosti, 

ki se bodo izvajale v razredu, pred vsako učno 

uro pa prostovoljcem na kratko pojasnijo 

dejavnost, ki se bo izvajala v njihovi skupini. 

Čeprav je ta kratka predstavitev pomembna, ni 

povsem potrebna, saj prostovoljec tam ni zato, 

da bi nadomestil učitelja, ampak da bi ustvarjal dinamične podporne učne interakcije v vsaki 

skupini in usmerjal dejavnosti. Zato bi bil lahko prostovoljec vsak.   

Dejavnosti v skupinah so kratke, trajajo približno 15 ali 20 minut, in osredotočene na 

instrumentalno učenje. Po končani dejavnosti se vsi učenci v skupini preselijo v drugo skupino in 

delajo z drugim odraslim. Zaradi te dinamike se vsi učenci v razredu v približno uri in pol ukvarjajo 

s štirimi različnimi kurikularnimi dejavnostmi in komunicirajo ne le z drugimi učenci v skupini, 

ampak tudi s štirimi odraslimi. Posledično se z interaktivnimi skupinami okrepi instrumentalno 

učenje, saj ta način dela zagotavlja, da se vsi učenci naučijo štirikrat več kot pri običajnem pouku. 

Poleg tega se z njimi izboljšata motivacija učencev, ki v njih sodelujejo, pa tudi sobivanje, saj 

učenje ne temelji na tekmovalnosti, ampak na načelu solidarnosti, saj bi morali vsi člani skupine 

vrstnikom pomagati dokončati nalogo (to je namreč osnovni pogoj za selitev v naslednjo skupino).  

Vsebina kurikula v šolah, ki izvajajo interaktivne skupine, se ne razlikuje od tiste v drugih šolah, saj 

se izvaja uradni kurikul, pri čemer bi morali učitelji upoštevati standarde, ki jih določi vlada. Čeprav 

se lahko interaktivne skupine izvajajo pri katerem koli predmetu, ima instrumentalno učenje v 

številnih šolah prednost zlasti pri učenju jezikov in matematiki. Interaktivne skupine so tako kot 

drugi uspešni izobraževalni ukrepi zasnovane tako, da prekinejo „Matejev učinek“, v skladu s 

katerim tisti z več težavami dobijo manj, saj prinaša odličnost vsem, zlasti vsebine na visoki ravni za 

tiste, ki so bolj prikrajšani. Učitelji se odločijo, kdaj bodo interaktivne skupine uporabili v svojem 

razredu, njihova uporaba pa ne pomeni, da se druge dejavnosti, kot so običajne učne ure, 

prenehajo izvajati. Prav tako se učitelji glede na nalogo odločijo, katero vrsto gradiva bodo 

uporabili. Odgovorni so tudi za pravilno izvajanje interaktivnih skupin. 
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V šolah, ki uporabljajo interaktivne skupine, se odločitve o podpori potreb učencev sprejmejo v 

skladu z običajnimi postopki ter z vključitvijo staršev, učiteljev, prostovoljcev in učencev v dialoške 

postopke ocenjevanja učenja in dogovore v zvezi z učenjem. Ker se vsak odrasli posveča samo 

štirim ali petim učencem, razredni učitelj pa nadzoruje celotno dejavnost, interaktivne skupine 

omogočajo bolj individualizirano oceno težav, ki jih ima učenec, in podporo. Tako je lahko na voljo 

več virov podpore, ki so lahko tudi bolj raznovrstni: to so lahko učitelj, prostovoljci in sošolci. V 

nekaterih primerih v interaktivnih skupinah sodelujejo tudi dodatni učitelji, ki pomagajo učencem z 

največ težavami. Ti isti akterji sodelujejo pri spremljanju in oceni učinkovitega izvajanja interaktivnih 

skupin; pogosto se ure, pri katerih se izvajajo interaktivne skupine, končajo s skupnim 

razmišljanjem o tem, česa so se učenci naučili, kaj je bilo učinkovito in katere so šibke točke, ki jih 

je treba izboljšati. Učitelji in šole, ki izvajajo interaktivne skupine, poleg internih postopkov 

uporabljajo standardne instrumente ocenjevanja (npr. standardizirane teste); interaktivne skupine 

bi morale vsem učencem pomagati, da opravijo kakršen koli preizkus. 

Izvajanje interaktivnih skupin šolam in učencem ne 

povzroča dodatnih stroškov, šole pa za to ne 

prejmejo dodatnih sredstev. Vendar se pri delu v 

interaktivnih skupinah mobilizirajo sredstva, ki so že 

na voljo v izobraževalni skupnosti, zlasti člani 

skupnosti in sami učenci, da bi se izboljšalo učenje 

vseh učencev. Interaktivne skupine se razvijejo s 

sredstvi, ki so že na voljo, zato so trajnosten 

izobraževalni ukrep.  

 

OBRAVNAVANE POTREBE/IZZIVI 

■ Prisotnost pri pouku in nadaljevanje izobraževanja 

■ Zmanjšanje vedenjskih težav 

■ Motivacija za učenje 

■ Čustveno dobro počutje otrok, solidarnost in prijateljstvo 

■ Učni dosežek 

■ Večkulturno sobivanje 

■ Opolnomočenje družinskih članov in članov drugih skupnosti kot akterjev izobraževanja 

■ Razmerje med učenci, družinami in šolami 

■ Usklajevanje med domom in šolo glede izobraževanja otrok 

 

STOPNJA POSREDOVANJA 

Interaktivne skupine so namenjene vsakemu posamezniku, ki hodi v šolo. V šolah se lahko izvajajo 

na različnih stopnjah, vključno s predšolsko vzgojo in varstvom ter primarnim in sekundarnim 

izobraževanjem, pa tudi v šolskih centrih za odrasle (vseživljenjsko učenje in/ali izobraževanje kot 

druga priložnost). Šole, ki izvajajo interaktivne skupine, so lahko javne, zasebne, verske, neverske, v 

revnih soseskah, namenjene „srednjemu razredu“ ali v soseskah višjega sloja. Čeprav v njih 
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sodelujejo vsi učenci, so zlasti koristne za socialno-ekonomsko prikrajšane učence, manjšine in 

učence z učnimi težavami ali invalide.  

 

INTENZIVNOST POSREDOVANJA 

Interaktivne skupine se stalno izvajajo skozi vse šolsko leto, sodelujejo pa vsi učenci v razredu brez 

izjeme. Učitelji, prostovoljci in sami učenci s povečanjem količine učnih interakcij v razredu, in sicer z 

boljšimi vrstniki (drugimi učenci z višjo stopnjo znanja in sposobnosti) in različnimi odraslimi (učitelji in 

neučitelji), zagotovijo, da vsi učenci prejmejo stopnjo podpore, ki jo potrebujejo. 

 

REZULTATI 

Nekateri glavni dosežki3 interaktivnih skupin so: (1) izboljšanje šolske uspešnosti (stopenj uspešnosti), 

(2) vključevanje celotne skupnosti v učne procese in šolo, (3) manj izostajanja od pouka in zgodnjega 

opuščanja šolanja, (4) izboljšanje sobivanja in (5) učinkovitejša uporaba obstoječih virov. Ti dosežki so 

ponazorjeni s primeri določenih šol. 

Šola Angela Guimere stoji v mestu El Vendrell (Katalonija, Španija), natančneje v soseski Puig, ki je 

eno od območij z največjo rastjo. Postala je referenčno središče za vključevanje vseh učencev, saj 

ima velik delež učencev s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Podatki o šolskem uspehu kažejo 

izboljšanje za več kot pet odstotnih točk, merjeno s standardiziranimi preizkusi, v primerjavi z 

obdobjem pred uvedbo interaktivnih skupin. 

 

Rezultati pri standardiziranih preizkusih 

2008−2009 2011–2012 

7,8 % nad regionalnim povprečjem 13 % nad regionalnim povprečjem 

 

Izboljšanje pri standardiziranih preizkusih (med šolskima letoma 2008–2009 in 2011–2012). Vir: projekt INCLUD-

ED. 

 

Šola Mare de Déu de Montserrat je na obrobju mesta Terrassa, na območju, na katerem živijo 

družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom ter visokimi stopnjami brezposelnosti in revščine. 

Številni učenci so iz Maroka ali Latinske Amerike, nekateri otroci pa so iz romske skupnosti. Ta šola 

interaktivne skupine izvaja od šolskega leta 2001–2002. Podatki iz obdobja 2009–2011 kažejo 

izboljšanje, doseženo pri jezikovnih kompetencah in matematiki. Pri znanju jezikov se je delež 

učencev z visoko uspešnostjo sčasoma povečal, delež tistih z nizko stopnjo pa se je zmanjšal. Enak 

trend je opazen pri matematičnih kompetencah.  

                                                 

3 Kvantitativni podatki, predstavljeni v nadaljevanju, so podatki o šolah, ki izvajajo več uspešnih izobraževalnih 

ukrepov, zato učinka interaktivnih skupin ni mogoče posebej opredeliti. Več uspešnih izobraževalnih ukrepov se 

izvaja, večje izboljšanje dosežejo šole. 
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Deleži izboljšanja osnovnih kompetenc pri jeziku (med letoma 2009 in 2011). Šesti razred. Vir: projekt INCLUD-

ED. 

 

 

Osnovne kompetence pri matematiki (med letoma 2009 in 2011). Šesti razred. Vir: projekt INCLUD-ED. 

 

Šola La Paz je v soseski La Milagrosa na obrobju mesta Albacete (Španija). V soseski prevladujejo 

romske družine, ki živijo v negotovih življenjskih razmerah. Za te družine so značilne zelo nizka 

stopnja izobrazbe in visoke ravni brezposelnosti. Podatki o uspešnosti učencev kažejo izboljšanje za 

od 1,1 do 2,3 točke (od petih) na šestih področjih jezika. 

 

Jezikovne kompetence. Izboljšana področja. Četrti razred. Vir: projekt INCLUD-ED. 

 

Poleg tega se je v šoli La Paz ob izboljšanju šolskega uspeha zmanjšalo izostajanje učencev od 

pouka in povečal vpis učencev. Izostajanje od pouka v šolskem letu 2006–2007 je bilo 30-

odstotno, v šolskem letu 2007–2008 se je zmanjšalo na 10 %, v šolskem letu 2008–2009 pa je bilo 
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občasno. Po letih zmanjševanja števila vpisanih učencev se je od začetka izvajanja uspešnih 

izobraževalnih ukrepov (2005–2006), vključno z interaktivnimi skupinami, število vpisanih otrok 

začelo povečevati. 

 

 
 

Trend pri vpisu učencev. Vir: projekt INCLUD-ED. 

 

Prispevek interaktivnih skupin k izboljšanju učenja je povezan z izboljšanjem stopenj sobivanja in 

solidarnosti med učenci, kar kaže, da šolam ni treba izbirati med učnimi vsebinami in vrednotami. 

To ponazarjajo naslednje izjave udeležencev interaktivnih skupin, ki prikazujejo ključno vlogo 

udeležbe skupnosti: 

 

Če delamo s prostovoljci in v majhnih skupinah v razredu, se med drugim veliko ukvarjamo z 

vrednotami. Prizadevamo si, da bi se medsebojno povezali, spoštovali tiste zraven sebe, bili 

strpni, se zavedali, da če končamo prvi, še nismo končali, da se ne vrti vse okrog 

posameznika, ampak je treba razmišljati širše in misliti na celotno skupino.(šolski 

koordinator)4 

 

Preden sem vstopila, so zganjali grozljiv hrup. Bilo je čisto preglasno! Nato pa je ena od deklic 

rekla: „Juanova mami je prišla,“ in usedli so se. [Rekla sem:] „no, otroci, umirite se, kmalu 

bomo začeli.“ Vsi otroci so sedeli in čakali na navodila učitelja, in vse se je dobro izteklo. Nato 

je učitelj rekel: „Kdaj pridete spet, Emilia?“(nepismena mati iz etnične manjšine)5 

 

Te izboljšave se dosežejo brez dodatnih sredstev, kar pomeni, da se z interaktivnimi skupinami 

učinkoviteje uporabijo sredstva, ki so na voljo v skupnosti. Z naslednjega grafikona s podatki šole je 

razvidno, kdaj v petletnem obdobju se je število vpisanih učencev povečalo precej bolj od števila 

                                                 

4 Elboj, C., in Niemelä, R., Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive groups 
(Podskupnosti učencev, ki se v razredu vzajemno učijo: primer interaktivnih skupin), Revista De Psicodidáctica, 
št. 15(2), 2010, str. 177–189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810, str. 186. 
5 Diez, J., Gatt, S., in Racionero, S., Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the School's 

Centre: the role of community participation (Umestitev članov priseljenskih in manjšinskih družin ter skupnosti v središče 

šole: vloga sodelovanja skupnosti), European Journal of Education, št. 46(2), 2011, str. 184–196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x, na str. 191. 
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učiteljev, zaradi česar se je zvišalo število učencev, dodeljenih posameznemu učitelju. V istem 

obdobju so se začeli izvajati uspešni izobraževalni ukrepi, vključno z interaktivnimi skupinami, in 

stopnje uspešnosti učencev so se močno izboljšale. Interaktivne skupine so omogočile 

učinkovitejšo uporabo obstoječih sredstev: za vsakih 1 000 EUR mesečnih izdatkov se je 

izobraževalo več učencev, njihovi rezultati pa so bili boljši. Učni rezultati se niso izboljšali zaradi 

povečanja sredstev, ampak zaradi njihove učinkovitejše uporabe. 

 

 

 

Število izobraženih učencev na vsakih 1 000 EUR, vloženih na mesec. Vir: projekt INCLUD-ED. 

 

Uvajanje interaktivnih skupin v šole ne poteka brez ovir. Glavna ovira za njihovo izvajanje je odpor 

nekaterih učiteljev, da bi v učilnice sprejeli starše ali druge člane neakademske skupnosti. 

Interaktivne skupine se v razredu nikoli ne izvajajo, če učitelj ni prepričan o tem, saj se lahko vsak 

učitelj sam odloči, ali jih želi izvajati ali ne. Odpor je premagan, ko učitelji vidijo izboljšave v drugih 

razredih, zaradi česar želijo enako za svoj razred. 

Število šol, ki izvajajo interaktivne skupine, se je zaradi pozitivnih rezultatov od 90. let prejšnjega 

stoletja močno povečalo. Trenutno jih izvaja več kot 200 šol v Evropi in več kot 300 šol v Latinski 

Ameriki. Interaktivne skupine prispevajo k izboljšanju učnih dosežkov in možnosti izobraževanja 

številnih učencev, zato so obetavno orodje za približanje cilju strategije EU 2020, tj. zmanjšanju 

osipa v šolah na manj kot 10 %. 
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