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Beseda urednice
Editorial

Alenka Kobolt

Kot urednica se posebej veselim te številke naše revije. Moje 
veselje in lahko rečem tudi ponos temelji na dejstvu, da članki, 
ki so uvrščeni v tokratno tematsko številko, pokrivajo velik del 
kontinuuma socialnopedagoškega interveniranja, in to v več 
pogledih.

Najprej v pogledu starosti oziroma razvojne stopnje uporabnikov, 
katerim so posegi namenjeni. Prispevki govorijo tako o razumevanju 
predšolskih otrok kot o delu z mladostniki in socialnih odnosih, ki 
jih ljudje ustvarjamo v zadnji stopnji bivanja – v starosti. Članki 
torej zajemajo celotni časovni kontinuum človekovega bivanja, kar 
pomeni tudi, da se socialni pedagogi ukvarjajo z uporabniki skozi 
celotno življenjsko razdobje.

Prispevki te številke pokrivajo še en kriterij – kriterij 
raznovrstnosti teoretske optike oziroma uporabe teorije ali medija, 
na kateri/katerem posegi teoretsko temeljijo. V tem pogledu so 
prispevki te številke posebej pestri in raznovrstni ter prav zato na 
samosvoj način tudi homogeni.

Tematsko številko intervencij začenja pregledni znanstveni članek 
Burkharta Müllerja z naslovom O odnosu med terapijo, pedagogiko 
in socialnim delom – ravnanje s časom kot profesionalna naloga. 
Menim, da je prav stičišča sorodnih strok treba čim bolj jasno 
definirati, zato je avtorjevo razmišljanje posebej dobrodošlo. Ne 
le za socialne pedagoge, ki jih je ta revija v glavnem namenjena, 
temveč tudi za terapevte in socialne delavce/delavke.



124 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 0 8  v o l . 1 2 ,  š t .  2 ,  s t r.  1 2 3  -  1 2 4

Sledi prispevek Radojke Kobentar, ki govori o socialnih odnosih 
v starosti. Predstavi  dinamični proces staranja ter odnos družbe do 
oseb, ki v aktivno življenje prispevajo na nove in drugačne načine 
kot so to počeli v času svoje zaposlitve. 

Tokratni izvirni članek je namenjen kreativnemu mediju. V 
njem se seznanimo z rezultati uporabe likovne terapije v okviru 
projektnega učenja mladih – PUM. Dragica Marinič predstavi 
svoje specialistično delo, ki je nastalo v okviru študija Pomoč z 
umetnostjo.

Sledita dva strokovna članka. Prispevek Anke Menegalije se 
ukvarja s spregledano temo razumevanja otroške seksualnosti in je 
prav zaradi tega, ker je o temi le malo napisanega, posebej dobrodošel 
in koristen. Odstira vsebine, ki so v vsakdanjem življenju prisotne a 
hkrati  potisnjene na rob. Zato njihovo odstiranje pomeni širjenje 
strokovnega razumevanja ter s tem krepitev strokovne vednosti in 
kompetence.

Alenka Žavbi predstavi delo v informativno-svetovalnem centru 
za mlade. S pogledom na položaj mladine v trenutni slovenski 
situaciji in v primerjavi z evropskimi praksami spregovori o pomenu 
informativno-svetovalne dejavnosti. Predstavi različne metode 
in uporabo vrste medijev ter definira funkcije socialnopedagoških
intervencij v tem delu. 


