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POVZETEK 

Delo v osnovni šoli in predvsem delo z učenci s posebnimi potrebami zahteva od različnih 

strokovnjakov sodelovanje oziroma timski pristop k problemom. Učenci s posebnimi 

potrebami imajo primanjkljaje na različnih področjih razvoja in en sam strokovnjak pogosto 

ni dovolj kompetenten za celostno in uspešno obravnavo teh učencev ter nudenje ustrezne 

pomoči. V diplomskem delu analiziramo delo šolske svetovalne službe v osnovni šoli in 

izpostavimo timski pristop pri obravnavi vedenjsko motečih učencev. Empirično raziskovanje 

v okviru diplomskega dela zajema kvalitativno analizo šestih intervjujev šolskih svetovalnih 

delavk, zaposlenih na osnovni šoli, na kateri imajo vedenjsko moteče učence z izdano 

odločbo o usmerjanju. Socialni pedagogi so strokovnjaki na področju čustvene in vedenjske 

problematike, zato nas je zanimalo kakšna je vloga socialnih pedagogov v timu za obravnavo 

vedenjsko motečega učenca, s kakšnimi problemi se tak tim sooča in kakšne strategije 

reševanja problemov uporablja pri svojem delu. Ugotovili smo, da zaradi premalo socialnih 

pedagogov v šolstvu, vedenjsko moteči učenci pogosto ne dobijo ustrezne 

socialnopedagoške obravnave in da tim za obravnavo vedenjsko motečih učencev socialnega 

pedagoga pogosto ne vključuje. Intervjuvane svetovalne delavke timsko delo vrednotijo kot 

nujno potrebno, o učinkovitosti timskega dela na njihovi šoli pa imajo različna mnenja. V 

večini se strinjajo, da bi se na tem področju dalo še več narediti in izboljšati. Iz intervjujev 

smo ugotovili, da težave v timu rešujejo s komunikacijo in da pomanjkanje časa timu pogosto 

otežuje, da bi se tim lahko dodatno razvijal in da bi se odnosi med različnimi strokovnjaki 

poglobili. Pomembno je, da se strokovnjaki na osnovni šoli zavedajo prednosti timskega dela 

in da na ovire pri timskem delu gledajo kot na možnost za razvoj in krepitev tima. Socialne 

pedagoge, ki so kompetentni za delo z vedenjsko motečimi učenci, bi bilo potrebno 

vključevati v tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca in učencu s tem zagotoviti 

ustrezno obravnavo.   

KLJUČNE BESEDE: timsko delo, šolska svetovalna služba, vedenjsko moteči učenci, socialni 

pedagogi, problemi pri timskem delu, strategije reševanja problemov v timu, vrednotenje 

timskega dela 
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ABSTRACT 

Working in primary school and most of all working with behaviourally disruptive students, 

requests cooperation of different professionals and a team approach to the problems. 

Behaviourally disruptive students have deficits in different areas of their development and 

only one expert is often not competent enough for the whole and successful treatment of 

these students and offering appropriate help. In the diploma we analyze the work of school 

social service in regular primary school and we stress the team approach on dealing with 

behaviourally disruptive students. The empirical research within the diploma involves a 

qualitative analysis of six questionnaires with social service workers, who work in a primary 

school, where they deal with students that are behaviourally disruptive. Social pedagogs are 

experts in area of emotional and behavioural problems. That is why we were interested in 

their role in teams for dealing with students who have behavioural issues and also, what 

problems the team deals with and their strategies for solving them in their work. We found 

out that the lack of social pedagogs in primary school system means that behaviourally 

disruptive students common do not get appropriate social-pedagogical treatment and that a 

team dealing with students often does not include a social pedagog. The social service 

workers that were involved in the questionnaire see the team work as necessary but have a 

different opinion about the efficiency of team work in their schools. Most of them agree on 

possibilities of improvement. From the interviews it is obvious, that they deal with problems 

by communicating and that the lack of time makes it difficult for the team to develop and to 

deepen the relationships between various experts. It is important for experts in primary 

schools to be aware of the advantages of the team work and that they see the obstacles as a 

possibility for development and strengthening of the team. Social pedagogs, competent for 

dealing with behaviourally disruptive students, should be involved in a team for dealing with 

such students and insure them an appropriate treatment. 

KEY WORDS: teamwork, school social service, behaviourally disruptive students, social 

pedagogs, team work problems, strategies of solving problems in team, evaluation of team 

work 

 

 



3 
 

KAZALO 

I. TEORETIČNI DEL ..........................................................................................................................5 

1. UVOD ..........................................................................................................................................5 

2. ŠOLA IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI .................................................................................6 

2.1 Integracija in inkluzija učencev s posebnimi potrebami ........................................................7 

3. ZAKONODAJA NA  PODROČJU DELA Z VEDENJSKO MOTEČIMI UČENCI....................................... 11 

3.1 Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami ...................................................................... 11 

4. ČUSTVENE IN VEDENJSKE MOTNJE ............................................................................................ 12 

4.1 Klasifikacija čustvenih in vedenjskih motenj ....................................................................... 15 

4.2 Vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj ............................................................ 19 

4.3 Čustvene in vedenjske motnje v šolskem kontekstu ........................................................... 21 

4.3.1 Učitelji in njihovo doživljanje motečega vedenja ......................................................... 23 

4.4 Načela, kompetence in usmeritve za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami .. 24 

4.5 Vloga socialnega pedagoga na področju dela z vedenjsko motečimi učenci ........................ 28 

4.6 Vzgojni program in oblikovanje individualnega vzgojnega programa .................................. 30 

5. VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE NA PODROČJU DELA Z UČENCI S ČUSTVENIMI IN 

VEDENJSKIMI MOTNJAMI ................................................................................................................. 34 

5.1 Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli ...................................................... 35 

6. TIMSKO DELO NA ŠOLI .............................................................................................................. 38 

6.1 Komunikacija v timu .......................................................................................................... 39 

6.2 Konflikti pri timskem delu .................................................................................................. 41 

6.3 Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela ........................................................................ 43 

II. EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................................... 44 

7. OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVANJA ................................................................................. 44 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI .......................................................................................... 45 

9. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE ........................................................................................ 46 

9.1 Vzorec ............................................................................................................................... 46 

9.2 Merski pripomočki in postopek zbiranja podatkov ............................................................. 47 

10. REZULTATI Z INTERPRETACIJO ............................................................................................... 47 

10.1 Seznanjenost svetovalnih delavcev na osnovni šoli s procesom inkluzije. ........................... 47 

10.2 Mnenja svetovalnih delavk o seznanjenosti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami na njihovi 

osnovni šoli. .................................................................................................................................. 49 

10.3 Pristop dela osnovne šole pri učencih s posebnimi potrebami, zlasti  pri vedenjsko motečih 

učencih. ........................................................................................................................................ 51 



4 
 

10.4 Tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi 

potrebami. .................................................................................................................................... 54 

10.5 Težave, s katerimi se sooča tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca. ....................... 55 

10.6 Strategije reševanja težav v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca. .................... 57 

10.7 Vloga staršev vedenjsko motečega učenca pri obravnavi vedenjsko motečega učenca na 

šoli……. .......................................................................................................................................... 59 

10.8 Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela po mnenju svetovalnih delavk na osnovni šoli. 61 

10.9 Posebnosti pri obravnavi vedenjsko motečega učenca v primerjavi z ostalimi učenci s 

posebnimi potrebami. ................................................................................................................... 65 

10.10 Načela, po katerih deluje tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca ....................... 66 

10.11 Mnenja šolskih svetovalnih delavcev o timskem delu na njihovi osnovni šoli. ................. 67 

11. ZAKLJUČKI ANALIZE REZULTATOV IN USMERITVE................................................................... 76 

12. LITERATURA .......................................................................................................................... 81 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Opis vzorca: intervjuvani šolski svetovalni delavci .............................................................. 46 

Tabela 2: Seznanjenost svetovalnih delavcev na osnovni šoli s procesom inkluzije ............................ 49 

Tabela 3: Pristop dela osnovne šole pri vedenjsko motečih učencih .................................................. 53 

Tabela 4: Težave, s katerimi se sooča tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca ........................ 56 

Tabela 5: Strategije reševanja težav v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca ..................... 58 

Tabela 6: Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela po mnenju svetovalnih delavk ......................... 64 

Tabela 7: Načela, po katerih deluje tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca ........................... 66 

Tabela 8: Vrednotenje timskega dela ................................................................................................ 69 

Tabela 9: Vloga, ki jo razredniku pripisujejo svetovalne delavke ........................................................ 70 

Tabela  10: Administrativni vidiki pri delu z vedenjsko motečimi učenci ............................................ 72 

Tabela 11: Mnenja svetovalnih delavk o možnostih sodelovanja s socialnim pedagogom .................. 73 

Tabela 12: Mnenja svetovalnih delavk o osebni prizadevnosti strokovnih sodelavcev........................ 74 

Tabela 13: Mnenja o občutkih strokovne odgovornosti pri delu z vedenjsko motečimi učenci ........... 75 

 

 

 



5 
 

I. TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 
 

Med študijem socialne pedagogike sem se seznanila z učenci s posebnimi potrebami, še 

posebej tistimi s težavami v socialni integraciji oziroma na čustvenem in vedenjskem 

področju. Ob strokovnem prebiranju literature in pridobivanju izkušenj v praksi, sem 

spoznala kompleksnost težav teh učencev. Na videz nedolžne težave, ki se kažejo v 

izstopajočem vedenju, dobijo svoje prave razsežnosti šele, ko spoznamo učenca in socialno 

okolje, iz katerega izhaja. Žagar (2012) meni, da je pred vsako intervencijo najprej potrebno 

ugotoviti vzroke čustvenih in vedenjskih motenj, da lahko potem nudimo ustrezno pomoč. 

Nacionalno združenje šolskih psihologov ZDA se strinja, da pred intervencijo podamo oceno 

in identifikacijo problema in šele nato interveniramo.  

Učitelji, preobremenjeni z obsegom učne snovi, ki jo morajo obravnavati, pogosto ne morejo 

učencem s posebnimi potrebami posvečati dovolj  pozornosti, zato je nujno, da se na šoli 

spodbuja timsko delo med različnimi strokovnjaki, ki učencem lahko nudijo potrebno pomoč. 

Schmidt (2001) meni, da med skupne naloge učiteljev in strokovnih delavcev na šoli sodijo 

opazovanje učencev s posebnimi potrebami, identifikacija posebnih potreb ter stalno 

spremljanje in vrednotenje ciljev in uporabljenih strategij. Seveda pa ne smemo zanemariti 

niti vloge staršev otrok s posebnimi potrebami, saj je le s timskim pristopom različnih 

strokovnjakov, staršev in seveda učenca samega, mogoče doseči zastavljene vzgojno-

izobraževalne cilje. 

Za temo diplomskega dela sem se odločila že med študijem, saj smo na Oddelku za socialno 

pedagogiko vseskozi poudarjali pomen timskega dela. Pogosto smo delali v skupinah, imeli 

supervizije in pisali refleksije našega dela. V prihodnosti bi želela delati z otroki, najraje na 

osnovni šoli kot svetovalna delavka, zato sem se odločila, da ugotovim, kaj o timskem delu 

menijo svetovalne delavke na osnovnih šolah in kakšen pristop dela uporabljajo pri 

vedenjsko motečih učencih. Osebno menim, da je timski pristop nujno potreben pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami, kaj o tem menijo šolski svetovalni delavci v praksi pa več v 

nadaljevanju diplomskega dela.  
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2. ŠOLA IN UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Mladi preživijo pretežni del svojega odraščanja v šoli. Šola je takoj za družino 

najpomembnejši socializacijski dejavnik v razvoju vsakega izmed nas, zato kakovost življenja 

otroka in njegovo duševno zdravje pogojujejo poleg družinskih vplivov tudi vplivi, ki izhajajo 

iz življenja in dela šole. Ogrin (1999) poudarja, da šola kot socialni prostor pomembno vpliva 

na osebnostni razvoj otrok in mladostnikov. Šola namreč ni zgolj izobraževalna ustanova, 

ampak je tudi izkustveni prostor mladih, kjer izpolnjujejo osnovne naloge za nadaljnje šolanje 

in s tem prispevajo k svojemu socialno-emocionalnemu razvoju. Zahteve in cilji sodobne šole 

so poleg k znanju usmerjeni tudi v vedno večje upoštevanje socialnih okoliščin šolanja. To 

pomeni, da od šole pričakujemo, da mlade opremi tudi s kompetencami za njihovo socialno 

integracijo ali drugače povedano, da uresniči osnovno izhodišče vzgoje in izobraževanja, ki je 

pomoč pri uresničevanju individualiziranih potreb in zagotavljanju optimalnih pogojev vsem 

posameznikom za zdrav in uspešen osebnostni razvoj. Šola torej mora usmerjati pozornost 

tudi na vzgojo za življenje, kar pomeni, da otroke nauči sobivanja, sprejemanja drugačnosti, 

strpnega dialoga, skratka, da jim omogoči čim boljše pogoje za uspešno socialno integracijo. 

Šola je vpeta v mrežo širše družbe in od nje prevzema določene vzorce oziroma pravila in 

norme. Družba bolj ali manj izloča posameznike, ki ne ustrezajo normativom uspešne in 

»dobre« družbe, po tem se (žal še vedno) ravna tudi šola. Učenci so si med seboj zelo različni 

in dosegajo različne standarde uspešnosti, na kar vpliva veliko dejavnikov – od sposobnosti 

učenca, do družine in socialnega okolja, iz katerega učenec izhaja. Obstaja pa tudi posebna 

skupina učencev s posebnimi potrebami, ki pa za svoj uspeh v šoli potrebuje veliko 

razumevanja in predvsem pravi pristop. Lesar (2009) meni, da izpostavljanje zgolj 

akademskih dosežkov kot ključnih pri ugotavljanju uspešnosti delovanja šol, nikakor ne 

pripomore k razumevanju in pravilni obravnavi učencev s posebnimi potrebami.    

Od kar obstajamo, obstajajo razlike med nami, obstaja drugačnost. Tekom časa in različnega 

načina življenja so ljudje drugačnost obravnavali različno, skoraj vedno pa je imela ta beseda 

negativni prizvok. Z razvojem tehnologije, spoznavanjem človeka in njegovega načina 

delovanja, pa v ospredje vedno bolj prihaja ideja o enakosti in enakopravnosti vseh, tudi tisti 

drugačnih, v primeru mojega diplomskega dela – otrok s posebnimi potrebami.  
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Med otroke s posebnimi potrebami uvrščamo  otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe 

in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne otroke, 

otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke, 

otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter 

otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 

vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (2. člen Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). Otroci s posebnimi potrebami tako v 

procesu vzgojno-izobraževalnega procesa potrebujejo prilagoditve, da bi lahko optimalizirali 

svoje učne dosežke (Žagar, 2012). 

Lesar (2009) meni, da naj bi ideja inkluzije poskušala preseči v vseh večjih družbah prisotno, 

že stoletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in razvrščanju ljudi ter po čim bolj 

zgodnjem prepoznavanju in obravnavanju oziroma obvladovanju »drugačnih« 

posameznikov. 

Porter (1995, v Lebarič, Kobal Grum & Kolenc, 2006) razlikuje med tremi vzgojno -  

izobraževalnimi sistemi: segregacijskim, tradicionalno integracijskim in inkluzivno 

izobraževalnim sistemom. Avtor meni (prav tam), da je segregacijski sistem, ki izključuje 

osebe s posebnimi potrebami, preživet, zato se poglobi v ostala dva sistema in ju primerja. 

Poudarja, da integracija nakazuje na neke tradicionalne usmeritve v šolstvu, inkluzija pa se 

usmerja bolj k sodobnim, demokratičnim vzgojno – izobraževalnim sistemom. 

2.1  Integracija in inkluzija učencev s posebnimi potrebami 

V šoli, kot osrednji družbeni instituciji, bi se otrokom s posebnimi potrebami moralo 

zagotavljati, da se družijo s sovrstniki, da se skupaj z njimi osebnostno izpopolnjujejo in s tem 

postanejo enakovredni člani šolske skupnosti. Družba, ki želi tem otrokom vse to omogočiti, 

mora v čim večji meri ustvarjati ugodne razmere za njihovo socialno integracijo (Stančid, 

1982 v Lebarič, Kobal Grum & Kolenc, 2006). Slabši učni uspeh je pri otrocih s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami največkrat le pokazatelj, da se z otrokom nekaj dogaja in v prvi vrsti ni 

znak nižjih intelektualnih sposobnosti ali znak lenobe.  
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Tradicionalni integracijski sistem je usmerjen na učenca, ki ga ocenjujejo specialisti, 

predvsem specialni pedagogi, poudarek pa je na diagnosticiranju težav in napovedovanju 

uspešnosti oziroma neuspešnosti. Za učenca se sestavi individualiziran načrt in na podlagi le 

tega, se potem učenca umesti v določen program in izvajanje načrta. Pomanjkljivost, ki jo 

lahko opazimo pri takšnem načinu dela je, da je v tem modelu izključen socialni vidik. V 

ospredju je učenec z njegovim primanjkljajem, ki je kot tak sicer vključen v proces običajnega 

šolanja, mu pa šola ne omogoča prilagoditev, ki bi jih potreboval za uspešno vključitev 

(Porter, 1995 v Lebarič, Kobal Grum & Kolenc, 2006). 

Socialna integracija, znotraj modela integracije, temelji na preprečevanju socialne 

izključenosti in jo je mogoče opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim 

boljših razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi 

sovrstnikov (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Kot taka, temelji na sprejemanju in 

razumevanju drugačnosti in je pogoj za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami.  

Izraz integracija je bil v ospredju mednarodne skupnosti do konca 80. let prejšnjega stoletja, 

v 90. letih pa je po konferenci o posebnih vzgojno – izobraževalnih potrebah, v Salamanci 

(Španija) na prizorišče stopil izraz inkluzija, ki je nakazoval drug, dodelan pristop v 

razumevanju otrok s posebnimi potrebami (Lesar, 2009). 

Cilj inkluzivnega modela vzgoje je načelo zagotavljanja enakih možnosti s hkratnim 

upoštevanjem različnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Žerovnik, 2004 v 

Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Pri inkluziji učencev s posebnimi potrebami, za razliko 

od integracije, posameznika ne izpostavljamo in ne izključujemo iz okolice ampak ga 

obravnavamo znotraj njegovega ožjega in širšega okolja. Poleg tega, da smo usmerjeni na 

razred in spodbujamo prilagodljivo in pomoč dajajoče razredno okolje ter preverjamo 

metode poučevanja in učenja, tudi sodelujemo pri reševanju problemov z različnimi 

strokovnjaki, starši učenca in učencem samim (Porter, 1995 v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 

2006). 

Vsa dejstva o inkluzivni vzgoji otrok s posebnimi potrebami v šolstvu gredo v smeri, da je 

inkluzija v šolstvu nujno potrebna, na ovire pa naletimo, ko pride do uresničevanja teorije v 

praksi. Šola namreč še vedno pričakuje, da bodo otroci s posebnimi potrebami, kljub 
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njihovim oviram na različnih področjih, lahko še vedno nemoteno sledili učnemu načrtu in 

napredovali kot njihovi sovrstniki. Učitelji so primorani izpeljati letni delovni načrt in niso v 

zadostni meri pripravljeni za individualizacijo in diferenciacijo pouka v skladu s posebnimi 

potrebami vključenih učencev. Tudi strokovne podpore (specialno in socialno pedagoške) je 

bistveno premalo, zato so otroci s posebnimi potrebami največkrat veliko breme učiteljem, 

ki nimajo zadostnega znanja za delo z njimi. Učitelji pogosto zanemarijo dejstvo, da ti učenci 

potrebujejo prilagoditve, ki bi jim omogočile vključevanje v šolsko skupnost v skladu z 

lastnimi zmožnostmi in da »premagovanje« razvojnih motenj, aktivno sodelovanje pri pouku 

in doseganje čim boljšega učnega uspeha brez občutka varnosti in pripadnosti ni mogoče 

(Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 

Novljan (2002) opozarja tudi, da je povezovanje med strokovnjaki bolj izjema kot pravilo ter 

da strokovnjaki najpogosteje otroka obravnavajo izven razreda, kar je nasprotno zahtevam 

inkluzije. Hkrati opozarja, da pomen inkluzije v šolski politiki zahteva osnovne spremembe v 

načinu razmišljanja. 

Temeljna usmeritev Evropske unije na področju vzgoje in izobraževanja je, da vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključevanje otroka v določeno šolo, 

temveč kot proces, v katerem ima učenec možnosti za najugodnejši razvoj in napredek, 

katerega končni cilj je doseganje čim višje stopnje neodvisnosti in socialne integracije. V 

okviru EU so na področju izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami 

sprejete naslednje usmeritve (Vodnik po pravicah invalidov, 2003 v Lebarič, Kobal Grum in 

Kolenc, 2006): 

 Vsakdo ima pravico do takih možnosti kot drugi in do primernega načina 

izobraževanja, 

 redni vrtci in redne šole naj bi bili dostopni vsem učencem, 

 obravnava otrok s posebnimi potrebami mora upoštevati celoten razvoj 

posameznega otroka, in to skupaj z njegovim socialnim položajem, 

 izhajati je treba iz otrokovih sposobnosti in želja, ne da bi ob tem poudarjali njegove 

pomanjkljivosti in težave, 

 izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naj bo sestavni del izobraževanja na 

državni ravni in naj ima skupne učne vsebine in skupno organiziranost, 
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 za izvajanje pouka za vse učence so odgovorni učitelji – ti potrebujejo za izvajanje 

pouka za otroke s posebnimi potrebami dodatno znanje, 

 dodatna pomoč za otroke s posebnimi potrebami naj bi bila v največji možni meri 

zagotovljena v šoli, 

 starši in zastopniki otrok s posebnimi potrebami morajo biti obveščeni o otrokovem 

stanju in obravnavani kot enakovredni partnerji, 

 starši in učitelji morajo biti ves čas povezani, ne glede na to, v katero skupino je 

uvrščen otrok, 

 takoj ko zaznamo otrokovo posebno potrebo oziroma predvidevamo, da se bo 

razvila, je potrebno zagotoviti zgodnjo obravnavo otroka, cilj te obravnave pa mora 

biti vključitev otroka v običajno šolo, 

 vse oblike izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami naj delujejo 

kot povezan in stalen sistem med različnimi stopnjami izobraževanja, katerega končni 

cilj je zaposlitev. 

Cilj vzgoje je usposabljanje otroka za samostojno življenje v človeški družbi. Starši otroku 

postavljajo cilje, usklajene z otrokovimi razvojnimi sposobnostmi in vzpodbujajo in 

nagrajujejo doseganje le teh ali omejujejo nedoseganje ciljev sorazmerno s pomembnostjo 

ciljev. Kadar je razmerje med postavljenimi cilji, nagrajevanjem in kaznovanjem 

uravnoteženo in usklajeno z razvojnimi sposobnostmi otroka in je v družinskem okolju 

omogočena pozitivna identifikacija, lahko pričakujemo, da se bo otrok primerno socializiral. 

Prav primarna socializacija pa je ključna pri nastanku čustvenih in vedenjskih težav. Gre za to, 

kako so starši zadovoljevali otrokove temeljne razvojne potrebe in koliko so bili sposobni 

usmerjati ga, da se nauči na družbeno sprejemljiv način zadovoljevati svoje želje in potrebe 

(Škoflek in sod., 2004). 

Družina je torej tisti dejavnik, ki pogosto odločilno vpliva na pojav in razvoj čustvenih in 

vedenjskih motenj, šola pa naj bi bila tista institucija, ki tovrstnih težav ne bi smela 

poglabljati ampak bi z ustreznimi pristopi in strokovnim znanjem učencem s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami pomagala reševati nastale težave. Strokovnjaki na šoli si pri 

razumevanju in nudenju pomoči vedenjsko motečim učencem pomagajo tudi z zakonskimi 

akti na področju otrok s posebnimi potrebami. 
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3. ZAKONODAJA NA  PODROČJU DELA Z VEDENJSKO MOTEČIMI UČENCI 

 

Na mednarodni ravni za področje šolanja in vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

redne šole obstaja veliko dokumentov, med drugim Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 

Salamanška izjava (Unesco, 1994), Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, Svetovna 

deklaracija »Vzgoja za vse« (1990), Svetovni vrh za socialni razvoj (Koebenhavn, 1995), 

Resolucija o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v splošne vzgojno -  izobraževalne 

sisteme, ki jo je sprejel Svet EU in ministri za šolstvo leta 1990. Večina naštetih dokumentov 

zajema pravice otrok in ponovno integracijo izključenih posameznikov. 

Zakoni, ki v Sloveniji urejajo vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami so Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih in Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

V naštetih dokumentih je opisana pot o pridobivanju odločbe o usmerjanju za učence s 

posebnimi potrebami in način nudenja pomoči usmerjenemu učencu. 

3.1 Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe z enakovrednim 

izobrazbenim standardom s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 

prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo 

pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Za izvajanje 

osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami, morajo šole zagotoviti strokovne 

delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov (11. člen Zakona o 

osnovni šoli, 2011). Za konkretno pripravo in izvajanje so tako odgovorni svetovalni delavci, 

učitelji in starši (Založnik, 2006). 

Otrok je lahko prepoznan kot otrok z motnjami vedenja in osebnosti le v primerih, ko 

dosedanje delo šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev z otroki, socialno 

skupino in družino ni vodilo do zmanjšanja opisanih težav. Kljub temu, da se nekatera 

omenjena stanja in vzorci vedenja kažejo že zgodaj v otroštvu, se diagnoza osebnostne 

motnje ne postavlja, vse dokler ni zaključen otrokov osebnostni razvoj (povzeto iz 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3506). 
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V Sloveniji so sprejeti podzakonski predpisi, ki urejajo način in izvedbo nudenja pomoči 

učencu, ki ima izdano odločbo o usmerjanju. Svetovalna služba na osnovni šoli tako mora biti 

seznanjena s Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,   ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami (povzeto iz http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703), s Pravilnikom o osnovnošolskem 

izobraževanju otrok s posebnimi potrebami na domu (povzeto iz http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200461&stevilka=2809), s Pravilnikom o normativih in standardih 

za izvajanje vzgojno – izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih 

šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami (povzeto iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200574&stevilka=3293) 

in s Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (povzeto iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200625&stevilka=1024). 

Kakšen način dela bo šola izbrala pri obravnavi usmerjenega učenca, je potem odvisno od 

posamezne šole, pomembno je le, da si zastavijo načrt dela in ga potem tudi dosledno 

izvajajo. Načeloma naj bi otroci s posebnimi potrebami v Sloveniji imeli vse formalne 

človekove pravice, a na ravni vsakdanjega življenja ti otroci pogosto niso enakovredno 

vključeni v običajno življenje. Takšne rezultate je pokazala tudi študija iz leta 2005, objavljena 

v knjigi Pravice oseb z intelektualnimi ovirami – dostopnost izobraževanja in zaposlovanja 

(Zaviršek in Urh, 2005, v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Glede na to, da je zavedanje 

in znanje o otrocih s posebnimi potrebami med šolskimi strokovnimi delavci in v družbi 

nasploh vedno večje, do velikih odstopanj med teorijo in prakso ne bi smelo prihajati. Šola bi 

morala vsem učencem zagotavljati enake pravice in jim nuditi potrebno pomoč pri razvojnih 

ovirah in primanjkljajih. 

4. ČUSTVENE IN VEDENJSKE MOTNJE 

 

V eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami sodijo otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Gre za skupino otrok, ki so pogosto vedenjsko moteči za okolico, zaradi česar jih 

ta potem izključi iz socialnega dogajanja, kar pa njihove težave le še poglobi. Pri nudenju 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200354&stevilka=2703
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pomoči tem posameznikom je pomembno, da razumemo koncept čustvenih in vedenjskih 

motenj in s tem zagotovimo uspešno pomoč. 

V skupino otrok z motnjami vedenja in osebnosti sodijo otroci z disocialnim vedenjem, ki je 

intenzivno, ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo. Otrokovo 

disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s simptomi kot so npr. 

agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje                 

lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje (povzeto iz       

http://www.zrss.si/default.asp?rub=127).  

Danes se izraz otroci z motnjami vedenja in osebnosti ne uporablja več tako pogosto, saj je 

stigmatizirajoč in izpostavlja, da je izvor težav v otroku samem, kar pa ne drži. Danes so ti 

otroci poimenovani kot otroci, ki imajo posebne vzgojno - izobraževalne potrebe (Metljak, 

2009). Poleg tega izraza je smiselno uporabljati tudi izraz socialno-integracijske težave, ki 

poudari tako individualno raven težave posameznika, se pa dotakne še socialne, družbene 

oz. okoljske ravni, ki je z nastajanjem in vzdrževanjem tovrstnih težav neposredno povezana. 

Z izrazom čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje pa poudarimo, da se težave 

najpogosteje pojavijo na enem, dveh ali vseh treh omenjenih področjih otrokovega življenja 

(Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami predstavljajo 

zelo raznovrstno skupino, pri čemer so vedenjske težave moteče predvsem za okolje, 

čustvene težave pa predstavljajo problem njim samim in okolju, v katerem živijo. Stopenj 

vedenjskih in čustvenih težav ni mogoče opredeljevati le glede na otrokovo osebno 

težavnost, ampak je treba upoštevati tudi občutljivost določene fizične oziroma socialne 

situacije (Perid, 2007, v Gregorc, 2010). 

Na tem mestu je smiselno pojasniti še razliko med izrazoma težava in motnja. Metljak, 

Kobolt in Potočnik (2010) v enem izmed člankov pojasnjujejo, da se izraza nanašata 

predvsem na naravo čustev in vedenja in ne toliko na pogostost pojavljanja in stopnjo. Glede 

na to, da ima vsak od nas kdaj kakšne težave, lahko rečemo, da so te prehodne in se 

posameznik običajno z njimi spoprime in jih obvladuje, vsaj do te mere, da niso moteče za 

njegovo delovanje ali za okolico. Posamezniki z veliko socialnega, ekonomskega in kulturnega 

kapitala te težave dokaj hitro odpravijo.  V nasprotnem primeru, če si posameznik ne zna 

sam pomagati in pomoči ni deležen niti iz socialnega okolja, lahko konstantne težave 

http://www.zrss.si/default.asp?rub=127
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prerastejo v motnje, ki se lahko kažejo na različnih področjih posameznikovega življenja: 

razvojnem, emocionalnem, psihološkem, osebnostnem, socialnem ali odnosnem. Motnja, za 

razliko od težave, postane ovira za posameznika in njegov razvoj ter tudi za okolico. Ko 

okolica ne razume narave nastajanja tovrstnih težav, se na le to odzove odklonilno, 

stigmatizirajoče, diskriminatorno, izključujoče, kar pa motnjo le še poglobi. Podobno meni 

tudi Vec (2011), ki poudarja, da otrok in mladostnikov, ki izražajo nesprejemljivo vedenje, ne 

smemo zgolj na podlagi takšnega vedenja kategorizirati kot motene.  

Težave v socialni integraciji so kompleksen problem, ki ga je treba razumeti celostno in 

sistemsko. Celostno kot problem, ki se nanaša na osebnost v celoti (emocije, kognicija, 

vedenje), sistemsko pa kot razumevanje težav v socialnem kontekstu (družina, šola, socialno 

okolje, vrstniki). Kompleksnost problema, celostnost in sistemskost razumevanja, terjajo 

interdisciplinaren in timski pristop. Pri reševanju težav nismo usmerjeni k identifikaciji slabih, 

motečih, problematičnih učencev pač pa namenjamo pozornost otrokom, ki potrebujejo 

pomoč (Skalar, 2000). Otrokova težava praviloma nastane, se utrjuje ali povečuje v 

socialnem kontekstu – v družini, razredu, vrstniški skupini. Čustvene in vedenjske težave so 

torej odvisne od notranjih (razpoloženje) in zunanjih (socialno okolje, vrstniki, učitelji, šolska 

klima) spodbud (Krajnčan, 2007). Socialno-pedagoške intervencije zato morajo biti 

usmerjene v otroka s težavo v socialnem kontekstu in ne na otroka kot takega (Skalar, 2000). 

V vzgojnem načrtu iz leta 2004 (Škoflek in sod., 2004) avtorji navajajo, da se vprašanja, kaj je 

normalno, kaj ogrožajoče, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne, ter kakšno naj bo razmerje 

med pravicami in dolžnostmi, v prvi vrsti dotikajo vrednot človeške družbe, kar pomeni, da je 

čustvene in vedenjske težave mogoče opredeliti le znotraj socialno – kulturnega konteksta in 

izven tega konteksta ne obstajajo. 

Praksa je še vedno taka, da se pri opredeljevanju čustvenih in vedenjskih težav uporablja 

kategorialni pristop, namesto, da bi težili k socialno participativni paradigmi dela z mladimi s 

tovrstnimi težavami. Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (povzeto iz 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714) je uvedel kategorialni 

pristop. Opredelili so kategorije, v katere usmerjajo učence, a te kategorije sledijo logiki 

medicinskega modela. Ta model izpostavi individualno motnjo, posebno potrebo in nato 

pomoč opredeli glede na pomanjkljivost, oviro, težavo posameznika. Skupine učencev s 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714
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čustvenimi in vedenjskimi težavami kljub podpori in individualiziranemu programu ne dobijo 

tistega, kar potrebujejo. Šola bi tem učencem morala zagotoviti spodbudno, razumevajoče in 

primerno strukturirano okolje, zanesljivo in razumevajočo osebo, priložnosti za nove izzive in 

v proces nudenja pomoči vključevati starše (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). 

 

Čeprav smo kritični do kategorialnega pristopa, pa nam klasifikacije služijo predvsem kot 

pripomoček v procesu spoznavanja in razumevanja posameznikovega emocionalnega in 

vedenjskega odzivanja. Pomenijo nam lahko tudi pripomoček tako za orientacijo kot za 

sporazumevanje med strokami, ki so v praksi mnogokrat zastopane v timskih obravnavah. 

Klasifikacije naj bi imele vlogo nekakšnega urejevalca in prispevajo k preglednosti, posebno 

če so pred uvrstitvijo upoštevane individualne, izkustvene, družinske, socialne, medosebne 

in institucionalne dimenzije (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). 

 

Schrader (1991, v Krajnčan, 2006) poudarja, da so klasifikacije pomembne, saj je tako lažje 

vzpostaviti most med detekcijo in diagnostiko, triažo, potekom vzgoje oziroma psihosocialne 

pomoči in socialno integracijo in inkluzijo kot ciljem pomoči. Škoflek (1989, v Krajnčan, 2006) 

pa je mnenja, da je poznavanje vzrokov in okoliščin nastajanja vedenjskih in čustvenih težav 

eden izmed temeljnih pogojev za uspešno vzgojno pomoč, saj prispeva k razumevanju 

individualne problematike otroka oziroma mladostnika, ustreznejšemu izboru vzgojnega 

načrta in vzgojne pomoči, vzpostavitvi produktivnejšega odnosa med otrokom oz. 

mladostnikom in vzgojiteljem in uspešnemu odkrivanju in premagovanju negativnih 

transfernih odnosov otroka s svetom odraslih. V nadaljevanju bom predstavila klasifikacijo 

čustvenih in vedenjskih težav ter nekatere izmed teorij, ki pojasnjujejo nastanek in oblike 

čustvenih in vedenjskih motenj. 

4.1 Klasifikacija čustvenih in vedenjskih motenj 

S preučevanjem in razumevanjem čustvene in vedenjske problematike, se spreminja pogled 

na tovrstne težave. Različne teorije pripisujejo različne vzroke za nastanek težav in 

posledično ponujajo različne predloge, kako pomagati otrokom s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Zaradi lažjega razumevanja težav teh otrok, v nadaljevanju naštevam nekatere 

izmed klasifikacij. 
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Bregantova klasifikacija 

Bregant (1987, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) deli disocialne motnje v pet skupin: 

 

 Situacijska, to je reaktivno povzročena motnja kot posledica izjemne obremenitve pri 

normalni osebnostni strukturi. Sem štejemo ravnanja, ki nastanejo pri sicer normalno 

prilagojenih in urejenih otrocih oziroma mladostnikih, ki disocialno reagirajo le 

izjemoma zaradi nenavadnih in za njihovo stopnjo čezmernih obremenitev. 

 Sekundarno peristatična  motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja. To 

skupino delimo na podskupino z »nevrotično osebnostno strukturo« in podskupino z 

»disocialno osebnostno strukturo«. Pri obeh skupinah je treba paziti na to, da je 

osnova sekundarne peristatične disocialnosti čustveno moten osebnostni razvoj. 

 Primarno peristatična motnja kot posledica direktne miljejske okvarjenosti in 

zavajanja. Skupina zajema disocialno mladino, ki je odraščala ob disocialnih starših 

oziroma živi v izrazito zavajajočem okolju z značilnostmi ne le subkulturnega, ampak 

že kontrakulturnega okolja. Ta disocialnost nastaja ob vzorih, ki jih otroci neposredno 

prevzamejo kot »normalne«. S psihološkega vidika ti otroci navadno niso moteni, ker 

ne trpijo zaradi čustvene oškodovanosti, ampak so socialno oškodovani. 

 Primarno biološko povzročena motnja kot posledica okvar centralnega živčnega 

sistema in psihoz. Skupina zajema disocialne pojave, ki so posledica psihičnih in 

organskih cerebralnih okvar. Sem štejemo spremljajoče disocialne pojave pri 

psihozah, epilepsiji, duševni nerazvitosti in organskih okvarah osrednjega živčnega 

sistema. 

 Razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj. V to skupino štejemo otroke, pri 

katerih ne zasledimo disocialnega vedenja, s katerim bi neposredno ogrožali interese 

okolice oziroma družbe, vendar so zaradi razvojne ogroženosti v zavodu. Navadno so 

to otroci, ki kažejo neko težavnost pri vzgojnem vodenju bodisi zaradi pomanjkljive 

bodisi napačne dosedanje vzgoje. Lahko pa so tudi prizadeti v čustvenem in 

osebnostnem razvoju, nikakor pa niso disocialno moteni.  

Klasifikacija van der Doefa 

Klasifikacija van der Doefa (1992, v Krajnčan, 2006) je integriran interdisciplinarni model, ki 

vsebuje temeljne elemente psihiatrije, psihologije, pedagogike, sociologije in biologije. 
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Izpostavlja vzročnost težav otrok v njihovi intencionalni in adaptacijski funkciji. 

Intencionalnost je psihološki koncept, ki označuje kognitivne in emocionalne vsebine. Otrok 

je čustveno in spoznavno vpleten v svoje okolje. Adaptacija pa je biološki koncept, ki govori o 

uravnoteženi izmenjavi informacij med otrokom in njegovim okoljem. Razdeljena je na 

akomodacijo in asimilacijo. Akomodacija je proces, v katerem se izraža posameznikova 

nagnjenost k spremembi, k odgovoru na zahteve okolja. Asimilacija pa je komplementaren 

proces, v katerem posameznik sprejema elemente zunanjega sveta v svojo že obstoječo 

psihično strukturo, ki jo glede na nove izkušnje in informacije, pridobljene iz okolja, 

spreminja in prilagaja. Van der Doef (1992, v Krajnčan, 2006) v svoji klasifikaciji predstavlja 

štiri motnje v otroštvu in adolescenci:  

 Avtizem je povezan s kognicijo in asimilacijo. Avtistični otroci imajo težave pri 

raziskovanju in ponotranjanju novih elementov iz okolja, organizacija njihovega 

vedenja je toga in ritualna. Izrazite težave imajo na ravni akomodacije, saj se ne 

odzivajo na zahteve okolja. 

 Motnje pozornosti pomenijo nezmožnost otrok v spremembi njihovega odgovora na 

zahteve okolja, saj ne zmorejo inhibirati impulzov in imajo primanjkljaj v zadovoljivi 

količini kontinuirane selekcije pozornosti. 

 Čustvene motnje se kažejo pri otrocih, ki morajo živeti ločeno od staršev. Izražajo se v 

treh oblikah: v separacijski anksioznosti, izrazitemu umikanju pri stikih z drugimi 

ljudmi in pretirani bojazljivosti. 

 Vedenjske motnje otrok se kažejo v kršenju pravil družbe kot kraje, beg od doma, 

laganje, uničevanje, pretepanje itd., s čimer nasprotujejo zahtevam okolja. Primarno 

se te motnje kažejo kot primanjkljaj na emocionalnem področju, mogoč pa je tudi 

kognitivni primanjkljaj. Otroci so egocentrični in druge sprejemajo kot sredstvo za 

zadovoljevanje svojih potreb. 

 

Klasifikacija po Schraderju 

Schrader (1991, v Krajnčan, 2006) je shemo simptomov otroških vedenjskih težav razdelil na: 

 

 Funkcijske motnje: enureza, enkopreza, zaprtje, motnje prehranjevanja, splošen 

motorični nemir, tiki, govorne motnje, slabosti čutil… 
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 Motnje navad: sesanje palca, grizenje nohtov, puljenje las, škripanje z zobmi, 

ekscesivna masturbacija. 

 Motnje občutkov jaza in temeljnega razpoloženja: obča bojazljivost, bojazen v 

določenih situacijah, bolehanje, samopomilovanje, tečnarjenje, depresija, jok, poskus 

samomora, evforičnost. 

 Socialne motnje: trma, kljubovalnost, pretirano ljubosumje, čustveno šibka 

navezanost na ljudi, govorne motnje, samotarstvo, izostajanje iz šole, pobegi, 

potepanje, pretirana podrejenost, neznosno vedenje, brutalnost, mučenje živali in 

ljudi, zlobnost, zahrbtnost, škodoželjnost, nagnjenost k uničevanju, klovnovstvo, 

bahanje, nastopaštvo, goljufanje, tatvine. 

 Motnje na področju dela in storilnosti: motnje pri igri ali pomanjkanje interesa, šolsko 

nazadovanje, neuspešnost, motnje zaznavanja, raztresenost, pozabljivost, motnje 

koncentracije, igrivost, sanjarjenje, počasnost, pomanjkanje pobud, lenoba, odpor do 

dela, prevelika pridnost, umazanost, netočnost, neurejenost, pretirana pedantnost, 

prevelika skrb za čistočo, pretirana skrbnost. 

 

Razvrstitev vedenjskih motenj po Myschkerju (2005, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010):  

 

 Otroci z eksternaliziranimi oblikami vedenja, pri čemer gre za agresivno vedenje in se 

odraža kot agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje pravil, motnje pozornosti, 

 otroci z internaliziranim, zaradi strahu oviranim vedenjem, ki se odraža kot bojazen, 

strah, žalost, umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, občutje manjvrednosti, 

 otroci s socialno nezrelim vedenjem, ki kažejo znake nezrelega vedenja, imajo nižjo 

odpornost na strese in težave v koncentraciji ter 

 otroci in mladostniki s socializiranim-delikventnim vedenjem, ki so pogosto brez 

občutka odgovornosti, so agresivni, napadalni, imajo nizko frustracijsko toleranco, so 

nemirni, brez ovir in zavor in so nesposobni navezovanja stikov. 

 

Osebno bi se težko odločila, katera izmed zgoraj naštetih klasifikacij najbolje opiše čustveno 

in vedenjsko problematiko, moje osebno mnenje pa je, da je težava lažje rešljiva, če nanjo 
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pogledamo iz različnih perspektiv. Če torej poznamo več različnih klasifikacij, si lažje 

ustvarimo popolnejšo sliko o naravi čustvenih in vedenjskih težavah. 

4.2 Vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj 

Kljub temu, da je znanih mnogo dejavnikov, ki prispevajo k nastanku motečega vedenja, 

nobena od navedenih lastnosti ali okoliščin ne zadošča za razumevanje pojava. Pomemben je 

splet, kombinacija dogajanj, ki je pri vsakem otroku drugačna. Poleg neugodnih dejavnikov 

obstajajo tudi varovalni dejavniki, ki lahko delujejo kot protiutež ogrožajočim. Dejavniki, ki 

lahko vplivajo na nastanek čustvenih, vedenjskih in socialno-integracijskih težav lahko 

izhajajo iz družine, iz otroka samega, iz širšega okolja ali iz šole (Mikuš Kos, 1991). 

 

Neugodne družinske okoliščine so pogosteje prisotne pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami kot pri tistih, ki teh motenj ne kažejo. Družinski neugodni vplivi so 

predvsem dolgotrajni konflikti med starši, izrazito slabi ali čustveno prazni odnosi med otroki 

in starši, nezainteresiranost in neprizadevnost staršev za otrokovo vzgojo, odsotnost nadzora 

otroka, alkoholizem, delikventnost ali druge psihosocialne motnje pri starših in družina, kjer 

otrok nima ustreznega vzora za učenje moralnih norm in socialnega vedenja. 

Nekatere odzivne in značajske lastnosti posameznika lahko prispevajo k pojavu motenj 

vedenja. Med njimi so nekatere lastnosti temperamenta, kot so slabša sposobnost 

samoobvladovanja, manjša sposobnost premagovanja neuspehov in konfliktov, večja 

občutljivost in ranljivost za neugodna doživetja, večja sprejemljivost za slabe vplive, otrok 

ima lahko težave pri učenju vedenjskih norm zaradi nezrelosti. Med nemirnimi otroki, otroki 

z motnjami pozornosti in s posebnimi učnimi težavami je več otrok z motnjami vedenja kot 

med otroki, ki teh motenj nimajo. 

Tudi širša okolica je pomemben dejavnik pri nastanku čustvenih in vedenjskih motenj. Znano 

je, da je v nekaterih mestnih okoljih pogostost motenj vedenja večja in ko se družina preseli 

v drugo mestno okolje motnje vedenja pri otroku izginejo in da se družbeni pritiski in krizne 

situacije lahko odražajo tudi s povečanjem števila vedenjskih motenj med otroki in 

mladostniki. 

Med dejavnike šole spadajo kakovost šole kot socialne organizacije in učinkovitost tehnik 

učiteljevega delovanja v razredu (Mikuš Kos, 1991).  
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Raziskave (Rutter in Mortimore, v Blandford, 1998) so pokazale tudi, da na vedenje učencev, 

tudi na neprimerno vedenje, vplivajo tudi primernost kurikuluma, šolsko okolje, vodenje 

šole, podporni sistem, način komunikacije, odnos med šolo in družino, sistem nagrajevanja in 

kaznovanja, razredni management in modeliranje učitelja. 

Myschker (2005, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) je mnenja, da če želimo dobiti odgovor 

na vprašanja zakaj ima otrok težave, če jih ima in katere težave to so, si moramo odgovoriti 

na naslednja ključna vprašanja: 

 

- Katere izstopajoče vedenjske oblike se kažejo? 

- So prisotne na več življenjskih področjih? 

- Kakšna je pogostost njihovega pojavljanja? 

- Kakšna je intenzivnost opaženih vedenjskih oblik? 

- Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj? 

- Ovirajo storilnost in uspešnost na bistvenih življenjskih področjih? 

- Je ovirana posameznikova socialna kompetenca? 

- So težave morda organsko povzročene? (To pomeni, da je najti znake spremenjenega 

nevro-fiziološkega funkcioniranja in podobno). 

- Katere značilnosti socialnega okolja so povzročale motnjo oziroma jo vzdržujejo in 

utrjujejo? 

-  Ali so pri posamezniku in njegovem okolju prisotni podporni dejavniki, na katerih 

lahko gradimo posege? 

- Kako te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov? 

- Kateri posegi bi/bodo omogočili odpravo, omilitev težav in rešitev problemske 

situacije? 

- Katere kompetence morajo imeti in uporabiti vsi vpleteni, da bodo v reševanju 

problemskih situacij uspešni? 

 

Myschkerjeva vprašanja tako zajamejo vsa področja otrokovega delovanja in motnje ne 

izpostavijo kot posameznikov problem, ampak jo postavijo v celotni kontekst otrokovega 

življenja. Takšen pogled na čustvene in vedenjske težave je bistven, če želimo težavo 

razumeti oziroma jo odpraviti. Do odgovorov na ta vprašanja pridemo v procesu, v katerem 
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smo ustvarili odnos, spoznali njegovo primarno okolje, razumeli njegov socialni položaj, 

spoznali odnose z vrstniki, izkušnje s šolskim okoljem in razumeli odzive oseb v omenjenih 

kontekstih (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). 

 

Ugotoviti vzrok za nastanek čustvenih in vedenjskih težav je bistvenega pomena za uspešno 

nudenje pomoči posamezniku. Šele ko izvemo ozadje oz. izvor težav, lahko razumemo 

nastalo situacijo in načrtujemo potrebno pomoč. 

4.3 Čustvene in vedenjske motnje v šolskem kontekstu 

Kot pomemben dejavnik, povezan z vedenjskimi motnjami, se poleg družine največkrat 

omenja šolo. Za uspešno šolanje so poleg intelektualnih sposobnosti potrebne predvsem 

sposobnosti socialnega prilagajanja, delovne navade, sposobnost odpovedovanja trenutnim 

željam na račun šolskega dela, prizadevanje, pripravljenost za sodelovanje, vztrajnost… Vseh 

teh lastnosti pa otroci z vedenjskimi motnjami navadno nimajo, zato šolskemu procesu težko 

sledijo, sčasoma postanejo neuspešni in moteči (Svetin Jakopič, 2005). Poleg tega, da ti 

učenci težko upoštevajo šolska pravila in ne uspejo slediti učnemu procesu, ne izpolnjujejo 

učiteljevih pričakovanj in zato naletijo na nerazumevanje in obtoževanja. Lewis (1987, v 

Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) poudarja, da ti otroci težko navežejo stik z vrstniki in da 

jim manjkajo osnovne socialne spretnosti za pridobitev prijateljev. Navadno so to otroci z 

nizko samopodobo, ki so obrnjeni vase in tako zaradi osamljenosti še bolj trpijo.  

Delo z otroki z motnjami v socialni integraciji je specifično, saj ti otroci ponavadi dosegajo 

minimalne standarde znanja in so najmanj povprečno inteligentni. Težave, ki jih pestijo, se 

najpogosteje pojavijo prav v šolskem prostoru, kar od strokovnih delavcev zahteva potrebno 

usposobljenost in znanja, v nasprotnem primeru lahko šola te težave še poglobi. Krajnčan 

(2007) poudarja, da je nastanek in razvoj čustvenih in vedenjskih težav mogoče razdeliti v 

štiri težavnostne stopnje: 

- občasno odstopajoče vedenje, ki ni v skladu s pričakovanji, a ga učitelji uspejo 

prepoznati, razumeti in rešiti sami; 

- občasni pojavi in težave, ki učitelja zmotijo do tolikšne mere, da mora prekiniti učni 

proces in pozornost nameniti motečemu učencu, če mu ne zna pomagati sam, pokliče 

strokovno pomoč/svetovalnega delavca; 
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- pogosti pojavi, težave, motnje, ki jih učitelji sami ne znajo obvladovati in potrebujejo 

dodatno strokovno pomoč, tj. pomoč svetovalnega delavca na šoli ali zunajšolske 

strokovnjake; 

- pojavi, motnje, prekrški, ki jim niso kos niti učitelji niti svetovalna služba na šoli 

oziroma je težava rešljiva in le s pomočjo zunajšolske specializirane oblike pomoči 

(npr. individualni pouk, pouk na domu, napotitev v vzgojni zavod ali stanovanjsko 

skupino). 

Moteče oblike vedenja so v šoli lahko zelo različne. Lahko se pojavijo kot motnje med 

poukom (npr. klepetanje, igranje med poukom, površnost, zamujanje, izostajanje…), kot 

motnje v odnosih do sošolcev in/ali učiteljev (npr. žalitve, prepiranje, ustrahovanje, 

agresivno vedenje...) ali v odnosu do lastne (ne)uspešnosti, ki se kaže kot splošna 

nezainteresiranost, apatičnost, neopravičeno izostajanje od pouka, izmikanje šolskim 

obveznostim in podobno (Krajnčan, 2007). 

V šolah je vse več učencev, ki imajo vedenjske in čustvene težave. To so otroci, ki zagotovo 

spadajo med tiste, ki so v šoli delno ali v celoti izključeni, ali pa so v nevarnosti, da bi bili 

socialno izključeni. Ti otroci težko upoštevajo šolska pravila in še težje izpolnjujejo učiteljeva 

pričakovanja. S svojimi motečimi oblikami vedenja povzročajo težave učiteljem, vrstnikom, 

staršem in širšemu okolju. Učitelje posebej moti klepetanje pri pouku, brezdelje ter 

neizpolnjevanje šolskih obveznosti. Problematični učenci pogosto zamujajo k pouku in tudi 

neopravičeno izostajajo. Da bi pritegnili pozornost sošolcev, se v razredu pogosto vedejo kot 

klovni. S sošolci se prepirajo, jih zbadajo, žalijo. Zaradi agresivnega vedenja so nenehno v 

konfliktu z vrstniki in učitelji. Pogosti neuspehi v šoli pri teh učencih povzročijo odklanjanje 

šole in učiteljev (Magajna in sod., 2008). 

 

Glede na to, da čustvene in vedenjske motnje najpogosteje izhajajo iz družinskega okolja, bi 

šola morala poskusiti nadomestiti otrokove primanjkljaje in mu nuditi vse pogoje za uspešno 

osebno in socialno udejstvovanje. Veliko vlogo pri tem imajo učitelji, ki z učencem preživijo 

največ časa. 
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4.3.1 Učitelji in njihovo doživljanje motečega vedenja 

Pri izstopajočem in motečem vedenju bi lahko rekli, da gre za kršitve pričakovanega in 

želenega, ki se konstituira skozi izkušnje in skupinska pravila v vsakokratni vzgojno 

izobraževalni ustanovi skozi čas, skozi tradicijo, skozi pričakovanja in skozi vzajemno igro 

moči in sporazumevanja, dogovorov, zapisanih in nezapisanih med udeleženci. Splošno pa 

velja, da takšna vedenja motijo odrasle, učitelje, starše in vrstnike (Kobolt, 2010).  

 

Poulou in Norwich (2000, v Kobolt, 2010) sta ugotovila, da so učiteljem najbolj 

problematična naslednja vedenja: izogibanje delu, depresivno razpoloženje, negativizem, 

fizična agresija in pomanjkanje koncentracije. Nasprotno pa doživljajo pretirano plašnost in 

iskanje pozornosti kot najmanj problematična vedenja. Ostala moteča vedenja, ki so se v tej 

raziskavi še pogosto pojavljala, so bila: klepetanje brez dovoljenja, neurejenost in nemir. 

Avtorja sta kot zanimivost pri tej raziskavi izpostavila to, da učitelji opazijo predvsem navzven 

vidno, izstopajoče, eksternalizirano vedenje, spregledajo pa internalizirano »doživljanje« 

oziroma stiske učencev. 

 

Hargreaves (1979, v Kobolt, 2010) je v svojih raziskavah izstopajočega vedenja v šolskem 

prostoru ugotovil, da storilnostno uspešne skupine učencev razvijejo tako imenovani »šoli 

prilagojen vzorec vedenja«, medtem ko storilnostno neuspešni razvijejo »šoli nenaklonjen 

vedenjski vzorec«. Za slednje je značilno, da šolo doživljajo kot nujno zlo, zato tudi ne 

sprejemajo pravil in norm šolskega sistema. Prepričani so, da jih učitelji odklanjajo in rezultat 

je, da jih učitelji zaradi njihovega stila vedenja res odklonijo. Njihovo vedenje je namreč za 

učitelje dodaten napor in vir doživljanja pedagoške neuspešnosti. 

Peček Čuk in Lesar (2010) poudarjata, da nekatere raziskave dokazujejo, da so učenci, ki 

kažejo problematično vedenje, deležni manj učinkovitega poučevanja, kot tisti učenci, ki ne 

izkazujejo takšnega vedenja, pa tudi, da se učitelji izogibajo interakcijam z učenci, ki kažejo 

problematično vedenje in imajo več interakcij s tistimi učenci, ki kažejo primernejše vedenje 

(Sutherland in Oswald 2005, v Peček Čuk in Lesar, 2010). Ob vsem tem dogajanju v razredu 

pa Skalar (1996) poudarja, da je učitelj ujet v storilnostne naloge in je v pretežni meri 

zaposlen z njimi. Njegova učinkovitost je merljiva z uspešnostjo učencev, k temu pa dodatno 

prispevajo obsežni in zahtevni učni načrti in relativno visoka obremenjenost učiteljev. 
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Charles (2002) meni, da je učitelj tisti strokovnjak, ki najbolj pozna sebe in učenca in si, na 

podlagi poznavanja različnih modelov discipline in svojih izkušenj, mora sam oblikovati lasten 

model discipline, ki mu bo pomagal pri učenju in poučevanju. Edwards (2008) pa ugotavlja, 

da se pojavlja manj disciplinskih prekrškov, če se otroci med poukom ne dolgočasijo. 

Pomembno je torej, da učitelj zna novo snov predstaviti na učencem zanimiv in ustrezen 

način. Učitelj z različnimi strategijami poučevanja učencem pomaga poiskati način učenja, ki 

jim najbolj ustreza. 

»Emocionalne in vedenjske težave so večinoma nasledek neustreznih odnosov, tako tistih, v 

katerih se je otrok razvijal, kot tistih, v katerih trenutno živi. Tak otrok doživlja čezmerna in 

pogosta občutja strahu, anksioznosti, nekompetentnosti, lastne neuspešnosti, travmatskih 

doživetij v razvoju, nezadovoljenosti potreb po povezanosti in vključenosti. Čeravno odnosi 

med pedagoškimi delavci in učenci niso tako odločilni za osebnostni razvoj, kot so družinski, 

tudi odnosi otroka z osebami v pedagoških ustanovah prispevajo bodisi k poglabljanju 

njegove stiske ali pa omogočajo te stiske in njihove vedenjske izraze prepoznati in s pomočjo 

novih, pozitivnih izkušenj, zmanjševati« (Kobolt, 2010, str. 161). Šola naj torej  otroku 

pomeni zatočišče in ne strah pred novimi neuspehi in travmami. 

4.4 Načela, kompetence in usmeritve za delo z učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 

Ugotovili smo, da poznavanje narave čustvenih in vedenjskih težav pripomore k uspešnemu 

nudenju potrebne pomoči posamezniku. Poleg poznavanja teoretičnih izhodišč pa je pri delu 

z vedenjsko motečimi učenci pomemben tudi osebni pristop in vzpostavitev odnosa. V 

nadaljevanju bom predstavila načela, katerim naj bi strokovnjaki sledili pri delu s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami in predstavila še kompetence ter usmeritve za delo na tem 

področju. 

Vzgoja otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami zahteva sistematično in načrtno strokovno 

delo. Avtorji vzgojnega programa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami navajajo načela, po katerih naj bi delovali strokovnjaki, ki se srečujejo s to 

problematiko (Škoflek in sod., 2004): 
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- Načelo timskega dela 

Otrok v procesu nudenja pomoči potrebuje celostno strokovno pomoč, tj. na vzgojno – 

učnem področju, na psihološkem, socialnem in po potrebi tudi zdravstvenem področju. Za 

celostno obravnavo mora skrbeti tim usposobljenih strokovnjakov, procesu nudenja pomoči 

pa lahko prisostvuje tudi starš ali otrok sam. Oblike timskega dela so različne, od sestankov 

do skupinskega dela ali individualne obravnave posameznega strokovnjaka z otrokom.  

- Načelo individualizacije 

Vsak otrok je individuum zase in tako ga je tudi potrebno obravnavati. K posameznemu 

otroku je treba pristopiti individualno glede na njegove značilnosti v telesnem, kognitivnem, 

socialnem in čustvenem razvoju. Glede na njegove zmožnosti in sposobnosti, se mu 

prilagodijo zahteve, naloge, obremenitve, vloge ipd. S tem otroku omogočimo da dosega 

uspehe in postopno napreduje. 

- Načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti 

Predpogoj za uresničevanje tega načela je pozitivna psihosocialna klima. Dejavnosti, v katere 

je otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami vključen, morajo imeti učinke na več področjih: 

preventivnem, vzgojnem, kompenzacijskem in integrativnem. Poudarek je predvsem na 

preprečevanju novih težav, na utrjevanju močnih področij otroka, na kompenzaciji 

zamujenega, na transformaciji vzgojno in socialno sprejemljivih vedenjskih vzorcev, na 

intenzivnem pridobivanju novih socialnih izkušenj in na omogočanju šolske in življenjske 

uspešnosti. 

- Načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka v procesu lastnega razvoja 

Temeljno in najbolj učinkovito učenje so lastne izkušnje. Pozitivna izkušnja oziroma uspeh 

poveča motivacijo in dvigne samozavest, negativna jo blokira. Zato je v procesu nudenja 

pomoči nujno potrebno vključiti otroka kot aktivnega člana in mu razložiti kaj se od njega 

pričakuje, česa je zmožen in koliko časa bo potrebnega za zastavljene cilje. Otroku ti cilji 

morajo biti razumljivi in dosegljivi, pri tem pa mora sprejeti tudi osebno odgovornost pri 

soočanju s posledicami lastnih dejanj. Glavni cilj vzgoje otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami je namreč prav osamosvojitev oziroma usposobljenost za kasnejše samostojno 

življenje. 
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- Načelo kompenzacije razvojnih primanjkljajev in vrzeli 

Ko se seznanimo z otrokovimi primanjkljaji, mu lahko ponudimo intenzivno in učinkovito 

strokovno pomoč, kompenzacija je namreč pogoj za otrokovo uspešno nadaljnje življenje. Z 

nizom individualnih ukrepov je potrebno odpraviti primanjkljaje in ublažiti posledice 

preteklih negativnih izkušenj.    

- Načelo kontinuiranega vzgojno – izobraževalnega procesa 

Večina otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami s šolo nima pozitivnih izkušenj, saj zaradi 

številnih neuspehov niso motivirani za šolsko delo in posledično veljajo za moteče učence. 

Tekom let in uspešne šolske prakse so se uveljavile nekatere izkustvene in znanstveno-

teoretično utemeljene smernice uspešnega poučevanja in učenja otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, ki jih bom predstavila  v nadaljevanju. 

- Načelo sodelovanja z družino 

V otrokovem vedenju se izražajo negativni učinki primarne socializacije, kot je neustrezni 

vzgojni stil staršev, čustveno zanemarjanje, razvajanje, zlorabljanje ipd. Ker torej težave 

izhajajo iz družine, jih je tam tudi potrebno reševati, zato je v procesu nudenja pomoči 

otroku skorajda nujno sodelovanje družine. Potrebno je opredeliti medsebojna pričakovanja, 

odgovornosti in naloge, opredeliti je potrebno tudi oblike sodelovanja, pomoči in nadzora 

družine ter skupno določiti cilje. Na tej točki strokovnjaki pogosto naletijo na težave kot so 

nezainteresiranost s strani staršev, finančne težave, prezaposlenost, nasprotovanje staršev 

glede usmerjanja otroka ipd. Zato se je potrebno seznaniti s celotno situacijo problema in ga 

pogledati iz več zornih kotov ter biti vztrajen, strokoven in sočuten. 

- Načelo inkluzije, integracije in normalizacije; 

Avtorji vzgojnega programa navajajo tudi nekatere smernice za poučevanje in učenje otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami (Škoflek in sod., 2004): 

- komunikacija učitelja z učencem, ki omogoča medsebojno sprejemanje, razumevanje 

in strpnost do učenčevih težav v vzgojno – izobraževalnem procesu, 

- didaktično – metodične prilagoditve poučevanja in učenja, kot je poudarek na 

praktično uporabnih vsebinah in dejavnostih, 
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- omogočanje in zagotavljanje osebne uspešnosti s postavljanjem ciljev, ki so učencu 

dosegljivi ter sprotno vrednotenje le teh, 

- sistematično in dosledno spodbujanje in potrjevanje vseh učenčevih uspešnih 

poskusov, 

- uporaba različnih oblik izvajanja pouka, upoštevajoč specifiko posameznega otroka. 

K zadovoljevanju specifičnih potreb otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami pa 

pripomorejo tudi določeni posebni pogoji, kot je manjše število učencev na razred, potrebna 

oprema, domačnost okolja, različni didaktični pripomočki za učenje ipd. Med poukom pa je 

priporočljivo učencem omogočiti tudi krajše odmore oziroma sproščujoče trenutke, ki niso 

tako storilnostno in učno naravnani – npr. krajša telovadba, petje, slikanje… 

Kleinertova (2007, v Krajnčan, Zorc Maver in Bajželj, 2008) kot temeljne predpostavke za 

pedagoški odnos navaja: pristnost, vživljanje, sočutje in sprejemanje. Znotraj le teh zajame 

značilnosti, ki naj bi jih imel vzgojitelj pri delu z uporabniki: 

Pristnost, skladnost in kongruenca naj bodo predpostavke vzgojitelju, da naj se ne pretvarja 

in naj kaže svoja prava čustva, naj spontano reagira na določene stvari in naj si prizna 

napake. Do klienta naj bo naravnan pozitivno, obravnava pa naj jih v skladu s tistim danim 

trenutkom. 

Vživljanje,  pri čemer gre za poskus, da vzgojitelj uporabnika dejansko razume in je psihično v 

celoti pri njem. Z uporabnikom se ne sme stopiti/zliti/spojiti ampak mora vseeno ohraniti 

neko distanco, da mu s tem omogoči ustrezne strategije reševanja težav. 

Sočutje, da kljub potrebni distanci, vzgojitelj mora dajati občutek, da ga iskreno skrbi in da 

uporabniku posreduje resničen občutek razumevanja in sočutja. 

Sprejemanje in spoštovanje naj bosta vodilo vzgojitelju, da se z uporabnikom sooča 

objektivno, da sprejema tako njegove dobre strani kot tudi slabe. Uporabnik naj bo ocenjen 

kot samostojen, sposoben individuum in naj ve, da ga kot takega vzgojitelj tudi obravnava. 

Krajnčan, Zorc Maver in Bajželj (2008) dodajajo še naslednje spretnosti vzgojitelja, nujne za 

graditev dobrega pedagoškega odnosa in kasneje učinkovitega nudenja pomoči: aktivno 

poslušanje, naravnanost na sposobnosti in sposobnost pre-interpretacije. 
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Po mnenju G. Čačinovič Vogrinčič (2008) je naloga strokovnjaka, da vzpostavi »odprte 

prostore« za pogovor v odnosu, ki omogoči raziskovanje in oblikovanje rešitev v dialogu. V 

procesu pomoči sta socialni delavec in uporabnik sogovornika. Vendar pa, kot meni Sheile 

McNamee (2007 v Pečjak, Košir in Zabukovec, 2004), v vsakdanji šolski praksi učenec ni 

sogovornik, ampak nekdo, ki mora poslušati in le sprejemati znanje, ki mu ga učitelj ponuja. 

V odnosih med otroki in odraslimi namreč ni praksa, da otroku damo glas, da skupaj z njim 

raziščemo, kje je, kaj misli, kako definira svoj neuspeh. Običajno je, da odrasli vedo vse (kje je 

problem, kakšna je pomoč zanj je primerna itd.), otrok pa navadno ostaja nem: ne artikulira 

sebe, svoje izkušnje, svojih misli, čustev in težav. Avtorica navaja kot primer učenca z učnimi 

težavami, pri čemer zatrjuje, da bi učenec sam moral imeti glavno besedo pri nudenju 

pomoči. Sebi in ostalim, ki so vključeni v reševanje nastalih težav, naj bi pojasnil, kako se 

loteva učenja, česa ne razume, kje se izgubi. Učenec je namreč ekspert za svoje izkušnje. Če 

torej procesa pomoči pri šolskem neuspehu ne zastavimo tako, da ga soraziskuje in 

soustvarja učenec, njega in sebe prikrajšamo za to, da bi odkrili njegovo kompetentnost in 

močna področja (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Učenec mora biti aktiven udeleženec učnega 

procesa in procesa pomoči (prav tam). 

V splošnem delo z ljudmi od posameznika zahteva določene osebnostne in priučene 

lastnosti, ki so predpogoj za uspešno sodelovanje in doseganje zastavljenih ciljev. Vidimo 

lahko, kako pomembno je poleg poznavanja teoretičnih izhodišč, izhajati iz posameznika in 

poleg strokovne ravni pristopiti tudi osebno. Socialni pedagogi, ki so strokovnjaki na 

področju dela s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, bi se pomembnosti osebne ravni pri 

nudenju pomoči uporabnikom morali še posebej zavedati. 

4.5 Vloga socialnega pedagoga na področju dela z vedenjsko motečimi učenci 

V šolski svetovalni službi so zaposleni različni strokovnjaki, ki učencem nudijo potrebno 

pomoč na različnih področjih njihovega delovanja. Socialni pedagogi so strokovnjaki na 

področju dela z vedenjsko motečimi učenci oziroma so to »strokovnjaki, ki pomagajo 

posameznikom, ki nimajo zadostnih osebnih in materialnih sredstev za primerno upravljanje 

s svojim življenjem ali pa se nahajajo v kritičnem obdobju življenja in potrebujejo pomoč pri 

spoprijemanju z njim. In če so socialni pedagogi pravi profesionalci, to počnejo tako, da 

postopoma povečujejo klientove zmožnosti in ne tako, da jih zamenjajo ali oslabijo« (Müller, 

2006, str. 154).  
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Naloga socialne pedagogike je kritičen pregled in razumevanje vsakdana uporabnika, cilj 

njenih intervencij pa zaščita in podpora pri oblikovanju zanj bolj zadovoljivega vsakdana. 

Temelj delovanja je torej razreševanje problemov posameznika v njegovem življenjskem 

kontekstu (Zorc Maver, 2006). 

Škoflek (1992) je poudaril, da je lik socialnega pedagoga v programu opredeljen zelo široko in 

odprto. Menil je, da ima socialni pedagog široko teoretično znanje in zadostne praktične 

izkušnje, da se lahko vključuje v reševanje zapletenih, nepredvidljivih življenjskih situacij 

uporabnikov. Pomembno je, da zna delati s posamezniki, v skupini, preventivno in kurativno 

ter da razume uporabnikov posebni življenjski položaj, da je empatičen. Naučiti se mora 

doumeti tudi psihodinamiko lastnega reagiranja, da le ta potem ne vpliva negativno v 

procesu nudenja pomoči. Sicer pa je socialni pedagog usposobljen za vzgojno delo v različnih 

institucijah (šola, vzgojni domovi, dijaški domovi, zapori, stanovanjske skupine, SVZ…) in tudi 

za znanstveno raziskovalno delo na področju socialne pedagogike.  

Področje delovanja socialnih pedagogov so otroci z motnjami v vedenju in osebnosti, ker pa 

je takšno poimenovanje precej stigmatizirajoče, socialni pedagogi namesto tega izraza 

uporabljajo izraz otroci s težavami v socialni integraciji. Gre za otroke, ki s svojim vedenjem 

ogrožajo sebe, svoje zdravje, osebnostno in socialno integriteto ter otroke, katerih vedenje 

je ogrožujoče za socialno okolje, ker je uperjeno proti uveljavljenim vzorcem vedenja, proti 

pravilom, vrednotam, normam in zakonom. Težave se kažejo kot internalizirane, tj. strah, 

občutljivost, zavrtost, žalost, depresija, psihosomatske motnje ali kot eksternalizirane, tj.  

nekontrolirano vedenje, hiperaktivnost, impulzivnost, napadi besa, agresivnost, 

delikventnost. Otrokova/mladostnikova težava je lahko posledica okvare ali primanjkljaja, v 

večini primerov pa so težave v socialni integraciji splet in posledica več dejavnikov. V šoli  se 

vedenjska težavnost otrok največkrat pojavlja v kombinaciji z učno neuspešnostjo in socialno 

izključenostjo. Težave v socialni integraciji niso rezervirane za posamezne učence v šoli, pač 

pa se v težavah lahko znajde prav vsak otrok. Težave se lahko npr. pojavijo ob prehodih (iz 

razredne na predmetno stopnjo, iz osnovne v srednjo šolo), lahko so posledica kriznih situacij 

v družini, konfliktov z učitelji ipd. Vsekakor pa so bolj ranljivi in izpostavljeni otroci, ki so bili v 

preteklosti ali pa so še vedno, izpostavljeni rizičnim dejavnikom in ki težje razrešujejo 

razvojne naloge. V vsakem primeru pa je iz preventivnih razlogov potrebno skrbno 

obravnavanje takšnih težav, saj pogosto navidezno nepomembna težava preraste v trajno 
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(Skalar, 2000). Osebno sem mnenja, da bi na vseh osnovnih šolah moral biti zaposlen socialni 

pedagog, saj se (pre)pogosto dogaja, da vedenjsko moteči učenci niso pravilno obravnavani 

in se jim pomoč nudi iz napačnih razlogov (npr. učna neuspešnost), kar pa njihovih težav ne 

reši.  

4.6 Vzgojni program in oblikovanje individualnega vzgojnega programa 

Vzgojni program vsebuje strokovno in znanstveno utemeljena izhodišča, smernice, metode 

in oblike za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Namenjen je predvsem vzgojnim ustanovam (vzgojno – izobraževalni zavodi, 

stanovanjske skupine, prevzgojni dom), v katere so nameščeni otroci in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki nimajo ustreznega družinskega okolja ter vzgoje in 

oskrbe za obravnavanje teh težav. Temelj vzgojnega programa je individualizacija, ki je tudi 

osnovno načelo pri obravnavi vseh otrok s posebnimi potrebami. Vzgoja in izobraževanje 

otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami pa je odgovorna družbena naloga učiteljev, 

poklicnih vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev, saj prevzema nase odgovornost za 

celovit osebnostni razvoj otrok, predvsem pa poskuša nadoknaditi razvojne primanjkljaje in 

vrzeli, ki so nastali v predhodnih razvojnih obdobjih (Škoflek in sod., 2004). 

Vzgojni program je namenjen:  

- ravnateljem oziroma direktorjem vzgojnih ustanov,  

- pedagoškim vodjem,  

- vzgojiteljem v vzgojnih ustanovah,  

- učiteljem in svetovalnim delavcem, ki se na šolah srečujejo z otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami,  

- staršem,  

- zainteresirani javnosti, ki želi razumeti problematiko čustvenih in vedenjskih težav ter 

-  svetovalnim in nadzornim službam različnih ministrstev RS Slovenije, ki imajo 

kakršnokoli povezavo z vzgojo in izobraževanjem otrok. 

Ker je vzgojni program namenjen vzgojnim ustanovam, je glavni cilj programa ponovna 

uspešna vključitev otroka v običajno življenjsko sredino (Škoflek in sod., 2004). Pri izvajanju 

programa je potrebno slediti določenim ciljem, ki zajemajo različna področja otrokovega 

življenja.  
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Osebno sem mnenja, da bi svetovalni delavci in učitelji na osnovnih šolah, ki se srečujejo z 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, morali vzgojni program dobro poznati, saj ta 

omogoča vpogled v vedenjsko in čustveno problematiko otroka ter ponuja rešitve pri 

nudenju pomoči otroku. 

V nadaljevanju naštevam cilje, ki jim vzgojni program sledi (Škoflek in sod., 2004): 

 Preventivni socialno – varstveni in zdravstveni cilji 

Veliko otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami je bilo v preteklosti izpostavljenih razvojno 

neugodnim in ogrožajočim dejavnikom, kot so družinski prepiri, fizično in psihično nasilje, 

zloraba, vzgojno in čustveno zanemarjanje ipd. Vzgojne ustanove tako tem otrokom nudijo 

ustrezne bivalne pogoje, oskrbo z nujnimi potrebščinami za šolo in življenje, ugodno 

psihosocialno klimo, ustrezno zdravstveno in strokovno pomoč.  

Redne osnovne šole lahko na podlagi prepoznanih težav učencu s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami ponudijo ustrezno strokovno pomoč in zaupno okolje. 

 Učno – vzgojni cilji 

Med bistvene značilnosti otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami spadata življenjska in 

šolska neuspešnost. Zaradi pomanjkanja delovnih in učnih navad, ima večina teh otrok s šolo 

negativne izkušnje. Učno – vzgojni cilji tako pomenijo zagotavljanje celovite vzgoje in šolske 

uspešnosti s tem, da se prilagodijo otroku. Metodično bistvo uresničevanja učno – vzgojnih 

ciljev je individualizirano aktivno učenje. Otroku je potrebno omogočiti ugodno 

psihosocialno klimo, pozitivno učenje, mu omogočiti uspehe na različnih področjih in ga 

vzgajati za razumevanje, strpnost, medsebojno sodelovanje ipd. 

Šole tako lahko na tem področju za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami veliko 

naredijo. Poleg tega, da jim omogočijo prilagojeni pouk in dodatno strokovno pomoč, lahko 

učitelji v razredu spodbujajo pozitivne vrednote kot so spoštovanje in sprejemanje 

drugačnosti, strpnost, pomoč sošolcem v stiski in razumevanje.  

 Kompenzacijski cilji 

Pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi težavami je zaznati številne razvojne primanjkljaje in 

vrzeli na kognitivnem, čustvenem in socialnem področju, ki vzajemno vplivajo drug na 
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drugega in s tem otroku onemogočajo konstruktivno funkcioniranje na večini življenjskih 

področij. Vrzeli se izražajo kot slaba splošna razgledanost, slabo šolsko znanje, neučinkovita 

uporaba miselnih sposobnosti, neadekvatno doživljanje in izražanje čustev, neadekvatno 

navezovanje medosebnih stikov ipd. 

Krepitev prijateljskih odnosov med učenci in učitelji ter med učenci samimi, je naloga šole, ki 

otroku s čustvenimi in vedenjskimi težavami omogoča pozitivne medsebojne odnose, mu 

dopušča izražanje čustev in želja ter krepi socialno mrežo, ki je pri teh otrocih pogosto zelo 

slaba. 

 Osebnostno in socialno – integracijski cilji 

Odklanjanje in izločevanje iz družbe sta najpogostejša odziva na čustveno in vedenjsko 

težavnega otroka. Nepredvidljivo vedenje, ki je posledica nekonsistentne vzgoje in drugih 

negativnih življenjski izkušenj, v družbi naleti na neodobravanje, na kar pa se ti otroci 

odzovejo z druženjem sebi podobnim in s tem proces izločevanja še poglobijo. Pogosto 

sledijo upori, ki se kažejo kot opuščanje šole, razni prekrški, izvajanje nasilja in druga 

družbeno nesprejemljiva dejanja. Ti cilji v vzgojnem programu tako pomenijo prizadevanje za 

čustveno stabilizacijo, usposabljanje za socialno sožitje in postopno reintegracijo otroka v 

običajno socialno okolje. 

Čeprav je v postopku nudenja pomoči otroku potrebno nuditi celovito strokovno obravnavo, 

kar pomeni delovati hkrati preventivno, kompenzacijsko, osebnostno in socialno – 

integrativno ter kurativno, pa se je določeni problematiki posameznega otroka potrebno 

posvetiti bolj načrtno, sistematično in poglobljeno. To dosežemo z ustreznimi socialno – 

pedagoškimi intervencami, s katerimi operacionaliziramo v individualnem vzgojnem načrtu 

konkretnega otroka. Iz zgoraj naštetih ciljev zato sledijo različne vrste vzgojnih programov, ki 

so prilagojeni vsakemu posamezniku glede na njegove primanjkljaje (Škoflek in sod., 2004). 

Ko torej učenec dobi potrjeno odločbo od komisije za usmerjanje, šola zanj sestavi 

individualizirani program, ki zajema tudi dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju DSP). 

Različne šole se tega lotijo na različne načine, pomembno pa je, da učenec dobi potrebno 

pomoč na področju primanjkljajev oziroma vrzeli (Založnik, 2006). Učencu po odločbi pripada 

določeno število ur DSP, iz odločbe pa sta razvidna izvajalec in način izvajanja dodatne 
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pomoči. Dodatna pomoč se tako lahko izvaja individualno med poukom izven razreda ali v 

razredu. Ravnatelj imenuje strokovni tim, tj. skupina učiteljev, ki so v odločbi komisije 

navedeni kot možni izvajalci DSP. Timski pristop je ključnega pomena, saj le tako dobimo 

optimalni pogled na učenca in njegove težave, sodelovanje pa je nujno tudi zaradi 

organizacije, usklajevanja in prilagoditev dela. Načrtovanje je specifično in vsak je odgovoren 

za svoj del individualiziranega načrta. Izvajalci sicer opredelijo in uskladijo cilje, vendar pa 

vsak izmed njih individualno načrtuje delo za svoje strokovno področje. Vsekakor je to 

dodatno delo za učitelja in svetovalno službo, a čeprav program obvezuje k temu, da učencu 

z DSP pomagamo, da bo uspešen in bo dosegal norme predpisanega učnega načrta, na 

prvem mestu ni obseg opravljenega dela ampak kakovost. Pred vsakim procesom učenja, pa 

je z učencem potrebno vzpostaviti dober odnos in graditi na zaupanju in medsebojnem 

spoštovanju. Nujno je, da skupaj z njim poiščemo najprimernejše načine dela in mu s tem 

pokažemo, da mu želimo pomagati in da je pomemben. Na prvem mestu naj bodo realna 

pričakovanja, saj bomo edino s primerjanje učenca z njim samim, opazili njegov napredek. 

Individualna ura naj bo namenjena razrešitvi dilem in ovir, na katere je naletel učenec, ker pa 

delamo predvsem na pristnem odnosu, bomo v procesu spoznavanja učenca odkrili tudi 

njegova močna področja, ki so dobro izhodišče za nadaljnje delo (prav tam).  

Prijazno, zaupljivo okolje in pristni odnos je potrebno vzpostaviti pri obravnavi vseh učencev 

s posebnimi potrebami, še posebej pa pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Ti učenci pogosto niso intelektualno zaostali, pač pa jih pri doseganju uspeha na šolskem 

področju ovira blokada na čustvenem področju, ki se izraža v motečem vedenju. Zato je 

nujno, da s takim učencem vzpostavimo nek odnos zaupanja in mu s tem omogočimo, da se 

nam odpre in nam pusti blizu. V nasprotnem primeru ne moremo pričakovati napredka, vsaj 

ne pri učencih, ki imajo težave na čustvenem in vedenjskem področju. 

V sam proces nudenja pomoči je potrebno vključiti tudi starše, razumeti pa je potrebno, da 

ne bodo vsi starši znali ali želeli sodelovati v tem procesu. Ko se starši dobro odzovejo na 

sodelovanje, pa lahko pričakujemo še boljše rezultate. Med  izvajanjem DSP je potrebno 

voditi dokumentacijo, ki prispeva k  boljšemu sprotnemu načrtovanju in evalvaciji. Evalvacija  

je tudi ključni element DSP, saj nam omogoča vrednotenje dela, učenčevega napredka in s 

tem ustreznosti programa (Založnik, 2006).  
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5. VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE NA PODROČJU DELA Z 

UČENCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI 

 

Temelji šolskega svetovalnega dela v Sloveniji segajo v leto 1967, ko je Franc Pediček s svojim 

delom Svetovalno delo in šola postavil teoretske temelje svetovalnega dela. Opredelil ga je 

kot službo, katere cilj je pomagati otroku, da z lastno aktivnostjo rešuje osebne probleme  

(Pečjak, Košir in Zabukovec, 2004). 

Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost pa je leta 1998, v okviru 

kurikularne prenove osnovne in srednje šole, oblikovala prvi temeljni dokument za šolsko 

svetovalno delo pri nas. Dokument se imenuje Svetovalna služba v osnovni šoli: programske 

smernice: osnutek in je bil izdelan za vse podsisteme vzgoje in izobraževanja – vrtec, 

osnovno in srednjo šolo (prav tam). 

V današnjem času, ko je mlad človek izpostavljen številnim pritiskom in obremenitvam, 

hkrati pa je na voljo veliko dosegljivih in mikavnim ponudb, je krepitev otrokove socialno-

psihične odpornosti, poleg staršev, glavna naloga pedagoških delavcev oziroma šolske 

svetovalne službe (Ogrin, 1999).  

Prvotni namen svetovalne službe je bil predvsem razbremeniti učitelje, da bi le ti lahko 

uspešno opravljali svoje delo, tj. poučevali. Sem je spadalo individualno ali skupinsko 

interveniranje, ko je prišlo do težav ali konfliktov med učenci ali med učenci in učitelji.  

Svetovalna služba pa se je ukvarjala še s poklicnim usmerjanjem, evidentiranjem 

izobraževalnega procesa in na sploh z vsem, kar je bilo potrebno postoriti in ni bilo v 

pristojnosti učiteljev. Vloga šole, ki bi v funkciji individualnih razvojnih in socializacijskih ciljev 

prispevala k šoli kot izkustvenemu prostoru, je bila v ozadju (Skalar, 1996).  

Svetovalno delo je posebno delovno področje, ki si s svojimi strokovnimi pristopi in oblikami 

dela prizadeva za čim večjo podporo celostnemu razvoju otrok in mladostnikov ter za 

notranji razvoj osnovne šole kot najpomembnejšega temelja razvoja šolskega sistema v 

celoti. Svetovalni delavci morajo nastopati kot profesionalni sodelavci v ustvarjanju 

učinkovite šole, ki skupaj z učitelji in vodstvom sooblikujejo pogoje za nemoten osebnostni 

razvoj in izobraževanje (Ogrin, 1999). 



35 
 

V nadaljevanju predstavljam programske smernice, ki so nekakšen kompas pri delu šolske 

svetovalne službe.  

5.1 Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli 

Programske smernice (Svetovalna služba v osnovni šoli: programske smernice: osnutek, 

1998) kot temeljno opredelitev svetovalne službe v šoli (velja tudi za vrtce, srednje šole, 

dijaške domove, vzgojno-izobraževalne zavode) navajajo interdisciplinarno zasnovano delo, 

katerega naloga je, da se preko svetovalnega odnosa, na strokovno avtonomen način, 

vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole. 

Svetovalna služba pomaga pri čim bolj učinkovitem uresničevanju zastavljenih vzgojno-

izobraževalnih ciljev šole in sodeluje tako z vodstvom šole in učitelji kot tudi z učenci in 

njihovimi starši. Svetovalna služba ni in ne sme biti strokovni servis temveč strokovni 

sodelavec šole. 

Svetovalni odnos je temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo. Predstavlja tisti 

posebni strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje vse različne oblike in metode svetovalnega 

dela – svetovanje, posvetovanje, koordiniranje, izobraževanje ipd. Osnovno orientacijo za 

profesionalno opravljanje svetovalnega dela v šoli pa predstavljajo naslednja temeljna načela 

(Svetovalna služba v osnovni šoli: programske smernice: osnutek, 1998): 

 Načelo strokovnosti 

Strokovni delavec mora delo na šoli opravljati strokovno korektno, to je v skladu s 

strokovnimi spoznanji in etičnimi načeli. Znotraj etičnih načel je najpomembnejše, da 

strokovni delavec deluje po načelu dobrobiti, načelu prostovoljnosti in načelu zaupanja. 

Pomembno je torej, da se dela v dobro otroka, da otrok v svetovalni odnos vstopa 

prostovoljno in da mu je zagotovljena zaupnost in varnost podatkov. 

 Načelo strokovne avtonomnosti 

Svetovalna služba je pri svojem delu na šoli avtonomna, kar pomeni, da o načinih svojega 

dela odloča sama, prav tako pa ima pravico odkloniti naloge, ki so v nasprotju s strokovnimi 

načeli dela ali poklicnega kodeksa. 
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 Načelo aktualnosti 

Delo svetovalne službe mora upoštevati specifiko posamezne šole in mora izhajati iz 

aktualnih potreb šole, učencev in situacij. 

 Načelo razvojne usmerjenosti 

Svetovalna služba je usmerjena v optimalni razvoj učencev ter šole kot celote. Poleg 

neposrednega individualnega in skupinskega dela, se dopolnjuje tudi s posrednimi oblikami 

svetovanja. 

 Načelo celostnega pristopa 

Upoštevati je potrebno posameznika kot individuuma in posameznika kot del ožjega in 

širšega socialnega okolja. Posameznikove težave so del problematike šole kot tudi širšega 

socialnega okolja in jih je zato potrebno reševati tako na individualni ravni kot tudi na ravni 

širšega socialnega okolja oz. celote.  

 Načelo sodelovalnosti ali nekonfliktnosti na odnosni ravni 

Bistvo vsakega svetovalnega dela je ustrezen odnos med sodelujočimi, svetovalno delo v 

konfliktnem odnosu namreč ni mogoče. Razumljivo je, da imajo različni strokovni delavci na 

šoli različne poglede na problem, vendar pa to ne sme biti ovira za sodelovanje na odnosi 

ravni. Vsi sodelavci morajo biti avtonomni in enakopravni, svetovalna služba ne sme postati 

servis enega podsistema proti drugemu. 

 Načelo interdisciplinarnosti ter strokovnega sodelovanja in povezovanja 

Svetovalni delavec na šoli je lahko pedagog, psiholog, socialni delavec, defektolog ali socialni 

pedagog. Zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, je 

svetovalna služba najbolj učinkovita, kadar jo sestavlja tim različnih strokovnjakov. Smiselno 

je tudi povezovanje in sodelovanje različnih strokovnih profilov iz drugih šol in ustreznih 

zunanjih ustanov. 

 Načelo strokovnega izpopolnjevanja 

Dolžnost svetovalnih delavcev je, da se strokovno izpopolnjujejo in preverjajo lastno 

strokovnost (supervizija, intervizija). 
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 Načelo samoevalvacije 

Osnovni namen evalvacije lastnega dela je ustvarjalno kritično in objektivno soočenje z 

lastno svetovalno dejavnostjo, da bi bili pri delu bolj učinkoviti. Kritična analiza svetovalnega 

dela tako sloni na primerjavi med načrtom in izvedbo ter med načrtovanimi nameni in 

izvedbenimi učinki. 

 Načelo fleksibilnega ravnotežja med tremi osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne 

službe 

Tri osnovne dejavnosti svetovalne službe zajemajo dejavnost pomoči, razvojne in 

preventivne dejavnosti ter dejavnost načrtovanja in evalvacije. Tako je zagotovljena 

celostnost prispevka svetovalne službe šoli, konkretni izbor dejavnosti pa je različen glede na 

specifičnost posamezne šole. Sicer pa velja, da naj bi svetovalni delavec za kvalitativno 

opravljanje svojega dela oblikoval letni delovni načrt, ki je v skladu s šolo in izhaja iz 

rezultatov analiz stanja na šoli, da se mora stalno strokovno izpopolnjevati in da se pripravi 

na svetovalno delo oziroma intervencijo (Svetovalna služba v osnovni šoli: programske 

smernice: osnutek, 1998). 

Glavna področja dela šolske svetovalne službe so določena z Zakonom o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja ter z Zakonom o osnovni šoli. Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja v 67. členu izpostavlja naslednje glavne naloge šolske 

svetovalne službe: 

- svetovanje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem, 

- sodelovanje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 

evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, 

- opravljanje poklicnega svetovanja in 

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi 

potrebami. 

Zakon o osnovni šoli pa govori o ciljih in nalogah osnovne šole in pri izvedbi le teh, je nujno 

sodelovanje šolske svetovalne službe. Sodelovanje je nujno predvsem na področju 

uresničevanja ciljev izobraževanja (2. člen Zakona o osnovni šoli, 2006) in področju otrok s 

posebnimi potrebami (11. in 12. člen Zakona o osnovni šoli, 2006). Seveda pa je vključevanje 
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svetovalnega delavca potrebno tudi na vseh preostalih področjih delovanja šole, saj le tako 

šola učencem zagotovi optimalno pomoč pri izobraževanju in razvoju.     

6. TIMSKO DELO NA ŠOLI 

 

Pri reševanju tako kompleksnih problemov, kot so čustvene in vedenjske motnje, znanje in 

izkušnje ene same osebe pogosto niso dovolj. Če upoštevamo različne dimenzije tovrstnih 

motenj (čustveno, vedenjsko, socialno), lahko vidimo, da je pri reševanju težav in nudenju 

ustrezne pomoči potreben tim strokovnjakov, ki združijo svoje znanje in izkušnje in pri tem 

poiščejo najprimernejšo obliko pomoči.  

Zadnjih nekaj let strokovnjaki na različnih področjih promovirajo različne modele svetovanja, 

sodelovanja in skupinskega dela kot najuspešnejši način nudenja pomoči učencem s 

posebnimi potrebami. V nekaterih državah sodelovanje in timsko delo, ki vključuje tudi 

starše, podpira celo zakonodaja (Schmidt, 2001). Timsko sodelovanje je omenjeno tudi v 

našem Zakonu o osnovni šoli (povzeto iz http://www.uradni-list.si/1/content?id=74775), 2. 

člen namreč pravi, da med cilje osnovnošolskega izobraževanje sodi tudi vzgajanje za 

medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. 

A. Kobolt (1994) opredeljuje tim kot relativno trajno skupino, v kateri osebe dlje časa 

opravljajo iste naloge, v kateri so obveznosti posameznikov natančno določene in kjer je 

povratna informacija pogosta, saj se člani med seboj dobro poznajo in neposredno 

komunicirajo.  

A. Polak (2007, str. 10) pa timsko delo na področju vzgoje in izobraževanja opredeljuje kot 

»tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni 

(cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške 

dejavnosti. /…/ Tim se oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti in z namenom oblikovanja  

in doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posamezen učitelj zase ne bi mogel dosegati. Skupni 

cilji so pri timskem delu v šoli vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo h kakovostnejšemu 

poučevanju in učenju«. 
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Različni avtorji timsko delo različno pojmujejo , k jasnejši opredelitvi timskega dela v šoli, pa 

prispevajo še naslednje značilnosti timskega dela v šoli (Polak, 2007): 

- pedagoški tim sestavljajo strokovno usposobljeni učitelji ter drugi sodelavci in 

pomočniki, 

- s formalno razporeditvijo nalog in odgovornosti članov v timu zagotavljamo 

učinkovitost in kontinuiteto delovnih odnosov. 

A. Polak (2007) izpostavi kolektivizem oziroma sodelovalno naravnanost družbe, pri čemer 

gre predvsem za to, da so člani skupine pripravljeni sodelovati, da imajo podobna skupna 

prepričanja, da so v ospredju skupinski pogledi in cilji, ne pa osebni ter da ima prednost 

vedenje, ki je določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, ne pa tisto, ki temelji na osebnih 

koristih in užitku. Po različnih avtorjih pa povzame tudi značilnosti učinkovitih timov v 

primerjavi s skupinami: tim je oblikovan z zavedanjem, da so s sodelovanjem uspešnejši, 

člani tima se zavedajo pozitivne soodvisnosti in večje specializacije, z nalogami se osebno 

identificirajo, so aktivno vključeni v oblikovanje nalog in ciljev, prispevajo izvirne ideje in 

znanje, v zavezanosti skupnih ciljem združijo moči in znanje, spodbujajo drug drugega in 

odkrito izražajo mnenja, zaupajo v sodelavce, imajo jasno razdeljene vloge, odprto 

komunicirajo, konflikte dojemajo kot izzive in priložnost za učenje, sprejemajo različna 

mnenja, skrbijo za motiviranost vseh članov, v timu pa je zagotovljena čustvena varnost in 

ustvarjalnost. 

Temeljni namen timskega dela je torej, da se znanja strokovnjakov iz različnih področij pri 

reševanju določenega problema združijo in s tem omogočijo kompleksno in celovito 

delovanje in s tem boljše rešitve. 

6.1 Komunikacija v timu 

Medosebna komunikacija v najširšem pomenu je kakršnokoli verbalno ali neverbalno 

vedenje, ki ga zaznava kaka druga oseba, bolj specifično pa jo opredelimo kot sporočilo, ki ga 

pošiljatelj pošlje prejemniku (ali prejemnikom) z zavestno namero, da bi vplival na 

prejemnikovo vedenje (Lamovec, 1991). Namen komunikacije je torej na nek način vplivati 

na drugo osebo, jo spremeniti. Učinkovita komunikacija je tista, pri kateri prejemnik 

interpretira sporočilo pošiljatelja tako, kot je le ta nameraval. Pogosto se zgodi, da 

komunikacija ni najbolj učinkovita, vzrok za to pa navadno ni pomanjkanje verbalnih 
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sposobnosti, temveč šum, ki je lahko emocionalne ali socialne narave (npr. da sogovornika 

sploh ne poslušamo, ker se ukvarjamo z lastnimi mislimi ali pa samo čakamo, da bomo 

povedali svoje). Včasih smo pod tako močnim vplivom pričakovanj, da napačno 

interpretiramo kar smo slišali, spet drugič pa lahko besede sogovornika razumemo, ne 

razumemo pa tudi njegovih namer (prav tam).  

Komunikacija pa je tudi osnovno orodje sporazumevanja v timu. Članom tima omogoča 

izmenjavo informacij, povzema in odseva aktivnosti in dogajanje v timu ter zagotavlja 

povratne informacije o delu (Polak, 2007). Komunikacija v timu naj bi obsegala naslednje 

značilnosti (Chivers, 1995 v Polak, 2007): 

 dajanje in sprejemanje informacij ali napotkov v zvezi s konkretnimi nalogami, 

 dajanje dodatnih informacij drugim članom tima glede na njihove potrebe in želje, 

 spraševanje drugih po dodatnih informacijah, ki širijo razumevanje vsebine diskusije, 

 sprejemanje različnih informacij, ki niso vezane na naloge tima, 

 povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom v timu, 

 sprejemanje in dajanje povratnih informacij v zvezi s posameznikovim delom in 

delom kolegov v timu, 

 spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu; 

Eden izmed temeljnih pogojev za uspešno delovanje tima je torej komunikacija vseh članov 

tima med sabo ter tudi komunikacija z vodjem in obratno. Brajša (1993) poudarja, da je 

komunikacija nosilec vseh socialnih dogajanj, saj članom omogoča, da preko nje prenašajo 

svoje ideje, izkušnje in sprejemajo zamisli drugih ter se tako poskušajo usklajevati ter 

reševati konflikte, kadar pride do njih. Omogoči, da pridemo do cilja s tem, da se upošteva 

vsakega uporabnika ter z reševanjem notranjih težav tima. Pri učinkoviti komunikaciji je 

celoten tim vpet v dialog, kjer imajo vsi pravico in možnost poslušati in govoriti, predlagati in 

analizirati že povedane ideje in zamisli. Obenem se spodbuja tudi podajanje pozitivnega, kot 

tudi negativnega komunikacijskega feedbacka, ter skozi nestrinjanje (nasprotovanje) ali pa 

strinjanje s povedanim vsakdo zastopa svoje mišljenje. Prav tako je pravica vsakega člana do 

razjasnjevanja povedanega, kar prispeva k jasnem komuniciranju in manjšanju verjetnosti 

šumov v sami komunikaciji. 
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Osrednji prostor, v katerem se dogaja proces pomoči, je torej pogovor. Odnos, ki ima vse 

značilnosti, da se pomoč soustvarja, pa imenujemo delovni odnos. Elementi delovnega 

odnosa so dogovor o sodelovanju, instrumentalna definicija problema in soustvarjanje 

rešitev ter osebno vodenje (Čačinovič Vogrinčič, 2008, v Grah, 2009). Pri delovnem odnosu 

gre predvsem za to, da se med uporabnikom in strokovnjakom ter med strokovnjaki samimi, 

v procesu nudenja pomoči vzpostavi poseben odnos, ki je osnova za uspešno sodelovanje. 

Komunikacija in vzpostavitev delovnega odnosa članom tima torej omogočata uspešno 

sodelovanja, kljub temu pa v timu pogosto pride do nestrinjanj ali odstopanj, kar lahko vodi v 

konflikte. 

6.2 Konflikti pri timskem delu 

V timu lahko pride do konfliktov iz različnih vzrokov, najpogosteje so posledica napačnih 

prepričanj posameznikov. Do konfliktov lahko pride tudi zaradi napačnega vrednotenja, 

zaradi osebne frustriranosti ali različnih kriterijev presojanja o nekom ali neki stvari, 

posameznikove napačne ali nerealne interpretacije resničnosti, nepoznavanju samega sebe, 

konfliktnih odnosov z drugimi in spremljajočim se čustvenim doživljanjem, nezmožnosti 

obvladovanja lastnih čustvenih reakcij, zaradi konfliktnosti in agresivnosti v vedenjskih 

vzorcih posameznikov, zaradi pomanjkanja humorja ipd. (Brajša, 1993, v Polak, 2007). Pogost 

vzrok za konflikte v timu pa so lahko tudi običajni nesporazumi v komunikaciji. Ker člani tima 

prihajajo iz različnih socialnih, etničnih in kulturnih okolij, uporabljajo različne vzorce 

komuniciranja in so si osebnostno lahko zelo različni, to pogosto vodi v nestrinjanja in 

posledično pripelje do konfliktne situacije (Polak, 2007). 

Lipičnik (1996) poudarja, da pametneje ravnajo tisti, ki se problemom ne poskušajo izogniti 

ali poskušajo oblikovati družbo brez problemov ampak se poskušajo pripraviti na reševanje 

problemov, se ji naučijo reševati. A. Polak (2007) meni, da je bolj kot sama vsebina konflikta 

pomembno, kako člani tima zaznavajo konkreten konflikt in kakšen odnos oblikujejo do 

njega. Lipičnik (1996) izpostavi, da je reševanje konfliktov tehnološko relativno zapleten 

proces, saj je potrebno upoštevati strukturo konflikta, vrsto konflikta, različne poglede 

udeleženih, možnosti za reševanje nastalega konflikta, znanje udeleženih, njihove vrednote 

ipd. Pri odpravljanju konfliktov je zato potrebno upoštevati nekatere posebnosti timske 

situacije in nujno, konflikte reševati v timu in ob prisotnosti vseh udeleženih pri konfliktu 

(Polak, 2007).  
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Chivers (1995, v Polak, 2007) za odpravljanje konfliktov priporoča naslednje korake: 

(1) razjasnitev značilnosti konflikta (kako se konflikt kaže npr. v neprimernem vedenju, 

negativnih stališčih), 

(2) analiza vplivov konflikta na skupno delo in dogajanje v timu, 

(3) analiza prednosti, ki jih bo timu prinesla rešitev konflikta, 

(4) vključitev vseh v konflikt vpletenih ljudi (seznanjanje nečlanov tima z vsebino 

konflikta lahko konflikt le še poglobi), 

(5) zagotavljanje aktivnega pristopa h konfliktom, 

(6) izražanje razumevanja za različne vzroke konfliktov, 

(7) vključevanje tudi zunanjih ljudi v reševanje konflikta, 

(8) pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovanih sprememb, povezanih z odpravo 

konflikta in 

(9) opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku, timu 

in šoli kot celoti. 

Odpravljanje konfliktov v timu pogosto spremlja močno čustveno doživljanje članov tima 

(strah, nezaupanje, dvom) zato se lahko zgodi, da se člani tima poslužujejo neprimernih 

načinov reševanja konfliktov, kot so izogibanje konfliktom s potlačevanjem nestrinjanja, 

izstop iz tima, prepričevanje oz. nagovarjanje člana, ki ima nasprotno ali drugačno mnenje, 

oblikovanje koalicije in sklicevanje na avtoriteto (Polak, 2007). 

Kljub vsemu, pa imajo konflikti tudi pozitivne učinke za člane tima in njihovo delovanje. A. 

Polak (2007) povzema naslednje pozitivne učinke konfliktov, ki so jih izpostavili različni 

avtorji. Konflikti pomagajo pri spoznavanju problema in pri iskanju primerne rešitve, 

preprečujejo stagnacijo dogajanja in mišljenja ter spodbujajo radovednost, lajšajo 

samospoznavanje, utrjujejo identiteto posameznika in tima, med reševanjem konfliktov 

gradijo zaupanje, ki poglablja odnos, konflikti izzovejo sposobnost sprejemanja in dajanja 

spoštljivih povratnih informacij, kar poveča stopnjo intimnosti med člani tima. Nestrinjanje 

posameznih članov tima s pravili lahko sproži proces preoblikovanja pravil v za vse člane 

sprejemljivejšo obliko, konfliktna situacija lahko pomeni izražanje močnih področij tima, 

razhajajoča se mnenja v timu pritegnejo k sodelovanju tudi bolj pasivne člane tima, izražanje 
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in argumentiranje nasprotujočih si mnenj poveže enako misleče člane tima med seboj, 

odkrito soočanje z različnimi mnenji prispeva k večji odkritosti in jasnosti v timu itd.  

6.3 Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela 

Znano je, da ima vsaka medalja dve plati, tako ima tudi timsko delo svoje prednosti in 

pomanjkljivosti. Pomembno je, da tim pomanjkljivosti prepozna in jih sprejme kot izziv, kot 

možnost poglabljanja odnosa med člani tima. 

Najpogosteje omenjan problem v zvezi s timskim delom, je čas. Šola je strukturirana 

ustanova, z vnaprej določenim urnikom in jasno opredeljeno delovno obveznostjo učiteljev, 

kar pogosto otežuje izvajanje timskega dela. Ta problem so pokazale tudi raziskave, v katerih 

je bilo ugotovljeno, da je čas, namenjen sodelovanju učiteljev, katerega cilj je uvajanje in 

uveljavljanje sprememb v šoli, lahko pomembnejši od opreme ter delovnih in kadrovskih 

razmer (Raywid, 1993, v Polak, 2007). Sicer pa pri timskem delu učiteljev lahko naletimo še 

na različne težave, kot so organizacijske ovire, nejasno opredeljene vloge v timu, ovire v zvezi 

s statusom, komunikacijske ovire, medosebne ovire in osebne ovire (Polak, 2007). 

Prednosti timskega dela pa se kažejo predvsem pri porazdelitvi obveznosti, odgovornosti in 

vlog med različne člane, hkrati pa timsko delo omogoča vsebinsko, didaktično in interesno 

specializacijo. Krepi se medsebojna pomoč, skupno reševanje problemov, spodbuja se 

evalvacija in samoevalvacija, razvijajo se močna področja posameznika. Timsko delo 

omogoča primerjanje različnih metod in pristopov, krepi posameznikovo zavest o njegovi 

odgovornosti, ustvarja medsebojno zaupanje, izmenjavo izkušenj, soočenje in evalvacijo 

prakse (Grah, 2009). Polak (2007) prednosti timskega dela razdeli v tri skupine, in sicer 

navaja prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za učence, prednosti, ki jih ima timsko delo 

za učitelje in prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za šolo. Nekaj jih morate v vsaki 

skupini omeniti, ker je sicer prejšnji stavek nesmiseln. 

Sklenemo torej lahko, da je timsko delo, kljub napornosti in časovni obsežnosti, v našem 

šolstvu, zlasti pri obravnavi učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, nujno potrebno. 

Učenci največ časa preživijo v razredu, z učiteljem in razrednikom, zato socialni pedagogi kot 

strokovnjaki na področju čustvenih in vedenjskih motenj niso vedno dovolj za uspešno 

obravnavo vedenjsko motečih učencev. Na tem področju je potrebno sodelovanje šolske 

svetovalne službe z učitelji, z razrednikom in po potrebi z zunanjimi strokovnjaki, saj bo le 
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timski pristop omogočil interdisciplinarno obravnavo učenca in tako povečal možnosti za 

njegovo spreminjanje v smeri bolj prosocialnega vedenja. 

II. EMPIRIČNI DEL 

7. OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVANJA 

 

Vedenjsko moteči učenci sodijo  v skupino otrok s posebnimi potrebami, katerih posebnosti 

so čustvene, vedenjske in socialne težave. Opredeljevanje in diagnosticiranje čustvenih in 

vedenjskih težav je kompleksna naloga, saj se na tem področju odpirajo številna 

socialnopedagoška in psihološka vprašanja (Škoflek, 2004). Posledice stisk in težav otrok se 

najpogosteje kažejo v šolskem okolju, bodisi kot učni neuspeh ali kot neadekvatno vedenje. 

Celosten pogled na težave in uspešno nudenje pomoči pa lahko dosežemo s timskim 

pristopom, ki naj bi bil  osnovni način šolskega svetovalnega dela (Plajnšek, 2004). Šolska 

svetovalna služba in pedagoško vodstvo si stalno izmenjujeta vprašanja in spoznanja o 

učencih, ki bi potrebovali pomoč ali pa so že v postopku obravnave (prav tam). Vsakemu 

učencu je treba nuditi pomoč, ko jo ta potrebuje. Pri ponavljajočih se težavah pa je učencu 

potrebno zagotoviti tudi dodatno strokovno pomoč, ki jo šola učencu zagotovi z odločbo o 

usmeritvi (6. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami, 2006). Starši vedenjsko motečega učenca naj bi bili v postopku 

obravnave aktivni partner, prav tako pa bi tudi učenec sam moral imeti aktivno vlogo v 

procesu iskanja in odločanja o tem, katera vrsta pomoči bo zanj najbolj primerna (Plajnšek, 

2004). K razumevanju otrok s posebnimi potrebami in sprejemanju le teh, skupaj z njihovimi 

primanjkljaji na različnih področjih, je vsekakor prispeval koncept inkluzije. Metljak (2010) 

opozarja, da so učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami z uvedbo inkluzivnega pristopa 

sicer pridobili priložnost sobivanja z vrstniki znotraj večine šol, da pa ostajajo v okolju, ki 

njihove težave bodisi slabo razume, ali pa ni ustrezno opremljeno za strokovno ukvarjanje s 

tovrstnimi težavami. V svojem diplomskem delu sem raziskovala pristope, ki jih šolski 

svetovalni delavci na osnovnih šolah uporabljajo pri delu z vedenjsko motečimi učenci. 

Zanimalo me je  tudi, kako deluje tim za obravnavo učenca z izdano odločbo o usmeritvi. 
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8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 

 

Z raziskavo sem želela doseči naslednje cilje: 

 raziskati seznanjenost svetovalnih delavcev1 na osnovnih šolah s procesom inkluzije, 

 raziskati pristop dela, ki ga šolski svetovalni delavci na osnovnih šolah uporabljajo pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami, še posebej pri delu z vedenjsko motečimi 

učenci, 

 raziskati, kdo sestavlja tim, ki na šoli obravnava vedenjsko motečega učenca, 

 raziskati izkušnje in mnenja svetovalnih delavcev o timskem delu na osnovni šoli, kjer 

so zaposleni 

 raziskati mnenja o seznanjenosti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami na redni 

osnovni šoli. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali so svetovalni delavci na osnovnih šolah seznanjeni s procesom inkluzije? 

2. Ali so, po mnenju svetovalnih delavk, na njihovi osnovni šoli seznanjeni s čustveno in 

vedenjsko problematiko? 

3. Kakšne pristope dela uporabljajo v osnovni šoli pri delu z vedenjsko motečimi učenci? 

4. Kdo sestavlja tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca z odločbo o usmeritvi 

otrok s posebnimi potrebami? 

5. S kakšnimi težavami se sooča tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca? 

6. Kakšne strategije reševanja težav uporabljajo v timu za obravnavo vedenjsko 

motečega učenca? 

7. Kakšna je vloga staršev vedenjsko motečega učenca pri obravnavi vedenjsko 

motečega učenca na šoli? 

8. Katere so po mnenju svetovalnih delavcev na osnovi šoli prednosti in pomanjkljivosti 

timskega dela? 

9. Ali obstajajo posebnosti pri obravnavi vedenjsko motečega učenca v primerjavi z 

ostalimi učenci s posebnimi potrebami? 

10. Po katerih načelih katerih deluje tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca? 

                                                             
1 Z moško obliko označujem tako moške kot ženske predstavnike šolskih svetovalnih delavcev 
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11. Kakšna so mnenja svetovalnih delavcev o timskem delu, ki so jih oblikovali na podlagi 

izkušenj, v osnovni šoli? 

9. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

9.1 Vzorec  

Vzorec sem oblikovala s pomočjo telefonskih klicev na osnovne šole, na katerih imajo 

vedenjsko moteči učenci izdano odločbo o usmerjanju za čustvene in vedenjske motnje. 

Klicala sem na 33 naključno izbranih osnovnih šol v Sloveniji in dobila pozitiven odgovor le iz 

6 osnovnih šol. Na 24 osnovnih šolah so svetovalni delavci, s katerimi sem govorila, povedali, 

da na šoli trenutno nimajo izdane odločbe o usmerjanju za čustvene in vedenjske motnje, na 

3 osnovnih šolah pa svetovalni delavci niso želeli sodelovati v raziskavi, ker po njihovem 

mnenju niso strokovno kompetentni, da bi odgovarjali na vprašanja. V vzorec sem tako zajela 

6 šolskih svetovalnih delavk, ki jih predstavljam v naslednji tabeli: 

Tabela 1: Opis vzorca: intervjuvani šolski svetovalni delavci 

 Spol Strokovni naziv Delovna doba 

Šolski svetovalni 

delavec 1 

ženski Profesor pedagogike in zgodovine 5 let, od tega 

1,5 let v šolstvu 

Šolski svetovalni 

delavec 2 

ženski Univerzitetni diplomirani 

specialni pedagog in 

profesor šolske pedagogike 

28 let, od tega 

13 let v šolstvu 

Šolski svetovalni 

delavec 3 

ženski Profesor pedagogike in zgodovine 7 let v šolstvu 

Šolski svetovalni 

delavec 4 

ženski Univerzitetni diplomirani 

pedagog 

10 let v šolstvu 

Šolski svetovalni 

delavec 5 

ženski Univerzitetni diplomirani 

pedagog 

in sociolog kulture 

15 let v šolstvu 

Šolski svetovalni 

delavec 6 

ženski Univerzitetni diplomirani psiholog 5 let v šolstvu 
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Vse intervjuvane osebe so bile ženskega spola, v času zbiranja podatkov so bile v šolstvu  

zaposlene med 1 letom in 15 let. Po poklicu so: profesor pedagogike, univerzitetni 

diplomirani pedagog ali univerzitetni psiholog. Vse osebe so zaposlene v šolski svetovalni 

službi na osnovni šoli. 

9.2 Merski pripomočki in postopek zbiranja podatkov 

Uporabila sem kvalitativni pristop raziskovanja. Podatke sem zbrala s pomočjo intervjujev, ki 

sem jih izvedla s šolskimi svetovalnimi delavci na osnovnih šolah, kjer so vedenjsko moteči 

učenci usmerjeni  v vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in imajo izdano odločbo o usmeritvi. Intervjuje sem izvedla osebno, 

posnela sem jih z diktafonom in jih nato pretipkane kvalitativno analizirala z metodo analize 

vsebine. Primer kodiranja intervjujev je razviden iz Priloge 1, ostalih pretipkanih in kodiranih 

intervjujev zaradi prevelikega obsega v diplomsko delo nisem priložila. 

10.  REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

V nadaljevanju predstavljam pridobljene rezultate. Z namenom večje preglednosti, nekatere 

rezultate predstavljam v tabelah. 

10.1 Seznanjenost svetovalnih delavcev na osnovni šoli s procesom inkluzije. 

S prvim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kako svetovalni delavci poznajo 

proces inkluzije na osnovni šoli. Zanimalo me je, ali so svetovalni delavci seznanjeni s 

procesom inkluzije in ali menijo, da inkluzijo na njihovi šoli tudi izvajajo. 

Vseh 6 intervjuvanih svetovalnih delavk2 mi je potrdilo, da so s procesom inkluzije na njihovi 

šoli seznanjeni, eni bolj drugi manj in da jo izvajajo po svojih najboljših močeh. Svetovalna 

delavka 1 je povedala, da inkluzijo na šoli izvajajo (»ja, ja, se trudimo kolikor je mogoče«), ker 

je tako zapisano tudi v zakonodaji (»k temu nas zavezuje tudi zakonodaja«). 

Svetovalna delavka 2 in svetovalna delavka 3 sta povedali le, da so na šoli seznanjeni s 

konceptom inkluzije in da jo tudi izvajajo. 

                                                             
2 Glede na to, da so vse intervjuvane osebe ženskega spola, bom v nadaljevanju pisala v ženski obliki. 
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Svetovalna delavka 4 je povedala, da so s procesom inkluzije bolj slabo seznanjeni (»ja smo, 

tak bolj ohlapno, nekako približno… da pa bi bil poudarek na tem, pa ne bi rekla«) in da je 

veliko odvisno od posameznega zaposlenega, koliko se zavzema za inkluzijo (»zdaj tudi 

odvisno od učiteljev, jaz kot svetovalna delavka mogoče malo bolj od ostalih... veliko je tudi 

od učiteljskega zbora odvisno oziroma od tega, koliko so za to pripravljeni narediti… zdaj 

posebej se učitelji niso izobraževali iz tega področja, so vsi seznanjeni s konceptom in delom z 

učenci s posebnimi potrebami, zdaj da bi posebej poudarjali inkluzijo, pa ne bi rekla«). Glede 

izvajanja inkluzije na šoli je Svetovalna delavka 4 poudarila odstopanja med teorijo in prakso 

(»ne bi mogli reči, da je zdaj to čist inkluzija v takšni obliki, kot je predstavljena v teoriji«) in 

omenila kompetentnost učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami (»odvisno od 

posameznega učitelja, njegovih izkušenj, strokovnih znanj«). 

Svetovalna delavka 5 je povedala, da so s konceptom inkluzije na šoli seznanjeni (»ja, smo 

ja«), da pa je ne izvajajo v celoti (»v določeni meri… ko dobijo učenci s posebnimi potrebami 

odločbo, nudimo kaj pač lahko«). Pri tem je omenila težavo glede dostopnosti socialnih 

pedagogov v njihovi okolici. Meni, da je socialnih pedagogov  v okolici osnovne šole, kjer je 

zaposlena,  (pre)malo, tisti zaposleni, pa so preobremenjeni in je zato težko dobiti socialnega 

pedagoga na šolo, čeprav le za nekaj ur dodatne strokovne pomoči (»pri enem primeru je bilo 

tako, da je najprej prišla odločba za socialnega pedagoga in potem sem spet poslala prošnjo, 

da spremenijo za defektologa, ker socialnega pedagoga nismo mogli nuditi in potem je 

komisija za usmerjanje to spremenila«). 

Svetovalna delavka 6 je povedala so z inkluzijo na šoli seznanjeni in da jo izvajajo, da pa bi se 

dalo na tem področju še kaj izboljšati (»ja, kolikor se pač da… po najboljših močeh 

poskušamo pomagati vsem učencem s posebnimi potrebami, je pa res, da bi se dalo ene 

stvari še izboljšati«). Eden izmed primanjkljajev na tem področju, je po mnenju Svetovalne 

delavke 6 ta, da na šoli ni vseh razpoložljivih strokovnjakov, ki naj bi delali s specifičnimi 

učenci s posebnimi potrebami (»glede na to, da je zelo veliko različnih primanjkljajev in na 

šoli nimamo zaposlenih vseh kadrov, ki bi s temi učenci morali delati«). 

Za boljši pregled nad dobljenimi rezultati sem oblikovala pregledno tabelo (Tabela 2). 
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Tabela 2: Seznanjenost svetovalnih delavcev na osnovni šoli s procesom inkluzije 

 Seznanjenost svetovalnih delavcev s procesom inkluzije 

Svetovalna  

delavka 1 

- inkluzijo izvajamo, kolikor je mogoče 

- k temu nas zavezuje zakonodaja 

Svetovalna  

delavka 2 

- z inkluzijo smo seznanjeni in jo izvajamo 

Svetovalna  

delavka 3 

- z inkluzijo smo seznanjeni in jo izvajamo 

Svetovalna  

delavka 4 

- slaba seznanjenost s procesom inkluzije 

- odstopanja med teorijo in prakso 

- izvajanje inkluzije je odvisno od posameznega zaposlenega 

Svetovalna  

delavka 5 

- inkluzijo izvajamo delno 

- ni razpoložljivih vseh potrebnih strokovnih delavcev 

Svetovalna  

delavka 6 

- dobra seznanjenost z inkluzijo, a bi se dalo še kaj izboljšati 

- ni razpoložljivih vseh potrebnih strokovnih delavcev 

 

Vidimo lahko, da so na večini osnovnih šol, kjer so zaposlene intervjuvanke, s procesom 

inkluzije seznanjeni in jo tudi izvajajo. Ena izmed intervjuvank je poudarila, da na njihovi šoli 

prihaja do razhajanj med teorijo in prakso, do podobnih ugotovitev pa so prišli tudi Lebarič in 

sod. (2006), ki prav tako izpostavijo problem uresničevanja teorije v praksi. Še vedno je 

namreč v ospredju šolski letni delovni načrt, a vsi učenci temu ne morejo zadovoljivo slediti, 

zato bi bilo dosledno izvajanje inkluzije dobrodošlo in potrebno. V odgovorih sta dve 

svetovalni delavki izpostavili še težave glede pridobivanja strokovnih delavcev za dodatno 

strokovno pomoč, kar spet otežuje uspešno izvajanje inkluzije v šoli.  

10.2 Mnenja svetovalnih delavk o seznanjenosti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami na 

njihovi osnovni šoli. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo kako so, po mnenju šolskih svetovalnih 

delavk, na njihovi osnovni šoli, seznanjeni s čustveno in vedenjsko problematiko. 

Svetovalna delavka 1 je povedala, da so čustvene in vedenjske motnje na šoli, kjer je 

zaposlena »vsakodnevna praksa«. Pravi, da obravnavajo več vrst čustvenih in vedenjskih 
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motenj (»imamo tudi težje predvsem pa blažje oblike«) in da so tovrstne težave »kompleksne 

zadeve, katerim se moraš res posvetiti, če jih želiš ublažiti oziroma rešiti«. 

Svetovalna delavka 2 je povedala, da na šoli nimajo izrazitih učencev s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, z izjemo dveh učencev, ki imata izdano odločbo o usmerjanju (»ta 

dva sta, zdaj nekih izrazitih vedenjcev brez odločbe pa nimamo… so nemirni, mogoče 

hiperaktivni ampak ne bi rekla, da bi ga uvrstila pod čustvene in vedenjske težave… sicer se v 

vsakem razredu najde kak, ki izstopa po vedenju, ampak nekih izrazitih pa nimamo«). 

Svetovalna delavka 3 pove, da so na šoli seznanjeni s tovrstnimi težavami in da z njimi delajo 

tako učitelji kot šolska svetovalna služba. 

Svetovalna delavka 4 je, za razliko od ostalih intervjuvank povedala, da so na šoli »bolj slabo« 

seznanjeni s čustveno in vedenjsko problematiko. Dodala je, da se s tovrstnimi težavami 

srečujejo (»na šoli imamo veliko vedenjcev«), z vedenjsko motečimi učenci pa delajo po 

odločbi o usmeritvi (»vsi morajo delati s tem učencem, eni bolj individualno in poglobljeno, 

drugi pa z ozirom na to, da ima odločbo in potrebuje določene prilagoditve«). 

Svetovalna delavka 5 o čustvenih in vedenjskih težavah na šoli, kjer je zaposlena, ni povedala 

veliko, v svojem odgovoru se je bolj poglobila v delo z vedenjsko motečim učencem, ki ima 

izdano odločbo o usmerjanju. 

Svetovalna delavka 6 pravi, da sicer na šoli so seznanjeni s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (»smo kar seznanjeni«), da pa nimajo zadostnega znanja za delo s temi učenci 

(»zdaj če te zanima ali imamo znanje za delo s temi učenci, je bolj tako no…zdaj je že boljše, 

včasih pa ni bilo tako… sicer je še vedno tako, da te učence najprej obravnavajo kot 

»poredne«, a če so težave konstantne, se učitelji zavejo, da pa bi mogoče razlog lahko bil kje 

drugje«). 

Večina svetovalnih delavk je poročala , da so na njihovi šoli seznanjeni s čustveno in 

vedenjsko problematiko, dve izmed njih pa izpostavita, da bi na tem področju potrebovali 

dodatna znanja. A. Kobolt (2010) poudarja, da zgolj učna pomoč ne pokrije vseh potreb 

vedenjsko motečega učenca, kajti izvorni problemi praviloma ne temeljijo na dimenziji 

učenja, temveč na področju čustev in izkušenj iz odnosov. Izvorni problemi učencev, ki nase 

opozarjajo z izstopajočim vedenjem, imajo praviloma težave, ki sodijo v krog 
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socialnointegracijskih/vedenjskih težav in hkratnih učnih težav. Znanje o čustvenih in 

vedenjskih motnjah je zato osnova za delo z vedenjsko motečimi učenci. 

10.3 Pristop dela osnovne šole pri učencih s posebnimi potrebami, zlasti  pri 

vedenjsko motečih učencih. 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšno organizacijo oziroma strategijo 

dela uporablja šola pri delu z učenci s posebnimi potrebami, zlasti pri vedenjsko motečih 

učencih.  

Svetovalna delavka 1 je glede postopka odkrivanja in nudenja pomoči vedenjsko motečim 

učencem povedala, da so učitelji tisti, ki prvi opozorijo na to, da se z učencem nekaj dogaja 

(»te učence v bistvu odkrivajo učitelji, ker so največ časa tudi z njimi«). Če učitelji sami ne 

zmorejo, se obrnejo po pomoč k šolski svetovalni službi (»v okviru diferenciacije in 

individualizacije vsakemu otroku poskušajo optimalno pomagati… v primeru, da ne zmorejo, 

nudijo dopolnilni pouk, če pa učenci ne uspejo zadovoljivo slediti pouku, se oglasijo pri 

svetovalnem delavcu«) in od tu naprej potem sledi timski pristop dela (»ko učitelj pri meni 

najavi učenca, začnemo delati timsko«). Če tim strokovnjakov na šoli ni dovolj, poiščejo 

pomoč zunanjih strokovnjakov. Svetovalna delavka 1 je izpostavila tudi svojo vlogo vodje 

tima (»jaz sem tudi vodja strokovnega tima pri učencih s posebnimi potrebami, to me je 

določil ravnatelj«) in povedala, da brez timskega pristopa na šoli ni mogoče delati (»ogromno 

timskega dela je na šoli in to je tudi potrebno«). 

Svetovalna delavka 2 je povedala, da na šoli uporabljajo tako timski kot individualni pristop 

(»enega in drugega, odvisno od primera«). Pravi, da z učencem delajo še preden dobi 

odločbo o usmerjanju (»to se tudi zahteva na področju učnih primanjkljajev, da se že pred 

usmerjanjem poskuša rešiti težave in če ni uspešno, se ga pač da na usmerjanje«), največkrat 

z njim delajo učitelji, ki ga po neuspešnih poskusih pomoči, napotijo do šolske svetovalne 

službe (»običajno učitelj ali razredni prvi opazi te težave, jih pove pedagogu… jaz vodim 

razgovore z učencem in če ugotovim, da je res tako moteč, da bi bila potrebna dodatna 

strokovna pomoč, se ga potem usmeri«). 

Svetovalna delavka 3 je poudarila pomen odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(»ko dobijo odločbo, da vidimo, kaj v odločbi piše, ali potrebuje  socialnega pedagoga, 

specialnega ali samo učitelja za učno pomoč«) in povedala, da na šoli v večini primerov 
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uporabijo timski pristop. Izpostavila je tudi svojo vlogo v procesu nudenja pomoči učencem s 

posebnimi potrebami (»jaz običajno  vsakega učenca povabim na en tak kratki razgovor, da 

ve kaj je moja naloga, kaj delam, da se malo spoznava… jaz kot svetovalna delavka izvajam 

še individualno vzgojno pomoč… pa tudi velikokrat individualno obravnavam učenca«). 

Pomembnost timskega dela na šoli je poudarila tudi svetovalna delavka 4 (»vsekakor je 

potreben timski pristop«) in dodala, da jih k temu zavezuje tudi zakonodaja (»zdaj tudi 

zakonodaja te sili, da mora biti vsaj tisti osnovni tim, ki dela z učencem«). 

Svetovalna delavka 5 je poudarila pomen odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(»mi delamo glede na odločbo, če v odločbi piše, da rabi defektologa«) in zakonsko podlago 

(»tako kot je po zakonu, drugače niti ne moreš«). Svetovalna delavka 5 ni posebej poudarila, 

da na šoli uporabijo timski pristop, a je iz njenega odgovora bilo razvidno, da z učencem s 

posebnimi potrebami dela več različnih strokovnjakov (»naredi se skupina, vključen je učitelj, 

jaz in običajno  mobilni defektolog… pridejo tudi starši in potem se določi, kaj se bo delalo, 

kdo bo kaj izvajal«). 

Svetovalna delavka 6 je povedala, da se z učencem s posebnimi potrebami najprej dela 

individualno (»ja, običajno so razredniki tisti, ki učencem nudijo pomoč, če vidijo, da jo 

rabijo«), če to ni dovolj, uporabijo timski pristop (»če to ni dovolj, se vključi še kakšnega 

učitelja tistega predmeta, pri katerem ima učenec težave, če pa je vedenjsko problematičen, 

pa razredniki sli učitelji pridejo do mene… razredničarka je poskušala ugotoviti, kaj je vzrok 

takšnemu vedenju in me prosila za predlog, kako bi lahko to naredila… od začetka mu pač 

poskušajo pomagati učitelji sami, če se težave ne rešijo, pristopimo timsko... to je vse še pred 

usmerjanjem, učenca damo na usmerjanje, ko vidimo, da bi mogoče potreboval pomoč od 

zunaj, od strokovnjaka, ki ga mi na šoli nimamo«). 
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Tabela 3: Pristop dela osnovne šole pri vedenjsko motečih učencih 

 Pristop dela osnovne šole pri vedenjsko motečih učencih 

Svetovalna  

delavka 1 

- učitelji prvi opozorijo na moteče vedenje 

- individualni in timski pristop  

- svetovalna delavka kot vodja tima 

Svetovalna  

delavka 2 

- učitelj prvi opozorijo na moteče vedenje 

- individualni in timski pristop 

Svetovalna  

delavka 3 

- pomen odločbe o usmerjanju 

- v večini primerov uporabimo timski pristop 

Svetovalna  

delavka 4 

- pomen zakonske podlage na področju dela z učenci s posebnimi 

potrebami 

Svetovalna  

delavka 5 

- pomen zakonske podlage na področju dela z učenci s posebnimi 

potrebami 

Svetovalna  

delavka 6 

- individualni in timski pristop 

 

Svetovalne delavke so se v večini strinjale, da na njihovi šoli uporabljajo tako individualni kot 

tudi timski pristop. Običajno je tako, da z vedenjsko motečim učencem najprej delajo 

individualno, če se težave ne rešijo, pa uporabijo timski pristop. Pri tem sta dve izmed šestih 

izpostavili pomen zakonske podlage na področju dela z učenci s posebnimi potrebami, ena je 

izpostavila odločno o usmerjanju, v kateri je navedeno,  kakšen način dela mora šola 

uporabiti pri vedenjsko motečem učencu, dve pa sta povedali še, da pri odkrivanju 

vedenjskih težav igrajo pomembno vlogo učitelji, saj z učencem preživijo največ časa. Poulou 

in Norwich (2000, v Kobolt, 2010) pa opozarjata, da učitelji opazijo predvsem navzven 

izstopajoče vedenje, spregledajo pa internalizirano »doživljanje«. Pomembno je torej, da 

smo pozorni tako na vedenjsko izstopajoče učence kot tudi na tiste tihe, vase zaprte učence, 

saj gre lahko pri obojih za čustvene motnje. 
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10.4 Tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca z odločbo o usmeritvi otrok s 

posebnimi potrebami. 

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kdo so člani tima za obravnavo 

vedenjsko motečega učenca, ko ta dobi odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. 

Svetovalna delavka 1 je v intervjuju izpostavila, da z vedenjsko motečim učencem z odločbo 

o usmeritvi delata dva tima, in sicer tim v ožji sestavi (»ta tim sestavlja, torej jaz kot šolski 

pedagog sem vodja, konkretno pri tem učencu gre za nudenje pomoči s strani pedagoga, to 

izvaja kolegica, ki sicer poučuje slovenščino, potem je ravnateljic in učiteljica razredničarka… 

potem tudi socialna delavka na šoli… pomoč imamo tudi od varuha (tj. spremljevalca, op. 

Nuša Zidarič), ki je sicer namenjeni za učenca, ki ima motnje avtističnega spektra…«) in tim v 

širši sestavi (»ko se nam pridružijo ali nas povabijo tudi zunanji sodelavci… sodelujemo pa 

tudi s centrom za socialno delo«).  

Svetovalna delavka 2 je kot člane tima za obravnavo vedenjsko motečega učenca z izdano 

odločbo o usmerjanju navedla razrednika in pedagoginjo na razredni stopnji, na predmetni 

stopnji pa so člani tima tudi učitelji, ki učenca poučujejo (»oziroma mu potem po odločbi 

nudijo dodatne ure pomoči«). Omenila je tudi vlogo ravnateljice, ki pa na omenjeni šoli ni del 

strokovnega tima (»zdaj ravnateljica  ni v timu, če pride do česa hujšega, pa  je seznanjena, ni 

pa na timih… se pogovorimo, jo obveščamo, ve da se dogaja nekaj, ni pa v timu«). 

Svetovalna delavka 3 je povedala, da so člani tima razredničarka, učiteljica v podaljšanem 

bivanju in ona sama (»jaz kot svetovalna delavka izvajam še individualno vzgojno pomoč«). 

Omenila je tudi, da so ostali učitelji iz kolektiva seznanjeni s težavami učenca. 

Podobno kot svetovalna delavka 3, je tudi svetovalna delavka 4 le naštela člane tima 

(»mobilna socialna pedagoginja, svetovalna služba na šoli, razrednik in potem učitelji, ki 

izvajajo učno pomoč, v našem primeru so to trije učitelji«) in dodala, da se o delu z vedenjsko 

motečim učencem ostale učitelje seznani na posebnem sestanku (»z vsem pa se seznani tudi 

učiteljski zbor, na posebnem sestanku, kjer se predstavi prilagoditve učenca«).  

Svetovalna delavka 5 je kot člana tima navedla tudi ravnateljico in izpostavila težavo glede 

dostopnosti socialnih pedagogov (»defektologinja, ker socialne pedagoginje nismo dobili, tim 
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pa smo potem še razredničarka, jaz in ravnateljica… on ima v bistvu samo 2 uri dodatne 

strokovne pomoči z defektologinjo, učne pomoči ne rabi«).  

Tudi svetovalna delavka 6 je v povezavi s sestavo tima omenila zakonodajo (»ja če ima 

učenec izdano odločbo, se ravnamo po njej«), kot člane tima pa je navedla sebe, mobilno 

socialno pedagoginjo, razredničarko in učitelje, ki učencu nudijo dodatno strokovno pomoč. 

Vse svetovalne delavke se strinjajo, da morajo biti v timu za obravnavo vedenjsko motečega 

učenca razrednik, učitelj(i), ki učenca poučuje(jo), šolska svetovalna služba in po potrebi 

zunanji strokovnjaki. Kdo so člani tima, je zapisano tudi v odločbi o usmerjanju, na podlagi 

katere potem tim sestavi tudi načrt dela pomoči vedenjsko motečemu učencu. 

10.5 Težave, s katerimi se sooča tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca. 

V timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca so strokovnjaki iz različni strok, kar 

pomeni, se njihov pogled na določen problem lahko razlikuje. Pri petem raziskovalnem 

vprašanju me je zato zanimalo, s kakšnimi težavami se sooča tim za obravnavo vedenjsko 

motečega učenca na šoli. 

Svetovalna delavka 1 je potrdila, da v njihovem timu prihaja do konfliktov, najpogosteje v 

povezavi z obsegom vloženega truda, ki ga posamezni člani tima prispevajo pri reševanju 

težav (»na začetku sem pustila, da je šlo vse svobodno in potem so eni vložili veliko truda, 

drugi pa niso dali nič od sebe«). V nadaljevanju je opozorila še na odnose med člani v timu 

(»poskušamo iz osebne iti na strokovno pot…«). 

Svetovalna delavka 2 je povedala, da v tem kratkem času odkar je zaposlena na omenjeni 

osnovni šoli, v timu še niso naleteli na večje težave oziroma do konfliktov še ni prišlo.  

Podobne izkušnje ima tudi svetovalna delavka 3, ki pravi, da v timu za obravnavo vedenjsko 

motečega učenca še niso naleteli na nerešljive težave (»do nekih groznih konfliktov ni nikoli 

prišlo… nisem še imela takega primera, da ne bi zgladili«). 

Svetovalna delavka 4 je povedala, da v njihovem strokovnem timu prihaja do konfliktov, 

vzrok za to, pa so različni pogledi na težavo (»do konfliktov prihaja, ker vsaki ima svoj pogled 

na stvar, kako bi to rešil… na začetku smo vsak na svoji strani, a moramo najti skupno pot… 
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zdaj učitelji imajo svoja stališča, svetovalni delavci svoja… tako da včasih smo tu mogoče vsak 

na svoji strani«). 

Svetovalna delavka 5 je v intervjuju povedala, da trenutno v timu za obravnavo vedenjsko 

motečega učenca ne prihaja do večjih konfliktov, da pa so pred časom imeli primer slabega 

sodelovanja s starši, kar je vplivalo tudi na delo strokovnega tima (»šlo je za to, da starši niso 

imeli dovolj vpogleda v delo z otrokom… mama enega učenca je rekla, da defektologinja 

učenca zaslišuje o zadevah doma… učenec je imel tudi čustvene težave in ker ni imel toliko 

učnih, sta se z defektologinjo pogovarjala o vsem mogočem, tudi o stanju doma in mama je 

to vzela kot zasliševanje… če se mi ne bi takrat usedli skupaj in razčistili… mama je že imela 

napisano tožbo«). 

Svetovalna delavka 6 je v povezavi s konflikti v timu za obravnavo vedenjsko motečega 

učenca povedala, da do konfliktov občasno prihaja zaradi nestrinjanj (»včasih že… niso to 

neki veliki konflikti… pride pa do kakih trenj in nesoglasij«). Poglede svetovalnih delavk na  

težave in probleme timskega dela z namenom večje preglednosti prikazujem v naslednji 

pregledni tabeli (Tabela 4). 

Tabela 4: Težave, s katerimi se sooča tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

 Težave, s katerimi se sooča tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

Svetovalna  

delavka 1 

- konflikti zaradi različnega obsega vloženega truda 

- preiti iz odnosne na strokovno raven 

Svetovalna  

delavka 2 

- v času zaposlitve na trenutni šoli, tim ni naletel na težave  

Svetovalna  

delavka 3 

- v času zaposlitve na trenutni šoli, tim ni naletel na težave 

Svetovalna  

delavka 4 

- različni pogledi na problem 

Svetovalna  

delavka 5 

- slabo sodelovanje s starši 

Svetovalna  

delavka 6 

- različni pogledi na problem 
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V vsakem timu kdaj pride do razhajanj in nesoglasij, kar lahko vodi tudi v konflikte. 

Svetovalne delavke so kot vzroke za konflikt navedle različne poglede na problem, slabo 

sodelovanje s starši, različni obseg vloženega truda pri nudenju pomoči vedenjsko motečemu 

učencu in sodelovanju v timu. Tudi Polak (2007) kot problem timskega dela navaja 

neenakomerno delitev dela med člani tima in razhajanja v zahtevah do učenca, dodaja pa še 

naslednje ovire, na katere lahko naleti tim: pripisovanje različne pomembnosti različnim 

dejavnostim na osnovi osebnih preferenc posameznega učitelja, problemi medsebojnega 

prilagajanja, premalo časa za pogovor/analizo in evalvacijo dela, organizacijske ovire, 

nejasno opredeljene vloge v timu, ovire v zvezi s statusom, komunikacijske ovire, medosebne 

ovire in osebne ovire. Avtorica pa na koncu dodaja še, da konflikti niso nujno slabi za 

delovanje tima ampak imajo tudi pozitivne učinke, če jih le rešujemo konstruktivno. 

10.6 Strategije reševanja težav v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca. 

Vsak tim mora, če želi uspešno nadaljevati in dosegati zastavljene cilje, konstruktivno 

reševati konflikte, do katerih prihaja pri sodelovanju z različnimi posamezniki. Pri šestem 

raziskovalnem vprašanju me je zato zanimalo, na kakšen način težave rešujejo v timu za 

obravnavo vedenjsko motečega učenca na osnovni šoli, kjer so zaposlene intervjuvane 

svetovalne delavke. 

Svetovalna delavka 1 je kot strategijo reševanja težav v njihovem timu navedla spremljanje 

strokovne dokumentacije, ki jim med drugim pomaga, da ostajajo na strokovni ravni in čim 

manj vpletajo osebne aspekte (»spremljanje strokovne dokumentacije je ena taka zadeva… 

zdaj pa poskušamo s tem dokumentom nekako ubrati srednjo pot… pride do osebne ravni 

ampak poskušamo ostajati na strokovni ravni… pomembno je, da si začrtamo pot, po kateri 

bomo delali, brez strukture ni nič«). Poudarila je, da je veliko odvisno od zavzetosti vsakega 

posameznika (»različna izobraževanja niso dovolj, moraš delati na sebi«) in zavedanja, da 

delajo za otrokovo dobro (»mora pa vedno biti to osnovno načelo v ospredju – delamo za 

otroka«). 

Svetovalna delavka 2, svetovalna delavka 3, svetovalna delavka 4 in svetovalna delavka 6 so 

kot strategijo reševanja težav v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca navedle 

komunikacijo. Strinjajo se, da do konfliktov prihaja, da pa se jih da rešiti s pogovorom. 
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Tudi svetovalna delavka 5 je izpostavila, kako pomembna je komunikacija pri reševanju 

konfliktov v timu, omenila pa je še klub za starše otrok s posebnimi potrebami kot obliko 

preventive za nastanek težav in konfliktov (»zdaj pa imamo na primer tudi klub za starše 

otrok s posebnimi potrebami… se je zelo dobro obneslo, bi želeli imeti ta srečanja še več kot 

3-krat na leto… konflikte mogoče že v naprej rešimo tudi s tem, da starši hodijo v ta klub… se 

pogovarjamo, eden drugega poslušajo… včasih tudi pridejo učenci in tudi sami povejo, kako 

se počutijo, kako je v razredu, tako da rešujemo potem tudi te stvari iz prve roke«). 

V intervjujih omenjene strategije reševanja problemov sem oblikovala v pregledno tabelo 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Strategije reševanja težav v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

 Strategije reševanja težav v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

Svetovalna  

delavka 1 

- spremljanje strokovne dokumentacije 

- veliko je odvisno od zavzetosti posameznega člana tima 

Svetovalna  

delavka 2 

- s komunikacijo 

Svetovalna  

delavka 3 

- s komunikacijo 

Svetovalna  

delavka 4 

- s komunikacijo 

Svetovalna  

delavka 5 

- s komunikacijo 

- klub za starše učencev s posebnimi potrebami kot preventiva 

Svetovalna  

delavka 6 

- s komunikacijo 

 

Kar pet od šestih svetovalnih delavk je kot strategijo reševanja težav v timu navedlo 

komunikacijo. Tudi večina tujih teoretikov in raziskovalcev timskega dela poudarja, da je 

dobra in odprta komunikacija bistvena za učinkovito timsko delo, saj vpliva na vse druge 

procese in pojave, ki jih srečamo pri timskem delu (Polak, 2007). Ena od intervjuvank je kot 

strategijo reševanja težav v timu izpostavila še pomen spremljanja strokovne dokumentacije 

in zavzetost posameznega člana tima za delo, druga izmed njih  pa je izpostavila še t.i. klub za 
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starše učencev s posebnimi potrebami, ki deluje kot neke vrste preventiva, da do konfliktov 

ne pride tako pogosto, kot bi sicer lahko. Osebno sem mnenja, da so takšni klubi za starše 

dobrodošli, saj starši dobijo vpogled v delo z njihovim otrokom na šoli in dobijo občutek 

pomembnosti pri vzgoji in izobraževanju otroka.  

10.7 Vloga staršev vedenjsko motečega učenca pri obravnavi vedenjsko motečega 

učenca na šoli. 

V okviru sedmega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kakšna je vloga staršev 

vedenjsko motečega učenca v postopku obravnave vedenjsko motečega učenca. Svetovalne 

delavke so povedale, da s starši vedenjsko motečih otrok dobro sodelujejo. 

Svetovalna delavka 1 je povedala, da s starši vedenjsko motečih učencev sodelujejo in da 

šola staršem pomaga tudi pri iskanju zunanje pomoči, v kolikor je to potrebno (»pri iskanju 

zunanjih terapevtov staršem pomagamo tudi mi, ker vemo, da so dolge čakalne dobe in 

različne ovire… veseli smo, če starši sami dajo predlog za usmerjanje otroka… sicer pa starši 

običajno še  kar sodelujejo in se potem odločijo ali dajo otroka usmeriti«). Dodala je še, da je 

družina pomemben dejavnik pri nastanku čustvenih in vedenjskih motenj. 

Svetovalna delavka 2 je povedala, da s starši vedenjsko motečih učencev najprej dela 

razredničarka učenca (»starši so najprej s strani razrednika povabljeni, on prvi opazi 

spremembe pri učencu, da se pogovorijo, kaj bi se dalo doma in v šoli narediti«), če se stvari 

ne uredijo, pa se starši oglasijo na pogovoru v šolski svetovalni službi (»pridejo na razgovor 

še k meni«). S starši vedenjsko motečih učencev z izdano odločbo o usmerjanju imajo 2-krat 

na leto timski sestanek (»imamo timske sestanke po prvi ocenjevalni konferenci in na koncu 

šolskega leta, tako da nimam nekih težav, da starši ne bi prišli«), starši pa se tudi  med  

šolskim letom zanimajo za otrokov napredek v šoli (»moram reči, da jih kar zanima, kaj se 

dogaja z učenci, kakšen je napredek… jaz jim na primer tudi samo uro in datum določim in če 

ne morejo, tudi pokličejo in pridejo drugič… ja, kar dobro sodelujemo, pri teh vedenjcih, ki jih 

imamo, pa sploh ni težav«). 

Svetovalna delavka 3 je povedala, da starši vedenjsko motečih učencev sodelujejo s šolo 

(»starši so tudi vključeni«) in da so vsakodnevno obveščeni o tem, kaj se z otrokom dogaja v 

šoli (»učiteljica jim tako rekoč vsakodnevno prenaša informacije, ko pridejo po otroka v 
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podaljšano bivanje«). Če se pokaže potreba po sestanku, tega tudi izvedejo (»po potrebi na 

daljša obdobja se tim tud sestane«) in potem naredijo načrt za naprej. 

Svetovalna delavka 4 je za konkretnega vedenjsko motečega učenca povedala, da s starši 

učenca dobro sodelujejo (»ja v tem našem primeru zelo dobro… mama  kar sama pokliče in 

nam včasih da kake napotke, ali če se doma kaj zgodi, nas pokliče, nas obvešča… dobro 

sodelovanje imamo, moram reči«) in poudarila pomembnost takšnega sodelovanja (»brez 

sodelovanja staršev tu ne gre«). Opozorila je še na to, da če šola dela le z učencem, s starši 

pa ne, je uspeh težje dosegljiv (»predvsem starši so tu pomembni, da tudi oni pozitivno 

gledajo na to… zdaj, če se dela samo z otrokom, s starši pa ne, je težko kaj doseči… starši se 

težko sprijaznijo, da je otrok drugačen, razen če je res izstopajoča motnja«). 

Tudi svetovalna delavka 5 je navedla primer sodelovanja s starši pri konkretnem vedenjsko 

motečem učencu (»tu so starši zelo sodelovalni, povedali so, da so imeli strašne izkušnje na 

prejšnji šoli, da se jim je dogajala strašna krivica, njim in otroku… tak da so zdaj tu 

sodelovalno usmerjeni, zadovoljni, ker so znali, da se ga je prej tam izločalo, zato so zelo 

sodelovalni… pridejo vedno, ko je treba, tudi ko ni treba… predvsem oče in njegova 

partnerica, ki je v oporo«) in dodala še, da pri sodelovanju s starši znajo biti tudi težave 

(»recimo, če ne posežeš s strani staršev ali če ne sodelujejo ali dajo popolnoma druge 

informacije od doma… mama je to vzela kot zasliševanje«). 

Svetovalna delavka 6 je prav tako povedala, da s starši vedenjsko motečih otrok dobro 

sodelujejo (»moram reči, da s starši obeh učencev dobro sodelujemo… načeloma pa imam 

kar dobre izkušnje pri sodelovanju s starši ja… tu je pomembno, da starši sproti obveščajo, kaj 

se z učencem dogaja doma in seveda mi njih, kaj se dogaja v šoli«), da pa starši učenca niso 

del strokovnega tima za obravnavo vedenjsko motečega učenca (»jaz jih vsake toliko 

pokličem k sebi na sestanek, zdaj v tem strokovnem timu pa niso, so pa kar vključeni pri 

našem delu«). Tudi Svetovalna delavka 6 je poudarila pomen dela tako z učencem kot z 

njegovimi starši (»tipičen primer iz teorije, ko so družinske razmere neurejene, otrok pa 

potem v šoli to kaže z neprimernim vedenjem... vemo pa, da če mi v šoli poskušamo nekaj 

»popraviti«, doma pa na tem nič ne delajo, ni nekega želenega učinka, uspeha«). 

Dobljeni rezultati glede sodelovanja staršev vedenjsko motečega učenca s šolo nakazujejo 

zavedanje svetovalnih delavk, kako pomembno vlogo imajo starši tudi v šoli. Vse 
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intervjuvanke so namreč povedale, da s starši vedenjsko motečih učencev dobro sodelujejo, 

nekatere so celo izpostavile pomembno takšnega sodelovanja. Podobne ugotovitve lahko 

zasledimo tudi v strokovni literaturi, Kalin in sod. (2009) tako poudarjajo, da pot do dobrega 

učnega uspeha pelje preko dobrega sodelovanja z družino in obratno: slab učni uspeh in slab 

osebnostni razvoj so lahko posledica nesodelovanja med starši in šolo. 

10.8 Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela po mnenju svetovalnih delavk na 

osnovni šoli. 

S timskim delom na osnovni šoli se šolska svetovalna služba praviloma redno srečuje. Pri 

osmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, v čem  intervjuvane šolske svetovalne 

delavke vidijo prednosti in pomanjkljivosti takšnega timskega dela. 

Svetovalna delavka 1 je kot prednost timskega dela naštela različne poglede na problem, s 

čimer se izognejo enostranskosti (»različna mnenja, poglede različnih strok združuješ, da 

nismo enostranski… vprašanje, če je en pogled vedno pravi oziroma mogoče je ampak ni 

dovolj, je boljše če iz več pogledov nato najdemo skupno rešitev… različne izkušnje, različno 

delujemo… jaz mislim, da bi mogli vsi tisti, ki so v timskem delu, imeti neko osebno 

izpopolnjevanje, neko delo na sebi, da lahko potem strokovno kompetentno deluješ… 

emocije, čustva, vse to je povezano z našim delovanjem in moraš delati na sebi«). 

Pomanjkljivosti vidi predvsem v nezadovoljivem osebnem pristopu posameznega 

strokovnjaka pri reševanju problema (»kako je odvisno od vsakega posebej, koliko se poglobi 

v delo… enim je čisto vseeno, se sploh ne poglobijo in s srcem niso pri stvari… tako je potem 

težje delati ne… so tudi ljudje, ki niso preveč timski tipi, ki raje delajo za sebe«) in težavnosti 

timskega dela kot usklajevanja različnih pogledov na problem (»to je kar naporno delo, 

uskladiti vse te različne poglede… včasih sem že skoraj obupala… obsežno delo je to… če bi 

delala sama, bi vse to bilo lažje«). 

Svetovalna delavka 2 je kot prednosti timskega dela navedla povezanost različnih 

posameznikov, ki so v stiku z vedenjsko motečim učencem in pomagajo pri reševanju 

nastalih težav (»prednost je sigurno dogovarjanje in predlogi… včasih tebi zmanjka idej, kaj bi 

še lahko in potem lahko starš predlaga ali socialni pedagog, pedagog… ker starš gleda otroka 

z domače strani, mi tu iz šolske in potem se sigurno da nekaj dogovoriti«) ter sprotno delo, 

da se stvari ne kopičijo in je problem potem težje rešljiv (»ta povezanost in sprotno 
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dogovarjanje«). Največja ovira pri timskem delu so, po mnenju svetovalne delavke 2, apriori 

nasprotujoča si mnenja (»tako se mi zdi, da npr. jaz mislim, da bi bilo za otroka najboljše to, 

starš pa se ne strinja… da ne pridemo do skupnega mnenja, da vsak ostaja na svojem bregu 

in ne najdemo skupnega dobrobit za otroka«). 

Svetovalna delavka 3 prednost timskega dela vidi v različnih pogledih na problem (»prednost 

je pač, da več glav več ve, da skupaj lažje rešujemo težave kot pa en sam… mogoče tudi 

potem dobiš več idej kako otroku pomagati na različne načine«), kot pomanjkljivost pa 

navaja težave pri časovni usklajenosti posameznikov, ki sodelujejo pri obravnavi vedenjsko 

motečega učenca (»včasih je težko uskladiti vse te stvari, da se sploh dobimo, da najdemo 

čas, da se usedemo in pogovorimo… običajno  vse gre tako hitro, dnevno si izmenjujemo 

informacije, nikoli pa ni časa se mi zdi, da bi stvari dorekli«). 

Po mnenju svetovalne delavke 4 je prednost timskega dela v različnih strokovnih pogledih na 

problem (»učenec ni pri samo enem učitelju, je na predmetni stopnji in vsak učitelj pokriva 

svoj del, strokovno… da vsi vemo, kaj se dogaja z učencem… tega en sam ne zmore, to je tako 

kompleksna zadeva, da en sam tega ne zmore reševati«), kot oviro pa navaja težave pri 

časovnem usklajevanju strokovnjakov, ki so del tima za obravnavo vedenjsko motečega 

učenca (»za nas konkretno opazujem kot oviro časovno usklajevanje, kdaj najti čas za te 

sestanke, pogovore, ker to so stvari, za katere moraš imeti čas, pa ne samo enkrat na pol 

leta, celo v takem primeru, kot ga imamo, bi bilo potrebno tedensko srečevanje… enostavno 

ne najdemo skupnega termina, kdaj bi se srečali… mobilna socialna pedagoginja prihaja le 2 

– krat na teden, pride in odide… včasih se mi zdi, da je lažje delati na razredni stopnji, kjer je 

učiteljica večino časa z otrokom, je tudi lažje uskladiti sestanke, medtem ko na predmetni 

stopnji, kjer učenca poučuje več učiteljev, pa je več težav«) in komunikacijske ovire (»pa 

mogoče tudi glede komunikacije, ko se takoj ne pogovorimo in za te učence je značilno, da 

hitro najdejo ovinke in če ni prenosa informacij pravočasno, se lahko zavleče reševanje 

težave«). 

Svetovalna delavka 5 je povedala, da prednosti timskega dela vidi v medsebojnem 

obveščanju (»v naprej se izogneš nesporazumom, ki tak ali tak pridejo«) in pokritosti 

problema z različnih strani (»da starši vedo, kaj se godi z otrokom v šoli in da mi vemo, 

kakšno je stanje doma… tako si zelo poenotimo sliko in še posebej je to pomembno ravno pri 
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teh učencih s čustveno in vedenjsko motnjo, za njih je najslabše, da so na dveh ali več 

bregovih«). Kot ovire pri timskem delu je svetovalna delavka 5 navedla ovire pri sodelovanju 

s starši vedenjsko motečega učenca (»recimo da starši ne sodelujejo ali dajo popolnoma 

druge informacije od doma… da se dejansko doma dogaja čisto nekaj drugega kot nam starši 

v šoli povedo«) in ovire, ki nastanejo v strokovnem timu za obravnavo vedenjsko motečega 

učenca (»ja več strokovnjakov… v tem primeru našem, na primer, če defektologinja ne bi 

imela izkušenj pri delu z vedenjsko motečim učencem… zdaj ovire ostale pa tudi med 

defektologom in učiteljem ali med defektologom in razredničarko… če ne najdeta skupnega 

jezika in vsaka dela po svoje«). 

Svetovalna delavka 6 je povedala, da ima timsko delo veliko prednosti, ena izmed njih so 

različni pogledi na čustvene in vedenjske težave (»dobro je, da k problemu pristopimo iz 

različnih vidikov, slišimo različna mnenja, izkušnje in iz tega potem poskušamo najti najboljšo 

možno pomoč… ljudje imamo različne izkušnje in vsaka pomoč ni vedno najboljša za vsakega 

zato je dobro, da slišimo še druge možne načine, kako pomagati… tudi jaz kot psihologinja 

nimam potrebnega ali zadostnega strokovnega znanja za vse oblike pomoči in je nujno 

potrebno, da se včasih pozanimam pri kom, ki ima na določenem področju več znanja od 

mene, je bolj kompetenten«), ki so po mnenju svetovalne delavke 6 »kar kompleksna 

zadeva«. Kot oviri pri timskem delu je navedla težave pri usklajevanju različnih mnenj 

(»uskladiti vsa ta mnenja in predloge, zna biti ovira ja… sodelovanje z različnimi ljudmi ni 

vedno lahko… če so vsi odprti za predloge in sprejemajo različna mnenja je vredu ampak 

vemo, da temu ni vedno tako«) in časovno stisko (»pa tudi čas, kdaj se dobiti in vse to 

uskladiti… učitelji imajo svoj urnik, jaz svoje delo, potem je tu še mobilna služba… včasih 

poskušamo na vse možne načine najti skupni termin pa ga enostavno ne najdemo, pa ne da 

ne bi želeli ampak zaradi različnih urnikov dela«). 

V intervjujih navedene prednosti in pomanjkljivosti timskega dela z namenom večje 

preglednosti prikazujem v pregledni tabeli (Tabela 6). 
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Tabela 6: Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela po mnenju svetovalnih delavk 

 Prednosti timskega dela Pomanjkljivosti timskega dela 

Svetovalna  

delavka 1 

- različni pogledi na problem - nezadovoljiv osebni pristop 

posameznega strokovnjaka 

- težave pri usklajevanju 

različnih mnenj 

Svetovalna  

delavka 2 

- povezanost različnih 

strokovnjakov, ki delajo z 

vedenjsko motečim učencem 

- sprotno delo 

-  nasprotujoča si mnenja 

strokovnjakov 

Svetovalna  

delavka 3 

- različni pogledi na problem - časovna uskladitev članov 

tima 

Svetovalna  

delavka 4 

- različni pogledi na problem - časovna uskladitev članov 

tima 

- komunikacijske ovire 

Svetovalna  

delavka 5 

- medsebojno obveščanje - ovire pri sodelovanju s starši 

vedenjsko motečega učenca 

Svetovalna  

delavka 6 

- različni pogledi na problem - težave pri usklajevanju 

različnih mnenj  

 

Ugotovimo lahko, da se na večini šol, kjer sem izvajala intervjuje, soočajo s podobnimi 

oviramo glede pomanjkljivosti timskega dela, na drugi strani pa izpostavijo podobne 

prednosti pri timskem delu. Svetovalne delavke so kot prednost navedle različne poglede na 

problem, medsebojno obveščanje in povezanost različnih strokovnjakov, pomanjkljivost pa 

vidijo predvsem v časovni usklajenosti članov tima in težavah pri usklajevanju različnih 

mnenj.  
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10.9 Posebnosti pri obravnavi vedenjsko motečega učenca v primerjavi z ostalimi učenci s 

posebnimi potrebami.  

Učenci s posebnimi potrebami imajo primanjkljaje na različnih področjih njihovega razvoja in 

delovanja, zato sem želela izvedeti ali obstajajo kakšne posebnosti pri obravnavi vedenjsko 

motečega učenca v primerjavi z ostalimi učenci s posebnimi potrebami. 

Svetovalna delavka 1 je kot posebnost pri obravnavi vedenjsko motečega učenca navedla 

napačen prvi pristop oziroma vtis o vrsti težave (»zdaj učne težave, ponavadi se to povezuje… 

kot pa sem že rekla, se ponavadi kasneje pokaže, kje je pravi problem in takrat otrok 

potrebuje povsem drug pristop«). 

Svetovalna delavka 2 je povedala, da ni nekih posebnosti pri obravnavi vedenjsko motečega 

učenca v primerjavi z ostalimi učenci s posebnimi potrebami, da »načeloma vse 

obravnavamo podobno«, da pa je moteče vedenje pri učencih v veliki meri povezano z 

razmerami v družini (»je pa res, da je bilo vse v povezavi z domom… ko so doma imeli težave 

je v šoli razbijal, zdaj pa so se doma razmere umirile, kar se pozna tudi v šoli«). 

Svetovalna delavka 3 in svetovalna delavka 5 sta povedali, da posebnosti pri obravnavi 

vedenjsko motečih učencev na šoli, kjer sta zaposleni, ni, da vsem učencem nudijo pomoč, ki 

jo potrebujejo. 

Svetovalna delavka 4 pove, da je na šoli, kjer je zaposlena, posebnost pri obravnavi 

vedenjsko motečih učencev slabše poznavanje tovrstnih težav in da je v tem primeru veliko 

odvisno od pogleda strokovnih delavcev na problem (»največ pa je, bi rekla ta premik v 

glavah strokovnih delavcev, da ta učenec ne dela nekaterih stvari za nalašč, ampak so to pač 

vzgibi, ki… zaradi katerih reagira kot reagira«). 

Svetovalna delavka 6 kot posebnost pri obravnavi vedenjsko motečih učencev navaja 

zahtevnost pri delu s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (»mogoče edino to, da je pri teh 

učencih…je kar naporno delo z njimi, … no, oziroma ne naporno, zahtevno, kompleksno… ti 

učenci z vedenjem kažejo, da se z njimi nekaj dogaja, potem pa mi moramo ugotoviti, za kaj 

se gre, kaj je tisti pravi razlog, te stvari pa zahtevajo čas in potrpljenje pa tudi znanje s tega 

področja«) sicer pa pove, da vse učence obravnavajo podobno, jim nudijo pomoč, ki jo 

potrebujejo. 
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Tudi glede posebnosti pri obravnavi vedenjsko motečega učenca, v primerjavi z ostalimi 

učenci s posebnimi potrebami so svetovalne delavke podobnega mnenja. Strinjajo se, da si 

vsi učenci s posebnimi potrebami zaslužijo enako obravnavo oziroma pomoč, ki jo 

potrebujejo. Ena intervjuvanka je le izpostavila, da je z vedenjsko motečim učencem zaradi 

kompleksnosti motnje nekoliko težje delati, da pa vseeno dobi pomoč, ki jo potrebuje. 

10.10  Načela, po katerih deluje tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

Sodelovanje različnih strokovnjakov med seboj zahteva določitev nekih pravil oziroma načel, 

po katerih se tim ravna.  

Svetovalne delavke so izpostavile, da njihova šola nima nekih posebnih usmeritev in načel 

glede tima za obravnavo vedenjsko motečih učencev, da pa tim vseeno deluje po nekih 

načelih. Zbrane informacije iz intervjujev predstavljam v naslednji tabeli (Tabela 7):  

Tabela 7: Načela, po katerih deluje tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

 Svetovalna 

delavka 1 

Svetovalna 

delavka 2 

Svetovalna 

delavka 3 

Svetovalna 

delavka 4 

Svetovalna 

delavka 5 

Svetovalna 

delavka 6 

Skupaj (f) 

Sprotno 

obveščanje 

         3 

Sprejemanje 

različnih 

strokovnih 

mnenj 

          4 

Doslednost 

izvajanja 

programa 

dela 

          4 

Dobrobit 

učenca 

         3 

Spoštovanje 

članov tima 

       1 

Individualiza

cija 

        2 
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Intervjuvanke so izpostavile načela, ki timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca 

omogočajo, da uspešno sodeluje. Kar štiri od šestih so poudarile pomen sprejemanja 

različnih strokovnih mnenj in doslednosti izvajanja programa, tri od šestih so izpostavile 

pomembnost sprotnega obveščanja in dela v dobrobit učenca, dve sta izpostavili pomen 

upoštevanja individualizacije pri delu z vedenjsko motečim učencem, ena izmed svetovalnih 

delavk pa je poudarila še spoštovanje članov tima. Čeprav ta načela niso nikjer zapisana, še 

ne pomeni, da bi tim brez nekih usmeritev lahko uspešno deloval. Vseeno gre za sodelovanje 

različnih strokovnjakov in različnih osebnosti, zato je nujno potrebno, da tim izpostavi 

določena načela, ki naj bi jih potem tudi vsi člani tima spoštovali in upoštevali. 

10.11  Mnenja šolskih svetovalnih delavcev o timskem delu na njihovi osnovni šoli. 

Timsko delo je v osnovni šoli vseskozi prisotno, sodelovanje različnih strokovnjakov med 

seboj pa ni nujno vedno uspešno in zadovoljivo. Pri enajstem raziskovalnem vprašanju me je  

zanimalo, kakšno  imajo šolski svetovalni delavci na podlagi svojih izkušenj  na njihovi šoli 

mnenje o timskem delu.  

Svetovalna delavka 1 je izpostavila problem spreminjajoče se družbe, ki po njenem mnenju 

»vse bolj krepi individualizem«, kar potem vpliva tudi na delovanje v šolskem okolju (»se mi 

zdi, da je včasih bilo več sodelovanja, formalnega in neformalnega… ljudje so se bolj 

povezovali… se mi zdi, da je bila drugačna družbena klima in to se potem pozna na strokovnih 

kolektivih… družba se je zelo spremenila… jaz sem bolj »stare sorte«, se mi zdi, da se bolj 

obnese ta stik, pogovor… komunikacijske tehnologije imamo danes sicer na pretek, ampak 

meni se zdi, da to ni to, lahko se izgubiš v tem, težko se poglobiš… ni tako osebno«). Povedala 

je tudi, da je v današnjem času posameznik preobremenjen (»mogoče je edino preveč vse 

natrpano in naloženo in ne zmoremo toliko«) in zato dela »bolj površno«. Sicer pa je mnenje 

Svetovalna delavka 1 o timskem delu na šoli, na kateri je zaposlena, dobro, verjame pa, da bi 

se dalo še kaj izboljšati (»v povprečju pa mislim, da delujemo tako kot ostale šole, nismo ne 

vem kako dobri ampak slabi pa tudi ne, poskušamo pač«). 

Svetovalna delavka 2 je s timskim delom na šoli, kjer je zaposlena, zadovoljna (»sem 

zadovoljna, ker sodelujemo, se dogovarjamo, upoštevamo mnenja eden drugega… tako da 

mislim, da naš tim zelo dobro sodeluje… tudi kot celotni šolski tim smo v redu«) in dodaja, da 
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dobro sodeluje tudi z vodstvom šole (»tudi ravnateljica, kot bivša pedagoginja ve, zakaj se 

gre«). 

Po mnenju Svetovalna delavka 3, je čas tista ovira pri timskem delu, ki otežuje uspešno 

sodelovanje različnih strokovnjakov na šoli, kjer je zaposlena (»ta organizacija timskega dela, 

ker to včasih v nekih timih lažje in bolje sodeluješ, z drugimi pa mogoče ravno zaradi 

preobremenjenosti… težje se tim sestane in stvari bolje predebatira«). Glede odnosov med 

sodelavci je povedala, da so zadovoljivi (»ja, odnosi in to, to pa je v redu…«). 

Tudi svetovalna delavka 4 je izpostavila ovire, na katere so na šoli naleteli pri timskem delu, 

in zato sodelovanje med različnimi strokovnjaki ni tako, kot bi moralo biti (»tako bom rekla, 

vse je odvisno od tega, koga imaš v timu… te formalne stvari bom rekla, so kar ovira… to je 

ena taka zapletena stvar, tudi vseh teh primanjkljajev je toliko, tu bi se še dosti dalo 

narediti… ne preobremenjenost, ampak toliko vse se naloži«). Pomembno se ji zdi, da se 

strokovnjaki med seboj podprejo, dodaja pa, da bi lahko še »veliko naredili v tej smeri«. 

Svetovalna delavka 5 kljub temu, da pravi, da bi se dalo kakšne stvari glede timskega dela na 

šoli, kjer je zaposlena, še »izpiliti«, je s timskim delom zadovoljna, zasluge za to pa pripisuje 

predvsem različnim izobraževanjem, na katerih so se strokovni delavci na šoli bolj podrobno 

seznanili z učenci s posebnimi potrebami (»smo po malih, malih korakih naredili en velik 

korak in smo ogromno pridobili na teh izobraževanjih… učitelji so dobili informacije o otrocih 

s posebnimi potrebami, dobro sodelujejo z defektologi, sprotno sodelujejo, jih lepo 

sprejemajo… včasih se kdo čudi, kako nam to uspeva, ampak mi naredimo načrt, kako z 

učencem… jaz sem z učenci še najmanj, zato je nujno, da se med seboj pogovarjamo in si 

izmenjujemo informacije«).  

Svetovalna delavka 6 je mnenja, da na šoli, kjer je zaposlena, različni strokovnjaki dobro 

sodelujejo (»sem kar zadovoljna… bi se dalo še kaj izboljšati, to je vedno tako ampak 

načeloma dobro sodelujemo tako z učitelji kot z vodstvom«) in dodaja, da je ena izmed nalog 

šolske svetovalne službe tudi ta, da širi idejo o timskem delu na šoli (»se mi zdi, da se vedno 

bolj zavedamo tega, da je lažje, če stopimo skupaj in tudi sama poskušam širiti to idejo… kot 

svetovalna delavka se mi zdi, da je to tudi ena izmed mojih nalog«). 



69 
 

Iz odgovorov anketiranih svetovalnih delavk lahko razberemo tudi, kako intervjuvane šolske 

svetovalne delavke vrednotijo svoje timsko delo. V tabeli 8 predstavljam pregled dobljenih 

rezultatov. 

Tabela 8: Vrednotenje timskega dela 

 Svetovalna 

delavka 1 

Svetovalna 

delavka 2 

Svetovalna 

delavka 3 

Svetovalna 

delavka 4 

Svetovalna 

delavka 5 

Svetovalna 

delavka 6 

Skupaj 

(f) 

Timsko 

delo je 

nujno 

potrebno 

          4 

Timsko 

delo je 

naporno 

         3 

Časovno 

obsežno 

delo 

         3 

 

Po mnenju svetovalnih delavk je timsko delo na šoli nujno potrebno, čeprav je naporno in 

časovno obsežno. Večina intervjuvank je s timskim sodelovanjem na njihovi šoli zadovoljna, 

se pa strinjajo, da bi se dalo na tem področju še kaj izboljšati. Tudi moje osebno mnenje je, 

da brez timskega dela na osnovni šoli ni mogoče uspešno delovati. Vsak strokovnjak pokriva 

svoje področje dela, zato je nujno potrebno, da se, ko pride do težav, strokovnjaki zberejo in 

skupaj najdejo rešitev.  

Na podlagi odgovorov intervjuvank sem prišla tudi do nekaterih zanimivih rezultatov in 

mnenj, ki  jih na začetku raziskovanja nisem predvidela in jih predstavljam v nadaljevanju. 

 Vloga, ki jo v procesu obravnave vedenjsko motečega učenca intervjuvane svetovalne 

delavke pripisujejo razredniku  

V intervjuju so bila zajeta vprašanja, ki zajemajo celoten proces obravnave vedenjsko 

motečega učenca, od odkrivanja težav do dela po odločbi o usmeritvi. Ugotovila sem, da 
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intervjuvane svetovalne delavke razrednikom pripisujejo pomembno vlogo pri obravnavi 

vedenjsko motečega učenca. V intervjuju po vlogi razrednika v tem procesu obravnave 

posebej nisem posebej spraševala, je pa kar pet od šestih intervjuvanih omenilo razrednika 

in njegovo aktivno vlogo pri odkrivanju vedenjskih težav učencev ali v timu za obravnavo 

vedenjsko motečih učencev. Dobljene rezultate predstavljam v tabeli 9: 

Tabela 9: Vloga, ki jo razredniku pripisujejo svetovalne delavke 

 Vloga, ki jo razredniku pripisujejo svetovalne delavke 

Svetovalna 

delavka 1 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 2 

- prvi opazi težave 

- o vedenjsko motečem učencu obvesti starše 

- o vedenjsko motečem učencu obvesti šolsko svetovalno službo 

Svetovalna 

delavka 3 

- pomembno, da je član tima za obravnavo vedenjsko motečega 

učenca 

- z vedenjsko motečim učencem preživi največ časa 

- prvi ukrepa 

- z učencem dela ves čas 

Svetovalna 

delavka 4 

- prvi ukrepa 

- vzpostavi prvi stik z učencem in njegovimi starši 

- vloga razrednika je včasih bolj pomembna od vloge šolskega 

svetovalnega delavca 

- preobremenjenost razrednika 

Svetovalna 

delavka 5 

- vpelje učenca v razred 

- prvi stik s starši učenca 

- stalno opazuje vedenjsko motečega učenca 

- vloga razrednika včasih večja od vloge šolskega svetovalnega 

delavca 

Svetovalna 

delavka 6 

- prvi ukrepa 

- o vedenjsko motečem učencu obvesti šolsko svetovalno službo 

- stalno opazuje vedenjsko motečega učenca 
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Kar pet od šestih svetovalnih delavk je izpostavilo pomembno vlogo razrednika pri 

odkrivanju učencev s posebnimi potrebami. Povedale so, da razrednik prvi opazi spremembe 

pri učencu in da je njegova vloga pogosto pomembnejša od vloge šolske svetovalne službe. 

Blum (1996) poudarja, da si razrednik mora vzeti za učence več časa kot ostali učitelji in da 

mora z učenci vzpostaviti zaupen in odprt odnos. Ko bo učenca spoznal, bo spoznal njegove 

probleme in si nato tudi znal pojasniti obnašanje v razredu. Avtor dodaja še, da je razrednik 

pomemben most med šolo in starši. 

 Administrativni vidiki pri delu z vedenjsko motečimi učenci 

V timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca sodelujejo različni strokovnjaki, ki imajo 

različne poglede na problem. Na začetku sodelovanja si morajo zastaviti cilje in začrtati pot, 

po kateri bodo te cilje dosegli. Zaradi preglednosti in doslednosti dela je potrebno, da se 

zabeležke o poteku procesa sproti beležijo in na koncu, po potrebi tudi prej, evalvirajo. Kako 

pomembno je delo na šoli dokumentirati, sem lahko ugotovila tudi iz odgovorov intervjuvank  

(Tabela 10). 
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Tabela  10: Administrativni vidiki pri delu z vedenjsko motečimi učenci 

 Administrativni vidiki pri delu z vedenjsko motečimi učenci 

Svetovalna 

delavka 1 

- zakon šolo zavezuje, da vsako delo dokumentira 

- interni obrazec kot operativni delovni načrt 

- elektronska oblika obrazca 

- sprotno spremljanje dokumentacije 

- program dela 

- obisk inšpekcije, ki preverja sprotno dokumentiranje dela 

Svetovalna 

delavka 2 

- napišejo se poročila 

- na začetku šolskega leta pregledamo delo preteklega šolskega leta 

- evalvacija 

Svetovalna 

delavka 3 

- program dela 

- doslednost izvajanja programa dela 

- spremljanje poteka dela 

Svetovalna 

delavka 4 

- program dela 

Svetovalna 

delavka 5 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 6 

- program dela 

- sprotno spremljanje dokumentacije  

 

Svetovalne delavke se v večini strinjajo, da mora biti vsak korak obravnave vedenjsko 

motečega učenca zabeležen, k čemu jih zavezuje tudi zakonodaja. Izpostavile so, da si tim 

mora začrtati načrt dela, ki ga potem tudi dosledno izvaja in evalvira. 

 Mnenje svetovalnih delavk o dostopnost socialnega pedagoga na njihovi osnovni šoli 

Med intervjuvanimi šolskimi svetovalnimi delavkami ni bilo nobene socialne pedagoginje. Iz 

odgovorov intervjuvank sem lahko razbrala, da na šolo, na kateri so zaposlene, prihajajo 

mobilni socialni pedagogi, v kolikor to zahteva odločba o usmeritvi. Vendar pa tudi v tem 

primeru šole naletijo na težave pri vključevanju socialnega pedagoga. Dve od šestih 

intervjuvank sta povedali, da so omejeni glede sodelovanja s socialnim pedagogom za ure 



73 
 

dodatne strokovne pomoči vedenjsko motečim učencem, ena intervjuvanka pa je povedala, 

da bi morala imeti šola stalno zaposlenega socialnega pedagoga. 

Tabela 11: Mnenja svetovalnih delavk o možnostih sodelovanja s socialnim pedagogom 

 Mnenja svetovalnih delavk o možnostih sodelovanja s socialnim pedagogom 

Svetovalna 

delavka 1 

- ni veliko razpoložljivih socialnih pedagogov 

- ne razpolagamo s seznamom zaposlenih socialnih pedagogov v naši 

okolici 

- omejenost pri pridobivanju socialnega pedagoga za ure dodatne 

strokovne pomoči učencem z odločbo 

Svetovalna 

delavka 2 

- mobilni socialni pedagog 

- vedenjsko moteč učenec ima v odločbi določene ure dodatne 

strokovne pomoči s strani specialnega pedagoga, a bi bil potreben 

socialni pedagog 

Svetovalna 

delavka 3 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 4 

- mobilni socialni pedagog 

- potreba po stalno zaposlenem  

Svetovalna 

delavka 5 

- omejenost pri pridobivanju socialnega pedagoga za ure dodatne 

strokovne pomoči učencem z odločbo 

- potreba po mobilnem socialnem pedagogu 

Svetovalna 

delavka 6 

- mobilni socialni pedagog 

 

Zanimivo je, da so svetovalne delavke povedale, da se na njihovih osnovnih šolah srečujejo s 

čustveno in vedenjsko problematiko, socialno pedagoško pomoč pa dobijo le s težavo ali pa 

sploh ne. Osebno, se mi to zdi velik problem, saj vedenjsko moteči učenci tako niso deležni  

ustrezne obravnave. Nobena od šol, kjer sem izvajala intervjuje, ni imela redno zaposlenega 

socialnega pedagoga. Po potrebi na šolo prihaja mobilni socialni pedagog, dve od šestih pa 

sta izpostavili problem tudi glede sodelovanja z mobilnim socialnim pedagogom. Šolska 

svetovalna služba se trudi učencem s posebnimi potrebami nuditi ustrezno pomoč, ko pa 



74 
 

vedenjsko moteč učenec dobi odločbo o usmerjanju, bi le ta moral imeti zagotovljene 

dodatne ure strokovne pomoči s strani socialnega pedagoga. 

 Mnenje svetovalnih delavk o osebni prizadevnost strokovnih sodelavcev na osnovni 

šoli pri delu z vedenjsko motečimi učenci 

Iz odgovorov intervjuvank sem prišla do zanimivih ugotovitev glede tega, kaj intervjuvane 

svetovalne delavke menijo o osebni prizadevnosti različnih strokovnih delavcev na šoli, kjer 

so zaposlene. Polovica intervjuvanih se je namreč v svojih odgovorih dotaknila tudi te teme. 

Kaj so povedale, predstavljam v naslednji tabeli: 

Tabela 12: Mnenja svetovalnih delavk o osebni prizadevnosti strokovnih sodelavcev 

 Mnenja svetovalnih delavk o osebni prizadevnosti strokovnih sodelavcev 

Svetovalna 

delavka 1 

- potrebno je delo na sebi, se osebno izpopolnjevati 

- od vsakega posameznika je odvisno, koliko se poglobi v delo 

- »biti s srcem pri stvari« 

- potrebno je vztrajati 

Svetovalna 

delavka 2 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 3 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 4 

- potreben je »premik v glavah strokovnih delavcev« glede vedenjsko 

motečih učencev 

- kvaliteta timskega dela je odvisna od članov tima 

Svetovalna 

delavka 5 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 6 

- odvisno od posameznega strokovnjaka, koliko je pripravljen prevzeti 

nase 

 

Ugotovimo lahko, da se polovica intervjuvanih strinja, da samo strokovno znanje ni dovolj za 

uspešno sodelovanje in nudenje pomoči. Tri svetovalne delavke so namreč izpostavile, da je 

pomembno, da se posameznik poglobi v delo in da je pripravljen prevzeti odgovornost za 
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svoja dejanja. Ena izmed intervjuvank je poudarila še, da je kvaliteta timskega dela odvisna 

od članov tima. 

 Občutek strokovne odgovornosti pri delu z vedenjsko motečimi učenci 

Otroci s posebnimi potrebami imajo primanjkljaje na različnih področjih svojega delovanja, 

zato delo z njimi pogosto zahteva neka specifična znanja. Strokovnjak določenega področja 

(npr. psiholog ali pedagog) teh specifičnih znanj nima vedno, kot šolski svetovalni delavec pa 

dela z različnimi otroki s posebnimi potrebami. Iz odgovorov štirih intervjuvank sem razbrala, 

da se pri svojem delu občasno čutijo nekompetentne pomagati učencem in priznavajo, da bi 

potrebovale več znanja na področju določenih primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami. 

Svetovalna delavka 6 je dodala še, da bi kot edina šolska svetovalna delavka na šoli, kjer je 

zaposlena »lahko igrala nekoga, ki pozna odgovore na vsa vprašanja, ampak to so neka 

specifična znanja in se ne čutim vedno kompetentno«. 

Tabela 13: Mnenja o občutkih strokovne odgovornosti pri delu z vedenjsko motečimi učenci 

 Občutek strokovne odgovornosti 

Svetovalna 

delavka 1 

- strokovnjak določenega področja ne pokriva vseh znanj 

- potreba po raznolikem timu 

Svetovalna 

delavka 2 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 3 

/ (ni odgovorila) 

Svetovalna 

delavka 4 

- vsak v sebi začuti strokovno odgovornost 

- nobeno napisano pravilo te ne more prisiliti k temu 

- občutek nekompetentnosti za specifična znanja 

Svetovalna 

delavka 5 

- dodatna strokovna izobraževanja 

Svetovalna 

delavka 6 

- občutek nekompetentnosti za specifična znanja 
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Pomembno je torej, da se zavedamo svojih meja na področju strokovnega znanja in smo se 

pripravljeni stalno učiti novosti in izpopolnjevati svoje znanje. 

11.  ZAKLJUČKI ANALIZE REZULTATOV IN USMERITVE 

 

V svojem diplomskem delu sem se posvetila timskemu pristopu dela pri obravnavi učencev s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ker vedenjsko moteči učenci spadajo med otroke s 

posebnimi potrebami, sem v intervjuju spraševala tudi o konceptu inkluzije, zanimala pa me 

je tudi vloga staršev vedenjsko motečega učenca v procesu obravnave vedenjsko motečega 

učenca. V nadaljevanju predstavljam zaključke analize pridobljeni rezultatov glede  na 

izpostavljene teme. 

Prva vprašanja intervjuja so se nanašala na temo koncepta inkluzije v osnovni šoli. 

Intervjuvanke so v večini primerov povedale, da so s konceptom inkluzije na šoli, kjer so 

zaposlene, seznanjeni, le ena intervjuvanka je povedala, da so s konceptom inkluzije 

seznanjeni bolj slabo. Glede izvajanja inkluzije na šoli je večina povedala, da jo na šoli izvajajo 

v celoti, medtem ko so ostale intervjuvanke povedale, da bi se na področju izvajanja inkluzije 

na šoli, kjer so zaposlene, dalo še veliko narediti.  Ena intervjuvanka je tako izpostavila 

posamezne strokovne delavce in njihov osebni interes in pripravljenost za izvajanje inkluzije, 

dve pa sta izpostavili problem primernih kadrov zaposlenih na šoli za delo z vedenjsko 

motečimi učenci. 

Vedenjsko moteči učenci sodijo med učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, zato me 

je zanimalo, kako so na šoli, kjer so intervjuvanke zaposlene, seznanjeni s to skupino učencev 

s posebnimi potrebami. Intervjuvanke so se strinjale, da se s čustveno in vedenjsko 

problematiko na šoli, kjer so zaposlene, redno srečujejo, dve izmed njih pa sta izpostavili, da 

so s čustvenimi in vedenjskimi motnjami bolj slabo seznanjeni oziroma imajo za delo z 

vedenjsko motečimi učenci pomanjkljivo strokovno znanje. Vse so poročale, da učencem s 

posebnimi potrebami na šoli poskušajo nuditi primerno strokovno pomoč, tri intervjuvanke 

pa so izpostavile posebnosti pri obravnavi vedenjsko motečih učencev v primerjavi z ostalimi 

učenci s posebnimi potrebami. Ena intervjuvanka je izpostavila napačen prvi vtis o vedenjsko 

motečem učencu oziroma njegovih težavah, druga je ponovno opozorila na slabše 
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poznavanje tematike čustvenih in vedenjskih motenj, tretja pa je poudarila, da so čustvene in 

vedenjske motnje kompleksne in posledično bolj zahtevne za obravnavo od ostalih 

primanjkljajev učencev s posebnimi potrebami. 

Pristop dela pri vedenjsko motečih učencih se razlikuje od šole do šole, glede na odgovore 

intervjuvank pa lahko ugotovimo, da k vedenjsko motečim učencem šole, na katerih sem 

izvajala intervjuje, podobno pristopajo. Svetovalne delavke so namreč povedale, da k 

vedenjsko motečim učencem pristopajo individualno (razrednik ali posamezni učitelj), če se 

težave učenca nadaljujejo pa uporabijo timski pristop (vključijo še šolsko svetovalno službo in 

po potrebi zunanje strokovnjake). Tri od šestih intervjuvank so pri tem izpostavile 

zakonodajo, ki jih zavezuje k timskemu delu pri učencih z izdano odločbo o usmerjanju. Ena 

izmed intervjuvank je omenila, da na šoli, kjer je zaposlena, z vedenjsko motečim učencem 

delata dva tima. Gre za tim v ožji sestavi in tim v širši sestavi, pri katerem poleg 

strokovnjakov, zaposlenih na šoli, sodelujejo še zunanji strokovnjaki. Vse intervjuvanke so 

povedale, da so člani tima za obravnavo vedenjsko motečega učenca razrednik, šolska 

svetovalna služba, učitelji, ki učencu nudijo ure dodatne strokovne pomoči in po potrebi 

zunanji strokovnjaki. Dve intervjuvanki sta dodali, da so o težavah vedenjsko motečega 

učenca seznanjeni tudi ostali učitelji iz učiteljskega kolektiva, ena izmed njih pa je edina kot 

člana tima navedla tudi ravnateljico šole. Starši vedenjsko motečega učenca niso del 

strokovnega tima na šoli, so pa intervjuvanke povedale, da s starši dobro sodelujejo. Dve 

svetovalni delavki sta izpostavili pomembnost takšnega sodelovanja, ena pa je družino 

izpostavila kot pomemben dejavnik pri nastanku čustvenih in vedenjskih težav otroka. 

Iz odgovorov lahko razberemo, da imajo intervjuvane šolske svetovalne delavke izkušnje na 

področju timskega dela, zato se naslednji rezultati nanašajo na mnenja intervjuvank o 

timskem delu na šoli, kjer so zaposlene. Štiri od šestih intervjuvank so povedale, da njihov 

tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca občasno naleti na težave. Vzroke za to 

pripisujejo pasivnosti/aktivnosti posameznih članov tima, odnosni ravni med člani tima, 

različnim pogledom na problem in težavam pri sodelovanju s starši vedenjsko motečega 

učenca. Ostali dve intervjuvanki pa sta povedali, da trenutno nimata izkušenj z večjimi 

konflikti pri timskem delu. Zanimalo me je tudi, kakšne strategije reševanja težav uporabljajo 

v timu, če pride do konfliktov. Kar pet od šestih je na prvem mestu izpostavilo komunikacijo 

kot strategijo reševanja konfliktov v timu za obravnavo vedenjsko motečega učenca. Ena 
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svetovalna delavka je kot neke vrsto preventivo, da do konfliktov ne pride, opisala še 

poseben program, ki ga na šoli, kjer je zaposlena, izvajajo s starši učencev s posebnimi 

potrebami, druga pa je navedla, da je najbolj pomembno spremljanje strokovne 

dokumentacije, ki članom tima pomaga, da pri reševanju konfliktov ostajajo na strokovni 

ravni in čim manj vpletajo osebne aspekte. Glede sodelovanja različnih strokovnjakov med 

sabo, ne le pri obravnavi vedenjsko motečih učencev, so povedale, da so zadovoljne s 

timskim delom na šoli, kjer so zaposlene, štiri od šestih pa so izpostavile, da bi se na tem 

področju dalo še kaj izboljšati. Ena izmed intervjuvank je na primer izpostavila problem 

spreminjajoče se družbe, ki vpliva tudi na delo v šolskem prostoru. Dodala je še, da je 

svetovalni delavec obremenjen z veliko stvarmi in zato dela bolj površno. Ena svetovalna 

delavka je izpostavila ovire, na katere naletimo pri timskem delu in ovirajo sam proces dela, 

druga je zasluge za zadovoljivo timsko sodelovanje na šoli, kjer je zaposlena, pripisala 

različnim strokovnim izobraževanjem, na katerih so strokovni delavci šole dobili dodatno 

znanje o timskem delu. Ena izmed intervjuvank pa je na tem mestu izpostavila tudi svojo 

vlogo, in sicer kot šolska svetovalna delavka, katere naloga je, da širi idejo o timskem delu na 

šoli. Glede vrednotenja timskega dela so intervjuvanke povedale naslednje: štiri od šestih 

menijo, da je timsko delo na šoli nujno potrebno, tri od šestih pa se strinjajo, da je timsko 

delo naporno in časovno obsežno delo. Po njihovem mnenju so prednosti timskega dela 

različni pogledi na problem, sprotno delo in medsebojno obveščanje, kot pomanjkljivosti pa 

navajajo nezadovoljiv osebni pristop posameznega strokovnjaka, zahtevnost usklajevanja 

različnih pogledov na problem, časovna omejenost, komunikacijske ovire, ovire pri 

sodelovanju s starši. Povedale so, da šola, kjer so zaposlene, nima nekih napisanih pravil 

oziroma načel, po katerih naj bi deloval tim za obravnavo vedenjsko motečega učenca, so pa 

vseeno izpostavile načela, katerim sledijo v timu: sprotno obveščanje, sprejemanje različnih 

strokovnih mnenj, doslednost izvajanja programa, dobrobit učenca, spoštovanje članov tima 

in načelo individualizacije. Po besedah intervjuvank naporno in obsežno timsko delo, pa 

zahteva še eno stvar, in sicer dokumentacijo. To je izpostavila večina intervjuvanih 

svetovalnih delavk, ki administraciji pripisuje pomembno vlogo, k temu pa jih zavezuje tudi 

zakonodaja. 

V postopku odkrivanja vedenjsko motečih učencev, je kar pet od šestih intervjuvanih 

poudarilo vlogo razrednika. Razrednik je sicer član strokovnega tima za obravnavo vedenjsko 
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motečega učenca na vseh šestih šolah, kjer sem izvedla intervjuje. Intervjuvanke so 

razredniku pripisale posebno, pomembno vlogo pri odkrivanju vedenjskih težav: razrednik 

naj bi po njihovem mnenju bil prvi, ki opazi težave in o tem obvesti starše učenca in šolsko 

svetovalno službo, z učencem preživi največ časa, prvi ukrepa, vpelje učenca v razred, stalno 

opazuje učenca in v razredu izvaja različne delavnice. Ena izmed njih je celo povedala, da je 

vloga razrednika pri obravnavi vedenjsko motečega učenca včasih bolj pomembna od vloge 

šolske svetovalne službe.    

Do zanimivih ugotovitev sem prišla tudi na področju osebne prizadevnosti strokovnih 

delavcev, ki delajo z vedenjsko motečim učencem. Polovica intervjuvank je namreč 

izpostavila, da je kvaliteta dela odvisna od vsakega posameznega strokovnjaka, koliko se je 

pripravljen potruditi in prevzeti aktivno vlogo pri reševanju problema. Ena intervjuvanka je 

na primer povedala, da je za timsko delo potrebno osebno izpopolnjevanje, da je nujno biti 

vztrajen in »s srcem pri stvari«, medtem ko je druga izpostavila, da je osnova timskega dela 

pri vedenjsko motečih učencih, sprememba v razmišljanju strokovnjakov glede čustvenih in 

vedenjskih težav. In če se v nadaljevanju oprem na trditev ene izmed svetovalne delavk, da 

te k temu »ne more prisiliti nobeno napisano pravilo« velja na tem mestu izpostaviti še 

poklicno/strokovno odgovornost strokovnjakov, ki delajo z vedenjsko motečim učencem. 

Štiri od šestih intervjuvank so namreč povedale, da se ne čutijo vedno kompetentne za delo z 

vedenjsko motečimi učenci, da obstaja potreba po bolj raznolikem timu strokovnjakov na šoli 

in da so na tem področju zaželena dodatna strokovna izobraževanja. 

Za področje dela čustvenih in vedenjskih težav so po zakonu najbolj usposobljeni socialni 

pedagogi. V intervjuju me je tako zanimalo tudi, ali imajo šole, na katerih sem izvajala 

intervjuje, zaposlenega socialnega pedagoga in prišla sem do zanimivih ugotovitev. Nobena 

šola, na kateri sem izvajala intervju, na šoli nima redno zaposlenega socialnega pedagoga, na 

vse šole hodi mobilni socialni pedagog. Kar je zanimivo je to, da so kar štiri od šestih 

intervjuvank povedale, da imajo težave tudi glede razpolaganja z mobilnimi socialnimi 

pedagogi v širši okolici njihove šole. Ena je izpostavila, da v ožji in širši okolici šole, na kateri 

je zaposlena, ne razpolagajo z zadostnim številom socialnih pedagogov in so zato omejeni pri 

pridobivanju le teh za potrebne ure dodatne strokovne pomoči za vedenjsko moteče učence. 

Podobno težavo je izpostavila še ena svetovalna delavka, druga pa je povedala, da bi 

socialnega pedagoga na šoli potrebovali »24 ur na dan«. 
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S težavo o dostopnosti socialnega pedagoga na osnovnih šolah sem se srečala že v 

preteklosti, ko sem na eni izmed osnovnih šol opravljala prakso. Z diplomskim delom sem 

tako med drugim želela izvedeti, ali je ta problem še vedno prisoten in kaj o tem menijo 

svetovalne delavke. Ugotovila sem, da je na tem področju še vedno veliko odprtih vprašanj 

in bi se dalo še veliko izboljšati. Če šola nima možnosti zaposliti socialnega pedagoga za redni 

delovni čas, bi vedenjsko motečim učencem morala zagotoviti vsaj mobilnega socialnega 

pedagoga. Strokovni delavci na šoli bi morali biti dobro seznanjeni s problematiko čustvenih 

in vedenjskih motenj, kar bi lahko pripomoglo tudi k večjemu zaposlovanju socialnih 

pedagogov na področju šolstva. S ostalimi dobljenimi rezultati moje raziskave sem osebno 

zadovoljna. Pomembno se mi zdi, da svetovalne delavke timsko delo na šoli vrednotijo kot 

nujno potrebno in da se zavedajo svojih meja na področju strokovnega znanja in 

usposobljenosti s specifičnimi primanjkljaji učencev s posebnimi potrebami.  

Zavedam se, da rezultatov moje raziskave ni mogoče posplošiti na vse osnovne šole, ker je 

vzorec bistveno premajhen in da ne morem delati zaključkov na področju timskega pristopa 

pri delu z vedenjsko motečimi učenci, sem pa s svojo raziskavo prišla do določenih spoznanj, 

ki so lahko izhodišča za nova raziskovanja. Ob pregledu zaključkov raziskave so se mi odprla 

številna vprašanja glede timskega dela na šoli in o tem, kaj vse bi se dalo še izboljšati na tem 

področju. Ugotovila sem, da je timsko delo na šoli prisotno. V okviru  svojega diplomskega 

dela se nisem poglabljala  v analizo dogajanje znotraj tima – v komunikacijo med člani, v 

vloge v timu ipd. Zanimivo bi bilo bolj poglobljeno raziskati način dela tima za obravnavo 

vedenjsko motečega učenca. Ugotovila sem tudi, da na nobeni od v raziskavi sodelujočih šol,  

tim nima posebnih sestankov ali supervizij za krepitev tima. Zanimivo bi bilo s timom izvesti 

supervizijo in potem ponovno narediti raziskavo o vrednotenju in delu timskega pristopa na 

osnovni šoli. Raziskati bi bilo zanimivo tudi dejavnike, ki botrujejo »pomanjkanju« socialnih 

pedagogov v šolstvu in se poglobiti v poglede učiteljev na vedenjsko moteče učence.  

Timski pristop na osnovni šoli je način dela, ki se mu ne moremo in ne smemo izogniti. 

Učenci so razpeti med šolo in domom in le s sodelovanje obeh teh skupin dejavnikov, učencu 

omogočimo potrebne pogoje za njegov uspešni čustveni, socialni in kognitivni razvoj. 

Vedenjsko moteči učenci so še posebej ranljiva skupina otrok s posebnimi potrebami, pri 

katerih je nujno združiti znanje in izkušnje različnih strokovnjakov, staršev vedenjsko 

motečega učenca in pri tem seveda upoštevati tudi želje učenca samega. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Primer kodiranja intervjuja 

Intervju s svetovalno 

delavko 2 

 

kode 1. reda 

 

kode 2. reda 

 

kategorija 

 

Čustveno vedenjske 

motnje,  

to so res vsakodnevna 

praksa.  

Imamo tudi težje 

motnje predvsem  

pa blažje oblike. 

Zavedamo se,  

da je otrokova družina 

pomemben dejavnik  

pri nastanku takšnih 

motenj. 

Mi se opredelimo na 

učne težave,  

a mimo teh težav 

nikakor ne moremo.  

In ko potem sodelujem 

s starši, preteče kar 

nekaj časa,  

da pridemo do 

zaključka v čem je 

težava in kako  

bi mogli otroku 

pomagati.  

To so  

zelo  kompleksne 

zadeve.   

 

delo z vedenjsko motečimi 

učenci je vsakodnevna praksa  

 

 

pogostost pojavljanja 

čustvenih in vedenjskih 

motenj 

 

 

seznanjenost s 

čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami  

težje in blažje oblike čustveno 

vedenjskih motenj  

 

različne oblike čustvenih 

in vedenjskih motenj  

 

 

družina kot pomemben 

dejavnik pri nastanku 

čustvenih in vedenjskih 

motenj 

 

 

pomen družine pri 

nastanku čustvenih in 

vedenjskih motenj 

 

 

vloga staršev 

 

učne težave vedenjsko 

motečih učencev 

 

 

nudenje pomoči 

 

pristop dela k 

vedenjsko motečim 

učencem 

 

 

 

sodelovanje s starši 

 

 

sodelovanje s starši 

 

 

vloga staršev 

kompleksnost čustvenih in 

vedenjskih težav 

vrednotenje čustvenih in 

vedenjskih motenj 

 

seznanjenost s 

čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami 

 


