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To je že druga številka revije Socialna pedagogika, ki daje prostor 
tematikam, ki se neposredno ali posredno nanašajo na pomen 
in vlogo družine ter vsega, kar se v družinah dogaja, in tega ni 
malo. Omeniti moramo spreminjanje odnosov v družinah, ki 
so sestavni del hitro vrstečih se družbenih in institucionalnih 
razmer, v katerih živimo. Zato je bil čas, da se tej temi ponovno 
posvetimo, čeprav smo se ji posvečali tudi z mnogo prispevki v 
preostalih izdajah revije. Ta tematska številka prinaša šest pri-
spevkov, ki se vsak iz različnega zornega kota lotevajo obširne in 
kompleksne tematike družinskega življenja. Družina kljub mnogo 
vplivom na razvoj mladega človeka pomeni prvi in temeljni vpliv, 
na katerega se vežejo vsi poznejši dejavniki – družbeno ozračje 
ali duh časa, v katerem živimo, narava in odnosi v ustanovah, ki 
se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem (vrtec, šola, pridobivanje 
izobrazbe na sekundarni in terciarni ravni), vplivi formalnih in 
neformalnih skupin (vrstniške skupine), prostočasnimi ponud-
bami ter še in še.

Anita Gomezel in Alenka Kobolt v prispevku z naslovom Vpliv 
družine na mladostnikovo identiteto predstavita rezultate kvalita-
tivnega raziskovanja ter v treh samopredstavitvah mladostnikov 



luščita neposredne in posredne vplive družinskih razmer na obli-
kovanje mladostnikove vrednotne orientacije in oblikovanje iden-
titet. Ugotovita, kako pomembni ostajajo odnosi, vzpostavljeni v 
družinski skupini, za poznejše vedenjske odzive, življenjske načrte 
in psihosocialno ravnovesje mladega človeka.

Jana Martinšek v prispevku, naslovljenem Vstopanje šole 
v sodelovalen odnos s starši, piše o poteku in rezultatih inten-
zivnega sodelovanja šole, konkretno šolske socialne pedagoginje, 
pri premagovanju težav učenca s posebnimi potrebami v rednem 
šolskem okolju. Izpostavi pomen soustvarjanja s starši in učencem, 
v enakopravnem in potrebam učenca ter njihovih staršev pri-
lagojenem procesu opore. Prispevek temelji na kvalitativnem 
raziskovanju.

Tina Arnuš v preglednem znanstvenem prispevku z naslo-
vom Patološki narcisizem in starševstvo predstavi narcistično 
motnjo, pri čemer prispevek usmeri v vprašanje, kako se narci-
stična motnja izraža v medosebnih odnosih ter kako osebnost 
narcističnega starša vpliva na izoblikovanje odnosa med njim in 
otrokom. S tem pozornost prenese v prenos družinskih vzorcev 
in pomen kvalitetnega starševstva.

Nina Perger v prispevku z naslovom Problematika politike 
vzgoje po družinskem modelu v zunajdružinski institucionalni 
vzgoji v Sloveniji tematizira politiko vzgoje po družinskem modelu, 
ki po veljavnem vzgojnem programu (Vzgojni program, 2004) 
ponuja ‚naravne identifikacijske možnosti učenja‘. Iz ideje kom-
plementarnosti moškega in ženskega odtisa v vzgoji prevladujoča 
praksa izpeljuje potrebnost prisotnosti obeh modelov oziroma 
starševskih vlog v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah in 
drugih oblikah zunajdružinske vzgoje. Avtorica izpostavi izključe-
valno plat tovrstne retorike ter predstavi primer dobre prakse iz 
tujine, ki temelji na spolno ozaveščeni pedagogiki in se ga lahko – 
ob aktivaciji teoretske in praktične socialne pedagogike – prenese 
v kontekst zunajdružinske vzgoje v Sloveniji.

Peter Steničnik svoj prispevek naslovi Nove dimenzije očeto-
vstva. V njem raziskuje spremembe v vlogi očeta v zahodni kulturi 
ter analizira razvoj, pomen in vsebino očetovstva v zadnjih 200 
letih. S tem osvetli razsežnosti očetovstva v današnjem družinskem 
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življenju, poišče razloge za spremembe v doživljanju identitete 
moškega ter nakaže možnosti za odgovorno (kakovostno) izpol-
njevanje starševstva in očetovanja.

Maša Sternad piše o sodelovanju z družinami, ki jih obre-
menjuje vrsta raznovrstnih problemov. Pripevek naslovi Soci-
alnopedagoško sodelovanje z družinami z več problemi ter se 
usmeri v sodelovanje z družinami, v katere s svojo obravnavo 
poseže več ustanov (npr. centri za socialno delo, zdravstvene in 
izobraževalne ustanove, sodstvo), s katerimi je povezano tudi 
socialnopedagoško delo.

Kot urednica tematske revije uvod sklenem z mislijo: „Dejstvo, 
da so avtorice in avtor prispevka socialni pedagogi, me navdihuje s 
prepričanjem, da postaja družina pomemben prostor socialnopedago-
škega razumevanja, delovanja in sodelovanja. Strokovnega in soustvar-
jalnega sodelovanja tudi z družinami, iz katerih izvirajo in v katerih 
živijo mladi, s katerimi se socialni pedagogi ukvarjamo.“ 
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