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Povzetek in ključne besede

Glavni namen diplomskega dela je spoznati delo socialnega pedagoga, zaposlenega v timu
mobilne pedagoške službe v šoli s prilagojenim programom, kako pri svojem delu krmari
med potrebami otroka (še posebej otrok s težavami v socialni integraciji) ter zahtevami
sistema po storilnostnem uspehu otroka. Na kakšen način mobilni socialni pedagogi
delujejo znotraj togega sistema usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ter izvajanja
dodatne strokovne pomoči, je bilo glavno vprašanje, ki se mi je porajalo med raziskovanjem
mobilne pedagoške službe. Diplomska naloga se sprva dotakne postopka usmerjanja otrok
s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli, s poudarkom na usmerjanju otrok s težavami
v socialni integraciji. V nadaljevanju so predstavljeni začetki mobilne pedagoške službe ter
glavne značilnosti ter smernice delovanja mobilnih socialnih pedagogov.
V empiričnem delu sem poskušala preko analize intervjujev, opravljenih s sedmimi
mobilnimi socialnimi pedagoginjami spoznati realnost mobilno socialno pedagoškega dela.
Kakšna je vloga socialnega pedagoga znotraj mobilne pedagoške službe, na katerih
področjih deluje, kakšno je mnenje socialnih pedagogov o obstoječem sistemu usmerjanja,
kakšne pogoje dela jim zagotavlja sistem ter katere so glavne težave, s katerimi se srečujejo
pri svojem delu. Menim, da sem z analizo pridobila vpogled v ključna področja delovanja
mobilnega socialnega pedagoga.
Rezultati opravljene raziskave kažejo, da strokovni profil socialnega pedagoga še vedno ni
dovolj prepoznan na področju osnovnošolskega izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami. Sodelujoči v raziskavi si v največji meri želijo večje strokovne podpore,
povezovanja ter izmenjave metod in pripomočkov.

Ključne besede: socialni pedagog, mobilna pedagoška služba, težave v socialni integraciji,
čustvene in vedenjske težave, postopek usmerjanja, mobilna socialno pedagoška služba
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Abstract and key words
The main purpose of this thesis is to get to know the work of a social pedagogue, that works
with a mobile educational service in a school with adapted program, and to learn how they
maneuver between the needs of children (especially the needs of children with problems in
social integration) and the demands of the system, that determines how successful these
children should be. While researching the work of the mobile educational service, our main
question was, how social pedagogues work inside the rigid system that works with children
with special needs.
At the beginning of this thesis, we explore the process of coordinating children with special
needs in a regular elementary school, with emphasis on directing children with problems
in social integration. The next chapter presents the first attempts of a mobile educational
service and the main characteristics and guidelines for a mobile social pedagogue.
In the empirical part of this thesis we tried to see the reality of a mobile educational service
by analyzing the interviews that were conducted with seven mobile social pedagogues. We
wanted to find out, what role does a social pedagogue have in a mobile educational service,
what is his field of work, what is their opinion on today’s system of directing children with
needs, what are the working conditions that are provided by this system and what are the
main problems they face in their work. By analyzing the interviews we got a glimpse into
the important work that is provided by a mobile social pedagogue.
The results of the research shows that the professional profile of social pedagogue is still
not sufficiently recognized in the field of elementary education of children with special
needs. Participants in the interviews mostly want higher professional support, networking
and the exchange of methods and tools.
Key words: social pedagogue, a mobile educational service, behavioral and emotional
problems, problems in social integration, the process of directing, a mobile social
pedagogue
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Seznam uporabljenih kratic
 ČVT - čustvene in vedenjske težave
 DSP – dodatna strokovna pomoč
 OPP – otroci s posebnimi potrebami
 ZRSŠ – Zavod Republike Slovenije za šolstvo
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1 UVOD
Moteče vedenje je prisotno na vsaki slovenski šoli, v takšnih ali drugačnih oblikah in
obsegu . Gre za vedenje, ki je zlasti na edukativnem področju tisto, kateremu so učitelji,
vzgojitelji in nenazadnje tudi starši najtežje kos in povzroča največ občutij nemoči in
neuspešnosti, s čimer so povezane različne težave (npr. izgorevanje, občutek
nekompetentnosti in celo psihosomatiko) (Vec, 2007). Čeprav gre pri motečem vedenju za
vedenje, pogojeno s socialno interakcijo (prav tam), razumevanje motečega vedenja izhaja
iz redukcijskega pogleda, ki otroka s težavami v socialni integraciji1 razume kot nosilca
motečega vedenja. Kot ugotavljata Stojanovićeva (2005) ter Kroflič (2011), je v osnovnih
šolah vedno več otrok, ki imajo vedenjske in čustvene težave, kar ne sovpada s podatkom
raziskave Opare in sodelavcev (2010), ki razkrivajo, da je skupina otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami ena izmed najmanjših skupin usmerjenih otrok. Avtorji Bele knjige
o vzgoji in izobraževanju (2011) ugotavljajo, da je velik del otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami usmerjen v napačno skupino otrok s posebnimi potrebami, kot sta
skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali med dolgotrajno bolne
otroke. Posledično ti otroci zaradi nepravilnega usmerjanja prejemajo neustrezno pomoč.
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami predstavljajo specifično skupino otrok s
posebnimi potrebami, kjer zgolj dodatne vaje za osvajanje učne snovi ter podpora na učnem
področju niso dovolj, kjer klasični postopki prilagoditev v večini primerov niso uspešni.
Mobilna pedagoška služba se je razvila z namenom, da bi šole lahko vsakemu otroku nudila
ustrezno pomoč, ki bi bila v otrokovo največjo korist. Zaradi napačnega usmerjanja ter
narave šolskega sistema na področju dodatne strokovne pomoči, se poraja vprašanje, kaj o
trenutnem stanju menijo mobilni socialni pedagogi.

1

Socialno pedagoška stroka na oddelku za socialno pedagogiko znotraj ljubljanske Pedagoške fakultete

namesto termina »čustvene in vedenjske težave« uvaja in uporablja termin »težave v socialni integraciji«
(Razpotnik, 2011). V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) poimenovanje skupine
ostaja otroci s »čustvenimi in vedenjskimi motnjami«. Krajnčan in Miklavžin (2010) opozarjata, da je izraz
motnja preveč determinirajoč in sproža dodatno stigmatizacijo, medtem ko novi termin »težave v socialni
integraciji« nima dovolj strokovne podpore. V nadaljevanju besedila bom zato uporabljala izraz čustvene
in vedenjske težave, za katerega bom uporabljala okrajšavo ČVT.
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Ker me je zanimalo delo mobilnega socialnega pedagoga, sem se odločila, da preko
pogovorov s socialnimi pedagogi osvetlim omenjeno področje dela. Želela sem razjasniti,
do kod segajo intervencije socialnega pedagoga ter v kolikšni meri lahko pri svojem delu
sledijo socialno pedagoškim konceptom, kot so življenjska usmerjenost pedagogike,
participacija uporabnika ter razumevanje in koliko lahko vplivajo na otrokovo okolje.
Glavni namen diplomske naloge je predstaviti smernice delovanja mobilnega socialnega
pedagoga, osvetliti, kako poteka delo, s kakšnimi težavami in ovirami se srečujejo pri
svojem delu, kje sami vidijo rešitve ter nekaj idej, kako bi se socialno pedagoška stroka
lahko razvijala v prihodnosti.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Splošno o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami
Šola kot vzgojno-izobraževalna institucija je pomemben socialni prostor vseh učencev, saj
prihaja do nenehnega srečevanja in prepletanja individualnih, socialno kulturnih,
ekonomskih in političnih specifičnosti posameznika (Lesar, 2013). Da bi lahko šola
predstavljala kakovosten socialni prostor za posameznega učenca, mora pri pouku,
izvajanju dejavnosti in odnosu do otrok oziroma učencev upoštevati tudi njihove temeljne
potrebe, kot so potreba po varnosti, sprejetosti, sodelovanju, samospoštovanju itd. ne glede
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko
pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011)
s tem pa zagotavljati izvajanje načela enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega
posameznika ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud tudi posameznikom oz. skupinam:
-

priseljencev,

-

iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja,

-

s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi (prav tam).

Slednji so najpogosteje tisti otroci v izobraževalnem procesu, ki ne dosegajo pričakovanega
socialnega vedenja in ne izpolnjujejo storilnostnih kriterijev, zato se jim poskuša dodatno
pomoč pri učenju dodeliti s statusom učenca s posebnimi potrebami, ki omogoča
prilagoditve in programe individualne pomoči (Lesar, 2010). Prilagoditve, ki pripadajo
otroku s posebnimi potrebami, so pogosto v odločbah opredeljene širše v obliki priporočil,
smernic za prilagajanje, kar dopušča različne interpretacije prilagoditev.
Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami2 (ZUOPP, 2011, 2. člen) se
OPP usmerja v naslednje skupine: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno
ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

2

V nadaljevanju besedila bom za besedno zvezo otrok s posebnimi potrebami uporabljala kratico OPP.
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2.1.1 Prevladujoči diskurzi v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami
Caf (2010) meni, da v poklicih podpore in pomoči prevladuje medicinski diskurz in model
diagnosticiranja uporabnika, ki povezuje poškodbo z nezmožnostjo, na podlagi diagnostike
pa temelji nadaljnje načrtovanje intervencij. Ker medicinski diskurz razvršča otroke v
kategorije glede na prepoznavanje etioloških dejavnikov in ključnih simptomov ter
razvojnih značilnosti in posebnosti (Caf, 2010), je glavna slabost medicinskega modela
izhajanje iz deficitov otroka, motnje, primanjkljaja, ovir ter posledično »povezovanje
poškodbe z nezmožnostjo« (Lesar, 2008, str. 43). Iz medicinskega modela se je razvil
psiho-medicinski model, ki je po prepričanjih Kobolt (2008a) čedalje bolj očitna paradigma
na področju urejanja šolanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Osredotočenost
psiho-medicinskega modela je usmerjena na posameznega otroka in temelji na razlagi, da
učne težave izhajajo iz primanjkljajev znotraj posameznega učenca. Predlagane
intervencije so tako usmerjene v diagnostično testiranje in navidezno klinično zdravljenje
(Kobolt, 2008b). Stroke podpore in pomoči tako same pripomorejo k vzdušju
diagnosticiranja, izločanja ter usmerjanja s tem, ko izpopolnjujejo svoj pedagoški in
diagnostični instrumentarij in skušajo z njim vsako dogajanje pri otroku razložiti,
kategorizirati in v primeru prepoznanih motenj tudi spreminjati (prav tam), s temi
tendencami pa hkrati pripomorejo k vzdrževanju stanja.
V šolskem prostoru se je na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
dobro uveljavil profesionalni specialno pedagoški diskurz. Podobno kot medicinski
diskurz je tudi ta usmerjen predvsem v otrokove težave, primanjkljaje in motnje ter
prilagoditve, ki naj bi jih učitelji upoštevali pri pouku, pripomočke, ki jih otrok potrebuje,
dodatno strokovno pomoč ter spremljevalca za fizično pomoč v primeru gibalne oviranosti
(Caf, 2010). Delovanje strokovnega sodelavca je v tem primeru usmerjeno predvsem v
delovanje posameznika ter izhajanja iz njegovih primanjkljajev.
Zaradi očitno prevladujočega medicinskega ter profesionalnega specialno pedagoškega
diskurza je tako rekoč spregledana socialna pogojenost oviranosti, kar se po oceni
Lesarjeve (2013) najbolj očitno odraža ravno pri populaciji s hiperkinetično motnjo ter
čustvenimi in vedenjskimi težavami. Kot protiutež se v šolskem prostoru vse pogosteje
pojavlja tudi profesionalni pedagoški diskurz socialne pedagogike, ki je kot veda bolj
usmerjena v sistemsko razumevanje posameznika ter njegove umeščenosti v socialni
- 12 -
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prostor (Caf, 2010). Idejo o zamenjavi medicinskega modela s socialno-pedagoškim
modelom deli tudi Grah (2009), saj meni, da nas socialno pedagoški model razumevanja
otrok s posebnimi potrebami uči, da večje kot so razlike med nami, večja je naša možnost
in kapaciteta, da ustvarimo novo vizijo.

2.1.2 Integrativna ali inkluzivna pedagogika
Ob razumevanju inkluzije kot vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami, ki zahteva spreminjanje okolja, spreminjanje stališč
udeležencev

vzgojno-izobraževalnega

procesa,

uresničevanje

posebnih

vzgojno-

izobraževalnih potreb učencev in oblikovanje vzgojno-izobraževalnega sistema, ki
odpravlja ovire in omogoča optimalen razvoj potencialov vseh učencev, še posebno
učencev s posebnimi potrebami (prav tam), se poraja vprašanje, ali se inkluzija ob
prevladujočem medicinskem diskurzu (Caf, 2010), lahko razvija in uveljavlja v vsej svoji
meri. V nasprotju z integracijo, ki posega predvsem na področje oblikovanja pogojev, ki
vsakemu otroku s posebnimi potrebami omogočajo najmanj restriktivno okolje za njegov
razvoj, kar od okolice zahteva uvajanje številnih novosti, predvsem organizacijskih,
vsebinskih in odnosnih sprememb v vzgojno–izobraževalnem procesu (Kobolt,
Cimermančič, Rapuš Pavel in Verbnik Dobnikar, 2010), je inkluzivna šola tista, ki
upošteva otrokove individualne potrebe, razvija partnerstvo z otrokom ter njegovimi starši
in aktivno vključuje učitelje v razvoj inkluzivnega procesa (Kavkler, 2004b). Inkluzija v
strokovnem pomenu besede druga pomeni veliko več, kot po oceni Praznikove (2010) kaže
njeno uresničevanje v dosedanji praksi.
Osnovni principi inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega procesa so:


pozitiven odnos do različnosti, kar terja omogočanje različnih možnosti v
izobraževanju vseh učencev s posebnimi potrebami, in optimalno upoštevanje
njihovih vzgojno-izobraževalnih potreb,



pravico učenca, da je sprejet v socialnem okolju, je skupaj z vrstniki (razvito
medvrstniško sodelovanje, učenje po modelu od vrstnikov, izobraževanje po
fleksibilno zasnovanem kurikulumu itd.),



pravica otrok in staršev, da so obravnavani z vsem spoštovanjem,
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oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh učencev,
kar terja od vključujočega sistema fleksibilnost in prilagajanje različnostim,



profesionalni razvoj strokovnih delavcev šole, ki vključuje poglabljanje že obstoječih
znanj in veščin ter razvijanje novih.



učitelji morajo čutiti pomoč širšega in ožjega okolja, morajo imeti ustrezno svetovanje
ob težavah (šolskih svetovalnih delavcev in strokovnjakov zunanjih institucij) in
strokovno pomoč (npr. mobilnih defektologov) ter ustrezne materialne vire (učne in
tehnične pripomočke),



razširitev inkluzije v prakso zahteva kolektivno odgovornost vseh strokovnjakov v
procesu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (od šolskih
strokovnjakov, vladnih služb do širšega okolja). (Nasen, 1999, v Kavkler 2004b)

Projekt inkluzivne šole je učinkovit, v kolikor se ga izvaja kot »štiristopenjski sistemski
model inkluzivne šole« (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001, v Kavkler, 2004a), kar
pomeni, da so v inkluzivni sistem vzgoje in izobraževanja vključeni štirje podsistemi
(učenec, razred, šola in širše okolje), ki se prepletajo in v kolikor vsi podsistemi delujejo
usklajeno, je ustvarjeno ustrezno podporno okolje za izobraževanje otrok s težavami v
socialni interakciji (Kavkler, 2004a).
Inkluzivna pedagogika je sicer nekoliko bolj usmerjena v prilagoditev okolja, vendar ne
izključuje usmerjanja otrok v obstoječe programe vzgoje in izobraževanja ter
individualnega dela z njimi.
Najpogostejše ovire za uspešno izvajanje inkluzivnega izobraževanja so finance, slabo
razvito inkluzivno gibanje v državi, poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti, razvit
sistem specialnih ustanov ter specialnih učiteljev ter pomanjkljive razmere v večinskih
šolah (pomanjkanje znanj in strategij učiteljev za delo z OPP, pomanjkanje didaktičnih in
tehničnih pripomočkov ter velikost razredov) (Special Needs Education in Europe, 2003, v
Pretnar, 2012).
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2.2 Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
izobraževalnem procesu

v vzgojno-

Zgoraj omenjeni štiristopenjski model razvoja inkluzivne pedagogike izhaja iz ekološkosistemskega razumevanja posameznika (Bronfenbrennerjeva ekološko sistemska teorija),
ki predpostavlja, da motnja oziroma težava v enem sistemu vpliva na druge mikrosisteme
posameznika ter obratno (Bronfenbrenner, 1979). V novih kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, katere je izdal Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, se tako poleg poimenovanja otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami dodaja še termin motnje v socialni integraciji.
K reprodukciji ČVT pripomore tudi sekundarna socializacija v šolskem prostoru, saj je bila
šola vedno pomemben dejavnik otrokovega razvoja. Jurišić (1999) opozarja, da je to
prostor, kjer naj bi se tekom procesa socializacije razvijal tudi otrokov moralni razvoj,
razvoj kontrole impulzov, razvoj mišljenja in veščine reševanja problemov. Če bi se šola v
večji meri posvetila odnosnemu ali interakcijskemu razumevanju (nastajanju) težav, bi
spoznali, da ti otroci ne potrebujejo pomoči zaradi motnje, individualne značilnosti, pač pa
zaradi težav z zavračanjem okolja, saj otroci s ČVT pogosto ne znajo pravilno vstopati in
se uveljavljati v večini šolskih odnosov (Metljak, 2010). Socialni kontekst lahko nekoga,
ki ima nek primanjkljaj ali poškodbo (če izhajamo iz prevladujočega medicinskega
diskurza) spremeni v nekoga, ki je »nezmožen« in ga na podlagi označevanja, kljub
odsotnosti poškodbe, identificira kot nezmožnega (Lesar, 2008). Kot najbolj problematično
skupino otrok s posebnimi potrebami, kjer lahko pride do takšne identifikacije
nezmožnosti, Lesar (2008) prepoznava otroke s ČVT, pri katerih nemalokrat niso najdene
osnove za njihovo nezmožnost v poškodbi, temveč v tem, da otrok ni prišel do neke
razvojne stopnje, da ni razvil primernih socialnih veščin in spretnosti. Nezmožnost je v tem
kontekstu posledica neugodnih, nespodbudnih socialnih interakcij (prav tam), ki lahko
izhaja že iz primarne socializacije in vzroka zanjo zato ne moremo iskati le v posameznem
otroku, pač pa je potrebno pri analizi nezmožnosti upoštevati vpetost otroka v socialni
kontekst. Zato se socialno pedagoška stroka tudi aktivno zavzema za uvedbo
preimenovanja otrok s težavami v socialni integraciji (Razpotnik, 2011).
Evans (2003, v Metljak, Kobolt, Potočnik, 2008) tako definira čustvene in vedenjske težave
kot širok spekter težav, katere segajo od socialne neprilagojenosti do nenormalnih
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čustvenih odzivov in se pojavljajo v različnih oblikah in težavnih stopnjah. Manifestirajo
se lahko kot pasivno, ali pa kot agresivno vedenje.
Komisija za usmerjanje OPP pri svojem delu uporablja naslednje smernice za usmerjanje
otrok v skupino čustvenih in vedenjskih motenj: intenziteta čustvenih odzivov in vedenja
glede na pričakovano razvojno stopnjo, kontroliranje in racionalnost vedenja in/ali
čustvovanja, trajanje nekontroliranega ali iracionalnega vedenja in/ali čustvovanja,
pojavnost težav v najmanj dveh okoljih, oviranje otrokove učinkovitosti in prilagajanja na
enem ali več področij znotraj šolskega okolja ter prisotnost varovalnih dejavnikov v
primarnem in širšem socialnem okolju. (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP, 2014),
Kriteriji za opredelitev v skupino otrok s ČVT so (Kriteriji za opredelitev ... , 2014):
1) Za

umestitev

v

skupino

s

čustvenimi

motnjami/internalizirane/motnje

ponotranjanja – ki označuje internalizirane oblike izražanja stiske, anksioznosti,
nemoči (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2008). Otrok doživlja hudo notranjo stisko,
bojazen, tesnobo ali depresivnost. Zaradi tega je oteženo doseganje nujnih razvojnih
nalog (obiskovanje šole, prostočasne dejavnosti, šolsko delo, sprejetost med vrstniki...).
Značilne osebnostne lastnosti teh otrok so pomanjkanje samozavesti, zmanjšano
samospoštovanje, nizka samopodoba, občutek nemoči, žalosti, jeze, manjvrednosti,
krivde, brezvoljnosti, pomanjkanje energije, interesov in koncentracije, izogibanje
okoliščinam, ki sprožajo tesnobo in/ali depresivno razpoloženje. (Kriteriji za
opredelitev ... , 2014)
2) Vedenjske motnje/eksternalizirane/motnje povnanjanja - gre za socialno neželene,
nesprejemljive oblike vedenja, ki niso v skladu z zahtevami, pravili in pričakovanji
okolja glede vedenja v določenem razvojnem obdobju, zato okolje te otroke odklanja
ali kaznuje (Kriteriji za opredelitev ..., 2014). Glede na naravo težav avtorji delijo
skupino vedenjskih motenj na dve podskupini (prav tam):
2 a) Lažje oblike vedenjske motnje: gre za moteče vedenje, ki vpliva na
pomembna področja otrokovega delovanja, šolo in družinsko okolje. Moteče
vedenje poleg različnih oblik agresivnega vedenja, zajema tudi različne oblike in
stopnje (ne)sprejemljivosti – od nagajivosti, nezbranosti, neupoštevanja navodil,
pomanjkljivega spoštovanja drugih, neosvojenega bontona, pa do kraje,
maltretiranja drugih, spolno nesprejemljivih vedenj, poškodovanja lastnih in tujih
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stvari, ogrožanja lastne varnosti in varnosti drugih (Vec, 2011). Težave pri lažjih
oblikah vedenjske motnje se lahko kažejo kot impulzivnost, razdražljivost,
uporniško ter provokativno vedenje, izogibanje šolskim obveznostim, zamujanje
pouka ... Vec (prav tam) kot značilno za moteče vedenje poudari, da gre pri
motečem vedenju vedno za vedenje v socialni interakciji.
2 b) Težje oblike vedenjske motnje: izstopajoča vedenja, za katera je značilen
vzorec agresivnega, destruktivnega ali predrznega vedenja oz. odklon od za starost
pričakovanega vedenja v določenih razmerah (Janjušević, 2012). Med težje oblike
vedenjskih motenj spadajo vedenja, kot so napadalnost, ustrahovanje, krutost,
uničevalna težnja do lastnine, kraje, laganje, izostajanje iz šole, pobegi od doma,
huda tegoba, impulzivnost, neubogljivost, provokativnost in agresivnost.
3) Čustvene in vedenjske motnje – kombinacija neustreznih čustvenih odzivov ter
izrazitih vedenjskih motenj, katerim se lahko pridruži še asocialno vedenje.
Zaradi razumevanja čustvenih in vedenjskih težav izključno kot motnjo3 so nekateri otroci
spregledani in niso deležni pravočasne ter ustrezne zgodnje obravnave znotraj šolskega
sistema (npr. s strani učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev).
Ob pojavu motečega vedenja postane le to osrednji problem otroka in odnosa s socialnim
okoljem, kar imenujemo redukcijski pogled, za katerega je značilno, da razume otroka kot
nosilca nekega motečega vedenja (Kobolt, 2008b). Bolj kot takšno razumevanje se glede
na naravo težav zdi sprejemljiv model, ki ga ponuja Vec (2009), pri katerem gre za
razumevanje motečega vedenja preko modela SIVI (S - skupina, I - individum, V - vodenje,
I - institucija).

Slika 1: Model SIVI – temeljna psihološka ozadja motečega vedenja (Vec, 2009, str. 133)

3

Motnja – »težji, dlje trajajoči, ponavljajoči, različni simptomi, ki se pojavljajo na različnih področjih«

(Vec, 2011).
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Ustreznost pomoči je v veliki meri odvisna od vrste primanjkljajev oziroma težav, s
katerimi se otrok sooča. Če so to večinoma učni primanjkljaji, je lahko dodatna strokovna
pomoč v tem primeru zadostna in primerna (Lesar, 2010). V kolikor pa prevladujejo
socialni, družinski, kulturni, emocionalni in vrednostni vidiki različnosti, pa zgolj učna
podpora ter didaktične prilagoditve ne nudijo tistega, kar ti otroci potrebujejo, da bi se lahko
čustveno in vedenjsko umirili ter odzvali skladno s pričakovanji in zahtevami šolskega
okolja (prav tam). Kljub podpori in oblikovanemu individualiziranemu programu, ti otroci
potrebujejo spodbudno, razumevajoče in primerno strukturirano socialno okolje (Metljak,
Kobolt in Potočnik, 2008).
Ustvarjati kvalitetno šolsko okolje je bistveno pri kvalitetnem izvajanju inkluzivnega
izobraževanja otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami oziroma težavami v socialni
integraciji.

2.2.2 Štirje koraki do usmeritve
Da bi otrokom s ČVT zagotovili spodbudno izobraževalno okolje, se šole v prvi vrsti
poslužujejo prilagoditev na ravni posameznika. Tako je otrok v procesu pomoči že pred
morebitnim predlogom za usmeritev deležen štirih korakov pomoči:
a) pomoč učitelja pri pouku, izvajanje dopolnilnega pouka,
b) pomoč šolske svetovalne službe,
c) dodatne individualne ali skupinske pomoči ter
d) mnenja zunanje strokovne ustanove.
a) Pomoč učitelja v razredu in izvajanje dopolnilnega pouka
Prilagoditve v razredu predstavljajo aktivnosti kot je podaljšan čas pisanja, presedanje,
načrtno usmerjanje pozornosti, prilagoditev didaktičnega gradiva, prilagoditev obsega učne
snovi, domačih nalog, podajanje snovi za različne senzorne tipe učencev ... Prilagoditve v
razredu so v veliki meri odvisne od fleksibilnosti ter iznajdljivosti učiteljev pri svojem delu,
saj za prilagajanje pouka otrokom s ČVT niso dodatno izobraženi.
Dopolnilni pouk je dodatna ura pomoči namenjena poglobljeni razlagi učne snovi in
reševanju osnovnih nalog, ki večinoma pokrivajo zahteve minimalnih standardov znanja
(Kesič Dimic, 2010). Praviloma se te ure izvajajo v skupini, pred ali po pouku. V raziskavi
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Učne težave v osnovni šoli (Magajna, 2008) so pedagoški delavci 4 menili, da dopolnilni
pouk ni potreben za učence, ki so socialno/eksistenčno ogroženi (41 %), za učence s
čustvenimi težavami (30 %) ter hiperaktivne/nemirne učence (28 %). Ker dopolnili pouk v
večini primerov poteka na podoben način kot pouk sam, pri otokih s čustvenimi in
vedenjskimi težavami ta oblika pomoči ne pomeni nujno ustrezno prilagoditev.
b) Pomoč šolske svetovalne službe
Vloga šolske svetovalne službe je v tem primeru pogovor z učencem, učiteljem ter starši.
Opredeli otrokova močna področja, poskuša odkriti vzroke težav ter sooblikovati načrt
pomoči. Šolska svetovalna služba začne voditi osebno mapo otroka, v kateri se spremlja
postopek izvirnega delovnega projekta pomoči obravnavanega otroka, ki je pomemben del
dokumentacije pri morebitnem nadaljnjem postopku usmerjanja.
c) Dodatna individualna ali skupinska pomoč

V kolikor dopolnilni pouk ne pripomore k napredku otroka, se na podlagi učiteljevega
posvetovanja s svetovalno službo otroka vključi v program dodatne individualne in
skupinske pomoči, pri izvajanju katere se pomoč osredotoča na posebne potrebe otroka in
poteka individualno ali v majhnih skupinah (po dva ali trije otroci, ki imajo podobne
težave). V sklopu individualne in skupinske pomoči se natančneje diagnosticira otrokove
primanjkljaje in močna področja (Kesič Dimic, 2010). Magajna (2008) ugotavlja, da
individualno ter skupinsko pomoč najpogosteje izvajajo učitelji, ki učijo predmet, kjer ima
učenec učne težave, nato svetovalna služba ter na tretjem mestu mobilni specialni pedagogi.
Starše je potrebno o vključitvi otroka v ustrezno obliko pomoči obvestiti in pridobiti
njihovo soglasje.

d) Mnenje zunanje strokovne ustanove
Nekatere šole se poslužujejo tudi pridobitvi mnenja zunanjih strokovnih ustanov, kot so na
primer svetovalni centri za otroke in mladostnike. Te ustanove načeloma podajo dodatne
usmeritve za delo, tako otroku, kot staršem in šoli. Za takšno obliko sodelovanja morajo
biti tudi starši osebno angažirani, saj so zunanje strokovne ustanove dislocirane od šole.

4

V raziskavo so bili vključeni tako mobilni specialni pedagogi, razredni učitelji, predmetni učitelji, učitelji

OPB, svetovalni delavec, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, razrednik.
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Če zgornji koraki ne pripomorejo k napredku posameznega otroka, šola (ali že pred tem
zunanja strokovna organizacija) predlaga staršem oddajo prošnje za uvedbo postopka za
usmerjanje. V kolikor starši tega ne želijo in šola ocenjuje, da bi bilo to za otroka koristno,
lahko postopek usmerjanja sproži tudi sama.

2.2.1 Usmerjanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodi Zavod Republike Slovenije za
šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ). ZRSŠ na podlagi prejetega predloga oziroma zahtevka za
usmerjanje zaprosi za vse potrebne informacije ter dokumentacije, kot so: poročilo o
otroku, pogovor s starši, mnenje strokovne komisije, morebitna mnenja zunanjih institucij
itd. (Kesić Dimic, 2010). Po pridobljenem poročilu šole, komisija za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami opravi individualni razgovor z otrokom ter sprejme odločitev o
njegovem usmerjanju. V kolikor se vlagatelji pobude ne strinjajo z odločitvijo komisije, se
postopek ponovi s sklicem komisije druge stopnje. V primerih, ko se vlagatelji pobude
strinjajo z odločitvijo komisije, se le ta odloči ali trenutni vzgojno-izobraževalni zavod
lahko zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje ukrepov povezanih z otrokovimi posebnimi
potrebami. V kolikor vzgojno-izobraževalni zavod ne more zagotoviti ustreznih pogojev,
se v sodelovanju s starši poišče drugi VIZ zavod, ki ustreza pogojem. V nadaljevanju sledi
grafični prikaz postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

- 20 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Shema 1: Grafični prikaz postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
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2.2.3 Pomanjkljivosti postopka usmerjanja otrok s čustvenimi in vedenjskimi
težavami v skupine otrok s posebnimi potrebami
Opara in sodelavci (2010a) so na podlagi analize zapisnikov sestankov oddelka svetovalcev
za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami od leta 2004-2009, opravili
analizo postopka usmerjanja in izpostavili naslednje ključne problematične točke, katere
povzemam v naslednjih štirih odstavkih.
Prva kritika se veže na trajanje postopkov usmerjanja. Le-ti lahko trajajo več mesecev,
kar je občutno predolgo. Kot morebitne razloge za to so avtorji opredelili kadrovsko
podhranjenost, pridobivanje strokovnega mnenja ter slaba računalniška oprema. Poleg tega
veliko težo pripisujejo spreminjanju zakonodaje na področju usmerjanja v letih 2006/2007,
kar je povzročilo porast postopkov in zaostanke pri obdelavi. Kot rešitev predlagajo bolj
smiselno kadrovsko organizacijo strokovnega kadra.
Dokumentacija je v velikih

primerih pomanjkljiva, skromna, poročila vzgojno-

izobraževalnih institucij pa nerealna, kar oteži pravilno interpretacijo težav otok ter
ustrezno usmerjanje. Na drugi strani pa se težave pojavljajo tudi pri pridobivanju strokovne
dokumentacije s strani zunanjih institucij, strokovnjakov.
Neustrezna identifikacija ovir ali motenj pomeni usmerjanje otroka v napačen oz.
neustrezen program vzgoje in izobraževanja. Razloge za to gre iskati v preveč doslednem
upoštevanju kriterijev za določitev primanjkljajev oz. motenj.
Značilnosti sistema usmerjanja. Komisija se pri usmerjanju srečuje s togo zakonodajo ter
nefleksibilnim zakonom, kar privede do usmerjanja glede na zakonske možnosti, ne pa
glede na specifične potrebe otrok. Usmeritev v večjo individualizacijo postopkov je zato
neizogibna.
Lesar (2008, str. 44) na podlagi različnih virov povzame naslednje pomanjkljivosti
obstoječega oblikovanja usmerjanja otrok ter izdajanja odločb:
 Starši imajo možnost sodelovanja pri procesu usmerjanja, ne pa tudi soodločanja,
 ohranjajo se komisije za umerjanje, v katerih ni učitelja,
 člani komisije ne poznajo otroka, o katerem odločajo,
 zaradi pomanjkanja enotnih standardov in meril za diagnosticiranje, lahko različne
komisije za istega otroka izdelajo različne načrte pomoči,
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 prekomerno so usmerjeni na otrokove zdravstvene primanjkljaje in ne na otrokove
zmožnosti,
 komisije se premalo osredotočajo na to, kakšno pomoč otrok potrebuje v šoli in
preveč na to, česa ne zmore,
 šole izpostavljajo, da na podlagi odločbe o usmeritvi stežka oblikujejo
individualizirane programe,
 zaradi dolgotrajnih postopkov otrok odločbo prejme šele sredi šolskega leta,
 dodatne ure strokovne pomoči večinoma ne omogočajo učinkovitega napredka,
 šola prejme s strani komisije zgolj odločbo o usmeritvi, ne pa tudi strokovnega
mnenja komisije, to je vročeno samo staršem oziroma skrbnikom.
Hladnik in Kobolt (2011) ugotavljata, da so težave otrok s ČVT po mnenju sodelujočih v
raziskavi zaradi prestrogih kriterijev premalokrat prepoznane in otroci premalokrat
usmerjeni v to skupino. Pravilno usmerjanje bi jim poleg več priložnosti za učenje,
zagotovili predvsem več emocionalne in odnosne podpore ter prostor za izboljšanje
notranjega čustvenega ravnotežja otroka, kar bi se pokazalo na bolj konstruktivnem
vedenju (prav tam).
Kobolt (2010) opozarja, da skupini s ČVT v naših šolah pogosto ni nudena pomoč, ki bi
odgovorila na njihove potrebe.
Pomembno vlogo v procesu usmerjanja ima ravno šola, v katero je vključen obravnavan
otrok. Z objektivnim, strokovnim in natančnim poročilom šole lahko pomembno vplivajo
na odločitev komisije za usmerjanje. Ker gre nemalokrat za kombinirane težave (npr. ob
čustvenih težavah se pojavijo še učne težave), je ključno katero težavo šola prepozna kot
primarno. Če šole dobro ocenijo otrokove posebne potrebe, je lahko usmerjanje otroka
ustreznejše, v nasprotnem primeru pa lahko otrok prejme neustrezno pomoč. Zato je
ključno dobro prepoznavanje čustvenih in vedenjskih težav med zaposlenimi na šoli ter
poznavanje profila socialnega pedagoga kot primerni strokovni profil za omenjeno
problematiko.

2.2.4 Dodatna strokovna pomoč (DSP)
Dodatna strokovna pomoč se po ZUOPP (8.člen) izvaja za otroke s posebnimi potrebami,
ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
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pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih programih vzgoje in izobraževanja za otroke s
posebnimi potrebami. Na podlagi Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami (2013), se dodatna strokovna pomoč lahko nudi v
obsegu največ 4 ur tedensko, razen za skupino otrok s primanjkljaji na posameznem
področju učenja, katerim pripadata maksimalno 2 uri tedensko.
Združenje za socialno pedagogiko v delovni verziji pripomb in predlogov ob obravnavi
delovne verzije osnutka zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) je
kritično do vnaprej določenih ur pomoči. Menijo, da v naprej določeno število ur dodatne
strokovne pomoči ne upošteva otrokove največje koristi (prav tam).
Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:
 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
 svetovalna storitev ali
 učna pomoč. (ZUOPP, 2011, 8. člen in 19. člen)
Stališče Združenja za socialno pedagogiko je, da je sicer dodatna strokovna pomoč kot učna
pomoč smiselna, vendar takšna oblika dodatne strokovne pomoči zahteva usposobljene
izvajalce. Do sedaj se velikokrat na dodatno strokovno pomoč, ki se izvaja kot učna pomoč,
gleda le kot na brezplačne inštrukcije in primeri, ko je poučevanje učenca omejeno na
dodeljeno število ur dodatne strokovne pomoči tedensko in se otrok uči le tisto, kar bo v
testu preverjanja znanja, niso osamljeni in redki (Rovšek, 2008). V nekaterih primerih to
učenje poteka po naprej znanih vprašanjih in odgovorih. Na podlagi posredovanih vprašanj
učenec piše test – s prilagoditvami in individualno, najpogosteje v kabinetu z istim
učiteljem, ki je izvajal dodatno strokovno pomoč (prav tam). Morda je dodatna strokovna
pomoč v takšni obliki ustrezna za nekatere skupine otrok s posebnimi potrebami, vsekakor
pa je smiselnost tovrstne DSP vprašljiva pri otrocih s ČVT. Pri njih se namreč na podlagi
Pravilnika o izvajanju dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi
potrebami (2013, 5. člen) lahko dodatna strokovna pomoč, namenjena premagovanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, zagotovi tudi kot del vzgojnega programa za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami (socialno integrativnimi, preventivnimi,
kompenzacijskimi in korekcijskimi programi, ki so del vzgojnega programa).
Preventivni programi spodbujajo pozitiven pristop k čustveni in vedenjski problematiki,
kjer je poudarek na pozitivnih otrokovih lastnostih, sposobnostih in ne na odpravljanju
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težav. Ker je delo večinoma organizirano individualno, lahko pri otroku odkrijemo latentno
nadarjenost, s katero ustvarimo dolgoročno preventivo (Vzgojni program za vzgojne
zavode, 2008).
Kompenzacijski program je namenjen dobremu načrtovanju intervencij, s katerimi gre za
preizkus kompenzacije vrzeli in zaostankov, ki nastanejo v kognitivnem (učnospoznavnem) razvoju ter v socialnem ali čustvenem razvoju. Zaostanki se lahko odražajo
v osebnostnem razvoju, splošni učni in delovni uspešnosti, splošni nemotiviranosti in
socialni neuspešnosti. V sklopu osebno in socialno integrativnega programa gre v večji
meri za zaznavanje otrokove negativne samopodobe ter socialne odtujenosti, kar je
posledica dosedanjih negativnih spodbud. (Vzgojni program za vzgojne zavode, 2008)
Iz navedenih dognanj lahko povzamemo, da je pomembno preventivno ukrepanje ter
zgodnje prepoznavanje problematike otrok s ČVT, da bi se nanje lahko kvalitetno odzvali.
Tudi Janjuševič in Pulec Lah (2011) namreč menita, da pravočasni odzivi na prve oblike
odstopanj v odzivanju in ravnanju, zmanjšajo ali preprečijo razvoj bolj intenzivnih in
kompleksnih oblik vedenjskih težav.

2.2.5 Pomen učiteljevih stališč do izobraževanja otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami
V odnos učitelji vedno vstopajo z izoblikovanimi vzgojno-izobraževalnimi stališči, ki
vplivajo na razvoj odnosa med učiteljem in posameznim otrokom s posebnimi potrebami.
Njihova stališča vplivajo na ravnanje v različnih šolskih situacijah ter posledično tudi na
reakcijo učenca. Obe strani aktivno participirata pri oblikovanju odnosov, čeprav imajo
odrasli pri tem več moči (Kobolt, 2010). Vešligaj (2006) poudarja, da je za uspešno
poučevanje pomembna učiteljeva naklonjenost inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Leto pa učenci z vedenjskimi težavami pogosto izgubijo zaradi motečega vedenja, ki je
nemalokrat notranje pogojeni vzgib, ki teži k zadovoljitvi neke trenutne potrebe in ne k
namernemu neprimernemu vedenju. Vešligaj (prav tam) izpostavlja, da učenci s ČVT
pogosto želijo biti razumljeni in sprejeti takšni, kakršni so, ter bili ljubljeni kljub njihovim
posebnostim, saj so pogosto tudi sramežljivi in imajo nizko samopodobo. Zato so rezultati
raziskave o mnenjih učiteljev o skupinah otrok s posebnimi potrebami (Peček Čuk in Lesar,
2010), ki kažejo, da si učitelji v razredu najmanj želijo imeti prav učence s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, več kot zaskrbljujoči. Peček in Lesar (2006) ugotavljata, da je od
učiteljevega odnosa do vključevanja OPP v razredu odvisna tudi učiteljeva pripravljenost,
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da poučujejo ter način poučevanja OPP. Torej je od odnosa do teh otrok odvisno
prilagajanje, katerega se bo učitelj posluževal v razredu ter napor, ki ga je pripravljen vložiti
za boljše poučevanje.
Implementacija inkluzivnega izobraževanja je odvisna predvsem od stališč vsakega
posameznika, od šolskih timov ter konec koncev celotne družbe. Pomisleki o uresničljivosti
inkluzije izhajajo iz prepričanj, da otroci s posebnimi potrebami lahko motijo vrstnike pri
šolskem delu, pretirano obremenjujejo učitelje in se počutijo socialno izključene,
osamljene, nesrečne, zato je bolje, da se vključujejo v specialne šole (Kavkler, 2008).
Zatorej je prav tako zaskrbljujoč podatek raziskave Peček in Lesar (2006), da skoraj
polovica anketiranih učiteljev navaja, da učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami niso
zmožni dosegati enakega učnega uspeha kot drugi učenci. Kavkler (2008) opozarja na
premajhno zavedanje pomena socialne odgovornosti vseh udeležencev pri procesu
vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Le-ta nikakor ne more biti odvisen samo od
dobre volje posameznega učitelja ali drugega strokovnega delavca, pač pa morata oba ter
celoten šolski tim delovati interdisciplinarno. To bi omogočalo celosten pogled na stanje
otrokovih potreb.
Ob pregledu literature s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, še
posebej otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami je razvidno, da kljub željam po
inkluzivni vzgoji in izobraževanju inkluzija še zdaleč ne dosega svojega maksimuma. Tudi
mobilna služba je lahko ujeta med integrativnim in inkluzivnim pristopom. V nadaljevanju
bom skušala podrobneje predstaviti mobilno pedagoško obliko dela.

2.3 Mobilna pedagoška služba
Sprva bom nekaj strani namenila mobilni specialno pedagoški službi, s katero so se
postavili temelji mobilnega dela v šolskem prostoru in iz katere se je razvila oz. pod
okriljem katere še vedno delujejo tudi mobilni socialni pedagogi5.

2.3.1 Mobilna specialno pedagoška služba

5

V nadaljevanju zaradi večje preglednosti in berljivosti uporabljam moško obliko - »socialni pedagog«,

izraz pa se nanaša na oba spola.

- 26 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

2.3.1.1 Zgodovina mobilne specialno pedagoške službe
Mobilna specialno pedagoška služba za strokovno pomoč otrokom v rednih osnovnih šolah
se je po podatkih Nacionalne strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in
izobraževanju (2011) začela razvijati konec osemdesetih let kot projekt v okviru ZRSŠ.
Sprva se je omenjena oblika pomoči organizirala predvsem na področju dela z otroki, ki
imajo specifične telesne primanjkljaje (npr. slepi, slabovidni, gluhi, naglušni ter gibalno
ovirani), v začetku devetdesetih let se je zasnovala mobilna specialno pedagoška služba kot
odziv na fizično integracijo otrok s težavami v razvoju in učenju v redne osnovne šole
(Opara idr., 2010).
Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, sprejetim leta 2000, so se pričele
korenite spremembe na področju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s posebnimi
potrebami. V primerjavi z Zakonom o osnovni šoli iz leta 1996, kateri je pred tem urejal
področje izobraževanja OPP, je novi zakon predvidel tudi skupino otrok s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Ta skupina je ena izmed skupin OPP, v katero je usmerjeno
največ otrok.
Poleg omenjenih sprememb v poimenovanju nekaterih skupin OPP ter o postopkih
usmerjanja pa je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000, kot opozarja
Opara in sodelavci (2010), že navajal tudi strokovne delavce šol in zavodov kot izvajalce
dodatne strokovne pomoči, vendar vse do leta 2008 ni obstajala zakonska podlaga za
dodatno zaposlovanje omenjenih strokovnih delavcev. V svoji analizi Opara (prav tam)
izpostavi, da so bili do dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi upravičeni
le učenci rednih šol. Posledično so redne šole imele možnost za sistematizacijo delovnega
mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč, ne pa tudi zunanji javni zavodi (npr. šole s
prilagojenim programom), ki so imeli dovolj usposobljenega kadra za pomoč rednim
osnovnim šolam.
S septembrom 2008 je uvedba novega plačnega sistema v javnem sektorju posledično
vplivala tudi na določila o Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki je v 49. a členu6 omogočil

6

49.a člen: »Šola oziroma zavod lahko za opravljanje dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na

dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, v okviru sistemiziranih delovnih mest,
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osnovnim šolam s prilagojenim izvajanjem in zavodom sistematizacijo in zaposlitev
delavcev za izvajanje dodatne strokovne pomoči na rednih osnovnih šolah (Opara idr.,
2010). Glavni namen nove zakonodaje je bilo zmanjševanje segregiranih oblik
izobraževanja, ločenih oblik šolanja in vpeljava prožnejših oblik šolanja OPP ter vpeljava
naprednejših inkluzivnih pristopov (Vzgoja in izobraževanje OPP, 2011), k čemer mobilna
pedagoška služba zagotovo pripomore.
Mobilna pedagoška služba se navaja kot ena izmed oblik izvajanja dodatne strokovne
pomoči, opredeljene pa so tudi normativne predpostavke. Tako 19. člen ZUOPP navaja
kadrovske pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči, kjer je določeno, da »dodatno
strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji
strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.« Ta ureditev je pripomogla k
organizaciji mobilne pedagoške službe znotraj specifičnih javnih zavodov, kot so OŠ s
prilagojenim programom.

2.3.1.2 Značilnosti specialno pedagoške službe
Pred skoraj dvajsetimi leti je Končar (1997) opredelil mobilno specialno pedagoško službo
kot fleksibilno obliko nudenja pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki jo izvajajo za to
posebej izbrani in usposobljeni specialni pedagogi.
Koncept mobilne specialno pedagoške pomoči izhaja iz predpostavke, da so v redni
osnovnošolski program vključeni otroci, ki so soočeni z različnimi ovirami, ki vplivajo na
njihovo udejstvovanje v šoli. Ob ustrezni strokovni pomoči lahko kljub oviram relativno
uspešno krmarijo skozi šolski program in tako lahko dosežejo enakovredno izobrazbo kot
ostali vrstniki.
Glavna značilnost mobilne specialno-pedagoške službe je mobilnost. Zaradi nje je
omenjena služba v veliki meri fleksibilna in jo šole lahko koristijo po potrebi. To pomeni,
da se lahko letno prilagaja število ur, ki jih izvaja mobilni specialni pedagog. Ta služba
omogoča šolam izvajanje zakonskih regulativ o zagotavljanju ustreznih pogojev za šolanje

sklene pogodbo s šolo oziroma zavodom, ki razpolaga z ustreznim kadrom. Pravilnik o normativih in
standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, 2005.

- 28 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

otrok s posebnimi potrebami. Ne sicer na vseh področjih (prostorsko, materialno), pač pa
v zvezi s strokovno pomočjo ter obravnavo.
Mobilni specialni pedagog tako istočasno deluje na več šolah hkrati. Sonjak (1998) v svoji
raziskavi ugotavlja, da 70,80 % mobilnih specialnih pedagoginj7 obiskuje eno do dve šoli
na dan, medtem ko 25,10 % mobilnih specialnih pedagogov obiskuje več kot dve šoli,
nekateri celo do sedem osnovnih šol v enem dnevu. Podobne podatke deset let kasneje
pridobi tudi strokovna skupina za pripravo koncepta dela z učnimi težavami, ki ugotavlja,
da dobri dve tretjini, 67 %, anketiranih mobilnih pedagoginj8 ure individualne in skupinske
pomoči izvaja samo na eni šoli, 22% na dveh ter 10 % na treh ali štirih šolah (Poročilo o
pripravi koncepta dela »učne težave v osnovni šoli«, 2007).
Tedenska delovna obveznost mobilnega specialnega pedagoga je 42 pedagoških ur. Te ure
naj bi se razporedile po principu: 20 ur neposrednega dela z otroki s težavami, 10 ur
pripravam na ure z otroki, 5 ur sodelovanju z učitelji, 3 ure sodelovanju s starši ter 4 ure za
prehajanje iz ene šole na drugo (Kamenšek, 2001). Kot je razvidno iz preseka ur, imajo
mobilni specialni pedagogi znotraj delovnih obveznosti vštete tudi ure namenjene
sodelovanju z učitelji ter starši.
Glavne značilnosti mobilne specialne pedagoške službe so, zaposlenost mobilnega
specialnega pedagoga v svojem matičnem zavodu, obiskovanje ne več kot treh različnih
osnovnih šol, dobro razvita matična strokovna baza za strokovni razvoj ter nikakor ne
opravlja splošnih nalog ter nadomeščanje. (Končar, 1997)
Cilji mobilne specialno pedagoške službe so prepoznati naravo in pogoje, pod katerimi
posamezni otrok doseže najboljše rezultate, izbrati specifične metode dela pri obvladovanju
šolskih spretnosti, uporaba različnih metod in tehnik za kompenziranje težav v razvoju in
učenju, razvijanje občutka varnosti pri otroku ter seznanjanje širšega okolja s problemi
otroka ter s tem ustvarjati tolerantnejši odnos do otrokovih težav in pravilnejše ravnanje z
njimi (Opara 1996). Da bi mobilni specialni pedagog lahko pri otroku razvil občutek
varnosti, mora področje svojega dela razširiti iz neposrednega dela z otroki s težavami v
razvoju in pri učenju, na sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na osnovi
šoli, sodelovanje s starši, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami ter institucijami,
7

V raziskavo Sonjak, M. (1998) je bilo vključenih 24 mobilnih specialnih pedagoginj.

8

Poročilo o pripravi koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« - v študijskih skupinah je bilo anketiranih

134 mobilnih specialnih pedagoginj.
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seznanjati otrokovo širšo okolje z oblikami posebnih potreb, sodelovati pri vseh aktivnostih
na matični šoli s prilagojenim programom, voditi dokumentacijo ter izvajati usposabljanja,
izobraževanja ter hospitacije novih mobilnih specialnih pedagogov na osnovni šoli s
prilagojenim programom. (Končar, 1997, Marovt, 2011).
Mobilna specialno pedagoška služba se je v skoraj dvajsetih letih razvila do te mere, da je
vse več mobilnih specialnih pedagoginj zaposlenih v večinski redni osnovni šoli in
opravljajo mobilno delo na bližnjih ali podružničnih šolah.

2.3.2 Mobilna socialno pedagoška služba
Mobilna socialno pedagoška služba zagotavlja izvajanje dodatne strokovne pomoči
predvsem za otroke, ki so usmerjeni v skupino otrok s primanjkljaji na posameznem
področju učenja, otroke, usmerjene v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami
ter vse pogosteje tudi otrokom s težavami avtističnega spektra. V nadaljevanju se bom
osredotočila zlasti na delovanje mobilnega socialnega pedagoga z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, saj je to skupina, kjer bi socialni pedagog pri obravnavi moral biti
nepogrešljiv .
Trenutno je mobilna socialno pedagoška služba organizirana znotraj timov mobilno
specialno pedagoške službe, ki jih izvajajo osnovne šole s prilagojenim programom, veliko
socialnih pedagogov pa je mobilnih izvajalcev DSP, zaposlenih na rednih osnovnih šolah
v sklopu šolske svetovalne službe. Načeloma prehajajo le med matično in podružnično
šolo, ne pa tudi po drugih osnovnih šolah. V Prilogi k vzgojnemu programu Zavoda za
vzgojo in izobraževanje (2008) je mobilna socialno pedagoška služba opredeljena kot
pomoč v obliki dodatne strokovne pomoči, ki jo izvajajo strokovni delavci vzgojnih
zavodov in je namenjena otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Razlog, zakaj se mobilna socialno pedagoška služba ne organizira samostojno, bi lahko bil
v nizkem številu usmerjenih otrok v skupino otrok s ČVT, ki je ena izmed najmanjših
skupin, kljub ugotovitvam Krofliča (2011), da je v preteklih desetletjih prišlo do povečanja
števila otrok s čustvenimi ali vedenjskimi težavami, ta skupina še vedno predstavlja zgolj
0,6% vse populacije OPP (Opara idr., 2010). Drugi razlog bi bil lahko, da se s
prepoznavnostjo strokovnega profila socialnih pedagogov, vse več socialnih pedagogov
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zaposli v šolskih svetovalnih službah, kot učitelji podaljšanega bivanja ali izvajalci DSP.
Zaposleni na rednih OŠ tako zadovoljijo potrebo po dodatnem strokovnem delavcu.
Ne glede na to, ali gre za mobilno delo ali ne, socialno pedagoško delovanje temelji na
opori, usmeritvi, kompenzaciji, vzpodbudi ter aktivaciji posameznikov in skupin, ki so v
svojem razvoju kadarkoli socialno, razvojno ali integracijsko zapostavljeni (Šmit, 1997).
Socialna pedagogika se ukvarja tako z zmožnostmi posameznika in njegovimi interesi za
njihov optimalen razvoj, kot tudi s strukturami in priložnostmi družbe (Hamberg, 2014).
Ključno pri otrocih s posebnimi potrebami, še posebej pri otrocih s ČVT, je poleg
individualnega dela zagotavljati tudi spodbudno okolje. Metljak in sodelavci (Metljak,
Kobolt in Potočnik, 2008) kot primerno strukturirano socialno okolje opredelijo tisto
okolje, kjer otroci s ČVT:
 najdejo razumevajočo in zanesljivo osebo;
 najdejo

osebo,

sposobno

pritegniti

v

sodelovanje

otrokovo

primarno

družino/okolje;
 niso izločeni iz razreda v individualno obravnavo, ampak intervencije delujejo na
ravni razreda in v smeri vključujoče klime;
 dobijo dovolj priložnosti za nove izkušnje.
Če je vloga mobilnega specialnega pedagoga prevzeti vlogo operativnega delavca, ki bo
vse svoje delovne obveznosti opravil neposredno z otrokom in ne bo prevzemal vloge
usmerjevalca, koordinatorja ali svetovalnega delavca (Končar 1997), je vloga mobilnega
socialnega pedagoga usmerjena tudi na okolje vzgoje in izobraževanja ter aktivnosti, ki
lahko doprinesejo k oblikovanju bolj inkluzivnega okolja. Caf (2010) opozarja na
pomembnost aktiviranja obeh polov (otroka in okolja), saj otrok na podlagi novih izkušenj
lahko razvija in dosega osebne in odnosne spremembe.
Kako najprimerneje organizirati ure dodatne strokovne pomoči mobilnega socialnega
pedagoga, je v največji meri odvisno od šole same, kakšna je njena organiziranosti ter
značilnosti lokalnega okolja. (Končar, 1997). V kolikor bodo nekatere velike osnovne šole
zaposlile svoje specialne ali socialne pedagoge kot svetovalne delavce, bodo lahko ti
opravili precejšnji del strokovne specialno ali socialno pedagoške pomoči. Če pa se bodo
v prihodnje razvile še druge pomoči, bo to prispevalo k še večji raznolikosti ponudbe na
področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter možnosti, da bo v
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vsakem konkretnem primeru izbrana najboljša rešitev (prav tam), ki bo zagotavljala
otrokovo največjo koristi.

2.3.3 Značilnosti mobilno socialno pedagoškega dela
Značilnosti mobilno socialno pedagoškega dela so podobne mobilni specialno pedagoški
službi, se pa pogosto socialni pedagogi znajdejo pred izzivi, kot so:


ohlapno zastavljene sheme in poteki dela;



samostojnost in postopnost odločanja, ki je individualno usmerjeno in ga ne moremo
povsem objektivizirati;



soočenost z večznačnimi odnosi pri nastajanju težav in pri njihovem reševanju (ni
enoznačnih odnosov med vzroki in posledicami);



stalno eksperimentiranje, saj so socialno pedagoški posegi nemalokrat le poskusi,
kjer uspeh ni v naprej zgotovljen (Kluge, 1999).

Zaradi predstavljenih izzivov, si morajo mobilni socialni pedagogi pomagati s spoznanji
drugih strok, k posamezniku pristopati iz več zornih kotov, spoznanja drugih disciplin
uporabiti za razumevanje in smotrno obravnavanje otroka, iskati, razvijati in ponujati nove
strategije pedagoškega dela predvsem pa morajo biti socialni pedagogi dobri opazovalci,
usmerjeni v otrokova močna področja ter imeti močan čut za zaznavanje resničnih
odklonov (Martinjak, 2004).
Mobilni socialni pedagogi v prvi vrsti delujejo na več različnih rednih osnovnih šolah, kjer
izvajajo dodatno strokovno pomoč. Drugi del delovnih obveznosti pa se najpogosteje veže
na delo v matični šoli (šola s prilagojenim programom), kjer večinoma izvajajo podaljšano
bivanje, nadomeščanje ali vodenje krožkov ter izvajanje predmetov s področja socialnih
veščin.
Delovanje mobilnega socialnega pedagoga na redni osnovni šoli lahko strnemo v pet
glavnih področij :
a) sodelovanje z otrokom,
b) sodelovanje z učitelji,
c) sodelovanje s starši,
d) sodelovanje z ostalimi strokovnjaki na šoli,
- 32 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

e) sodelovanje z zunanjimi institucijami.

a) Sodelovanje z otrokom
Ključno pri sodelovanju z otrokom je vzpostavitev uspešnega soustvarjalnega odnosa. Kot
poudarja Čačinovič Vogrinčič (2008b), se proces soustvarjanja pomoči prične v odnosu, ki
spodbudi učenca, da ubesedi težavo, tako kot jo vidi sam in nato s strokovnjakom skupaj,
preko dialoga, raziščeta uspešne možnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2008b). Pomembno je, da
otrok s ČVT v mobilnem socialnem pedagogu prepozna razumevajočo ter zanesljivo osebo,
s katero je pripravljen deliti svoje občutke. Čačinovič Vogrinčič (2008a) izpostavlja, da
učna pomoč ni dovolj dobra, če učenec v njej ni udeležen kot soustvarjalec pomoči: tako
da jo so-raziskuje, so-definira in soodloča.
Kako bo mobilni socialni pedagog izvajal svoje delo, je v prvi meri odvisno od otrokovih
potreb. V kolikor gre za otroke, ki potrebujejo zgolj usmerjanje pri zapisu snovi, usmerjanju
pozornosti, se mobilni socialni pedagog vključi v razred. Seveda je to delno še vedno
odvisno tudi od učiteljeve pripravljenosti za sodelovanje. V kolikor so hkrati pri učencu
izrazite tudi vedenjske težave, se delo mobilnega socialnega pedagoga večinoma izvaja
individualno z učencem v kabinetu ali drugi učilnici. Delovanje na nivoju posameznika
zajema dva ključna koncepta: usmeritev v življenjsko polje ter koncept opolnomočenja.
Predvsem slednje se v pedagoških krogih izpostavlja kot ključni koncept pri delu z otroki
s ČVT. Kyriacou (2013) meni, da mora biti otrok za uspešen proces opolnomočenja
vključen v aktivnosti, pri katerih lahko razvije občutek pripadnosti in ima nadzor nad
situacijo ter iskanjem rešitve za problem, s katerim se sooča. Vlogo odraslega Kyriacou
(prav tam) vidi v tem, da predlaga, deli nasvete ali spodbuja otroka v dejavnostih, kjer otrok
doživlja občutke uspeha, občutek nadzora v težavnih okoliščinah, ki mu ob njegovem
lastnem prizadevanju omogočajo uspešen izid. Tako lahko otrok razvija nove, uspešne ter
družbeno sprejemljive strategije soočanja s težavno, neprijetno situacijo. Ob ustrezni
strokovni podpori in vodenju mobilnega socialnega pedagoga otrok nove izkušnje ter
strategije prenese v ostale situacije v šolskem okolju ter razvija pozitivna samopodobo.

b) Sodelovanje z učitelji
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Ugodna šolska klima ter pozitivna stališča učiteljev do izobraževanja otrok s ČVT sta
pomembna dejavnika, ki vplivata na odnose med mobilnimi socialnimi pedagogi ter
ostalimi strokovnimi sodelavci v šolskem prostoru. Ključno pri vključevanju mobilnega
socialnega pedagoga v vzgojno-izobraževalni proces otrok s ČVT je nazorna predstavitev
in definiranje njegove vloge, saj se mobilni socialni pedagog ne sme postaviti v vlogo
»vsevednega«. Takšen nastop učitelja odvrne od aktivnega sodelovanja.
Pomembno je, da mobilni socialni pedagog učitelja poskuša razumeti, je dovzeten za
povratne informacije o otroku, spoštuje učiteljeva opažanja, zaznave ter vzpostavi z njim
delovni odnos. V delovnem odnosu učitelji sodelujejo kot soustvarjalci pri iskanju rešitve
za problem, ki se pojavlja pri poučevanju otroka s ČVT. Ne gre pozabiti, da je strokovni
delavec (op.a. v tem primeru učitelj) po svoji funkciji odgovoren za svoje delo, da počne
to, kar bo osebam, s katerimi soustvarja procese podpore in pomoči ali vzgoje in
izobraževanja, v največjo možno korist, toda kot človek je tudi sam ranljiv (Bouwkamp,
2014). Od tega, kakšen bo odnos med učitelji in mobilnimi socialnimi pedagogi, je odvisen
celoten proces pomoči.

c) Sodelovanje s starši
Oddaljenost med šolo in starši

lahko vodi v obrambno držo in komunikacijo, v

pomanjkanje sodelovanja ter celo v odprto agresijo in konflikte. Takšne interakcije so
najpogosteje prisotne, kadar starše kličejo v šolo zaradi ponavljajočih se težav. Namesto da
bi združili svoje vire moči v smeri reševanja otrokovega problema, se razmerje med starši
in šolo nemalokrat poslabšuje, čeprav imajo končni cilj vsi enak – delovati v največjo
korist otroka (Dowling in Osborne, 1994).
Da ne bi prihajalo do negativnih interakcij, naj bo sodelovanje s starši usmerjeno v
razvijanje partnerskega odnosa, kar pomeni kvalitetno izmenjavo strokovnih mnenj ter
izmenjavo nadzora, torej enakovreden položaj obeh partnerjev, z namenom zagotavljanja
otrokovega optimalnega izobraževanja (Kalin idr., 2008, Jereb, 2011). Hornby (2000, v
Kalin idr., 2008) prepoznava partnerski odnos kot dvosmerno komunikacijo, ki obema
partnerjema nudi vzajemno podporo, omogoča skupno odločanje ter spodbuja otrokovo
učenje.
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Vsekakor je za doseganje partnerskega odnosa s starši potrebno upoštevati načela dobrega
sodelovanja, kot so medsebojno spoštovanje, upoštevanje osebnosti staršev (npr. stopnja
dosežene izobrazbe, ...), upoštevanje individualnih značilnosti staršev (osebne izkušnje s
šolo, pričakovanja od otrok, ...), upoštevanje interesov in potreb staršev, obojestransko
zavedanje partnerstva med starši in učitelji ter zagotavljanje potrebnih vzvodov za aktivno
sodelovanje staršev (Kalin, 2003).

d) Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki na šoli
Ko mobilni socialni pedagog sprejme obravnavo otroka s ČVT, se znajde v zapleteni
situaciji, saj je socialni pedagog pogosto le delno seznanjen z vzroki in posledicami
dogajanja in okoliščinami situacije v kateri je otrok. Fragmentarno pozna povezanost
dogodkov in odnosov, ne pozna pa subjektivnega doživljanja vpletenih. Tako se pri svojem
delu srečuje z nepovezanim vedenjem ter nepredvidljivimi situacijami. (Kobolt in Rapuš
Pavel, 2004).
Pomembno je dobro sodelovanje s svetovalno službo, ki v večini primerov razpolaga z
informacijami o družinski anamnezi, izkušnjami o pretekli pripravljenosti po sodelovanju
staršev ter ostalih strokovnjakih, vključenih v dotični primer. Svetovalna služba prične s
sodelovanjem staršev in otroka že v procesu petih korakov inovativnega delovnega procesa,
ko se na tretjem koraku prične voditi otrokovo osebno mapo. To so pomembne osebne
informacije za mobilne socialne pedagoginje, ki šele vstopajo v odnos z otrokom in
njegovimi starši.

e) Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2011) izpostavi,
da morajo imeti učenci ter njihove družine, katere potrebujejo dodatno pomoč, možnost
dostopa do kvalitetnih in usklajenih načrtov. Družine je potrebno informirati ter jim
zagotoviti ustrezne, cenovno dostopne ter konsistentne storitve, s katerimi bodo lahko
uspešno zadovoljevali svoje potrebe. Šola, kot ena izmed prvih podpornih institucij s
katerimi pridejo družine v stik, morajo z družino tesno sodelovati, saj bo le tako šola s
svojimi storitvami lahko pripomogla k maksimalni zadovoljitvi potreb otrok ter pomagala
družini pri vključitvi v lokalno skupnost (Zgodnja obravnava v otroštvu, 2010). Mobilni
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socialni pedagog bi moral biti predvsem dober vir informacij, imeti celosten pregled nad
obstoječimi storitvami, ki bi lahko bile koristne za otroka ter družino.

2.3.4 Usmerjenost v okolje – miselni preobrat
Razmišljanje o programih, usmerjenih v okolje, zahteva preusmeritev in miselni preobrat
pri večini strokovnjakov, ki delajo na šolskem področju. Če se pomoč usmeri na življenjske
težave posameznika in skupine, potem se morata tudi analiza in razumevanje problema
temu prilagoditi. Kot poudarja Kluge (1999) se mora (mobilni) socialni pedagog usmeriti
tako, da bo prišlo do izraza tisto, kar posameznik in skupine opredeljujejo in občutijo kot
svoj problem. Pri delu z družino bi morala biti vodilna misel, da je podpora staršem,
otrokom in družini sestavni del razumevanja in zaščite otrok (Loch, 2014).
Za razumevanje otrok s ČVT je ključno zavedanje, da se moramo s pojavom čustvenih in
vedenjskih težav pri otroku vsi udeleženi naučiti shajati ter vplivati najprej nase, da s
svojim vedenjem težav ne krepimo ali jim ne dodajamo novih (Metljak, Kobolt in Potočnik,
2010), tako sami izvajalci pomoči, kot tudi vsi sodelujoči v procesu vzgoje in
izobraževanja. Šele razumevanje, da težave verjetno ne bodo izzvenele ter da ne obstaja
zdravilo, kabinetna metoda ali vedenjska tehnika, ki bi te težave odpravila, pomeni zavzeti
pozicijo iz katere lahko začnemo in smo pripravljeni na spoprijemanje s težavo (prav tam).
Ko torej dosežemo določeno stopnjo razumevanja ter sprejetosti zaznanih težav na nivoju
celotne organizacije, ustvarjamo pogoje za uspešno delovanje in pomoč se lahko usmeri v
v odnos otroka do lastnih težav ter različnih kontekstov teh težav (prav tam). Ker pa je
širše vplivanje na razumevanje ter odzivanje na čustvene in vedenjske težave lahko
dolgotrajen proces, so intervencije mobilnega socialnega pedagoga lahko le začasno
reševanje situacije (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004).

2.3.5 Smernice delovanja mobilne socialno-pedagoške službe
V prilogi k vzgojnemu programu zavodov za vzgojo in izobraževanje so za delovanje
mobilnih socialnih pedagogov navedene naslednje smernice:
a) »pomoč pri prepoznavanju in razumevanju vzgojnih in učnih težav,
b) svetovanje ustreznih socialno-pedagoških postopkov/ukrepov/intervencij,
c) pomoč pri sestavljanju individualnih vzgojnih programov in realizaciji le-teh,
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d) svetovanje učiteljem in drugim strokovnim sodelavcem pri reševanju vzgojne
problematike,
e) pomoč ali vodenje raznih socialno-pedagoških dejavnosti z učenci in dijaki
(dejavnosti čez vikend, socialno-pedagoške delavnice, krajše ali daljše
doživljajsko-pedagoške projekte, počitniške zaposlitve itd.),
f) svetovanje in pomoč pri reševanju raznih kriznih situacij z učenci, dijaki in
podobno.«

Dodala bi še naslednji dve točki, ki se mi zdita pomembni, vendar jih v nadaljevanju ne
bom podrobneje opisovala, saj sem se teh tem dotaknila že v prejšnjih poglavjih:
g) sodelovanje z zunanjimi institucijami ter
h) sodelovanje s starši.

a) Prepoznavanje vzgojnih in učnih težav otroka
Ko mobilni socialni pedagog prevzame individualno delo z otrokom, je seznanjen z
otrokovo osebno mapo ter odločbo, v kateri so opredeljeni predlogi za prilagoditve in
izvajanje pomoči. Te informacije so v začetni fazi pomoči dobrodošle, čeprav je bolj
pomembno, da si mobilni socialni pedagog kljub temu poskuša ustvariti lastno strokovno
mnenje, ki mu bo omogočilo kvalitetno nadaljnje načrtovanje procesa pomoči.
Myschker (2005, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) opredeli ključna vprašanja, na katera
si mora socialni pedagog odgovoriti, če želi izvedeti zakaj, če in katere težave ima otrok.
Vprašanja so vezana na vrsto in obliko izstopajočega vedenja, njegovo pogostost,
intenzivnost ter vpetost v ostala življenjska področja. Ob določitvi osnovnih značilnosti
izstopajočega vedenja, je pomembno opredeliti stopnjo oviranosti opaženih vedenjskih
oblik, v kolikšni meri ovirajo na posameznikov razvoj, ali ovirajo storilnost in uspešnost
na bistvenih življenjskih področjih ter ali ovirajo razvoj posameznikove socialne
kompetence. Mobilni socialni pedagog si mora odgovoriti na vprašanja ali so težave morda
organsko povzročene, katere značilnosti socialnega okolja so vplivale na razvoj
izstopajočih vedenjskih oblih oz. jih vzdržujejo in utrjujejo. V fazi načrtovanja procesa
pomoči je pomembno s kolikimi podpornimi dejavniki razpolaga posamezni otrok, na
katerih lahko gradimo posege ter kako te podporne dejavnike vključiti v posege. Skupaj z
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uporabnikom je potrebno odgovoriti na vprašanja kateri posegi bi omogočili odpravo,
omilitev ali celo rešitev problemske situacije. Kot najpomembnejše Myshker (2005, prav
tam) izpostavlja vprašanje katere kompetence morajo imeti vsi vpleteni, da bodo v
reševanju problemskih situacij uspešni.
Odgovori na zgornja vprašanja se pridobijo v procesu, v katerem se ustvari odnos, spozna
otrokovo primarno okolje, razume njegov socialni položaj, spozna odnose z vrstniki,
izkušnje s šolskim okoljem in razume odzive oseb v omenjenih kontekstih (Metljak, Kobolt
in Potočnik, 2010). Da bi mobilnemu socialnemu pedagogu to lahko uspelo, je potrebno
aktivno pristopiti k razumevanju posameznega otroka od prvega dne. Seveda pa je kljub
vsemu potrebna sprotna evalvacija procesa pomoči skozi celotno šolsko leto.

b) Svetovanje o ustreznih socialno-pedagoških postopkih/ukrepih/intervencijah
Socialno-pedagoške intervencije so v širšem pomenu posegi socialnega pedagoga, s
katerimi poskuša posredovati in vplivati na elemente v svojem poklicnem polju. Z ožjim
vidikom razumevanja intervencij pa razumemo predvsem tiste posege, ki jih socialni
pedagog usmerja na uporabnika in na skupino uporabnikov.(Kobolt, 2010).
Caf (2010) meni, da so socialno-pedagoški interventni modeli usmerjeni v doseganje
sprememb tako pri posamezniku kot v okolju. Bistveni cilj vseh pedagogik je integrirani
rezultat, ki ga je težko doseči z razdrobljenimi posegi (Ucar, 2013). Izbor modelov
interveniranja je odvisen od ocenitve otrokovega položaja ter njegovih potreb, od njegovih
strategij obvladovanja posameznih situacij, njegovih osebnih življenjskih ciljev ter
otrokovih načrtov in osebnih izbir. (Caf, 2010)
Caf (prav tam) našteva naslednje socialno-pedagoške intervencije: svetovalne, podporne,
kompenzacijske, korekcijske, usmerjevalne in socialnoterapevstve. To hkrati pomeni, da
so intervencije socialnega pedagoga utemeljene na podlagi različnih teoretičnih
paradigmah, katerih teoretično ozadje mora biti socialni pedagog zmožen prenesti v
konkretno situacijo pri delu z otrokom, pri čemer ne sme zanemariti individualnih
značilnosti vsakega posameznega otroka ter specifičnosti situacije, znotraj katere poteka
intervencija (Kobolt, 2010).
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c) Pomaga pri sestavljanju in realizaciji individualnih vzgojnih programov
Individualizirani program je »načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojnorehabilitacijskega dela posameznega otroka« (Vzgoja in izobraževanje OPP, 2011, str. 20),
katerega del je tudi individualiziran vzgojni program. Za oblikovanje

učinkovitega

individualiziranega programa pomoči je potrebno vedeti, zakaj otrok v določenih situacijah
izvaja določeno vedenje ter zagotoviti čim bolj interdisciplinarno sodelovanje (Janjušević,
Pulec Lah, 2011). Na podlagi ocene vedenja lahko predlagamo oziroma oblikujemo načrt
pomoči, ki bo prilagojen posameznemu otroku ter njegovim potrebam – torej
individualiziran.

Mobilni socialni pedagogi so najpogosteje v vlogi sooblikovalca individualiziranega
programa in program dopolnijo s predlogi o intervencijah, z načrti procesa pomoči ter
oblikovanjem

končnih

ciljev.

Kvaliteten

individualiziran

program

je

skupek

interdisciplinarnega pristopa in je vedno rezultat timskega dela. Pri oblikovanju ter
načrtovanju izvajanja individualiziranega načrta pomoči naj bi sodeloval interdisciplinarni
tim strokovnjakov, ki:
 »poznajo predpisan učni oz. vzgojni načrt (učitelji, vzgojitelji),
 poznajo razvojne značilnosti otrok in različne posebne vzgojno-izobraževalne
potrebe (specialni pedagog oz. defektolog, psiholog, logoped in drugi šolski
svetovalni delavci ali specialisti po potrebi),
 lahko odločajo o organizacijskih in prostorskih prilagoditvah, zagotavljanju
ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev ter podobno (ravnatelj, pomočnik
ravnatelja, pedagoški vodja)« (Pulec Lah, 2004, str. 15).
Individualni vzgojni program lahko doseže svoj namen, če so vsi akterji aktivni tako pri
soustvarjanju kot tudi pri realizaciji. Potrebno ga je doživljati kot »živ« dokument, katerega
se ob sprotnih evalvacijah lahko spreminja in prilagaja.

d) Svetuje učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri reševanju vzgojne
problematike
Učitelji in drugi strokovni delavci, ki se soočajo z otroki z izrazito vedenjsko problematiko
se ob pojavi občasnega in manj intenzivnega motečega vedenja poslužujejo osnovnih,
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klasičnih postopkov za soočanje z motečim vedenjem. Ti pristopi vključujejo raznolike
metode poučevanja, upoštevanje različnih učnih stilov učencev, podajanje jasnih navodil
ter pravil in krepitev sprejemljivega vedenja preko izražene spodbude in pohvale. Pri
posameznih učencih se moteče vedenje pojavlja pogosteje, intenzivnejše jih to bistveno
ovira pri šolskem razvoju. Moteče vedenje posameznega otroka vpliva tudi na proces
vzgoje in izobraževanja njegovih vrstnikov. V takšnih primerih enostavni pristopi učiteljev
niso dovolj in ne omejujejo motečega vedenja, nekateri ukrepi lahko celo poslabšajo že
sicer moteče vedenje. (Janjušević, Pulec in Lah, 2011).
Potrebno je zavedanje, da se vloga učitelja v 21. stoletju spreminja in kot opozarja Končar
(2010), le-ta prehaja iz vloge podajalca znanja ter postaja usmerjevalec in koordinator
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Kroflič (2011) opozarja, da učitelji, ki imajo
težave z uravnavanjem vedenja, te največkrat pripišejo izključno težko vodljivim
posameznikom, medtem ko uspešnejši učitelji »motenj« ne zaznavajo. Zato je ena
temeljnih vlog mobilnega socialnega pedagoga opremiti učitelje z znanji, kako reagirati v
primeru neprimernega vedenja, jih seznaniti z alternativnimi možnostmi interveniranja ter
ozavestiti pri učiteljih, da diagnosticiranje motečega vedenja vsaj toliko kot o nosilcu
izstopajočega vedenja govori tudi o tistem, za katerega je vedenje moteče (Kroflič, prav
tam).

e) Pomaga ali vodi socialno-pedagoške dejavnosti z učenci ali dijaki
Socialno-pedagoške dejavnosti z razredno skupnostjo (kot so dejavnosti čez vikend,
socialno-pedagoške delavnice, doživljajsko-pedagoški projekti ipd.), so ključni trenutki za
prepoznavanje skupinske dinamike ter posledično tudi vplivanje nanje.
Ena izmed pomembnih socialno-pedagoških dejavnosti so socialne igre, ki so sicer na prvi
pogled podobne »navadnim« igram, vendar pa jih od njih loči to, da so načrtovane ter
vodene aktivnosti, po katerih večinoma vedno sledi skupna evalvacija o dogajanju, počutju
udeležencev med aktivnostjo. Izvajanje socialnih iger omogoča mobilnemu socialnemu
pedagogu, da z opazovanjem udeležencev med igro ter njihovo povratno informacijo v delu
evalviranja zazna skupinsko dinamiko razreda. Glede na opaženo v prihodnosti načrtuje in
razvija socialne igre ter tako z načrtnimi aktivnostmi vpliva na razvijanje spodbudnejšega
socialnega okolja. Otroci s ČVT so v razredu zaradi izstopajočega vedenja nesprejeti in so
vrstniki do njih pogosto odklonilni. Prav tako otroci, ki se pogosteje držijo ob strani in ne
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vstopajo samoiniciativno v aktivnosti, med vrstniki niso sprejeti in so odrinjeni iz
vsakdanjega dogajanja v razredu. Socialne igre omogočajo razvijanje socialnih stikov,
posameznemu učencu vpogled vase, v medsebojne odnose z vrstniki in so prostor, kjer
otroci dobivajo pozitivne izkušnje v medsebojnih odnosih. Da bi socialne igre dosegle svoj
namen, je ključno dobro načrtovanje evalvacije ob koncu aktivnosti.
Vse pogosteje se šole odločajo tudi za organizacijo vikenda socialnih veščin, kjer so v
ospredju ravno socialne igre.
Med socialno pedagoškimi krogi se je v zadnjih dvajsetih letih pričela razširjati pedagoška
disciplina doživljajske pedagogike, katero Krajnčan (1995) razume kot alternativo in
dopolnitev tradicionalnih in uveljavljenih vzgojnih oziroma izobraževalnih ustanov,
medtem ko jo Ziegenspeck, Fischer in Bitz (2005, v Krajnčan, 2007) opišejo bolj slikovito
in sicer, kot vedro pedagoško disciplino ter zadovoljno znanost, katere ne smemo
dojemati s predsodki, krči, temveč z lastno otroško radovednostjo, skorajda naivno,
znanost, ki je v svojem bistvu vrsta vzgojne reakcije. Kranjčan (prav tam) kot glavno
nalogo doživljajske pedagogike prepoznava v priklicu tiste oblike in načine življenja, ki v
modernem času izgubljajo svoje mesto. Zasnovana je torek kot oblika pomoči mladim,
posebej primerna za tiste učence, ki jih z drugimi metodami zelo težko spodbudimo k
sodelovanju oz. nam ne pustijo več blizu. Tak primer so lahko tudi otroci s ČVT. Izkušnje
strokovnjakov, ki ponujajo doživljajsko pedagogiko v različnih oblikah, pričajo, da ni
dovolj le to, da

mlade ljudi »zdravimo« z daljšimi izleti z jadrnico, bivanjem na

Laponskem, Švedskem, Finskem in v Kanadi (Farkaš, 2013). Takšni projekti potrebujejo
predvsem socialno-pedagoško pripravo in poprojektno fazo (Kiehn, 1997, v Farkaš, 2013).
V obeh primerih socialno-pedagoških dejavnosti gre za to, da, kot meni Vec (2007), vsak
član skupine v medsebojni interakciji najde sredstvo in izbor za zadovoljitev osnovnih
socialno-psiholoških potreb. Torej lahko skupina posamezniku pomeni bodisi sredstvo za
doseganje cilja ali pa cilj sam po sebi. Včasih je cilj že sama vključitev, interakcija v
skupini. V tem primeru rezultat - uspešnost ni pomembna, temveč so v ospredju odnosi
med člani in gre predvsem za doseganje socialne podpore ali socialne identitete.
Tako socialne igre kot doživljajski projekti za dosego višjih ciljev zahtevajo strokovno
načrtovanje ter evalvacijo. Z evalvacijo pridobimo ključni material, ki nam služi v
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nadaljnjem načrtovanju socialno-pedagoških intervencij na ravni posameznika, razreda in
konec koncev celotne šole. Kvalitetna »poprojektna« faza projekta, delavnic ali drugih
dejavnosti je ključna, saj omogoča prenos pozitivnih izkušenj, pridobljenih v omenjenih
aktivnostih v šolski vsakdan. Vodeno pridobivanje pozitivnih izkušenj je namreč eden od
najučinkovitejših načinov razvoja kompetenc (Bandura, 2000, v Frlec, 2007).
f) Svetuje in pomaga reševati razne krizne situacije z učenci, dijaki ipd.
Krizna situacija lahko negativno vpliva na posameznikovo doživljanje, mišljenje,
čustvovanje in odzivanje (Anzeljc, 2010) in predstavlja stresni dejavnik za vse šolajoče
otroke. Še posebej stresno je lahko za otroke s ČVT, za katere je značilno, da imajo nizko
frustracijsko toleranco, so hitro prizadeti in imajo manj pozitivnih izkušenj z interakcijo
med vrstniki in odraslimi (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Krizna situacija je zato za
slednje še toliko bolj stresna in povzroča večje stiske, ki jih nemalokrat izražajo z za šolo
nesprejemljivim vedenjem.

Najpogostejše krizne situacije v osnovni šoli se dotikajo predvsem situacij, povezanih z
nasiljem: avtoagresija, fizično nasilje med posameznimi učenci, vrstniško nasilje in nasilje
oz. sum nasilja v družini. Na področju nasilja v družini je bil s sprejetjem Pravilnika o
obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2009) postopek pri sumu na
obstoj nasilja v družini zelo standardiziran. V tem primeru vidim vlogo mobilnega
socialnega pedagoga predvsem kot koordinatorja internega tima, v kolikor gre za otroka, s
katerim sicer opravlja mobilno socialno pedagoško delo.
V primeru avtoagresije, fizičnega nasilja med posameznimi učenci ali vrstniškega nasilja,
je smiselno izkoristiti dodatne ure strokovne pomoči mobilnega socialnega pedagoga kot
čas, namenjen izvajanju vzgojnega programa.

2.3.6 Prednosti in pomanjkljivosti mobilne socialno-pedagoške službe
Mobilnost lahko hkrati predstavlja tako prednost kot pomanjkljivost. Prednost gre iskati v
prehajanju mobilnega socialnega pedagoga med šolami, kar mu omogoča vzpostavitev
kritične distance do odnosov znotraj pedagoških timov na posamezni šoli in razbremenitev
od vpliva in teže odnosov znotraj institucije. Druga prednost mobilnosti je, da jo redne
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osnovne šole zaradi fleksibilnosti koristijo po potrebi. To pomeni, da se lahko letno
prilagaja število ur, ki jih izvaja mobilni socialni pedagog na eni osnovni šoli.
Če razumemo delo mobilnega socialnega pedagoga na nivoju šolske klime ter odnosov
znotraj posamezne institucije, je lahko mobilnost v tem primeru prej slabost kot prednost.
Mobilni socialni pedagogi sicer lahko razvijejo objektivno distanco do problema, vendar je
vprašanje, ali je zaznavanje stanja realno ter kolikšna je realna moč nekoga »zunanjega«,
da vpliva na tej ravni.
Poleg mobilnosti se kot prednost mobilnih socialnih pedagogov lahko izpostavi holistični
pristop k razumevanju posameznika ter njegove situacije. Kyriacou (2013) poudarja, da gre
pri socialno-pedagoškem razumevanju otroka ter njegovih težav za povezovanje glave, srca
in rok v eno celoto. Z njim se strinja tudi Ucar (2013), ki meni, da gre pri socialni
pedagogiki v nasprotju s tradicionalno pedagogiko (še posebej tradicionalno šolsko
pedagogiko), za razumevanje osebe kot celote in ne za ločevanje na dele, kot so znanje,
čustva in dejanja. Če želimo zadovoljiti potrebo po celostnem pristopu, kmalu ugotovimo,
da morda mobilna oblika pomoči v obliki, kakršno jo poznamo danes, ni ravno najbolj
optimalna izbira. Zaradi pretirane pozornosti, namenjene področju dela s posameznikom,
pomoč v večini primerov ostaja na nivoju individualne obravnave in se zaradi narave dela
težko razširja na ostala področja delovanja.
Na potrebo po evalvaciji socialno pedagoške pomoči opozori Kobolt (2010), saj se z željo
po strokovni uveljavitvi (mobilnih) socialnih pedagogov v procesu vzgoje in izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami, še posebej otok s čustvenimi in vedenjskimi težavami zdi, da
z izbranimi socialno pedagoškimi intervencijami lahko dolgoročno in usodno zaznamujejo
posameznika. Tudi vsak dobronamerni poseg, ki ne upošteva položaja, potreb, intenc
posameznika in njegovega socialnega konteksta, lahko dodatno stigmatizira (prav tam).
Zavedanje naštetih dejavnikov razumevanja otroka je sicer prisotno pri mobilnih socialnih
pedagogih, vendar jim narava dela ne dopušča interveniranja na ostalih področjih. Zdi se,
da se mobilni socialni pedagogi, kljub zelo široko zastavljenim aktivnostim znotraj
kompenzacijskih, preventivnih, korekcijskih ter socialno integrativnih programov, še
vedno poslužujejo predvsem učne pomoči, kar lahko razumemo kot posledico pretirane
storilnostne naravnanosti. Kobolt (2008/b) opozarja, da je prav storilnostna uspešnost (kot
je učna uspešnost), tista, katero srečamo na vsakem koraku in se kot temeljna zahteva
postavlja pred otroka. Tako se znajdemo v konfliktu dveh različnih trendov, ko se zaradi
vedno večje zahtevnosti osnovnošolskega izobraževanja ter usmerjanja učencev s
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posebnimi potrebami v redne izobraževalne programa (Kobolt, 2010), vzpostavljajo stiske
tako na strani učencev, kot tudi učiteljev in ostalih pedagoških delavcev. Vprašanje, ki se
na tem mestu poraja, je, ali je organizacija mobilne socialno pedagoške službe zgolj še ena
strokovna služba, ki utrjuje prakse trenutnega šolskega sistema ali lahko to preseže in
prične s postopanjem proti spremembam obstoječega stanja?

2.3.7 Potrebne kompetence ter osebnostne lastnosti mobilnih socialnih
pedagogov
Vernooij (1995, v Kobolt in Dekleva, 2007) opredeli štiri glavne skupine pedagoških
kompetenc, ki jih razume kot ključne za socialno-pedagoško delo. Prva skupina so
osebnostne kompetence, ki vključujejo spoznavanje in poznavanje lastnih stališč, vrednot,
predsodkov, lastne čustvene odzive, pričakovanja ter zavedanje svojih lastnih moči na eni
ter šibkosti in omejitev na drugi strani. Druga skupina kompetenc zajema pridobivanje
zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi zagotavlja širok
spekter različnih teoretičnih pristopov, katere lahko mobilni socialni pedagog prenese v
praktično delovanje. Naslednja skupina je sposobnost analitičnega razumevanja situacij
uporabnikov znotraj družbenih kontekstov (poznavanje in razumevanje socialnih situacij,
razumevanje konfliktnih situacij, zavedanje vloge lastnih zaznavnih mehanizmov ter
prepoznavanje svojim kompetenc za reševanje situacije. V zadnjo skupino sodijo
kompetence ravnanja, ki se kažejo z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter osebnostno rast. Kompetence ravnanja omogočajo kreativno iskanje
ustreznih načinov reševanja oz. poseganja v situacije.
Evropsko združenje socialnih pedagogov (European Boreau of the International
Association of Social Educators – AIEJI) je leta 2006 izdal konceptualni okvir kompetenc,
v katerem kompetence socialnih pedagogov delijo v dve skupini:
1. osnovne kompetence; označujejo različne ravni delovanja, posredovanja in
evalviranja znotraj različnih praks;
2. osrednje kompetence; vplivajo na možnosti ter pogoje za socialno-pedagoško
delo.
Tabela 1: Pregled socialno-pedagoških kompetenc (AIEJI, 2007)
1. skupina:

kompetence posredovanja
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OSNOVNE KOMPETENCE

kompetence vrednotenja, načrtovanja in organiziranja
ukrepov
kompetence refleksije lastnega poklicnega polja
osebnostne in odnosne kompetence
socialne in komunikacijske kompetence
organizacijske kompetence

2. skupina:

sistemske kompetence

OSREDNJE KOMPETENCE

razvojne in učne kompetence
kompetence profesionalne prakse (teoretično znanje,
izvajanje

poklica,

kulturne

kompetence,

kreativne

kompetence)
Za delo mobilnega socialnega pedagoga so pomembne vse zgoraj naštete kompetence, ki
mu omogočajo kakovostno opravljanje preventivnega, razvojnega, kompenzatornega,
vzgojnega ter socialno-pedagoškega dela. Zaradi narave dela mobilnih socialnih
pedagogov bi lahko rekli, da so poleg osnovnih kompetenc zelo pomembne tudi osrednje
kompetence, še posebej organizacijske kompetence, saj se mobilni socialni pedagog
dnevno srečuje s tremi ali več različnimi rednimi osnovnimi šolami, z različnimi pogoji in
organizacijo dela. Prilagajanje trenutnim pogojem dela mora biti mobilnemu socialnemu
pedagogu izziv in ne obremenitev, saj je prilagajanje stalnica njegovega vsakdana.

2.3.8 Prihodnost mobilne socialno-pedagoške službe
Večina učiteljev sodelujočih v raziskavi9 ocenjuje, da so med posameznimi nalogami, ki
naj bi jih izvajale podporne institucije pomembne oziroma zelo pomembne aktivnosti kot
so nadaljnje strokovno izobraževanje učiteljev (96 %), svetovanje glede ustreznih
pripomočkov (92,4 %) izposoja didaktičnih pripomočkov (91 %), izvajanje mobilne službe
(79,5 %) ter izdelava ekspertiz o otrocih s posebnimi potrebami (77 % učiteljev) (Vzgoja
in izobraževanje OPP, 2011). Kot je razvidno iz zgornjih podatkov večino aktivnosti, ki jih
učitelji prepoznavajo za pomembne, predstavlja področja dela, ki so v veliki meri že sedaj

Raziskava »Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi
potrebami analiza stanja in predlogi«, nosilka raziskave E. Novljan, 2004.
9
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del storitve mobilne pedagoške pomoči, čeprav le posredno. Možnost za razvoj mobilne
socialne pedagogike oziroma socialne pedagogike na splošno gre iskati v aktivnosti
nadaljnjega strokovnega izobraževanja strokovnih sodelavcev, ki poučujejo otroke s ČVT,
nudenju svetovalne storitve glede pripomočkov ter prilagoditev pri poučevanju. Omenjeni
dve aktivnosti bi pripomogli k bolj inkluzivno naravnanemu izobraževanju, saj gre za
aktivnosti, ki sta usmerjeni na okolje in ne neposredno na otroke. Pomembna aktivnost je
tudi izdelava ekspertiz o otrocih s posebnimi potrebami, predvsem na področju čustvenih
in vedenjskih težav. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju strokovnih mnenj bi lahko
stroka pridobila na veljavi in uspešneje prodirala v šolski prostor s svojim znanjem, idejami,
svetovanjem. Tudi izposoja didaktičnih pripomočkov bi se lahko razvila v eno pomembnih
aktivnosti mobilnih socialnih pedagogov, če bi se stroka aktivno usmerila v pripravo
didaktičnih pripomočkov, priročnikov za vzgojno in izobraževalno delo z otroki s ČVT.
Danes namreč mobilni socialni pedagog nima ključnih strokovnih pripomočkov,
publikacij, iz katerih bi lahko črpal ideje za svoje delo. Večinoma temeljijo priprave na
lastni iznajdljivosti, fleksibilnosti ter izvirnosti vsakega posameznika.
Da bi mobilni socialni pedagog lahko aktivno ter kvalitetno deloval na omenjenih
področjih, bi bilo potrebno mobilno socialno-pedagoško službo organizirati samostojno
izven timov mobilnih specialnih pedagogov ter šol s prilagojenim programom. Socialna
pedagogika kot stroka potrebuje nove podporne sisteme, ki bi omogočali kvaliteten razvoj
novih alternativnih programov pri izobraževanju in vzgoji otrok s posebnimi potrebami. V
tujini se kot alternativa tradicionalnim sistemskim ureditvam uveljavlja pristop
wraparound, ki je namenjeno oblikovanju pozitivnih odnosov in podpornih mrež med
mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter njegovimi sistemi (družina, šolski
delavci, drugi skrbniki, ...). (Kroflič, 2011).
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev problema:
Mobilna socialno pedagoška služba je nastala kot odgovor na potrebo šol, usmerjenim
otrokom s posebnimi potrebami, skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2011), da zagotovijo izvajanje dodatne strokovne pomoči. Znotraj mobilnih
pedagoških služb je svoje mesto našel tudi profil socialnega pedagoga, predvsem za delo z
otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
so ena izmed najmanjših skupin usmerjenih otrok, kar pomeni, da visokega števila ur, za
katere bi bila predlagana socialno pedagoška pomoč, ni pričakovati. Malo otrok,
usmerjenih v skupino s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter veliko število realiziranih
ur dodatne strokovne pomoči s strani zaposlenih socialnih pedagogov v svetovalni službi
šole pripomore, da je v Sloveniji relativno malo socialnih pedagogov, zaposlenih znotraj
timov mobilne pedagoške službe.
Zaradi specifičnosti potreb otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami me je zanimalo, ali
je mobilna socialno pedagoška služba v obliki, kakršni jo poznamo, res optimalna pomoč,
ki jo lahko sistem ponudi otrokom. Z raziskavo sem želela osvetliti delovanje socialnih
pedagogov znotraj mobilnih pedagoških služb, ugotoviti, kako široko lahko posegajo s
svojimi intervencijami, prepoznati možnosti za izboljšave in nadaljnji razvoj mobilne
socialno pedagoške službe ter spoznati glavne značilnosti omenjenega delovnega mesta.

3.2 Namen raziskovanja:
Namen raziskovalnega dela je bil pridobiti vpogled v delovanje socialnih pedagogov v
mobilni pedagoški službi. Zanimalo me je, katerih socialno pedagoških intervencij se
najpogosteje poslužujejo in koliko so intervencije usmerjene tudi v okolje (družino,
vrstnike, učitelje ...).V raziskavi želim pridobiti informacije o težavah, s katerimi se
srečujejo pri svojem delu, kako se z njimi spopadajo ter kakšno je mnenje mobilnih
socialnih pedagoginj o trenutni urejenosti področja vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami.
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3.3 Raziskovalna vprašanja:
Skladno z namenom raziskovanja sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
 Kaj mobilne socialne pedagoginje menijo o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami v osnovni šoli, še posebej otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami?
 Kakšno je mnenje mobilnih socialnih pedagoginj o izvajanju dodatne strokovne
pomoči za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami?
 Katere metode uporabljajo pri svojem delu ter kako pogosto svoje interveniranje
usmerjajo v otrokovo okolje (npr. družino, vrstnike, šolo ...)?
 Ali mobilne socialne pedagoginje prepoznavajo mobilnost kot prednost ali kot
slabost pri svojem delu?
 Kako ocenjujejo pogoje dela?


Katere so glavne težave, s katerimi se mobilne socialne pedagoginje soočajo pri
svojem delu ter kje vidijo rešitve zanje?

3.5 Raziskovalna metodologija
3.5.1 Vzorec
Vzorec je oblikovan namensko in vključuje mobilne socialne pedagoge, zaposlene v
zavodih ali šolah za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo
mobilno pedagoško delo na rednih osnovnih šolah. V vzorec sem vključila samo ženske,
ker na tem delovnem mestu v času raziskovanja ni bilo zaposlenega moškega socialnega
pedagoga. Sodelovanje pri raziskovanju je potrdilo 9 socialnih pedagoginj, zaposlenih v
mobilni pedagoški službi. Intervju sem osebno opravila z vsemi devetimi, nato pa izločila
dva intervjuja, saj sogovornici opravljata mobilno delo na manj kot treh šolah.
Intervjuvankam

sem zagotovila anonimnost, zato so v nadaljevanju poimenovane

sogovornica 1, sogovornica 2, sogovornica 3 itd.
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3.5.2 Raziskovalni instrument
Kot instrument raziskovanja sem uporabila polstrukturiran intervju, za katerega je značilno,
da si »raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z
intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa,
ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom
intervjuja« (Sagadin, 1995/b; Drever, 1997, vsi v Vogrinc, 2008, str. 109). V naprej sem
pripravila 5 sklopov vprašanj. S prvim sklopom sem želela s štirimi kratkimi vprašanji
pridobiti splošne informacije o zaposlitvi (oblika zaposlitve, trajanje, dosedanje izkušnje
...), ostali štirje sklopi pa se navezujejo na raziskovalna vprašanja. Vnaprej sem imela
pripravljenih 15 vprašanj.

3.5.3 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov
Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sem pregledala evidenco
zavodov ter osnovnih šol za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in
ugotovila, da je takšnih javnih zavodov v Sloveniji 45. Da bi izvedela, kateri med njimi
izvajajo mobilno pedagoško službo, sem za informacije zaprosila na Direktoratu za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, pod katerega se umešča tudi izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami. Iz direktorata sem prejela odgovor, da vsi omenjeni zavodi izvajajo
mobilno pedagoško službo, v nadaljevanju raziskovanja pa sem preko telefonskih
razgovorov z javnimi zavodi, ki naj bi izvajali mobilno pedagoško službo, ugotovila, da je
takšnih javnih zavodov 41. Izkazalo se je, da je bilo v šolskem letu 2012/2013 v 41 javnih
zavodih, kjer izvajajo mobilno pedagoško službo, zaposlenih 11 socialnih pedagoginj za
polovični ali polni delovni čas. Izmed enajstih socialnih pedagoginj, zaposlenih v mobilni
pedagoški službi, se je na vabilo za sodelovanje v raziskavi odzvalo 9 kandidatk, s katerimi
smo se preko elektronske pošte ter telefonskih razgovorov domenile za datume srečanj.
Intervjuje smo izvedle na njihovem delovnem mestu, z nekaterimi pa celo v njihovem
domu. Povsod nam je bilo zagotovljeno mirno okolje. Intervjuje sem opravila v juniju ter
juliju 2013. Intervjuji so v povprečju trajali 1 h in 15 min.
Vse sodelujoče so se strinjale s snemanjem pogovora na diktafon. S pomočjo posnetkov
sem nato dobesedno zapisala vsebino pogovora.
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Obdelave podatkov sem se lotila z induktivnim pristopom. Zapisane intervjuje sem najprej
nekajkrat prebrala ter podčrtala informacije, ki so se mi zdele pomembne za nadaljnje
raziskovanje. Iz podčrtanih delov besedila sem oblikovala kode 1. reda (kratke besedne
zveze, s katerimi sem želela izluščiti bistvo odgovorov). Po končanem kodiranju sem
kodam 1. reda pripisala kategorije, ki se povezujejo z raziskovalnimi vprašanji.
V nadaljevanju sem pod posamezno kategorijo primerjala odgovore vseh sogovornic ter
poiskala razlike ter stične točke v odgovorih. S pregledom posamezne kategorije sem
poskušala kar najbolje odgovoriti na raziskovalna vprašanja.
V Tabeli 2 prikazujem primer zapisa kodiranja dela intervjuja s sogovornico 4, celoten
zapis kodiranja istega intervjuja pa prilagam v Prilogi št. 1.
Tabela 2: Primer zapisa kodiranja dela intervjuja 4
Kode 1. reda Kode
2.
/koncepti
/kategorije

Zapis pogovora

Kakšne metode dela uporabljaš? Rekla si že eno
je pogovor, jasna sporočila…
Eno je to, jasna navodila. Potem je to, da otrok
ubistvu vedno sodeluje pri pravilih, pri oblikovanju Metode dela
pravil.

reda

Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe

Kar se mi zdi zelo pomembno je neko spoštovanje,
da se otrok zaveda, da je spoštovan, da je oseba, ki je Sodelovanje z Značilnosti mobilne
vredna. Ne glede na to ali ima same lepe ocene ali otrokom
socialno pedagoške
ima same slabe ocene.
službe
Tudi to, da nekak otroku poiščeš tisto kar je res Sodelovanje z Značilnosti mobilne
njegovo močno področje. Ker nekateri kljub temu da otrokom
socialno pedagoške
imajo ogromno težav on se zna osredotočit, če se ga
službe
na pravi način usmeri. Recimo to, da če nima stvari
s seboj, da ima eno varovalo, da lahko pride iskat.
Lej, jaz imam ravnilo, pa pridi iskat. Ni treba zaradi
tega panike pa neke čustvenih izbruhov, ampak pridi
in vzemi svinčnik, ravnilo. Pridi. Drugič ga boš pa
imel s sabo. Tako da se ga ubistvu uči z nekimi
takimi vzorci kako se da rešit situacijo, brez da bi
eksplodiral in iz tega naredil sam sebi in pa še komu
drugemu halo.
Pa sproščanje, kar velik. Niso to neka sproščanja Metode dela
vsesplošna, ampak da se otroku pokaže, da kadar je
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prestrašen, je zaskrbljen, so različne tehnike in
metode s katerimi se lahko sprosti, organizira,
pripravi k delu in je to čist vredu. In ima lahko nekaj
trenutkov za sebe, sploh pred testi ali pa ko jih je
strah. In tega je kar neki v šoli in jih je strah pa ne
znajo povedat.
Pa to, da zna povedat kaj si želi, da zna jasno izrazit
kaj želi od tebe met. To se pa veš čas učimo. To se
mi zdi zelo pomembno, ker če to otrok enkrat to zna
potem je delo…da reče učiteljica jaz pa to pa to
rabim.
Da se zna tudi postavit za sebe in da ni samo po sebi
umevno, da imamo te neke ure, ampak da zna rečt
tud, to bi pa sedaj rad delal.
Da se drži dogovorov , da ga vzpodbujam pri
držanju dogovorov. In seveda pohvala kot ena izmed
takih metod zelo učinkovitih. S tem da ne pohvala v
smislu joj kok si krasen, ampak pohvala, ko res nekaj
vredu naredi. Recimo, ko se dogovoriva da bo doma
nekaj pripravil neko zadevo za šolo. Referat ali
powerpoint, nekaj kar si želi, potem bova pa midva
popravila. Ali pa bova dodelala in pregledala. In ko
jaz vidim tisto kaj je naredil in če se mi res zdi, da je
vredu, rečem poglej tole se mi zdi pa res, tole si
dobro naredil, krasne slike si izbral, si poiskal na
internetu, fino, sedaj bova pa probala kaj bi lahko še
naredila. Da z nekim vodenjem pride sam do
rezultatov, da mu ne jaz ves čas …

Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe

Sodelovanje z
otrokom
Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe
Sodelovanje z
otrokom

Metode dela

Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe

Sodelovanje z
otrokom

Sugeriraš…
Ja. Tako da to so ene take metode. Sej ne vem če so
prave, ampak dejansko s temi metodami se da velik
dosežt. In so otroci potem bolj zadovoljni.
Pa glede tega prostora…Imate vi prav svojo
pisarno?
Ja jaz sem si jo izborila. Na enih šolah, na večini šol. Prostorski
Samo na eni nimam, ampak tam imam pa res samo pogoji
eno uro. Ja ubistvu imam.
Koliko ur pa ste potem največ na eni šoli?
Ja na eni šoli sem imela letos kar velik. Devetnajst.
To je kar velik.
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To ste potem kar večinoma tam, na tisti šoli.
Ja, to pol dojameš bistvo šole. Če zdej gremo kot
mobilna. Kaj je plus pa kaj je minus. Plus je to, ker
prideš od zunej in nisi obremenjen z stvarmi, ki se
dogajajo na šoli skoz in mogoče pri otrocih, ki imajo
določene vedenjske posebnosti so tudi zelo naporni
učiteljem in na sploh v šoli in skoz povzročajo neke
težave.
In ker sicer lahko pripelje do tega, da skoz poslušaš
eno in iste stvari, da pač imaš nek halo efekt v sebi
in mogoče zelo težko neke stvari realno vidiš in tudi
otrok te potem vidi kot nekoga, ki mu pomagaš,
ampak nekoga ki je pa sedaj tako kot vsi ostali
učitelji. To je sedaj ena tko, tko.
Je lahko dobro, da prideš, ultiš, otrok ti pove svoje,
učitelji ti povedo svoje, zdej ti pa moraš tule nekak
najdt eno tako, da pač rečeš učiteljem ok, otroku pa
tud, kaj zdej blo to, kar si pa ti vseeno odgovoren, kje
je tvoj del? To je mogoče lahko en plus ali pa tudi
ne. Nekih blaznih plusov in minusov ne morem se
zdej čist osredotočit, ampak to recimo da mi včasih
zelo pomaga lahko ne.

Prednosti
mobilnega dela Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe

Prednosti
mobilnega dela
Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe

Prednosti
in
slabosti
mobilnega dela Značilnosti mobilne
socialno pedagoške
službe

3.6 Predstavitev rezultatov in odgovori na raziskovalna vprašanja
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize intervjujev. Rezultati so prikazani glede
na kategorije. Pod posamezno kategorijo sem primerjala odgovore sogovornic tako, da sem
poiskala stične točke ter posebnosti oz. razlike med njimi. Nekatere kategorije sem zaradi
obsežnosti razdelila na več delov.
Tabela 3: Kategorije in njim pripadajoči pojmi
Št.
1.

2.

Kategorija
Kategorijam pripadajoči pojmi
Dodatna strokovna Izvajanje dodatne strokovne pomoči
pomoč

Težave pri izvajanju dodatne strokovne pomoči

Vključevanje OPP

Usmerjanje
Značilnosti populacije

- 52 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

3.

Pogoji dela

Materialni pogoji
Prostorski pogoji
Podporni sistemi

4.

Področja dela

Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Sodelovanje s svetovalno službo
Sodelovanje z otrokom
Metode dela
Sodelovanje s starši
Sodelovanje z učitelji
Sodelovanje z vrstniki

5.

Značilnosti dela

Prednosti mobilnega dela
Slabosti mobilnega dela
Težave mobilnih socialnih pedagoginj
Predlagane rešitve

V Tabeli 4 prikazujem podatke o dosedanjem delu sogovornic, predvsem koliko let že
delujejo kot mobilne socialne pedagoginje ter koliko otrok imajo trenutno vključenih v svoj
program.
Tabela 4: Pregled dosedanjega dela sogovornic
Sogovornica
Sogovornica 1

Preteklo delo
Sedanje delo
 Delovne izkušnje: 7 let v OŠ ter  Opravlja delo na treh različnih
OŠ.

4 leta v razvojnem vrtcu
 Začela

z

izvajanjem

mobilnega

ur

specialnega

pedagoga.
 Orala ledino na področju dela
mobilne socialne pedagoginje v
svojem okolišu.
 Do sedaj je imela največ 27 ur
DSP na teden, na več kot petih
šolah.
Sogovornica 2

 Kot

mobilna

socialna  Opravlja delo na treh OŠ.

pedagoginja deluje dve leti.
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 Poučuje še podaljšano bivanje na
šoli s posebnim programom.
Sogovornica 3

 Ni podatka

 Opravlja delo na treh OŠ.

Sogovornica 4

 Ni podatka

 Opravlja delo na treh OŠ.
 Ustanovila

svetovalni

center

izven redne zaposlitve.
Sogovornica 5

 Kot

mobilna

socialna  Polovico ur delovne obveznosti

pedagoginja deluje že štiri leta.

opravi kot mobilna socialna
pedagoginja. Ostale ure opravi na
šoli s prilagojenim programom.
 Trenutno ima v obravnavi 7
otrok.

Sogovornica 6

 Kot

mobilna

socialna  Opravlja tudi delo svetovalne

pedagoginja deluje že pet let.

sodelavke na šoli s prilagojenim
programom.
 V obravnavi ima 14 otrok.

Sogovornica 7

 Kot

mobilna

socialna  Trenutno opravlja delo samo

pedagoginja dela dve leti.

mobilne socialne pedagoginje.
 Obiskuje 6 različnih OŠ ter ima v
obravnavi 14 otrok.

3.6.1 Analiza kategorij
3.6.2.1 Dodatna strokovna pomoč
Izvajanje dodatne strokovne pomoči
Pravilnik o dodatni in fizični strokovni pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013)
opredeljuje DSP kot pomoč, ki se izvaja z namenom premagovanja primanjkljajev, ovir
oziroma motenj, kot svetovalna storitev ali kot učna pomoč in se izvaja skupinsko ali
individualno v oddelku ali izven oddelka. Dodatna strokovna pomoč se praviloma izvaja
tedensko, lahko pa tudi v strnjeni obliki in občasno. Zanimalo me je, v kakšni obliki se
dodatna strokovna pomoč najpogosteje uporablja v praksi.
Sogovornice izpostavljajo, da je način izvajanja DSP odvisen predvsem od populacije, s
katero mobilni socialni pedagog dela. Če gre za otroka s ČVT potem se priprave na uro
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nekoliko razlikujejo, predvsem pa morajo biti pripravljene, da se lahko priprava kadarkoli
spremeni zaradi trenutnih situacij, stisk, konfliktov ...
Sogovornica 1: »Ampak se pa zelo razlikujejo te ure od ur otrok, ki imajo
primanjkljaje na področju branja in pisanja. Ti tam natanko veš kaj boš tisto uro
počel, načrtuješ ane. Pri otrocih z vedenjskimi težavami pa ni tako enostavno.«, »...
in pogosto je naša ura potem naravnana glede na informacije, ki jih jaz dobim. Kaj
se je zgodilo v teh dneh, ko mene bi bilo. Ker struktura ure je pa pri teh otrocih (op.
s ČVT) blazno pomembna.«
Sogovornica 2: »Ja, če je specialno pedagoška pomoč, ki se tiče tudi praktično
direktno snovi, lahko delaš tudi na snovi poleg drugih stvari, ki jih delaš recimo za
pozornost pa za ne vem kaj še. Ali pa grafomotorične recimo, te lahko vključujejo
še snov, mi pa to zelo težko.«
Sogovornica 4: »Mislim da imam samo enega ali dva otroka, s katerimi pa res
delam bolj na tem področju, bolj samo na socialno pedagoškem. Tam se pa bolj
pogovarjava po kakšnih teh knjigah čustvena inteligenca. Pa mogoče kake take vaje
poiščem, pa tudi sama kdaj pripravim. Ampak to je vse skup imaginarno.«
Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč izvajajo sogovornice pogosto, čeprav imajo
nemalokrat težave z združevanjem socialno pedagoških ciljev z učno snovjo. Kljub vsemu
poskušajo znotraj obravnave učne snovi najti načine, kako krepiti otrokove socialne
veščine.
Sogovornica 1: »Zdaj zelo idealno je reči, mi pa ne delamo snovi. To ni res. Tisti ki
to reče, ne vem, tudi če to dela, dela na škodo otroka.«
Sogovornica 2: »... mi pa to zelo težko (op. vključujejo učno snov).«
Sogovornica 4: »Sploh, ko so kakšne situacije, ko je vse odvisno od tistega
otrokovega uspeha, ti pa maš pač neke čist druge vsebine, ki bi jih z njim rad
predelal, pa sploh ne pride na vrsto. Ta učni del kar pride zraven, vendar res
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poskušam potem na ta način tudi na socialno pedagoških področjih kot so vztrajnost
... skozi te strategije vedenjske.«
Sogovornica 5: »Na nekaterih šolah, bom rekla po mojih izkušnjah, so te bolj v
manjšinah, je pa treba, če ga ti vzameš od pouka, je treba šolsko snov delat. Kar je
meni malo neugodno, ker ne vem, potem imaš pa inštrukcije matematike dejansko.«,
»Se mi zdi res škoda, da ima otrok recimo odločbo socialnega pedagoga, potem se
mora pa matematiko ali pa slovenščino z njim učit.«
Sogovornica 6: »Ali pa preko snovi ravno tak lahko ogromno socialno pedagoških
ciljev dosegaš. Ker jaz vedno pravim, učni uspeh je neka podlaga za dvig
samopodobe, za vse te stvari, ki pač temu otroku manjkajo, ki jih morajo dodelat.«
Ko pogovor nanese na vprašanje izvajanja dodatne strokovne pomoči individualno ali
skupinsko, v ali izven oddelka, so mnenja in dosedanje izkušnje zelo različne.
Sogovornica 1 ter 2 izvajata strokovno pomoč izključno individualno zunaj oddelka
(sogovornica 1: »Tudi ne vidim enega smisla (op. v izvajanju DSP v skupini), razen
mogoče tam, kjer gre za opazovanje socialnih interakcij pri skupinskem delu. Ker
tu imamo košarko, igramo hokej ...«, »Tu imam vse, kar rabim.«; sogovornica 2:
»Ja, jaz kar zaenkrat vse individualno. Nisem v razredu še.«), medtem, ko se
sogovornica 4 zelo striktno drži predvsem zapisanih smernic v odločbi (»Ja,
odvisno od tega, kaj piše na odločbi; večinoma pa če piše v odločbi individualno
izven razreda, se tega držim, razen če opazim, da so na primer težave pri kakih
zapisovanjih snovi, da nima urejenih zvezkov, da nima urejene peresnice, da se skoz
miga. Potem mogoče kakšno uro, če res jemljejo novo snov, da sem mogoče z
otrokom v razredu.«, »Se pa moram držat odločbe, tako da izven tega zelo težko
greš. Naj ne bi šli.«) Sogovornici 5 in 7 se nista opredelili za eno obliko dela, temveč
načeloma prilagajata izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokovim potrebam
(sogovornica 5: »Pri nekaterih bolj individualno, k je pač, mislim da, to bolj
potrebno. Sploh, če gre za kake čustvene al pa samopodoba. To ne moreš potem v
razredu delat ane, če rabiš na tem delat. Recimo pri nekaterih, pri enem fantu
recimo, pa izključno v razredu.«; sogovornica 7: »Večinoma, velika večina
individualno.« »Včasih grem tudi kot spremstvo, recimo proti koncu šolskega leta,
ko ni več tistega pouka ane, potem grem kot spremstvo zraven, če gredo na kak
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pohod .... In meni so te stvari v bistvu zelo dragocene. Ker otrok v skupini je
vsekakor čisto drugačen kot pri individualnem delu.« Sogovornica 3 je edina, ki se
bolj kot ne opredeli v prid delu v oddelku ter skupinskemu izvajanju dodatne
strokovne pomoči (»individualno se zelo malo stvari pokaže«).
Ure dodatne strokovne pomoči načeloma vse sogovornice izvajajo v času pouka,
razen sogovornica 6, ki bolj pogosto izvaja ure DSP izven pouka, za kar pridobi
soglasje staršev in šole (»ker tam, kjer ima otrok samo eno uro socialnega
pedagoga, težim k temu, da delam izven pouka ne.«, » ... tu gre vedno za soglasje s
starši potem. Zaprosimo starše za pisno soglasje, jim povemo kak in kaj, ker jst
socialno-pedagoških ciljev ne morem dosegati, če moram obravnavati snov. Lahko
jih nekaj, delno, preko snovi. Ne moreš pa tak, kakor bi bilo treba.«). Soglasje
staršev je potrebno pridobiti, ker naj bi po besedah sogovornice 4 priporočila
komisije izključevala ure po pouku, ker je to dodatna obremenitev otroka (»ker za
te otroke dejansko piše oziroma dejansko v odločbi piše tud, da se jih nekak ne bi
jemalo po pouku, ker so preutrujeni in ker dejansko težko še potem ena na ena
delajo«).
Težave pri izvajanju dodatne strokovne pomoči
Prva težava, s katero se mobilne socialne pedagoginje srečujejo pri izvajanju dodatne
strokovne pomoči, je določitev predmetov, pri katerih otrok lahko manjka med poukom.
Hkrati izrazijo dvom v smiselnost tako organizirane pomoči.
Sogovornica 1: »Ne moreš ti vzet sedmošolca od ure naravoslovja. Kdo pa
zagotavlja, da bo on to snov potem obravnaval?«
Sogovornica 2: »In tisto snov je treba nadoknadit, tudi ni dorečenega, kdaj jo bo
nadoknadil, kako, s kom. Je učitelj zato odgovoren, ali je učenec, a si ti? In pol sam
malo moliš, da se bo to samo po sebi nekak rešilo, ali pa probaš še nekak.«
Sogovornica 3: »Sej tud to ven jemanje iz razreda za te socialne stvari je tud malo
sporno. Vseeno morajo oni pol to nadoknadit, ne vem, zgodovino ali karkoli jih že
ven vzameš.«

- 57 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Sogovornice so kritične do trenutnega izvajanja dodatne strokovne pomoči. Iščejo smisel
takšne pomoči, ki sicer nudi otroku oporo in pomoč, po drugi strani pa mu onemogoča
sledenje razlagi in pouku. Posledično mora otrok to snov ponovno nadoknaditi
individualno.
Druga težava, ki jo izpostavljajo mobilne socialne pedagoginje, je stigmatizacija, ki jo
takšna oblika pomoči prinaša tako otrokom, kot tudi zaposlenim.
Sogovornica 3: »Malo je to, da destigmatiziram to svojo vlogo, da ga ven vzamem.«
Sogovornica 2: »Pa nekateri otroci se sramujejo tega. Zato, ker jim tudi okolica
daje tak občutek …«
Sogovornica 4: »Pri socialnem pedagogu more bit pa vključen še center, more bit
kakšna taka družinska problematika in potem se to kar hitro šole ustavijo in tudi
centri niso vse povsod tako organizirani, da bi šlo to malo bolj tekoče ali pa brez
nekega velikega pompa. Tu so težave.«
Ugotovitve glede izvajanja dodatne strokovne pomoči
Mobilne socialne pedagoginje poudarjajo fleksibilnost pri načrtovanju strukture ure
dodatne strokovne pomoči, saj morajo vsebino ure prilagajati posameznemu otroku ter
šolskim situacijam, ki se zgodijo v preteklem tednu. Največjo prilagodljivost od njih
zahteva ravno delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Kljub prilagajanju
preteklim dogodkom ter počutju otroka, mobilne socialne pedagoginje opozarjajo, da je
nemalokrat pri delu z otrokom v ospredju učna snov, preko katere pa zelo težko dosegajo
socialno-pedagoške cilje ter ne razvijajo otrokovih socialnih veščin. Večina sogovornic
dodatno strokovno pomoč izvaja individualno v času pouka, izven razreda.

3.6.2.2 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
Začetke svojega mobilno pedagoškega dela sogovornica 1 opisuje kot težke, saj so se
nekatere šole ter šolski kolektivi v času njenega nastopa šele seznanjali z razvijanjem
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inkluzivnega okolja za otroke s posebnimi potrebami (»Ko smo začeli, ni bilo fajn (op.
glede pripravljenosti na vključevanje OPP).«, »Tudi učitelji so bili do nas še kar
nezaupljivi, kaj pa vem, niso čisto dobro razumeli.«).

Skladno z ugotovitvijo Opare in sodelavcev (2010), tudi mobilne socialne pedagoginje
ugotavljajo, da je otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami usmerjenih manj, kot bi jih
bilo lahko.
Sogovornica 1 meni, da je usmerjenih otrok v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi
težavami manj, kot bi jih lahko bilo, kar pripisuje natančnemu spremljanju komisije za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki pred podanim predlogom za usmerjanje
zahteva izvedbo petih korakov izvirnega delovnega načrta (sogovornica 1: »... je tudi krivo
to, da je zdej, kar se mi zdi prav, komisija zelo striktna glede izvirnega delovnega načrta
za otroka, da more bit vseh 5 korakov narejenih in tako naprej.«). Hkrati sogovornica 1
opozori, da je pri nekaterih otrocih s čustvenimi in vedenjskimi težavami to težko izvedljivo
(»Čeprav pri čustvenih in vedenjskih motnjah je to malo težje. Zdej, če otrok ima
primanjkljaje na posameznih področjih in čustvene in vedenjske, potem ja. Drugače pa
imamo zdaj dva vedenjca, ki sta v postopku, pa nimata 5 korakov za seboj, ker jih je
nemogoče naredit, ne.«), medtem ko sogovornica 6 gleda na pet korakov izvirnega
delovnega načrta kot na oviro, ki zavira postopek usmerjanja (»Vedno je potrebno vseh
tistih 5 korakov prej izpeljat in to traja ...«).
Da je v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami usmerjenih vse manj otrok
(sogovornica 3: »Teh odločb je še dost malo ane.«; sogovornica 7: »Z vedenjskimi in
čustvenimi jih je skoraj najmanj, bi rekla.«), vidijo sogovornice razlog v tem, da čustvene
in vedenjske težave niso dovolj prepoznane s strani zaposlenih v osnovni šoli (šolska
svetovalna delavka, učitelji, ravnatelji ...) (sogovornica 3: »Niso prepoznani s strani
učiteljev. Sploh ne tisti, k so vase (op. zaprti), sej ti k so ven (op. ekstravertirani), k štalo
delaj, jih vsak vid. /.../ Sej verjetno bi jih bilo še več za odločbo, sam se ne odločajo učitelji
in po moje sploh ne vidijo te možnosti.«; sogovornica 4: »In potem je samo zavedanje ene
šole, če pozna kader, če pozna socialnega pedagoga, ker ravnatelji, v mnogih primerih, jim
je ubistvu vseeno. Zdej, če svetovalne službe poznajo kader socialni pedagog, če imajo
pozitivne izkušnje s tem kadrom, potem rečejo, mi bi pa ta kader imeli.«; sogovornica 6:
»Kak je ravnatelj dovzeten za to, tk so potem tudi učitelji. Če se ravnatelj zaveda, da imajo
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dejansko otroci posebne potrebe in da rabijo posebno obravnavo, potem to prenese na
učitelje.«; sogovornica 4: »Vsi (op. učitelji) se strinjajo, da je tega ful preveč (op. otrok z
odločbo o posebnih potrebah). Ne vejo čist točno, kako bi s tem, veliko je dela še
dodatnega.«). Po drugi strani pa sogovornica 5 pove, da pa vendarle po pogovoru z učitelji
pri njih zaznava večjo prepoznavnost čustvenih in vedenjskih težav (»Ko greš na šolo, pa
slišiš, da je velik, velik tega (op. otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami.«).

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v postopku usmerjanja otroka v
posamezno skupino poleg lastnega srečanja z otrokom v veliki meri upošteva poročilo šole.
Zato sogovornice še posebej izpostavljajo pomen natančnega opisa otroka, pravilne
»diagnostike« ter korektnega poročanja, ki bo v korist otroku.
Sogovornica 5: »Zdaj sicer ne vem, ta komisija, ampak kakor je meni znano, kakor meni
kolegice pravijo, ki delajo na komisiji, tud dosti odvisno od tega, kakšno poročilo šola
napiše. /.../ Zdaj, če oni poudarijo bolj kako učno področje, pol se bolj oni na to naslonijo.
Če pa šola veliko tudi socialnega, čustveno in vedenjsko področje opiše, pa se potem lažje
tud odločijo za to (op. usmerjanje v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami).«
Sogovornica 6: »Sploh pa, ko gre otrok na komisijo. Tiste pol ure al pa v eni uri, ko ga ima
nek strokovnjak na pregledu, je težko to ugotovit. Jst mislim, da še vedno dajo premalo
poudarka na poročilo šole ane. Ker v šoli le poznajo otroka, učitelji določen čas delajo,
ker nikoli se ne gre takoj v usmeritev.«

Mobilne socialne pedagoginje kot glavne kritike postopka za usmerjanje izpostavijo
naslednje štiri točke:
-

1. Dolgi postopki:

Zaradi dolgih postopkov usmerjanja, otroci nemalokrat

prepozno prejmejo ustrezno pomoč in se ob primarnih težavah lahko nakopičijo še
dodatne težave kot posledica neuspešnega spoprijemanja otroka in sistema s
primarno težavo. (sogovornica 4: »In večinoma dobivajo zlo pozno, če nismo, če
niso učitelji že osveščeni in da ga v prvem razredu že dajo, ampak potem je ta
postopek dost kompliciran, tko da res traja zlo dolg. In v petem razredu ima potem
otrok že res toliko primanjkljajev, da začne odstopati tudi že tam. Seveda, jaz nisem
nič vreden in potem se je treba pokazat na kakih drugih področjih in seveda tam se
večkrat zalomi, da pride do tega, da se pokaže marsikatera vedenjska posebnost.«;
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sogovornica 6: »... in potem smo se v bistvu dogovarjali, da se vseeno gre v uradno
spremembo odločbe, ampak se je zadeva zavlekla in sta potem pol leta bla samo z
učno pomočjo. Potem sta dobila novo odločbo in se je poznalo. /.../ Potem pa tisti
čas ves še, da to staršem dopoveš, da je potrebno in da grejo papirji nekam. Potem
pa še tisti drugi del, da se papirji obravnavajo, pa da se otrok pogleda, pa da se
odločijo potem. Tisto je pa res potem, zna biti taka zguba časa, da je marsikaj že
lahko zavoženo.«).

-

2. Pomanjkanje zgodnje diagnostike: Zaradi strahu pred stigmatizacijo ter slabšega
prepoznavanja ČVT pri nekaterih učiteljih, so predvsem otroci

s čustvenimi

težavami nemalokrat spregledani. Ko se zaradi notranjih stisk pojavi moteče
vedenje za okolico, pa so lahko težave otroka že tako kompleksne, da ne bo
usmerjen pravilno. (sogovornica 4: »... sploh je težava na tem, ker pri nas zgodnjega
odkrivanja ni. Tudi na čustvenih težavah opažamo, no to smo mi opazil, da
zgodnjega odkrivanja in diagnosticiranja je zelo malo. /.../ In to pomeni, da otroka
v tretjem razredu, če ga zelo hitro odkrijemo, potem v četrtem razredu v usmerjanje
in postopek. Kar potem spet traja svoje leto. Tak da otrok včasih v petem razredu
dobi ure DSP, kjer seveda dobi defektologa. V petem razredu premagovanje ovir in
primanjkljajev, jaz ne vem, razvojno nekak ne gre skup, če dobi tak pozno.«).

-

3. Razumevanje in sprejemanje staršev: Vloga staršev je pri postopku usmerjanja
zelo pomembna, saj se redko vloži vloga za usmerjanje otroka v skupino otrok s
posebnimi potrebami brez soglasja staršev (sogovornica 6: »Redki so primeri, ko
gre zadeva po uradni dolžnosti, ker se s starši ne moreš dogovorit.«). Zaradi
pridobivanja soglasja staršev postopek lahko traja dlje časa, še posebej pri starših,
ki težje sprejmejo dejstvo, da ima njihov otrok posebne potrebe (sogovornica 6: »...
koliko so starši sposobni sprejeti to, da imajo otroka s posebnimi potrebami. Tudi
od tega je odvisno, al so starši to sposobni sprejet in potem to tudi priznat, al pa
hočejo to na nek način prikriti al se izogniti temu, pa potem iščejo druge vzroke za
težave, do katerih prihaja.«, »Predno staršem sploh uspeš dopovedati, da pa bi bilo
dobro za otroka pa za celo družino. Ker tam, kjer so čustvene in vedenjske težave,
al je v družini razlog, al pa so posledice za družino tolko negativne. Tak da tu, ta
čas je predolg. Tu se potem že zgubijo, ne samo dnevi, meseci al pa leta celo.«).
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Kot drugo težavo prepoznavajo stigmo, s katero se bojujejo starši, ko jim je
predlagana usmeritev otroka v s skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi
težavami (sogovornica 7: »... nekateri imajo že s tem probleme, da ima učne težave.
Starši imajo že s tem problem, da to predelajo, da ni otrok raven ne vem kako
blesteč. Da je pa vedenjsko in čustveno, pa pomoje še toliko težje predelajo. Ne
vem. Je verjetno to tudi malo vzrok.«). To pri starših sproža dodaten odpor in iščejo
druge alternative, ki pa niso nujno v otrokovo najboljšo korist.

-

4. Usmerjanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v druge skupine otrok s
posebnimi potrebami: Zaradi usmerjanja v drugo skupino otrok s posebnimi
potrebami, otroku pripada manj ur s socialnim pedagogom oz. mu morebiti sploh
ne

pripadajo

(sogovornica 4: »Ja, tuki je teh otrok kar neki, ampak vsi so dolgotrajno bolni.«;
sogovornica 5: »Sploh pri specifičnih učnih težavah velikokrat imajo otroci tud
vedenjske težave. Pa ker to ni primarna motnja ane, naj ne bi bila, potem ne dajo
recimo socialnega pedagoga.«; sogovornica 6: »Ne, nimajo vsi. Pri nekaterih je
bilo potem po sklepu strokovne skupine, ker redko, redko, še vedno se redko dogaja,
da ima otrok napisane vedenjske in čustvene motnje v odločbi. Nekateri majo, je
pa jih ogromno, ki bi morali imeti, pa nimajo napisanih.«). Sogovornica 6 in 7
opozorita na pretirano poudarjanje učnega uspeha z vseh nivojev šolskega sistema
(učitelji, ravnatelji, komisija za usmerjanje, ...); (sogovornica 6: »Dobil je odločbo
v petem razredu, vedenjske in čustvene, dve uri socialnega pedagoga, eno uro
učitla, druga triada, ob prehodu na drugo triado pa samo tri ure učitelja, samo
učno pomoč. Mislim jst sem ponorela, ko sem to odločbo videla. In to sta bla dva
primera ... /.../. Ne vem, na podlagi njihovega (op. komisija za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami) prepričanja, da otrok, ko pride v puberteto, ko pride v sedmi
razred, ko so učne zahteve še višje, da takrat več ne rabi (op. socialnega
pedagoga).«; sogovornica 7: »Nekateri pa imajo opredeljeno kot učne težave, pa
imajo na vedenjskem področju dosti več težav, kot tudi na učnem recimo. Izdelujejo
dokaj normalno razrede, ampak na vedenjskem pa s temi socialnimi odnosi s sošolci
imajo pa dosti več težav.«).
Sogovornica 7 razume kompleksnost posameznega primera (»Je pa res to zelo, če gledaš
otroka kompleksno, je izredno težko reči, kaj je. Ker jaz vedno pravim, vedenjci si učne
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težave nakopljejo, učne težave pa izpeljejo vedenjca ven.«), hkrati pa opozori na obrambno
strategijo učiteljev, ki raje pogledajo stran in »preživijo« eno leto z otrokom, kot da bi se
aktivno ukvarjali s tem primerom (»Otrok se lahko mogoče s strani učitelja prepozna, pa
se potem naprej ne spelje. Ali je že učitelj tisti, ki si misli, ah to leto bom že preživel z njim,
potem pa bodo tako drugi se ukvarjal.«).
Sogovornica 4 vzpostavi kritično distanco do vprašanja o usmerjanju otrok (»Ja, do
usmerjanja sem kar kritična, čeprav imam zelo dobre izkušnje /.../ nekega koncepta pa ne
vidim tle, da bi bil zdrav koncept. In tudi na otroke ubistvu čisto pozabimo.«).
Sogovornica 2 in 4 poudarita pomen samopredstavitve znotraj šolskih timov, preko katerih
se veča prepoznavnost profila socialnega pedagoga ter posledično tudi populacije s
čustvenimi in vedenjskimi težavami (sogovornica 2: »Jaz sem si tudi na tisti šoli, ko sem
vzela enega, sem na začetku na enem tem sestanku učiteljskem, kjer so bili vsi prisotni pa
to, sem kar malo bolj obširno povedala o tej pomoči. Ker tako je. Bolj se predstaviš, bolj
vejo za kaj gre.«; sogovornica 4: »Mene načeloma so sprejel in za mene bi tudi ure napisal
...«). Prepoznavnost strokovnega profila ter izkušnje s preteklim sodelovanjem, močno
vplivjo na vsebino poročila šole za komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter
tudi končno mnenje, katerega poda komisija. Med osnovno šolo in komisijo za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami namreč poteka komunikacija, v kateri se sporazumejo o
razpoložljivosti ustreznega profila na šoli (sogovornica 2: »Da vidi šola, da ima možnost
dobit nekoga za te ure. Potem tudi da predlog komisiji. Potem pa dobi od komisije nazaj, a
vi zadostujete pogojem, bo pa rekla, da ne (op. ker ne pozna svojih možnosti).«).
Ugotovitve glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami

Mobilne socialne pedagoginje ocenjujejo, da je vedno manj otrok usmerjenih v skupino
otrok s ČVT. Menijo, da gre razlog za to iskati v slabšem prepoznavanju čustvenih in
vedenjskih težav s strani učiteljev in ostalih strokovnih sodelavcev na šoli. Slabše
poznavanje omenjene problematike posredno vpliva na poročilo šole, katerega šola odda
Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Sogovornice opažajo, da se postopek usmerjanja pogosto sproži prepozno in traja predolgo.
Kot zelo pomembno v postopku usmerjanja izpostavljajo tudi vlogo staršev, ki se pri
usmerjanju otrok spopadajo z lastnim občutkom stigme in s svojimi aktivnostmi lahko
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postopek še dodatno podaljšajo. Mobilne socialne pedagoginje ocenjujejo, da so zaradi
pomanjkanja zgodnje diagnostike ter dolžine postopka nekateri otroci usmerjeni v napačno
skupino otrok s posebnimi potrebami. Rešitev zgoraj omenjenih težav vidijo v aktivni
(samo)promociji dela mobilnih socialnih pedagogov na šoli, kar bi vplivalo tudi na zvišanje
prepoznavnosti čustvenih in vedenjskih težav. Povečana subtilnost za omenjene težave
otrok bi vplivala na vsebino poročil, ki jih šole posredujejo Komisiji za usmerjanje.
Značilnosti populacije otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Mobilne socialne pedagoginje navajajo naslednje skupine otrok, s katerimi najpogosteje
delajo v sklopu mobilne socialno pedagoške službe:
-

čustvene in vedenjske težave,

-

motnje pozornosti in hiperaktivnost (znižana pozornost),

-

primanjkljaji na posameznem področju učenja,

-

specifične učne težave,

-

dolgotrajno bolni otroci,

-

otroci z avtističnimi motnjami (avtizem, aspergerjev sindrom, ...),

-

kombinacija različnih težav.

Tri sogovornice trenutno delajo izključno z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami
(sogovornica 1: »Ja, trenutno samo te (op. otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami).«;
sogovornica 2: »Ja, jaz izključno na tem področju. Nič specialnih.«; sogovornica 3: »Mhm
(op. dela samo s ČVT).«). Kljub temu, da nekatere mobilne socialne pedagoginje delujejo
izključno na področju čustvenih in vedenjskih težav, sogovornica 5 izpostavlja, da se otroci
s čustvenimi in vedenjskimi težavami skrivajo v drugih kategorijah otrok s posebnimi
potrebami (»Ugotavljamo, da v bistvu v primerjavi z drugimi kategorijami, da je res zelo
malo prav opredeljenih (op. kot ČVT).«).
Glavne karakteristike populacije, s katero delajo, opisujejo zelo raznoliko:
Sogovornica 1: »In tu gre za pretirano tihe, sramežljive, socialno nezrele otroke. Konec
koncev imamo tudi selektivni mutizem vedno bolj pogost. In take, ki so vzgojno, bom rekla
težje obvladljivi, preveč impulzivni, agresivni, avtoagresivni.«, »Ali pa recimo ti otroci
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imajo zelo, zelo občutek, sposobnost empatije, večina. To je neverjetno, res, vsi, ki so
čustveno vedenjsko. /.../ Ti otroci zelo radi govorijo, zelo neradi pa pišejo.«;
Sogovornica 2: »K sreči velikokrat nimajo učnih problemov naši otroci. Ali pa so zelo dobri
na kakšnem področju ne.«;
Sogovornica 3: »Ti otroci so v eni taki vlogi pavliha razreda in oni se tam vse kaj počnejo
in vsi se jim smejijo. Nekak more dobit potrditve tud na drugih področjih ane, da lahko s
tem neha.«, »Ti otroci so ponavadi zelo zahtevni. Ležijo po tleh, ne vem, se valjajo kje,
nočjo delat, preklinjajo in potem ane.«, »Niso prepoznani s strani učiteljev. Sploh ne tisti,
k so vase, sej ti k so ven, k štalo delajo, jih vsak vid.«;
Sogovornica 7: »... tega zavedanja nimajo (otroci s ČVT), da so oni tisti, ko svoje vedenje
sprožajo. Zavedanja o tem nimajo, kako jih drugi vidimo.«;
Sogovornica 6 je pri opredeljevanju otrokovih težav ali motenj bolj previdna kot ostale
sogovornice. Izpostavi vprašanje kombiniranih motenj ter dilemo, kdaj je nek pojav vzrok
ter kdaj posledica (»Ker je, jst pravim, zelo težko razmejit, kaj je vzrok in kaj posledica.
Kdaj so vedenjske pa čustvene težave posledica učnega neuspeha oziroma specifičnih učnih
težav, kdaj pa je obratno, oziroma kdaj pride zaradi kakršnih koli drugih razlogov za
vedenjske in čustvene težave.«).
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, še posebej z vedenjskimi težavami, so
nemalokrat v konfliktu z učiteljico (sogovornica 1: »Ker otroci pogosto prihajajo v konflikt
z učiteljem v razredu. /.../ Ampak pri individualni uri je pa on, takega otroka si lahko sam
želiš imet. In pride potem do navskrižja z učiteljico, ker v razredu pa do stropa skače, ker
se dejansko ne more zbrat.«).
Usmerjanje otrok v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami je še vedno bolj
kot ne redko (sogovornica 5: »Se mi zdi, da te otroci imajo zelo redko tud napisano prav
vedenjske in čustvene motnje v odločbi.«). Delno rešitev mobilne socialne pedagoginje
vidijo v aktivni samopromociji, saj se je ponekod število usmerjenih otrok povečalo ravno
zaradi prepoznavnosti profila (sogovornica 2: »... ko je komisija videla, da je socialni
pedagog na šoli, so začele te odločbe potem letet. /.../ Tako da mi bi se moral bolj
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promovirat, bolj razlagat, bolj, ne vem, kaj je to, kaj je uno. Ne vem in s tem se spoznava
to delo pa v bistvu sprejema počasi, ne. Ker takih otrok jih je velik, ne. Da ne rečem čedalje
več.«).

Sogovornica 6 izpostavi, da je vsak otrok primer za sebe, prav tako pristopi, ki jih bomo
pri delu z njim uporabili. To so edinstvene stvari, ki so ključnega pomena za vzpostavitev
dobrega sodelovalnega odnosa z otrokom (»Eden je takšen, drugi je takšen, ker ni dveh
enakih, vsak ima neke svoje specifike in vsakega moraš najprej spoznat, odkrit, potem najdt
neki način, da mu sploh blizu prideš, ne, da te sploh vzame za malo svojega. Ne za svojega,
ampak vsaj malo svojega, da te je sploh pripravljen poslušat. Ker tak, ko sem prej rekla,
poslušati ne vejo, niso se navajeni pogovarjat, dost je takšnih. /.../ Pač moraš se prilagajat,
moraš biti tolko fleksibilen, da se prilagajaš, da ga vidiš, kakšen je, ko vstopi. Moraš ga
znat prečitat. In to potem, ko ga spoznaš, to gre, težje pa je od začetka, ko so najbolj
pomembni trenutki. Ker če od začetka zavoziš, potem porabiš še tolko več energije in
časa.«).
Ugotovitve glede značilnostih otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Skoraj polovica mobilnih socialnih pedagoginj deluje izključno samo z otroci s čustvenimi
in vedenjskimi težavami, pri katerih najpogosteje zaznavajo naslednje značilnosti:
introvertiranost, socialna nezrelost, impulzivnost, (avto)agresivnost, empatičnost, ... Kot
izpostavlja ena izmed sogovornic je vsak otrok primer za sebe in prav tako morajo biti tudi
pristopi, ki jih bomo pri delu z njimi uporabili.

Pomembno je prepoznavanje ter

razumevanje otrokove edinstvenosti, saj le to omogoča razvijanje dobrega sodelovalnega
odnosa z otrokom.
3.6.2.3 Pogoji dela v mobilni socialno pedagoški službi
Delo mobilnih socialnih pedagoginj poteka v različnih delovnih okoljih posameznih
institucij, zato sem v kategoriji Pogoji dela preverjala kako mobilne socialne pedagoginje
opisujejo svoje delovne pogoje. Poleg prostorskih pogojev, sem preverjala še
razpoložljivost materialnih sredstev za strokovno delo, v mislih sem imela predvsem
strokovno literaturo ter pripomočke. Ker je socialna opora eden izmed varovalnih
dejavnikov pred izgorelostjo na delovnem mestu, me je zaradi narave dela mobilnega
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socialnega pedagoga (delo s težavnejšimi otroci, v različnih timih, ...) zanimalo, ali mobilne
socialne pedagoginje razpolagajo s podpornimi skupinami ter v kakšnih oblikah
(formalnih, neformalnih, ...).

Materialni pogoji
Pri zagotavljanju materialnih pogojev morajo biti mobilne socialne pedagoginje zelo
samoiniciativne ter iznajdljive, saj načeloma z didaktičnimi pripomočki za svoje delo ne
razpolagajo (sogovornica 1: »Malo je z materiali problem.«; sogovornica 2: »To so pa čirečare, s katerimi se ukvarjamo vsi.«; sogovornica 3: »Nam noben ni dal učbenika, kaj
moramo delat, ane, socialnim pedagogom, ane.«; sogovornica 5: »Didaktični material je
pa čist odvisno od šole do šole. Nekateri ravnatelji prisluhnejo, tud naročijo, drugi pa pač
ne toliko, ane.«; sogovornica 7: »Drugače pa največ si tako sama brskam, v knjižnici,
potem kake knjige, pa si tam ven pomagam.«).
Kar 5 od 7 sogovornic opozori na to, da si didaktični material, kot so delovni listi, družabne
igre ter znanja o metodah in vajah, same poiščejo v različnih knjigah, priročnikih, na
seminarjih itd. (sogovornica 2: »Jih mora vsak sam, potem ali greš v knjižnico, greš na
kakšen seminar, ali pa se posvetuješ z drugimi.«; sogovornica 3: »Nimamo učni načrt in
to, ane, in točno kaj vse moramo, metod in vaj in neki. In to pač sam iščeš in ugotavljaš,
kaj bi, kaj bi bilo fajn za tega otroka. Sej, ni za vsakega otroka vse, ampak da imaš kakšne
možnosti, da nisi čist izgubljen, pa vsak neki po svoje brska.«; sogovornica 5: »... sproti
iščeš in si narediš pripomočke.; Večinoma ja (op. si naredi sama pripomočke). Tudi dosti
iščem po raznih priročnikih, sej velik tega obstaja, pa si potem tud mal prilagodiš.«;
sogovornica 6: »Večinoma sama ja (op. si pripravi material).«; sogovornica 7: »To vse
sama kupim. /.../ Drugače pa največ si tako sama brskam, v knjižnici, potem kake knjige pa
si tam ven pomagam.«).
Sogovornici 1 ter 7 izpostavita dejstvo, da sta načeloma s strani šole deležni podpore pri
naročanju didaktičnega materiala (sogovornica 1: »Meni tu tudi naročajo knjige, materiale,
karkoli pač rečem da rabim in potem me to uporabljamo na vseh šolah, ane.«; sogovornica
7: »Ja, delovne liste pa imamo v bistvu na šoli. Izdane so neke mape in to vem, da je šola
kupila preko interneta in to so mi potem sprintal, da si s tem pomagam.«).
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Sogovornica 5 izpostavi težavo, da si mora ves material nositi s seboj, ker na nobeni šoli
nima svojega prostora, kjer bi lahko hranila svoje stvari (»Jaz si večinoma vse nosim sama
s sabo, ravno zaradi tega , ker nisem nikjer stacionirana. Nimam na nobeni šoli kake
omare, da bi tam svoje stvari noter shranila.«). Trditev podkrepi tudi sogovornica 4 z
izjavo »Ne, to je pa avto zelo priročen, ker je noter vse, kar moram imet.«.

Prostorski pogoji
Iz odgovorov sogovornic gre sklepati, da na večini šol primanjkuje prostorov za izvajanje
dodatne strokovne pomoči izven oddelka, kar rešujejo s prostori v knjižnicah, trenutno
prostimi učilnicami itd. (sogovornica 1: »Na drugi šoli imajo super prostor, ampak jaz do
njega ne pridem, ker nas je bilo v letošnjem letu tam devet.« sogovornica 2: »Pa moraš
argumentirat zakaj to, ker bi te dali kar malo v knjižnico tamle, ali pa kar na prehod.«;
sogovornica 3: »Ja, prostorsko, kakor kje. Mislim, vedno se potem nekje najde, če ne
drugače v nekem razredu, k je pač takrat frej.«; sogovornica 6: »Na nekaterih šolah ni niti
primernega prostora recimo, ne, tko da tam se moraš za neko luknjo nekje zboriti.«;
sogovornica 7: »Nekje je mogoče malo slabše, da nimaš enega svojega prostora. Nekatere
šole imajo prav namenjene kabinete, odvisno kako velika šola je.«; sogovornica 6: »Če ti
uspe, da najdeš prosto učilnico pač takrat, ko si tam, potem si jo pač v urnik daš in si vedno
tam. Nekatere šole majo posebej prostore, sicer ne kaj posebej opremljenih, ampak najde
se potem prostor.«).
Tri sogovornice celo uporabljajo izraz izboriti si (sogovornica 2: »Ja, to si moraš kar
izborit.«; sogovornica 4: »Ja jaz sem si jo izborila.; ... tko da tam se moraš za neko luknjo
nekje zboriti.«, kar dodatno potrjuje sistemsko neurejenost na področju prostorskih
pogojev. Sogovornica 3 opozori na prednosti drugih specialnosti pri oblikovanju urnika
(»... specialni pedagogi prvi, k so že na šoli. Oni naredijo urnik, pol pa če ti slučajno kje
pašeš notri, je v redu, če pa ne, pa ni v redu.«).
Sogovornica 1 izpostavi pretekle izkušnje z zagotavljanjem prostorskih pogojev »Ko smo
pa začele (op. z mobilnih delom), ja, je bilo pa grozljivo. Smo delale po hodnikih, po
kabinetih, po ...« V istem stavku pove, da danes sicer ni kaj dosti bolje, vendar pa so ti
prostori bolj prilagojeni njihovim potrebam. (»... še vedno smo v kabinetih, ampak so
prilagojeni. To je skladišče knjižnice. Meni to zadostuje.«). Pogoji so se delno uredili takoj,
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ko se je za njih zavzel ravnatelj šole s prilagojenim programom, kjer so mobilne socialne
pedagoginje zaposlene (»Odkar imamo novega šefa, je šel po šolah, preveril pogoje in se
je kr uredilo.«).
Pri sogovornici 5 je bilo zaznati rahlo brezbrižnost do prostorskih pogojev, vendar glede
na izbor besede luknja vendarle menim, da ji ni vseeno, kakšne prostorske pogoje ji
zagotavljajo šole (»Jaz načeloma nisem glede prostorov zahtevna. Jaz rečem dejte me v
eno luknjo, kjer je pač plac ane. Ali je to razred, ali je to kabinet.«).

Podporni sistemi
Sogovornice svoje podporne sisteme prepoznavajo v različnih skupinah ljudi. Velika
večina kot pomembno podporno skupino prepoznava aktiv mobilne pedagoške službe, še
posebej dragoceno jim je, če se lahko oprejo na pomoč mobilne socialne pedagoginje.
Sogovornica 1: »Tam pa, kjer nisem sigurna, pa pokličem kolegico mobilko (op. socialno
pedagoginjo) in pride še ona pogledat. Tam, kjer pa ona ni, kjer misli, da so še kakšne
nacepljene motnje, pa pokliče mene, pa pridem še jaz.«
Sogovornica 2: »K sreči sem imela podporo na matični šoli, ane /.../ lahko se obrnem še na
eno sodelavko, ker sva dve na tem mestu (op. mobilne socialne pedagoginje).«, »Meni je
zelo dragoceno, da se lahko s kolegico, kot si rekla, prideš sem, pa se posvetuješ s kom. Če
ne bi bilo še ene socialne pedagoginje, ki to dela, uuu si izgubljen. To pa res kar malo
pomaga.«
Sogovornica 4: »Jaz imam pač tudi tak fajn suport pri teh dveh deklicah, pač to mamo mi,
to svetovalnico, pa tudi mobilna naša, aktiv mobilk, sej so ubistvu defektologinje, ampak
smo tako nastrojene tako, da druga drugo zelo poslušamo. In imamo znotraj aktiva kar se
da kar veliko o tem pogovorit. Pa poveš, kaj te muči pa nekak se suportiramo.«, »Najbolj
srečna sem, ker imam eno socialno pedagoginjo tu v šoli. Tako da ja, sem zelo vesela
kakšnega, ker vseen se pa spet mi malo drugače pogovarjamo med sabo.«
Sogovornica 5: »Zelo s temi sodelavkami, ki se dobivamo na aktivih, ki izvajajo DSP
socialno pedagoško.«, »Hvala bogu sem imela eno sodelavko na šoli, ki je veliko o tem
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vedla, tako da sem jo zelo, zelo gnjavila.« »V bistvu imam na svoji matični šoli, čeprav je
specialna pedagoginja, ampak mislim, da sva zelo na isti valovni.«
Poleg aktivov znotraj šol s prilagojenim programom sogovornica 1 izpostavi kot podporni
sistem tudi ravnatelja na šoli s prilagojenim programom (»... pa naš ravnatelj je, hvala bogu
zelo razumen in odprt, kar se tega tiče in se da z njim vse dogovorit. /.../ O sreča, da je
vedno pripravljen stat za nami, priti na šolo, se dogovarjat. Seveda, če ga me kaj ne
userjemo, potem je pa drugo. Še vedno stoji za nami, potem jih pa slišimo.« »To je zelo
fajn, da veš, da se lahko na koga obrneš in da bo razumno reagiral.«).
Sogovornica 1 veliko vlogo pripisuje tudi neformalnim podpornim skupinam, čeprav se
potem izkaže, da gre za skupino zaposlenih mobilnih pedagoginj, ki so razvile neformalno
skupino prijateljic in se družijo tudi zasebno (»Enih pet nas je, ko smo, bom rekla, bolj
povezane. Od začetka zelo sodelujemo, ker smo začele v mobilni in smo skupi izdelovale
materiale, si pomagale, naredile enotne priprave, IP-je in tako naprej in še vedno se najbolj
pogosto obračamo ena na drugo.«, »Zaradi tega imamo pa nas pet neobvezna srečanja ob
petkih ob kavi.«). Poleg omenjenega tima petih mobilnih socialnih pedagoginj je dokaj
velik pomen pripisala tudi neformalni podporni skupini znotraj družinskih krogov (»Jaz
imam srečo, da imam v družini še eno defektologinjo, pa še eno svetovalno delavko in potem
zelo tk, vprašam, si malo delimo tudi ane.«).

Tretja vrsta prepoznanih podpornih sistemov pa so formalne skupine izven timov mobilne
pedagoške službe, predvsem v obliki intervizij, supervizij, območnih aktivov itd. Največjo
vrednost formalnih podpornih skupin poudarjata sogovornici 4 in 5.
Sogovornica 4: »To bi bilo super, da bi bile supervizije možne nekje. Ali p,a da bi vsaj imeli
socialni pedagogi na šolah kaka študijska srečanja. Ilusion. Ilusion. /.../ Ampak, če bi pa
še socialni pedagogi imeli kako, da bi nas bilo mal več in da bi se začel tudi na tem našem
koncu združevat, bi pa z veseljem šla. Tega manjka, pa za tega ni denarja.«
Sogovornica 5: »Organiziranega tega nimamo, kake supervizije al pa intervizije. To zelo
pogrešamo, ane.«
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Z razliko od zgornjih dveh sogovornic (4 in 5) sogovornica 7 zaenkrat še ne prepoznava
dodane vrednosti formalno organiziranih podpornih skupin (»Prav organizirano nimamo,
(op. supervizije, intervizije), smo pa s sodelavkami ogromno v stikih. Tako da bi zdaj rekla,
da bi rabila tako nekako prav organizirano supervizijo še, ne. Ker se mi zdi,da res ali z
učitelji ali s svetovalno lahko predelam, ali pa s kolektivom lahko predelam stvari. Da
nimam tako, da bi mi viselo na glavi, da bi me morilo.«).
Za razliko od ostalih sogovornic, sogovornica 3 ne izpostavi nobene podporne skupine.
Ugotovitve glede pogojev dela
Mobilne socialne pedagoginje ocenjujejo, da so pri zagotavljanju materialnih pogojev v
veliki meri odvisne od lastne iznajdljivosti, ustvarjalnosti in samoiniciativnosti. Materiale
morajo nositi s seboj, saj ne razpolagajo z lastnimi prostori za izvajanje mobilne socialno
pedagoške pomoči. Najpogosteje imajo v uporabi nezasedene učilnice, kabinete drugih
učiteljev ter prostore v knjižnici. Večina sogovornic poudarja, da so si morale prostor
izboriti. Večina sogovornic razpolaga s podpornimi skupinami med različnimi skupinami
ljudi (formalnimi in neformalnimi).

3.6.2.4 Področja dela
Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Sogovornice ne pripovedujejo o sodelovanju z zunanjimi institucijami, razen sogovornica
1, ki je še posebej kritična do sodelovanja s CSD-ji ter pedopsihiatri, psihologi in ostalimi
specialisti. Izpostavlja enosmerni odnos pri obravnavi otroka (»S tem, da moram reči, da
so neodzivni. Na način, da ne prihajajo. /.../ Želijo naša poročila, mi pa od njih ne dobimo
nikoli nobene povratne informacije. S centra sicer posredno ja, ostali, recimo klinični
psihologi, pedopsihiatri, ostali strokovnjaki, ki delajo s temi otroki, pa nobene informacije.
Tudi novosti, ki jih uvedejo, zvemo s strani staršev. Vedno pa pričakujejo od nas naša
poročila. Kadar pa mi želimo,,da vidimo če bodo vpeljali kakšno spremembo, to pa ne. To
so pa zaupni podatki. Tega sistema malo ne razumem, ampak sem se z njim sprijaznila.«).

Sogovornica 3 omeni, da pri svojem delu sodeluje z logopedinjo v lokalni skupnosti.
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Sodelovanje s svetovalno službo
Sogovornici 4 in 7 opisujeta sodelovanje s svetovalno službo kot zelo uspešno ter hkrati
poudarjata pomen dobrega sodelovanja, saj je ne le vsebinskega, temveč tudi
organizacijskega pomena (sogovornica 4: »S svetovalno službo moram rečt, da zelo, zelo,
zelo. In tudi, če tega ni, nič ne funkcionira. /.../ Ker s svetovalno službo jaz moram sodelovat
in tukaj jaz poiščem vse možne strategije, tudi pri sebi, da na nek način najem pot in
sodelujem. /.../ Pa ta fer odnos, da ti sporočiš, oni tebi. Da se nekak res, zelo veliko je treba
delat na tem odnosu.«; sogovornica 7: »Ja, saj jaz zelo tesno sodelujem s svetovalnimi
službami.«).
Sogovornica 7 v svetovalni službi prepoznava tudi pomembno podporno skupino (»Zdaj
na teh šolah, kjer sem, imam neko srečo, da so te svetovalne delavke zelo odprte. Ni
problema, me se tudi popoldne med sabo pokličemo, če se nam zdi kaj takega, da bi morale
predebatirat. Vem, da si jutri pri nas, a veš danes je bilo, recimo.«) ter poudarja sodelovalni
odnos, ki ga je razvila s svetovalnimi službami (»Mislim, da tudi predvsem svetovalne
službe imajo tisti občutek, da tudi vprašajo, kaj pa ti misliš, kako ti misliš, kako ti gledaš.«).
Hkrati ocenjuje, da več sodeluje s svetovalno šolo v primerih, ko gre za učence druge in
tretje triade kot pri starejših otrocih (»Je pa mogoče zaradi s svetovalno službo za te tavečje
malo bolj (op. primerno), ima pa svetovalna služba vseeno malo bolj pregled.«).
Sogovornica 6 ocenjuje, da uspešno sodelujejo predvsem zaradi predhodno spletenih vezi
(»Tu ni nekih težav, ker vseeno se poznamo z vsemi že od prej, tak da ni nekih posebnih
težav.«).
Z razliko od zgoraj omenjenih sogovornic, sogovornica 1 ne prepoznava sodelovanja kot
zelo uspešnega »Ne vem, lahko bi bilo tudi drugače in bolje. Ne rečem, da je slabo.«, želi
si predvsem več sodelovanja »Lahko bi bilo bolj z roko v roki.; Ampak, ko so enkrat naši,
jaz rečem, potem svetovalna služba nekak dvigne roke od njih.«. Ocenjuje, da zunanji
opazovalci pripisujejo večjo vlogo šolske svetovalne službe, kot jo dejansko ima »Zdaj pri
odkrivanju, pri detekciji nekak pri nobeni šoli niso vpeti tako, kot bi nekdo zunanji mislil,
da so.« Vlogo šolske svetovalne službe prepoznava bolj administrativno »Sodelujemo pa
tam pri intervencijah, ko je treba dat noter vloge, ko je treba urgirat, pa pri otrocih, ki že
imajo odločbe potem.« Omeni, da je imela ponekod težave s postavitvijo svoje vloge kot
mobilne socialne pedagoginje, ker so se učitelji obračali nanjo z vprašanji in ji je bilo pri
tem sprva večkrat neprijetno, saj je imela občutek, da posega na področje dela šolske
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svetovalne službe »in na začetku smo malo preveč na široko šle to, ker svetovalna služba
le želi imeti svoje področje.«
Sogovornice 2, 3 in 5 ne omenjajo sodelovanja s svetovalno službo, vendar niti niso bile
povprašane o tem področju sodelovanja.

Sodelovanje z otrokom
Sodelovanje z otrokom najpogosteje poteka na individualni ravni, čeprav sogovornico 1
veseli, da se vse večkrat v odločbi pojavljajo tudi smernice za delo v manjših skupinah (»Je
pa vedno več tudi odločb, hvala bogu,tako pametno naravnanih, da je v manjših skupinah.
Ker kak smisel ima, če je v odločbi napisano delo na področju socialnih veščin.
Individualno ena na ena, z mano so otroci krasni. Ko pa pride v razred ali pa na hodnik,
je pa stanje čist drugačno. /.../ Jaz imam takole srečo, da imam v enem razredu dve deklici
taki in mata, ena dve ure, ena tri ure. In starši, ki želijo, da bi z njihovimi otroki tudi delala,
pa nimajo odločbe, jih potem enostavno te otroke vključim (op. v manjše skupine).«).
Mobilne socialne pedagoginje poskušajo metode dela ter izbrane aktivnosti v največji meri
prilagoditi otroku (sogovornica 5: »Vsaj moja izkušnja je taka, da je pri mlajših več preko
igre, več materialov si pripravim, ker moraš neko orodje imet. Pri starejših se pa lahko
včasih tudi sam s pogovorom da. Ne vem ane, odvisno tud od otroka. /.../ Uf, zelo različno.
To tako sproti vidiš, kaj pri komu vžge. Ko ti malo mulca spoznaš, ga naštudiraš, vidiš, da
pri enemu malo bolj neki užge, pri drugem nekaj drugega bolj.«). Pogovor je ključni
element mobilno socialno pedagoškega dela in se lahko pojavlja kot osrednja, ali kot
spremljevalna metoda:
-

pogovor o stiskah in vsakdanjih stvareh (sogovornica 1: »Zelo, zelo veliko je
pogovora. Usmerjenega.«; sogovornica 7: »Največ, se mi zdi, je res pogovora in
pri nekaterih prav čutiš, da rabijo. Da imajo občutek, da jih poslušaš. Tisto, res se
mi zdi, da jim je dragocen. Da ni tisto, tako kot imajo v razredu.«);

-

usmerjeni pogovor (sogovornica 7: »Drugače, predvsem mogoče z nižjimi, si
najdem kakšne zgodbe, kiimajo nek pomen. Vedno z nekim pomenom, ali o strpnosti,
čustvih, o delitvi stvari. Da se potem o njej pogovarjava, da se razmišlja tudi o teh
možnosti, da so različni, pa če bi lahko drugače. Da nama je to neka iztočnica.«;
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sogovornica 1: »Zelo, zelo veliko je pogovora. Usmerjenega. Zelo pomembno je, da
otroci nimajo občutka, da je to delo, da se ne učijo.«);
-

način govora mobilne socialne pedagoginje (sogovornica 2: »... tudi ta govor, ki ga
imam, pazim, da je usmerjen v pozitivno, ne v negativno.«).

Ostale metode, katere poleg pogovora najpogosteje uporabljajo pri svojem delu:
-

igre vlog – med otrokom in mobilno socialno pedagoginjo, med vrstniki ali s
pomočjo lutk, ki jih uporabljajo predvsem pri delu z mlajšimi (sogovornica 6:
»Občasno si naredim tk, da si vzamem dva otroka skupaj, pač na šoli, kjer imam
dva otroka skupaj, pa potem preko igre vlog. Ker je čist drugače, če je to igra vlog
med vrstniki, kot če je to igra vlog odrasel otrok. Vseeno jaz se ne morem potem ...
meni ni problem se spustiti na otrokov nivo, težko pa je otroku vseeno dojeti, da pa
sem jaz v igri kot njegov vrstnik in naj me tak dojema. Tak da občasno se pač tega
poslužujem tudi.«; sogovornica 5: »... z lutkami dosti delam pri mlajših.«);

-

delo s tekstom – uporaba knjig, branje, vprašalniki, delovni listi, nedokončani stavki
... (sogovornica 1: »Pa brat, brat. Jaz preberem tudi ogromno mladinskega tiska.
To je za socialnega pedagoga zelo pomembno, da ve, kaj je na tržišču, ker sploh
tistim, ki nimajo bralno napisovalnih motenj, vedno kako knjigo uturim in jo
preberem valda tudi jaz. /.../ Če mu pa ti daš nedokončane stavke, pa da potem
lahko on pove, on na kratko napiše, pa potem razloži. Dobiš pa zelo, zelo velik
informacij.«; sogovornica 5: »Tudi delovni list naredim komu, pa potem aha, zakaj
si pa to napisal.«; sogovornica 6: »Drugače pa nekaj dela s tekstom, kako literaturo
najdem, zgodbico preberemo pa potem tisto obdelujemo. Da se marsikaj takega
dobiti.«; sogovornica 7: »Potem se poslužujem tudi recimo raznih delovnih listov o
čustvih, o prijateljstvih, o tem, kar se pač najde o spoznavanju samega sebe, o
zavedanju, tudi o empatiji do drugih, o teh stvareh.«);

-

didaktične igre, katere morajo nemalokrat izdelati tudi same – kartice s čustvi,
sličice situacij, sprostitvene igre, spomin s čustvi ... (sogovornica 1: »Jaz jih veliko
sama izdelam (op. didaktični material)«; sogovornica 5: »sem naredila spomin za
čustva«; sogovornica 6: »Igramo kakšne družabne igrice za razvijanje pozornosti,
koncentracije. To nosim v škatli s sabo.«; sogovornica 7: »Potem tudi imam kakšne
recimo kartice, ali sličice različnih situacij, od spornih, prijateljskih, pa potem na
osnovi tega se tudi pogovarjamo, razvijamo uro. /.../ Občasno tudi kakšna družabna
igra, se mi zdi za sprostitev, da je kar, da pride prav.«);
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-

ustvarjalne aktivnosti – risanje, čečkanje, ustvarjanje ... Uporabno kot iztočnica za
pogovor, ali kot sprostitvene dejavnosti (sogovornica 1: »Tisto, kar radi delajo, tam
kjer se najdejo, tisto, kar jih sprošča.. Pa če je to čečkanje. Imam enega, ki je
obseden z origamiji.« sogovornica 5: »Risba recimo, ena taka stvar, ki pri nekomu,
ki se besedno teže izrazi. Sploh zdaj imam eno punco, ki zelo težko čustva izrazi.
Ampak preko risbe ali pa nekega izdelovanja, ustvarjanja je pa zelo lahko. To
recimo.« sogovornica 7: »Zdaj pri tamalih tudi večkrat pride v poštev kakšno
risanje pa pripovedovanje.«);

-

gibanje – ples, športne aktivnosti, sproščanje ... (sogovornica 1: »Košarko, prinesem
ogromno žog, velik gibamo, velik plešemo. Za zaprtimi vrati sicer.«; sogovornica
2: »... s tem, da malo sva šle na sprehod, pa sva malo tekle, pa sva malo prek tega.
Vse se povezuje z vsem no, po mojem mnenju. In sva prek teka, kako moraš trenirati
za neko stvar, da si uspešen. Kako na začetku nisi in kako potem si.«);

-

socialne igre – predvsem za lažje vključevanje v razredno skupnost, torej delo na
nivoju skupine (sogovornica 4: »Tako da potem izkoristim te stvari in vedno, res,
do sedaj sem še vedno uporablja to metodo (op. socialne igre) in je izredno
učinkovita. Tako da imamo neke socialne igre, da se jaz v razred na nek način
infiltriram.«);

-

pohvala (sogovornica 4: »In seveda, pohvala kot ena izmed takih metod zelo
učinkovitih. S tem, da ne pohvala v smislu joj, kok si krasen, ampak pohvala, ko res
nekaj vredu naredi.«; sogovornica 2: »...realna pohvala, poudarjanje pozitivnih
lastnosti, dobro opravljenih del ,...«).

Mobilni socialni pedagogi pri svojem delu sledijo glavnim konceptom socialno
pedagoškega dela na področju dela s posameznikom, ti pa so:
-

življenjska usmerjenost socialne pedagogike – izhajanje iz močnih točk
(sogovornica 1: »Jaz znam že zdaj driblat žogo, ker imam nogometaša. To pač, pa
letos bo devetošolc, me je naučil. Jaz sm njega nekaj, kar sem želela, da zna, on je
pa reku, jaz bom pa vas to. /.../ Izhajanje iz močnih točk. On je navdušen modelar,
tehniko obvlada, morje, vetrove, je jadralec, jaz sem pa tudi jadralka. In potem
recimo sva mela kar ene dva mesca navtiko, sva ponavljala, kateri vetrovi in potem
sva šla vmes eno igro pantomime in potem je moral ponoviti.«; sogovornica 4: »...
poiščeš tisto, kar je res njegovo močno področje.«);
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-

participacija uporabnika – izhajanje iz uporabnika, upoštevajoč njegova
pričakovanja, načrte, potrebe (sogovornica 4: »... sodeluje pri pravilih, pri
oblikovanju, da se otrok zaveda, da je spoštovan.«);

-

opolnomočenje uporabnika (sogovornica 4: »Pa to, da zna povedat, kaj si želi, da
zna jasno izrazit, kaj želi od tebe met /.../ Da se zna tudi postavit za sebe.);

-

soustvarjalni odnos z uporabnikom;

-

razumevanje vplivov okolja (sogovornica 3: »Delam nekak čim bolj na široko. Ne
vem, kako se tem reče, sistemsko. Se prav, delam z učiteljico, ki jo ima. Delam z
otrokom, delam s starši. V razredu sem zelo rada.«).

Mobilne socialne pedagoginje veliko pozornosti namenijo področjem, kot so samopodoba,
samoorganizacija, notranja in zunanja motivacija, čustva (adekvatna in neadekvatna),
medsebojni odnosi, empatija, komunikacija, upoštevanje drugih, upoštevanje pravil ...
Kot glavne cilje svojega sodelovanja s posameznikom sogovornice izpostavljajo naslednje:
-

večanje socialnih spretnosti,

-

uspešno reševanje konfliktov,

-

izboljšanje komunikacijskih veščin,

-

boljša samopodoba,

-

trdnejša osebnostna struktura,

-

boljša organizacija šolskega dela,

-

izboljšane tehnike učenja,

-

izboljšana organizacija.

Mobilne socialne pedagoginje izpostavljajo, da je potrebno z otrokom vzpostaviti dober
odnos (sogovornica 2: »Ali pa delaš čisto kakšne obstranske zadeve, ane, ki zgleda, kaj se
zdaj igrata neki ali pa tako. V bistvu pa ustvarjaš odnos.«; sogovornica 1: »Imamo
prijateljski, tak odprt odnos, ampak delaven. /.../ Odnos pa mora biti. Sploh pr teh (op.
otrocih s ČVT), zelo umirjen, ampak zelo jasno postavljene meje.«). Ta odnos mora graditi
na sprejetosti, odkritosti, zaupanju in občutku varnosti, ki ga nudijo otroku (sogovornica
1: »Otroke sprejet take kot so, pa imeti jih rad. /.../ »S tem, da jim povem, da vse, kar pove,
ostane med nama, če gre pa za ogrožanje njegovega zdravja, ali s strani vrstnikov ali s
strani staršev, ali širše okolice. Potem pa, kadar je potrebno, jaz tudi urgiram. To pa otroci
vedo. /.../ Ampak ja, pomembno je da jim poveš, danes sem pa tako jezna nate. Tudi danes
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sem pa žalostna, res sem.« sogovornica 2: »Ta občutek varnosti je zelo pomemben. In si
moraš zelo izborit ta prostor, zasebnost, to je nujno.«).
Sogovornica 7 izpostavi, da nekateri otroci še vedno ure dodatne strokovne pomoči
doživljajo kot stigmo (»... ampak on se počuti, da je ožigosan s tem, ko mora na uro.«).

Sodelovanje s starši
Mobilne socialne pedagoginje vsaj trikrat letno sodelujejo s starši in sicer ob pripravi
individualnega

programa,

vmesni

evalvaciji

ter

končni

evalvaciji

izvedenega

individualnega programa (sogovornica 1: »Se pravi, trikrat na leto se moramo tako srečat
po programu.«; sogovornica 3: »Drugače je, trikrat na leto so te strokovne skupine, ane,
za pač ta individualiziran program.«; sogovornica 6: »... tiste redne evalvacije, ki so.
Predstavitev IP-ja na začetku šolskega leta pa potem obe evalvaciji«; sogovornica 7: »...
najmanj dvakrat oziroma trikrat na leto je srečanje.«).

Sogovornica 1 izpostavi stigmo, ki jo starši še vedno doživljajo ob usmerjanju otrok v
skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami (»Nekako se mi zdi, da starši lažje
sprejmejo disleksijo, kot da mu rečeš, da z otrokom je pa neki narobe na področju
čustvovanja.; Lažje je reči staršu, da ima težave na področju branja in pisanja, kot da ima
težave na področju čustvovanja.«). Po drugi strani pa izpostavi tudi drugo plat, kjer starši
v usmerjanju iščejo lažjo pot in koristi (»Starši so se malo že povezali, ozavestili, da
odločba je otroku v korist in tudi staršem v korist.«).

Glede intenzitete ter oblik sodelovanja s starši izpostavljajo sprotno sodelovanje ter
povezovanje s starši kot izredno pomembno (sogovornica 7: »In je res zelo, zelo
dragoceno to sprotno obveščanje, pa da so starši pripravljeni.«; sogovornica 5: »Pri enem
otroku smo se dobivali tud na štirinajst dni s starši, ker je bilo to potrebno.«; sogovornica
4: »Vem, da imam dva primera taka, da ubistvu kar sproti sodelujemo s starši. Letos smo
imeli en tak primer, ko je kar fino, da smo imeli redna srečanja, jutranja, na 14 dni. Smo
se kar na 14 dni dobivali tudi s starši in je bilo kar učinkovito.«; sogovornica 3: »Tako da
smo sproti, ane, dejansko je s temi otroki tudi doma težko in je fajn, da so sproti neka
navodila. Sproti gledamo, ali to deluje ali to ne deluje ali kaj bi bilo še treba. Se je kar fino
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izkazal na koncu. /.../ Dejansko je bolj fajn, da se večkrat dobiš, pa da se dobiš tudi s starši
sam, brez učitelja. Da vidiš, kako oni razmišljajo, a mogoče kej njim pomagaš.«).
Sprotno spremljanje se sogovornicam zdi smiselno. Povezava med sistemoma šole ter
staršev je bistvena, saj onemogoča manipulacijo otroka, daje občutek varnosti, mobilnemu
socialnemu pedagogu pa dobro povratno informacijo, kaj se otrokom dogaja izven šole
(sogovornica 7: »... otrok vidi, da ni zdaj neki, da bi lahko tu to govoru tu malo drugače,
ampak da je ena pot in se potem tudi prilagodi.«; sogovornica 3: »... vidiš, kako oni
razmišljajo (op. starši), a mogoče kej njim pomagaš. Tko no, laži dobiš celo sliko o otroku,
če kej od staršev še zveš.« Sogovornica 6 in 7 sta komunikacijo s starši poskušale vzdrževati
tudi preko telefonskih razgovorov (sogovornica 6: »Večina jih ima mojo telefonsko, tak da
pokličejo tudi kdaj pa kdaj, vprašajo kak je blo, kak je.«; sogovornica 7: »... ali tudi prek
telefona, da se slišimo in pogovorimo. Saj pravim, to je pa zelo odvisno, kakšni so starši«.).
Poleg telefonskih razgovorov sodelujejo s starši predvsem v času govorilnih ur
(sogovornica 1: »... vedno na voljo kadar so dopoldanske govorile ure oziroma sem se
dogovorila, kdaj starši pridejo.«; sogovornica 7: »Z določenimi starši se pa tudi še
srečujemo na kakih govorilnih.«).
Večina aktivnosti s starši je namenjena svetovanju o vzgojni nemoči staršev (sogovornica
1: »Ker starši ne znajo več pomagat. Niti učno, pa tudi vzgojno so v glavnem že kr nemočni,
pa pridejo malo povprašat.«). Sogovornica 4 poudari pomen ranljive družine, stresa ter
občutka nemoči staršev (sogovornica 4: »So tudi starši kdaj v isti godlji kakor otroci, tuki
je vedno kar oboje. Veliko, veliko svetovanja je in tega pogovora. Ampak smo bolj omejeni
na šolo. Nimamo, ne prideš v družino, ti kot mobilni pedagog nimaš tega.«).
Sogovornica 1 sicer poudari, da je načeloma odzivnost staršev dobra (»Večina staršev je
zelo odzivna.«), hkrati pa ugotavlja, da so intervencije v primeru neodzivnosti staršev dokaj
nesmiselne, saj ne dosežejo svojega učinka (»... ker mi lahko ne vem kake korake
podvzamemo tukaj, če s strani staršev ni podpore, ni nič.«).
V nasprotju s sogovornico 1, ki kot dejavnik uspešnega sodelovanja izpostavi
pripravljenost staršev za sodelovanje, sogovornici 4 ter 5 poudarjata pomen angažiranosti
mobilne socialne pedagoginje, da spodbudi in vzdržuje sprotno ter kvalitetno sodelovanje
s starši (sogovornica 4: »Ubistvu, kolk se angažiraš, tolk te tudi starši sprejmejo.«;
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sogovornica 5: »Sicer pa tud se mi zdi, da večina staršev ni tako, da bi te kar sama klicala
pa želela prit pa tako no, moraš bolj ti no.«).
Ker zakonsko mobilni socialni pedagogi nimajo določenih ur, ki bi jih lahko namenili delu
z družino kot celoto oz. samo staršem otroka, nekateri občasno opravijo razgovor in
svetovanje v času ure, ki je bila sicer namenjena otroku (sogovornica 6: »... ker če sta otrok
pa starš skupaj tam, pa se skupaj pogovarjamo, je spet dosti bolj pomembno. Tisto kar
imam jaz v planu z otrokom bom že naredla ob priliki.« »... včasih recimo tudi pri kakšnih
starših se zgodi recimo, da tudi med letom pridejo na kakšen pogovor, pa smo potem vsi
skupaj.«).
Na vprašanje ali menijo, da bi morale imeti sistematizirane ure za delo s starši sogovornica
5 v pritrdilnem smislu pove, da »Prostora za delo s starši je /.../ vedno premalo.«, medtem
ko bi se sogovornica 7 s predlogom sistematizacije ur sicer strinjala, vendar je izrazila dvom
glede odzivnosti staršev na možnost koriščenja teh ur (»Čeprav, saj pravim, je zelo odvisno,
če bi bili pripravljeni sodelovat (op.na dodatnih urah namenjenih staršem). Ker nekaterim
že na teh evalvacijah težko poslušajo, pač težko slišijo kakšno resnico.«).

Sodelovanje z učitelji
Sogovornice na vprašanje o sodelovanju z učitelji izpostavljajo predvsem nerazumevanje
učiteljev, ko gre za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Sogovornica 1: »Eni zelo razumejo, so zelo dovzetni za te otroke (op. otroke s ČVT),
razumejo stiske, znajo odreagirat in znajo razložit, kaj je narobe. Drugi pa vsi, je trmast,
je zoprn, je tečen, noče, ne zna.«
Sogovornica 4: »Ko smo, dokler smo še na učnem področju, je še nekako, ko smo pa pri
vedenjskem, je pa to zelo, zelo odvisno, kakšen je učitelj kot oseba in osebnostno.«
Sogovornica 6: »Tako kot smo ljudje smo različni, eni so bolj dovzetni za otroke s
posebnimi potrebami, eni pa lih niso najbolj. In enim pač ne moreš določenih stvari
dopovedat, pa se lahko ne vem kak trudiš.«
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Kot težavnejše učitelje sogovornica 1 prepozna starejše učitelje (»Mogoče je na vsaki šoli
kak učitelj ali dva, to so v glavnem malo starejši, ki imajo v zavesti, jaz sem dober učitelj,
če z mojim razredom ni nič narobe. In moj razred ni niti vedenjsko problematičen in moji
nimajo enk.«). Negativno izkušnjo z učitelji izpostavi sogovornica 2, ki pravzaprav opozori
na negativno mnenje nekaterih učiteljev do mobilnih socialnih pedagogov oz. tovrstne
oblike pomoči (»Imam izkušnjo, da sem prišla na šolo, pa mi je servirala, čist ena iks, zakaj
to sploh ta učenka ima, da to ona sploh ne rabi, da je čisto brihtna punca in da je to
nabiranje ur.«). Podobno izkušnjo ima tudi sogovornica 6, ki zaznava, da so mobilni
socialni pedagogi večkrat razumljeni kot »nasprotniki« učitelju in s svojo prisotnostjo
lahko spodbudijo občutek rušenja rutine in učiteljevega sistema (»Ker nekateri se še vedno
z vsemi štirimi branijo, da bi nekdo prišel v razred, ne, pa zmotil tisto njihovo rutino pa
njihov sistem.«). Mobilne socialne pedagoginje izpostavljajo, da je večja frekvenca
sodelovanja z učitelji na razredni stopnji, s katerimi se tudi lažje dogovarjajo za intervencije
v razredu, kot s tistimi na razredni stopnji (sogovornica 1: »S tem, da moram reči, da je
zelo fajn delat z učitelji na razredni stopnji. So zelo razumni, da se dogovarjat tudi znotraj
ur pouka katerega kol predmeta se da delat, če učitelj razume /.../ V razred na predmetni
stopnji je pa težje it. Razen, če je tako po odločbi.«; sogovornica 2: »Jaz sem imela višje
razrede in ima potem vsak predmet svojega učitelja. Težje se dogovoriš.«; sogovornica 7:
»... saj pravim, pri teh ta malih, ker male tudi hodim iskat v razred, je tega stika več,
medtem ko starejši pridejo sami in včasih vidiš katerega učitelja, včasih niti ne.«).
Zakaj učitelji doživljajo stisko ob delu s populacijo kot so otroci s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, mobilne socialne pedagoginje vidijo v tem, da učitelji nimajo
zadostnega znanja (sogovornica 1: »... nimajo niti znanj niti veščin, niti ne morejo v razredu
delat tega. /.../ Ampak ker nimajo teh znanj, ne razumejo.«) ter ob svojem delu doživljajo
stisko in nemoč; (sogovornica 3: »Učitelj jih ima tam velik in učitelju grejo na živce.
Mislim, dejansko ne zmorejo več.«; sogovornica 6: »Ker ne zmorejo učitelji poleg vsega
tistega, kar bi morali.«. Sogovornica 6 izpostavi, da je nemoč in neznanje lahko tudi razlog,
da otrok nazaduje (»Ampak enostavno ne zmorejo (op. učitelji). Tak da, tudi tu je marsikdaj
vzrok za kakšno zadevo, da se kakšna zadeva na vedenjskem področju poslabša.«).
Mobilni socialni pedagogi izražajo visoko stopnjo razumevanja učiteljev, da imajo težave
pri delu z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kar lahko razberem iz naslednjih
delov:
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Sogovornica 1: »Verjamem, da je z njimi težko (op. otrokii s ČVT).«
Sogovornica 3: »Mene tko nič ne vrže s tira. Tko za eno uro je zlo lahko, ane. Pač lej, če
se otrok po tleh vala, se ti lahko eno uro. Če se ti pa tri ure, ti gre pa že malo na živce. Ali
pa če imaš še občinstvo zraven, cel razred recimo.«
Sogovornica 4: »Kakšnemu odleže, ker imaš ti tud, ker poveš, da te težave so in jih tudi ti
imaš /.../ Je pa naporno za učitelje. Sploh, če se morajo s kakim vedenjcem soočat, s kakimi
svojimi osebnimi preizkušnjami. Koliko mu gre to na živce, kako ne more vse ure poslušat,
kako se en oglaša in hodi po razredu in je pod mizo in je nad mizo. Je kar naporno, včasih
tudi zelo.«
Sogovornica 7: »Mislim, da je noter res par takih cvetk, da verjamem, da je učitelju zelo
težko, ker je in učno zelo, zelo bogih otrok noter in potem še vedenjsko.«
Po opažanjih mobilnih socialnih pedagoginj učitelji iščejo podporo, usmerjanje in
potrditev, da delajo prav (sogovornica 1: »Zelo pogosto so učitelji tudi malo jezni name, ko
slišijo, da pri individualni uri je otrok krasen. Ampak jim pa povem, da razumem, da je v
razredu drugačen.«; sogovornica 3: »Skupi iščemo rešitve, pa vsaj, da jih malo razumejo.
Mogoče je tud lažje, da malo razumeš otroka, da mogoče pa tud ne more.«; sogovornica 4:
»In na osnovi tega, da jaz njim prisluhnem, potem oni tudi nekak se manj stresno počutijo,
ko vidijo, da dejansko lahko povejo, kaj jih muči.«; sogovornica 6: »Če imaš potrebo
oziroma ima učitelj potrebo, te poišče. Tak da zdaj od začetka je to malo težje, potem pa,
ko vejo, kdaj si tam, , te pa že poiščejo. Al te poišče razrednik, al te poišče keri drugi, al
slučajno na hodniku srečaš, da dobiš te informacije. /.../ Večina pa dela v dobro otroka in
si želi tudi nekih informacij, neke potrditve, kako, kaj.«; sogovornica 7: »Sami učitelji kdaj
pristopijo pa rečejo, joj ne vem, kaj mu je danes, danes je pa, ali pa zadnjič je imel pa to
pa to. V bistvu vedo in takrat se sami obrnejo. Ni pa tistega, da takole skupi sedimo. Tega
pa ni.«).
Glede na izpostavljene izkušnje mobilne socialne pedagoginje nudijo oporo učiteljem, ko
se učitelji sami obrnejo na njih. Zelo pomembna jim je samoiniciativa učiteljev
(sogovornica 1: »Je pa pošteno do njih, da imajo možnost priti pa vprašat. Jim svetujem,
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kako naj delajo z njimi. Ampak je pa odvisno od učitelja. Morajo oni prit do mene.«;
sogovornica 6: »Če ima učitelj potrebo, te poišče. Tak da, zdaj od začetka je to malo težje,
potem pa, ko vejo kdaj si tam, te pa že poiščejo. Al te poišče razrednik, al te poišče keri
drugi, al slučajno na hodniku srečaš da dobiš te informacije.«).
Sogovornica 5 izpostavi vprašanje razumevanja motečega vedenja, normalnosti, ki se
nemalokrat med učiteljem in mobilnim socialnim pedagogom razlikuje (»A veš, ker imaš
tud mal različen pogled, kaj je zdaj nekdo vedenjc al pa kaj ni vedenjc. Jaz imam drugačen
pogled kot neka učiteljica, ki se ji zdi, da že, če se nekdo dvakrat obrne, da je pa že nekaj
hudega.«).
Sogovornice 3, 4 in 5 še posebej izpostavljajo pomen dobrega sodelovanja (sogovornica 4:
»... mislim, da samo otroci ne smejo imeti občutka, da lahko manipulirajo med nami. /.../ Z
vključevanjem v razredne ure, z vključevanjem v delo razrednika, da ga suportiram, da mu
dam občutek, da lahko tudi midva skupaj nekaj narediva.«; sogovornica 5: »Z učitelji
moraš sodelovat, če hočeš kaj naredit. /.../ Mi je vsaka informacija s strani učitelja
dobrodošla.«; sogovornica 3: »Želim si sodelovanja z učitelji, to najbolj. To velik pomeni,
če sodeluješ dobro, če ne, je pol težko delat.«).
Prav tako tudi sogovornica 1 poudari, da je potrebno »z učitelji vsakodnevno, tedensko«
sodelovanje oz. sodelovanje »ves čas«.

Sodelovanje z vrstniki
Kot je mogoče razbrati v interpretaciji odgovorov, navezujočih na vprašanje o izvajanju
dodatne strokovne pomoči, večina mobilnih socialnih pedagoginj najpogosteje izvaja ure
individualno, nekatere celo izključno samo tako. Zato nič nenavadnega, da je sodelovanje
z vrstniki skopo.
Sogovornica 1 izpostavlja sodelovanje predvsem na nivoju posameznika iz oddelčne
skupnosti, s katerimi opravlja največkrat svetovalno storitev in ne aktivnosti, ki bi bile
pravzaprav v prid sprejemanju otroka z odločbo (»Učitelji in tudi otroci, s katerimi jaz
uradno ne delam pogosto prihajajo tudi, če rabijo pomoč. /.../ Ker včasih gre sam za kakšno
svetovanje, ne vem, za čist banalno stvar pri zapisu pri branju. Za kako malenkost pa jim
je, ne vem zakaj, laže priti k meni, kot pa kam drugam.«).
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Medtem ko sogovornice 4, 6 ter 7 sodelujejo z vrstniki otrok z odločbami na nivoju
oddelčne skupnosti. Namen aktivnosti, ki jih vršijo, je razumevanje delovanja posameznika
v skupini, zaznavanje skupinske dinamike razreda, v katerega je otrok z odločbo vključen.
Mobilne socialne pedagoginje tako sodelujejo pri pripravi in izvedbi razrednih ur
(sogovornica »Mela je zelo velike težave z vključevanjem v oddelčno skupnost, pa sva se z
razredničarko dogovorili, da sem mela dve razredni uri«, nekatere pa se poskušajo
vključevati v dejavnosti, kot so izleti, posebni dnevi dejavnosti, tehniški dnevi itd. »S tem,
da izkoriščam, če me le povabijo, dneve dejavnosti izkoriščam za to, da jih v skupini vidim
oziroma da tudi vedno, vedno vsako leto v skupini naredim tudi socialne igre, kako tako
druženje, da so vsi, cel razred. Da me spoznajo, da vedo kdo hodi, zakaj hodi.; V razredu
tudi se potem vključila, pa so imel kak tehniški dan pa sem bila zraven /.../Ampak mi je pa
dobrodošla tista izkušnja, da vidim to medsebojno komuniciranje, pristop en do drugega,
sodelovanje.«

3.6.2.5 Značilnosti mobilnega socialno pedagoškega dela
V poglavju Značilnosti mobilnega socialno pedagoškega dela predstavljam različna mnenja
sogovornic o prednostih ter slabostih mobilnega dela. Splošno mnenje sogovornic ni
enoznačno, saj mobilnost v nekaterih primerih lahko velja za veliko prednost, spet pri
drugih za veliko pomanjkljivost.

Prednosti in slabosti mobilnega dela
Prednosti:
Sogovornice prednosti v mobilnem delu prepoznavajo v naslednjih točkah:
-

1. Razgibano delo: (sogovornica 1: »Tako da mobilnost je fajn. Bolj pestro je...
razgibano.«; sogovornica 5: »Prednost je, da je res dinamično. /.../ se mi zdi, da je
to delo, ko ti skoraj nikoli ne more postat dolgčas. Ker je vedno neki novega.«).
Razgibano delo ter posledično fleksibilnost, ki je potrebna na takšnem delovnem
mestu, zaposlenim v mobilni socialno pedagoški službi ustreza zaradi osebnih
lastnosti (sogovornica 3: »Ne, sej ne. Meni ubistvu to delo v mobilni službi, mi kar
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ustreza, ker sem tak človek. Meni to cel dan v istem razredu z enimi in istimi otroci,
to mi ni, mi je že kar tko malo težko. Tko da mi je fajn, da grem sem in tja.«;

-

2. Sodelovanje z velikim številom različnih oseb: (sogovornica 5: »... pa recimo
velik ljudi spoznaš.«; sogovornica 6: »... da marsikoga novega spoznaš, da marsikaj
vidiš.«);

-

3. Delovanje na različnih šolah in spoznavanje z različnimi praksami: (sogovornica
5: »Vidiš na različnih šolah, različne prakse.«; sogovornica 6: »Dobra je ta, da
pač nisi vedno na istem mestu, da marsikaj novega doživiš /.../, da marsikaj vidiš,
dobiš različne izkušnje.«);

-

4. Neobremenjenost s kolektivom in klimo v zbornici: (sogovornica 4: »Plus je to,
ker prideš od zunej in nisi obremenjen z stvarmi, ki se dogajajo na šoli. /.../... ker
sicer lahko pripelje do tega, da skoz poslušaš ene in iste stvari, da pač imaš nek
halo efekt v sebi in mogoče zelo težko neke stvari realno vidiš in tudi otrok te potem
vidi kot nekoga, ki mu pomagaš, ampak nekoga, ki je pa sedaj tako kot vsi ostali
učitelji. /.../ Je lahko dobro, da prideš, uletiš, otrok ti pove svoje, učitelji ti povedo
svoje ...«; sogovornica 7: »Vzamem kot plus to, da pa nisem obremenjena, kaj
učitelji o posameznem učencu govorijo /.../ Sem s tem manj obremenjena in se mi
zdi, da mi je to pri delu zelo pomembno, ker nekak si rada sama ustvarim sliko. /.../
Drugače, meni je po eni strani zaradi tega fajn, ker sem res neobremenjena. Ne s
kolektivi, ne z učenci, res se lahko fokusiram na posameznika. To gledam jaz v
bistvu kot zelo plus. /.../ Tako da, na nek način, se mi zdi, se s to mobilno izogneš
teh stvari (op. težav v kolektivu), ki tako ali tako niso pomembne. Zato se mi zdi, da
se potem lahko bolj na otroka fokusiram.«);

Slabosti:
Ob pregledu prednosti, ki jih prepoznavajo sogovornice v mobilnosti, je razvidno, da je
mobilnemu delu še najbolj naklonjena sogovornica 7, medtem ko so si sogovornice veliko
bolj enotne glede pomanjkljivosti, ki jo prinaša s seboj mobilnost.
Vse sogovornice (razen sogovornica 2, ki na vprašanje ni odgovorila), izpostavljajo
naslednje slabosti mobilnosti:
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1. Odsotnost ob kriznih situacijah (sogovornica 1: »Sploh je težava na tistih šolah, kjer
samo pridem in grem, kjer me otroci ne poznajo, me ne vidijo in ne morejo prit takrat,
ko me rabijo.«; sogovornica 3: »Ja, to je minus (op. mobilnost), sploh pri teh bolj
zahtevnih. /.../ Meni je ful manjko, da nisem tam ane. Zato ker takrat, k jaz pridem, je
pač takrat, k jaz pridem. On pa rab stokrat vmes, ane. K ima on probleme, k ima on
težek dan. In takrat mene ni. /.../ Jaz tukaj delam, ane, zlo težko poznaš pol neko šolsko
situacijo (op. ker nisi prisoten tudi sicer).«; sogovornica 4: »Tam, recimo, pri tistih
otrocih, ki imajo malo več čustvenih, anksioznost ali pa kaj takega. Tam me pa malo
manjka. Tam pa manjka vsakdanja podpora, da ga na hodniku vidiš, pa malo podpreš,
pa daš še kakšno malo dej, dej. Pa takrat, če res rabi, ko pride kaka stiska pa slaba
ocena, pa tebe ni, da bi se s teboj pogovoril, ker je tebe navajen. Tako da, tam mi pa
malo manjka, da nisem ves čas na šoli.«; sogovornica 5: »Ker včasih si ti tam za tisto
uro ali pa dve in pol greš. Moraš it, ane. In nimaš cajta. In nimaš cajta kadarkoli biti
na razpolago, ker včasih bi tudi kdaj vmes v neki konkretni situaciji moral bit tam. Ne
vem. Ko majo kak izpad, kakšen otrok in potem ti povejo, da tri dni nazaj se je pa neki
stepu ane. In je mal tako no. Zoprno mi je to.«; sogovornica 6: »Je sigurno boljše, če si
več na eni šoli prisoten, tudi otroci te drugače dojemajo. Nisi samo tisti res, ki pride,
pa ven potegne tistega, ki ni priden. Ampak ker si pač tam, si že skoraj bolj podoben
učitlu, si že skoraj bolj normalen. Je drugače, kot če res tak samo padaš tu pa tam
notri.«; sogovornica 7: »Če si ti na šoli mogoče tudi z drugimi učitelji lahko, ja, kakšen
je pa na tvoji uri. Lahko prideš do nekih informacij. Tule pa dejansko določenih
informacij le nimaš. Prideš, greš, prideš, greš. Si vezan na te premike. /.../ Minus je
mogoče res to, da ni tok stika.«);
2. Težko vzdržujejo dobre odnose s kolektivom na šoli (sogovornica 1: »Pomanjkljivost
mobilne službe je, da če si na šoli zelo malo, da prideš, pa greš. Jaz recimo na eni šoli
poznam samo učiteljico, ki je učila tega fanta. Razrednika ne. Na teh dveh šolah poznam
vse učitelje in je lažje delat.«; sogovornica 3: »Jaz tukaj delam, ane, zlo težko poznaš
pol neko šolsko situacijo.«; sogovornica 4: »Ubistvu na nekih točkah je naporno, ker
se moraš stalno srečevat z novimi ljudmi, pa včasih recimo, če nisi, če bi res bla
mobilna, da bi na vsaki šoli bila malo, potem res tega stika z učitelji pa zbornico, si ga
moraš skoz na novo gradit. /.../ Zdej, če si na neki šoli malo več, potem je to lažje.
Drugače pa, ta stik moraš skoz gradit, vsakič znova moraš gradit stik in potem se
pogovarjat, veliko pogovora z učitelji.«);
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3. Delo je dodatno psihično naporno zaradi vožnje, urnikov, časovnih omejitev itd.
(sogovornica 4: »Vedno, ko je kaj popoldanskega vedno, no, vsaj jaz probam bit zraven,
kolikor se le da. No, pa sej tudi moramo biti večinoma. Ampak sedaj ne moreš biti pa
na vseh šolah, tako da si mal razporediš, je mal naporno. /.../ Mogoče je samo to
naporno, ker moraš biti vsak dan točno do minute nekje.«; sogovornica 5: »Moja
največja težava v letošnjem šolskem letu je pa, da mi veliko časa vzame. Ker sem v
bistvu v službi od osme do treh in pol, brez kakršnekoli priprave naredit. Ker mi pač te
kar neke luknje imam po pol ure pa po eno šolsko uro, ko v bistvu nič kaj dosti ne moreš
naredit, ane. Sam se prekladam. In prevoz in to no. /.../ Ker je to služba, ki je naporna.
Psihično to je naporno.«; sogovornica 6: »Slabo je pa predvsem časovno. Ker včasih
morš bit zelo hiter, tak da kršiš kakšna prometna pravila kje. Včasih imaš pa glih tolko
časa da, oziroma na eni šoli lih tolko prej končajo pa ne uspeš priti na drugo šolo.«);

4. Občutek depriviligiranosti med ostalimi strokovnimi službami (sogovornica 5:
»Nimamo še tako ene pozicije, kot pa drugi profili. Se mi zdi včasih.«).

Medtem ko sogovornica 1 meni, da bi bilo bolj smiselno, da je socialni pedagog zaposlen
na šoli (»... bi bilo bolj fajn, da bi bil socialni pedagog na šoli.«), sogovornica 7 v tem, da
ni stalno na šoli, ne vidi težave (»Ne, meni to ni zoprno.«) in razmišlja, da bi bili v
nasprotnem primeru še ena izmed svetovalnih delavk in bi se izgubil čar mobilnosti,
katerega vidi v neobremenjenosti ter izhajanju iz otrokovih potreb, ne glede na šolsko
dogajanje (»Tega na nek način, se mi zdi, se s to mobilno izogneš. Teh stvari, ki tako ali
tako niso pomembne. Zato se mi zdi, da se potem lahko bolj na otroka fokusiram. /.../ To
mobilnost zdaj jaz na tak način, kot jo dojemam, se mi zdi ok. Ker drugače se mi pa zdi, da
bi bila bolj kot svetovalna delavka. Bi bila vedno na razpolago, bi reševala te konflikte.
/.../Se mi zdi, da mogoče otrok pa ve, da prideš in če bo to nek problem, ki se mu bo zdel,
ga bo tudi s tabo predebatiral. Če ga je pa on zaključil, mislim, ga je na nek način razrešil
z drugimi, pa ne vem, zakaj bi se vračala nazaj. Se mi zdi bolj pomemben mu neki drugega
dat. /.../ Zdaj tako, bolje ali pa drugače je zopet vprašanje, če je res boljše pa vprašanje,
če je potem to še vedno mobilna služba. Dobro, če bi reku, da bi bil več na eni šoli. Ok, a
pa je to potem, mislim potem že izgublja tisto ...«).
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Izražene težave mobilnih socialnih pedagoginj pri izvajanju mobilne socialno
pedagoške službe
Mobilne socialne pedagoginje se pri svojem delu srečujejo s praktičnimi težavami,
težavami glede prepoznavnosti ter uveljavljenosti profila in sistemskimi težavami
(pomanjkanje strokovne podpore, status znotraj aktivov, ...).
Težave povezane z organizacijo dela na katere opozarjajo sogovornice, so težave s kritjem
stroškov dela, realizacijo dela ter sistemsko neurejeno nadomeščanje v primeru odsotnosti
mobilne socialne pedagoginje ali otroka.
-

Organizacija dela: težave z organizacijo, se lahko navezujejo na neposredno
izvajanje posamezne ure (prostor, v času katerega predmeta bodo vzele otroka iz
razreda, ...) ali usklajevanje urnikov ter ostalih dejavnikov med različnimi šolami.
Katero uro otroka vzeti od pouka (sogovornica 2: »Pa zdaj pol ne moreš recimo pri
matematiki ga skoraj ne moreš vzet, ker pike dobijo. Pa tudi, ne vem, dejansko pol
ostane slovenščina, kjer nekak lahko recimo. Mislim, taki praktični problemi so to.
/.../ Ker urnik sestavit od različnih učencev, pa da ti ne manjka eno uro pri glasbi,
ker ne sme, ker ima samo eno uro na teden ali, ne vem, kateri so že taki predmeti.«),
prehajanje med šolami (sogovornica 1: »Mislim, da status mobilne službe je še kar
nerešen. Tudi recimo, kaj pomeni mobilnost, da si na treh šolah, da delaš na treh
šolah. Ampak če si na treh šolah in imajo vse tri šole podružnice, je to šest stavb,
ne tri. Ampak to se ne šteje kot mobilnost. /.../ in pet minut je dovolj samo s te šole
na ono šolo (sosednjo) in čist nič drugega. Pa iz matične šole na ono bližjo šolo.
Ostali premiki pa zahtevajo ali čas malice ali šolsko uro.«; sogovornica 2: »Ker, ko
jaz pridem sem (op. OŠPP), si včasih kar malo oddahnem, ker jaz bi tukaj že tri ure
oddelala in bi mela priznane, k za mobilno eno. Ker porabim za priprave, za vožnjo,
za sestanke za ... porabiš ful časa. /.../ Pa naporno je organizacijsko in energetsko
pa časovno ti veliko časa vzame. In 22 ur nabrat kot mobilna, da loviš eno uro in
eno uro je to v enem tednu kar velik.«; sogovornica 5: »Mene bolj te organizacijske
stvari ali pa tehnične stvari , to me bolj utruja kot pa samo delo.«; sogovornica 6:
»Težje je, ko med letom dobiš otroka zraven, pa ga moraš spravit v svoj urnik, pa
njemu nekak prilagodit urnik, oziroma da njemu ustreza še. Tisto je potem težje.«)
organizacija lastnega dela (sogovornica 6: »Zdaj če imaš tistih 25 ur mobilnega
recimo dela, potem zmoreš vmes še kakšno stvar, si zmoreš redno voditi kakšno
dokumentacijo, zmoreš kakšno pripravo vmes narediti. Ker tisto je potem 5 šolskih
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ur na dan. Tisto ne oddelaš od pol osmih do pol treh, kar je obvezna prisotnost zdaj
pri nas trenutno. Tak da, tam se da. Če še imaš potem nekaj drugega še vmes, pa
če še mogoče malo povečan obseg, potem pa ne gre. Potem pa al nimaš al pa domov
nosiš. /.../ Tega si jaz želim, čim manj, čim manj papirjev, da ti potem ostane res
dovolj energije, pa dovolj časa za neposredno delo z ljudmi.«; sogovornica 7:
»Mogoče negativna, mislim, negativna, negativen je tisti prvi del, ko si moraš urnik
postavit. Tisti prvi dnevi. Tisti so res stresni. Da vse to, želje recimo staršev, želje
učiteljev, želje, kaj jaz vem česa vse, da ti to upoštevaš in spraviš v en kontekst.«).

-

kritje stroškov dela: nekatera slovenska mesta zagotavljajo brezplačni mestni
prevoz, ki pa ga mobilne socialne pedagoginje ne morejo koristiti, saj ne bi
pravočasno prišle na naslednjo šolo, zato koristijo lastne avtomobile, s tem pa si
ustvarjajo dodatne stroške (sogovornica 1: »Je pa še veliko nejasnosti, kar se tiče te
mobilnosti, potni stroški, premiki sem pa tja. Recimo težave s parkiranjem.«).

-

realizacijo ur: mobilne socialne pedagoginje morajo realizirati 95 odstotkov
določenih ur, kar je lahko težava v primeru daljše odsotnosti otroka, saj je pretekle
ure težko umestiti v lasten ter otrokov urnik (sogovornica 1: »Težava je tam, kjer
ima otrok eno uro na eni šoli. Če ga ni, ga ni, če mene ni, me ni.«; sogovornica 6:
»In potem se zna zgoditi, da tistega otroka ni, se pripelješ tja, ker te pač pozabijo
poklicat in ti sporočit, da ga ni. Al pa mu slabo rata in lih malo prej odide /.../ ,
ampak vseeno ure z otrokom pa ne opraviš. In ker je potem nimaš kam drugam v
urnik vtakniti, ti manjka nekje. /.../ Na koncu vsak od tebe pričakuje, da imaš vsaj
95 procentov realizcije. In če imaš eno uro na teden in otrok dvakrat ni, že nimaš
več. Če ga trikrat ni, že nimaš več 95 procentne realizacije. In potem sem pač, kolko
se je dalo, spravla noter, ne.«).

-

neurejenim nadomeščanjem v primeru bolniške odsotnosti: poleg težave ob
odsotnosti otroka, se težave z doprinosom ur pojavijo tudi ob odsotnosti mobilne
socialne pedagoginje, saj so pogosto edine socialne pedagoginje v timu in morajo
prav tako kot v prejšnjem primeru ure nadomestiti, ko se vrnejo na delovno mesto
(sogovornica 1: »Nihče (op. ni urejeno nadomeščanje, v primeri bolniške
odsotnosti)«; sogovornica 2: »Potem je problem tudi menjanja profilov. Greš na
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bolniško. Kdo te bo tukaj nadomestil. To ne more kar en priti, pa tisto uro kar neki
delat z otrokom. /.../ Jest v bistvu na DSP-ju ne morem imeti bolniške. Ker moram
tiste ure oddelat, pač drugič. /.../ V glavnem te ure morajo biti realizirane, otrok jih
more dobit in ne vem, če sem jaz malo na bolniški, bom sama sebe nadomeščala.«).

Profil mobilnega socialnega pedagoga se pri svojem delu srečuje s težavami kot je
prevladovanje drugih strok, pomanjkanje aktivne samo promocije, občutek osamljenosti
profila, pomanjkanje didaktičnega materiala ter pomanjkanje socialno pedagoške
diagnostike.
-

prevlada drugih strok: (sogovornica 4: »Ja, oni (op. specialni pedagogi) majo
monopol. Ja, majo to področje zavzeto.«)

-

potreba po aktivni samo promociji: (sogovornica 4: »... tudi mal sama promoviram
sebe, da bi na nekih točkah bili mi lahko usposobljeni za neke osebe, ker mi
dejansko znamo, mamo kar veliko znanja o psihičnem ustroju človeka in o nekak, o
tem, kako deluje vse to, kako pristopit k nekomu, ki ni ravno … pa to vsi otroci
rabijo. /.../ »Ampak ubistvu sem začela svoj profil promovirat jaz. Sem prišla in
iskreno povedala, da nisem defektolog, da sem socialni pedagog in jaz imam ta
znanja. In so nekako ugotovil, da otroci, ki majo kake vedenjske posebnosti ali pa
devetošolci, jih je pa fino men potisniti. In iz tega ven so zrasle te stvari, da so pa
sedaj ugotovili, da kakšni manjši imajo pa tudi kje težave, kjer bi pa mogoče, če je
dolgotrajno bolan, mogoče bla jaz ustrezen kader in potem tudi prosijo za ustrezen
kader. /.../ »Jaz mislim, da je skor od osebe odvisno, kako svoj profil uveljavljaš, če
nisi defektolog.«; sogovornica 5: »Ja, moraš kar povedat, kaj je tvoje delo. Ker
opažam, da na kaki šoli tud še ne poznajo, ne vejo za naš profil al pa ne vejo točno,
kaj mi delamo. Zakaj smo najbolj usposobljeni, kaj naj bi delali v tej pedagoški
službi, ane, mobilni.«).

-

občutek osamljenosti profila socialnega pedagoga : (sogovornica 1: »Ono bit razbit
na tok šol je pa, včasih rečemo, nikamor ne pripadamo.«; sogovornica 2: »Če bi
bila sam ena, se ne bi mela na koga obrnit. Si tudi sam oziroma osamljenost
delovnega mesta /.../ Ker včasih ti zmanjka, kaj bi sploh počel, moraš se opirat zelo
sam nase in si lahko zelo izgubljen, če se nimaš s kom posvetovat.«).
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-

pomanjkanje didaktičnega materiala: (sogovornica 2: »... didaktičnega materiala je
zelo mal.«; sogovornica 4: »Sej neki je tega , sam vse je tako razkropljeno ni neki
konkretno zbrano nekje.«).

-

nerazvitost socialno pedagoške diagnostike: (sogovornica 4: »Niti nimamo
diagnostike socialno pedagoške za osnovnošolce narejene oziroma za otroke še
nižje. Tako da dejansko sem to bolj gola in bosa, kakor sama zmorem naredit
diagnostiko socialno pedagoško.«).

Sistemske težave so težave, katere pri sogovornicah zbujajo občutek negotovosti, saj ne
čutijo dovolj strokovne podpore (npr. s strani fakultete, ni središča, inštituta, ...), premalo
dodeljenih ur za socialne pedagoge, neplačane ure za delo s starši in vrstniki ter neurejen
status mobilnega socialnega pedagoga znotraj tima mobilne pedagoške službe na šoli s
prilagojenim programom.
-

Ni primerne strokovne podpore: (sogovornica 2: »Jaz sem tudi, ko sem prišla, pa
prideš na šolo, pa ti specialna pedagoginja, ki ima tam, razlaga, kakšne ure moraš
imeti. Da moraš ti vso učno snov naredit, pol pa še to.«; sogovornica 4: »Jaz nas
vidim kot zelo bogat profil, sam žal nismo tako dobro zastavljeni. Nimamo, nimamo
nobene s fakultet, pa s tega nas noben ne potisne. Ali da bi mogoče mal bolj pritisnili
na te ustanove, ki otroke razvrščajo ali kakorkoli. Tega ni. Ni strokovnega suporta.
/.../ Ker nimamo nikjer enega središča takega, se tudi te naše stvari nikjer ne
zbirajo.«; »Ja, oni (op. specialni pedagogi) majo monopol. Ja, majo to področje
zavzeto. Tudi z hiperaktivnost in motnje pozornosti so v njihovih sferah, tuki mi kar
zgubimo tisto naše, tisto, za kar pa smo mi usposobljeni. Vsaj zdi se mi, jaz sem šla
iz faksa z zlo, zlo z visokimi … sem bila zelo zadovoljna s svojim znanjem. /.../ Ja,
mislim, da je sedaj ena miselnost tudi taka, da pa so socialni pedagogi na nekih
področjih močni, ampak prihajajo pa inkluzivni pedagogi, ki imajo zelo močno
ozadje in imajo zelo dober suport. Pravzaprav suport na ministrstvu, kar ga mi
nimamo. To.«).
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-

Število ur DSP za mobilnega socialnega pedagoga: (sogovornica 1: »Neki časa jih
je bilo kar, zdaj jih je pa vedno manj. Za socialnega pedagoga (ur op.)«;
sogovornica 4: »Tako da je, je kar problem s temi urami.«).

-

Neplačane ure za delo z ostalimi sistemi: (starši, učitelji, vrstniki ...) (sogovornica
6: »Drugače pa, nekaj so obljubljali tudi, da nam bodo dali ure za to, ne, ampak jih
še niso in jih verjetno ne bodo. Tak da jih spet delaš v tistem al v prostem času, če
ga imaš vmes, med letanjem iz šole na šolo, al pa v tistem času ko pač imaš uro z
otrokom. /.../ Ampak tu nekje se mi zdi, da bi morali

meti več možnosti

neposrednega dela z vsemi. Z učitelji, starši pa otroki. To ti pa potem sfali. Ker vem,
sej pravim, pred leti so obljubljali, da bomo dobili na določeno število otrok,
določeno število ur za delo s starši pa z učitelji, ne. Ampak o tem ni ne duha in ne
sluha, pa verjetno ne bo še nekaj časa. Ni ravno cvetoče.«).

-

Neurejen status mobilnega socialnega pedagoga znotraj tima mobilne pedagoške
službe na OŠPP: (sogovornica 4: »Ampak to še vedno ni razlog za obstoj v službi,
ker so zdej ravno nekaj z ministrstva poslali, da načeloma pa nisem ustrezna na šoli
s prilagojenim programom, socialni pedagog ni ustrezna izobrazba.«).

Predlagane rešitve oz. želje za prihodnost
Rešitve na področju organizacije dela vidi sogovornica 2 v spremembi normativov za
mobilne socialne pedagoge (»... da bi se zakonsko malo ali normativ zmanjšal za te ure, če
si mobilna.«). Idejo o drugačnem normativu ter organizaciji ur mobilnega socialnega
pedagoga podajo tudi nekatere druge sogovornice (sogovornica 4: »... to eno uro med
poukom bi mogoče v kakih situacijah, bi lahko izkoristil kje drugje in kako drugače, pa
mogoče več ur skupaj. To bi bilo za naše področje zelo fajn. Da bi recimo lahko namesto
to, ko vidiš, da je en ugoden čas, ko ni toliko šolskega dela, da lahko otroka opogumiš še
na kak drug način. Da ga kam pelješ, ali pa kaj z njim delaš popoldne, greš v kino, bowling,
neke take dejavnosti, ki bi jih še lahko s tem otrokom opravil. Ampak da bi se ti lahko štele
(op. v ure delovne obveznosti).«).
Težave na področju realizacije ur zaradi lastne ali otrokove odsotnosti rešujejo predvsem z
internimi dogovori (sogovornica 1: »To imamo pa mi tak interni dogovor, da moramo ure
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nadomestit.«) ter sprotnim prilagajanjem (sogovornica 5: »Recimo, če izvem kak dan v
naprej, da tega pa jutri ne bo v šolo, potem namesto k njemu grem h komu drugemu.«;
sogovornica 6: »Tk da se ti potem večja luknja vmes naredi, ampak tisti čas pa potem
porabiš res za tiste pogovore, formalne, neformalne, ker včasih je tudi dobro kaj
neformalno rečti, mogoče ne lih o tistem otroku. /.../ takrat pač, al porabiš tisti čas za to,
da se z učitlom pomeniš, al s svetovalno, al da urediš papirje. Če pa greš na šolo, kjer imaš
več otrok, pa enega ni, lahko vzameš drugega.«).
Občutek osamljenosti profila socialnega pedagoga

poskušata sogovornica 1 ter

sogovornica 7 reševati z internim dogovorom o »večinski« šoli (sogovornica 1: »Zato sem
tam bolj formalno, pa sem tu bolj družabno. Tudi na vsa srečanja ostala hodim tu, kolegica
pa tam. Nekak se dogovorimo, vsaka pripada eni šoli večinsko rečemo.«).
Pomanjkanje didaktičnega materiala rešujejo predvsem z izdelovanjem lastnih didaktičnih
materialov (sogovornica 5: »Kakšen nasvet dobiti kdaj, kakšna gradiva. jaz če si, si vse
sama (op. pripravi gradiva, material), že od samega začetka.«). Trenutno stanje
pomanjkanja rešujejo z izobraževanjem ter izmenjavo znanj znotraj timov, v katerih so
zaposlene (sogovornica 1: »Treba je brat, treba se je pogovarjat, treba je od tistega, ko gre
na kako izobraževanje, vse posrkat.«) Del odgovornosti za razvijanje strokovne literature
vidijo tudi na strani oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti (sogovornica
4: »Suport glede literature take konkretne.«; sogovornica 5: »Fajn bi bilo kaj zbrat na kup,
kakšne metode, ne bom rekla zdaj priročnik. Ampak zbrat neki. Ker jaz sem prepričana, da
veliko ljudi dela krasne stvari.«).
Sogovornice menijo, da bi za začetek področje pomanjkanja strokovne podpore lahko rešili
že s supervizijami oz. drugimi strokovnimi skupinami, namenjene strokovni in osebnostni
rasti (sogovornica 2: »V bistvu, to bi moral laufat tudi tako, ane, hm, supervizijska srečanja.
To bi moralo biti obvezno. /.../ Tako da je ena podpora, profesionalna in osebna. Ne vem,
to je še kar za rešit.«, sogovornica 5: »Bi pa bilo fajn, če bi še kje. Sej pravim, v okviru
kakega aktiva, pa študijske pa to ,no. Se mi zdi, da tega ni nikoli premalo. /.../ bi ti mogli
dat to možnost intervizije, supervizije, ker imamo tako delo. Ne vem, to rabiš, rabiš se
spucat.«) Dolgoročno pa bi si sogovornice želele večjo prepoznavnost, cenjenost profila
socialni pedagog ter s tem povezano podporo ter izmenjavo mnenj znotraj strokovnih
skupin (sogovornica 2: »Generalno, kar bi si najbolj želela, da bi bilo to (op. socialna
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pedagogika) bolj poznano, cenjeno ali kako bi rekla. To mi je zelo škoda, ker jaz neki
gradim, pa ne morem gradit, če cela šola to ruši z odnosom, ki ga ima. Druga stvar, ki bi
si jo želela, da smo bolj povezani, da si ali izmenjamo, da si olajšamo delo, da si te
konkretne zadeve, te konkretne vaje, pripomočke, liste, vaje malo zamenjamo.«;
sogovornica 5: »Želela bi si prvič, da bi bilo več socialnih pedagogov, da bi se povezovali.
Da bi se res imel na nekoga večkrat obrnit, da ne bi rabil stalno enih in istih ljudi
obremenjevat s tvojimi težavami.«). Sogovornice si želijo, da bi se dolgoročno razvila
konkretna strokovna podpora s strani fakultete (sogovornica 4: »Ja, da bi nas kdo mal
potiskal.«, »Strokoven suport, na fakulteti suport, da bi fakulteta začela tudi na tem
področju. Suport glede literature, take konkretne.«).

3.6.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja
Ob pripravi na pogovore sem imela predhodno pripravljenih okvirno 15 vprašanj, ki so se
tematsko povezovala z raziskovalnimi vprašanji. Ob analizi pogovorov, so se mi
posledično oblikovale kategorije, ki se jih je vsebinsko dalo povezati z raziskovalnimi
vprašanji. Z analizo posamezne kategorije se je tako že izoblikovala skupina podatkov, na
podlagi katerih sem nato lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja.

3.6.3.1 Kaj menijo mobilne socialne pedagoginje o usmerjanju otok s posebnimi
potrebami v osnovni šoli, še posebej otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami?

Mobilne socialne pedagoginje najpogosteje delajo s skupinami otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, z otroki z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroki s specifičnimi učnimi težavami,
dolgotrajno bolnimi otroki, otroki z avtističnimi motnjami in tistimi s kombiniranimi
motnjami.
Populacijo, s katero delajo, opisujejo kot otroke, ki raje, kot pišejo o sebi in svojem počutju,
pripovedujejo, so pogosto v vlogi razrednega »pavliha«. Ti otroci so po njihovih izkušnjah
pogosto socialno nezreli, vzgojno težje obvladljivi in zahtevni, agresivni,

preveč

impulzivni, avtoagresivni, nekateri z izredno dobro razvito empatijo, medtem ko so
nekateri zaradi svoje intravertiranosti spregledani.
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Kljub temu, da skoraj polovica sogovornic trenutno dela izključno z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, ocenjujejo, da je vse manj otrok usmerjenih v skupino otrok s
čustvenimi in vedenjskimi težavami. Menijo, da je takšno stanje lahko posledica slabega
prepoznavanja čustvenih in vedenjskih težav pri učiteljih ter ostalih zaposlenih na šoli.
Poleg čustvenih in vedenjskih težav menijo, da je še vedno slabo prepoznan tudi profil
mobilnega socialnega pedagoga. Zaradi teh dveh dejavnikov se šole znajdejo v neprijetnem
položaju, ko ne prepoznajo otrokovih težav, ali mu ne znajo najti prave oblike pomoči.
Največjo priložnost za spremembe na tem področju mobilne socialne pedagoginje vidijo v
možnosti kvalitetne samopredstavitve znotraj šolskih timov, kjer je potrebno pozornost
nameniti tudi šolski svetovalni službi ter ravnateljem.
Postopek usmerjanja otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ocenjujejo kot
pomanjkljiv na področju zgodnje socialno pedagoške diagnostike. Ko se pričnejo postopki
usmerjanja, sogovornice ocenjujejo, da so ti postopki predolgi. Na dolžino postopkov po
mnenju mobilnih socialnih pedagoginj lahko dodatno vplivajo tudi starši, ki težko
sprejemajo usmerjanje otroka v skupino otrok s posebnimi potrebami, še posebej, kadar gre
za usmerjanje v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Mobilne socialne
pedagoginje opažajo, da je velik del otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami usmerjen
v druge skupine otrok s posebnimi potrebami.
Poudarjajo, da bi morala komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami večji
poudarek nameniti poročilu šole, ki pa naj bo napisano kvalitetno, objektivno ter v največjo
možno korist otroka.

3.6.3.2 Kakšno je mnenje mobilnih socialnih pedagoginj o izvajanju dodatne
strokovne pomoči za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami?
Mobilne socialne pedagoginje menijo, da je pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za
otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami zahtevana večja mera fleksibilnosti samega
izvajalca. Potrebno se je prilagoditi otrokovim potrebam in situacijam v preteklem tednu,
katere je potrebno predelati.
Menijo, da zaradi obremenjenosti z doseganjem učnih rezultatov, ne izbirajo vedno
aktivnosti, s katerimi bi dosegle socialno pedagoške cilje. Najbolj sporno se jim zdi, da pri
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izvajanju dodatne strokovne pomoči, otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami vzamejo
iz razreda, ker nimajo zagotovila, da bo otrok to snov lahko nadoknadil.
Prav tako menijo, da je vloga mobilnega socialnega pedagoga ter njegove pomoči še vedno
nekoliko marginalizirana.

3.6.3.4 Katere metode uporabljajo pri svojem delu ter v kolikšni meri? Kako pogosto
svoje intervencije usmerjajo v otrokovo okolje (npr. družino, vrstnike, šolo, ...)?
Najpogosteje uporabljena metoda pri mobilno socialno pedagoškem delu je pogovor
(pogovor o stiskah in vsakdanjih problemih ter usmerjeni pogovor). Sledijo mu igra vlog
(igra vlog med vrstniki, med mobilno socialno pedagoginjo in otrokom, z lutkami ...), delo
s tekstom (delovni listi, branje, vprašalniki ...), didaktične igre (kot izhodišče za razvijanje
usmerjenega pogovora npr. kartice s čustvi, sličice situacij ... ), ustvarjalne aktivnosti (za
lažje izražanje ter opisovanje svojih občutij, čustev npr. čečkanje, risanje ...), gibalne
aktivnosti (npr. ples, sprostitvene vaje, športne aktivnosti ..), socialne igre za lažje
vključevanje posameznega otroka v razredno skupnost ter za konec še pohvala, kot izredno
močno orodje pri delu z otroki, kadar gre za iskreno in realno pohvalo.
Za intervencije na področju neposrednega dela z otrokom so si mobilne socialne
pedagoginje že razvile izbrane strategije in metode dela, katerih glavni fokus je doseganje
individualnih ciljev otroka, skladno z letnim individualnim načrtom. Največ pozornosti
namenjajo intervencijam na področju samopodobe, samoorganizacije, notranje in zunanje
motivacije, čustvom, empatiji, medsebojnim odnosom, komunikaciji, upoštevanju pravil
itd.
Medtem ko se področje individualnega dela razširja in konkretizira, pa področje
interveniranja v otrokovem okolju ostaja »siva cona« mobilnega socialno pedagoškega
dela. Mobilne socialne pedagoginje poskušajo ure, namenjene otroku, izkoristiti tudi za
delo s starši ali drugimi skupinami odraslih, ki so v stiku z otrokom.
Na področju sodelovanja s starši gre v največji meri za usklajevanje ciljev, opazovanje
vzorcev vedenja ter usklajevanje pričakovanj na obeh straneh. Intenzivnost srečanj s starši
je zelo odvisna od angažiranosti staršev ter fleksibilnosti mobilne socialne pedagoginje.
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Intervencije se največkrat izvajajo v obliki svetovanja, starši pa se največkrat obračajo na
njih z dilemami na področju vzgojne nemoči in v stiskah, povezanih z otrokovim
izobraževanjem. Mobilne socialne pedagoginje izpostavljajo pomen uspešnega ter
sprotnega sodelovanja s starši, saj menijo, da intervencija, usmerjena v družino, brez
njihovega sodelovanja ni smiselna. Zelo pozdravljajo idejo o sistematizaciji ur, namenjenih
delu z družino, vendar obstaja dvom, da bi povzročil odpor pri starših.
Sodelovanje z učitelji temelji na izmenjavi informacij o posameznem otroku. Mobilne
socialne pedagoginje menijo, da je sodelovanje lažje na razredni stopnji ter med mlajšimi
učiteljicami. Še vedno zaznavajo odpor nekaterih učiteljev do tovrstne oblike pomoči.
Menijo, da je težava nemalokrat v nerazumevanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi
težavami ter premalo znanj in veščin, ki bi jih učitelji lahko uporabili za delo s tovrstno
populacijo. Mobilne socialne pedagoginje do učiteljev izražajo veliko mero razumevanja,
saj se zavedajo, da je delo v razredu zahtevno in so pomembne druge komponente kot pri
individualnem delu. Izražajo razumevanje, da učitelji ob poučevanju otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami doživljajo občutek nemoči, neuspeha in enostavno ne zmorejo.
Učitelji tako pri mobilnih socialnih pedagoginjah iščejo podporo, usmerjanje in potrditev,
da delajo prav.
Mobilne socialne pedagoginje poskušajo svoje intervencije usmerjati tudi v oddelčno
skupnost, vendar tega ni veliko. Nekatere občasno sodelujejo pri oblikovanju razrednih ur,
spet druge spremljajo razred otroka s posebnimi potrebami na izletu, zdravniškem pregledu
in podobnih aktivnostih izven šole.
Z zunanjimi institucijami neposredno ne sodelujejo.
Iz prebranega lahko sklepamo, da večino dela mobilne socialne pedagoginje opravijo
individualno z otrokom in so intervencije na ostale otrokove sisteme predvsem na nivoju
pogovora in svetovanja. Praviloma ne gre za načrtovano, poglobljeno in sistemsko delo na
nivoju okolja, čeprav velja, kot opozarja Metljak s sodelavci (2008), da ti otroci ob
oblikovanem individualnem programu, potrebujejo spodbudno, razumevajoče in primerno
strukturirano socialno okolje.
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3.6.3.5 Ali mobilne socialne pedagoginje mobilnost prepoznavajo kot prednost ali kot
slabost?
Mobilne socialne pedagoginje mobilnost zaznavajo kot prednost zaradi dinamičnosti ter
razgibanosti, ki jo mobilnost vnaša v delovni proces. Poleg tega omogoča razvijanje široke
mreže poznanstev z novimi ljudmi ter neobremenjenost s kolektivom na redni osnovni šoli.
Mobilni socialni pedagog zaradi mobilnosti ni osebno obremenjen z dogajanjem v zbornici,
slabimi odnosi na šoli ter konflikti in lahko izhaja neposredno iz otrokovega doživljanja
situacije.
V mobilnosti pa hkrati vidijo tudi slabost, saj zaradi občasnega prehajanja v šolsko okolje
ne morejo oz. težko vzdržujejo dobre odnose ter soustvarjajo klimo na šoli. Delo je zaradi
vožnje, usklajevanja urnikov ter časovnih omejitev dodatno psihično naporno.
Uveljavljenost poklica še ni na nivoju nekaterih drugih služb. Najpogostejši argument proti
mobilnosti je odsotnost mobilnega socialnega pedagoga ob kriznih situacijah, v katerih se
lahko znajde otrok.

3.6.3.6 Kako mobilne socialne pedagoginje ocenjujejo pogoje dela?

Mobilne socialne pedagoginje z materialnimi pogoji (didaktični material, strokovna
literatura itd.) v večini niso zadovoljne. Material za svoje delo si morajo velikokrat poiskati
same ter biti pri tem zelo fleksibilne ter ustvarjalne. Večino materiala, kot so didaktične
igre, delovni listi ter družabne igre, izdelajo same. Pogosto ideje iščejo v literaturi drugih
specialnosti, na različnih seminarjih in med sodelavkami.
Tako kot materialni pogoji, tudi prostorski pogoji niso urejeni zadovoljivo. Mobilne
socialne pedagoginje si morajo, kot same poudarjajo, »izboriti« prostore. Pogosto jim
dodelijo prostore, kot so knjižnica, prehodni prostori, ... Običajno so to tisti prostori, ki po
oblikovanju urnika ostajajo prosti.
Z razliko od materialnih ter prostorskih pogojev, pa so sogovornice toliko bolj zadovoljne
s strokovno podporo, katere so deležne znotraj timov mobilne pedagoške službe. Zelo
pogosto prepoznavajo kolektiv mobilne pedagoške službe kot glavni podporni sistem pri
svojem delu. Še posebej v primerih sogovornic, kjer je v mobilnem pedagoškem timu
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zaposlena še ena socialna pedagoginja. Izpostavljajo pomanjkanje formalnih podpornih
skupin, kot so organizirane in vodene intervizije ter supervizije.

3.6.4.7 Glavne težave, s katerimi se mobilne socialne pedagoginje soočajo pri svojem
delu ter kje vidijo rešitve zanje?
Težave, s katerimi se soočajo pri svojem delu, bi lahko sklenili v tri skupine: Težave,
povezane z organizacijo dela, težave s prepoznavnostjo in uveljavljenostjo profila
socialnega pedagoga ter sistemske težave na področju mobilne socialne pedagogike.
Organizacijske težave, s katerimi se najpogosteje srečujejo mobilne socialne pedagoginje,
so vezane na vprašanja, katero uro otroka vzeti od pouka, kako pravočasno preiti iz ene
šole na drugo ter lastna organizacija svojega dela (oblikovanje urnika, pisanje priprav, ...).
Kot rešitev vidijo manjši normativ za mobilne socialne pedagoge ter možnost opravljanja
predpisanih ur preko drugih aktivnosti (prostočasne aktivnosti, popoldanske urice,
izvedenih več ur skupaj, ...), ki bi se še vedno štele v delovne obveznosti.
Poleg omenjenega je veliko nedorečenega tudi na področju povračila stroškov dela (npr.
potni stroški) ter v primeru bolniške odsotnosti mobilne socialne pedagoginje. Takrat
namreč ni ustreznega profila, ki bi te ure nadomeščal. Tako ostajajo te ure nerealizirane.
Enak problem se pojavlja tudi, kadar je odsoten otrok. Sogovornice se s to težavo spopadajo
tako, da nadomeščajo to uro pred ali po pouku, če se s tem strinjajo tudi starši. Nekaj ur pa
lahko nadomestijo tudi takrat, ko imajo proste ure zaradi odsotnosti drugega otroka in
potem vzamejo od pouka otroka, s katerim morajo nadomestiti manjkajoče ure. Proste ure
porabijo za komunikacijo z zaposlenimi na šoli (neformalne pogovore, druženja, ...) ter za
pisanje priprav.
Mobilne socialne pedagoginje poudarjajo prevlado drugih strok (npr. specialno pedagoške
stroke), zato vidijo velik pomen v aktivni samopromociji (mobilnih) socialnih pedagogov
po šolah.
Nekatere mobilne socialne pedagoginje občutijo osamljenost profila socialnega pedagoga,
ker nimajo sogovornika enake stroke ali zaradi pretirane razkropljenosti po različnih šolah.
Zato si mobilne socialne pedagoginje (na dotični šoli sta zaposleni dve) razdelijo šole in
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šolske okoliše tako, da so na eni šoli prisotne malo več kot na ostalih in tako dobijo svojo
»večinsko« šolo, ker si načeloma poskušajo pridobiti tudi nek dokaj stalen prostor.
Poleg že naštetih težav sogovornice izpostavljajo težave na področju pomanjkanja
strokovne literature, prevlade drugih strokovnih profilov ter neurejen status mobilnega
socialnega pedagoga znotraj šole s prilagojenim programom. Rešitev vidijo v aktivnem
povezovanju socialnih pedagogov (deljenje materiala, metod dela, pristopov, idej, izkušenj,
primerov dobre prakse itd.). Trenutno poskušajo čim več znanja pridobiti z izmenjavo
mnenj in znanj znotraj tima mobilne pedagoške službe. V prihodnje bi si želele razvijanje
strokovne literature na oddelku za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti, izdaji
manjšega priročnika o zbranih metodah in pristopih, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu.
Želijo si kvalitetnih supervizij in intervizij, saj se zavedajo težavnosti svojega dela.
Dolgoročno si želijo, da bi bila socialna pedagogika kot stroka bolj cenjena, prepoznana ter
bi s tem dobila večjo podporo tudi pri ostalih strokah znotraj vzgojno-izobraževalnih
zavodov. Veliko vlogo vidijo v strokovni podpori s strani fakultete, ki bi po njihovem
mnenju morala večkrat potisniti v prid kakšni spremembi, nuditi zaposlenim socialnim
pedagoginjam v osnovnih šolah strokovno podporo ter informiranje o novostih na področju
didaktičnega materiala, literature itd.
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4. ZAKLJUČEK
Rezultati raziskave o delu mobilne socialno pedagoške službe so pokazali, da mobilni
socialni pedagogi na podlagi svojih zaznav menijo, da je vse manj otrok usmerjenih v
skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi potrebami, čeprav število otrok s temi potrebami
ne zmanjšuje (Kroflič, 2011). Ocenjujejo, da so ti otroci usmerjeni v druge skupine otrok s
posebnimi potrebami, kar pomeni, da otroci ne prejemajo nujno ustrezne pomoči. Na
področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami so kritični do postopka usmerjanja, ki je
po njihovem mnenju pomanjkljiv na področju zgodnje diagnostike, postopki so predolgi in
nemalokrat dodatno podaljšani zaradi nestrinjanje staršev s predlogom o usmeriti. Glede
izvajanja dodatne strokovne pomoči so mobilne socialne pedagoginje kritične do vprašanja
kdaj otroka vzeti iz razreda (katero uro) ter kako preko učne snovi maksimalno dosegati
socialno pedagoške cilje. Sklepamo lahko, da pogosto podredijo socialno pedagoške cilje
učni snovi ter obveznostim povezanim s tem. Najpogosteje svoje delo mobilne socialne
pedagoginje opravijo individualno z otrokom, medtem ko v okolje posegajo najpogosteje s
svetovalnimi in podpornimi intervencijami. Intervencij usmerjenih v okolje bi si sicer
želele več, vendar trenutno to, glede na sistematizacijo ur, ni izvedljivo. Mobilne socialne
pedagoginje doživljajo svojo vlogo na šolah še vedno delno v marginalizirani vlogi, v
primerjavi z drugimi strokovnimi službami. Sklepamo lahko, da je v šolskem sistemu še
vedno uveljavljen strokovni profil specialne pedagogike, kar mobilne socialne pedagoginje
glede na rezultate raziskave zaznavajo. Mobilnost zaznavajo kot prednost zaradi
neobremenjenosti s šolsko klimo, dinamičnosti in razgibanosti dela ter razširjanja socialne
mreže sodelavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Po drugi strani pa zaznavajo
mobilnost kot pomanjkljivo zaradi odtujenosti v odnosih z zaposlenimi v šoli, oteženega
vzdrževanja dobrih, sodelovalnih odnosov, pomanjkanja vpliva na šolsko klimo, slabšega
položaja v primerjavi z drugimi strokovnimi službami, predvsem pa nimajo možnost biti v
oporo otroku v kriznih situacijah. Če povzamemo vidimo, da je kritik glede mobilnosti
nekoliko več oz. se lastnosti mobilnega dela hkrati razumejo kot prednost in kot slabost.
Pogoje dela mobilne socialne pedagoginje ocenjujejo kot dobre, vendar imajo težave s
pridobivanjem didaktičnega materiala ter ustreznega prostora za izvajanje dodatne
strokovne pomoči. S težavami se srečujejo tudi na področju organizacije dela
(nadomeščanja ur, bolniške odsotnosti, službene poti, katere ure otroka vzeti od pouka, ...),
s prepoznavnostjo in uveljavljenostjo profila socialnega pedagoga (predvsem specialno
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pedagoška stroka ima večjo veljavo) ter sistemskimi težavami (osamljenost na delovnem
mestu, neurejen status, ...). Rešitve za navedene težave vidijo predvsem v aktivni samo
promociji znotraj šolskih kolektivov, predstavljanju čustvenih in vedenjskih težav med
učitelji ter razvijanju strokovne literature na omenjenem področju. V prihodnosti si mobilne
socialne pedagoginje želijo predvsem več medsebojnega izmenjavanja znanj in informacij,
priročnika z metodami in didaktičnimi pripomočki ter strokovno podporo. Kot strokovno
podporo razumejo predvsem organizirane supervizije ter intervizije in strokovno podporo
s strani Pedagoške fakultete.
Podobnih raziskav o mobilni socialni pedagoški službi nisem zasledila. Zavedam se, da bi
delo mobilnega socialnega pedagoga v določenih točkah lahko primerjali z delom
socialnega pedagoga na redni osnovni šoli, vendarle pa so nekatere karakteristike
mobilnega pedagoškega dela značilne samo za to mobilno obliko pomoči. Zato sem
pridobljene rezultate raziskave primerjala z rezultati pridobljenimi v diplomskem delu
Sefarinijeve (2013), ki je raziskovala stališča mobilnih specialnih pedagogov o izvajanju
dodatne strokovne pomoči. Iz primerjave rezultatov je razvidno, da so težave ter potrebe
mobilnih pedagogov, naj si bo specialni ali socialni, zelo podobne. Po podatkih Sefarinijeva
(prav tam) bi si tudi mobilni specialni pedagogi želeli boljše prostorske pogoje, dodatne
ure namenjene svetovanju staršem in učiteljem, manj inštruiranja v času DSP, boljšo
sistemsko urejenost mobilne pedagoške službe, pravilnejše usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter večjo sprejetost mobilne pedagoške službe s strani ostalih strokovnih
sodelavcev na šoli. Glavno razliko med mobilnimi specialnimi pedagogi ter mobilnimi
socialnimi pedagogi vidim predvsem v tem, da prvi čutijo potrebo po promociji
strokovnega profila v širši javnosti, medtem ko mobilni socialni pedagogi zaznavajo
potrebo po promociji znotraj šolskih timov, saj po njihovi oceni profil socialnega pedagoga
že na nivoju posamezne šole ni dovolj poznan. Druga razlika je, da mobilni specialni
pedagogi ne izpostavljaje potrebo po strokovni podpori in večji uveljavljenosti stroke,
medtem ko se mobilnih socialnim pedagogom to zdi nujno potrebno za nadaljnji razvoj
stroke ter uveljavljenosti socialnega pedagoga v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Zadovoljna sem, da sem preko pogovorov dobila vpogled v delo mobilnih socialnih
pedagoginj in si razjasnila v kolikšni meri lahko posegajo s svojimi intervencijami tudi v
ostale otrokove sisteme. Osebno so me zelo pritegnili odgovori s kakšnimi težavami se
srečujejo pri svojem delu ter kako zelo togo, a hkrati polno »sivih lis«, je področje izvajanja
mobilne socialno pedagoške pomoči. Vsaka šola si vsaj nekatera pravila oz. smernice
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interpretira po svoje, ki tako ali drugače vplivajo na organizacijo omenjene pomoči. Pri
svoji raziskavi sem bila osredotočena samo na mobilne socialne pedagoginje, kot izvajalke
dodatne strokovne pomoči. Vsekakor bi bilo smiselno v prihodnosti narediti oceno stanja
tudi z vidika ostalih sistemov, ki sodelujejo z mobilno socialno pedagoško službo, še
posebej s prejemniki pomoči – z otroki. Ko bi imeli opravljeno dobro oceno stanja, bi bilo
le to smiselno primerjati s podobnimi programi v tujini.
Po izvedbi empiričnega dela, sem sprva imela pomislek, da bi morala pripraviti bolj
strukturiran vprašalnik, vendar sem nato z manj strukturiranimi pogovori pridobila veliko
več posrednih informacij, ki so se v nadaljnjem procesu analize izkazale za bogat vir
informacij. Kar bi morda danes spremenila, je večji poudarek na idejah, kako drugače
organizirati pomoč za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Menim, da je raziskava osvetlila delo in hkrati potrebe mobilnih socialnih pedagoginj, ki
od stroke pričakujejo predvsem več podpore, v obliki splošne promocije tako profila
socialnega pedagoga, kot tudi problematike otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami oz.
otrok s težavami v socialni integraciji, zbiranje ter posredovanje didaktičnega materiala,
izdaja priročnika o metodah socialno pedagoškega dela v osnovni šoli ter razvijanje
strokovne literature.
Menim, da predlagane rešitve podane s strani mobilnih socialnih pedagoginj opozarjajo
predvsem na to, da mora socialna pedagogika (kot stroka) še vedno aktivno pristopati k
povečanju prepoznavnosti, uveljavljanju stroke in zavzeti večji prostor znotraj šolskega
sistema. Poiskati mora rešitev, kako stroko dodatno razvijati na področju strokovne
literature, izdaje priročnikov in organizacija strokovnih posvetov, srečevanj, ... . Veseli me
dejstvo, da smo s kolegicami znotraj stanovskega Združenja za socialno pedagogiko
ustanovile Sekcijo socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli, katere osnovni namen je ravno
povezovanje, izmenjava mnenj ter organizacija strokovnih srečanj na temo socialno
pedagoškega dela v šoli, kamor se umešča tudi mobilna socialno pedagoška služba.
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6. PRILOGE
Priloga 1: Kodiran intervju s sogovornico 4
Kode

Zapis pogovora

1.reda Kode

/koncepti

2.reda

/kategorije

Najprej me zanima koliko let si že mobilna
socialna pedagoginja?
Mobilna, prov na tem…Veš kako je s tem. Naziv
mobilna pedagoginja, to pomeni, da moraš imet več
šol zajetih. Jaz sem nekaj let delala samo kot učitelj
DSP na šoli eni ali dveh. To še vedno nisi mobilni
pedagog. Ampak kakor se gre pa na tri šole ali več
potem pa postaneš mobilni. In jaz ubistvu komaj
dve leti, če sem čisto z imenom mobilni, zaposlitev
mobilni, imam od lani, to se pravi dve leti. Ok, leto
pa pol, dve šolski leti. Tko da to.
Pa si samo mobilna, nimaš zraven še kakšnih
drugih aktivnosti?
Kako to misliš?
Ene so recimo za polovičko mobilne in imajo še
kakšno podaljšanje bivanje.
Ne, jaz sem imela zdej 27 ur. To se pravi sem bila Preteklo delo v Preteklo delo
na štirih šolah, pa še to ne socialno pedagoških mobilni
vseh. So bile tudi te ure defektologa, ki so za mal pedagoški službi
starejše otroke, kjer se pač opaža, smo že vsi opazil,
da odstopajo tudi na nekih vedenjskih področjih. In
smo, pač je moje delo bilo dokaj učinkovito na tej
šoli kjer sem bila in sem potem ostala in sem imela Značilnosti
res kar nekaj otrok, ki jim piše dolgotrajno bolni populacije
ampak nimajo pa v, notr v njihovi odločbi napisan dolgotrajno
socialni pedagog, ampak je dolgotrajno bolan.
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In potem se na osnovi tega kaj otroku je, to so
včasih hiperaktivni otroci oziroma otroci, ki imajo Značilnosti
kakšne težave na čustvenem področju, otroci pri populacije

– Vključevanje

katerih se ugotovi, da jih je zlo strah. Se pravi kaka hiperaktivni,
anksioznost. Pa mogoče otroci s to pozornostjo anksiozni, strah,
znižano, no neki je pa tudi aspergerjevega sindroma znižana
ali pa avtizma. To je mogoče eden ali dva se najde. pozornost
Tako da zato nekak se potem odločajo, da to bi pa
lahko socialni pedagogi nekak delali in potem na
osnovi tega potem jaz prevzamem te otroke in te
ure in je to to.
To je šola tako ocenila, da bi bilo smiselno?
Ubistvu skupi, ko smo, dejansko sem jaz že delala
s temi otroci in potem se je izkazalo, da je to v redu
pa da nam gre skupaj in potem sem dejansko jaz
ostala kot socialni pedagog še naprej. Kljub temu,
da bi lahko, da je imel napisano defektolog.
Pa je lahko to potem vaša šola…
Ja, lahko, v tem primeru, če nima ustreznega,
lahko…
A na šoli potem ni bilo specialnega pedagoga?
Dejansko specialni je bil, ampak dejansko nas je bil
tok, da dejansko smo potem te ure lahko razporedili
tako, da smo se pač odločali kaj je za otroka bolš,
ker tolk jih pa ni.

Kako si pa potem ti lahko te ure uveljavljala kot
svoje?
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Zato, ker če ne moreš zagotovit ustreznega Trenutno stanje Vključevanje
defektologa, sem lahko jaz pokrila te ure. In ker na

področju OPP

ustreznega defektologa zdej ni bilo, sem lahko jaz vključevanja
pokrila nekaj defektoloških ur pokrila, nekaj sem OPP- pokrivanje
pa dobila socialno pedagoških potem, ker sem se si specialno
izborila. Sem rekla čakte mal, pa sej ti otroci bi pedagoških ur
morali met na odločbi napisano. Je pa postopek
pripisan za socialnega pedagoga precej bolj zoprn,
kakor je postopek za defektološko obravnavo. Za
defektološko obravnavo je to otrok, ki ima neke
primanjkljaje.
Pri socialnem pedagogu more bit pa vključen še Trenutno stanje
center,

more

bit

kakšna

taka

družinska na

področju Vključevanje

problematika in potem se to kar hitro šole ustavijo vključevanje
in tudi centri niso vse povsod tako organizirani, da OPP-težave

OPP
s

bi šlo to malo bolj tekoče ali pa brez nekega stigmo socialnih
velikega pompa. Tu so težave. Sem pa na tem pedagogov
našem rajonu poskušala nekak poskušala te stvari
malo senzibilizrat. In pršli smo do tega, da lahko
ugotovimo, če ima otrok neke take čustvene stiske
oziroma take vedenjske posebnosti, da gremo takoj
na socialnega pedagoga. Zakaj bi sedaj delal
probleme. Pa spreminjat odločbo, pa spet čakat
novo.
Potem si kar kritična do tega usmerjanja?
Ja do usmerjanja sem kar kritična, čeprav imam
zelo dobre izkušnje. Mene načeloma so sprejel in Kritika

Vključevanje

za mene bi tudi ure napisal, ampak nekega trenutnega

OPP

koncepta pa ne vidim tle, da bi bil zdrav koncept. usmerjanja
In tudi na otroke ubistvu čisto pozabimo.
Defektološka diagnostika je tako narejena in SNAP
tudi ta program odkrivanja, jaz sem ga osvojila,
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načeloma ga mi socialni pedagogi ne smemo delat.
Ne smemo, mi ubistvu nimamo, ubistvu mi ga ne
smemo sami delat. Če pa maš v kolektivu, jaz ga
lahko opravim, s tem da pač interpretira oziroma
pomaga pri interpretaciji defektologinja oziroma
ona ga lahko ma.
Ona ga lahko dejansko podpiše?
Tako ona ga lahko ma. Jaz ga kupit ne morem,
lahko ga pa delam če znam in ni težko. In je res
zanimivo. Tam je en vprašalnik, kdo sem jaz. In iz
tistega vprašalnika na primer, bi se dal na našem
področju kar nekaj stvari še razvijat. To ni, zato ker
to ni bistveno, ker se odkriva težave na učnem
podorčju, pa posebnosti na kaj vem, vedenjskih
glede na hiperaktivnost in pozornost, ne pa tolk na,
pa mogoče na aspergerja oziroma avtizem, ne pa…

To je sedaj v porastu ane?
Ja, zdej so kar vsi. Pač velik jih je kar aspergerjev.
Pa se za avtiste in aspergerjeve dajejo večinoma
specialni ali socialni pedagogi?
Večinoma ne vem. Sem pa zasledila v literaturi in Premalo poznan Značilnosti
tudi mal sama promoviram sebe, da bi na nekih profil – potrebna mobilno
točkah bili mi lahko usposobljeni za neke osebe, promocija

socialno

ker mi dejansko znamo, mamo kar veliko znanja o profila socialni pedagoške
psihičnem ustroju človeka in o nekak o teh kako pedagog
deluje vse to, kako pristopit k nekomu, ki ni
ravno…pa to vsi otroci rabijo.
Jaz nas vidim kot zelo bogat profil, sam žal nismo
tako dobro zastavljeni. Nimamo, nimamo nobene s
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fakultet pa s tega nas noben ne potisne. Ali da bi Težave mobilnih Značilnosti
mogoče mal bolj pritisnili na te ustanove, ki otroke socialnih

mobilno

razvrščajo ali kakorkoli. Tega ni. Ni strokovnega pedagoginj

socialno

suporta. Mislm da socialnega pedagoga mislim da

pedagoške

sta dva.

službe
Težave mobilnih Značilnosti

Za komisijo?

Tako. Ja, ja,ja. Tako da je, je kar problem s temi socialnih

mobilno

urami. To je to, kar se tega tiče. Lahko jih ampak pedagoginj
svojih ur…no zdej sem jih dobila strašno veliko.

– socialno

določanje ur za pedagoške
službe

socialnega
pedagoga

Ja 27 je kar veliko.
No, ampak to niso bile vse socialno pedagoške.
Zdej, če jih pa zdej seštejem kako mi kaže, 10, pa
tam, pa tam, ja zdej bi jih pa bilo.
Trenutno stanje
Kolk? Socialnih?

na

področju

Ja, za eno osebo. Zdej so se pa počas začel zbujat.

vključevanja

Vključevanje

OPP – povečan OPP
obseg

ur

za

Pa misliš, da je to posledica, ker so se začel mal soc.ped.
zbujat in bolj prepoznajo te težave, ali zaradi
tega, ker si ti delala na šoli in so oni ocenili, da
imaš znanja, ki bi lahko uporabili?
Ne vem. Malo se mi zdi samovšečno, da bi tako
govorila. Ampak ubistvu sem začela svoj profil Težave mobilnih
promovirat jaz. Sem prišla in iskreno povedala, da socialnih
nisem defektolog, da sem socialni pedagog in jaz pedagogij

– Značilnosti

imam ta znanja. In so nekako ugotovil, da otroci, ki neprepoznavnost mobilno
majo kake vedenjske posebnosti ali pa devetošolci, profila,
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jih je pa fino men potisniti. In iz tega ven so zrasle promocija

pedagoške

te stvari, da so pa sedaj ugotovili, da kakšni manjši soc.ped. profila

službe

imajo pa tudi kje težave, kjer bi pa mogoče, če je
dolgotrajno bolan, mogoče bla jaz ustrezen kader in
potem tudi prosijo za ustrezen kader. Ampak to je
bilo kar čvrsto zasidrano. To sem morala kar jaz
večkrat kakšno čvrsto besedo rečt. Pa nič ne bi
ratal, če se ne bi kazalo, da nekak neki delam, da se
vidi, pa da se vidi, da tudi na zunej mariskaj delam.
Ker jaz ubistvu svetujem še v tej svetovalnici na
naši šoli, imam narejeno, ubistvu nimam še
certifikata, imam narejeno Kemplerjevo, delam na
Kemplejevi družinski terapiji in ubistvu mam ta
dva letnika narejena. Certifikat rabim še pridobit,
da bom potem verificirana. Drgač pa sam na osnovi Težave mobilnih Značilnosti
tega, ker sem prepoznavna. Jaz mislim, da je skor socialnih

mobilno

od osebe odvisno kako svoj profil uveljavljaš, če pedagogij

– pedagoške

nisi defektolog. Če si karkoli drugega.

si službe

deficit

če

soc.ped.
Ker defektologi imajo kar to področje…
Ja oni majo monopol. Ja majo to področje zavzeto. Težave mobilnih Značilnosti
Tudi z hiperaktivnost in motnjo pozornosti so v socialnih

mobilno

njihovih sferah, tuki mi kar zgubimo tisto naše, pedagogij

– pedagoške

tisto za kar pa smo mi usposobljeni. Vsaj zdi se mi, specialni

službe

jaz sem šla iz faksa z zlo, zlo z visokimi…sem bila pedagogi
zelo zadovoljna s svojim znanjem.

pokrivajo
področje

Kaj pa samo to umeščanje v skupine? Se ti zdi,
da so realno usmerjeni? Recimo čustveno in
vedenjske jih je procentualno najmanj. Se ti zdi,
da se sklada s situacijo na terenu? Mogoče je
tudi veliko teh komibinarih al kako?
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Ja, tega je velik. A veš velik je tega zato, ker v
začetku otroka dobimo…sploh je težava na tem, Trenutno

Vključevanje

ker pri nas zgodnjega odkrivanja ni. Tudi na vključevanje

OPP

čustvenih težavah opažamo, no to smo mi opazil, OPP

–

da zgodnjega odkrivanja in diagnosticiranja je zelo pomanjkanje
malo.

zgodnjega
odkrivanja

Zdej, imamo pa ogromno DSP-jev. In to pomeni,
da otroka v tretjem razredu, če ga zelo hitro
odkrijemo, potem v četrtem razredu v usmerjanje
in postopek. Kar potem spet traja svoje leto. Tak da Trenutno

Vključevanje

otrok včasih v petem razredu dobi ure DSP, kjer vključevanje

OPP

seveda dobi defektologa. V petem razredu OPP-

kritika

premagovanje ovir in primanjkljajev, jaz ne vem, postopka
razvojno nekak ne gre skup, če dobi tak pozno. In usmerjanja
večinoma dobivajo zlo pozno, če nismo, če niso
učitelji že osveščeni in da ga v prvem razredu že
dajo, ampak potem je ta postopek dost kompliciran,
tko da res traja zlo dolg. In v petem razredu ima
potem otrok že res toliko primanjkljajev, da začne
odstopati tudi že tam. Seveda, jaz nisem nič vreden
in potem se je treba pokazat na kakih drugih
področjih in seveda tam se večkrat zalomi, da pride
do tega, da se pokaže marsikatera vedenjska
posebnost. Od tega da recimo otrok, ki ima izrazito
čustvene težave, kjer pride do recimo tega, da ga iz
družine dajo, da ga mama in oče ne vzameta, da ga
dajo v rejniško družino oziroma ga ima babica,
kdorkoli…Skratka, ti otroci, ki so resnično
čustveno prikrajšani.

Ja, tuki je teh otrok kar neki, ampak vsi so Trenutno

Vključevanje

dolgotrajno bolni. In potem je samo zavedanje ene usmerjanje OPP OPP
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šole , če pozna kader, če pozna socialnega –

pomembnost

pedagoga, kar ravnatelji v mnogih jim je ubistvu poznavanje
vseeno. Zdej če svetovalne službe poznajo kader profila soc.ped.
socialni pedagog, če imajo pozitivne izkušnje s tem
kadrom, potem rečejo mi bi pa ta kader imeli.

Ja koliko so potem pripravljeni iskat tud.
Ja, iskat tak kader, če ga nimajo nekje pri roki. Zdej
v večjih mestih je to kar lažje, se mi zdi da kar
dobro gre. Ne vem zdej v Ljubljani in Mariboru.
Velikokrat je socialni pedagog zaposlen že v
šolski svetovalni službi, ali pa je kombinacija
polovična na eni polovička na drugi šoli.
Tako, tako. No, to je, da ima dve, da nima več. No,
tukaj je pa to aktualno, zato ker je več manjših šol
in je zato mogoče to mal bolj in mamo pač tak
center, eno tako šolo s posebnimi potrebami tu, ki
se želi navzven tudi tak kader zbrat in mi smo odprl
en tak svetovalni center. Svetovalni center v
narekovajih, ker še ni. Ampak delamo prostovoljno
prav s tem namenom, da je postavljen noter socialni
pedagog, defektologi, da probamo iz vseh točkr
izhajat. In mi smo sedaj prepoznavni. In jaz sedaj
dobivam socialno pedagoške pogoje. Ampak to še Težave mobilnih Značilnosti
vedno ni razlog za obstoj v službi, ker so zdej ravno socialnih

mobilno

nekaj z ministrstva poslali, da načeloma pa nisem pedagoginj

– pedagoške

ustrezna na šoli s prilagojenim programom, neustreznost

službe

socialni pedagog ni ustrezna izobrazba.

profila

Aha.
To so pa zdej te zakonske ovire.
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Sam recimo kje bi pa potem lahko ti kot mobilna
po njihovem…
Recimo v enem takem svetovalnem centru, sam to
zdej še ni nič organizirano. Ok, v Mariboru v
svetovalnem centru, ampak tudi tam so pretežno
majo socialnega pedagoga, pa mogoče ne sam
enga. Tam se izvajajo neke stvari, ampak te manjše
občine tule okol. Če občina ne plača nekega deleža
svetovalnemu centru pač ne more sodelovat. In ne
morejo otroci iz naših občin, iz okoliških, it tja na
svetovanje oziroma je s plačilom. Tako da tukaj so
stvari zelo nerešene na celi črti nerešene in je kar
zahtevno.
Ajoj, to pa nisem vedla, da na teh šolah nismo…
Ne, nisi ustrezen kader. Ne nisi. Ker nimaš
specialno pedagoške dokvalifikacije. Na kero pa
tudi ne moreš it, ker če dajo pogoje razredni učitelj
ti ne moreš it. In tudi na specializacijo njihovo ne
moreš it, ker nimaš pogojev. Zanimivo, zelo.

No, ja.
Tko da, kar mal žalostno. Zdej ne vem kako druge
funkcionirajo. Jaz ne vem če kej podobno ali bolš.
Ja sej, vse so na šolah s prilagojenim
programom, ki pač izvajajo to mobilno službo.
Pa majo urejene statuse, so kaj rekle?
Ja veš nisem lih tko spraševala, nobena pa ni
tako eksplicitno povedala, da ima težave s tem.
No, sej mogoče. Veš to je spet odvisno...Veš to je
spet odvisno od vseh dejavnosti no. Mogl bi
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zaposlit socialnega pedagoga, pa zaenkrat še ni bilo
tok ur, zdaj ko smo pa te stvari majčekeno bolj
zastavli, bo pa tudi mogoče majčkeno bolš. Ja, Težave mobilnih Značilnosti
mislim da je sedaj ena miselnost tudi taka, da pa so socialnih
socialni pedagogi na nekih področjih močni, ampak pedagoginj

mobilno
– pedagoške

prehajajo pa inkluzivni pedagogi,ki imajo zelo nekonkurenčnos
močno ozadje in imajo zelo dober suport. t

z

službe

ostalimi

Pravzaprav suport na ministrstvu, kar ga mi profili
nimamo. To.
V redu. Pa če se malo vrneva na tvoje delo
konkretno. Zdej ti s temi učenci večinoma
izvajaš individualne ure ali kako si organiziraš
delo?
Ja odvisno od tega kaj piše na odločbi. Celo sem Izvajanje DSP – Dodatna
tudi kakega v manjših skupinah, če je to tako striktno
napisano. Jaz se zlo osredotočim…

pogodbi

po strokovna
pomoč

Se striktno držiš odločbe?
Ja, ubistvu striktno se držim tega, s tem da
izkoriščam, če me le povabijo, dneve dejavnosti Sodelovanje

z Področja dela

izkoriščam za to da jih v skupini vidim oziroma da vrstniki
tudi vedno, vedno vsako leto v skupini naredim tudi
socialne igre, kako tako druženje, da so vsi, cel
razred. Da me spoznajo, da vedo kdo hodi, zakaj
hodi.

V sklopu razrednih ur?
V sklopu razrednih ur, ali pa če se dogovorimo na
kakih urah. Večinoma v sklopu razrednih ur. Tako Metode dela

Značilnosti

da potem izkoristim te stvari in vedno res, do sedaj

mobilno

sem še vedno uporablja to metodo in je izredno

pedagoške

učinkovita. Tako da imamo neke socialne igre, da

službe
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se jaz v razred na nek način infiltriram. S tem
otrokom tudi ne in potem nekak izvajamo te nekaj
takih dejavnosti skupaj.
Izvajanje DSP – Dodatna
Večinoma pa če piše v odločbi individualno izven striktno
razreda, se tega držim.

po strokovna

odločbi

pomoč

Razen če opazim, da so na primer težave pri kakih
zapisovanjih snovi, da nima urejenih zvezkov, da Izvajanje DSP – Dodatna
nima urejene peresnice, da se skoz miga. Potem v razredu

strokovna

mogoče kakšno uro, če res jemljejo novo snov, da

pomoč

sem mogoče z otrokom v razredu.
Kaj pa recimo, imaš kakšne ure po pouku ali
izključno med poukom?
Ja zdej tukaj so mi šli na roko, da imam večinoma Izvajanje DSP – Dodatna
med poukom. Ker za te otroke dejansko piše v razredu

strokovna

oziroma dejansko v odločbi piše tud, da se jih

pomoč

nekak ne bi jemalo po pouku, ker so preutrujeni in
ker dejansko težko še potem ena na ena delajo.
Ampak sej pravim, če je kaka dejavnost, če je kaj
kar se kaj dogaja v popoldanskih urah potem in je
možno, da se udeležim. Potem se tega, s tem
otrokom, še toliko raje udeležim. Kakega izleta,
kakega športnega dneva. Potem res gledam da
najem še njega na njegovih močnih področjih. Tako
da probam te dneve izkoristit , če je le možno.
Ampak se ponavadi da organizirat. Tako da te
dnevi so za mene zelo dragoceni. Ker samo Izvajanje DSP – Dodatna
individualno delo, kot socialno pedagoško …težko kritika izključno strokovna
je vedno zelo učinkovito. Ker je samo individualno individualnemu
delo ubistvu zelo težko otroka vidiš v njegovih teh pristopu
stikih z vrstniki, med odmorom sem večkrat
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prisotna, da ga vidim, da ga opazujem, da lahko
tudi opozorim, da se kej pogovoriva. Da ni takoj
tista reakcija. Na ta način poteka.
Izvajanje DSP – Dodatna
Se pa moram držat odločbe, tako da izven tega zelo striktno
težko greš. Naj ne bi šli.

odločbi

po strokovna
pomoč

Pa, kaj pa glede individualnih ur, ko naj bi otrok
potem nadomestil to učno snov. Kolk maš tega
učnega dela znotraj teh individualnih ur?
Ubistvu ga moram kar uporabljat. Ta učni del kar Izvajanje DSP – Dodatna
pride zraven. Zdej je tako, da res poskušam pol na učna snov

strokovna

ta način tudi na socialno pedagoških področjih kot

pomoč

so vzrajnost, recimo to je ena taka, da je vztrajen,
da naredi delo do konca, da recimo pove kaj ga
muči, da mi zna rečt da to pa ne zna, ne zmore. To
so ene take osnove, ki se mi zdi, da jih poskušam
vedno pri otroku spodbudit. Ob tem da pač neke
stvari more naredit. In sedaj, če ima one neke
dejavnosti za opravit, jaz pač poskušam ga navajat
tega dela, da pač on sam sebi začne zaupat,da je on
sposoben to naredit. Skozi te strategije vedenjske.

Sodelovanje

z Področja dela

otrokom
Kako narediš neki, da je dobr. A se usedeš, ali paziš
na to kako boš zapisal, daj preberi navodila, a jih
razumeš…v tem ubistvu je neka, to zdej spet se Sodelovanje
lahko lovimo ali je to specialno pedagoško ali je otrokom
naše ane, ampak jaz ubistvu tle vidim, da če jaz
opogumim otroka, da on to zmore, da njemu gre,
pa mal skupi, pa mal midva, pa mal on. Da je to
potem ena taka magična formula. Sej znaš, poglej
da gre, tok si pa že sam naredil. In potem skozi to
opažam, da otrok potem ve točno kje mora žačet,
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kaj mora delat in večkrat greva tudi v to da se
sprostit zna, recimo da se na začetku ure sprostiva.
Sploh če piše test ali karkoli takega. Da on zna
uporabit tudi te tehnike, on sebe umiri. Da zna
preštet do deset, da jaz preštejem do deset, če sem
jezna, pa on prešteje do deset, če je jezen. Da
uporabljava ene take načine komunikacije, ki so za
oba dobre. Se pravi jaz zmagam, ti zmagaš, je
recimo ena taka oblika. To je zlo vredu. Pa s tem,
da zelo pazim, če to pomoje si tudi kar jemljem, da
je to naše. Pač pazim na ta način, kako uporabljam
kaj on dela. Da ne uporabljam tega, da je on kriv,
ampak je pač naredil nekaj kar ni vredu, kaj bova
sedaj s tem. In do tega, da tudi sodeluje pri
sestavljanju pravil, kako bova midva imela pravila
pri najinih urah. Oziroma tudi pri pouku, če je to
potrebno. Tako da dejansko te vsebine vklapljam
noter v delo, ki ga ima otrok za opravit. Ker če ga
jemljem… mislim, da imam samo enega ali dva Izvajanje DSP – Dodatna
otroka, s katerimi pa res delam bolj na tem socialno

strokovna

področju. Bolj samo na socialno pedagoškem. Tam pedagoške

pomoč

se pa bolj pogovarjava po kakših teh knjigah vsebine
čustvena inteligenca. Pa mogoče kake take vaje
poiščem, pa tudi sama kdaj pripravim. Ampak to je
vse skup imaginarno. To ubistvu uporabljam samo
pred tem, ampak otrok pa potem v situaciji še zmer
ne zna reagirat. On ve kaj je prav in kaj ne,
ampak…
Značilnosti
Lahko se je pogovarjat, drugo je pa situacija.

Slabosti mobilne mobilno

Ja, tuki se mi zdi, da je zlo, zlo neučinkovito. Tu je socialno

socialno

manjko. Ker dejansko žal strategij takih mi nimamo pedagoške

pedagoške

pripravljenih za osnovnošolce.

službe

službe
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Niti nimamo diagnostike socialno pedagoške za Trenutno stanje Vključevanj
osnovnošolce narejene oziroma za otroke še nižje. na

področju OPP

Tako da dejansko sem to bolj gola in bosa, kakor vključevanja
sama

zmorem

naredit

diagnostiko

socialno OPP

pedagoško. Kako postavit otroka, ki ni

samo pomanjkanje

čustveno, sej ni dejansko samo čustveno. Sam ima diagnostičnih
neke stvari, ki ga tudi čustveno obremenijo. Od sredstev
tega recimo en deček je aspergerjev, nima še čist te
diagnoze, ima dolgotrajno bolan, ampak ok. Njemu
recimo ta jasna navodila ogromno pomenijo. In
njemu ti jasno začrtani cilji in metode in način
govora, kako se z njim pogovarjat, na kak način,
kolk zahtevat, strogo zahtevat, lej prideš, pogledaš
datum in ck, ck, ck. Te stvari mu veliko pomenijo.
In tukaj otroci imajo pa res velik učni primanjkljaj,
tudi če so čustveno in vedenjsko, je nekaj takih, ki
so nadarjeni, so tudi taki in tukaj nam ni treba prav
veliko delat na učnem področju.
S tistim hitro naredita šolsko delo in ostane še
ura.
Ja s takim imam…sploh ne rabi nič delat za šolo
ponavadi. Ampak se pa ugotovi, da je recimo kljub
temu, da je zlo brihten, da spušča stvari, da zelo na
hitro naredi,da ni pozoren kaj dela. Tako da je kar
nekaj težav, ki se jim potem poleg tega nakopa.
Nima časa, ne zna se organizirat. Te naši otroci
imajo s tem težave. Če pa je še čustven, potem pa
še to, da ko test dobi ga raztrga. Se cel popiše od
tega, da se pojavljajo tudi kar velike težave na
področju hranjenja. Tako pri dekletih kot pri fantih.
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To pa žal sploh še ni oziroma ne pride tok daleč, ne
pride do nas.
Kakšne metode dela uporabljaš? Rekla si že eno
je pogovor, jasna sporočila…

Eno je to, jasna navodila. Potem je to, da otrok

Značilnosti

ubistvu vedno sodeluje pri pravilih, pri oblikovanju Metode dela

mobilne

pravil.

socialno
pedagoške

Kar se mi zdi zelo pomembno je neko spoštovanje,
da se otrok zaveda, da je spoštovan, da je oseba, ki Sodelovanje

službe
z

je vredna. Ne glede na to ali ima same lepe ocene otrokom
Značilnosti

ali ima same slabe ocene.

mobilne
Tudi to, da nekak otroku poiščeš tisto kar je res Sodelovanje

z socialno

njegovo močno področje. Ker nekateri kljub temu otrokom

pedagoške

da imajo ogromno težav on se zna osredotočit, če

službe

se ga na pravi način usmeri. Recimo to, da če nima
stvari s seboj, da ima eno varovalo, da lahko pride
iskat. Lej, jaz imam ravnilo, pa pridi iskat. Ni treba
zaradi tega panike pa neke čustvenih izbruhov,
ampak pridi in vzemi svinčnik, ravnilo. Pridi.
Drugič ga boš pa imel s sabo. Tako da se ga ubistvu
uči z nekimi takimi vzorci kako se da rešit situacijo,
brez da bi eksplodiral in iz tega naredil sam sebi in
pa še komu drugemu halo.
Pa sproščanje, kar velik. Niso to neka sproščanja Metode dela

Značilnosti

vsesplošna, ampak da se otroku pokaže, da kadar je

mobilne

prestrašen, je zaskrbljen, so različne tehnike in

socialno

metode s katerimi se lahko sprosti, organizira,

pedagoške

pripravi k delu in je to čist vredu. In ima lahko

službe

nekaj trenutkov za sebe, sploh pred testi ali pa ko
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jih je strah. In tega je kar neki v šoli in jih je strah
pa ne znajo povedat.
Pa to, da zna povedat kaj si želi, da zna jasno izrazit Sodelovanje

z

kaj želi od tebe met. To se pa veš čas učimo. To se otrokom

Značilnosti

mi zdi zelo pomembno, ker če to otrok enkrat to zna

mobilne

potem je delo…da reče učiteljica jaz pa to pa to

socialno

rabim.

Sodelovanje

Da se zna tudi postavit za sebe in da ni samo po sebi otrokom

z pedagoške
službe

umevno, da imamo te neke ure, ampak da zna rečt
tud, to bi pa sedaj rad delal.
Da se drži dogovorov, da ga vzpodbujam pri Metode dela

Značilnosti

držanju dogovorov. In seveda pohvala kot ena

mobilne

izmed takih metod zelo učinkovitih. S tem da ne

socialno

pohvala v smislu joj kok si krasen, ampak pohvala,

pedagoške

ko res nekaj vredu naredi. Recimo, ko se

službe

dogovoriva da bo doma nekaj pripravil neko
zadevo za šolo. Referat ali powerpoint, nekaj kar si
želi, potem bova pa midva popravila. Ali pa bova
dodelala in pregledala. In ko jaz vidim tisto kaj je
naredil in če se mi res zdi, da je vredu, rečem poglej
tole se mi zdi pa res, tole si dobro naredil, krasne
slike si izbral, si poiskal na internetu, fino, sedaj
bova pa probala kaj bi lahko še naredila. Da z Sodelovanje

z Značilnosti

nekim vodenjem pride sam do rezultatov, da mu ne otrokom

mobilne

jaz ves čas …

socialno
pedagoške
službe

Sugeriraš…
Ja. Tako da to so ene take metode. Sej ne vem če so
prave, ampak dejansko s temi metodami se da velik
dosežt. In so otroci potem bolj zadovoljni.
Pa glede tega prostora…Imate vi prav svojo
pisarno?
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Ja jaz sem si jo izborila. Na enih šolah, na večini Prostorski

Značilnosti

šol. Samo na eni nimam, ampak tam imam pa res pogoji

mobilne

samo eno uro. Ja ubistvu imam.

socialno
pedagoške
službe

Koliko ur pa ste potem največ na eni šoli?
Ja na eni šoli sem imela letos kar velik. Devetnajst.
To je kar velik.
To ste potem kar večinoma tam, na tisti šoli.
Ja, to pol dojameš bistvo šole. Če zdej gremo kot
mobilna. Kaj je plus pa kaj je minus. Plus je to, ker Prednosti

Pogoji dela

prideš od zunej in nisi obremenjen z stvarmi, ki se mobilnega dela
dogajajo na šoli skoz in mogoče pri otrocih, ki
imajo določene vedenjske posebnosti so tudi zelo
naporni učiteljem in na sploh v šoli in skoz
povzročajo neke težave.
In ker sicer lahko pripelje do tega, da skoz poslušaš Prednosti

Značilnosti

eno in iste stvari, da pač imaš nek halo efekt v sebi mobilnega dela

mobilne

in mogoče zelo težko neke stvari realno vidiš in

socialno

tudi otrok te potem vidi kot nekoga, ki mu

pedagoške

pomagaš, ampak nekoga ki je pa sedaj tako kot vsi

službe

ostali učitelji. To je sedaj ena tko, tko.
Je lahko dobro, da prideš, ultiš, otrok ti pove svoje, Prednosti

in Značilnosti

učitelji ti povedo svoje, zdej ti pa moraš tule nekak slabosti

mobilne

najdt eno tako, da pač rečeš učiteljem ok, otroku pa mobilnega dela

socialno

tud, kaj zdej blo to, kar si pa ti vseeno odgovoren,

pedagoške

kje je tvoj del? To je mogoče lahko en plus ali pa

službe

tudi ne. Nekih blaznih plusov in minusov ne morem
se zdej čist osredotočit, ampak to recimo da mi
včasih zelo pomaga lahko ne.
Tam recimo, pri tistih otrocih, ki imajo malo več Slabosti

Značilnosti

čustvenih, ansioznost ali pa kaj takega. Tam me pa mobilnega dela

mobilne

malo manjka. Tam pa manjka vsakdanja podpora,

socialno
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da ga na hodniku vidiš pa malo podpreš pa daš še

pedagoške

kakšno malo dej, dej. Pa takrat če res rabi, ko pride

službe

kaka stiska pa slaba ocena, pa tebe ni, da bi se s
teboj pogovoril, ker je tebe navajen. Tako da tam
mi pa malo manjka, da nisem ves čas na šoli. So
plusi in minusi tega.
Značilnosti

Značilnosti

Kaj pa vam osebno ta mobilnost ustreza?

mobilne

mobilne

Ja, ubistvu je zelo dinamično.

socialno

socialno

pedagoške

pedagoške

službe

službe

Ubistvu na nekih točkah je naporno, ker se moraš Pomanjkljivosti

Značilnosti

stalno srečevat z novimi ljudmi, pa včasih recimo mobilne

mobilne

če nisi, če bi res bla mobilna, da bi na vsaki šoli bila socialno

socialno

malo, potem res tega stika z učitelji pa zbornico si pedagoške

pedagoške

ga moraš skoz na novo gradit.

službe

službe

Zdej če si na neki šoli malo več, potem je to lažje. Značilnosti

Značilnosti

Drugače pa, ta stik moraš skoz gradit. Vsakič znova mobilno

mobilne

moraš gradit stik in potem se pogovarjat, veliko socialno

socialno

pogovora z učitelji.

pedagoške

pedagoške

službe – graditev službe
Tako da ubistvu si tistih 45 minut ja, ampak potem odnosa
moraš pa zelo iskat te trenutke, da res prideš v
razred, da vidiš otroka, da se z učiteljem pogovoriš,
da se srečaš s starši . Moraš zelo usklajevat te ure.
Koliko pa imate tega dela s starši?
Delo s starši, na normalnih srečanjih vedno tak ali
tak. Vedno ko je kaj popoldanskega vedno, no vsaj Pomanjkljivosti

Značilnosti

jaz probam bit zraven kolikor se le da. No, pa sej mobilne

mobilne

tudi moramo biti večinoma. Ampak sedaj ne moraš socialno

socialno

- 129 -

Kaštrun, S. (2015). Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

biti pa na vseh šolah, tako da si mal razporediš, je pedagoške
službe

mal naporno.

pedagoške
službe

Drugač pa na teh sestankih timskih. Načeloma jih
mamo dvakrat do trikrat na leto. S tem da recimo s
kšnimi...vem da imam dva primera taka, da ubistvu
kar sproti sodelujemo s starši. Letos smo imeli en Sodelovanje

s Značilnosti

tak primer, ko je kar fino da smo imeli redna straši

– mobilne

srečanja, jutranja, na 14 dni. Smo se kar na 14 dni pogostost

socialno

dobivali tudi s starši in je bilo kar učinkovito. Je srečevanja

pedagoške

fant naredil 9.razred. Je bilo veliko bolš kakor prej.

službe

A v smislu evalviranja dela doma in v šoli ali
tudi v obliki svetovanja?
Ja, ubistvu je tudi kar svetovanje. Sploh pri teh
vedenjskih posebnostih, ker otrok res nori, se ne
more umirit. Ali pa ima te čustvene težave in nima
volje. Tuki je kar treba. So tudi starši kdaj v isti Sodelovanje
godlji kakor otroci, tuki je vedno kar oboje. Veliko, straši
veliko svetovanja je in tega pogovora, ko smo ga
mi tudi na faksu veliko delali. Na ta način pogovor,
ne da soliš pamet ljudem, ampak da mu dovoliš
povedat, mu prisluhneš, da lahko pove kaj ga muči,
da potem nekak izmenjata ta mnenja pa neke
strategije kako bi se pa dal še drugač recimo
pogovarjat z otrokom, mu povedat kaj je narobe,
mu postavljat meje. Mislim, da pri nas na splošno
sedaj vsi o tem govorimo, ampak dejansko je ta
razvajenost, da otroci nimajo meja in nekih
obveznosti in odgovornosti, to se zelo, zelo pozna.
In potem, če jim pokažeš, da je to veliko bolj
učinkovito in da nam ratuje, potem tudi oni začnejo
mal verjet. Ampak je težko. Težko potem oni
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uvajajo vsak dan iste…Mi tud…jaz imam njega
enkrat ali pa dvakrat na teden, razen teh dolgotrajno
bolanih, ko imam samo enga in ga imam petkrat na
teden in sedaj en fantek čustveno, manjši, ko je
malo bolj zahteven. Tudi družinska slika malo bolj Sodelovanje

s

zahtevna. Ampak smo bolj omejeni na šolo. starši

– Področja dela

Nimamo, ne prideš v družino, ti kot mobilni omejenost
pedagog nimaš tega.

na

šolsko polje

Verjetno ni dovolj, da s starši govoriš samo
trikrat letno, ker se slej ko prej stvari vrnejo na
stari tir.
Pa sej včasih tudi starši pridejo, če jih povabiš
večkrat.
Ja

sam

to

je

potem

bolj

vaša

lastna

angažiranost.
Iniviativa ja. Pa tudi če srečaš starše na hodniku, ko Sodelovanje

s Področje dela

so tam nekje, pa jih povabiš. Ubistvu kolk se starši

–

angažiraš, tolk te tudi starši sprejmejo.

ustvarjanje
odnosa

Kaj pa sodelovanje z učitelji pa svetovalno
službo?
S svetovalno službo moram rečt da zelo, zelo, zelo. Sodelovanje

s Področja dela

In tudi če tega ni nič ne funkcionira. In to moram svetovalno
rečt, vsaj jaz imam srečo.

službo

Ker s svetovalno službo jaz moram sodelovat in Sodelovanje
tukaj jaz poiščem vse možne strategije, tudi pri svetovalno
sebi, da na nek način najem pot in sodelujem.
Kar se pa učiteljev tiče, je pa sedaj tako.
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Ko smo, dokler smo še na učnem področju je še Sodelovanje

z Področja dela

nekako , ko smo pa pri vedenjskem je pa to zelo, učitelji
zelo odvisno kakšen je učitelj kot oseba in
osebnostno. Kakšen zelo z veseljem prisluhne.
Kakšnemu odleže, ker imaš ti tud, ker poveš da te
težave so in jih tudi ti imaš, kljub temu da si zato
kao…
Da mogoče to ni stvar njegovega »neznanja«, da
ni edini…
Tako, da ni edini, ki mu ne gre. Ampak da če bova
skupaj sodelovala da …mislim da samo otroci ne Sodelovanje

z Področja dela

smejo imeti občutka, da lahko manipulirajo med učitelji
nami. In moram rečt, da kar, da mam kar vredu z
učitelji. Da so me tudi začel oni videti, da se da. Da
če z enim zdravim pogovorom in eno zdravo
izkušnjo rečeš lej ne gre mi, dons mi res ne gre. Pa
sej tudi ti nimaš vsak dan dober dan.
In na osnovi tega, da jaz njim prisluhnem potem Sodelovanje
oni tudi nekak se manj stresno počutijo, ko vidijo učitelji
da dejansko lahko povejo kaj jih muči.

Prihajajo tudi sami?
Ja,uu , včasih večinoma tudi če pridem po kakega
takega otroka, ker mam zdej enega res tudi kakor
tako, tudi tako no socialno pedagoške ure svoje. In
tisti fantek večkrat v razredu kaj izbruhne, ne
zmore oziroma trmari. Saj potem pri meni tudi
trmari. Jaz mu pač povem tisto kar mislim da mu
moram povedat, potem pa rečem lej, če si se ti
odločil tako…In je bilo recimo dvakrat tako, da
sem rekla lej, pa sej si pač naredil neumnost. Sedaj
je kar je, če boš trmaril, še več težav boš imel.
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Konec koncev, a je kak problem, če se greš
opravičiti učiteljici, če misliš da si narobe naredil.
Ja, samo jaz naredil…pa mu to tako težko pade.
Sem rekla, se greš opravičit pa boš videl kaj bo, pa
se bova potem pogovorila. No in potem je šel v
razred in se je opravičil, učiteljica je bila čisto
fertik. Z enimi takimi pozitivnimi kontakti, pa tudi
negativnimi, ko imamo težave jih imamo vsi.
Nisem jaz sedaj bog, ko imam te otroke. Imam kar
vredu odnos z učitelji.
Pa je kakšna razlika med tem sodelovanjem na
tej šoli kjer si več in tam kjer si manj?
Ja. Je. Ja, ja. Se kr. No, sam to mogoče je čist moja.
Sej ne vem, jaz mislim da sem jaz bolj s tem, da bi
mogla več dat od sebe. Ampak recimo vidim, da na
eni šoli, ko sem trikrat recimo samo, pa smo imeli
še ena predavanja za to šolo, pa sem se angažirala
še na drugih področjih, pa sem popoldne prisotna.

A da si ti za njih pripravljala?
Ja, pa da sem potem še prisotna kdaj popoldne, pa
ubistvu vidim, da je to sodelovanje kar fino. Da me
porajtajo in da me pokličejo in tudi smo kdaj na
kakšni šoli, tudi na tej kjer sem manj, pa se skup
vsedl pa rešil. Pa se pogovoril o kakšni težavi točno
tako, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, kako je do tega
prišlo, kaj bomo naredili. Čist te ključni elementi.
Ja, to mam bolj jaz problem menda, ker nisem na Pomanjkljivost

Značilnost

vseh šolah dost imam včasih občutek, tam ko sem mobilne

mobilne

pa samo eno uro se pa zelo pozna. Pač prideš in pedagoške

socialno

greš.

pedagoške

službe

službe
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Kaj pa prevoz, ti je kej naporno, ker se moraš
vozit vsak dan?
Ne. Ni.To mi je vredu. Mogoče je samo to naporno, Značilnosti

Značilnost

ker moraš biti vsak dan točno do minute nekje. Pa mobilne

mobilne

se potem včasih nekje z nekom, sploh še imaš tak socialno

socialno

način dela kot ga imamo mi, ko včasih je treba pedagoške

pedagoške

kakšno stvar rešit oziroma otroka imaš tam, kaj službe – kaj je službe
sedaj. Včasih je to, ko se malo več stvari nakopiči, naporno
ampak dobro v končni fazi sedaj se še da, tako da
kaj kje prirediš pa prideš malo kasnej ali pa se
dogovoriš. Zato pa pravim , da je sodelovanje s
svetovalno in učiteljem nujno. Ker potem so te
stvari lažje izvedljive.
Da informacije tečejo.
Seveda, da takoj pokličeš, takoj poveš. Pa ta fer Sodelovanje

s Področja dela

odnos, da ti sporočiš, oni tebi. Da se nekak res, zelo svetovalno
veliko je treba delat na tem odnosu. Na odnosu med službo
vsemi nami, ki smo udeleženi v tem procesu medsebojno
vzgoje, vključno z ravnatelji. Dobro, ravnatelj pač informiranje
nima to tolk zraven, ampak da ve kaj se dogaja, da
nas tudi pozna. Na mnogih šolah nas ravnatelji
spoznajo, nas hočejo poznat, vedeti kdo smo.
Včasih tudi ravnatelji organizirajo to, da se reče ta
in ta bo prišla k nam spet. Da povejo kok so
zadovoljni pa kok niso. Je pa kar veliko dela.
Pa se ti zdi, da so šole dovolj naravnane k tem
vključevanju otrok s posebnimi potrebami v
redne programe? V redu, zakonsko pač more
bit, ampak …?
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Ja sej, mislim ni druge.

Recimo tu kjer sem

devetnajst ur ni druge, ker v razredu je pet ali šest
otrok s posebnimi potrebami, različnimi.
Se ti zdi, so se sprijaznili, mogoče niso prave
besede. Da ja, ok tako je in funkcionirajo
znotraj tega, ali je vseeno čutit ta odpor? Joj, pa
ne, mamo sedaj pet takih v razredu. Pa to ne gre.
Na ta način. Kakšna je ta klima?
Mešanica, mešanica, mešanica.
Čist od do?

Trenutno stanje

Ja,odvisno od učitelja do učitelja. Odvisno od na

področju Vključevanje

nekega globalnega…je tega res velik. Vsi se vključevanja

OPP

strinjajo, da je tega ful preveč. Ne vejo čist točno OPP – mnenje
kako bi s tem, veliko je dela še dodatnega.

učiteljev

Zdej to pri pouku, sej veš, hvala bogu mi smo
socialno pedagoško področje, koliko lahko res
lahko pomagam s temi socialnimi igrami. Z
vključevanjem v razredne ure, z vključevanjem v Sodelovanje

z Področje dela

delo razrednika, da ga suportiram, da mu dam učiteljem
občutek da lahko tudi midva skupaj nekaj narediva.
Tukaj jaz lahko, zato ker sem jaz taka, da mi ni
problem.
Je pa naporno za učitelje. Sploh če se morajo s Sodelovanje

z Področja dela

kakim vedenjcem soočat, s kakimi svojimi učiteljem

–

osebnimi preizkušnjami. Koliko mu gre to na živce, razumevanje
kako ne more vse ure poslušat kako se en oglaša in učiteljev
hodi po razredu in je pod mizo in je nad mizo. Je
kar naporno, včasih tudi zelo.
Potem pa pač tu probamo kolikor se da poslušat
njih, poslušat otroka, pol naredit neke strategije
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skupaj s svetovalno službo. Ker sam ne moreš nič
kot mobilni pedagog. Ne vem kako imajo druge
izkušnje,ampak sam brez suporta ni.

Kok je pa zate naporno, ker se za te aktivnosti
sama angažiraš in je to nek tvoj čas, ki dejansko
nimaš plačane oziroma se ti obračunajo ure, ki
jih realiziraš z otrokom in te priprave. Ampak
vsa ta sodelovanja z razredniki pa popoldanske
aktivnosti pa niso ane?
Ene so tak obvezne. Tako da je kar treba. Ne vem,
lej, je kar treba. Not si vpet in kar je treba .
Sej tudi sebi na nek način olajšaš s tem.
Ja mogoče.

Na drugih področjih je potem

učinkovito. Jaz brez tega ne bi mogla delat na tak
način kot delam. Da sem sama sebi, da sem kdaj
zadovoljna s kakšnim rezultatom. Zadovoljna, pač
otroci se včasih mal umirijo, pa imamo kakšno
takšno izkušnjo, pa starši pridejo recimo pa
vprašajo joj kako bi pa sedaj. To se meni zdi veliko
več vredno kot tisto, sej časa res veliko porabiš, ali
pa tudi ne? Odvisno kako vzameš.
Dobiš

kdaj

občutek

neuspeha,

nemoči,

neproduktivnosti?
Dobiš, sigurno vsako leto ene parkrat pride do tega.
Dobiš ta občutek, normalno. Sploh ko so kakšne
situacije ko je vse odvisno od tistega otrokovega Izvajanje DSP – Dodatna
uspeha, ti pa maš pač neke čist druge vsebine, ki bi občutek nemoči

strokovna

jih z njim rad predelal pa sploh ne pride na vrsto.

pomoč

Ali pa recimo delaš na teh vsebinah, potem pa otrok
pogrne na celi črti, ker mu ne rata nekih šolskih
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stvari naredit. Večkrat čutiš kakšne take težave.
Pride večkrat na leto to. Ampak, pač menda je to
stvar, ki je kar fajn da maš da se lahko pogovoriš.
Jaz imam pač tudi tak fajn suport pri teh dveh Podporni sistem Pogoji dela
deklicah. Pač to mamo mi, to svetovalnico, pa tudi – aktiv mobilnih
mobilna naša, aktiv mobilk. Sej so ubistvu pedagoginj
defektologinje, ampak smo tako nastrojene tako da
druga drugo zelo poslušamo. In imamo znotraj
aktiva kar, se da kar veliko o tem pogovorit. Pa
poveš kaj te muči pa nekak se suportiramo.
Potem večinoma iščeš ta suport na tej matični
šoli?
Ubistvu

ga

drugje

nimam.

Jaz

socialno

pedagoško…najbolj srečna sem, ker imam eno Podporni sistemi Pogoji dela
socialno pedagoginjo tu v šoli. Tako da ja, sem
zelo vesela kakšnega, ker vseen se pa spet mi malo
drugače pogovarjamo med sabo. Kaj pa vem.
Nimamo nekih, recimo da bi imeli nekaj povezano.

Supervizije?
Tega nimamo.
Pa bi si želeli?
Ja, to bi bilo zelo fino. Sej to smo že večkrat rekl,
da bi bilo zelo pametno, zelo pametno, če bi lahko
imel to. To bi bilo super, da bi bile supervizije Podporni sistemi Pogoji dela
možne nekje. Ali pa da bi vsaj imeli socialni – predlogi
pedagogi na šolah kaka študijska srečanja. Ilusion.
Ilusion.

Sej sedaj se povezujejo v neke aktivne socialni
pedagogi na šoli, ki izvajajo DSP. Ne glede na to
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ali so mobilni ali v svetovalni. Vem da na dveh
koncih Slovenije imajo že aktive. Se povezujejo
počasi.
No to recimo. To bi bilo krasno. Tuki na tem koncu
bi se mogoče dal z Mariborom povezat. Tam smo
tudi mel študijske skupine na sploh in nas je bilo
tudi veliko socialnih pedagogov. In smo se potem
tam nekak našle, k smo mel študijska srečanja. In
smo čist vsi pršli iz cele regije in je bilo zelo luštno.
Tudi iz Murske in teh koncev. Tako da to mi je bilo
zelo v oporo in smo imeli tudi kakšna predavanja
in je blo fajn. Ampak če bi pa še socialni pedagogi Podporni sistemi Pogoji dela
imeli kako, da bi nas bilo mal več in da bi se začel –

povezovanje

tudi na tem našem koncu združevat, bi pa z soc.ped.
veseljem šla. Tega manjka, pa za tega ni denarja.
Glede pogojev dela sva se že nekaj dotaknile.
Prostorske pogoje imaš kar zagotovljene.
Ja ubistvu, ponekod malo slabše, sploh tam kjer je
samo ena ura. Pa tudi tam.
Imaš to v kakšnem kabinetu potem?
Ja, kabinet, knjižnica.

Prostorski

Pogoji dela

pogoji
Si lahko svoje stvari tam puščaš?
Ne, to je pa avto zelo priročen, ker je noter vse kar Materialni
moram imet. Od igrač, do raznih motivacijskih pogoji
zadev, ki jih uporabljam. Vse moram imet. Razen
svinčnik in papir. Ampak če se samo eno uro ti tudi
tist greš pa rečeš.
A drgač material ti pa zgotovijo?
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Ja, ubistvu ja. Zdej tam kje si malo več mogoče
malo več, neki tudi matična šola, kjer si zaposlen.
Sej to sva čist izklopile. Ti si zaposlen na eni šoli
in moraš tudi tam imet aktivnosti.
Kaj pa tam delaš? V svetovalnici si rekla…
Ja, sam tam je prostovoljno. Drugače imam pa
interesno dejavnost, plavanje. Drugo leto bom, če
bo dano, se mi obeta delavnica spolnosti za otroke
s posebnimi, z motnjami v duševnemu razvoju.
Potem raznorazne aktivnosti, ki jim moramo
izvajat. Prav tako kot na vsaki drugi šoli. To je pa
pač matična šola, ki ima tudi včasih svoje zahteve.
To je pa isto kakor vse druge šole.
Ja koliko ur si pa potem imela tam na uni šoli?
Kako misliš ur? Samo interesne dejavnosti, drgač
moraš bit pa prisoten na vseh konferencah, na vseh
popoldanskih dejavnostih, ki se izvajajo. Ni ur. Ure
pač so tiste ure, ki jih rabiš do 40 urnega delavnika.
To je pa včasih pol nemerljivo.
Ker smo pol tudi doma kdaj . Kakor da ne. Bi se pa
dalo razširit dejavnosti tudi tko, da se kej
organiziram med počitnicami. Za enkrat, jaz sem
sedaj najprej rabila, da sem to socialno pedagoško
področje malo osmislila, sedaj bi pa mogoče lahko
štartala še kam naprej.
Kaj pa samo organiziranje ur ob začetku
šolskega leta?
Ja tle sem že ulavfana, mi kar gre. Veš, ko te enkrat
ljudje sprejmejo pa tudi učitelji, ko nekak vidijo, da
stvari kar grejo, potem nekak lažje vidijo, da da
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otroke ven iz razreda. Pa če so tako navajeni na šoli,
pa če je vodstvo tudi tako naravnano. Potem tukaj
ni težav. Če pa so, potem pa ne vem.
Kakšno imate pa prakso z oblikovanjem
individualnih načrtov? Ti sama napišeš?
Ne, ne. Kar strokovni tim sodeluje. Vedno tudi so
učitelji, razrednik je vedno zraven, učiteljice,
včasih se te ure seveda kombinirajo. Nekaj jih
imajo učitelji, nekaj jih imamo mi, defektologi ali
socialni

pedagog

in

potem

se

usedemo

indogovorimo. Ti pač svoj del napišeš, kje bi ti, kje
ti vidiš, da bi neke cilje otrok lahko dosegel. Ostalo
pa potem še ostali in potem to vse skup s starši in
ponekod je tudi otrok zraven. Odvisno. Pri naših je
kar fino da je. Kaj bo on prispeval v letošnjem
šolskem letu. Na ta način. Vsi se usedemo in ta IP
sestavimo, potem pa glede na cilje probaš skozi leto
z redno letno delovno pripravo realizirat. S tem da
o tem ni bilo nobenega znanja. Tudi ti ne vem če
imaš kaj znanja na splošno, kako se napiše
priprava.
*Izločen del pogovora o faksu ter študijskih
vsebinah*
Če se vrneva nazaj na temo pogovora. Glede
mobilnosti si že sama omenila prednosti in
slabosti.
Ja to se mi zdi. Ja so plusi pa minusi. Včasih je
lahko to zelo dobr, včasih zelo slabo. So pa
Nizozemci rekli, da imajo v tujini tega veliko in da
delajo po tem principu.
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A mobilnem?
Ja mobilne, da pač več šol nekdo prevzame. Sej če Prednosti

in Značilnosti

recimo, če sem jaz že tretje leto na eni šoli že mal slabosti mobilne mobilno
veš kako gre.

socialne pomoči

socialno
pedagoškega

Mal začutiš klimo.

dela

Ja. In tudi lahko s tem otrokom še na drugem
področju, ga obogatiš. Edin to je mogoče slabo, ker
recimo to eno uro med poukom bi mogoče v kakih Predlagane
situacijah bi lahko izkoristil kje drugje in kako rešitve
drugače, pa mogoče več ur skupaj. To bi bilo za izvajanje

Značilnosti
– mobilno
socialno

naše področje zelo fajn. Da bi recimo lahko aktivnosti zunaj pedagoške
namesto to, ko vidiš da je en ugoden čas, ko ni šolskega

službe

toliko šolskega dela, da lahko otroka opogumiš še prostora
na kak drug način. Da ga kam pelješ, ali pa kaj z
njim delaš popoldne, greš v kino, bowling, neke
take dejavnosti, ki bi jih še lahko s tem otrokom
opravil. Ampak da bi se ti lahko štele. Seveda,
normalno da je učni proces in da je fajn da si
prisoten. Ampak kdaj pa kdaj, namesto dneva
dejavnosti, bi pa še lahko take ure izkoristil. Sam to
bi pomenilo, da imaš ene tri ure narejene.

Ali pa da bi bilo recimo 10, 15 ur na leto bi bilo
namenjeno

nekim

drugim

izven

šolskim

dejavnostim?
Tako, da bi bilo to čist legalno, dovoljeno. Da bi si
ti lahko to dovolil z otrokom naredit. To bi bilo
perfektno. To bi bilo za naše področje. Ampak ok,
pač probamo v teh mejah, ki so naredit to kar je.
Značilnosti
Imaš še kake take želje? Kar na dan z besedo…
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Ja, da bi nas kdo mal potiskal.

Predlagane

socialno

rešitve

pedagoške
službe

Strokoven suport, na fakulteti suport, da bi Predlagane

Značilnosti

fakulteta začela tudi na tem področju. Suport glede rešitve

mobilno

literature take konkretne. Mogoče prov v zvezi z

socialno

diagnostiko. Kako čustvene motnje zaznavat, kako

pedagoške

potem pomagat staršem.

službe

Sej neki je tega , sam vse je tako razkropljeno ni Težave mobilnih Značilnosti
neki konkretno zbrano nekje. In potem se vsi, no ne socialnih

mobilno

vem, mogoče imam samo jaz te težave. Ampak pedagoginj

socialno

potem se vsi iščemo z neki različnih področjih, pa

pedagoške

način komunikacije. Vsak bolj osebnostno potem

službe

dela, na podlagi tega kak človek je, pa kaj ima rad.
In potem iščeš in te komunikacijske veščine in te
vzgojne veščine. Ampak so pa neke stvari, ki pa so
že znane, tega pa mi nimamo zbranega nikjer. A
veš tako kot majo defektologi, recimo motnje tega
so ck,ck,ck…Potem imaš recimo normalno, seveda
je za čustvene motnje celo okolje in fino bi bilo, da
bi se to kako vpliv okolja. Da jaz ne rabim to iskat
po vseh socialnih pedagogikah kere imam ne vem
kolk stare in to vn praskam in iščem. Ampak bi to
lahko za kako predavanje, pa bi to lahko mogoče
imeli nekje zbrano, ki bi bilo naše gradivo.

Sej tudi stroka s tem dobi neko veljavo.
Ja, men se tudi zdi. Men se tudi zdi. Če že neki Težave mobilnih Značilnosti
delaš pa recimo te nekdo vpraša. Ne morš reč ja no socialnih

mobilno

tole je mal iz tam iz socialnih, tole specialnih pedagoginj

socialno

pedagogov, to sem neki pri psihologih in potem se

pedagoške

zdi da mogoče res nikamor ne pašemo. Ja, tako

službe
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delam. S tem da bi res na faksu lahko, da bi mogoče
mel kako diagnostično gradivo za čustvene
posebnosti otrok. Zdej dobr, pr nas se neki
izogibajo tega, ok, amapak so pa neki načini, načini
komunikacije, so neke stvari, ko bi jih pa lahko
ponucal, da ne jemlješ samo transakcijskih
psihologov ali pa teh terapevtov. Da ne jemlješ od
unih pa unih, od geštaltistov, no jaz imam geštalt
zelo rada, sej Ščuko uporabljam. Ampak neki kar
bi bilo socialno pedagoško, neki kar bi bilo naše.
Razen Koboltove. Da bi se bolj na tak subtilen
način, ne sej ni treba da mi zdej delamo neke
analize pa poglobljeno.
Ne, sej ni treba. Sam kaj se zgodi. Tist kar mi
zbiramo. In zato ker nimamo nikjer enega središča Težave mobilnih Značilnosti
takega, se tudi te naše stvari nikjer ne zbirajo. socialnih

mobilno

Razen na socialni pedagogiki, kjer je nekaj dost pedagoginj

socialno

dobrih člankov, daleč od tega. Ampak jih je treba

pedagoške

iskat. Tako, to.

službe

A bi še kaj povedala glede svojega dela? Se ti zdi,
da sva kaj pozabile povedat?
Ja nič. Ja ne vem. Men je všeč to delo, jaz bi rada
to delo delala, ampak včasih mal zatavam v začaran
krog, da ne vem…Vsak konec leta ne vem kako bo
naslednje leto čist točno.

Bolj nesigurno.
Ja, ampak dobr mogoče je to čist moja osebnostna
drža. Ampak tko, skoz je s temi urami pa so pa niso,
pa bodo. Sej ne vem, a majo še kje take težave, ker
nimamo stikov. Ampak smo kar mele. Je bilo kar
slišat podobno. Ja a veš podobno kako se te stvari.
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