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POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava temo profesionalne identitete socialnih pedagogov. V teoretičnem 

delu je prikazana kratka zgodovina socialne pedagogike, njeni začetki, vpeljava izraza 

socialna pedagogika in njen razvoj skozi čas. Sledi teoretična umestitev stroke, kjer so kot del 

teoretične umestitve podrobneje predstavljeni štirje teoretski pristopi. Ti so usmerjenost v 

življenjski vsakdan, hermenevtični pristop, kontekstualizem in sistemski pristop ter 

večperspektivni pristop. Predstavljeni so tudi odnos in dialog ter krepitev moči in participacija 

uporabnika kot temeljna izhodišča socialnopedagoškega dela, podrobneje pa so prikazana še 

področja dela in s tem povezane intervencije socialnih pedagogov. Pomemben del 

magistrskega dela zajemajo tudi kompetence ter znanja, ki jih socialni pedagogi pridobijo 

skozi izobraževanje in predstavljajo enega izmed glavnih dejavnikov oblikovanja 

profesionalne identitete. V drugem delu teoretičnega dela pa sta na kratko predstavljena 

koncept oblikovanja profesionalne identitete, kar smo umestili na področje socialne 

pedagogike, in natančnejša opredelitev oblikovanja profesionalne identitete socialnih 

pedagogov. Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi, kjer je predstavljena analiza šestih 

intervjujev z zaposlenimi socialnimi pedagogi. Namen raziskave je vpogled v to, kako sebe 

definirajo zaposleni socialni pedagogi in kako doživljajo svoje delo. Tako smo prišli do petih 

ključnih tem, na osnovi katerih smo s pomočjo teoretičnih in empiričnih spoznanj izdelali 

poskus razumevanja in oblikovanja modela profesionalne identitete socialnih pedagogov. 

Model razlikuje med celostno, nepopolno ali delno in »odsotno« oziroma prikrito 

profesionalno identiteto socialnih pedagogov. Ugotovitve služijo kot pokazatelj tega, kako 

profesionalno identiteto doživljajo intervjuvani socialni pedagogi in so temelj za njeno 

razumevanje.  

 

 

Ključne besede: socialna pedagogika, kompetence, področja dela, profesionalna identiteta, 

model profesionalne identitete socialnih pedagogov 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

The master´s thesis discusses the theme of identity of social pedagogues. The theoretical part 

presents a short history of social pedagogy, its beginnings, how the term social pedagogy was 

introduced and its development throughout history. Furthermore theoretical presentation of 

social pedagogy is given with four different theoretical approaches being presented in details. 

They are focused on every-day life, hermeneutic approach, contextualism, systematic 

approach and multi-perspective approach. Also a relationship, a dialogue, empowerment and 

participation of user as bases of social pedagogic work are presented. There are also detailed 

presentations of work and related interventions of social pedagogues. An important part of the 

master´s thesis is also competences and knowledge that social pedagogues acquire during 

their studies and are one of the most important factors of professional identity formation. The 

second theoretical part gives a short presentation of the concept of professional identity 

formation in relation to social pedagogy and detailed description of professional identity 

formation of social pedagogues.  

The empirical part is based on qualitative research where the analysis of six interviews with 

employed social pedagogues is presented. The purpose of the research is to establish how 

social pedagogues define themselves and how they see their work. In this way five key 

themes were determined. They were the basis, together with theoretical and empirical 

findings, for making the models of professional identity of social pedagogues. The model 

distinguishes between holistic, incomplete or partial and absent or concealed professional 

identity of social pedagogues. The findings show how professional identity is seen by the 

interviewed social pedagogues and are the basis for understanding it.  

 

 

Keywords: social pedagogy, competences, field of work, professional identity, model of 

professional identity of social pedagogues 
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UVOD 

 
Magistrsko delo se ukvarja s profesionalno identiteto socialnih pedagogov. Müller (2006) 

opozarja na problem vmesnosti oblikovanja profesionalne identitete, saj so socialni 

pedagogi pogosto zaradi različnih dejavnikov primorani oblikovati svojo profesionalno 

identiteto nekje vmes. Žižak (1997) vzrok vidi predvsem v tem, da je socialna pedagogika 

razmeroma mlada disciplina, ki je skozi čas pridobivala veljavo, se širila in razvijala polje 

svojega delovanja. Zato je namen dela v literaturi raziskati področje socialne pedagogike 

in oblikovanja profesionalne identitete ter v praksi raziskati profesionalno identiteto 

zaposlenih socialnih pedagogov. V teoretičnem delu je najprej pregledano in 

predstavljeno področje socialne pedagogike, kjer je na kratko orisana zgodovina stroke, 

predstavljena so glavna izhodišča socialne pedagogike in kompetence diplomantov ter 

področje dela socialnih pedagogov. V drugem delu pa se osredotočimo na poklicno 

socializacijo in oblikovanje profesionalne identitete. Izpostavljene so splošne značilnosti 

in dejavniki oblikovanja profesionalne identitete, nato pa so ti dejavniki preneseni na 

področje socialne pedagogike in oblikovanje profesionalne identitete socialnih 

pedagogov. Na tem mestu je podrobneje opredeljena profesionalna identiteta, kot jo 

problematizira Müller (2006), saj pišemo o vodnikih in naseljencih, ki je eden izmed 

načinov razumevanja profesionalne identitete socialnih pedagogov. 

V empiričnem delu so predmet raziskovanja zaposleni socialni pedagogi na različnih 

področjih dela. Ključen je njihov pogled nase kot na strokovnjaka in na njihovo poklicno 

vlogo skozi pet ključnih tem. Te so avtonomija pri delu, pomembnost delovnih situacij, 

delovni izzivi in vznemirljivost dela, uspešnost pri delu ter občutja kompetentnosti. 

Cilj dela je tako na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj oblikovati ključne elemente 

profesionalne identitete socialnih pedagogov, ki predstavljajo izhodišče za njeno 

razumevanje. Izdelan je tudi poskus oblikovanja modela profesionalne identitete socialnih 

pedagogov, ki je eden izmed načinov razumevanja in doživljanja profesionalne identitete. 

Iz ugotovitev, ki so vezane na šest zaposlenih socialnih pedagogov, ki so sodelovali pri 

raziskavi, je razvidno, kako profesionalno identiteto doživljajo socialni pedagogi na 

različnih delovnih mestih ter katere kompetence in kakšne strategije uporabljajo za 

obvladovanje zahtev dela.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 ZAČETKI SOCIALNE PEDAGOGIKE 
 

Winkler (1988, v Hamburger, 2014) piše, da sta izraz socialna pedagogika sredi 19. 

stoletja vpeljala Karl Friedrich Mager in Friedrich A. W. Diesterweg, pri čemer se je 

Mager osredotočal predvsem na realno obstoječo socialno stvarnost vzgoje v neki družbi 

(Winkler, 1988, v Hamburger, 2014), sam pojem pa je razložil kot »… pristop k vzgojni 

resničnosti, kakor se udejanja v vsakokratni družbi. Opredelil ga je kot tisto teoretično 

disciplino, ki se ukvarja z evalvacijo, opisom in vprašanji dejansko izvajane pedagogike v 

določenem času in prostoru« (Winkler, 1988, v Kobolt, 1998, str. 7). Hamburger (2001, v 

Hamburger, 2014) v svojem prispevku omenja tudi Diesterwegovo razumevanje socialne 

pedagogike, saj naj bi ta v ospredje postavljala položaj ljudi in njihove pogoje za 

življenje. Njena naloga pa naj bi bila pedagoško obravnavanje posledic obubožanja, ki so 

nastale zaradi kapitalizma (Hamburger, 2001, v Hamburger, 2014). Takšno razumevanje 

socialne pedagogike se je kasneje razširilo in v ospredje postavilo mladinsko skrbstvo 

(Hamburger, 2014). V začetku 20. stoletja pa je izraz postal prepoznavni oziroma zaščitni 

znak družbeno-političnih razprav, ki so obravnavale družbeno razslojevanje ljudi (Kobolt, 

1998). Usmerjanje socialne pedagogike v skrb za mlade je tako preraslo v mladinsko 

gibanje in s pomočjo reformske pedagogike se je v prvi polovici 20. stoletja razvila 

hermenevtično-pragmatična socialna pedagogika, katere avtor je Herman Nohl (Nohl, 

2008, v Hamburger, 2014). Po drugi svetovni vojni je prvotni hermenevtični pristop 

postal bolj kritičen do družbe in njenih strukturnih dejavnikov, ki so povzročali socialne 

stiske ljudi. Hämäläinen (2003) za najpomembnejša predstavnika kritično 

hermenevtičnega pristopa šteje Klausa Mollenhauerja in Hansa Thierscha, ki sta razvila 

nov pristop razumevanja socialnih in družbenih težav. Ta pristop je temeljil na 

interpretativni paradigmi (Hämäläinen, 2003). 

Začetki socialne pedagogike tako segajo v Nemčijo, za enega izmed začetnikov pa velja 

Paul Natorp (Uzelac, 1998), ki se je navezal na Magerjevo pojmovanje socialne 

pedagogike o realni obstoječi socialni stvarnosti vzgoje v neki družbi. Razvil je 

sistematično opredelitev socialne pedagogike, kjer je v ospredje postavil človekovo voljo. 

Iz te opredelitve izhaja, da je vzgoja posameznika enako socialno pogojena, kot je 

človekova organizacija socialnega življenja pogojena z vzgojo posameznika, ki je 

ustrezna socialnemu življenju, v katerega je vključen (Natorp, 1968, v Hamburger, 2014). 

Svojo teorijo je razvijal tudi pod vplivom Platonovih in Kantovih idej (Hämäläinen, 

2003), pri čemer je pomembna ugotovitev, da je odnos med posameznikom in družbo 

hkrati harmoničen in poln konfliktov (Hamburger, 2014). S pomembno vlogo Natorpa pri 

razvoju socialne pedagogike se strinja tudi Stephens (2009), ki ga imenuje za glavnega 

začetnika in »očeta« socialne pedagogike. Na razvoj socialne pedagogike je močno 

vplivala filozofska antropologija, katere glavna ideja je bila ustvariti obsežno in celostno 

teorijo človeškega razvoja. Bistvo te teorije pa je človek kot član družbe in različnih 

skupnosti. Tako so se začele razvijati ideje o izobraževanju s pomočjo življenjskih 

izkušenj in vsakdanjega življenja v družbi. Na izobraževanje pa se je že konec 18. stoletja 

osredotočil švicarski edukator Pestalozzi, ki je razvil idejo o socialni pomoči skozi 

izobraževanje (Rauschenbach, 1999, v Hämäläinen, 2003), govoril pa je tudi o 

izobraževanju v skladu z razvojno stopnjo posameznika (Swile, 2005, v Hatton, 2013). 

Smith (2008, v Hatton, 2013) pravi, da je Pestalozzijevo delo pomembno zaradi 

njegovega čuta za socialno pravičnost in zaradi njegove vere v učenje iz življenjskih 

izkušenj, kjer je pomembno ravnovesje med glavo, rokami in srcem. Iz zapisanega sledi, 



8 

 

da se je socialna pedagogika razvijala in spreminjala skozi čas, na kar je imelo velik vpliv 

tudi družbeno in politično dogajanje v določenem časovnem obdobju. Skladno s tem se je 

spreminjalo tudi razumevanje in pojmovanje socialne pedagogike, kar dokazujejo tudi 

različne definicije, ki so jih podali avtorji. Ena izmed njih se glasi, da je socialna 

pedagogika vse, kar spada pod vzgojo, pa ni šola in družina (Bäumer, 1929, v 

Hamburger, 2014), vendar se je izkazala za preozko, zato je Bönisch (1979, v Hamburger, 

2014) socialno pedagogiko umestil v področje delovanja, kjer so osrednjega pomena 

odnosi med posamezniki in družbenimi strukturami ter njihovo pedagoško obdelovanje. 

Predmet udejstvovanja tako obsega delovanje »… v smislu podpore, svetovanja, 

spremljanja, načrtovanega in strukturiranega skupnega življenja, posredovanja informacij, 

socialnih virov in materialne pomoči, refleksije in izobraževanja, načrtovanja in dela z 

javnostjo« (Hamburger, 2014, str. 16). 

Čeprav je izraz »socialna pedagogika« star že več kot 150 let, predstavlja v Sloveniji 

razmeroma mlado vedo (Kobolt, 1998). Obdobje prve polovice 20. stoletja je tako za 

socialno pedagogiko ključnega pomena, saj so se vse znanosti pod vplivom sociologije 

zasukale v socialno smer in ravno ta preobrat je socialno pedagogiko naredil za 

znanstveno disciplino (Edelheim, 1902, v Winkler 1988, v Kobolt, 1998). Tako je 

socialna pedagogika postala samostojna disciplina, ki je poskušala najti in dati odgovore 

na takratne družbene probleme. Če iz tega povzamemo definicijo socialne pedagogike, bi 

tako rekli, da gre za znanstveno disciplino, ki svoje delovanje usmerja v socialno 

integracijo ljudi v ogrožajočih življenjskih situacijah (Zorc-Maver, 2006).  

Kot je že zapisano, se je socialna pedagogika razvijala v nemirnih časih (Uzelac, 1998), 

saj je njen nastanek tesno povezan z nastankom industrijske družbe in kapitalizma, ker so 

bili družbeni problemi, na katere je socialna pedagogika iskala odgovore, povezani ravno 

z nastankom industrijske družbe ter s tem povezanimi problemi (Zorc-Maver, 2006). 

Winkler (1992, v Zorc-Maver, 1997) pravi, da je socialna pedagogika nastala zato, ker je 

družba ustvarjala takšne okoliščine, ki jih posamezniki znotraj nje niso mogli več 

obvladovati, hkrati pa so te okoliščine morale biti socialno obvladljive, da je družba lahko 

obstajala. 

Socialna pedagogika je v drugi polovici 20. stoletja naredila velik preobrat, ki je bil 

odgovor na kritike glede njene usmerjenosti, saj je bila pred tem usmerjena v tveganja, 

deficite in k patologiji, nato pa se je preusmerila k virom, močem in potencialom v 

posamezniku, socialnem okolju ali skupnosti. Zavzemali so se predvsem za bolj humano 

obravnavo mladostnikov v vzgojnih zavodih (Zorc-Maver, 2006). Kot odgovor na 

različne krize in težave različnih skupin ljudi so se oblikovala številna gibanja (npr. 

mladinsko gibanje, delavsko gibanje, žensko gibanje), ki so bila po Nohlovem (1988, v 

Lorenz, 2008) mnenju spontani odgovor na krizo tradicionalnega socialnega reda in 

industrijske družbe. Bistvo socialne pedagogike je tako razmerje med posameznikom in 

družbo, znotraj katerega se pojavljajo različni konflikti, pri čemer je naloga socialne 

pedagogike, da analizira in razvija konfliktna stanja ter koncepte obravnavanja teh 

konfliktov (Hamburger, 2014). 

Socialna pedagogika v Sloveniji je tesno povezana z ustanovitvijo različnih institucij, ki 

predstavljajo del socialnopedagoškega delovanja. Med drugim se je tako razvila sočasno z 

naraščanjem mladinskega prestopništva, ustanavljanjem vzgojnih zavodov (sredi 50. let), 

ustanovitvijo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti itd. (Skalar, 2006). V 60. letih 

je tako sledila ustanovitev študija za »… vzgojitelje za obravnavanje otrok in 

mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti (MVO) na Oddelku za specialno 

pedagogiko …« (Skalar, 2006, str. 14). Kasneje, leta 1991, pa se je pod vplivom številnih 

dogodkov iz 70. in 80. let naziv študijskega programa vzgojitelj defektolog za MVO 

preimenoval v naziv socialni pedagog, s tem pa je tudi Oddelek za vzgojitelje defektologe 
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za MVO prerasel v Oddelek za socialno pedagogiko (Skalar, 2006), ki pod tem imenom 

obstaja še danes. Tudi Razpotnik (2014) piše o razvoju socialne pedagogike v Sloveniji, 

za katerega pravi, da je tesno povezan z institucijami, v prvi vrsti z vzgojnimi zavodi. 

Najbolj odmeven in razširjen proces je prenova zavodov, ki je potekala med letoma 1985 

in 1990. Šlo je za intenzivno strokovno dogajanje, ki je sledilo različnim načelom, katerih 

smoter je prenova okorelega sistema institucij. Načela, ki jim je dogajanje sledilo, so 

majhnost vzgojnih skupin, oblikovanje stanovanjskih skupin, lokacija v bližini mestnih 

središč in kraja bivanja, integracija v skupnost ter načelo odprtosti. Gre za nenehno 

vnašanje teh načel v delo institucij in stalno refleksijo njihovega delovanja (Razpotnik, 

2014). 
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2 SOCIALNA PEDAGOGIKA 
 

»Socialna pedagogika je stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem 

upošteva njihovo življenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes socialna 

pedagogika dopolnjuje, razširja oziroma nadgrajuje z različnimi oblikami preventivnega, 

kompenzatornega, razvojnega in integrativnega dela« (»Etični kodeks delavcev na 

področju socialne pedagogike«, 2006, str. 191). Kot zapiše Zorc-Maver (2006), se beseda 

socialno nanaša predvsem na spoznanje, da je človek družbeno bitje, zato je v socialni 

pedagogiki ključnega pomena odnos med posameznikom in družbo. Razpotnik (2014) 

dodaja, da se s tem odpira perspektiva družbene vloge, ki jo ima stroka, kar hkrati 

pomeni, da se njeno delovanje ne umešča le v posamezne vzgojno-izobraževalne 

ustanove, temveč se ukvarja z vsakokratnimi družbenimi vprašanji. To je razvidno tudi iz 

definicij in opredelitev, ki sledijo v nadaljevanju. Kobolt (1998) omenja, da Diesterweg 

(1949/50, v Kobolt, 1998) v ospredje postavlja posameznikov položaj v družbi, saj 

socialno pedagogiko opredeli kot »… vedo, ki se ukvarja s spremenjenimi 

socializacijskimi položaji mladih in z raziskovanjem odvisnosti med družbenim in 

vzgojno-izobraževalnim« (Kobolt, 1998, str. 7). Evropsko združenje socialnih pedagogov 

(AIEJI, 2005) pa socialno pedagogiko definira kot teorijo o tem, kako različni dejavniki 

(psihološki, socialni, materialni) spodbujajo ali zavirajo rast in razvoj ter življenjsko 

blaginjo tako posameznikov kot skupin.   

Podobno navaja tudi Kyriacou (2009), ki socialno pedagogiko opredeli kot teorijo in 

prakso, ki se ukvarja s spodbujanjem osebnostnega razvoja, socialnega izobraževanja ter 

splošnega dobrega počutja otrok in mladostnikov. Še eno definicijo socialne pedagogike 

podata Bodnar in Riez (2011), ki pravita, da je socialna pedagogika samostojna, v prakso 

orientirana stroka, ki sodi v »družino« poklicev pomoči. Vse definicije pa lepo povzame 

Žižak (1999), ki socialno pedagogiko opredeli kot integrativno stroko, ki teži k temu, da 

se posameznika in njegove probleme vidi na različnih ravneh individualne in družbene 

stvarnosti, torej kot stroko, katere naloga je, da obča znanstvena spoznanja spremeni v 

individualne in osebne zgodbe v realnem življenjskem okolju. 

Izhajajoč iz vseh navedenih definicij je tako namen socialnopedagoškega dela pomagati 

ljudem pri razvijanju njihovega aktivnega odnosa z okoljem, hkrati pa tudi prispevati k 

njihovemu polnejšemu vključevanju v okolje, pri čemer je treba upoštevati 

posameznikove potrebe in izhajati iz njih ter njegovih želja in potencialov (»Etični 

kodeks delavcev na področju socialne pedagogike«, 2006). 

Trije bistveni elementi, ki najbolj temeljno opredelijo socialno pedagogiko in poklic 

socialnega pedagoga, so: 

a) »Znanstveno raziskovanje področja z organiziranimi oblikami refleksije in 

vzpostavljanje povezav med raziskovanjem, teoretičnim povzemanjem in inovacijami 

na področju praktičnega izvajanja poklica. 

b) Formalno izobraževalni program na visokošolski ali univerzitetni stopnji. 

c) Profesionalno združenje z oblikovanim etičnim kodeksom, ki skupaj z drugimi 

mehanizmi usmerja profesionalno delovanje v praksi« (Kobolt, 1998, str. 15).  

Socialna pedagogika pokriva široko področje dela z ljudmi in v tem smislu je 

»pedagogika« več kot le izobraževanje. Gre za vseživljenjsko učenje, ki se dogaja v 

družbi in zajema neformalno učenje, skozi katero posameznik pridobi osnovna socialna 

znanja, vzorce vedenja, nauči se ravnanja v družini, družbi in kulturi. Zajema pa tudi 

formalno učenje v okviru izobraževalnih ustanov tako za otroke in mladostnike kot tudi 

za odrasle (Lorenz, 2008). Socialna pedagogika pa se ukvarja ravno s tem, saj je naloga 

stroke, da v procesu vseživljenjskega učenja in sodelovanja v skupnosti prepozna prisotna 

neravnotežja in opozori nanje. Iz tega sledi najpomembnejša značilnost socialne 
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pedagogike, to je kritičen odnos do širše družbe (Razpotnik, 2006). S tem se strinja tudi 

Zorc-Maver, ki pravi, da je ena izmed ključnih nalog socialne pedagogike »… kritičen 

pregled in razumevanje vsakdana uporabnika, cilj njenih intervencij pa zaščita in podpora 

pri oblikovanju zanj bolj zadovoljivega vsakdana« (Zorc-Maver, 2006, str. 9). Tudi 

Stephens (2009) primarni cilj socialne pedagogike povzame kot negovanje zdravega 

kognitivnega in socialnega razvoja v vsakdanjem življenju. Frommann (2001, v Kobolt, 

2001) pa v intervjuju dodaja, da se ta ključni cilj večinoma udejanja ravno v težkih 

življenjskih situacijah, ki so predmet kritike socialnopedagoške stroke. 

Eden izmed ključnih poudarkov socialne pedagogike je torej spodbujanje socialne 

spremembe, premagovanje težav v medsebojnih odnosih in opolnomočenje ljudi za 

obvladovanje zahtev vsakdana. Stroka posreduje v interakcijah, ki jih imajo ljudje s 

svojim okoljem, pri čemer sta pomembni načeli človekovih pravic in socialne pravičnosti 

(Staub-Bernasconi, 2011). Avtorja Böhnisch in Lösch (1973, v Staub-Bernasconi, 2011) 

govorita o dvojnem mandatu, ki ga ima stroka in ki je sestavljen iz pomoči in nadzora ter 

je osrednja strukturna značilnost funkcije zagotavljanja storitev strokovnjakov. Avtorja še 

dodajata, da mora socialni pedagog ohranjati ogroženo ravnotežje med zakonskimi 

pravicami, potrebami in interesi uporabnikov ter interesi javnih služb po nadzorovanju, ki 

se skrivajo v ozadju nudenja pomoči. Zato je zelo pomembno, da stroka kritično reflektira 

svojo vlogo in delo, saj je razvidno že iz zgodovine socialne pedagogike, da brez celostne 

in sistematične refleksije odnosa med posameznikom in družbo stroka ne more 

zagotavljati večje avtonomije posameznikov ter na tak način vzdrževati njihovih socialnih 

in državljanskih pravic (Lorenz, 2008). Dvojni mandat v smislu kompetenc v bistvu 

pomeni, da mora imeti strokovnjak »… spretnost za vzpostavljanje odnosov, motiviranje, 

pogajanje in mediacijo med različnimi interesi in pravicami uporabnikov ter nalogami, 

pooblastili, interesi in dolžnostmi, ki jih imajo izvajalci« (Heiner, 2004, v Staub-

Bernasconi, 2011, str. 179). To pomeni, da je strokovnjakova naloga posredovati med 

posameznikom in družbo. Stroki pa lahko pripišemo še tretji mandat, ki vključuje 

znanstveno utemeljenost metod in kodeks etike. Ta tretji mandat je nadrejen in omogoča 

strokovnjakom legitimnost za sprejetje ali zavrnitev naloge, torej da na podlagi različnih 

teoretičnih in praktičnih spoznanj sami presodijo, ali bodo nalogo zmožni opraviti čim 

bolj strokovno in reflektirano (Staub-Bernasconi, 2011).  

 

2.1 TEORETIČNA UMEŠČENOST STROKE 

 

Socialna pedagogika kot stroka izhaja iz različnih teoretskih okvirov in pristopov, ki so 

osnova za delo socialnih pedagogov, saj poznavanje, razumevanje in upoštevanje 

posameznika ter njegovega položaja v družbi skozi različne teoretske modele predstavlja 

eno izmed temeljnih socialnopedagoških kompetenc (Kobolt in Dekleva, 2006). Socialna 

pedagogika »… upošteva kompleksna razmerja med posamezniki in njihovim socialnim 

okoljem, kot tudi dejstvo, da na njih vpliva okolje, in nasprotno, da posamezniki vplivajo 

na okolje … Pri tem se sklicuje na teorije človekovega razvoja, njegovega vedenja in 

socialne sisteme; na podlagi tega analizira kompleksne situacije, omogoča in spodbuja 

individualne, organizacijske, socialne in kulturne spremembe« (Staub-Bernasconi, 2011, 

str. 177). V nadaljevanju so na kratko predstavljeni nekateri ključni teoretski pristopi, na 

katere se opira in v katere se usmerja socialna pedagogika ter se v stroki in skozi študij 

najpogosteje omenjajo. 
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2.1.1 USMERJENOST V ŽIVLJENJSKI VSAKDAN 

 
Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike se je razvil v poznih 70. letih. Njegov 

utemeljitelj je Hans Thiersch, čigar ideja poudarja, da morajo biti socialni pedagogi pri 

svojem delu usmerjeni v življenjski vsakdan uporabnikov, torej da uporabnikom 

pomagajo pri obvladovanju družbenih zahtev in razmer v danih življenjskih okoliščinah 

(Zorc-Maver, 1997). Koncept usmeritve v življenjski vsakdan »… povezuje specifičen 

vidik določanja današnjih življenjskih razmer s principi konstruiranja socialne 

pedagogike in socialnega dela, kakršni sledijo iz njih« (Grunwald in Thiersch, 2008, str. 

7). Bistvo takšne usmeritve je zavzemanje socialne pedagogike za bolj pravično družbo 

(Grunwald in Thiersch, 2008). 

Z vsakdanom na socialnopedagoškem področju označujemo prostor in čas, v katerem se 

uporabniki spopadajo z institucionalnimi in družbenimi zahtevami. Gre tako za probleme 

odraščanja kot tudi za življenjske probleme, s katerimi se srečujejo uporabniki, in v tem 

smislu Thiersch (1986, v Zorc-Maver, 1997) socialno pedagogiko razume kot stroko, ki 

poskuša zmanjšati in omiliti težave v zapletenosti vsakdana.  

Svet je v nenehnem razvoju, nenehno pa se spreminja in razvija tudi socialna politika. 

Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike zato poudarja krepitev socialne 

pravičnosti, saj so današnje življenjske razmere in odnosi spremenljivi, nepregledni in 

krhki, normativna izhodišča pa vnaprej niso dana. Življenjske vzorce je treba vsakokrat 

znova postavljati na kocko in se pogajati za njih (Grunwald in Thiersch, 2008). To je 

dokaz, da se je koncept razvil kot odgovor na novonastale družbene spremembe (Zorc-

Maver, 2006). 

Načela, na katerih temelji življenjsko usmerjena socialna pedagogika, so prevencija, 

regionalizacija, decentralizacija pomoči, integracija in participacija (Thiersch, 1986, v 

Zorc-Maver, 1997). S prevencijo je mišljeno splošno preprečevanje, ki teži k stabilizaciji 

vsakdanjih obremenitev in meri na pravične življenjske razmere. Decentralizacija in 

regionalizacija v ospredje postavljata dostop do pomoči in njeno vključitev v lokalne in 

regionalne skupnosti. Z integracijo so mišljeni neizključevanje, enakost v zahtevah ter 

pravica do različnosti za vse. Participacija pa poudarja udeleževanje in soodločanje 

uporabnikov. Pomembna je še bližina vsakdana, ki podobno kot decentralizacija in 

regionalizacija poudarja dosegljivost in dostopnost ponudbe za uporabnike. Koncept je 

tako izhodišče za kritiko, zasnovo in oblikovanje pomoči uporabnikom, ki ustreza 

današnjim življenjskim razmeram (Grunwald in Thiersch, 2008). 

Tako usmerjeno socialno pedagogiko lahko prepoznamo v svetovanju, podpori, 

opazovanju in sodelovanju ter v sistemsko-ekološkem pogledu na posameznika in 

njegove probleme (Zorc-Maver, 2006). 

 

2.1.2 HERMENEVTIČNI PRISTOP V SOCIALNI PEDAGOGIKI 

 

Eden izmed temeljnih sodobnih socialnopedagoških diskurzov je hermenevtično 

razumevanje posameznikovega umeščanja v socialni prostor, pri čemer se upošteva 

njegovo samopredstavitev in življenjsko usmeritev (Kobolt, 1999). Hermenevtični pristop 

se v povezavi s socialno pedagogiko omenja že na začetku 20. stoletja, ko se je razvila 

hermenevtično-pragmatična socialna pedagogika, katere utemeljitelj je bil Herman Nohl 

(Nohl, 2008, v Hamburger, 2014). V času po drugi svetovni vojni pa se je oblikoval 

kritično hermenevtični pristop, ki je postal kritičen do družbe in njenih dejavnikov, ki so 

povzročali stisko ljudi. Hämäläinen (2003) piše, da sta bila utemeljitelja tega pristopa 

Klaus Mollenhauer in Hans Thiersch, ki sta se osredotočila na nov pristop razumevanja 
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težav posameznikov. Ključnega pomena pa je tako postala interpretativna paradigma 

razumevanja težav oziroma samoprezentacije posameznika (Hämäläinen, 2003). 

Hermenevtični pristop v praksi predstavlja delo z gradivom, ki ga je strokovnjak pridobil 

s pomočjo samoprezentacije posameznika (Rapuš Pavel, 1999). Strokovnjakova naloga 

je, da se empatično vživlja v posameznika, kjer je ključnega pomena interpretacija 

gradiva. Na tak način se strokovnjak vživi v posameznikovo vlogo oziroma v njegovo 

življenjsko izkušnjo, ki jo analizira in interpretira (Rutar, 1996). Cilj hermenevtične 

usmeritve pri delu je na podlagi gradiva priti do dveh pomenov samoprezentiranih vsebin, 

ki ju je treba med seboj primerjati. Prvi je posameznikov subjektivni pomen, ki ga 

predstavi skozi vsebine, in objektivni, posamezniku morda neznan pomen, ki ga gradivo 

vsebuje (Mollenhauer in Uhlendorff, 1992, v Rapuš Pavel, 1999). Pri hermenevtični 

usmeritvi socialnopedagoškega dela gre tako za sistematičen pristop razumevanja 

življenjskega položaja posameznika ali skupine, ki je izhodišče za načrtovanje 

socialnopedagoške pomoči, katere namen je izboljšanje življenjskega položaja 

posameznika ali skupine (Uhlendorff, 1999). Cilj je priti do čim bolj natančnega in 

verodostojnega opisa življenjskega položaja in razvojnih možnosti, ki jih ima 

posameznik, da bi lahko čim bolj ustrezno načrtovali socialnopedagoške ukrepe in 

intervencije za pomoč posamezniku ali skupini (Winkler, 1988, v Uhlendorff, 1999). 

 

2.1.3 KONTEKSTUALIZEM IN SISTEMSKI PRISTOP V SOCIALNI 

PEDAGOGIKI 

 

Kontekstualni pristop razvoj posameznika pojmuje kot posledico dinamične interakcije 

med posameznikom in okoljem, pri čemer se oba nenehno spreminjata (Horvat, 2003). 

»Gre za koncept, ki predpostavlja, da je posameznik dejaven in pomemben del celotnega, 

kompleksnega in dinamičnega sistema posameznik – okolje. Znotraj tega sistema se 

posameznik razvija in se vanj vključuje kot celovita, kompleksna in dinamična celota. 

Tako torej ni mogoče razumeti delovanja socialnega sistema brez možnosti vpogleda v 

delovanje posameznika in ni mogoče poznati delovanje posameznika, ne da bi poznali 

njegovo okolje« (Magnusson in Stattin, 1998, v Horvat, 2003, str. 281). Kontekstualni 

model je novejši pristop k pojmovanju razvoja. Razvoj je rezultat interakcije med 

spremembami posameznika in spremembami v okolju. Kontekstualni pristop 

posameznika postavlja v socialni, zgodovinski in osebnostni kontekst, kjer je 

najpomembnejši kontekst okolja. To pomeni, da družba, kultura, družina in čas, v 

katerem živi posameznik, vplivajo na posameznikovo življenje in razvoj (Lefrancois, 

1990, v Batistič Zorec, 2014). Kontekstualizem v socialni pedagogiki poudarja predvsem 

to, da moramo na posameznika gledati kot na celoto v določenem socialnem kontekstu. Iz 

tega izhaja, da posredovanje v posameznikovem življenju ne vpliva le nanj, temveč tudi 

na vse ostale dele njegovega delovanja. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti 

dolgoročnim in daljnosežnim intervencijam, ki jih strokovnjak vnaša v posameznikov 

prostor. Te intervencije na posameznika ne vplivajo nujno neposredno, temveč lahko 

strokovnjak izhaja tudi iz oddaljenih virov, s katerimi je posameznik povezan ter mu 

omogočajo optimalni razvoj. Uporabna vrednost kontekstualizma je ravno v tem, da 

poudarja celostno, aktivno in obojestransko interakcijo med posameznikom in njegovim 

spreminjajočim se okoljem. To omogoča strokovnjaku poseganje na različna področja, da 

dobi vpogled v celoto in tako celostno načrtuje intervencije (Horvat, 2003). 

Kontekstualizem posameznika umešča v življenjski prostor, ki predstavlja enega izmed 

elementov socialnopedagoškega interveniranja. V bistvu gre za sistemski pristop, 

katerega osnovna dimenzija je upoštevanje odnosov in interaktivnih vplivov med 
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posameznikom in njegovim okoljem. Gre za proučevanje vseh odnosov, v katere je 

znotraj življenjskega prostora udeležen posameznik. Bistvenega pomena je tako 

razumevanje in proučevanje povezav, odnosov in struktur, kjer je v središču analiza 

interakcije in komunikacije, ki sta temelj socialne izmenjave. Izhajajoč iz sistemske 

teorije tako posameznika razumemo kot celoto, vključeno v različne sisteme, v okviru 

katerih zadovoljuje svoje biološke, psihološke in socialne potrebe. V duhu socialnih 

izmenjav razumemo tudi frustracije in stiske posameznika ali skupine, ki ne nastajajo 

izolirano, temveč so rezultat interakcije in odnosov, ki jih posamezniki vzpostavljajo z 

različnim osebami, skupinami in ustanovami v socialnem okolju (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006). 

 

2.1.4 VEČPERSPEKTIVNI PRISTOP V SOCIALNI PEDAGOGIKI 

 

Večperspektivni sodelovalni pristop temelji na predpostavki, da proces psihosocialne 

pomoči terja nenehno prilagajanje socialnemu kontekstu, v katerem strokovnjak deluje 

(Kobolt in Rapuš Pavel, 2004a). Avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (2004b) pristop uvrščata 

v okvire življenjskega prostora, sistemske usmerjenosti, interakcijsko-komunikacijske in 

participativne paradigme, pri tem pa dodajata še krožnost procesa socialnopedagoške 

pomoči. Strokovnjak najprej določeno situacijo prouči, da vidi, kaj je mogoče storiti. V 

fazi proučevanja opisuje in pojasnjuje svoje razumevanje, opredeljuje posameznikovo 

situacijo, tako da vključi poglede vseh udeleženih. Na tak način oblikuje jasno predstavo 

o posameznikovih virih in možnostih, da sam doseže napredek. Predstavi tudi, na katerih 

področjih posameznik potrebuje pomoč strokovnjakov, in hkrati opredeli, kakšna bo 

pomoč celotnega tima, v katerem deluje (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004a).  

V bistvu gre za pristop, ki združuje več posameznih teoretskih usmeritev. Prva izmed njih 

je Thiercsheva usmeritev v življenjski vsakdan, kjer gre za usmeritev na uporabnika in 

njegovo problemsko situacijo znotraj življenjskega prostora. Vse to pa je treba 

dopolnjevati z refleksijo postopkov strokovnega ravnanja. Pomemben poudarek 

večperspektivnega pristopa je aktivna, enakopravna in soodgovorna udeleženost 

uporabnika v interakciji s strokovnjakom. Druga teoretska usmeritev je sistemska, ki 

poudari »… pomen konteksta in funkcij ter vplivov, ki jih elementi konteksta med seboj 

delijo s komunikacijo in interakcijo« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004b, str. 285). Naslednji 

poudarek je na interakcijsko-komunikacijski paradigmi, ki omogoča, da vsi udeleženi 

predstavijo svoj pogled na situacijo, saj se na tak način udejanja aktivno sodelovanje vseh 

udeleženih (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004b). V okviru večprespektivnega pristopa lahko 

strokovnjak deluje po vprašalnem krogu, katerega avtor je Müller (1994, v Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2004a). Vprašalni krog je izhodišče za načrtovanje pomoči, ki poteka skozi 

odgovore na vprašanja:  

 Kaj je za koga problem? 

 Kaj je moj problem? 

 Kakšna so pričakovanja in možnosti posameznikov? 

 Kdo razpolaga s katerimi viri? 

 Kaj je v situaciji najnujnejše? 

 Kdo je za kaj odgovoren? 

 Kaj lahko storim jaz? (Müller, 1994, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2004a). 

Večperspektivni pristop predstavlja okvirni zemljevid za razumevanje problemskih 

situacij uporabnikov in načrtovanje pomoči. Da pa bi se strokovnjak lahko ravnal po 

njem, je potrebno poznavanje in razumevanje delovanja sistemov, v katere so uporabniki 

vključeni in v katerih aktivno sodelujejo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004b). 
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Predstavljeni so bili štirje teoretski pristopi, v katere se pri svojem delu socialni pedagogi 

lahko usmerijo. Pri tem ni nekega pravila, katero pot mora strokovnjak ubrati, temveč 

vsaka izmed njih predstavlja le eno od možnosti, da se strokovnjak približa resničnosti in 

sodeluje v njenem spreminjanju (Kobolt in Rapuš Pavel, 2004b). Pri stroki gre za to, da 

znanstvena spoznanja predstavljajo smernice za delovanje v praksi, ne glede na to pa 

obstaja tudi tveganje, da bo treba sprejete teorije, intuicijo, vrednote in metode spremeniti 

in prilagoditi vsakokratni situaciji in uporabniku (Staub-Bernasconi, 2011). Ne glede na 

usmeritev pa si socialne pedagogike ne moremo predstavljati brez nekaterih ključnih 

izhodišč socialnopedagoškega dela. Ta so odnos in dialog ter krepitev moči in 

participacija uporabnika. 

 

2.1.5 ODNOS IN DIALOG 

 
Delo socialnih pedagogov temelji na osebnem odnosu. Ta je medij za razvijanje novih 

vzorcev doživljanja in vedenja, predstavlja pa tudi možnost za bolj celovito doživetje 

samega sebe. Socialni pedagogi pri svojem delu gradijo odnose tako s strokovnjaki kot 

tudi z uporabniki. Na te odnose vplivajo osebnostne, kulturne in druge značilnosti vseh 

vpletenih oseb, ključni vpliv pa je na strani strokovnjaka (»Etični kodeks delavcev na 

področju socialne pedagogike«, 2006). Odnos predstavlja osnovo socialnopedagoškega 

dela, zato ni nekaj samoumevnega, temveč ga je treba previdno graditi. Giesecke (1999, v 

Krajnčan in Bajželj, 2008) pravi, da naj bi vsako pedagoško dejanje potekalo prek 

odnosa. Socialnopedagoški odnos je vsak pomemben medosebni odnos, ki nastane med 

socialnim pedagogom in uporabnikom. Vzgoja in izobraževanje prek celote pedagoške 

osebe sta glavni namen pedagoškega odnosa. Vrsta odnosa med socialnim pedagogom in 

uporabnikom pa je jedro vzgojnega procesa. Z vzpostavitvijo odnosa se med socialnim 

pedagogom in uporabnikom vzpostavi bližina, ki je nekaj naravnega in intuitivnega, 

vendar pa je hkrati zelo nevarna. Treba jo je vzpostaviti na zavednem nivoju (Krajnčan in 

Bajželj, 2008). 

O kakovostnem odnosu lahko govorimo, kadar se strokovnjak in uporabnik začutita, 

hkrati pa je to za uporabnika znak, da strokovnjaku lahko zaupa. Pomembno je, da 

strokovnjak interakcijo s klientom nadzorovano vodi, kar pa je odvisno od šestih 

elementov. Ti elementi so: 

1. Usmerjenost na naloge in osebe – treba je uravnotežiti oba vidika. 

2. Simetrija in asimetrija odnosa – oba v odnosu lahko prevzameta podrejen ali nadrejen 

položaj, možne so menjave vlog ter različni vedenjski vzorci. 

3. Fleksibilnost in doslednost – potrebna je prava mera fleksibilnosti, za katero je 

odgovoren strokovnjak. 

4. Prevzemanje in predajanje odgovornosti – strokovnjak mora uporabnika motivirati in 

mu omogočiti osebno rast, da bi postal avtonomen. 

5. Zadržanost in angažma – uporabniku moramo dati prostor za angažma, da pokaže 

lastno iniciativo, kar je lahko tudi cilj obravnave. 

6. Bližina in distanca – gre za težavnejšo komponento odnosa, saj je težko najti pravo 

mero bližine in distance. Na eni strani je težava prevelika razdalja, zaradi katere 

strokovnjak uporabnika ne more razumeti, na drugi pa je težava tudi prevelika bližina, 

saj lahko vodi v odvisnost uporabnika od strokovnjaka (Krajnčan in Bajželj, 2008). 

Vsekakor pa je pomembno, da strokovnjak s preizkušanjem različnih vlog, vedenjskih 

vzorcev in pristopov najde tisto pot, ki je za uporabnika najbolj pomembna, potrebna in 
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uspešna. Doseženi vzgojni in socialnopedagoški cilji pa so dokaz, da je bil odnos uspešen 

(Krajnčan in Bajželj, 2008). 

Značilnost pedagogike je, da je dialoška, kar pomeni, da lahko dve osebi oziroma 

vključeni strani stopita v pedagoški odnos, ki temelji na dialogu (Razpotnik, 2006). Delo 

in odgovornost strokovnjaka je, da ustvarja prostor za pogovor z uporabnikom, ki 

omogoča dialog in sodelovanje (Čačinovič Vogrinčič, 2000). Pri dialogu gre za odpiranje 

medprostora med dvema udeleženima stranema. Tako strokovnjak sledi uporabniku, ga 

spremlja in posluša. Na isti način pa sodeluje tudi uporabnik (Razpotnik, 2006). 

V Freireovi teoriji je dialog del medsebojnega spreminjanja, prek česar ima vlogo 

spodbujevalca in usmerjevalca družbenih sprememb. Dialog obrobnim družbenim 

skupinam omogoča, da lahko znotraj družbe spregovorijo o svojih izkušnjah. Pri tem je 

vloga strokovnjaka, da ljudem prisluhne in jim vrne, kar je od njih slišal ter analiziral 

(Razpotnik, 2006). To poudarjata tudi Eriksson in Helleday (1990), saj pravita, da dialog 

vsebuje akcijo in refleksijo. Sporočila obrobnih oziroma zatiranih družbenih skupin, ki 

nastajajo v dialogu, strokovnjak prenaša v širšo družbo. Tako se odpira dialog med večino 

in manjšino, ki je temelj za spremembe v družbi in svetu. Pri tem pa je še posebej 

pomembna zavest posameznikov, saj morajo ljudje najprej razviti zavest o svojem 

položaju v družbi, da bi jo lahko spremenili. Sprememba zavesti pa je prvi korak k 

spremembi v družbeni realnosti (Razpotnik, 2006). 

 

2.1.6 KREPITEV MOČI IN PARTICIPACIJA UPORABNIKA 
 

Pomemben koncept v socialni pedagogiki je »empowerment« oziroma po slovensko 

krepitev moči. V slovenskem prostoru se je najprej pojavil prevod opolnomočenje, ki pa 

je po Dragošovem (2008) mnenju preozek prevod, saj naj bi v tem smislu označeval 

pridobivanje polne moči oziroma »polnomočnosti«, kar v pravni stroki pomeni polno 

veljavo. Bolj ustrezen je prevod krepitev moči, ki je nadomestil prejšnji termin (Dragoš, 

2008). Mesec (2006) ugotavlja, da je koncept moči že star in pomeni »iti po moč«. 

Razloži ga kot neke vrste sodelovanje, saj ko nekomu priskočimo na pomoč, mu 

pomagamo nekaj narediti, to pa ni nič drugega kot sodelovanje (Mesec, 2006). 

Bodnar in Riez (2011) v svoji definiciji socialno pedagogiko uvrščata v »družino« 

poklicev pomoči, torej iz tega izhaja, da je ena izmed nalog socialne pedagogike nudenje 

pomoči uporabnikom. Toda če strokovne delavce na področju dela z ljudmi definiramo 

kot tiste, ki zagotavljajo pomoč, in so uporabniki tisti, ki pomoč potrebujejo, potem to 

strokovne delavce postavlja v nadrejen položaj, pri uporabnikih pa se krepi občutek 

nemoči. Zato je treba uporabniku zagotoviti enakopraven položaj v odnosu in procesu 

nudenja pomoči (Krajnčan in Emeršič, 2011). V tem smislu gre za krepitev moči, ki 

pomeni, da pri nudenju pomoči in podpore uporabniku strokovnjak dela skupaj z 

uporabnikom. Uporabnika spodbuja, da sam doseže cilje s pomočjo svojih znanj, veščin 

in virov, ki jih ima, hkrati pa spodbuja razvijanje osebnih odgovornosti, prevzemanje 

novih vlog in spoprijemanje s tveganji ter možnostmi uspeha. Gre za način življenja, ki 

omogoča posamezniku, da razišče svoje potenciale ter tako s samostojnim odločanjem 

prevzame nadzor nad svojim življenjem. Pridobivanje takšnih izkušenj pa je priložnost za 

osebni razvoj in učenje (Videmšek, 2008). Koncept moči omogoča strokovnjaku, da se z 

uporabnikom sreča tam, kjer je, in upošteva njegov referenčni okvir. Pridruži se mu v 

njegovem jeziku in potrjuje njegove talente, znanja, cilje, želje itd. (Čačinovič Vogrinčič, 

2002). 

V smislu odnosnega razmerja moči pri profesionalnem odnosu pomeni krepitev moči 

teoretsko in praktično spodbujanje prerazporeditve moči uporabnikov socialnih storitev, 
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da bi imeli večjo avtonomijo v svojem življenju (Dragoš, 2008). To mora biti omogočeno 

tudi najranljivejšim skupinam ljudi, da ne postanejo izključena družbena skupina. Stroka 

mora ustvarjati in zagotavljati ukrepe in storitve, ki ranljivim posameznikom omogočijo 

vpliv in kontrolo nad svojim življenjem, torej gre za ukrepe in storitve, ki ljudi 

opolnomočijo. Tako mora biti vsem ljudem omogočena polnovredna participacija na 

različnih področjih življenja, npr. zaposlovanje, izobraževanje ipd. (Zaviršek in Škerjanc, 

2000).  

Eden prvih, ki je v svoje delo vnesel termin »empowerment«, je Paulo Freire. Termin je 

razumel v smislu emancipacije in osamosvajanja (Freire, 1985, v Videmšek, 2008). 

Njegova ideja je, da bi strokovnjaki pri socialnem, tudi socialnopedagoškem, delu izhajali 

iz uporabnika, njegove življenjske situacije ter dojemanja sveta. Sam koncept tako 

pomeni ozaveščanje uporabnika in spodbujanje k dialogu, kar je osnova delovnega 

odnosa (Videmšek, 2008). Najpomembnejši poudarek koncepta je, da »… je upoštevana 

perspektiva sogovornika, da je sogovorniku omogočeno pridobiti občutek lastne vrednosti 

in občutek soudeleženosti v procesu soustvarjanja in iskanja rešitev« (Videmšek, 2008, 

str. 214). Koncept tako omogoča vzpostavitev delovnega odnosa, iz katerega se lahko 

učita tako uporabnik kot strokovnjak.  

Ko govorimo o konceptu krepitve moči, ne smemo pozabiti na aktivno participacijo 

uporabnika. »Participacija kot koncept implicira vključenost, opredeljena pa je kot 

sodelovanje v procesu odločanja« (Boškić, 2005, str. 184). V konceptu krepitve moči je 

participacija uporabnika del prevzemanja nadzora nad sabo in svojim življenjem. To 

pomeni, da je aktivna participacija uporabnika opredeljena kot del socializacije, ki mu 

omogoča boljšo vključitev v socialno okolje. V tej perspektivi je participacijo treba 

razumeti kot sodelovanje uporabnika v procesu pomoči za odločanje o njegovem 

življenju, saj se na tak način lažje prepozna uporabnikove potrebe in spoštuje njegove 

pravice ter želje (Herrmann, 2003). Krepitev moči je v tem smislu način za iskanje 

možnosti, kako postati aktivni sestavni del družbe (Boškić, 2005). 
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3 PODROČJA DELA IN INTERVENCIJ SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 
Cilj delovanja socialnih pedagogov je v učinkovitem nudenju pomoči uporabnikom 

različnih starosti, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij in so se znašli v posebnih 

razvojnih konfliktih ali kriznih situacijah. Bistvo te pomoči je, da bi uporabniki razvili 

lastne zmožnosti obvladovanja teh kriznih situacij in se vključili v svoje življenjsko 

okolje (Škoflek, 1993). V skladu s tem Škoflek (1992) govori o šestih usmeritvah, kamor 

se pri svojem delovanju usmerjajo socialni pedagogi: 

a) Preventivno svetovalno delo (predšolska vzgoja, osnovne in srednje šole). 

b) Ambulantno delo (centri za socialno delo, svetovalni centri). 

c) Zavodska vzgoja (dijaški in mladinski domovi, vzgojni zavodi, prevzgojni dom). 

d) Vzgojno delo v zaporih (mladoletniki in odrasle osebe). 

e) Izveninstitucionalno delo (obrobne skupine ljudi). 

f) Preventivno svetovalno delo s starši (vzgojno težko vodljivih otrok). 

Ta področja so razvidna tudi s spodnje slike 1. 

 
 

Slika 1: Shematski prikaz možnih področij delovanja socialnih pedagogov (Škoflek, 1993, 

str. 12) 
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Kot ugotavlja Peteršič (2012), so se zaposlitvene možnosti socialnih pedagogov zelo 

razširile, kar je razvidno tudi iz sheme na sliki 2. Socialni pedagogi se tako lahko 

zaposlujejo v javnem, nevladnem in tržnem sektorju. V javnem sektorju jih lahko 

najdemo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer opravljajo vlogo svetovalnega delavca 

in/ali izvajalca dodatne strokovne pomoči. V vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, 

mladinskih in dijaških domovih in v bolnišničnih šolah pa opravljajo vlogo vzgojitelja. 

Kot strokovni delavci lahko delujejo na centrih za socialno delo, v varnih hišah, 

materinskih domovih, kriznih centrih, zavodih za prestajanje zaporne kazni, v domovih za 

starejše in v azilnih domovih. V nevladnem sektorju delajo z različnimi skupinami ljudi, 

npr. Romi, brezdomci itd. V tržnem sektorju pa jih najdemo med samostojnimi podjetniki 

(Peteršič, 2012).

 
Slika 2: Shema področij zaposlovanja socialnih pedagogov (Peteršič, 2012, str. 26) 

 

V skladu z različnimi področji zaposlovanja in delovanja socialnih pedagogov so različne 

tudi njihove intervencije, saj jih morajo prilagajati vsakokratnim situacijam, s katerimi se 

srečujejo pri svojem delu. Kobolt je leta 1997 oblikovala osnovni kontinuum 

socialnopedagoških intervencij (viden na sliki 3) in ga kasneje skupaj z avtorico Rapuš 

Pavel nekoliko popravila (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Ta kontinuum predstavlja 

socialnopedagoške intervencije kot pedagoške in socialno terapevtske, razdeli pa jih na 

pet oziroma štiri temeljna področja. Ta so izobraževanje, vzgoja, svetovanje, korekcija in 

socialna terapija (Kobolt, 1997), vendar je bila kasneje korekcija izpuščena. Ker 

vsakodnevno delo socialnih pedagogov poteka v različnih življenjskih, skupinskih in bolj 

ali manj institucionaliziranih prostorih, se posegov ne da natančno razmejevati. Prav tako 
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je v praksi težko natančno reči, da je nekaj še vzgoja in nekaj že svetovanje. Ne glede na 

to pa so intervencije socialnega pedagoga opredeljene predvsem s področjem dela, ki ga 

opravljajo, z naravo problemov, s katerimi se srečujejo, pa tudi z institucionalnim 

okvirom, v katerem delujejo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). 

  

 
Slika 3: Osnovni kontinuum socialnopedagoških intervencij (Kobolt, 1997; Kobolt in 

Rapuš Pavel, str. 96) 
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4 ZNANJA IN KOMPETENCE SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 

Frommann (2001, v Kobolt, 2001) v intervjuju pravi, da so odnos in človeški stiki bistvo 

socialnopedagoškega poklica. Socialni pedagogi imajo znanja za izboljševanje 

življenjskih pogojev, za krepitev sistema povezanosti ter povečevanje možnosti v 

življenju ljudi in skupin, ki potrebujejo pomoč. Ciljna populacija so vsi ljudje, tako otroci, 

mladostniki, odrasli, starejši kot tudi osebe s posebnimi potrebami (Bodnar in Riez, 

2011). Petrie in ostali (2006, v Stephens, 2009) ugotavljajo, da naj bi vsak dober socialni 

pedagog v svoje delo vključeval svoje srce, glavo in roke pa tudi človeško toplino, 

racionalno sprejemanje odločitev in ustvarjalne ter praktične aktivnosti, torej da bi 

deloval s celoto pedagoške osebe. Socialni pedagogi tako za opravljanje svojega poklica 

potrebujejo temeljna znanja iz pedagogike, psihologije in sociologije, ki se nanašajo na 

znanja o človeku, njegovem vedenju in doživljanju ter znanja o širši družbi (Kobolt, 

2001). 

 

4.1 KOMPETENCE SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 

Socialno pedagogiko uvrščamo med psihosocialne poklice, katerih kompetenčni okvir je 

razpet med teorijo in prakso tistih disciplin, ki se ukvarjajo z dogajanjem v posameznikih 

in med njimi, v skupinah in med njimi ter med posamezniki/skupinami ter družbenim 

okoljem (Kobolt in Dekleva, 2006). V splošnem govorimo o dveh dimenzijah v 

kompetenčnem profilu socialnih pedagogov. Prva dimenzija zavzema sposobnosti 

socialnih pedagogov za ravnanje, interveniranje in reflektiranje v različnih situacijah in 

kontekstih. Druga dimenzija pa se nanaša na kompetence, ki izhajajo iz profesije same. 

Profesionalna kompetenca je v bistvu neki potencial za ravnanje, ki je v skladu z 

določeno nalogo, situacijo ali kontekstom v socialnopedagoškem delu. Ta profesionalna 

kompetenca vključuje znanje, intelektualne, praktične in socialne sposobnosti, odnose ter 

motivacijo (AIEJI, 2005). Žižak (1997) navaja tri izvore profesionalne kompetentnosti. 

To so znanja, veščine in osebnost, kar je razvidno tudi s spodnje slike 4. 

 
Slika 4: Izvori profesionalne kompetentnosti (Žižak, 1997, str. 3) 

 

Znanja vključujejo vsa znanja o uporabnikih, njihovem razvoju, potrebah, težavah v 

procesu osebnega razvoja in socialne integracije ter vsa druga znanja, ki podpirajo 

strokovne oblike ravnanja in olajšujejo procese odločanja. Veščine zajemajo specifične 

kognitivne, interpersonalne, socialne in motorične sposobnosti, ki opredeljujejo 

profesionalno identiteto. Osebnost pa vključuje vse ostale osebne potenciale, npr. 
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življenjske izkušnje, posebne talente, ki jih strokovnjak vključuje v udejanjanje svoje 

profesionalne vloge (Žižak, 1997). 

Kompetence socialnih pedagogov lahko razdelimo v devet glavnih skupin (AIEJI, 2005): 

1) Kompetence interveniranja – neposredno ravnanje v konkretni situaciji v skladu s 

potrebami in željami uporabnika. To ravnanje temelji na strokovnjakovem 

teoretičnem in praktičnem znanju. Socialni pedagog mora znati ravnati pod pritiskom 

in v hipu. 

2) Sposobnost evalvacije/vrednotenja – socialni pedagog načrtuje, organizira in vrednoti 

ravnanja za prihodnje intervencije, prav tako v skladu s teoretičnim in praktičnim 

znanjem. Sposoben mora biti oceniti povezavo med namero, ravnanjem in rezultatom. 

3) Kompetence refleksije – socialni pedagog bi moral sam in s sodelavci reflektirati 

probleme in težave v namen skupnega strokovnega razumevanja težav ter razvijanja 

stroke. 

4) Sposobnosti vzpostavljanja delovnega odnosa – sposobnost ustvarjanja odnosa med 

strokovnjakom in uporabnikom, v katerem ima socialni pedagog vedno vodilno vlogo. 

Te sposobnosti so za socialnopedagoško delo ključnega pomena. 

5) Socialne in komunikacijske kompetence – delo socialnega pedagoga vedno poteka v 

relaciji z nekom drugim (uporabnikom, strokovnjakom), zato so socialne in 

komunikacijske kompetence za delo nujne. 

6) Organizacijske sposobnosti – ključne so za načrtovanje in pripravo 

socialnopedagoških ravnanj in aktivnosti, ki temeljijo na delovnem odnosu za doseg 

dogovorjenega cilja. 

7) Sistemske kompetence oziroma sposobnosti delovanja v skupnosti – sposobnosti 

delovanja v skupnosti in v pogojih, ki jih ustvarja družba (nenehne spremembe, 

socialne potrebe itd.). Gre za delo v skupnosti, sodelovanje s političnimi predstavniki, 

z uporabniki, s starši, sorodniki in z drugimi strokovnjaki. 

8) Sposobnosti osebnega in profesionalnega razvoja ter razvoja stroke – vseživljenjsko 

učenje, spoznavanje novih praktičnih pristopov in iskanje novih strategij za ravnanje. 

9) Kompetence, ki izhajajo iz strokovne prakse – teoretično znanje, metode, poznavanje 

zakonov, etičnih in moralnih načel stroke, razumevanje različnih kultur, razumevanje 

samega sebe ter posebni talenti in kompetence. 

Prve tri skupine kompetenc spadajo med temeljne kompetence socialnopedagoškega dela, 

medtem ko ostale spadajo med osrednje kompetence (AIEJI, 2005). 

Vernooij (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006) je v svoji razdelitvi kompetenc usmerjena 

bolj klasično pedagoško, pri tem pa navaja štiri skupine kompetenc, ki so ključne za 

socialnopedagoško delo: 

- Osebnostne kompetence – sem spada spoznavanje lastnih stališč, vrednot, predsodkov, 

čustvenih odzivov, pričakovanj, zavedanje svojih moči in šibkosti. 

- Pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega strokovnega znanja – to znanje 

omogoča tako imenovano praktično kompetenco, ki obsega splošna in specifična, 

svetovalna znanja.  

- Sposobnost analitičnega razumevanja – gre za razumevanje situacij uporabnikov v 

družbenih kontekstih. V skladu s tem mora socialni pedagog poznati in prepoznati 

socialne situacije, vloge lastnih zaznavnih mehanizmov, prepoznati konfliktne 

situacije ter imeti kompetence za njihovo razreševanje.  

- Kompetence ravnanja – gre za etičnost posegov, pripravljenost za samorefleksijo ter 

ustvarjalno iskanje strategij in načinov poseganja, ki so prilagojeni posamezni 

situaciji. 

Prav tako je kompetence, značilne za socialne pedagoge, oblikovala mednarodna skupina 

na konferenci v Koblenzu (Jung, Schäfer in Seibel, 1996, v Kobolt in Dekleva, 2006), ki 
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navaja naslednjih šest skupin kompetenc za delo socialnih pedagogov v Evropski 

skupnosti:  

- Poznavanje zakonodaje, socialnih sistemov v državi ter sistema delovanja Evropske 

skupnosti. 

- Poznavanje zakonodaje na področju zaposlovanja, manjšin, človekovih in otrokovih 

pravic. 

- Seznanjenost in znanje o različnih družbenih infrastrukturah in institucijah, ki se 

ukvarjajo s položajem obrobnih in različnih etničnih skupin. 

- Poznavanje globalizacijskih procesov, gospodarskih, kulturnih in političnih moči, ki 

se nanašajo na delovanje socialnih in družbenih sistemov ter analitične sposobnosti 

njihovo za razumevanje. 

- Poznavanje procesov življenja v izključenih skupinah ter njihove dinamike. 

- Kompetence za uporabo teh znanj v praktičnem delu, ki temelji na partnerstvu, 

posvetovanju, krepitvi moči, informiranju, vplivanju podpori in etiki dela. 

S ključnimi kompetencami za socialne pedagoge pa so se ukvarjali tudi na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, kjer so analizirali doseganje poklicnih kompetenc socialnih 

pedagogov. Oblikovali so kompetence na štirih ravneh, kjer zadnja, četrta raven 

predstavlja predmetno specifične kompetence študijskega programa socialne pedagogike. 

V četrto raven tako spadajo naslednje kompetence: 

1. »Poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in njihova uporaba v 

praksi. 

2. Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov.  

3. Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja 

ter njihovo preprečevanje. 

4. Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih 

vzrokov.  

5. Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih 

teoretskih modelov. 

6. Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti ter 

drugih kultur in subkultur; sposobnost neobsojajočega dela.  

7. Empatičnost in komunikacijska odprtost.  

8. Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti 

odgovornost za lasten poklicni razvoj, motiviranost za supervizijske in 

intervizijske oblike dela. 

9. Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo, 

sosedstvo, mreža institucij itd.). 

10. Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, 

ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti. 

11. Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialnopedagoškega 

dela. 

12. Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialnopedagoškega dela 

(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, 

socialnointegrativnega itd.). 

13. Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v 

obstoječih socialnih pogojih.  

14. Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi 

socialnimi skupinami. 

15. Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij. 

16. Izveninstitucionalno in skupnostno delo. 
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17. Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, 

evalvacijskih skupinah. 

18. Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialnopedagoških projektov (npr. 

projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin 

samopomoči itd.). 

19. Socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje 

socialnopedagoških načel v javnosti).  

20. Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe 

razvoja prakse« (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 187, 188). 

Različni seznami kompetenc, ki naj bi jih pridobili in imeli socialni pedagogi, kažejo na 

to, da mora biti njihovo izobraževanje sistemsko in celovito (Bouillet in Uzelac, 2007). 

Ravno takšna oblika izobraževanja pa je osnova oblikovanja profesionalne 

kompetentnosti, ki je, ne glede na področje dela in nadaljnja izobraževanja, temeljna za 

vse socialne pedagoge. To predstavlja tudi osnovo za oblikovanje profesionalne identitete 

(Žižak, 1997). Whelan in Simpson (1996, v Žižak, 1997) pa ta proces vidita kot celoto, ki 

jo sestavljajo tri faze. Prva je temeljno izobraževanje, druga je pridobivanje dovoljenja za 

praktično delo s populacijo in tretja kontinuirano strokovno izpopolnjevanje. Iz tega sledi, 

da različni avtorji predvidevajo pridobivanje zadostnega teoretičnega znanja in praktičnih 

kompetenc, ki naj bi jih med seboj povezali in oblikovali svojo profesionalno identiteto. 

Pri tem pa ne smejo zanemariti tudi nenehnega strokovnega izpopolnjevanja, kot navaja 

Evropsko združenje socialnih pedagogov (AIEJI, 2005). Celostno sliko kompetentnega 

socialnega pedagoga tako tvorijo teoretično znanje, praktične veščine in poznavanje 

samega sebe (Kobolt, 1998). 

 

4.2 REFLEKSIJA 
 

Frommann (2001, v Kobolt, 2001) pravi, da mora praktično delo socialnih pedagogov 

temeljiti na samoevalvaciji in refleksiji. Refleksija je ena izmed pomembnejših 

kompetenc socialnih pedagogov. Gre za sposobnost strokovnjakov, da s sodelavci in 

drugimi strokovnjaki reflektirajo strokovne probleme. Namen takšne refleksije pa je 

strokovno razumevanje problemov in razvijanje stroke (AIEJI, 2005). Sposobnost 

refleksije v bistvu pomeni razmišljanje o sebi in svojih dejanjih, spoznavanje sebe ter 

spreminjanje lastnega delovanja pri strokovnem delu (Argyris in Schön, 1974, v 

Redmond, 2004, v Klemenčič, 2006). Tako socialni pedagogi skozi refleksijo spoznavajo 

neizgovorjene teorije, stališča in predsodke, hkrati pa ozavestijo, kako vse to vpliva na 

njihovo delo (Klemenčič, 2006). 

Avtorji Husu, Partikainen in Toom (2008, v Erčulj idr., 2008) refleksijo razumejo kot 

proces samoocenjevanja, ki ga mora strokovnjak vnesti v svoje delo, če ga želi izboljšati. 

V procesu refleksije strokovnjak tako pridobi možnost, da zavestno izbira, kako bo ravnal 

pri svojem delu (Erčulj idr., 2008).  

Refleksija je v socialnopedagoškem delu zelo pomembna, saj se socialni pedagogi pri 

svojem delu soočajo z različnimi zgodbami uporabnikov, te zgodbe pa so v veliki meri 

pretresljive. Glavna naloga socialnega pedagoga je, da uporabniku pomaga, kar pa je 

težko dosegljivo. Še posebej ker lahko socialni pedagog nudi le podporo in uporabniku 

ponudi različne možnosti spreminjanja, ne more pa spremeniti njegovega položaja. Ker 

socialnopedagoško delo temelji na odnosu in zavezanosti uporabniku, lahko strokovnjak 

uporabnikov neuspeh pripiše sebi. To pa je zanj zelo obremenilno in zato je refleksija pri 

tem ključnega pomena (Klemenčič, 2006). Socialni pedagogi se morajo zato pri svojem 

delu s pomočjo refleksije zavedati svojih omejitev (AIEJI, 2005). 



 

25 

 

Da pa bi refleksija dosegla svoj namen in bila uspešna, so pomembni štirje dejavniki 

(Rogers; v Husu, Partikainen in Toom, 2008, v Erčulj idr., 2008): 

a) V procesu refleksije strokovnjak išče smisel svojih dejanj. Razmislek o izkušnjah ga 

pripelje h globljemu razumevanju o tem, kako so izkušnje povezane. 

b) Strokovnjakovo razmišljanje mora biti sistematično, vključevati mora interpretacijo 

izkušnje, razlago in opredelitev problema, vprašanja, ki so povezana z izkušnjo, 

oblikovanje možnih razlag za nastanek problema, razvijanje in preizkušanje idej 

oziroma rešitev ter odločitev o spremembi ravnanja. 

c) Refleksija mora potekati v interakciji z drugimi, saj lahko šele skozi pogovor 

strokovnjak odkrije svoje prednosti in slabosti v razmišljanju o določenem problemu. 

d)  Bistvena sestavina refleksije je, da se strokovnjak zaveda svojih čustev in stališč, pa 

tudi stališč ostalih sogovornikov. Vse to mora znati ovrednotiti. 

Marentič Požarnik (2008, v Erčulj idr., 2008) dodaja še, da moramo biti pozorni na tri 

ravni refleksije, in sicer na raven akcije (razmislek o tem, kaj se je dogajalo), raven 

razlogov za akcijo (zakaj se je dogajalo, kako, razlaga dogajanja) in raven etične 

utemeljitve akcije (ali je v redu, da se je to dogajalo, kako stanje izboljšati). 

Refleksija lahko poteka na različne načine. Eden izmed načinov je Kolbov izkustveni 

krog učenja, ki ga prikazuje spodnja slika 5. Poteka skozi štiri faze: konkretna izkušnja 

(opis), opazovanje in refleksija (analiza in razmislek o dejavnikih, ki so vplivali na 

izkušnjo in strokovnjakovo ravnanje), oblikovanje abstraktnih pojmov (povezava s 

preteklimi izkušnjami in znanjem, nova spoznanja) ter preizkušanje teh v novih situacijah 

(Cvetek, 2003). 

 
Slika 5: Shematski prikaz izkustvenega učenja po Kolbu (Kolb in Fry, 1975; Smith, 2001, 

v Cvetek, 2003, str. 3) 
 

Podoben model procesa refleksije pa je oblikoval tudi Gibbs (1988, v Forrest, 2008), kjer 

je opisal šest stopenj v procesu refleksije, kar je razvidno s slike 6. Začne se z opisom 

dogodka (izkušnje), sledi razmislek o tem, kaj je strokovnjak v dani situaciji mislil in 

čutil, ovrednotenje ravnanja (kaj je bilo dobro, slabo), analiza dogajanja (kaj je smisel, kaj 

se lahko strokovnjak iz tega nauči), zaključek in iskanje drugačnih alternativnih rešitev za 

ravnanje ter oblikovanje načrta, kako bo strokovnjak v podobnih situacijah ravnal v 

prihodnje. Gre za serijo vprašanj, na katera strokovnjak odgovarja, odgovori pa ga vodijo 

na naslednjo stopnjo vse do zaključka in oblikovanja načrta za naprej (Gibbs, 1988, v 

Forrest, 2008). 
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Slika 6: Shematski prikaz procesa refleksije po Gibbsu (1988, v Forrest, 2008, str. 230) 

 

Na podlagi navedenih opredelitev različnih avtorjev lahko vidimo, da je pomen refleksije 

pri strokovnem delu res pomemben, saj lahko strokovnjak učinkovito dela in nudi pomoč 

uporabniku le, če se zaveda sebe kot instrumenta v dogajanju in svojega osebnega 

prispevka pri delu z uporabniki (Klemenčič, 2006). 

 

4.3 ETIKA SOCIALNOPEDAGOŠKEGA DELA 
 

Vsaka stroka ima svojo kulturo in vrednote. Predvsem so na tem mestu pomembne etične 

vrednote, ki jim morajo slediti socialni pedagogi. Vsem tem vrednotam je skupno, da 

temeljijo na poštenju, skrbi za obče dobro in spoštovanju osebnosti vsakega posameznika. 

Prav tako so pomembni osnovni obči etični principi, med katere spadajo naslednje 

postavke: 

- ne delaj škode, 

- prepreči vsako škodo, ki jo lahko, in 

- delaj dobro v največji meri, ki jo zmoreš (Žižak, 1999). 

Vsa etična načela in vrednote se morajo v socialnopedagoškem delu nanašati na 

uporabnike, skupnost in profesionalno kompetentnost socialnega pedagoga (Žižak, 1999). 

Socialna pedagogika ima kot stroka pomoči drugim svoje vrednote, zahteve in standarde 

dela zapisane v etičnem kodeksu. Tako je etični kodeks izraz samorazumevanja stroke o 

tem, da se je oblikovala kot profesija, in o tem, katera in kakšna profesionalna vedenja 

predstavljajo minimalne standarde profesionalnosti (Kimmel, 1996, v Žižak, 1999). Etični 

kodeks tako predstavlja dokument, v katerem je zapisan razpon profesionalnega ravnanja, 

utemeljenega na profesionalnih vrednotah (Žižak, 1999). 

Strokovno delo socialnih pedagogov temelji na humanističnih in demokratičnih 

vrednotah. Socialni pedagogi morajo spoštovati vse ljudi in biti pozorni na njihove 

individualne potrebe. Varovati in spodbujati morajo uporabnikove pravice in avtonomijo 

(AIEJI, 2005). Etični kodeks na področju socialne pedagogike zavezuje vse delavce, ki 

delujejo na socialnopedagoškem področju. Vse podpisnike kodeks zavezuje, da bodo 

vselej ravnali etično in bili usmerjeni v najboljše dobro v ljudeh, s katerimi delajo. 

Vendar pa to najboljše dobro ni vselej enako, temveč ima v vsaki posamezni situaciji 

edinstvena izhodišča in vsebino. Etični kodeks socialnih pedagogov vsebuje splošna 
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izhodišča, iz katerih morajo pri svojem delu izhajati socialni pedagogi, prav tako pa so v 

njem zapisane odgovornosti, ki jih imajo. Socialni pedagogi imajo tako odgovornost do 

uporabnikov, do samih sebe, do stroke, do institucije, v kateri delujejo, do sodelavcev, do 

drugih institucij in strokovnjakov, s katerimi sodelujejo, do uporabnikovih bližnjih in do 

širšega okolja oziroma javnosti. Etični kodeks tako socialnim pedagogom in drugim 

delavcem na socialnopedagoškem področju služi kot usmeritev in podpora pri njihovem 

delu, profesionalnem razvoju, hkrati pa predstavlja tudi zaščito pred neupravičenimi 

zahtevami njihovega delovnega pa tudi širšega okolja (»Etični kodeks na področju 

socialne pedagogike«, 2006). Takšen etični in poklicni kodeks poleg znanstvene 

utemeljitve stroke socialnim pedagogom zagotavlja temelj za neodvisno oceno situacij in 

problemov. Prav tako jim omogoča izbiro ustreznega ravnanja za njihovo razlago in 

vrednotenje. S tem strokovnjak dobi pooblastilo in legitimnost, da si sam določi svoje 

strokovne naloge (Staub-Bernasconi, 2011). Kodeks etike mora biti sprejet neodvisno od 

zunanjih vplivov, sprejeti pa ga mora stroka sama. Z upoštevanjem določil etičnega 

kodeksa in s sklicevanjem na človeško dostojanstvo, ki je temelj delovanja, se preprečuje 

razvrednotenje pomoči posameznikom v korist strokovno-političnega ali strukturnega 

dela (Staub-Bernasconi, 2006, v Staub Bernasconi, 2011). 

Podobno kot v Etičnem kodeksu na področju socialne pedagogike je zapisano tudi v 

Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (2002). Delo strokovnjakov naj bi temeljilo na 

etičnosti, ki je osnova ravnanja. Pri delu morajo tako strokovnjaki spoštovati človekove 

pravice in svoboščine, sprejemati različnost ter spoštovati kodekse poklicne etike. 

Uporabnikom morajo nuditi pomoč za samostojnost, medsebojno pomoč in samopomoč 

ter spoštovati njihove odločitve. Uporabnik mora imeti možnost izbire pomoči, pri čemer 

je naloga in dolžnost strokovnjaka, da nudi pomoč, kolikor je v njegovi moči. 

Strokovnjaki morajo težiti k ohranjanju samostojnosti uporabnika v naravnem 

življenjskem okolju in spoštovati človekovo enkratnost ter dostojanstvo. V celoti morajo 

delovati v prid uporabnika in v skladu s svojimi dolžnostmi ter določili, ki so zapisani v 

etičnem kodeksu (Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, 2002). 

 

  



28 

 

5 PROFESIONALNA IDENTITETA 
 

Identiteta je celota predstav in občutkov o sebi, svojih značilnih socialnih naravnanostih 

in strategijah. Gre za družbeno posredovane psihološke strukture posamezne osebe (Ule, 

2004). Pojem identitete pravzaprav »… obsega zaznavanje in doživljanje sebe kot 

ločenega in različnega od drugih, kot doslednega samemu sebi, doživljanje celovitosti in 

kontinuiranosti sebe v času (progresivna kontinuiteta med tem, kar je posameznik postajal 

v otroštvu, pa med sedanjim stanjem in pričakovanim stanjem v prihodnosti) ter občutek 

psiho-socialne recipročnosti, tj. skladnosti med posameznikovimi predstavami o sebi in 

tem, kar zaznava, da drugi vidijo v njem in pričakujejo od njega« (Zupančič, 1993, str. 

208). Podobno navaja tudi Južnič (1993), ki identiteto opiše kot celoto, ki je sestavljena iz 

avtoidentifikacije in identifikacije, ki je posamezniku določena. S prvim označuje 

identiteto, ki jo posameznik pripiše sebi in o kateri sam sodi, da mu pripada ter je lastna le 

njemu. Druga pa je identiteta, ki jo posamezniku določi družba, kar pomeni, da mu je 

priznana s strani določene družbene skupine na podlagi določenega položaja, ugleda, 

pravic in dolžnosti (Južnič, 1993). Ule (2004) pravi, da je identiteta neločljivo povezana s 

socialnimi interakcijami, prav tako pa so za njeno konstrukcijo pomembna medsebojna 

pripisovanja, pričakovanja, vsakdanje dejavnosti in vse ostale stvari, ki so značilne za 

nekega posameznika.  

Razvoj identitete se začne v zgodnjem otroštvu in se razvija postopoma, v obdobju 

adolescence doseže višek in se nadaljuje v odraslo dobo. Gre za intenziven proces, skozi 

katerega se iz posameznih identifikacij oblikuje identiteta. Velja poudariti, da pri 

oblikovanju identitete ne gre za vsoto vseh vplivov, ampak nastane povsem nova celota 

(Poljšak-Škraban, 2004), kar Ule (2004) podkrepi z dejstvom, da gre za trajen socialni 

sistem osebe, ki ni duševno ali socialno dejstvo, temveč je rezultat vsakodnevnih 

potrjevanj in pogajanj. Muršak (2009) dodaja, da posamezne identifikacije potekajo in se 

razvijajo skozi različne faze socializacije. Te procese pa zaznamujejo soočenja različnih 

identifikacij in razlikovanj, pojav različnih želja, konfliktov, socialnega nadzorovanja ter 

sprejemanja in zavračanja tako svojih kot zunanjih pričakovanj ter pripisovanj (Ule, 

2004). Osnova identitetnih procesov pa je v veliki meri identifikacija s pomembnimi 

drugimi in z referenčnimi skupinami, katerih član je posameznik (Muršak, 2009). 

Profesionalna identiteta je družbeno konstruiran koncept (Wong in Pearson, 2007). 

Oblikuje se v procesu poklicne socializacije, v katerem se posameznik usposobi za 

opravljanje poklicnega in strokovnega dela. Ta proces poteka v interakciji med institucijo 

in posameznikom ter slednjemu omogoča pridobitev in razvoj tistih lastnosti, ki jih 

potrebuje za opravljanje določenega dela (Muršak, 1991). V procesu poklicne 

socializacije posameznik pridobi nova znanja in veščine, uči se iz lastnih izkušenj in iz 

izkušenj drugih, nauči se primernih vzorcev vedenja za opravljanje določenega poklica ter 

sprejme in ponotranji skupinske norme, vrednote in koncept o samem sebi (Hozjan, 

2006). Pavlin (2007) dodaja, da je profesionalna identiteta del osebne in skupinske 

identitete, ki obsega ne le identifikacijo z znanjem, normami, veščinami in kulturo 

določene stroke, temveč tudi identifikacijo s sodelavci. S tem se strinjata tudi Sutherland 

in Markauskaite (2012), ki pravita, da postati strokovnjak ne pomeni le imeti določeno 

znanje in veščine, temveč gre za kompleksen proces, skozi katerega morajo bodoči 

strokovnjaki oblikovati nove oblike definiranja samega sebe kot strokovnjaka. Pri tem je 

tudi pomembno, da razvijejo čut oziroma občutenje, kdo so in kako nastopajo ter 

komunicirajo s sodelavci v strokovnih krogih (Scanlon, 2011, v Sutherland in 

Markauskaite, 2012). Tudi Muršak (2009) navaja, da pri profesionalni identiteti ne gre 

zgolj za samointerpretacijo in identifikacijo z lastnim delom, ampak gre za odnose, ki 

obsegajo posameznikovo vključitev na poklicno pot, povezano z njegovim biografskim 
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ozadjem. Iz tega sledi, da profesionalna identiteta nastaja v procesu interakcije 

posameznika z drugimi strokovnjaki, ki zasedajo podobna delovna mesta in položaje v 

stroki (Muršak, 2009). V največji meri se profesionalna identiteta razvije v začetni fazi 

posameznikovega praktičnega in strokovnega dela, medtem ko se ta razvoj pri nekaterih 

začne že s formalnim izobraževanjem za določen poklic (Walkington, 2005, v Sutherland 

in Markauskaite, 2012).  

Profesionalna socializacija, katere rezultat je profesionalna identiteta, poteka skozi tri 

faze. Prva faza je obdobje pred šolanjem in vključuje zgodnje socializacije ter 

predvidevanja o poklicu. Druga faza obsega obdobje šolanja in študija za določen poklic. 

Na koncu pa sledi tretja faza, ki predstavlja obdobje po zaključku formalnega 

izobraževanja in začetke poklicne kariere (Shuval, 1980, v Miller, 2013). 

Borders in Usher (1992, v Moss, Gibson in Dollarhide, 2014) govorita o konstantnem 

razvoju profesionalne identitete in pravita, da gre za vseživljenjski proces dograjevanja in 

njenega spreminjanja. Dodajata pa še, da gre pri profesionalni identiteti za integracijo 

osebnega in profesionalnega jaza (Gibson in Dollarhide, 2014). 

Če vse skupaj povzamemo, lahko profesionalno identiteto v grobem opredelimo kot 

posameznikovo zaznavanje in razumevanje sebe ter svoje vloge na poklicnem področju. 

Nedvomno pa gre za kompleksen proces osebnega in strokovnega razvoja posameznika 

(Hozjan, 2006). 

 

5.1 PROFESIONALNA IDENTITETA SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 

Žižak (1997) pravi, da je opredelitev profesionalne identitete socialnih pedagogov skozi 

čas oteževalo stalno razvijanje stroke, saj gre za mlado disciplino, ki je širila polje 

svojega dela. K temu pa je v preteklosti po njenem mnenju prispevalo tudi dejstvo, da v 

začetku devetdesetih let še ni bilo veliko strokovnih virov, pisanih na to temo. Da bi lažje 

opisali identiteto socialnih pedagogov, je treba najprej pogledati širše in izhajati iz 

definicije same stroke in njenih funkcij (Žižak, 1999). Tuggener (1990, v Žižak, 1999) 

vse funkcije, ki jih izvršuje socialna pedagogika, združi v dve glavni. To sta integracija in 

razvoj. Tudi Bouillet in Uzelac (2007) pravita, da morajo razprave o profesionalni 

identiteti temeljiti na analizi sočasnega definiranja socialne pedagogike in njene 

utemeljitve v znanstvenih in teoretičnih okvirih. Pri tem je zelo pomemben tudi odnos 

oziroma razlikovanje od drugih strok, ki se ukvarjajo s podobnimi problemi kot socialna 

pedagogika (Bouillet in Uzelac, 2007). Socialna pedagogika je za razliko od drugih strok 

po mnenju Milligana (2003, v Bouillet in Uzelac, 2007) na praktičnem področju 

specifična v tem, da se temeljno usmerja v rast in razvoj otrok in mladostnikov in v 

njihovo celotno funkcioniranje. Pri tem delo temelji na razvoju socialnih kompetenc otrok 

in mladostnikov v njihovem vsakdanjem okolju in izhaja iz njihovih lastnih virov. Ne 

nazadnje pa se socialna pedagogika kot stroka, različna od drugih, usmerja v razvoj 

vzgojnih in svetovalnih odnosov z otroki in mladostniki, z njihovimi starši in celotnimi 

družinami (Bouillet in Uzelac, 2007). 

Ne glede na dilemo in težave definiranja profesionalne identitete socialnih pedagogov pa 

se njihova profesionalna identiteta prav tako oblikuje po splošnih zakonitostih 

oblikovanja katerekoli profesionalne identitete v procesu poklicne socializacije. Da bi 

socialni pedagogi uspešno zgradili svojo profesionalno identiteto, se morajo identificirati 

s ključnimi elementi, ki so značilni za delo na socialnopedagoškem področju (Poljak, 

2003). Poljak (2003) ločuje med poklicno in profesionalno identiteto. Pravi, da se z 

začetkom poklicne poti oblikuje poklicna identiteta, ki kasneje preraste v profesionalno. 

Profesionalna identiteta pa po njegovem pomeni identifikacijo strokovnjaka s 
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strokovnostjo v njegovem poklicu. Torej se posameznik najprej definira in identificira kot 

socialni pedagog in šele nato kot strokovnjak na socialnopedagoškem področju (Poljak, 

2003). 

Oblikovanje profesionalne identitete socialnih pedagogov ne vključuje samo 

identifikacije s ključnimi elementi socialne pedagogike (uporabniki, sodelavci, etika dela 

…), temveč se v profesionalno identiteto vključijo tudi osebnostne lastnosti posameznika, 

njegovo kritično razmišljanje in vnašanje njegovih moralnih prepričanj v profesionalno 

polje, zato je pogosto na preizkušnji njegova osebnost. Iz tega je razvidno, da gre pri 

oblikovanju profesionalne identitete socialnih pedagogov za povezavo med osebnim in 

strokovnim področjem posameznika, kar od njega zahteva največjo mero kritičnosti pri 

delu, ki jo zmore. Pri tem sta ključnega pomena refleksija in ozaveščanje lastnega 

strokovnega dela (Poljak, 2003). Kot pravi Ule (2004), je identiteta vedno neki začasen 

učinek odnosov in ni enovita, temveč je sestavljena glede na različna polja pomembnejših 

identifikacij in razlikovanj od drugih. To lahko prenesemo tudi na področje profesionalne 

identitete, saj so strokovnjakovo srečevanje z novimi izkušnjami o sebi in njegovi novi 

načini prilagajanja del osebne identitete, ki pa se mora preoblikovati. V procesu 

oblikovanja profesionalne identitete je tako prišlo do novih dejavnikov, ki vplivajo na 

posameznikovo osebno identiteto, zato se mora ta uskladiti z novimi izkušnjami. 

Posamezniku je tukaj lahko v pomoč supervizija, saj metoda poklicne refleksije spodbudi 

procese identifikacije s poklicem (Poljak, 2003). Kot bistveno identifikacijo na 

socialnopedagoškem poklicnem področju pa Hämäläinen (2003) poudari interakcijo med 

strokovnjakom in uporabnikom, saj ta bistveno vpliva na strokovnjakov osebni razvoj in 

oblikovanje njegove profesionalne identitete. Ravno odnos med socialnim pedagogom in 

njegovim uporabnikom pa je eden ključnih elementov poklicne socializacije (Poljak, 

2003). 

Avtorja Boiullet in Uzelac (2007) sta oblikovala model komponent profesionalne 

identitete socialnih pedagogov, ki vključuje okolje, vedenje, kompetence, prepričanja in 

poslanstvo kot dejavnike, ki vplivajo na profesionalno identiteto socialnih pedagogov in 

jo temeljno določajo. Model je viden na sliki 7. 

 

 
 

Slika 7: Model komponent profesionalne identitete socialnih pedagogov (Bouillet in 

Uzelac, 2007, str. 88) 
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Tako kot že omenjeni avtorji pa tudi Müller (2006) pravi, da je za opredelitev 

profesionalne identitete najprej treba definirati področje dela socialnih pedagogov. Vidi 

jih kot strokovnjake na področju socialnih storitev, vendar bi težko natančneje določil, kaj 

je njihova specialnost. Kot je že bilo omenjeno, imajo socialni pedagogi kompetence za 

delo na različnih področjih, vendar bi bilo nesmiselno trditi, da so specialisti oziroma 

strokovnjaki na vseh področjih. Vsekakor so sposobnost učenja in pridobivanja 

kompetenc tudi z drugih področij ter kritično ocenjevanje njihovih prispevkov nujni za 

kakovostno delo socialnih pedagogov, vendar pa ta mešanica vseh znanj ni najboljša 

opredelitev njihove profesionalne identitete (Müller, 2006). 

Müller (2006) je za profesionalno identiteto socialnih pedagogov vpeljal metaforo 

vodnikov in naseljencev. S tem je želel poudariti, da so lahko socialni pedagogi na eni 

strani strokovnjaki na določenem področju (se tja »naselijo«), na drugi pa so lahko 

strokovnjaki v »divjini« in uporabnike, ki se znajdejo v brezizhodnem položaju, vodijo 

skozi življenjski vsakdan. Müller (2006) glede na področja delovanja socialnih 

pedagogov ugotavlja, da so v primerjavi z drugimi poklici socialni pedagogi bolj vodniki 

kot naseljenci. V okviru modela vodnikov je njihova naloga opremiti ljudi na takšen 

način, da jim ne odvzamejo avtonomnosti pri izbiri ciljev ter jim pomoči ne omejujejo 

zgolj na področje, kjer se kot strokovnjaki počutijo domače. Da bi to zmogli omogočiti, 

potrebujejo specifične kompetence: 

- »'vodnik po divjini' ne bo zmožen kontrolirati prostorov, v katerih se bo gibal, ne 

glede na to, koliko to področje pozna; 

- ozemlje bo poznal dovolj dobro, da se ne bo izgubil niti v primerih, ko ne bo našel 

označb urejenih poti ali v primeru poslabšanja vremena; 

- najverjetneje ne bo v vsakem trenutku vedel, katero smer bi bilo najbolje ubrati, a bo 

vseeno zmožen sprejeti dobro premišljeno odločitev o naslednjem varnem koraku po 

poti; 

- takšen vodnik pri izbiranju korakov ne bo izhajal le iz svojih osebnih izkušenj in 

intuicije, temveč se bo poslužil primernih pripomočkov in tehnik (na primer varnostne 

opreme, kompasa in GPS instrumentov za določitev smeri in pozicij) ter v primerih 

preteče nevarnosti omogočil tudi direkten dostop zunanji pomoči; 

- ob vsem tem sicer še vedno ne bo zmožen zaščititi svojih varovancev pred 

nevarnostjo in bolečino, bo pa v takšnih primerih lahko ponudil jasno sliko možnih 

sredstev, tveganj in omejitev varovanja, tako da se bodo lahko stranke same zase 

odgovorno in na podlagi 'zadostnih informacij' odločile, ali vodnika uporabiti in mu 

slediti ali ne« (Müller, 2006, str. 150, 151). 

Če strokovnjak ne želi ali ne zmore opravljati dela po vzoru vodnika, je druga možnost 

model naseljenca ali z drugo besedo specializacija. To pomeni, da se strokovnjak 

specializira za določeno področje, da pozna lastno polje dela, se izogiba drugih področij 

in optimalno deluje na svojem področju specialnosti. V tem smislu je lahko socialni 

pedagog npr. specialist vzgojnih strategij, šolskega svetovanja, javne pomoči ipd., 

vsekakor pa ni specialist mešanice vsega naštetega. Značilnost tega modela je, da 

uporabnike, ki si želijo pomoči, povabi k sebi z jasnim problemom, ki ga imajo, nato pa 

jih usmeri, kam naj se obrnejo, če imajo težave, za katere sam ni specializiran (Müller, 

2006). 

Müller (2006) pa izpostavi še eno dilemo pri definiranju profesionalne identitete socialnih 

pedagogov. Pravi, da so socialni pedagogi vse pogosteje prisiljeni v zniževanje in 

omejevanje svojih pričakovanj, če želijo biti sprejeti kot resni in spoštovanja vredni 

strokovnjaki. To pa je eden izmed pomembnejših dejavnikov izbire njihove poklicne poti. 

Z omejevanjem pričakovanj je mišljena predvsem usmeritev v določene skupine 

uporabnikov ali v določene socialne sfere (npr. družina, marginalne skupine …) ter 
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osredotočenost na specifične vrste težav. Če malo bolje pomislimo, takšno omejevanje ni 

nič drugega kot približevanje k modelu naseljenca. Za mnoge pa to pomeni, da so svojo 

profesionalno identiteto in poklicno pot prisiljeni ustvariti nekje vmes, saj je bistvena 

značilnost socialnopedagoškega dela, da se ob srečanju z ljudmi in njihovimi 

obremenilnimi situacijami ne morejo obrniti stran in reči, da nekaj ni njihovo delo. Zato 

pogosto svoje delo opravljajo v sodelovanju z uporabniki samimi in strokovnjaki z drugih 

področij (Müller, 2006). 

Identifikacija s ključnimi elementi področja dela je torej bistvena za oblikovanje 

profesionalne identitete socialnih pedagogov, pa vendar, kot pravi Müller (2006), se 

socialni pedagogi pri oblikovanju svoje profesionalne identitete pogosto znajdejo nekje 

vmes. Pri oblikovanju njihove poklicne poti jim je lahko v pomoč splošna formula 

identitete socialne pedagogike, ki pravi, da so socialni pedagogi strokovnjaki, ki nudijo 

pomoč in podporo uporabnikom, ki nimajo dovolj osebnih in materialnih virov za 

upravljanje s svojim življenjem ali pa so se znašli v kritični situaciji in potrebujejo 

vodenje pri spoprijemanju z njimi (Müller, 2006). Vsekakor pa je izbira vsakega 

posameznika, kakšno pot bo izbral in v katerih strokovnih krogih se bo gibal. Kot pravi 

Ule (2004), pa je bistveno to, da je identiteta zgolj nekakšen začasen učinek odnosov, še 

pomembnejše pa je dejstvo, da ni enovita, temveč se skozi življenje, v tem primeru 

poklicno pot, vseskozi dograjuje in spreminja. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKOVALNEGA 

DELA 
 

Ključno vprašanje, ki mu delo sledi in usmerja raziskovalni proces, je, kakšno 

profesionalno identiteto imajo zaposleni socialni pedagogi. Pri tem se osredotočamo 

predvsem na to, kako socialni pedagogi vidijo in doživljajo sebe kot strokovnjaka in svoje 

»poslanstvo«. O profesionalni identiteti socialnih pedagogov kot taki v slovenskem 

prostoru še ni veliko raziskanega. S. Poljak (2003) se je v svojem članku ukvarjala z 

oblikovanjem profesionalne identitete v procesu supervizije. Teoretično je na problem 

pogledal tudi Müller (2006), ki govori o naseljencih in vodnikih ter vmesnosti 

oblikovanja profesionalne identitete. Vprašanje poklicne identitete pa je v svojem 

diplomskem delu obravnavala N. Klemen (2012), ki je raziskovala ugled poklica, 

avtonomijo in stališča v zvezi s profilom socialnega pedagoga. V hrvaškem prostoru pa se 

je s profesionalno identiteto socialnih pedagogov ukvarjala A. Žižak (1997).  

Tema je za področje socialne pedagogike še posebej relevantna, saj Klemenčič (2005) in 

Poljak (2003) ugotavljata, da se strokovnjak svojega lastnega delovanja lahko zaveda le s 

pomočjo samorefleksije, in sicer tako, da nenehno ozavešča svoje ravnanje, kritično 

vrednoti situacije, v katerih se je znašel, se zaveda svojih kompetenc in omejitev ter na 

tak način aktivno oblikuje svojo profesionalno identiteto na delovnem mestu. To je za 

strokovnjaka ključnega pomena, saj lahko, šele ko ozavesti svojo vlogo, uspešno deluje 

na strokovnem področju.  

Namen dela je tako dobiti vpogled v to, kako se dojemajo in vidijo zaposleni socialni 

pedagogi, kaj vpliva na njihovo videnje in doživljanje, katere kompetence in kakšne 

strategije uporabljajo za obvladovanje zahtev dela in čemu bi kazalo v prihodnje posvetiti 

več pozornosti na področju raziskovanja. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj je 

namen oblikovati ključne elemente profesionalne identitete socialnih pedagogov. 

 

1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilji oziroma raziskovalna vprašanja, ki smo jih zasledovali, so ugotoviti: 

 kakšen pogled imajo nase zaposleni socialni pedagogi oziroma kako definirajo 

sebe kot strokovnjaka (glede delo, ki ga opravljajo); 

 po čem menijo, da se razlikujejo od ostalih profilov, in v čem vidijo svoje 

»poslanstvo«; 

 kaj je za delo socialnih pedagogov in njihovo vlogo pomembno in odločilno; 

 na katerih področjih oziroma v katerih situacijah doživljajo svoje delo kot polno 

izzivov in uspešno; 

 na katerih področjih oziroma v katerih situacijah doživljajo svoje delo 

obremenjujoče in zakaj. 

V skladu z zastavljenimi cilji smo poskušali na podlagi različnih kategorij opredeliti 

profesionalno identiteto socialnih pedagogov. 
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1.2 METODOLOGIJA  

 

Raziskovanje temelji na deskriptivni metodi in kvalitativnem raziskovalnem pristopu. 

Inštrument za zbiranje podatkov je delno strukturiran intervju. 

 

1.2.1 INŠTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 

 

Inštrument za zbiranje podatkov je delno strukturiran intervju. Vnaprej so bile določene 

okvirne teme, ki izhajajo iz raziskovalnega problema in ciljev. Inštrument je oblikovan na 

podlagi študija literature in raziskovalnega problema. Okvirne teme, ki jih inštrument 

vsebuje so: avtonomija pri delu, pomembnost delovnih situacij, delovni izzivi in 

vznemirljivost dela, uspešnost pri delu, občutja kompetentnosti. Intervjuji so bili snemani 

in so potekali po dogovoru z intervjuvanci. Veljavnost vsakega intervjuja je bila 

preverjena z avtorizacijo podatkov, saj Holstein in Gubrium (2004, v Vogrinc, 2008) 

pravita, da so odgovori veljavni, kadar odgovarjajo na zastavljena vprašanja in izražajo 

resnične misli intervjuvanca. Ker pa je intervju dinamičen proces in se odgovori 

intervjuvanca oblikujejo skozi ta proces (Vogrinc, 2008), smo poskušali vsem 

intervjuvancem za čim večjo mero veljavnosti zagotoviti enake okoliščine pogovora ter 

avtentičnost v pripovedovanju, kar poudarja Flick (1998, v Vogrinc, 2008). Intervjuji so 

potekali dinamično, sam potek intervjuja pa je bil v veliki meri odvisen od 

intervjuvancev, zato je za vsakega izmed njih značilno, da je na njihove odgovore 

vplivala situacija, v kateri je pogovor potekal (Holstein in Gubrium, 2004, v Vogrinc, 

2008). Tako so izrazili svoje resnične misli, kar je prednost kvalitativnega raziskovanja.  

 

1.2.2 VZOREC 

  
Vzorec sestavljajo zaposleni socialni pedagogi, vzorčenje pa je namensko in priložnostno. 

Do vzorca smo prišli na dva različna načina. Nekaj kontaktov je bilo pridobljenih s 

pomočjo dopisa, ki je bil po elektronski pošti poslan v različne organizacije in institucije, 

ki zaposlujejo socialne pedagoge, nekaj kontaktov pa so posredovali znanci. 

Zainteresirani kandidati so po elektronski pošti prejeli vabilo k sodelovanju in opis 

raziskave. S tistimi, ki so se vabilu odzvali, pa smo se kasneje dogovorili za intervju. 

Vzorec zajema šest zaposlenih socialnih pedagogov, ki so zaposleni na različnih 

področjih dela socialne pedagogike. Trije intervjuvani socialni pedagogi so zaposleni v 

različnih nevladnih organizacijah, en v osnovni šoli, en v vzgojnem zavodu in en v 

varstveno-delovnem centru. Njihove poklicne poti so različne, nekateri imajo več let 

delovnih izkušenj, medtem ko so nekateri šele na začetku kariere. Intervjuvani socialni 

pedagogi v okviru svoje zaposlitve zasedajo različna delovna mesta in v skladu s tem 

predstavljajo tudi različne pozicije moči oziroma pomembnosti za organizacijo ali 

ustanovo, v kateri delajo. Natančnejši opis in pregled vzorca je razviden s slike 7. 
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Slika 8: Shematski prikaz vzorca 

 

 

1.2.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatki so bili zbrani s pomočjo intervjuja, in sicer z delno strukturiranim intervjujem. 

Vnaprej so bile določene okvirne teme: avtonomija pri delu, pomembnost delovnih 

situacij, delovni izzivi in vznemirljivost dela, uspešnost pri delu, občutja kompetentnosti. 

Vsak intervju je potekal kot dinamičen proces, ki se je sproti prilagajal odgovorom 

intervjuvancev. Dolžine intervjujev so različne in se gibljejo od 40 minut do ene ure. 

Izvedeni pa so bili v decembru 2014 in v januarju ter februarju 2015.  
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1.2.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Intervjuji so bili posneti in kasneje v izvirniku pretipkani ter obdelani. S tem smo ohranili 

avtentičnost pogovora. Vsak intervjuvanec je po elektronski pošti v avtorizacijo prejel 

pisni izvod svojega intervjuja ter ga potrdil. 

Gradivo je analizirano po zakonitostih kvalitativne vsebinske analize, ki poteka skozi 

naslednje faze: transkripcija, razdelitev odgovorov na posamezne enote kodiranja, odprto 

kodiranje (prvi in drugi red, tretji red pa predstavljajo kategorije), definicija kategorij in 

iskanje povezav med posameznimi kategorijami, torej odnosno kodiranje. Namen takšne 

analize je s pomočjo teoretičnih izhodišč oblikovati razlago proučevanega pojava 

(Vogrinc, 2008), torej v našem primeru oblikovati ključne elemente profesionalne 

identitete socialnih pedagogov. Vsak intervju je v nadaljevanju predstavljen opisno s 

pomočjo sheme in z definicijo kategorij. Kategorije, do katerih smo prišli s pomočjo 

obdelave podatkov, so kariera, strokovno delo socialnih pedagogov in njihova 

predstavitev (ali delo socialnih pedagogov in njihova strokovna predstavitev), delovni 

izzivi in motivacija, pomembnost delovnih situacij, znanja in kompetence, uspešnost pri 

delu, avtonomnost pri delu ter predstavitev primerov iz prakse. 

 

1.2.4.1 Primer kodiranja 

 

ODGOVORI 

OSEBE D 
KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

Js sm na delovnem 

mestu vodja centra 

za reintegracijo. 

Zdej, če vam sm tko 

na hitrco povem, da 

boste mel predstavo. 

Pač znotrej naše 

organizacije je več 

programov, najbolj 

kompleksen je 

klasičen program, in 

sicer ta klasičen 

program je sestavljen 

iz treh stopenj, je 

najprej, ta recva 

temu, pripravljalni 

program, pol je 

terapevtska skupnost, 

ta je neki srž 

programa, in pol 

tretja faza je pa 

reintegracija in js sm 

tm vodja. 

Vodja centra za 

reintegracijo 
Delovno mesto 

Delo socialnih 

pedagogov in 

njihova strokovna 

predstavitev 

Več programov 

znotraj organizacije 

Delovno okolje 

Klasičen program 

Tri stopnje 

programa 

Pripravljalni 

program 

Terapevtska 

skupnost 

Reintegracija 

Vodja Delovno mesto 

Kot vodja 

reintegracije … zlo 
Veliko 

administracije 
Delovne naloge 

Delo socialnih 

pedagogov in 
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velik administracije, 

zlo velik enih takih 

delovnih nalog z 

vidika neke logistike, 

koordiniranja, od 

urnikov, delavcev, 

urnik, kako center 

poteka, kako 

program poteka. 

Potem stiki z nekimi 

zunanjimi 

inštitucijami kot 

vodja. Potem velik 

enga spremljanja in 

podpore timu in 

poleg vsega tega je 

pa tut, mi rečemo 

temu, terapevtsko 

delo, čeprou to ni 

zdej mišljeno v 

nekem ozkem 

terapevtskem smislu, 

ampak je dejansko 

delo z uporabniki, 

kjer je pretežni del 

vzgojen, se prav, zlo 

socialnopedagoški. 

Zdej ta terapevtski 

del pa tut, ampak v 

enem zlo širokem 

smislu, ni to zdej v 

nekem klasičnem 

terapevstekm smislu. 

Logistika 
njihova strokovna 

predstavitev 

Koordinacija 

Izdelava urnikov za 

delavce 

Urnik centra in 

programa 

Koordinacija 

delavcev 

Stiki z zunanjimi 

institucijami 

Spremljanje in 

podpora timu 

Terapevtsko delo 

Delo z uporabniki 

Vzgojno delo 

Socialnopedagoško 

delo 

Terapevtsko delo v 

širšem smislu 

Zraven sm delou js še 

špecializacijo iz 

integrativne 

psihoterapije, ja. Ni 

pa to pogoj za to 

delovno mesto. 

Lahko bi bil čist 

samo socialni 

pedagog, z diplomo 

in z izpitom s 

področja socialnega 

varstva. 

Specializacija iz 

integrativne 

psihoterapije 

Kompetence in 

znanje za delo 

Znanja in 

kompetence 

Specializacija ni 

pogoj za delo 

Dovolj diploma iz 

socialne pedagogike 

in strokovni izpit s 

področja socialnega 

varstva 

Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja osebe D 
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2 ANALIZA INTERVJUJEV IN REZULTATI 

 

V nadaljevanju je na kratko predstavljen vsak intervju. Pri vsakem intervjuvancu je 

izpostavljena ena izjava, za katero smo presodili, da najbolj izstopa skozi celoten intervju. 

Za ponazoritev ključnih tem intervjuja pa je za vsakega intervjuvanca narejena tudi 

shema, ki prikazuje glavne ugotovitve glede na določeno temo. Ključne teme intervjujev 

so skupne vsem intervjuvancem in hkrati predstavljajo tudi nekaj glavnih kod tretjega 

reda oziroma kategorije, ki izhajajo iz analize intervjujev. 

 

2.1 OSEBA A 

 
»Če me sprašujete, ali si želim menjati službo, je odgovor vsekakor, ampak ni tako lahko, 

kot se zdi na prvi pogled.« 

 

Oseba A je zaposlena v osnovni šoli na delovnem mestu svetovalne delavke. Na tem 

delovnem mestu je zaposlena vseh 18 let, kar predstavlja tudi njeno celotno delovno 

kariero. Pravi, da opravlja delo, ki je značilno za svetovalno delavko v osnovni šoli, v to 

delo pa vnaša tudi socialnopedagoške pristope, metode, predvsem pa miselnost (»Ja, moje 

delo obsega vse, kar pač obsega delo svetovalnega delavca na neki osnovni šoli, tko da 

delam z učenci, učitelji, sodelujem z vodstvom šole in s starši pa tut s kkšnimi zunanjimi 

sodelavci. Pač js delam vse, izvajam DSP, vodm različne delavnice po razredih, vodm 

poklicno usmerjanje [...].«). O svojem delovnem mestu je povedala, da ji je delo z učenci 

sicer všeč, ampak da bi si želela sprememb v kolektivu, saj nekateri sodelavci ne 

razumejo socialnopedagoške miselnosti, ki jo vnaša v svoje delo, predvsem pa nimajo 

posluha za njene predloge in ideje za spremembe (»Želim si menjave delovnega mesta, 

predvsem zaradi kolektiva tukaj, ker čutim in vidim, da niso preveč naklonjeni novostim 

ali pa na splošno socialnopedagoškemu načinu dela. Sicer to ne velja za vse, temveč za 

peščico, ki potem vleče nazaj celoten kolektiv in zavira kakršnekoli spremembe. Še vedno 

je prisotna miselnost, 'delaj, za kar si plačan', kar pa je po mojem mnenju napačno oz. 

zaviralno mišljenje.«). V skladu s tem si želi menjave delovnega mesta, vendar meni, da 

je to glede na trenutno zaposlitveno stanje v državi neizvedljivo (»Kakšna nova svežina 

pa bi mi vsekakor prijala, samo služb ni na pretek, v današnjih časih moraš pač biti 

zadovoljen, da službo sploh imaš.«). Na svoje delo in službene situacije gleda kot na 

priložnost za spremembe na bolje. Vidi jih tudi kot priložnost za učenje, predvsem pa 

meni, da je treba pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, zato se opiše kot »[…] socialna 

pedagoginja – svetovalna delavka, sm most med učenci, med posamezniki, med tistim, ki 

imajo manj možnosti, most med starši in učitelji, sm na kratko vezni člen in hkrati glasnik 

tistih, če se izrazim tko, ki ne morejo govoriti za sebe«. 

V nadaljevanju slika 9 prikazuje shemo A, kjer so prikazane glavne teme, ki so bile 

izhodišče za intervju. Oseba A je povedala, da se pri svojem delu počuti avtonomno le do 

neke mere. Pri svojem delu lahko izbira metode dela, če ni vnaprej določeno drugače, 

hkrati pa se zaveda omejitev, ki jih ima. Največji oviri za popolno avtonomijo sta 

zakonodaja in vodstvo, česar se zaveda in to tudi sprejema. Na splošno se počuti dovolj 

avtonomno, v določenih situacijah pa bi si želela več ali celo manj avtonomije (»Zdej js 

se počutim do neke mere avtonomno, se pravi, da lahko sama izberem metode dela, v 

kolikor ni drugače navedeno v odločbi ali predlagano s strani koga drugega. Pač, tukaj je 

potrebno upoštevat različne stvari, v prvi vrsti je tu zakonodaja, js sm lahko avtonomna v 

tolikšni meri, da je ne kršim, potem je tu vodstvo, ki prav tako bdi nad mojim delom, torej 

ne smem delat kar na lastno pest, se moram posvetovati z vodstvom, če želim narediti 
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nekaj drugačnega, novega. Js bom rekla tkole, da avtonomna sm toliko, kolikor sm lahko, 

v določenih situacijah bi lahko bla bolj. Seveda se kdaj počutim nemočno in bi si želela 

biti bolj ali po drugi strani, da mi ne bi bilo treba reševati kakšne dileme, ampak to je tko 

odvisno od situacije, ko gre za popolnoma moje področje ali pa recimo za zadevo, pri 

kateri sm suverena, potem brez težav vztrajam pri svojem in sm avtonomna.«). Delovne 

situacije so zanjo pomembne, saj ji zbujajo različna čustva in občutja, hkrati pa jo 

spodbujajo k razmisleku (»[…] delovne situacije so kr pomembne, še posebej zato, ker 

gre za delo z ljudmi, zato jih ne moreš jemati z levo roko, moraš bit pri delu še posebej 

pazljiv. Sigurno ti vsaka pusti nek pečat, če ne druzga, se iz vsake nekej naučiš, pridobiš 

neko izkušnjo več.«). Za delo je motivirana in ji predstavlja izziv, kar izhaja iz njene 

kompetentnosti. Meni, da je zelo fleksibilna in se prilagaja vsaki situaciji posebej. V 

pomoč pri tem ji je tudi refleksija, za katero pravi, da je temelj njenega dela (»[…] tko 

bom rekla, da uporabljam tiste metode, ki so v danem trenutku glede na situacijo 

primerne in izvedljive […] ja, mislm, da je to temelj vsakega dela, da se vprašaš sam 

sebe, ali si ravnal v redu ali ne, ker če tega ne bi bilo, v delu ne bi mogel napredovati, 

prav tako pa bi se slej kot prej verjetno znašla v primeru, ko bi prišlo do zastoja in ne bi 

vedla, kako naprej.«). 

 

2.1.1 SHEMATSKI PRIKAZ UGOTOVITEV ZA OSEBO A 

 
Slika 9: Shema A  
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2.1.2 DEFINICIJE KATEGORIJ ZA INTERVJU A 

 

 Kariera – kategorija se nanaša na dosedanjo poklicno pot osebe in na njene načrte za 

prihodnost, zato tudi vsebuje kodi poklicna pot in načrti za prihodnost. 

 Delo socialnih pedagogov in njihova strokovna predstavitev – kategorija označuje 

vse, kar je značilno za delo osebe A, torej kje dela, kako, s kom itd., ter njeno 

predstavitev sebe kot strokovnjakinje. V to kategorijo spadajo kode delovne naloge, 

delovno okolje, možnosti in področja zaposlovanja socialnih pedagogov, strokovno 

delo v praksi, delo v osnovni šoli, strokovna predstavitev in diferenciacija z ostalimi 

profili. 

 Predstavitev primerov iz prakse – kategorija se nanaša na konkretne primere dela, ki 

jih je izpostavila oseba A, zato vsebuje kodi predstavitev tipičnega primera in 

predstavitev netipičnega primera. 

 Pomembnost delovnih situacij – kategorija vsebuje izjave in iz njih izhajajoče kode, ki 

govorijo o tem, kako pomembne so za osebo delovne situacije, ali o njih razmišlja v 

prostem času, ali jo obremenjujejo in podobno. Vsebuje kodi doživljanje in občutja 

pri strokovnem delu ter pozitivna vrednost delovnih situacij in njihova pomembnost. 

 Delovni izzivi in motivacija – kategorija označuje delovne izzive in motivacijo osebe 

za delo, zato je koda, ki spada pod to kategorijo, zagnanost, motivacija in ovire. 

 Znanja in kompetence – kategorija se nanaša na znanja in kompetence, ki jih je 

izpostavila oseba A in so potrebne za njeno delo. Kode, ki spadajo pod to kategorijo, 

so kompetence za delo, metode dela in refleksija dela. 

 Uspešnost pri delu – kategorija se nanaša na dojemanje uspeha osebe A in 

dejavnikov, ki vplivajo nanj. Pripadajoči kodi sta dejavniki za ne/uspeh in kazalci 

uspeha. 

 Avtonomnost pri delu – kategorija se nanaša na avtonomijo, ki jo ima oseba pri delu, 

in na dejavnike, ki vplivajo nanjo. Koda, ki spada pod to kategorijo, je avtonomija in 

vplivi nanjo. 

 

  



 

41 

 

2.2 OSEBA B 

 
»Želja je vsekakor bla velika, da bi lahko nekej nardila, potem pa ko vidiš, ko se 

posvetuješ še z drugimi strokovnjaki in vidiš, da ne gre, potem pa se moraš sprijazniti s 

situacijo in se spopasti s svojimi občutki.« 

 

Oseba B je zaposlena v varstveno-delovnem centru. Začela je kot pripravnica in nato 

kasneje dobila zaposlitev. Ima 15 let delovnih izkušenj in je zaposlena kot vodja bivalne 

enote ter skupinski habilitator. Njeno delo obsega različne dejavnosti, v glavnem pa gre 

za spremstvo in podporo uporabnikom pri vsakdanjem življenju ter pomoč in podporo pri 

delavnicah pod posebnimi pogoji (»Hm, ja v prvi vrsti delam z uporabniki, vodim različne 

dejavnosti za njih, jih npr. spremljam na športna tekmovanja, grem z njimi po nakupih, 

sprehodih, spremljam jih na izlete… če se izrazim bolj strokovno, jim nudim pomoč in 

podporo pri delavnicah pod posebnimi pogoji.«). Svoje delo vidi kot polno izzivov, pri 

katerem se je treba prilagajati situaciji in biti fleksibilen. Prav tako je prisotna velika 

želja, da bi lahko pomagala uporabnikom izboljšati njihovo situacijo, vendar je skozi leta 

spoznala, da vsem ni možno pomagati (»To delovno mesto mi prinaša veliko izzivov, se 

pa trudim vnašati v delo veliko različnih in novih stvari, da nam ni dolgčas. Potem sm 

preprosto spoznala, da pač kljub vsemu vloženemu trudu ne moreš vedno pomagati, da 

obstajajo tudi takšni primeri, ki jim žal, taka je realnost, ni pomoči.«). Populacija, s 

katero dela, je raznolika, zanjo pa je značilna večplastnost težav oziroma gre za 

uporabnike z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo pridružene motnje ali težave. Sama 

bolj dela s tistimi uporabniki, ki imajo tudi vedenjske težave, kar je značilno za delo 

socialnih pedagogov (»[…] ampak se vidi, da gre za kombinacijo večih težav, kjer so velik 

problem vedenjske težave, kar je tipično značilno za socialne pedagoge.«).  

Shema B na sliki 10 v nadaljevanju prikazuje glavne ugotovitve po ključnih temah za 

osebo B. Intervjuvanka je povedala, da se pri svojem delu počuti suvereno in avtonomno, 

da sodeluje s sodelavci in se drži dogovorov, ki jih oblikujejo na timskih sestankih (»[…] 

ja bi rekla, da se počutm kr dost suvereno, glede na to, da sm vodja bivalne enote, tudi 

moram biti, ker ne morem za vsako stvar zdej klicat sodelavce oz. nadrejen, moram sama 

presodit, kaj ja in kaj ne, in hitro ukrepat, tko da ja, kar se tega tiče, dela v bivalni enoti, 

sm suverena in avtonomna. Ko pa sm vključena v delavnice kot skupinski habilitator, 

potem pa sm tam kot podpora in sodelujem s sodelavci, delujem v dogovoru z njimi. Npr. 

če mi kaj ne gre ali ne vem, kako bi, da morda naletim na neko večjo težavo, lahko podam 

predlog in se skliče interni tim, kjer skupaj iščemo rešitve.«). Delovne situacije so zanjo 

pomembne, saj o njih veliko razmišlja. Kadar je pri delu uspešna, jo to razveseli. Če pa 

doživi neuspeh ali neuspeh doživijo kot tim, pa se pojavijo občutja nemoči, zato je za 

delo še posebej motivirana (»Sm bla pa odločena, da ne bom dovolila, da bi ga kdorkoli 

izkoriščal in bi potem kdo meni očital, da nism 'dovolj dobro skrbela' zanj […] Tko da 

zame so te situacije dost pomembne, ker tko kot sm že omenila, se vedno najde kdo, ki bi 

želel, da bi z uporabniki delali čudeže, žal pa to ne gre. Sigurno zelo velik razmišljam o 

teh zadevah in me včasih kakšna situacija mori, tudi ko nism v službi […] Ja najpogosteje 

takrat, kadar vidim, da je ves moj vložen trud zaman, torej tako kot pri tistem drugem 

primeru, ko se je celoten kolektiv trudil, da bi videli in zaznali vsaj najmanjši napredek, 

pa ga žal ni bilo. Mogoče ne gre toliko samo za moj neuspeh, ampak ko vidim, da tudi 

nihče drug ne more narediti ničesar, čeprav delujemo kot tim.«). Izpostavila je, da ji delo 

predstavlja izziv, želja za doseganje napredka pri uporabnikih pa je velika. O delovnih 

situacijah veliko razmišlja, še posebej če doživi neuspeh, kar jo tudi potre. Kljub temu pa 

se zaveda, da uspeh ni odvisen samo od nje, temveč je odvisen od več dejavnikov, ki so 

prisotni pri vsakem posameznem primeru. Zaveda pa se, da je za doseganje uspeha 
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potrebno vložiti veliko truda in dela (»[…] mislm, da gre tle v prvi vrsti za to, da poznaš 

uporabnika, da poznaš ozadje in problematiko, da sodeluješ s svojci, da imaš na 

delovnem mestu neko podporo, ljudi, na katere se ob dilemah lahko obrneš, in potem ne 

nazadnje, kar se je za neuspešno izkazalo pri drugem primeru, da uporabnik sam sodeluje 

in sprejema pomoč, da je sploh sposoben sprejeti pomoč in se nanjo odzvati. To so neki 

tisti glavni pogoji, da lahko delaš in stremiš k uspehu.«). Iz njenih odgovorov je razvidno, 

da se pri delu počuti suvereno in kompetentno, metode dela pa prilagaja vsaki situaciji in 

uporabniku. Pri delu veliko sodeluje z uporabniki in ostalimi strokovnjaki, ki so zaposleni 

v zavodu. Zase meni, da je mentorica uporabnikom, njihov podpornik in neke vrste 

pomočnik, njeno delovno področje je predvsem vedenjska problematika, glavni cilj pa 

integracija uporabnikov v okolje (»[…] ja vsekakor sm na eni strani pomočnik, v tem 

smislu, da jim pomagam pri vključevanju, sm hkrati tut njihov mentor, pa kot sm že 

omenila vez med različnimi stranmi, tko da z eno besedo bi težko rekla, kdo sm. Če že 

moram, potem sm socialna pedagoginja, sm strokovnjakinja za vedenjske težave in 

vključevanje v okolje tistih, ki imajo manj možnosti […]«). 

 

2.2.1 SHEMATSKI PRIKAZ UGOTOVITEV ZA OSEBO B 

 

Slika 10: Shema B 
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2.2.2 DEFINICIJE KATEGORIJ ZA INTERVJU B 
 

 Kariera – kategorija vsebuje podatke o dosedanji poklicni poti osebe in se nanaša na 

njene načrte za prihodnost, pripadajoči kodi pa sta poklicna pot in načrti za 

prihodnost. 

 Strokovna predstavitev in delo socialnih pedagogov – kategorija označuje podatke o 

delu osebe B, njenih delovnih nalogah, populaciji in podobno, zraven pa spada tudi 

njena strokovna predstavitev. Kode, ki sodijo v to skupino, so delovne naloge, 

delovno mesto, vsebina dela, predstavitev populacije, strokovno delo v praksi, 

delovno okolje, strokovna predstavitev in diferenciacija z ostalimi profili. 

 Predstavitev primerov iz prakse – gre za konkretne primere, ki jih je izpostavila oseba 

B. Kodi sta predstavitev tipičnega primera in predstavitev netipičnega primera.  

 Pomembnost delovnih situacij – kategorija se nanaša na podatke o tem, kako 

pomembne so delovne situacije za osebo B, vsebuje pa kodi doživljanje in občutja pri 

strokovnem delu ter vrednotenje delovnih situacij in njihova pomembnost. 

 Delovni izzivi in motivacija – kategorija vsebuje podatke o delovnih izzivih osebe B 

in njeni motivaciji za delo. Kodi, ki spadata pod to kategorijo, sta izzivi in ovire ter 

motivacija in zagnanost. 

 Znanja in kompetence – kot je razvidno iz poimenovanja kategorije, gre za znanja in 

kompetence, ki jih oseba B poseduje in potrebuje za delo. Pripadajoče kode so 

delovni pristop, kompetence za delo, metode dela in refleksija dela. 

 Uspešnost pri delu – kategorija se nanaša na dojemanje uspeha in dejavnikov, ki 

vplivajo nanj. Koda, ki spada v to kategorijo, je dejavniki za ne/uspeh. 

 Avtonomnost pri delu – gre za avtonomijo, ki jo ima oseba pri delu, in za dejavnike, ki 

vplivajo nanjo. Pripadajoča koda je avtonomija in vplivi nanjo. 
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2.3 OSEBA C 

 

»[…] sm prou pomislna, da v bistvu se sploh ne identificiram zdej v tem poklicu s 

socialno pedagogiko, da bi zdej rekla, okej, ta pa ta je še, pa una pa una, ampak tko ne, 

ne vem.« 

 

Oseba C je zaposlena v Terapevtski skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke pod 

okriljem nevladne, humanitarne in neprofitne organizacije, ki se ukvarja s psihosocialno 

rehabilitacijo odvisnikov. Zaposlitev je dobila kot pripravnica, trenutno pa je zaposlena za 

nadomeščanje porodniške odsotnosti. Tako ima približno dve leti delovne dobe. Njeno 

delo obsega različne delovne naloge, od vodenja administracije do individualnih 

pogovorov z uporabniki, spremstva pri izhodih, vodenja skupin itd. Svoje delo razmejuje 

na organizacijsko in vsebinsko, kjer pri vsebinskem delu prednjači terapevtsko delo z 

odvisniki, za kar se tudi dodatno izobražuje (»[…] zdej zjutri je bl ta terapevtski del, 

mamo pač jutranja srečanja pa terapevtske skupine z njimi pa vsak ma terapevt, no, pač 

tisti, k delamo, mamo svoje uporabnike in z njimi pač tut individualne pogovore, to je pač 

ta terapevtski del, pa 2x na teden so skupine al pa kkšni seminarji, na primer na splošno o 

odvisnosti, o ka pa vem, komunikaciji, čist teh življenjskih … pol poleg tega smo pa tm 

skos z njimi, pač, kot tko kot dežurni delavc, zjutri pelemo otroke v vrtec, pol mamo 

jutranje srečanje, to je bl organizacijsko […]«). Delo, ki ga opravlja, ji je všeč in ji 

predstavlja izziv, kljub temu pa so kdaj situacije, ki ji zbudijo občutke nemoči. Na 

delovnem mestu ima veliko podporo sodelavcev, zato se ob dilemah lahko obrne na njih 

(»Ja, zaenkrat mi je super, tko mi je ful všeč, sej pravm, nimam še neke pogodbe za 

nedoločen čas, ampak ja, no, se kr vidm v tem. […] Ful je časa tut temu namenjen, da se 

vsebinsko o njih pogovarjamo, da lohk vsako stvar vprašaš pa preveriš pa da je vedno tut 

tko neka skupna odločitev. Mislm, je ful, kar se tega tiče, podpore.«). Občasno se zgodi, 

da se je kakšna situacija bolj dotakne, še posebej če so posredi tudi otroci uporabnikov, 

kar kaže na to, da je predana delu in so delovne situacije zanjo pomembne (»[…] Ne vem, 

ta situacija, ta slika, trenutek pa tko se me je ful dotaknlo. Tko no, ma počutla sm se ful 

nemočno.«). Kljub občasnim občutkom nemoči se pri delu počuti suvereno. Glede 

profesionalne identitete pa je izpostavila, da se po navadi predstavi kot socialna 

pedagoginja, čeprav se sama v tem poklicu ne identificira s socialno pedagogiko, temveč 

jo bolj definirata zaposlitev in delo, ki ga opravlja. Ugotavlja pa tudi, da bi se verjetno 

bolj identificirala s področjem socialne pedagogike, če bi imela več delovnih izkušenj in 

na različnih področjih dela (»Ja, ponavad se predstavm tko, sm socialna pedagoginja oz. 

al pa tko, ampak bl me definira zdej to, se mi zdi, kje sm zaposlena. […] Verjetn so pa tut 

izkušnje, če bi mela zdej že 10 let izkušenj pa recimo na različnih delovnih mestih, bi pa 

verjetn rekla, sigurno sm socialna pedagoginja, zdej trenutno delam tle.«). 

Shema C, ki je predstavljena na sliki 11, prikazuje glavne ugotovitve intervjuja, ki so 

značilne za osebo C. Pri svojem delu se počuti suvereno, ti občutki pa sčasoma in z več 

delovnimi izkušnjami postajajo močnejši. Pravi, da se pri delu v okviru svojih pooblastil 

počuti avtonomno, in dodaja, da pomembnih odločitev ne sprejema sama, temveč se o 

vseh pomembnih odločitvah posvetujejo v timu (»Ja, js mislm, vedno bolj se počutm tko 

suvereno, odvisn pač, za kakšno stvar gre. Tko neke take ful pomembne odločitve nikol ne 

sprejemam sama, mislm, noben od nas. To se vedno v timu odločamo […] Kar se pa tiče 

teh naših pooblastil, to, kar pa spada v ta koš, da sama odločam, ja, se pa kr suvereno 

počutm.«). Delovne situacije so zanjo pomembne, predvsem pa se veliko ukvarja z 

vzpostavljanjem zaupanja in gradnjo spoštljivega odnosa z uporabniki. Če ji to uspe, 

pomeni to zanjo velik uspeh in dodatno motivacijo za nadaljnje delo. Uspeh za njeno delo 

je, če pri uporabnikih lahko zazna premike na bolje, kar pomeni, da se ravnajo po merilih, 
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ki so se jih naučili v programu (»So tko mejhni uspehi. […] ampak dolgoročno tko amm, 

pač te dnevne stvari mejhne, recimo, da jih neki naučiš pa res tko delajo, al pa da jih neki 

opozoriš pa pol naslednjič prou nardijo. Men je uspeh tut, da se dobr razumemo, mi je 

pomembn odnos tut z njimi, da je pač spoštljiv pa še vseen tko prjatlski.«). Do dela ima 

pozitiven odnos in ji je všeč, kar je povezano tudi z njeno kompetentnostjo. Pri delu se 

počuti dovolj opremljeno s strokovnim znanjem, prav tako pa vzporedno študira 

sistemsko psihoterapijo, kar ji je v pomoč pri terapevtskem delu z uporabniki (»Zdej tko 

js 4. leto še vzporedno študiram psihoterapijo […] ta Sigmund Freud univerza, sistemska 

psihoterapija. Amm, tko da v okviru tega, no, to se lepo dopolnjuje, no, s socialno 

pedagogiko pa je tut pomembn za to, kar delam, ker delam tut terapevtsko z njimi […] 

Men je fajn, no, ful dobiš nazaj, je vredn.«). 

 

2.3.1 SHEMATSKI PRIKAZ UGOTOVITEV ZA OSEBO C 

 

 

Slika 11: Shema C 
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2.3.2 DEFINICIJE KATEGORIJ ZA INTERVJU C 

 

 Kariera – gre za podatke o poteku poklicne poti osebe C in njenih načrtih za 

prihodnost. Kodi, ki spadata v to kategorijo, sta poklicna pot in načrti za prihodnost. 

 Delo socialnih pedagogov in njihova strokovna predstavitev – kategorija se nanaša na 

podatke o delu osebe C, kje dela, s kom, kako delo poteka, in v povezavi s tem, kako 

predstavi sebe kot strokovnjakinjo. Kode, ki sodijo v to kategorijo, so vsebina dela, 

delovni čas, delovne naloge, delovno okolje, delo z otroki in mladostniki, delo z 

odraslimi, identifikacija s socialno pedagogiko, strokovno delo v praksi in 

diferenciacija z ostalimi profili. 

 Predstavitev primerov iz prakse – gre za konkretni primer iz prakse, ki ga je 

predstavila oseba C. Koda te kategorije je predstavitev primera. 

 Pomembnost delovnih situacij – gre za informacije o tem, kako pomembne so delovne 

situacije za osebo C, ali o njih razmišlja v prostem času, kakšen pomen jim pripisuje 

in podobno. Pripadajoči kodi sta vrednotenje delovnih situacij in njihova pomembnost 

ter doživljanje in občutja pri strokovnem delu. 

 Delovni izzivi in motivacija – kategorija se nanaša na delovne izzive in motivacijo za 

delo osebe C. Kodi, ki sodita v to kategorijo, sta motivacija in zagnanost ter ovire in 

izzivi. 

 Znanja in kompetence – gre za znanja in kompetence, ki jih oseba C ima in potrebuje 

za delo. Kode so kompetence in znanje za delo, metode dela ter razmislek in refleksija 

dela. 

 Uspešnost pri delu – gre za dojemanje uspeha s strani osebe C in za dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost pri delu. Koda, ki sodi v to kategorijo, je dejavniki za ne/uspeh. 

 Avtonomnost pri delu – ta kategorija se nanaša na stopnjo avtonomnosti, ki jo ima 

oseba C pri delu, in na razmislek o lastni avtonomiji pri delu. Koda je avtonomija in 

vplivi nanjo. 
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2.4 OSEBA D 

 
»[…] tko, z vidika te profesionalne identitete čedalje bl spet prhajam, da v bistvu sm 

socialni pedagog z dragoceno terapevtsko oplemenitvijo.« 

 

Oseba D je zaposlena kot vodja Centra za reintegracijo pod okriljem nevladne, 

humanitarne in neprofitne organizacije, katere glavni namen je psihosocialna 

rehabilitacija odvisnikov. To je njegova četrta zaposlitev, ki traja tudi najdlje časa. 

Intervjuvanec je opravil specializacijo iz integrativne psihoterapije. Ima približno 18 let 

delovne dobe na različnih področjih dela. Kot vodja centra ima veliko administrativnega 

dela, poleg tega pa opravlja tudi terapevtsko delo z uporabniki, kar razlaga kot »[…] mi 

rečemo temu terapevtsko delo, čeprou to ni zdej mišljeno v nekem ozkem terapevtskem 

smislu, ampak je dejansko delo z uporabniki, kjer je pretežni del vzgojen, se prav, zlo 

socialnopedagoški. Zdej ta terapevtski del pa tut, ampak v enem zlo širokem smislu, ni to 

zdej v nekem klasičnem, terapevstekm smislu«. Tako pri delu prevladujejo različne 

metode in pristopi dela, v glavnem pa gre za skupnostni vidik dela, individualno delo z 

uporabniki, vzporedno pa tudi delo z družino (»Pr nas, pr urejanju zasvojenosti je tista 

prva metoda in najbl pomembna je ta skupnostni vidik, se prav skupina in skupnost. Če 

gre za stanovanjsko obliko programa, je pol tut skupnost. Drgač je pa to skupina, poleg 

tega je tut individualno delo z uporabnikom v kontinuiteti vsaj eno srečanje tedensko in 

pa vzporedno delo z družino.«). Pri delu se velikokrat srečuje z različnimi ovirami, 

največja pa je razkorak med stroko in politiko, kajti program, v katerem dela, je 

financiran s strani ministrstva, zato morajo v organizaciji upoštevati določila ministrstva, 

čeprav so ta včasih v nasprotju s strokovnim mnenjem (»[…] nekje največja ovira zame je 

razkorak, jst temu rečem, med politko in stroko. Recimo, kaj to konkretno pomen, to 

konkretno pomen, da nš program… mi smo nevladna organizacija, funkcioniramo na 

projekte, na petletne projekte, na podlagi katerih iz ministrstva za delo, družino, 

dobivamo dnar. […] Se prav, čist gre za glavarine, tko grdo rečen, kok uporabnikov not 

more bit in včasih se zgodi, da iz strokovnega vidika bi koga prej vn postavl, ker vidte, da 

absolutno ni motiviran in včasih se žal zgodi, da ravno zarad teh normativov komu 

dajemo mal več popravcev […]«). Kljub tem oviram ima še vedno voljo, da vztraja pri 

svojem delu, saj ima rad to, kar počne, zato ga občasni občutki nemoči ne spravijo iz tira 

(»Dostkrat se počutm nemočnga, čeprou je, bom pač zdej zase govoru, zaenkrat je še na 

delu en recva temu višji cilj, ko vendarle pretehta tut to, da rad počnem to, kar počnem, 

da mi je tko splošno gledano bit v tej službi še vedno fajn, skratka… to je tist, kr je pol še 

recimo, ne bom reku izziv, ampak neka motivacija, da kljub tem oviram še vedno pač 

vztrajam tukej in delam tukej, ne.«). Z ovirami in težavami se sooča na različne načine. 

Veliko dela na sebi in redno obiskuje supervizijska srečanja, ki so na voljo na delovnem 

mestu, vendar je teh glede na dinamiko in vsebino dela premalo, zato pogosto službene 

situacije, ki so zanj pomembne, predeluje v okviru zasebnih supervizij (»Ja, soočam se 

predvsem, mislm podpora v timu je tle zlo pomembna, potem supervizije, ki so zlo 

podporne, ampak jih je za mojo oceno premal, ne. […] In potem, mislm, glede na to, da 

sm tut psihoterapevt, mam itak en kason teh del na sebi še, kjer tut, mislm, dostkrat gre 

tut privatna supervizija, ker ena je tle, k jo služba ponuja, pol je pa še privatna […]«). Iz 

tega je razvidno, da je delo zanj pomembno, ugotavlja pa tudi, da 95 odstotkov njegovega 

dela pokriva vzgojni vidik, kar pomeni, da je zelo veliko socialnopedagoškega delovanja, 

zato se tudi definira kot socialni pedagog. 

Iz sheme D na sliki 12 je razvidno, da se intervjuvanec pri delu počuti relativno 

avtonomno ravno zaradi že omenjenega razkoraka med politiko in stroko. Kar se tiče dela 

znotraj organizacije in Centra za reintegracijo pa se počuti precej avtonomno (»Relativno, 
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relativno. Relativno mislm predvsem, znotraj same organizacije se precej počutm. 

Relativno se nanaša predvsem na ta konflikt, k sm ga prej omenu, ane, politka-stroka.«). 

Za službene situacije velikokrat porabi zasebni čas, tudi zasebne supervizije, saj so 

delovne situacije zanj pomembne, poleg tega pa se srečuje z močnimi dinamikami in 

kompleksnimi situacijami, ki terjajo dodaten razmislek. Delo jemlje kot izziv in ga rad 

opravlja. Uspeh mu pomenijo že manjši uporabnikovi premiki na bolje ali pa dobro delo v 

timu. Iz odgovorov je razvidno, da se počuti kompetentno predvsem na račun širokega 

socialnopedagoškega znanja (»[…] je bil takrat program zlo, zlo raznolik […] In to je res 

ena taka zakladnica, ne, da pol, k si v praksi, samo predalčki hodjo in sam tk, tk, odpiraš 

in maš nabor in to se men zdi res ful dragoceno […]«), v smislu profesionalne identitete 

pa se definira kot socialni pedagog z »dragoceno terapevtsko oplemenitvijo«. 

 

2.4.1 SHEMATSKI PRIKAZ UGOTOVITEV ZA OSEBO D 
 

 
 

Slika 12: Shema D  
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2.4.2 DEFINICIJE KATEGORIJ ZA INTERVJU D 

 

 Kariera – gre za podatke o dosedanjem poteku poklicne poti osebe D in njegovih 

načrtih za prihodnost. Kodi, ki spadata v to kategorijo, sta poklicna pot in načrti za 

prihodnost. 

 Delo socialnih pedagogov in njihova strokovna predstavitev – kategorija vsebuje 

podatke o delu, vsebini dela, populaciji in delovnih nalogah osebe D. Kode, ki sodijo 

v to kategorijo, so delovno mesto, delovno okolje, delovne naloge, strokovno delo v 

praksi, vsebina dela, predstavitev primera, strokovna predstavitev, diferenciacija z 

ostalimi profili in prepoznavnost socialne pedagogike. 

 Pomembnost delovnih situacij – gre za podatke o tem, kako pomembne so delovne 

situacije za osebo D, kako jih dojema in vrednoti. Kodi sta vrednotenje delovnih 

situacij in njihova pomembnost ter doživljanje in občutja pri strokovnem delu. 

 Delovni izzivi in motivacija – kategorija se nanaša na delovne izzive in motivacijo za 

delo osebe D. Pripadajoči kodi sta ovire in izzivi ter zagnanost in motivacija. 

 Znanja in kompetence – kategorija vsebuje podatke o znanju in kompetencah, ki jih 

ima oseba D ter jih hkrati potrebuje za delo, ki ga opravlja. Kodi, ki sodita v to 

kategorijo, sta kompetence in znanje za delo ter metode dela. 

 Uspešnost pri delu – kategorija se nanaša na razmišljanje osebe D o uspehu in na 

dejavnike, ki vplivajo nanj. Kodi, ki sodita v to kategorijo, sta dejavniki za ne/uspeh 

in dojemanje ne/uspeha. 

 Avtonomnost pri delu – gre za avtonomijo, ki jo ima oseba D pri svojem delu, in za 

dejavnike, ki vplivajo nanjo. Koda je avtonomija in vplivi nanjo. 
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2.5 OSEBA E 
 

»Aaa, po vseh teh letih, pa se neprimerno bolš počutm 'na terenu, v prvih bojnih črtah', če 

se lahko tko izrazm. To, da velik časa preživim skupi z mladostnikom, je moja prednost 

[…]« 

 

Oseba E je zaposlena v vzgojnem zavodu in opravlja delo vzgojitelja v stanovanjski 

skupini. To delo opravlja že 22 let, prej pa je bil tri leta zaposlen v osnovni šoli v mobilni 

svetovalni službi in eno leto v vrtcu kot svetovalni delavec. Njegovo delo je vpeto v 

vsakdanje življenje mladostnikov, intervencije pa predstavljajo neki kontinuum od 

izobraževalnih, vzgojnih do socioterapevtskih vplivanj (»Zdej tko, intervencije vzgojitelja 

so vpete v bistvu v vse, nek kontinuum od izobraževalnih do vzgojnih, do 

socioterapevtskih teh vplivanj, so pa seveda intervencije individualno pogojene.«). Meni, 

da je za uspešno delo ključnega pomena iskrena komunikacija, predvsem pa njegovo delo 

temelji na spoznavanju mladostnika in vzpostavljanju odnosa ter zaupanja (»[…] Zato je 

ta odnos pomemben, da ga vedno znova prevetriš in gradiš na tem, no, da vidš, kje si. 

Spoznavanje in vzpostavljanje odnosa je prvi in osnovni princip, na katerem poskušamo 

delovat.«). Primeri, ki jih srečuje pri delu, se ga kljub dolgoletnim izkušnjam še vedno 

dotaknejo in ga razburijo, občutke nemoči, ki ga ob tem spremljajo, pa sprejema 

pozitivno. To zanj pomeni, da še ni otopel in še vedno premore dovolj empatije za pomoč 

posamezniku (»Tko bom reku… kljub dolgoletnim izkušnjam, k jih mam, me v prvi vrsti še 

vedno najprej močno razburjo in se me zlo dotaknejo. Vedno znova. […] Ja, vsi ti občutki 

pa so zame pomembni, ker si jih razlagam pozitivno… ker to pomen, da nism še otopel, še 

vedno premorem dost empatije, da se posvetim posamezniku. Aaa in ja, dogaja se, da te 

probleme po moje vsak dan nosm domov hote al nehote.«). Z ovirami se sooča na različne 

načine, veliko mu pomeni kolegialna pomoč in vzajemno opazovanje, na voljo pa ima 

tudi supervizijo. Razbremeni se tudi z branjem kakšne strokovne literature ali gledanjem 

filmov, o kakšnih perečih temah pa se pogovarja tudi v skupini z mladostniki (»Tko da, 

ja, mamo na voljo supervizijo, ampak je pa tko, da rajši js sam sebe razbremenim mogoče 

z branjem kakšne literature, z gledanjem kakšnih takih filmov in pol tut v bistvu o tem 

dostkrat v skupini govorimo o tem. Na ta način js vračam kakšno mogoče tako 

informacijo nazaj in mi je mogoče na drugačen način lažje. Ker js pač mislm, da je 

premagovanje ovir možno doseči z iskreno komunikacijo in s prevzemanjem odgovornosti 

za svoja dejanja.«). Ključnega pomena za njegovo delo je iskren odnos z mladostnikom, 

glavna metoda za doseganje tega pa je pogovor. Pri delu z mladostniki se dobro počuti in 

meni, da je čas, ki ga preživi z njimi, prednost pri delu in doseganju napredka.  

Iz sheme E na sliki 13 je razvidno, da se intervjuvanec zaveda, da je člen institucije, zato 

je njegova avtonomija omejena z institucionalnimi okviri. Znotraj institucije je vedno 

našel prostor zase, da je lahko deloval avtonomno (»Uf, ja, to je tko, kot eden izmed 

členov institucije, pač tega sm se že zlo zgodej zavedou, nism mel večjih težav s svojo 

avtonomnostjo. Mislm, da sm znotrej institucionalnih okvirov vedno najdu dovolj 

prostora zase. Sm pa prepričan, da bi, če bi me kdo preveč ovirou pr tem, sigurno 

poiskou novo zaposlitev.«). Delovne situacije v njem zbujajo različne občutke, kar zanj 

pomeni potrditev, da dobro dela in še vedno premore empatijo, ki je potrebna za delo. 

Njegovo delo temelji na odnosu, ki ga vzpostavi z mladostnikom, pri čemer teži k iskreni 

komunikaciji in vzpostavljanju zaupanja (»Zdej tko kot sm reku, socialnopedagoško delo 

temelji na odnosu, včasih smo govoril o vzpostavitvi kontakta z mladostnikom. To mi 

predstavlja nek temelj in izhodišče, in če mi uspe vzpostaviti odnos, potem obstaja upanje, 

da lahko pričakujem iskrenost in zaupanje v tem odnosu z mladostnikom, s tem pa tut 

določene spremembe.«). Uspehi pri delu mu dajo dodatno motivacijo, saj je »zelo fino, če 
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maš enga uspešnga otroka, ker tut učitelji na tisti šoli mene kot vzgojitelja al pa tole lepš 

sprejmejo«.  

Dileme in težave rešuje skupaj z mladostniki, saj meni, da mora vsak prevzeti svoj del 

odgovornosti, da bi dosegli zastavljene cilje. Pri svojem delu uporablja različne metode in 

pristope, ki jih črpa iz svoje socialnopedagoškega znanja (»Men je v bistvu dost blizu tut 

kontekstualni model pristopa, k mladostnika pač umešča v okolje, da se razvija in 

spreminja. Omenu bi tut mogoče ta kognitivno vedenjski pristop. Tega velik uporabljam 

predvsem za modifikacijo vedenja, za katerga se je izkazal, da se mu ne obnese, da zarad 

tega zahaja v težave.«). Ne glede na to, kako uspešen je pri svojem delu znotraj 

stanovanjske skupine, pa kot vzgojitelj nima sredstev in možnosti, da bi lahko 

mladostnikom nudil pomoč tudi izven zavodske namestitve, ki bi jo po petih letih 

usmerjenega dela vsekakor potrebovali tudi zunaj v domačem okolju, kamor se večinoma 

vrnejo (»[…] žal pa nimamo kej več nudt pomoči take in drugačne, ki bi jo pa potreboval, 

definitivno po petih letih tuki nekega usmerjenga dela, ne, kar naenkrat čez noč ostane 

res spet sam doma, če ga seveda ima.«). 

 

2.5.1 SHEMATSKI PRIKAZ UGOTOVITEV ZA OSEBO E 
 

 
Slika 13: Shema E 
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2.5.2 DEFINICIJE KATEGORIJ ZA INTERVJU E 

 

 Kariera – gre za informacije o poteku poklicne poti osebe E. Koda, ki sodi v to 

kategorijo, je poklicna pot. 

 Strokovno delo socialnih pedagogov in njihova predstavitev – kategorija se nanaša na 

delo, ki ga opravlja oseba E, in na razmislek o delu. Pripadajoče kode so opis 

populacije, strokovno delo v praksi, delovne naloge, razmislek o poklicu in 

diferenciacija z ostalimi profili. 

 Predstavitev primerov iz prakse – gre za konkretni primer iz prakse, ki ga je 

izpostavila oseba E. Kodi te kategorije sta predstavitev primera dobre prakse in 

predstavitev negativnega primera. 

 Pomembnost delovnih situacij – kategorija se nanaša na podatke o tem, kako 

pomembne so delovne situacije za osebo E, kako jih dojema in vrednoti ter kakšen 

pomen jim pripisuje. Kodi, ki sodita v to kategorijo, sta doživljanje in občutja pri 

strokovnem delu ter vrednotenje delovnih situacij in njihova pomembnost. 

 Delovni izzivi in motivacija – gre za delovne izzive, s katerimi se oseba E srečuje pri 

svojem delu, in za motivacijo. Kodi sta zagnanost in motivacija ter ovire in izzivi. 

 Znanja in kompetence – kategorija se nanaša na znanja in kompetence, ki jih oseba E 

potrebuje za svoje delo. Pripadajoči kodi sta kompetence in znanja za delo ter metode 

dela. 

 Uspešnost pri delu – gre za dejavnike, ki vplivajo na uspešnost pri delu in dojemanje 

uspeha. Kodi sta dojemanje ne/uspeha in dejavniki za ne/uspeh. 

 Avtonomnost pri delu – kategorija se nanaša na avtonomijo, ki jo ima oseba E pri 

svojem delu. Koda je avtonomija in vplivi nanjo. 
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2.6 OSEBA F 
 

»Aha, mislm, js se drgač identificiram zlo s tem, da sm socialna pedagoginja. Men je to 

pač, men je to ful fajn, da sm socialna pedagoginja, in tut, ne vem […] Tut recimo v 

primeru, da bom zaposlena kdaj nekje, ne vem, v šolstvu, whatever kje, bom, se mi zdi, no, 

še vedno rekla, da sm socialna pedagoginja, ne nujno vedno poistoveteno z delovnim 

mestom al karkoli že.« 

 

Oseba F je zaposlena v zasebni neprofitni volonterski organizaciji. To je njena prva 

zaposlitev, kjer opravlja delo strokovne vodje programa. Na tem delovnem mestu je 

zaposlena že četrto leto. Pri delu se dobro počuti in si ga želi opravljati še nekaj časa, 

čeprav meni, da to še ni tisto, kar bi v življenju rada počela (»Ja, se, zato ker, ker se v 

bistvu še iščem. In mi zaenkrat to, kar počnem, mi je sicer fajn delat, ampak mislm, da pa 

še ni čist to, kar nej bi blo, ko najdeš tist, kar bi res rad delou. Tko da mam plan še mau 

raziskovat to in si želim bit še neki časa tukej, ampak vidm pa, da to ni tko, da bi rekla, ja, 

vidm se čez 20 let.«). Predstave, ki jih ima o delu socialnih pedagogov, se ne skladajo s 

tem, kar dela v praksi, saj meni, da premalo časa preživi z uporabniki, in ta del zelo 

pogreša. To nanjo vpliva negativno, saj za birokratsko delo ne čuti tolikšne zavzetosti, kot 

bi jo pri delu z uporabniki (»Tle vidm oviro v objektivnih okoliščinah nekak tega 

projektnga dela, v tem mojmu primeru, kar pomen, da zlo velik mojga dela ni 

socialnopedagoškega in sm premal z uporabniki. Mislm, js tko čutm, da pogrešam ta del. 

In to pač vpliva name tko, da mislm, da dostkrat pogrešam to in poskušam sicer nardit, 

da mam tega čim več, ampak ker se velikrat ne da, pol… ja, no, se mi zdi, da to negativno 

vpliva v smislu enga entuziazma za delo, ker pač ga za birokracijo valda ne čutm tok.«). 

Občutja nemoči se pojavijo, kadar se srečuje z nalogami, ki niso njeno področje, večja pa 

so, kadar ima določena stvar zanjo večji subjektivni pomen. Takšna občutja in ovire 

premaguje s pomočjo podpore v timu in s pomočjo dodatnih izobraževanj (»Mhm, aaam, 

predvsem takrat, kadar se srečujem z nalogami al pa z vsebinami, k niso moje, pa jih pač 

ne znam dobr izpeljat, ker pač nism nikol se tega nikjer učila al pa ni to pač spet  

socialnopedagoško področje […]«). Pri delu uporablja različne metode in načine 

podajanja informacij. Stremi k interaktivnosti, pri delu s prostovoljci pa uporablja 

različne materiale in udejanja znanje iz skupinske dinamike. Kadar dela z uporabniki na 

terenu, pride v ospredje delo »ena na ena«, pri čemer uporablja svoj vzorec informiranja, 

ki ga je oblikovala skozi leta prakse (»Mm, ja, mislm, js mam glede na naravo dela to s 

prostovoljci, mam kr dost enih stvari, čist takih pač dela s skupino. Ne vem, mamo, ful 

poskušam zapakirat vsebine v čim bolj zanimive interaktivne načine podajanja […] Drgač 

metode dela tko z uporabniki zuni je pa itak dost ustaljena, pa klasično bl ena na ena, pač 

neko tako informiranje […] in to je definitivno vzorc, k pač vedno, ko sm na terenu, ta moj 

model lastni čist tko uporablam, k se mi je najbol obnesu.«).  

Iz sheme F na sliki 14 je razvidno, da je sogovornica zadovoljna s stopnjo avtonomije, ki 

jo ima. Trenutno si ne želi več avtonomije, temveč si želi, da bi ta naraščala sorazmerno z 

njenimi izkušnjami. Sama sprejema odločitve, ki so v njeni pristojnosti, večjih odločitev 

pa se lotevajo skupaj v timu (»Ja, glede na to, da sm pač vodja programa, mam kr dost 

avtonomije, se mi zdi, ampak še vseen bl večje odločitve še vseen bl sprejemamo na 

sestankih skupej timskih.«). Delovne situacije so zanjo zelo pomembne, saj o njih veliko 

razmišlja tudi v prostem času. Sama ocenjuje, da jim pripisuje preveliko pomembnost, saj 

se je že soočila z manjšim sindromom izgorelosti (»Ful, za moje pojme ful preveč, 

trenutno ugotavlamo. Mislm, js sm mela, kdaj, leta 2013 en tak mali burnout že, zato ker 

sm, glih zato k sm pač ful živela za službo, mislm, s službo skupej, ker ja, ker mi je blo pač 

tut to načeloma neko interesno področje, tut v prostem času sm potem to razmišljala pa 
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stvari delala, pa se mi je zdel, da tut sploh nism znala točn ločt, kaj je služba pa kaj moj 

prosti čas.«). Uspešno izpeljano izobraževanje za prostovoljce ali zadovoljstvo 

uporabnikov zanjo vsekakor pomeni uspeh, prav tako pa uspeh predstavlja tudi 

premagovanje ovir ali zadovoljstvo z lastnim delom (»Mhm, aam, ja, men je pač ful 

pomembn zadovoljstvo uporabnikov, tko da men ti feedbacki dejanski pač mladih men 

največ dajo v smislu tega, okej, to smo pa dobr nardil.«). Delo jemlje kot izziv, njena 

motivacija pa je odvisna od vsake situacije posebej. Pri delu se počuti suvereno in meni, 

da ima širok nabor različnih znanj (»[…] mamo več neki znanj iz dela s skupino, ja, 

mislm, nekih metod dela, pa znanja in poznavanja skupinske dinamike, takih stvari. Da 

smo tut na širini ful delal, tut tekom faksa, se je vsaj men zdel, no, tut s tem prostovoljskim 

delom, da smo bli pač ful široki […]«). Meni, da se bo njena suverenost še povečala, ko 

bo pridobila več delovnih izkušenj. Zase pravi, da je socialna pedagoginja, saj se zelo 

identificira s tem področjem, dodaja pa še, da bo ne glede na delovno mesto vedno ostala 

socialna pedagoginja (»[…] mislm, definitivno, če bi me vprašala, ja, kdo sm, mi je to tko, 

da rečem, sm socialna pedagoginja, ful tko domače, sm to.«). 

 

2.6.1 SHEMATSKI PRIKAZ UGOTOVITEV ZA OSEBO F 
 

 

Slika 14: Shema F 
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2.6.2 DEFINICIJE KATEGORIJ ZA INTERVJU F 
 

 Kariera – kategorija se nanaša na poklicno pot osebe F in njene načrte za prihodnost. 

Kode, ki spadajo v to kategorijo, so poklicna pot, načrti za prihodnost in zaposlitev. 

 Strokovno delo socialnih pedagogov in njihova predstavitev – gre za delo, ki ga 

opravlja oseba F, njene zadolžitve, populacijo in predstavitev sebe kot 

strokovnjakinje. Pripadajoče kode so strokovno delo v praksi, delovno mesto, delovne 

naloge, razmislek o delu, diferenciacija z ostalimi profili, identifikacija s socialno 

pedagogiko in strokovna predstavitev. 

 Pomembnost delovnih situacij – kategorija vsebuje podatke o tem, kako pomembne so 

delovne situacije za osebo F in kakšen pomen jim pripisuje. Kodi te kategorije sta 

doživljanje in občutja pri strokovnem delu ter vrednotenje delovnih situacij in njihova 

pomembnost. 

 Delovni izzivi in motivacija – gre za ovire in izzive, ki jih oseba F srečuje pri svojem 

delu. Kodi, ki sodita v to kategorijo, sta ovire in izzivi ter zagnanost in motivacija. 

 Znanja in kompetence – kategorija se nanaša na znanja in kompetence, ki jih ima 

oseba F in ki jih potrebuje za delo. Kodi sta kompetence in znanje za delo ter metode 

dela in delovni pristop. 

 Uspešnost pri delu – gre za dojemanje uspeha in za dejavnike, ki vplivajo na 

uspešnost pri delu. Pripadajoči kodi sta dejavniki za ne/uspeh in dojemanje ne/uspeha. 

 Avtonomnost pri delu – kategorija se nanaša na stopnjo avtonomnosti, ki jo ima oseba 

F pri svojem delu, in na razmislek o avtonomiji. Koda je avtonomija in vplivi nanjo. 
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3 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN DISKUSIJA 
 

Intervjuji so bili izvedeni s šestimi zaposlenimi socialnimi pedagogi. Kot je razvidno iz 

opisa vzorca, se poklicne poti intervjuvancev razlikujejo glede na področje zaposlitve, 

delovno mesto, izkušnje in glede na prejšnje zaposlitve, v kolikor je posamezen 

intervjuvanec v svoji karieri že zamenjal kakšno zaposlitev. Področja dela intervjuvanih 

socialnih pedagogov so delo z otroki in mladostniki v osnovni šoli, v vzgojnem zavodu in 

v zasebni neprofitni volonterski organizaciji s področja preprečevanja odvisnosti od 

alkohola in drog ter delo z odraslimi v nevladni humanitarni neprofitni organizaciji, ki se 

ukvarja s pomočjo osebam z različnimi oblikami odvisnosti, ter delo na področju 

socialnega varstva z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Če razdelimo 

področja njihovih zaposlitev po klasifikaciji, ki jo navajata avtorja Škoflek (1993) in 

Peteršič (2012), so tri osebe (A, B, E) zaposlene v javnem sektorju in v institucionalnem 

okolju, ostale tri (C, D, F) pa v nevladnem sektorju in v obliki neinstitucionalnega 

delovanja. 

Za vsakega intervjuvanca je bila v analizi izpostavljena ena izjava, ki je skozi celoten 

intervju najbolj izstopala, prav tako pa so glavni poudarki vsakega intervjuja prikazani na 

shemi. Vsi intervjuji so bili obdelani po zakonitostih kvalitativne vsebinske analize. 

Kategorije, ki so skupne vsem intervjuvancem, so kariera, strokovno delo socialnih 

pedagogov in njihova predstavitev (ali delo socialnih pedagogov in njihova strokovna 

predstavitev), delovni izzivi in motivacija, pomembnost delovnih situacij, znanja in 

kompetence, uspešnost pri delu in avtonomnost pri delu. Pri nekaterih osebah (A, B, C in 

E) pa se pojavi še kategorija predstavitev primerov iz prakse. Skupne kategorije, ki se 

nanašajo na delovne izzive, pomembnost delovnih situacij, kompetentnost, uspešnost in 

avtonomijo, vsebinsko predstavljajo tudi ključne teme, ki so prikazane na vsaki shemi in 

so izhodišče za poskus oblikovanja modela profesionalne identitete socialnih pedagogov. 

Ugotovitve, ki so v nadaljevanju predstavljene kot odgovori na raziskovalna vprašanja, se 

nanašajo le na intervjuvane socialne pedagoge, ki sestavljajo vzorec empiričnega dela za 

potrebe tega magistrskega dela. Predstavljajo pa izhodišče za razmislek in morebitna 

nadaljnja raziskovanja. 

 

3.1 INTERPRETACIJA 1. RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 
 

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi, kakšen pogled imajo nase zaposleni socialni 

pedagogi oziroma kako definirajo sebe kot strokovnjaka (glede na kompetence, ki jih 

imajo, in delo, ki ga opravljajo). Vprašanja, povezana z opredeljevanjem sebe kot 

strokovnjaka, so nekaterim intervjuvancem delala težave, saj o tem nikoli niso razmišljali 

ali pa so se znašli v dilemi, kako sploh predstaviti sebe. Velika večina oseb je izpostavila, 

da so socialni pedagogi, vendar so to pogojevali oziroma kombinirali z opisom svojega 

dela ali zaposlitve, pa tudi z dodatnimi specializacijami, če jih imajo. Iz tega sledi, da se 

sicer intervjuvane osebe identificirajo s ključnimi elementi, ki so značilni za delo 

socialnih pedagogov, kar je bistvo oblikovanja profesionalne identitete (Poljak, 2003), pa 

vendar ima velik vpliv na doživljanje sebe kot strokovnjaka tudi definiranje dela, ki ga 

opravljajo. To potrjuje tudi Müller (2006), ki pravi, da je za opredelitev profesionalne 

identitete socialnih pedagogov najprej potrebna definicija njihovega dela. Pri 

opredeljevanju sebe kot socialnega pedagoga sta najbolj izstopali osebi D in F, ki sta brez 

težav to tudi izpostavili. Oseba D je dodala, da ima zraven še dragoceno »terapevtsko 

oplemenitev«, pri osebi F pa izstopa izjava, da bo verjetno, ne glede na delo, vedno ostala 

in se definirala kot socialna pedagoginja. Müller (2006) izpostavlja, da se veliko 
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študentov ob zaključku študija sooča s tem, da jim splošna orientacija, ki jo pridobijo s 

študijem socialne pedagogike, ni dovolj ali da jim ne nudi dovolj profesionalne varnosti, 

kar je vzrok, da se udeležujejo dodatnih izobraževanj (npr. študij psihoterapije). To pa 

vidi kot obogatitev profesionalne kariere, kar se je pokazalo tudi v praksi, saj ima oseba D 

opravljeno specializacijo iz integrativne psihoterapije, oseba C pa se dodatno izobražuje 

na področju sistemske psihoterapije. 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da se vsi doživljajo kot dovolj kompetentni za 

delo, ki ga opravljajo, in navajajo, da je socialnopedagoško znanje, ki ga imajo, široko, 

kar jim zelo pomaga pri vsakdanjem delu. Znanje, ki so ga pridobili s študijem socialne 

pedagogike, velika večina intervjuvancev dojema kot dragoceno in bogato, oseba D ga 

celo poimenuje kot »zakladnico znanja«. Ta širina znanja pa je razvidna tudi s področij 

njihovih zaposlitev in iz njihovih odgovorov o metodiki njihovega dela, saj so navajali, da 

uporabljajo različne metode in pristope, ki jih prilagajajo vsaki situaciji posebej. Pri 

svojem delu tako izhajajo iz različnih teoretskih usmeritev, kar prilagajajo vsaki situaciji 

posebej. To poudarjata tudi avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (2004b), saj pravita, da ni 

določene prave poti, ki jo mora strokovnjak pri delu ubrati, temveč vsaka izmed njih 

predstavlja le eno izmed možnosti, da bi se približali resničnosti. Kot glavna značilnost 

metodičnega dela intervjuvancev izstopa fleksibilnost, kar je ključni element za 

vzpostavitev uspešnega delovnega odnosa z uporabnikom (Krajnčan in Bajželj, 2008). 

Predvsem so intervjuvanci, ki delajo neposredno z uporabniki, izpostavili, da je temelj in 

izhodišče njihovega dela odnos z uporabnikom, da ta temelji na zaupanju in odprti 

komunikaciji. Intervjuvanci so tako potrdili, kar je zapisano v Etičnem kodeksu delavcev 

na področju socialne pedagogike (2006), prav tako pa je iz njihovih odgovorov razvidno, 

da je sposobnost vzpostavljanja delovnega odnosa ena izmed ključnih kompetenc za delo 

socialnih pedagogov (AIEJI, 2005). 

Med intervjuvanimi osebami se odgovori, vezani na profesionalno identiteto in 

kompetentnost, niso bistveno razlikovali glede na izkušenost in področje dela, ki ga 

opravljajo. Na tem mestu je izstopala oseba C, ki je izpostavila, da bi verjetno z več 

delovnimi izkušnjami z različnih področij sebe lažje opredelila kot socialno pedagoginjo 

kot sedaj, ko je šele na začetku poklicne poti. O tem govorita tudi Borders in Usher 

(1992, v Moss, Gibson in Dollarhide, 2014), ki pravita, da se profesionalna identiteta 

konstantno razvija, dograjuje in spreminja, torej delovne izkušnje, ki jih skozi čas 

pridobiva posameznik, nedvomno vplivajo na pojmovanje sebe kot strokovnjaka. Splošno 

gledano pa so bili odgovori vseh intervjuvancev podobni. Razlikovali so se le toliko, kot 

se razlikujejo njihova področja dela, saj so definiranje sebe kot strokovnjaka dopolnjevali 

z opisom dela, ki ga trenutno opravljajo. Razlike so se pojavile tudi pri stopnji 

avtonomije, ki jo imajo intervjuvane osebe, saj zasedajo različna delovna mesta. Vsi so 

izpostavili, da so dovolj avtonomni v skladu z delovnim mestom in s pooblastili, ki jih 

imajo. Tako ima npr. oseba A, ki je zaposlena v svetovalni službi, manj avtonomije kot 

oseba D, ki je vodja Centra za reintegracijo.  

 

3.2 INTERPRETACIJA 2. RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 
 

Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na razlike med socialnimi pedagogi in ostalimi 

sorodnimi poklici. Glasi se, v čem intervjuvani socialni pedagogi menijo, da se 

razlikujejo od ostalih profilov, in v čem vidijo svoje »poslanstvo«. Odgovori 

intervjuvancev se glede na področje dela, delovno mesto ali delovne izkušnje niso 

bistveno razlikovali. V največ primerih so iskali razlike med sabo in socialnimi delavci 

ter psihologi. Glede razlik so predvsem navajali, da imajo od ostalih profilov širše znanje, 
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kar je razlog, da lahko delujejo na različnih področjih. Njihovi odgovori tako potrjujejo, 

kar je zapisano v literaturi, saj Frommann (2001, v Kobolt, 2001) izpostavlja, da imajo 

socialni pedagogi tako znanja iz pedagogike in psihologije kot tudi iz sociologije, kar 

zavzema širok spekter ravnanj tudi v praksi. Specialnost socialnih pedagogov naj bi bila 

vedenjska problematika in vzgojno področje dela, od ostalih profilov pa se intervjuvanci 

razlikujejo tudi po tem, da imajo več metodičnega in praktičnega znanja za delo z 

uporabniki. To so izpostavili prav vsi intervjuvanci. Tako pri delu socialnih pedagogov za 

razliko od socialnih delavcev pride v ospredje bolj pedagoško delo, medtem ko imajo 

socialni delavci več znanja o socialni zakonodaji in sistemu, ki jo ureja. Socialni delavci 

naj bi po mnenju intervjuvancev v večini primerov skrbeli za delovne naloge, ki so 

povezane z zakonodajo in urejanjem financ, subvencij itd., so pa po mnenju osebe D 

glede znanja tudi najbolj podobni socialnim pedagogom. Značilnosti oziroma razlike, ki 

so jih pripisovali psihologom, so, da so ti bolj teoretični v svojem ravnanju in imajo 

orodja za izvajanje psiholoških testov. Osebi D in F sta še izpostavili, da imajo psihologi 

po njunih izkušnjah manj praktičnega znanja za delo z uporabniki, predvsem ko gre za 

interveniranje v življenjskem prostoru ter za delo s skupino. Tako naj bi socialni pedagogi 

imeli več znanja, ko gre za kompetence interveniranja, ki spadajo med njihove temeljne 

kompetence, kar jim omogoča, da se v konkretni situaciji odzovejo in ravnajo v skladu s 

potrebami in željami uporabnika (AIEJI, 2005). Njihovo delovanje se tako razprostira na 

kontinuumu od izobraževanja in vzgoje do svetovanja ter socialne terapije (Kobolt, 

1997), njihov glavni mandat pa je posredovaje med družbo in posameznikom (Staub-

Beransconi, 2011). Usmerjenost v življenjski vsakdan, ki jo omenjajo intervjuvanci, je 

prav tako specifika socialnopedagoškega ravnanja, saj socialni pedagogi uporabnikom 

pomagajo pri obvladovanju družbenih zahtev in razmer v danih življenjskih okoliščinah 

(Zorc-Maver, 1997). Na tem mestu sta izstopali tudi osebi B in E. Oseba E je izpostavila, 

da se ni nikoli primerjala z ostalimi sorodnimi profili. Izpostavila pa je še, da je bila v 

svojem zgodnjem obdobju zavistna vsem strokovnjakom, ne glede na izobrazbo, ki so v 

različnih svetovalnih službah opravljali razgovore v varnem zavetju svojih pisarn, 

»razdražene« in nepripravljene uporabnike pa so nato pošiljali v institucije. Če 

prevzamemo Müllerjevo (2006) terminologijo, tako oseba E govori o strokovnjakih, ki 

delujejo po modelu naseljenca in ki optimalno delujejo v svoji pisarni in na svojem 

področju. Uporabnike s problemom sprejmejo v svoji pisarni, nato pa jih usmerijo k 

drugim strokovnjakom ali službam, ki jim lahko ustrezneje pomagajo (Müller, 2006). 

Oseba B pa je izstopala v duhu interdisciplinarnosti. Poiskala je sicer nekaj razlik z 

ostalimi profili, vendar na koncu poudarila, da je bistvo dela z uporabnikom celostna 

obravnava, kar zahteva sodelovanje različnih strokovnjakov, da bi uporabniku nudili tisto, 

kar potrebuje. To je možno začutiti tudi iz odgovorov ostalih intervjuvancev, kar potrjuje, 

da je kompetenca za sodelovalno delo v interdisciplinarnih strokovnih timih prav tako ena 

ključnih kompetenc, ki jih imajo socialni pedagogi (Kobolt in Dekleva, 2006).  

Drugi del raziskovalnega vprašanja pa se nanaša na »poslanstvo« socialnih pedagogov. V 

vseh primerih intervjuvancev je bilo smoter njihovega dela mogoče razbrati že iz 

njihovega pripovedovanja. Vsak je posredno in neposredno skozi pripovedovanje 

izpostavil, kaj je cilj njihovega dela. Tako oseba A svoje poslanstvo vidi v pomoči tistim 

učencem, ki ostanejo zadaj in napredujejo počasneje, pri tem pa se soočajo z dodatnimi 

težavami. Oseba B svoje poslanstvo vidi v vključevanju uporabnikov v okolje in 

doseganju večje samostojnosti. Intervjuvanka C želi svojim uporabnikom posredovati in 

jih naučiti boljšega načina življenja, da bi živeli bolj konstruktivno in zdravo življenje, ki 

ga do sedaj niso imeli. Za osebo D je ključnega pomena, da uporabnikom nudi izkušnjo 

razumevanja, medtem ko oseba E o svojem delu ni nikoli razmišljala kot o poslanstvu. 

Vsekakor pa se vidi pri delu z uporabniki, v prvih »bojnih črtah«, kot se izrazi, in želi 
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mladostnikom nuditi podporo za bolj konstruktivno življenje. Oseba F je o strokovnosti 

socialnih pedagogov razmišljala bolj abstraktno in smoter delovanja predstavila kot 

odpiranje prostorov za uporabnike. Vsi intervjuvani socialni pedagogi tako smoter 

svojega dela posredno vidijo v spodbujanju socialnih sprememb, premagovanju težav v 

medsebojnih odnosih in opolnomočenju ljudi za obvladovanje življenjskega vsakdana, 

kar poudarja Staub-Bernasconi (2011). 

Vse, kar so izpostavili intervjuvanci, sovpada s tem, kar je zapisano v literaturi, saj je v 

Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne pedagogike (2006) zapisano, da je namen 

socialnopedagoškega dela pomagati uporabnikom pri polnejšemu vključevanju v okolje 

ter pri razvijanju aktivnega odnosa z okoljem, pri čemer je treba upoštevati 

posameznikove potrebe, želje in potenciale. Tako se socialnopedagoška pomoč odvija v 

družbi, kjer potekajo procesi vseživljenjskega, formalnega in neformalnega učenja, da 

lahko posameznik pridobi osnovna socialna znanja, vzorce vedenja ter se tako nauči 

ravnanja v družbi, družini in kulturi (Lorenz, 2008). Iz tega sledi, da je smoter 

socialnopedagoškega delovanja v učinkovitem nudenju pomoči in podpore uporabnikom 

različnih starosti iz različnih socialnih okolij, ki so se znašli v kriznih situacijah. Bistvo 

delovanja pa je, da uporabniki razvijejo lastne zmožnosti obvladovanja kriznih situacij in 

njihovo vključevanje v življenjsko okolje (Škoflek, 1993), kar je razvidno tudi iz 

odgovorov vseh intervjuvancev.  

 

3.3 INTERPRETACIJA 3. RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 
  

Tretje raziskovalno vprašanje se glasi, kaj je za delo socialnih pedagogov in njihovo 

vlogo pomembno in odločilno. Lastnost, ki je po mnenju intervjuvancev najbolj 

pomembna za delo socialnih pedagogov, je fleksibilnost. To je razvidno iz njihovih 

odgovorov in opisov praktičnih primerov, ki so jih podali. Prav tako so intervjuvanci kot 

pomemben dejavnik uspešnega dela navedli iskren odnos. V tem primeru gre tako za 

iskrene odnose z uporabniki kot tudi s sodelavci. Intervjuvane osebe so s tem potrdile 

zapise v literaturi, ki navajajo, da delo socialnih pedagogov temelji na osebnem odnosu, 

te pa gradijo tako z uporabniki kot tudi s strokovnjaki (»Etični kodeks delavcev na 

področju socialne pedagogike«, 2006). Z vzpostavitvijo odnosa se med socialnim 

pedagogom in uporabnikom vzpostavi bližina, ki omogoča njuno sodelovanje, pomembno 

pa je, da se ta bližina vzpostavi na zavednem nivoju (Krajnčan in Bajželj, 2008). Kot 

pomembno in odločilno pa se je izkazalo tudi že omenjeno široko znanje, ki so ga 

pridobili v času študija, saj spada poznavanje teoretičnih osnov na področju socialne 

pedagogike in njihova uporaba v praksi med osnovne specifične kompetence, ki naj bi jih 

pri usposabljanju za delo pridobili vsi socialni pedagogi (Kobolt in Dekleva, 2006). 

Oseba A je še poudarila, da je za njeno delo pomembna podpora sodelavcev, kar so 

izpostavili tudi ostali intervjuvanci. Po njihovem mnenju je pozitivna klima v timu 

ključna za dobro delo in doseganje želenih ciljev. Sposobnost timskega dela in 

komunikacije med sodelavci je osnovna kompetenca za delo socialnih pedagogov (Kobolt 

in Dekleva, 2006), na posameznikovo pripravljenost za timsko delo pa vplivajo predvsem 

njegovo strokovno znanje in izkušnje, ki jih ima s sodelovalnim delom v strokovnih timih 

(Polak, 1999). Kot pomemben dejavnik dela je oseba A izpostavila še refleksijo, saj meni, 

da brez nje pri delu ne bi mogla napredovati, prav tako pa o svojem delu razmišljajo tudi 

ostali intervjuvanci. S tem so potrdili, da je refleksija ena izmed pomembnejših 

kompetenc socialnih pedagogov (AIEJI, 2005), saj skozi refleksijo socialni pedagogi 

spoznavajo neizgovorjena stališča in predsodke ter ozavestijo, kako to vpliva na njihovo 
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delo (Klemenčič, 2006). Namen takšne refleksije pa je strokovno razumevanje problemov 

in razvijanje stroke (AIEJI, 2005).  

Oseba B je izpostavila, da je pomembno spoznati uporabnika in dobro preučiti njegov 

primer, saj je dobra informiranost ključna za nadaljnje delo. Pri tem pa sta osebi D in E 

dodali, da se moraš pri svojem delu zavedati tudi vpliva zunanjih dejavnikov in 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na uporabnika. Ključno je torej, da znaš uporabnika 

umestiti v kontekst, saj je poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi 

različne teoretske pristope in modele nujno za uspešno delo in celostno pomoč (Kobolt in 

Dekleva, 2006). Pri tem je izstopala oseba E, ki je omenila kontekstualni pristop, katerega 

bistvo je, da je posameznik aktiven in pomemben del sistema posameznik – okolje, 

znotraj katerega sta posameznik in okolje soodvisna. To pomeni, da »… ni mogoče 

razumeti delovanja socialnega sistema brez možnosti vpogleda v delovanje posameznika 

in ni mogoče poznati delovanje posameznika, ne da bi poznali njegovo okolje« 

(Magnusson in Stattin, 1998, v Horvat, 2003, str. 281).  

Osebi C in D sta poleg vseh pomembnih kompetenc, veščin in znanja izpostavili še, da je 

za delo socialnih pedagogov ključno tudi zavedanje lastnih meja, da znaš kot strokovnjak 

razmejiti in presoditi, koliko zmoreš, ter na tak način skrbiš zase. Skrb zase pa ni nič manj 

pomembna kot vsa ostala druga znanja in poznavanje strokovnega področja (Klemenčič, 

2005), saj le če skrbiš zase, lahko delaš dobro v največji meri, ki jo zmoreš, kar pa je 

osnovni etični princip dela (Žižak, 1999). K pomembnim in odločilnim dejavnikom za 

delo pa je oseba F dodala še zadovoljitev objektivnih pogojev dela (npr. financiranje, čas) 

ter zmožnost in prostor za razvijanje svojih idej. Meni, da strokovnjak za uspešno delo 

potrebuje prostor za razvijanje svojih idej, hkrati pa je pomembno, da v entuziazmu, ki ga 

ima, ne ostane sam. Odgovori intervjuvancev se tako glede na izkušnje, ki jih imajo, niso 

bistveno razlikovali, prav tako pa so ne glede na področje dela in zaposlitev navajali 

podobne dejavnike, ki odločilno vplivajo na njihovo delo. 

 

3.4 INTERPRETACIJA 4. RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 
 

Četrto raziskovalno vprašanje se glasi, na katerih področjih oziroma v katerih situacijah 

socialni pedagogi doživljajo svoje delo kot polno izzivov in uspešno. Pri tem 

raziskovalnem vprašanju se je pojavilo največ razlik, saj so intervjuvane osebe o uspehih 

in izzivih govorile glede na lastne predstave. Torej so kriteriji za določanje uspehov in 

izzivov pri intervjuvanih socialnih pedagogih individualno ter subjektivno pogojeni. 

Skupno jim je bilo določanje uspeha glede na uporabnika, saj so izpostavili, da so uspešni 

pri delu, če uporabnik napreduje in je zadovoljen z njihovim delom. Pomemben koncept 

dela v socialni pedagogiki je krepitev moči, kar pomeni, da strokovnjak uporabnika 

spodbuja, da sam doseže cilje s pomočjo svojih znanj in veščin, ki jih ima. Na tak način 

spodbuja razvijanje njegovih potencialov in prevzemanje odgovornosti za svoje življenje 

ter mu omogoča, da se spoprijema s tveganji in možnostmi uspeha. Če uporabnik v tem 

procesu napreduje, potem to nedvomno predstavlja uspeh (Videmšek, 2008). Prav vsi 

intervjuvanci so izpostavili, da se pri svojem delu trudijo za uspeh uporabnikov, ne glede 

na področje dela, ki ga opravljajo. Tako je oseba A izpostavila, da ji poleg napredka 

učencev uspeh in izziv predstavljata premagovanje ovir, s katerimi se srečuje pri delu. To 

so izpostavili tudi drugi intervjuvanci, ki pravijo, da je premagovanje ovir za njih uspeh, 

vendar pa te ovire ne predstavljajo vedno izziva, temveč je to odvisno od vsake situacije 

posebej. Iz tega sledi, da osebi C velik izziv predstavlja vzpostavljanje odnosa z 

uporabnikom, pomembno pa je, da je ta odnos spoštljiv in iskren. Podobno navaja tudi 

oseba E. S tem so intervjuvanci še enkrat potrdili, da je odnos res temelj 
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socialnopedagoškega dela (»Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike«, 

2006). Oseba D je izpostavila, da se uspešnost pri delu ne nanaša samo na delo, povezano 

z uporabnikom, temveč je svojevrsten izziv tudi dobro delo v timu in uspešno nudenje 

podpore sodelavcem. Poleg uspešnega sodelovanja s sodelavci pa je za osebo D velik 

izziv tudi prevzemanje prave mere odgovornosti in vzdrževanje meje, ki posamezniku 

omogoča optimalno ravnanje, saj je skrb zase kot za strokovnjaka prav tako pomembna 

kot nudenje pomoči uporabniku (Klemenčič, 2005). Podobno je izpostavila tudi oseba C, 

ki ji izziv predstavlja predvsem vzpostavljanje avtoritete oziroma postavljanje meje, ki 

označuje pravo mero bližine in distance z uporabniki. Če je cilj delovanja socialnih 

pedagogov učinkovito nudenje pomoči uporabnikom (Škoflek, 1993), potem doseganje 

zastavljenih ciljev prav gotovo predstavlja uspeh, kar je izpostavila oseba F. Dodala je še, 

da ji velik izziv predstavlja tudi razmislek o lastni strokovnosti oziroma o določanju 

specialnosti socialnih pedagogov, za kar vidi vzrok predvsem v raznolikosti področja in 

številnih možnostih strokovnega razvoja, ki jih ima na voljo socialni pedagog. Glede na 

odgovore intervjuvancev ne bi mogli določiti ali prepoznati vzorca za razumevanje in 

določanje izzivov ter uspehov, kajti ne glede na delovne izkušnje, ki jih imajo, vsi pri 

svojem delu najdejo veliko izzivov. Tako oseba B, ki je na tem delovnem mestu že 15 let 

in v svoji karieri ni menjala zaposlitve, kot tudi oseba D, ki je v svoji karieri zamenjala že 

nekaj delovnih mest, svoje delo jemljeta kot polno izzivov. Od njiju se ne razlikuje niti 

oseba F, ki je svojo prvo zaposlitev nastopila šele pred štirimi leti in je, kot sama pravi, še 

v fazi iskanja usmeritve na strokovnem področju. 

 

3.5 INTERPRETACIJA 5. RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 

 
Peto raziskovalno vprašanje govori o situacijah, ki na socialne pedagoge delujejo 

obremenjujoče. Glasi se, na katerih področjih oziroma v katerih situacijah doživljajo 

svoje delo obremenjujoče in zakaj. Odgovori intervjuvancev so se razlikovali glede na 

njihova osebna pojmovanja službenih situacij, saj za nekatere ovire že na splošno 

predstavljajo izziv, medtem ko za druge pomenijo dodatno breme. Prav tako so se 

odgovori razlikovali glede na področje dela intervjuvancev, saj se pri svojem delu 

srečujejo s težavami, vezanimi na njihovo delo, kar pomeni, da se socialna pedagoginja, 

zaposlena v šoli, srečuje z drugačnimi težavami kot socialni pedagog, zaposlen v nevladni 

organizaciji na področju odvisnosti. Glede na število izkušenj, ki jih imajo intervjuvane 

osebe, pa se odgovori niso bistveno razlikovali. Osebo A tako pri delu najbolj bremeni 

delo z nekaterimi drugače mislečimi sodelavci, saj je v takšnem kolektivu še posebej 

težko glasno izpostaviti svoje mnenje. Delo pa jo obremenjuje tudi takrat, ko se znajde v 

brezizhodnem položaju, ko stori vse, da bi pomagala, vendar to ni v njeni moči (npr. 

učenec kljub vloženemu trudu in dodatnim vajam ne napreduje). V takšnih situacijah se 

sooča z občutki nemoči, čeprav se je že zelo zgodaj naučila, da vsem ni mogoče 

pomagati. Z občutki nemoči se soočajo tudi ostali intervjuvanci, pri čemer je oseba B 

izpostavila, da jo obremenjujejo predvsem situacije, ko kljub vloženemu trudu uporabniki 

ne dosežejo napredka. To se pogosto zgodi takrat, kadar gre za večplastno problematiko, 

z občutki nemoči pa se sooča tudi ob timskemu neuspehu, saj to pomeni, da so izčrpali 

vse možnosti in vire ter je situacija nerešljiva. Oseba C je dodala, da se nemočno počuti, 

kadar se znajde v dilemi ali se sooča s kakšnim primerom, kjer uporabniki svoje otroke 

uporabljajo za izgovor. Prav tako jo obremenjujejo situacije, ko je sama v službi, saj jo 

takrat uporabniki najlažje zmanipulirajo ali ne jemljejo dovolj resno, zato se redno 

udeležuje supervizij. Tudi oseba D je izpostavila, da obiskuje supervizijo, včasih službene 

situacije predeluje celo na zasebni superviziji, saj so dinamike, ki prihajajo v ospredje pri 
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delu s skupino, zelo močne. Obremenilne pa so tudi situacije, ko politični vidik zmaga 

nad strokovnim, torej ko so v ospredju vprašanje denarja in ostale smernice, ki jih določa 

politika, namesto da bi se izhajalo iz strokovnega mnenja. Oseba E je izpostavila, da jo 

delo obremenjuje predvsem takrat, ko se sreča z neodgovornimi starši. Z občutki nemoči 

pa se sooča tudi takrat, ko mladostniki zapustijo vzgojni zavod in so prepuščeni sami sebi 

in sistemu, ki jim ni več naklonjen. Prav tako ga obremenjujejo situacije, ko se v javnosti 

pojavijo neresnice o delu vzgojiteljev ali strokovnjakov, ki jih negativno in neobjektivno 

predstavljajo starši ali celo mladostniki sami. V takšnih primerih ima potrebo, da bi javno 

povedal še drugo plat, vendar nima energije in moči, da bi se ukvarjal še s tem. Oseba F 

pa je izpostavila, da jo delo obremenjuje takrat, ko ji kaj ne uspe, ker ne ve, kaj naj še 

naredi, da bi dosegla želen cilj. Prav tako pa se nemočno počuti ob nalogah, ki jih mora 

opravljati, pa te ne spadajo v njeno področje dela, saj za njih ni usposobljena. Veliko 

razmisleka ji povzročajo tudi situacije, ko pri delu doživi vsebinski zastoj ali pa je delo 

preveč birokratsko. V takšnih obremenjujočih situacijah je zato ključnega pomena kodeks 

etike, ki omogoča strokovnjakom, da na podlagi različnih teoretičnih in praktičnih 

spoznanj sami presodijo, ali bodo nalogo zmožni strokovno opraviti ali ne (Staub-

Bernasconi, 2011). Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da so situacije, s katerimi se 

pri delu soočajo socialni pedagogi, lahko zelo obremenilne, kajti njihovo delo pogosto 

vključuje posredovanje v težkih življenjskih situacijah, v katerih so se znašli uporabniki 

(Kobolt, 2001). Tako se socialni pedagogi skozi celotno profesionalno pot ukvarjajo z 

vprašanji, povezanimi z lastnim delom, saj ga pogosto opravljajo v zapletenih situacijah, 

ki zbujajo intenzivna čustva. Po besedah intervjuvancev pa so ta vprašanja večplastna, 

zapletena in jih je skoraj nemogoče predelovati individualno, zato se udeležujejo 

supervizij. Supervizija je zato pomemben sestavni del vseh psihosocialnih poklicev, ki 

vključuje refleksijo in prvine izkustvenega učenja (Žorga in Kobolt, 2006). Torej gre za 

učni proces, ki strokovnjakom omogoča refleksijo in samorefleksijo, saj na takšen način 

predelujejo vprašanja in dileme, kar hkrati pomeni tudi izboljšanje njihovega strokovnega 

dela (Dekleva, 1995). Situacije, ki so jih opisovali intervjuvanci, so obremenilne 

predvsem zato, ker nimajo moči ali pristojnosti, da bi na določenem področju nekaj 

naredili. Pri tem ne gre samo za situacije, povezane s težavami uporabnikov in dela z 

njimi, temveč tudi za situacije, ki izhajajo iz samega sistema dela. Poleg tega, da se 

srečujejo z zapletenimi situacijami uporabnikov, se morajo zraven ukvarjati še z 

birokratskim delom in omejujočimi predpisi, ki jih narekuje politični sistem v državi. 

Zato se pri delu pogosto soočajo z občutki nemoči, ki jih predelujejo s pomočjo 

supervizije in refleksije lastnega dela.  

 

Kot je razvidno iz interpretacije raziskovalnih vprašanj, se odgovori glede na raznolikost 

vzorca niso posebej razlikovali. Torej ne glede na to, ali imajo za sabo daljšo poklicno pot 

ali ne, so intervjuvanci odgovarjali podobno, prav tako pa med njihovimi odgovori ni bilo 

bistvenih razlik glede na delovno mesto, ki ga v instituciji ali organizaciji zasedajo. 

Manjše razlike so se sicer pojavile, vendar so te vezane predvsem na subjektivno 

doživljanje uspešnosti in obremenjenosti z delom. Prav tako pa so razlike izhajale s 

področja dela intervjuvanih socialnih pedagogov, saj so odgovori vsebinsko vezani na 

situacije, ki jih vsakodnevno doživljajo pri delu. Glede na to, da so intervjuvane osebe 

zaposlene na različnih področjih, so zato navajali različne primere, ki sestavljajo širok 

kontinuum socialnopedagoškega delovanja. Ta kontinuum vključuje pedagoške in 

socialno terapevtske intervencije, ki jih je Kobolt (1997) razdelila na štiri temeljna 

področja. Ta so izobraževanje, vzgoja, svetovanje in socialna terapija (Kobolt in Rapuš 

Pavel, 2006). 
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Bistvena razlika, ki se je pojavila, pa se nanaša na definiranje sebe kot strokovnjaka in na 

identifikacijo s poklicem. Na tem mestu sta izstopali osebi C in D. Oseba C je izstopala, 

ker je navedla, da se na tem delovnem mestu zavedno ne identificira s socialno 

pedagogiko, čeprav pogosto reče, da je socialna pedagoginja, vendar to raje opiše z 

delom, ki ga opravlja. Meni, da bi se lažje identificirala s socialno pedagogiko, če bi 

imela več delovnih izkušenj z različnih področij dela kot sedaj, ko je šele na začetku 

poklicne poti. Oseba D pa je izstopala v tem, da se zelo odločno identificira za socialnega 

pedagoga, za sabo pa ima že dolgo in raznoliko poklicno pot, na kateri je zamenjal tudi 

nekaj delovnih mest in področij dela. Odločno pa se za socialno pedagoginjo opredeli tudi 

oseba F, ki je prav tako še na začetku poklicne poti, vendar je bila v strokovnih krogih na 

področju socialne pedagogike dejavna že v času študija. Intervjuvanci so tako potrdili, kar 

pravi Poljak (2003), in sicer, da je ob začetku poklicne poti pomembna identifikacija s 

poklicem. To pomeni, da se najprej oblikuje poklicna identiteta, ki kasneje preraste v 

profesionalno. Šele profesionalna identiteta pa pomeni identifikacijo s strokovnostjo v 

poklicu. Zato naj bi se najprej identificirali za socialne pedagoge in šele nato za 

strokovnjake na socialnopedagoškem področju. Da bi se profesionalnost lahko razvila in 

oblikovala, pa so nujno potrebne izkušnje v okviru ozaveščenega delovanja (Poljak, 

2003). To pojasnjuje tudi odgovore oseb C, D in F, saj se osebi C in F, ki sta na začetku 

poklicne poti, identificirata kot socialni pedagoginji, vendar še nimata veliko delovnih 

izkušenj, zato tudi še nista v celoti razvili svoje profesionalnosti. Za razliko od njiju pa 

ima oseba D veliko delovnih izkušenj z različnih področij dela, zato se lahko z gotovostjo 

in veliko odločnostjo identificira ne le za socialnega pedagoga, temveč tudi za 

strokovnjaka na področju socialne pedagogike. 

 

3.6 POSKUS OBLIKOVANJA MODELA PROFESIONALNE IDENTITETE 

SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 

Ključne teme, ki so izhodišče za poskus oblikovanja modela profesionalne identitete 

socialnih pedagogov, so avtonomija pri delu, pomembnost delovnih situacij, uspešnost pri 

delu, delovni izzivi in vznemirljivost dela ter občutja kompetentnosti. Pomemben kriterij 

pa je še, ali se posameznik sploh identificira s področjem socialne pedagogike. Kot je 

zapisal Müller (2006), lahko profesionalno identiteto socialnih pedagogov opišemo z 

metaforo vodnikov in naseljencev. Če bi intervjuvance poskušali umestiti v ti dve 

kategoriji, potem bi osebe A, B in E spadale v model naseljenca, saj so svojo poklicno pot 

v celoti ali v veliki meri posvetili samo enemu področju dela in se zanj specializirali. K 

vodnikom bi lahko uvrstili osebo D, saj je z uporabniki delala že na različnih področjih in 

jim nudila različne oblike pomoči, vendar se zadnja leta usmerja predvsem na eno 

področje, zato bi lahko rekli, da se približuje modelu naseljenca. Osebi C in F pa sta šele 

na začetku poklicne poti, obe tudi razmišljata, da bosta v prihodnosti verjetno menjali 

področje zaposlitve ali vsaj delovno mesto, zato bi za njiju veljalo, da sta trenutno še v 

fazi izgradnje profesionalne identitete in sta nekje vmes. Je pa tudi med njima mogoče 

zaznati razliko, saj se oseba C bolj nagiba k modelu naseljencev, oseba F pa k vodnikom. 

Model profesionalne identitete socialnih pedagogov bi lahko oblikovali na podlagi 

različnih kriterijev. Pri profesionalni identiteti gre za posameznikovo zaznavanje in 

razumevanje sebe in svoje vloge na poklicnem področju (Hozjan, 2006). Tako bi eden 

izmed možnih modelov lahko temeljil na prisotnosti ali odsotnosti identifikacije s 

področjem socialne pedagogike. Razložili bi ga na podlagi tega, ali posameznik svoje 

delo, svojo strokovnost in sebe identificira s področjem socialne pedagogike in ali do tega 

goji pozitivno naravnanost. Na podlagi tega kriterija bi tako govorili o socialnih 
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pedagogih, ki so pri svojem delu samozavestni in menijo, da svoje področje dela kljub 

občasnim oviram in zastojem obvladajo. Z njimi se soočajo konstruktivno in težijo k 

pridobivanju dodatnih znanj, hkrati pa znajo svoje poklicno udejstvovanje in sebe 

umestiti v socialnopedagoške okvire. Situacije, ki jih srečujejo pri svojem delu, jim 

predstavljajo izziv in so za njih pomembne, prav tako pa se pri svojem delu na področju 

socialne pedagogike počutijo avtonomno. Takšno identiteto bi lahko poimenovali 

celostna profesionalna identiteta socialnih pedagogov. Iz tega modela bi lahko izpeljali 

tudi drugo obliko identitete, ki bi jo poimenovali nepopolna ali delna profesionalna 

identiteta. V to skupino bi spadali socialni pedagogi, ki se delno identificirajo s 

področjem socialne pedagogike, kar pomeni, da v določenih okvirih sebe sicer umestijo in 

opredelijo za socialnega pedagoga, hkrati pa se umeščajo tudi na druga področja. To 

pomeni, da se v določenih situacijah vidijo kot socialni pedagogi in se obenem opredelijo 

z dodatno specializacijo, ki jo imajo, npr. terapevt, zato tudi delo opišejo kot terapevtsko. 

Lahko pa se k drugim področjem nagibajo zaradi delovnega mesta, ki ga zasedajo, ali 

identifikacije z ostalimi sodelavci, ki niso socialni pedagogi. V njihovem pripovedovanju 

je mogoče zaznati, da se v profesionalnem smislu na področju socialne pedagogike ne 

počutijo dovolj varne ali dovolj suverene, kar izpostavlja tudi Müller (2006), zato se 

usmerjajo k specializaciji na drugih področjih, ki pa so kljub razlikam še vedno sorodna 

področju socialne pedagogike. Pri delu so avtonomni in se počutijo kompetentne, prav 

tako so do dela pozitivno naravnani, vendar to v celoti ne izhaja iz socialnopedagoških 

okvirov, saj izzive za delo vidijo in iščejo tudi na drugi področjih. Tretjo možnost 

profesionalne identitete socialnih pedagogov pa bi lahko poimenovali »odsotna« ali 

prikrita profesionalna identiteta, ki bi označevala skrajnost identitete v smislu, da se 

strokovnjak kljub socialnopedagoški izobrazbi zaradi različnih vzrokov le redko 

identificira s področjem socialne pedagogike oziroma svojega področja dela, znanja, 

delovanja in ostalih identifikacijskih dejavnikov na poklicnem področju ne povezuje in ne 

umešča v področje socialne pedagogike. Pri tem gre lahko za nadaljevanje izobraževanja 

na drugih področjih, poklicno usmeritev na druga področja ali preprosto za osebne 

razloge, ko se posameznik osebno ne identificira in ne vidi kot socialni pedagog, ker to ni 

v skladu z njegovo osebno identiteto, saj je, kot navaja Pavlin (2007), profesionalna 

identiteta med drugim tudi del osebne identitete. Iz tega tudi izhaja, da njihova občutja 

kompetentnosti ne temeljijo na socialnopedagoškem znanju, delo na tem področju pa jim 

ne predstavlja izziva. 
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3.6.1 SHEMATSKI PRIKAZ PREDLAGANEGA MODELA PROFESIONALNE 

IDENTITETE SOCIALNIH PEDAGOGOV 

 

 
Slika 15: Prikaz predlaganega modela profesionalne identitete socialnih pedagogov 

 

Če sedaj intervjuvane osebe poskušamo umestiti v predlagani model profesionalne 

identitete socialnih pedagogov, potem bi lahko osebe A, D, E in F umestili v prvo 

skupino, torej spadajo med tiste, ki so bili ali so še vedno v procesu izgradnje celostne 

profesionalne identitete socialnih pedagogov. Oseba A se je sicer nekoliko negotovo 

opredelila kot socialna pedagoginja in k temu dodala, da je svetovalna delavka, vendar v 

svoje delo vsak dan vnaša socialnopedagoške prvine, za kar poskuša navdušiti tudi ostale 

sodelavce. Vzrok za takšno umestitev osebe D je predvsem njegova intenzivna 

identifikacija s področjem socialne pedagogike ter dojemanje tega področja kot 

vznemirljivega. Prav tako pa svojo specializacijo iz integrativne psihoterapije dojema kot 

obogatitev socialnopedagoškega znanja. Oseba E se sicer ni enoznačno opredelila za 
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socialnega pedagoga, vendar je iz njegovih odgovorov razvidno, da se dojema kot 

socialni pedagog in delo na tem področju doživlja kot zelo pomembno, kar je tudi osnova 

za njegova občutja kompetentnosti. Pridobljena dodatna znanja vključuje v 

socialnopedagoško delo, ki mu predstavlja izziv. Oseba F pa je trenutno še v procesu 

izgradnje profesionalne identitete, vendar se kljub temu močno identificira s področjem 

socialne pedagogike, ki ji predstavlja velik izziv, zato želi v tej smeri nadaljevati tudi v 

prihodnosti. Ostali dve osebi, B in C, pa spadata v drugo skupino, ki ima značilnosti 

nepopolne ali delne profesionalne identitete socialnih pedagogov. Razlog za takšno 

umestitev je, da se oseba B v določenih pogledih sicer identificira s področjem socialne 

pedagogike, vendar posega tudi na področje specialne in rehabilitacijske pedagogike, saj 

to od nje zahtevajo ne le delovno mesto, temveč tudi uporabniki, s katerimi dela. Oseba C 

pa je sama izpostavila, da se na delovnem mestu, ki ga trenutno zaseda, ne identificira s 

socialno pedagogiko, čeprav se pogosto predstavi kot socialna pedagoginja in pri svojem 

delu uporablja socialnopedagoške prijeme. Prav tako se sočasno umešča na terapevtsko 

področje, za kar tudi opravlja specializacijo, in svoje delo tako opisuje kot terapevtsko.  

Predlagan model profesionalne identitete socialnih pedagogov je poskus razumevanja in 

razlage profesionalne identitete, ki jo skozi študij in poklicno udejstvovanje razvijejo 

socialni pedagogi in se po besedah Müllerja (2006) pogosto izkaže kot vmesna ali 

nejasna. To so potrdili tudi intervjuvanci, saj so navajali, da so se predvsem v času študija 

veliko ukvarjali z vprašanjem, kdo so socialni pedagogi in po čem se področje socialne 

pedagogike razlikuje od ostalih sorodnih področij. Namen predlaganega modela ni 

razvrščanje in predalčkanje socialnih pedagogov v določene okvire, temveč zgolj poskus 

razumevanja in razlage njihove profesionalne identitete. Prav tako tega modela ne 

predstavljamo kot splošno veljavnega, temveč je oblikovan na podlagi študija literature in 

analize opravljenih intervjujev. Predstavlja izhodišče za razmislek o profesionalni 

identiteti socialnih pedagogov ter morebitna nadaljnja raziskovanja v tej smeri. 
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SKLEP 
 

Profesionalna identiteta je del osebne in skupinske identitete (Pavlin, 2007). Gre za 

družbeno konstruiran koncept (Wong in Pearson, 2007), ki se oblikuje v procesu poklicne 

socializacije (Muršak, 1991). Za oblikovanje profesionalne identitete je nujna pridobitev 

novih znanj in veščin v povezavi s poklicem, pomembno je učenje iz lastnih izkušenj in 

izkušenj drugih sodelavcev, prav tako pa je treba ponotranjiti skupinske norme, veščine in 

kulturo, ki so značilne za določeno stroko. Na podlagi tega posameznik zgradi koncept o 

samem sebi in se prepozna kot strokovnjak na določenem področju (Hozjan, 2006), pri 

čemer je pomembna tudi identifikacija s sodelavci (Pavlin, 2007). Socialni pedagogi se 

zaposlujejo na različnih področjih dela. Lahko jih najdemo v javnem, nevladnem ali 

tržnem sektorju (Peteršič, 2012), kjer opravljajo cel spekter različnih del, od 

preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega do socialnointegrativnega 

dela itd. (Kobolt in Dekleva, 2006). Iz tega sledi, da so tudi njihove poklicne 

identifikacije lahko zelo različne.  

Kljub vsem dejavnikom, ki vplivajo na oblikovanje profesionalne identitete, je bila 

opredelitev profesionalne identitete socialnih pedagogov skozi čas zelo težka, za kar je 

vzrok stalno razvijanje stroke in status relativno mlade discipline (Žižak, 1997). Ne glede 

na težave definiranja pa je za oblikovanje profesionalne identitete socialnih pedagogov 

prav tako pomembna identifikacija s ključnimi elementi na poklicnem področju (Poljak, 

2003). O nejasnosti profesionalne identitete socialnih pedagogov je pisal tudi Müller 

(2006), ki je problematiziral vmesnost njenega oblikovanja, saj naj bi bili socialni 

pedagogi pogosto prisiljeni v zniževanje in omejevanje svojih pričakovanj, kar 

nemalokrat terja tudi usmeritev v le določene skupine uporabnikov ali specializacije na 

določenih področjih, čeprav so usposobljeni za širše področje dela. Prav ta širina in 

raznolikost področja pa sta bili izhodišče za izbiro sodelujočih intervjuvancev. Sodelujoči 

socialni pedagogi so zaposleni na različnih področjih dela, imajo različne izkušnje in 

zasedajo različna delovna mesta. Vsi so odgovarjali na vprašanja, ki so se navezovala na 

pet ključnih tem: avtonomija pri delu, pomembnost delovnih situacij, uspešnost pri delu, 

delovni izzivi in vznemirljivost dela ter občutja kompetentnosti. Te teme so bile izhodišče 

za razmislek in poskus oblikovanja modela profesionalne identitete socialnih pedagogov. 

Pomembno vprašanje pa je bilo tudi, ali se intervjuvanci sploh identificirajo s področjem 

socialne pedagogike. Glede na raznolikost in kriterije za izbiro vzorca se med 

intervjuvanci niso pojavile bistvene razlike glede doživljanja dela in delovnih situacij. 

Edina razlika, ki je rahlo izstopala, je ta, da so mlajše intervjuvanke šele na začetku 

poklicne poti in zato še nimajo toliko izoblikovane profesionalne identitete, čeprav se je 

ena brez težav in odločno predstavila kot socialna pedagoginja, medtem ko se druga bolj 

doživlja skozi okvir terapevtskega dela, ki ga opravlja. Izpostavljeno je bilo, da bi se 

mogoče lažje identificirala s področjem socialne pedagogike, če bi imela več izkušenj z 

različnih področij dela, kar dokazuje, da je izgradnja poklicne identitete res dolgotrajen in 

kompleksen proces (Hozjan, 2006). 

Na podlagi odgovorov intervjuvancev je bil oblikovan tudi poskus razumevanja 

profesionalne identitete socialnih pedagogov, kar predstavlja tudi namen empiričnega 

dela. Gre za poskus razumevanja profesionalne identitete na področju socialne 

pedagogike, saj se ta še vedno pogosto izkaže za nejasno, kar so potrdili intervjuvanci. 

Predlagani model razlikuje med tremi skupinami socialnih pedagogov, ki spadajo v eno 

izmed oblik predlaganega modela profesionalne identitete. Na podlagi tega modela 

razlikujemo med socialnimi pedagogi, ki imajo celostno profesionalno identiteto, 

nepopolno ali delno in »odsotno« ali prikrito. Katera oblika je značilna za posameznika, 

pa je odvisno od tega, koliko se identificira s področjem socialne pedagogike, v kolikšni 
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meri svoje delo dojema kot socialnopedagoško, kako pomembne so zanj delovne situacije 

in kako kompetentnega se počuti za opravljanje tega dela. Pri tem je pomembno vprašanje 

tudi, v čem se razlikuje od ostalih sorodnih profilov in v kolikšni meri se umešča na druga 

področja dela (terapevtsko itd.). Smiselnost predlaganega modela smo preverili s 

poskusom razvrstitve intervjuvancev v posamezne oblike predlaganega modela 

profesionalne identitete. Tako smo za štiri osebe prepoznali, da imajo oblikovano 

celostno profesionalno identiteto, dve osebi pa sta razvili nepopolno ali delno 

profesionalno identiteto. Tretja oblika predlaganega modela profesionalne identitete 

socialnih pedagogov pa ni ustrezala nobenemu izmed intervjuvancev.  

Namen predlaganega modela profesionalne identitete socialnih pedagogov tako ni 

predalčkanje in omejevanje socialnih pedagogov v določene okvire, temveč zgolj poskus 

razumevanja njihove profesionalne identitete s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili v 

izvedeni raziskavi. Model je tako oblikovan na podlagi študija literature in analize 

pridobljenih podatkov, zato ga ne posplošujemo na celotno populacijo, saj ugotovitve 

veljajo le za sodelujoči vzorec. Predstavlja temelj za razmislek o profesionalni identiteti 

socialnih pedagogov in odpira nove možnosti raziskovanja na tem področju. V prihodnje 

bi bilo obravnavano temo smiselno raziskati na večjem vzorcu socialnih pedagogov, saj 

bi tako lahko prišli do bolj reprezentativnih rezultatov. Uporabna vrednost naloge je tudi 

v tem, da so sodelujoči socialni pedagogi razmišljali o svojem delu in profesionalni 

identiteti ter nekateri izmed njih bolj ozavestili tisto, kar je specifično značilno za socialne 

pedagoge in predstavlja njihovo prednost v strokovnih krogih. 
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PRILOGE 
 

PREDVIDENA VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE 

 

1) Koliko ste stari in koliko let delovni izkušenj že imate? Prosim vas, če mi 

predstavite vašo poklicno pot (kje vse ste bili zaposleni, koliko časa, na katerem 

delovnem mestu ste zaposleni in kakšno delo opravljate…). 

2) Prosim vas za kratek opis enega tipičnega primera in enega netipičnega primera, s 

katerim ste se srečali v svoji poklicni karieri. Podvprašanja za pomoč: 

a) Za kaj je šlo? Kaj je bila vaša vloga, naloga? 

b) Kako ste to doživeli? 

c) Kje ste videli ovire in kje izzive, kako ste se spopadali z njimi? Kaj vas je 

dodatno motiviralo? 

d) Ali sta ti dve situaciji zelo značilni za vaše delo? Menite, da sta na splošno 

značilni za ustanovo, v kateri delate? Ali sta na splošno značilni za 

socialne pedagoge? 

e) Pod katerimi pogoji menite, da je vaše profesionalno delo uspelo in kaj bi 

lahko preprečilo ta uspeh? (Kaj je preprečilo uspeh?) 

f) Kako sta ta dva primera vplivala na vas oziroma, kako pomembne so za 

vas delovne situacije? Ali o njih razmišljate tudi doma? 

3) Kakšne so vaše metode dela, iz kje jih črpate, iz kje črpate vire (ali so mrežne, 

povezujoče, reflektirajoče…)? Ali bi lahko rekli, da imate nek vzorec metod, ki 

jih uporabljate?  

4) Kako doživljate avtonomijo na svojem delovnem mestu? Se doživljate kot bolj ali 

manj avtonomni? Kako se to kaže pri vašem delu? Kdo vas pri tem omejuje? 

5) Ali vas pri delu kdaj prevevajo občutja nemoči? Kdaj in zakaj? Kateri dejavniki 

vplivajo na to (zunanji, notranji)? Kako premagujete ovire? 

6) Kaj je torej na podlagi opisanih primerov za vas uspeh in po katerih kriterijih ga 

določate? 

7) Kako se znajdete npr. med dvema različnima poloma in kakšna je vaša vloga pri 

delu z uporabniki? 

8) V čem se razlikujete od ostalih profilov (npr. socialni delavci, psihologi, učitelji, 

vzgojitelji…)? 

9) Če vse skupaj sedaj povzamete, kako se doživljate in bi se na kratko predstavili 

kot strokovnjak, socialni pedagog? Kdo ste v poklicnem, strokovnem smislu? 

10) Ali bi za konec morda še kaj dodali, izpostavili? 

 

INTERVJU D  
 

1) Za začetek me najprej zanimajo splošni podatki, vaša starost, koliko let 

delovne dobe imate, kje vse ste bili zaposleni in koliko časa? 

Star sm 43 let, delovne dobe, zdej ste me dobil, kaj je to, jst mislm, da 18 let, men se zdi. 

Zdej zaposlen sm bil najprej po diplomi, sm delou eno dobro leto sm delou v osnovni šoli 

v svetovalni službi, potem sm šou nazaj na faks, k sm, bil mladi raziskovalec za 3 leta, pač 

k nam na socialno pedagogiko. Aaa, pa magisterij sm delou pa naredu v tem času. Pol sm 

bil mal brez službe, ene 2 mesca. Pol sm dve let delou v eni privatni firmi, organizacija 
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nekih izobraževanj, skratka nekej, kar je mel zlo mau veze s socialno pedagogiko. Pol od 

2002 pa do zdej sm pa na tem delovnem mestu. 

Na katerem delovnem mestu pa ste zaposleni? Kaj in kakšne so vaše delovne naloge? 

Js sm na delovnem mestu vodja centra za reintegracijo. Zdej če vam sm tko na hitrco 

povem, da boste mel predstavo. Pač znotrej naše organizacije je več programov, najbolj 

kompleksen je klasičen program, in sicer ta klasičen program je sestavljen iz treh stopenj, 

je najprej ta recva temu pripravljalni program pol je terapevtska skupnost , ta je neki srž 

programa, in pol tretja faza je pa reintegracija in js sm tm vodja. Kot vodja 

reintegracije… zlo velik administracije, zlo velik enih takih delovnih nalog z vidika neke 

logistike, koordiniranja, od urnikov, delavcev, urnik kako center poteka, kako program 

poteka. Potem stiki z nekimi zunanjimi inštitucijami kot vodja. Potem velik enga 

spremljanja in podpore timu in poleg vsega tega je pa tut, mi rečemo temu terapevtsko 

delo, čeprou to ni zdej mišljeno v nekem ozkem terapevtskem smislu, ampak je dejansko 

delo z uporabniki, kjer je pretežni del vzgojen, se prav, zlo socialnopedagoški. Zdej ta 

terapevtski del pa tut, ampak v enem zlo širokem smislu, ni to zdej v nekem klasičnem 

terapevstekm smislu. 

Ali imate za delo, ki ga opravljate samo socialnopedagoško izobrazbo ali je zraven 

oz. ali ste opravljali mogoče še kakšen študij psihoterapije? 

Zraven sm delou js še špecializacijo iz integrativne psihoterapije, ja. Ni pa to pogoj za to 

delovno mesto. Lahko bi bil čist samo socialni pedagog, z diplomo in z izpitom s področja 

socialnega varstva. 

2) Sedaj pa me zanima, če mi lahko predstavite en primer dobre prakse, morda 

tipičen primer, s katerim ste se srečali pri svojem delu? Pač gre za primer dela z 

določenim uporabnikom. 

Zdej z enim uporabnikom se tko dela. Pr nas, pr urejanju zasvojenosti je tista prva 

metoda in najbl pomembna je ta skupnostni vidik, se prav skupina in skupnost. Če gre za 

stanovanjsko obliko programa je pol tut skupnost. Drgač je pa to skupina, poleg tega je 

tut individualno delo z uporabnikom v kontinuiteti vsaj eno srečanje tedensko in pa 

vzporedno delo z družino. Vse te tri komponente, mislm ne bom reku morjo bit pokrite, 

ker včasih se zgodi da družina ne sodeluje in pol te komponente ni, ne… ampak največ 

nekih upov za en napredek pa vendarle je, če so vse te tri komponente pokrite. Pač ta 

skupinsko delo in individualno delo je itak vedno pokrito. In zdej… ne vem, če bom s tem 

točno odgovoru na vprašanje, ampak vendarle, ne, če pogledava skupina pa individualni 

pogovori, to so pač umeščeni v en urnik, ne, in pač potekajo takrat k urnik to reče. Zdej 

tist, kar je pa nekje kot primer dobre prakse, tist, kar je tko zlo tipično 

socialnopedagoškega, bi jst reku, je to ravno ta sposobnost interveniranja v življenjskem 

prostoru, to vas vrjetn še vedno učijo, ne, oz. so vas. Tko, da tukej js vidm, da je to 

dejansko ena specifika, ne, ker če je ne obvladaš se lahko zlo dobr skriješ v smislu, ne 

vem, opazš, ne vem, vstopš v skupnost, skupnost pr nas zgleda tko je pač čist navadna 

stanovanjska hiša, podobno kot stanovanjska skupina, na nek način, kjer pač notr, če so v 

stanovanjski obliki, živijo od ponedeljka do petka in pač tut vse te aktivnosti, kot so 

skupine, pogovori in pač vse, kar mamo notr, poteka. In seveda vi opazte čist življenjsko, 

da mogoče določene stvari ne štimajo, ane, ne vem, nekdo nečesa ni naredu al karkol in 

seveda se te zadeve al pa tut, če je kej prijetnega, ne, sej ni must, da je zdej to vedno nekej 

ne vem, neprijetnega… seveda se o teh zadevah pogovarjamo ne vem, in na skupinah in 



 

77 

 

individualno, ampak včasih pa ne vem, če je dones, kaj četrtek, jutr je skupina in vi vidte, 

da je recimo ne vem, neki vrgu v lijak, ne boste tih pa čakal, da bo petek pa mu boste rekl 

»veš kaj, učeri sm te vidu, kako si vrgu kozarc v lijak pa nisi pospravu za sabo«, ampak je 

to ena taka stvar k boste vendarle odreagiral tm, kjer je situacija, ne, pa boste rekla »joj 

zdle pa vidm, da si tole tkole pustu, men se to ne zdi okej, kaj pa ti mislš o tem«, pač pol 

tm nek dialog steče in pač tut pol nek epilog tega v smislu »lej prčakujem, da pospravš 

zdej«, pr nas je zlo pomembno ne sam, da neki rečš, ampak moraš tut določt kdaj boš to 

naredu oz. kdo bo to naredu, ker če ne ni nč. Če ne, je prelaganje odgovornosti, tko da v 

tem smislu je to ena taka stvar, k vidm, da zna bit tut v timu, sploh k je pač 

multidisciplinarni tim in kdor nima tega al v smislu edukacije al ene lastne enercije, se 

zna zlo skrit pa pol sam opazuje in pol čaka do prvega sestanka in pol tm na sestanku 

zreferira. Je pa tuki tut seveda nevarnost, da pa preveč neki intervenirate čez dan in pol 

na skupini ni. En balans mora bit, zdej, kje pa je ta balans, to se ga pa naučte tekom let. 

Tko, da to je recimo en tak vidik k je specifičen pa je vidik dobre prakse, ker tut iz 

vzgojnega vidika date takoj eno povratno informacijo, ane, pač s tem sporočite, da vidte, 

da ste tm živa, prisotna, da niste k ena mumija, in da tut odreagirate. To je ena stvar, se 

prav, da ne čakate pa mogoče clo pod preprogo pometate zadevo. To se mi zdi, da je en 

tak znak dobre prakse, drgač pa, mislm zdej to težko rečem tko nahitrco. 

Sej mi lahko opišete en primer dela z uporabnikom, kako vi z njim delate. 

Lejte, ko uporabnik pride, je najprej čist ta, bom reku, tehnični del, seznanitev z vsemi 

dogovori, z načinom dela, ane, tut podpis pogodbe je, kjer je pač zlo jasno opredeljen, kaj 

so odgovornosti tko uporabnika kot mene, kot delavca. Potem skupej z uporabnikom se 

nardi sodelovalno-individualni terapevtski načrt. Individualni terapevtski načrt gre po 

življenjskih področjih, se prav, abstinenca, potem delo, socialna mreža, prosti čas, hobiji, 

potem naprej seveda vključevanje v družbo skoz ne vem, službo, šolo… v glavnem grejo 

vsi v službo, ker en od pogojev je tut osamosvojitev in če se hoče osamosvojit, more met 

dnar, dnar pa dobi tko, da gre v službo, ane in pol nekateri kljub temu majo kasnej tut še 

kakšno šolanje, ga dokončajo. V tem terapevtskem načrtu je tut recimo finančni načrt, 

sploh ti ljudje so pogosto zadolženi še iz časa drogiranja, je velik dolgov nastal. Je pol v 

tem načrtu tut, zlo jasno opredelimo na kakšne način bojo pač vračal ta dolg, kako bo to 

šlo in tut to pač tekoče ravnanje s financami. Potem tisti k so v partnerskem odnosu je tut 

to v individualnem terapevtskem načrtu tema, nekateri so starši je pač tut starševski del v 

tem načrtu, skratka postav uporabnik neke realne cilje po teh življenjskih področjih in 

potem je pač stvar sprotnega dela, da skupaj načrtujeva oz. tut v skupini korake za 

doseganje teh ciljev in potem je to sprotno pregledovanje, pogovarjanje, motiviranje pač 

celotna ta mreža suporta, da dejansko v tej smeri gre. Včasih se tut kej pokaže, da je bil 

kakšen cilj nerealen pa ga je treba prevrednotit in potem na vsak tok časa je pa 

evalvacija tut. Evalvacija pa zgleda tut tko, da uporabnik pač dobi en papir, kjer so gor 

oporne točke in napiše tko, recva temu kot nek esej oz. neka avtorefleksija, kjer prečeše 

svoj individualni terapevtski načrt v nekem času, časovnem obdobju in pač stremi k temu, 

da jasno napiše, kje vid, kaj je dosegu, kje se vid močnega, kje so pa tiste odprte teme oz. 

kje so tut tisti cilji, ki jih pa ni dosegu in tut, da pogleda, kaj temu botruje, da jih ni 

dosegu in pač tut neka vizija, kaj namerava s temi odprtimi cilji še naprej in potem to 

evalvacijo predstav na skupini, kjer dobi odzive od skupine od terapevta, se prav od 

delavca in potem , če je zadostil nekim osnovnim kriterijem, napreduje v naslednjo fazo, 

ne, recimo reintegracija skupej traja en let pa pol in je razdeljena na 3 podfaze, 6, 6, 6, 

3x po 6 mescev, in te evalvacije so na 6 mescev, včasih pa tut prej. Potem na tej poti dela, 

se seveda tut zatika, ne gre vse po žnorci, kukr js zdle opisujem, ne, so kdaj tut kkšne, al 
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kršitve temeljnih dogovorov, al neko destruktivno ponavljajoče se vedenje, takrat mamo 

mi tut en niz intervencij, v smislu, zdej čist odvisno za kaj gre. Včasih dobi, če vidmo, da 

je kkšno področje, kjer ma uporabnik al slepo pego al kokrkol dobi včasih tut kkšno 

osebno nalogo na to temo, ne. Odvisno, čist stvar presoje za kaj gre… pol kdaj tut kej 

bere na kkšno temo, kkšno pisno nalogo naredi, predstavla na skupini in tm se pač pol to 

pogovarjamo in seveda tut individualno. Včasih, če gre za kšne kršitve je včasih potrebno 

kkšno mejo postavt tut s pomočjo terapevtskega dogovora, kjer zdej ni tko, to ni nek 

gestapovski dokument »my way or high way«, ampak se pač pogleda, ne, kaj je na stvari 

in se skupej pač z uporabnikom predebatira, na podlagi timskega sodelovanja pol pač 

oblikujemo neke smernice in tut pač sevede je tuki aktivna vloga uporabnika, kjer on tut 

pove na podlagi neke situacije, kje konkretno bo on sprejel odgovornost. In ponavad se to 

v eni točki premika, če pa še to ne, stopnjujemo to v aneks, zdej tko zlo tehnično govorim, 

vmes je seveda proces, če pa recimo še to ne deluje, pol pa pridemo tut včasih do točke, 

ko več ne mormo sodelovat in sodelovanje prekinemo, ne, in pač preusmermo v neke 

druge programe. In če družina sodeluje je vzporedno tut delo z družino, ne, k pr 

zasvojenosti ma ta odnosni vidik tut pomemben del družina… tko, tko poteka to. 

3) Kje pri svojem delu vidite ovire, če jih in pač če vas te dodatno izzovejo, 

motivirajo za delo?  

Če me ovire motivirajo? 

Ja v tem smislu. 

Mhm, se prav če mi ovire predstavljajo izziv kot se novodobno reče. Ja ovire so, veste kje 

so ovire, ovire so… nekje največja ovira zame je razkorak, jst temu rečem, med politko in 

stroko. Recimo, kaj to konkretno pomen, to konkretno pomen, da nš program… mi smo 

nevladna organizacija, funkcioniramo na projekte, na petletne projekte, na podlagi, 

katerih iz ministrstva za delo, družino, dobivamo dnar. In seveda, če hoče program 

poganjat, ministrstvo določi normative, ne. Se prav čist gre za glavarine tko grdo rečen, 

kok uporabnikov not more bit in včasih se zgodi, da iz strokovnega vidika bi koga prej vn 

postavl, ker vidte, da absolutno ni motiviran in včasih se žal zgodi, da ravno zarad teh 

normativov komu dajemo mal več popravcev bom tko grdo reku, kot bi sicer, če bi se 

zgolj iz strokovnega vidika odločal, mi je kristalno jasno, da tukej bi blo zlo vzgojno, če bi 

zaklučl, pa pač ponovi krog al kokrkol že. Včasih pač se še mal proba »nategnt« in pač se 

ta prekinitev zgodi mal kasnej, ne. To je recimo taka ovira. Potem ovire so tut dost take 

tehnične, kar se tiče nekih kadrovskih normativov, glede na to, da je populacija čedalje bl 

zahtevna, bi v kkšni situaciji rabil več kadrovske podpore pa pač država presod po nekih 

normativih, ponavad tko matematično zračunanih, ne, deli število uporabnikov, na pač 

tok pa tok delavcev. To je ovira, pol včasih tut prostorska stiska, ne, tko da je to tut, ne 

vem, zarad prostorske stiske, ker ne more bit več k tok delavcev hkrati v službi, ker nima 

kje izvajat aktivnosti, se je treba pol prevažat po celi Ljubljani pa tist prostor iskat in tko. 

Pol včasih tut pač čist, kar se tiče podpora pr kšnih čist tehničnih sredstvih kot je 

računalnik, čeprou to so zdej kr nekak popravl, ampak so bli pa že cajti, se spomnem k sm 

js začel, ko smo tm v vrst čakal za tist računalnik, da smo lohka tist mnenje napisal pa 

tko. Tko, da tuki so predvsem ovire, no.  
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Pa vam to v bistvu, da neko motivacijo, da greste naprej, ali se potem v tistem 

trenutku počutite bolj nemočno? 

Hja, veste, kako je, mislm oboje je, ne. Dostkrat se počutm nemočnga, čeprou je, bom pač 

zdej zase govoru, zaenkrat je še na delu en recva temu višji cilj, ko vendarle pretehta tut 

to, da rad počnem to, kar počnem, da mi je tko splošno gledano bit v tej službi še vedno 

fajn, skratka… to je tist, kr je pol še recimo, ne bom reku izziv, ampak neka motivacija, da 

kljub tem oviram, še vedno pač vztrajam tukej in delam tukej, ne. Je pa dostkrat vmes, so 

pa tu vmes občutki nemoči in to mislm »ne, js se več ne grem tega«. 

Kako se pa s temi občutki soočate in jih premagujete? 

Ja soočam se predvsem, mislm podpora v timu je tle zlo pomembna, potem supervizije, ki 

so zlo podporne, ampak jih je za mojo oceno premal, ne. To bi tut lohka tja k unim oviram 

napisala. In potem, mislm, glede na to, da sm tut psihoterapevt mam itak en kason teh del 

na sebi še, kjer tut, mislm dostkrat gre tut privatna supervizija, ker ena je tle k jo služba 

ponuja, pol je pa še privatna in mislm privatno bi rabu za druge situacije gledat pa tut 

gledam situacije iz službe, ne, tko za svoj dnar, ne. Pa pol seveda pač ostala življenjska 

področja tut, ne, mislm čist regeneracija drgje, moja socialna mreža, moja družina, pač 

to so ti viri podpore. Je pa, mislm jih je pa potrebno aktivirat, ker je dejansko in zarad teh 

ovir pa tut zarad same narave dela, ne, to je tko zlo zahtevno delo. 

Glede na to, da ste omenili tudi privatne supervizije, potem so te službene situacije 

za vas v bistvu zelo pomembne, kakšno pomembnost jim pripisujete, razmišljate o 

njih tudi izven službenega časa? 

Ja, ne, to je dostkrat težko, zdej teorija lepo prav »potrebno je razmejevati in ne nosit 

službo domov, bla, bla«, ampak, a veste praksa se pa dogaja, da so to pač zlo močne 

dinamike in recimo je včasih zlo težko razmejit, ne, sploh recimo ne vem, jst tut pač zarad 

narave dela rabm popoldne delat in računejte, ne, če mate vi tm od pol sedmih do osmih 

eno zlo intenzivno skupino in pol ob pol devetih greste domov, ne, zdej zlo fajn bi blo, da 

greste hmal spat, ker morte zjutri vstat ob šestih, ne, ampak je zlo težko zdej to nekje, da 

se, da se pač to usede, da se ta dinamika, da se umirim, odklopm in tko, ne. To je pol 

mislm, če bi šou zlo tko po potrebah pol bi rabu odklaplat do polnoči, ampak mi je 

absolutno premal 6 ur spat, ne, in je to pač pol začaran krog, tko da ja, ne… je, so 

pomembne situacije in tut kompleksne so zame, ker je, a veste ni sam pač stvar vsazga 

posameznega uporabnika oz. klienta, ampak sploh ta skupnostni vidik, ne, so pol to tut 

dinamike v skupnosti, je treba na večih nivojih intervenirat in neko dinamiko pač sanirat, 

suportirat in je včasih tok kompleksna situacija, da je, ne vem, a veste neki se… recimo 

dones smo mel zdle supervizijo, naslednja je čez 2 mesca, ane, zdej mislm, a veste kok se 

v 2 mescih zgodi, ne, v eni taki dinamiki, ne, ful, ne, in seveda vmes, če je kej tazga, da je 

zame zlo pomembnga potem gre v račun neke privatne supervizije, ane.  

A pa so te situacije, s katerimi se srečujete, bi lahko rekli, da so značilne za delo 

socialnih pedagogov ali, da so mogoče specifično značilne za organizacijo, v kateri 

delate?  

Ja, če prou zastopm, bi reku oboje, ne, ker to, kar js delam, mislm, okej, zdej js grem… ne 

vem, kako mate zdej, vem, da takrat k sm js končvou je ta socialni menedžment prhajou v 

ospredje, zdej ne vem, kaj se tle dogaja… ampak, če pogledam recimo to moje, to, kar se 

tiče tega vodstvenga dela, to, za to, kar sm bil js educiran, ni blo nč kej kot delo 
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socialnega pedagoga, ane. Tle sm se pač moral pač čist sam znajt, ne… če gledava študij 

sm dobu mal, mogoče je to zdej mal drgač skoz ta menedžment in to. Ostale, vse ostale 

situacije so pa men zlo značilne za delo socialnga pedagoga. Zdej tut tko, ne, zdej pač 

omenjam vmes terapijo, zdej tko k sm že reku na začetku, terapija tle ni zdej v nekem 

ožjem pomenu besede kot smo pač navajeni, če hodmo, ne vem, na terapijo ekstra. Bl gre, 

tist, ker, če js pogledam, ne, večinski poudark je na vzgoji, to kar men pomaga to 

terapevtsko znanje je poznavanje ene psihodinamike, diagnostike, in seveda tut pr 

snovanju intervencij, ne, se mi zdi, da če neb meu tega znanja, bi v marsikateri situaciji 

odreagiral al ne vem, preveč osebno, al pač ne bi si znou razlagat kva se dogaja v ozadju, 

tko, da to, ne. Aa, ampak poudark dela je pa vendarle čist na vzgoji, tko, da ja in čedalje 

bl. K recimo, ne, kok zdej 10, 12 let… na začetku k sm js bil, je bil recimo dost bl poudark 

vendarle tut na terapiji v ožjem smislu, ne, sploh na konc programa k so bli uporabniki že 

tolk, so držal odgovornost, ampak recimo zdej k prhajajo klienti k so tut s temi novimi 

drogami tok skurjeni, ne, so tut kognitivne funkcije pa vse, to je tko skurjen, da je treba 

čist od začetka postavlat čist popolnoma od začetka, osnovne higienske navade, kako se 

kej posprav, skuha… to je vzgoja. 

4) Pod katerimi pogoji pa menite, da vaše profesionalno delo uspe? Kateri so 

tisti dejavniki, ki vplivajo na to, da bo vaše delo uspelo? 

Mmm, kvaliteta odnosa, znotrej tega zlo ene jasne meje, to se mi zdi, da je bistvenga 

pomena… Ena jasna komunikacija sploh v timu, tut če so kdaj na ravni celotne 

organizacije neki konflikti, je vsaj pomembno v timu, atmosfera v timu tut, da je, ane. Ja 

mislm in na prvem mestu tut predvsem en odnos do sebe, da se js zavedam kolk js 

zmorem, česa je ne zmorem, kdaj je men preveč, skratka skrb zase. To je v bistvu itak na 

prvem mestu, če greva zdej po rangih.  

5) Če se dotakneva še metod dela, me zanima, če bi lahko rekli, da pri vašem 

delu morda prevladujejo kakšne metode, imate kakšen vzorec metod, ki jih 

uporabljate? 

Mislm tist, kar je vzorc je, so pač neke metode k so določene z nekim urnikom, mi temu 

rečemo struktura programa… to je, kar je postavleno z vidika nekih metod. Potem ta vidik 

stopnjevanja intervencij, to kar sm vam prej govoru, terapevtski dogovor, aneks, osebna 

naloga, pa to… to je recimo neki, kar je postavleno. Drgač je pa pol cel niz enih nians k 

pa, a veste, zdej ta struktura, to metode k so postavlene, to vam pomagajo kot pač neka 

izbira, ane. Kt bi v eno štacuno pršli pa bi tm rekl »tole pa tole mamo in to mate pač 

možnost vzet v dani situaciji«, ampak zdej kdaj, kolk česa, kolk hitr, to je pa stvar enga 

občutka, ene ocene, ne, kr… včas, če prehitr al pa prepočas pridete z eno metodo, je brez 

veze. 

6) Ali se vi pri svojem delu počutite avtonomno? 

Relativno, relativno. Relativno mislm predvsem, znotraj same organizacije se precej 

počutm. Relativno se nanaša predvsem na ta konflikt k sm ga prej omenu, ane, politka-

stroka. Zdej tuki, a veste, če nekej ministrstvo zlo delegira al pa recimo ne vem, delegira 

tut cel kup nekih birokratskih zadev, ne, k jih je treba, pač iste podatke vpisvat v 5000 

različnih dokumentov, ane… zdej s tem se glih ne počutm avtonomnga, ampak hkrati pa 

tut je to v paketu, če hočmo dnar za projekt je pač to treba narest. 
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7) Kaj bi pa lahko rekl, da je za vas uspeh? Po čem ga definirate, določate? 

Aaa… ja tko procesno gledano bi reku am, uspeh je, kadar vidm, da se uporabnik 

vendarle premika naprej. Včasih so to zlo mišji korakci, ne to je pač čist. To zdej niso 

neki wau triumfalni koraki in tko. To je včasih res res res tko »ck«, ne, buckina glavca, 

ne, tko da se naprej premakne neki. To je uspeh, uspeh je, da je recimo neka tema in vidm 

d v timu uspemo neki dobr skomunicirat, učinkovito in tut prpravt nek zemljevid 

nadaljnjega ravnanja, am, ne glede na to, kaj no zdej to za uporabnika… mislm, hočm 

rečt, včasih je lahko zlo velk uspeh zame, da vidm, da smo v timu dobr postavl in včasih je 

lohka posledica tega tut, da uporabnik ne gre, ne, k to dobr postavl pomen, da smo 

mogoče zlo jasno določl, kaj so zdej tukej še meje, eni pogoji in včasih uporabnik ne 

zmore tega, ne, kar sicer gre vn in bi človk reku »to pač glih ni uspeh«, čeprou, a veste 

včasih je tut to, da gre nekdo vn, na dolgi rok, uspeh, ne. Ker deluje treznitveno in ne vem 

al pride nazaj al se v kkšnem drugem programu postav, ne. Tko, da je že, je že to lohka 

uspeh, da jst vidm in čutm, da smo mi neki fajn dorekl, ane. Uspeh je tut tko, kadar vidm, 

da lahko nudm en fajn suport, ne vem, kolegici, kolegu, v timu. Uspeh je tut to, da vidm, 

da v eni situaciji jst dobr mejo držim. Predvsem, da kej preveč ne vzamem z vidika 

odgovornosti. Da ne dotaknem nečesa, kar ni moja odgovornost, ampak uporabnikova 

odgovornost… to, kaj je še uspeh… Uspeh je, da vidm, da se samoiniciativnost krepi pr 

uporabnikih, ne, okej sej to gre v tist resor majhnih korakcev, ane.  

8) Zelo pogosto se poudarja, da smo socialni pedagogi razpeti med dvema 

poloma, da smo nek vezni člen med npr. uporabniki na eni strani in družbo na 

drugi, pa me zanima, kako vi vidite to vlogo in kako se znajdete v njej? 

Hja (premislek)… to je čedalje težje vprašanje, zato sm zdle mal tih, k zbiram besede v 

bistvu, kaj bi reku. Mislm, čedalje bl se dejansko… je prisoten tut ta družbeni vidik, ane 

tko v spominu mam recimo, glih dons je pršla ena gospa h men, mislm pač mlajša ženska 

k je že zaklučla program in zlo abstinira, uspešno vtira pot v družbo, ampak je, če hoče 

bit samostojna in si plačvat uno najemnino, je, je v neki službi, šolo še hod zraven in je 

pršla in je eno uro dobesedno skos jokala, ker ne vid več smisla. Ob tej zlo šibki podpori 

od države, ane, se prav družbe tut in, in je bla moja vloga izključno najprej sam to, da sm 

bil tm z njo. In tuki je recimo močna razlika, ne, ker je ta stiska vendarle tut tok podprta z 

enimi družbenimi dogajanji in včasih je blo velik lažje pol suportirat nekoga, tut če ni bil 

zadovolen pa ga suportirat pr iskanju druge službe in nekih drugih možnosti. Dones 

seveda ta del tut ostaja, ampak na en tak drgačen način, ker veste, ne, služb ni, mislm to 

ne pomen zdej, nočm rečt, da je, da vidm situacijo brezizhodno, ampak dejansko je velik 

velik težja kokr recimo 10 let nazaj. In je vloga predvsem, sej pravm, na prvi točki enga 

razumevanja, ne, da ma možnost klient sploh dobit izkušnjo, da ga nekdo razume, ane, 

ker mogoče zuni dobi, da en reče »oh pa sej ni tko hudo, oh dej pa še mal stisn«, al pa kej 

tazga, ne, kar ne more bit suport, ne. Je pa lahko en pogovorni odziv zuni, ne, ampak, da 

ma pač možnost, da mu delavc, se prav jst na drug stran, da mu vrjamm, da ga razumem, 

ne, in seveda pol tut enkrat pride ta akcijska faza, ne, »okej kljub temu, da je težko, kljub 

temu, da so zlo šibke možnosti, ampak vendarle, a mislš, da bi šla lahko pa pogledat« pa 

vendarle, ne, kaj se da nardit, pa če ni dejansko možne spremembe »a lohka pogledava, 

kaj ti je pa lahko še bl v podporo, da lažje si v tej težki situaciji«, ne. Pride seveda tut ta 

faza, ampak dost na prvem mestu je pa predvsem to, da res eno razumevanje, ane. 
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9) Sedaj me pa zanima, če bi vas jaz vprašala »Kdo ste?«, kaj bi mi odgovorili? 

Kdo ste v poklicnem in strokovnem smislu, kako bi se predstavili? 

Aaam, čedalje bolj socialni pedagog. Spet to govorim zarad tega, ker če tko na hitrco 

vam povem, moj proces, ne, js sm že tko na faksu precej vn štrlel, ker sm bil zlo 

terapevtsko usmerjen in to je blo takrat mal bogokletno za socialno pedagogiko, ker mi 

smo vendarle vzgoja, ne, in takrat je prevladoval en tak… če je kdo reku psihoterapija, je 

bil to enačaj, nek tak stereotipen vzorc neke psihoanalize, ne, kjer tm negibno ležiš in neki 

govoriš, ne in nč konkretno ne agiraš v življenjskem prostoru in tko. No pol dejansko sm 

šou tut v špecializacijo in ratou tut psihoterapevt tko, in zdej z leti vidm, da sej pravm, ne, 

itak je pač narava dela čedalje bl taka kokr sm prej reku, da je v glavnem 95 % vzgoje in 

s tem se prav socialnopedagoškega delovanja. So pa seveda določene specifike še vedno 

med vzgojo in terapijo, ampak tko k sm reku veste, vse se začne pr odnosu in pr eni zdravi 

razmejenosti in jasnosti in direktnosti to rabte, če vzgajate al pa če mate, ne vem, eno 

privat terapijo. Tko da ja tko, z vidika te profeisonalne identitete čedalje bl spet prhajam, 

da v bistvu sm socialni pedagog z dragoceno terapevtsko oplemenitvijo. 

10) V povezavi s prejšnjim vprašanjem pa me še zanima, po čem pa menite, da se 

razlikujete od ostalih profilov, s katerimi delate? 

Js mislm, da je taglavna razlika glih v široko, kako se temu reče, širini enih znanj, ker sej 

pravm, mi smo bli ena taka zlo srečna generacija na socialni pedagogiki, ker smo bli 

prvič kot letnik tko fajn ljudje na kupu, ampak drugo je pa to, da je bil takrat program 

zlo, zlo raznolik. Ne upam si sodit kašn je zdej k ga premal poznam, ampak mi smo mel 

res od pač teh splošnih zadev metodika, teorija inštitucij, teorije deviantnosti, potem je 

blo pa dost tega in psihiatrijo smo mel in penologijo smo mel in psihodinamiko in pač te 

defektološke predmete smo mel, tko, da to je, pa pač to socialno zakonodajo, se že več ne 

spomnem, kako se je rekl. In to je res ena taka zakladnica, ne, da pol k si v praksi samo 

predalčki hodjo in sam tk, tk, odpiraš in maš nabor in to se men zdi res ful dragoceno, tko 

da js mislm, da je to razlika, ne. Ker ostale vidm, da so dost, ja seveda, ne, recimo, pa sej 

nočem zdej neki kategorizirat, ampak psihologi so v eni svoji špuri, ne, in zmanjka ta 

skupnostni vidik recimo ful, ne, pa nekih teh intervencij v življenjskem prostoru pa tko, 

ane. Aaa, pol sej pr nas mamo, pol recimo mamo »tasuhe« pedagoge une iz Filozofske 

fakultete, jim zmanjka neke specifike tut, kar se tiče teh, ne vem, bom reku 

psihopatologije, socialne patologije, ta del jim zmanjka, ta mal marginalen del, recva 

temu tko. Pol socialno delo še najbl nekje recmo temu podobn nam, tko no v smislu 

znanja. Pol mamo pr nas pa itak še ene druge profile k so pa pač ja, bl ozko usmerjeni, bl 

na en ožji vrtiček tko, da tuki mislm, da je res specifika v tej razvejanosti, ne, k je men zlo 

dobrodošla, ker mi pač daje večjo možnost izbire pa tut vem, da obstajajo določene stvari 

k drgač ne bi vedu, da sploh obstajajo. 

Kje pa menite, da je težava v neprepoznavnosti socialne pedagogike oz. negotovosti 

njene identitete? 

Mislm, da tukej manjka enga preboja, moglo bi bit več fajta, da se prepozna socialna 

pedagogika, v smislu javnega izpostavljanja. K recimo zdle k je to dogajanje okol te 

ukinitve finaciranja dodatne strokovne pomoči, js pogrešam glas stroke, zdej bi se mogl 

oglast pa povedat strokovno mnenje, se izpostavt in pač se pol s tem veča prepoznavnost. 

Hvala za sodelovanje in vaše odgovore. 
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KODIRANJE D 

 
ODGOVORI OSEBE 

D 
KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

Star sm 43 let, delovne 

dobe, zdej ste me 

dobil, kaj je to, jst 

mislm, da 18 let, men 

se zdi. Zdej zaposlen 

sm bil najprej po 

diplomi, sm delou eno 

dobro leto sm delou v 

osnovni šoli v 

svetovalni službi, 

potem sm šou nazaj na 

faks, k sm, bil mladi 

raziskovalec za 3 leta, 

pač k nam na socialno 

pedagogiko. Aaa, pa 

magisterij sm delou pa 

naredu v tem času. Pol 

sm bil mal brez službe, 

ene 2 mesca. Pol sm 

dve let delou v eni 

privatni firmi, 

organizacija nekih 

izobraževanj, skratka 

nekej, kar je mel zlo 

mau veze s socialno 

pedagogiko. Pol od 

2002 pa do zdej sm pa 

na tem delovnem 

mestu.. 

18 let delovne dobe 

Poklicna pot Kariera 

Zaposlitev v osnovni 

šoli 1 leto 

Svetovalni delavec 

3 leta mladi 

raziskovalec 

Magisterij 

Zaposlitev v 

privatnem podjetju 

Organizacija 

izobraževanj 

12 let zaposlen na 

sedanjem delovnem 

mestu 

Js sm na delovnem 

mestu vodja centra za 

reintegracijo. Zdej če 

vam sm tko na hitrco 

povem, da boste mel 

predstavo. Pač znotrej 

naše organizacije je 

več programov, 

najbolj kompleksen je 

klasičen program, in 

sicer ta klasičen 

program je sestavljen 

iz treh stopenj, je 

najprej ta recva temu 

pripravljalni program 

pol je terapevtska 

skupnost , ta je neki 

srž programa, in pol 

Vodja centra za 

reintegracijo 
Delovno mesto 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Več programov 

znotraj organizacije 

Delovno okolje 

Klasičen program 

3 stopnje programa 

Pripravljalni program 

Terapevtska skupnost 

Reintegracija 
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tretja faza je pa 

reintegracija in js sm 

tm vodja. 

Vodja Delovno mesto 

Kot vodja 

reintegracije… zlo 

velik administracije, 

zlo velik enih takih 

delovnih nalog z 

vidika neke logistike, 

koordiniranja, od 

urnikov, delavcev, 

urnik kako center 

poteka, kako program 

poteka. Potem stiki z 

nekimi zunanjimi 

inštitucijami kot vodja. 

Potem velik enga 

spremljanja in 

podpore timu in poleg 

vsega tega je pa tut, 

mi rečemo temu 

terapevtsko delo, 

čeprou to ni zdej 

mišljeno v nekem 

ozkem terapevtskem 

smislu, ampak je 

dejansko delo z 

uporabniki, kjer je 

pretežni del vzgojen, 

se prav, zlo 

socialnopedagoški. 

Zdej ta terapevtski del 

pa tut, ampak v enem 

zlo širokem smislu, ni 

to zdej v nekem 

klasičnem 

terapevstekm smislu. 

Veliko administracije 

Delovne naloge 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Logistika 

Koordinacija 

Izdelava urnikov za 

delavce 

Urnik centra in 

programa 

Koordinacija delavcev 

Stiki z zunanjimi 

institucijami 

Spremljanje in 

podpora timu 

Terapevtsko delo 

Delo z uporabniki 

Vzgojno delo 

Socialnopedagoško 

delo 

Terapevtsko delo v 

širšem smislu 

Zraven sm delou js še 

špecializacijo iz 

integrativne 

psihoterapije, ja. Ni pa 

to pogoj za to delovno 

mesto. Lahko bi bil 

čist samo socialni 

pedagog, z diplomo in 

z izpitom s področja 

socialnega varstva. 

Specializacija iz 

integrativne 

psihoterapije 

Kompetence in znanje 

za delo 
Znanja in kompetence 

Specializacija ni pogoj 

za delo 

Dovolj diploma iz 

socialne pedagogike in 

strokovni izpit s 

področja socialnega 

varstva 
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Zdej z enim 

uporabnikom se tko 

dela. Pr nas, pr 

urejanju zasvojenosti 

je tista prva metoda in 

najbl pomembna je ta 

skupnostni vidik, se 

prav skupina in 

skupnost. Če gre za 

stanovanjsko obliko 

programa je pol tut 

skupnost. Drgač je pa 

to skupina, poleg tega 

je tut individualno 

delo z uporabnikom v 

kontinuiteti vsaj eno 

srečanje tedensko in 

pa vzporedno delo z 

družino. Vse te tri 

komponente, mislm ne 

bom reku morjo bit 

pokrite, ker včasih se 

zgodi da družina ne 

sodeluje in pol te 

komponente ni, ne… 

ampak največ nekih 

upov za en napredek 

pa vendarle je, če so 

vse te tri komponente 

pokrite. Pač ta 

skupinsko delo in 

individualno delo je 

itak vedno pokrito. 

Delo z odvisniki 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Prva metoda je 

skupnostni vidik 

Skupina in skupnost 

Individualno delo z 

uporabnikom vsaj 1x 

tedensko 

Vzporedno delo z 

družino 

Včasih družina ne 

sodeluje 

Dobra je pokritost 

vseh treh komponent 

Možnosti za napredek 

pri delu na vseh treh 

komponentah 

Pokritost skupinskega 

dela 

Pokritost 

individualnega dela 

In zdej… ne vem, če 

bom s tem točno 

odgovoru na 

vprašanje, ampak 

vendarle, ne, če 

pogledava skupina pa 

individualni pogovori, 

to so pač umeščeni v 

en urnik, ne, in pač 

potekajo takrat k urnik 

to reče. Zdej tist, kar 

je pa nekje kot primer 

dobre prakse, tist, kar 

je tko zlo tipično 

socialnopedagoškega, 

bi jst reku, je to ravno 

ta sposobnost 

interveniranja v 

Skupina umeščena v 

urnik 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Individualni pogovori 

potekajo po urniku 

Primer dobre prakse 

Tipično 

socialnopedagoško 

interveniranje v 

življenjskem prostoru 
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življenjskem prostoru, 

to vas vrjetn še vedno 

učijo, ne, oz. so vas. 

Tko, da tukej js vidm, 

da je to dejansko ena 

specifika, ne, ker če je 

ne obvladaš se lahko 

zlo dobr skriješ v 

smislu, ne vem, opazš, 

ne vem, vstopš v 

skupnost, skupnost pr 

nas zgleda tko je pač 

čist navadna 

stanovanjska hiša, 

podobno kot 

stanovanjska skupina, 

na nek način, kjer pač 

notr, če so v 

stanovanjski obliki, 

živijo od ponedeljka 

do petka in pač tut vse 

te aktivnosti, kot so 

skupine, pogovori in 

pač vse, kar mamo 

notr, poteka. 

Specifika so 

intervencije v 

življenjskem prostoru 

Skupnost kot 

stanovanjska hiša 

Aktivnosti in življenje 

od ponedeljka do 

petka 

Sposobnost 

interveniranja v 

življenjskem prostoru 

pomaga pri 

skupnostnem delu 

Aktivnosti potekajo v 

skupnosti 

Skupine in 

individualni pogovori 

znotraj skupnosti 

In seveda vi opazte 

čist življenjsko, da 

mogoče določene 

stvari ne štimajo, ane, 

ne vem, nekdo nečesa 

ni naredu al karkol in 

seveda se te zadeve al 

pa tut, če je kej 

prijetnega, ne, sej ni 

must, da je zdej to 

vedno nekej ne vem, 

neprijetnega… seveda 

se o teh zadevah 

pogovarjamo ne vem, 

in na skupinah in 

individualno, ampak 

včasih pa ne vem, če je 

dones, kaj četrtek, jutr 

je skupina in vi vidte, 

da je recimo ne vem, 

neki vrgu v lijak, ne 

boste tih pa čakal, da 

bo petek pa mu boste 

Opažanje življenjskih 

situacij 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Široko videnje 

Individualni pogovor 

o opažanjih 

Skupinski pogovor o 

opažanjih 
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rekl »veš kaj, učeri sm 

te vidu, kako si vrgu 

kozarc v lijak pa nisi 

pospravu za sabo«, 

ampak je to ena taka 

stvar k boste vendarle 

odreagiral tm, kjer je 

situacija, ne, pa boste 

rekla »joj zdle pa 

vidm, da si tole tkole 

pustu, men se to ne zdi 

okej, kaj pa ti mislš o 

tem«, pač pol tm nek 

dialog steče in pač tut 

pol nek epilog tega v 

smislu »lej prčakujem, 

da pospravš zdej«, pr 

nas je zlo pomembno 

ne sam, da neki rečš, 

ampak moraš tut 

določt kdaj boš to 

naredu oz. kdo bo to 

naredu, ker če ne ni 

nč. Če ne, je 

prelaganje 

odgovornosti, tko da v 

tem smislu je to ena 

taka stvar, k vidm, da 

zna bit tut v timu, 

sploh k je pač 

multidisciplinarni tim 

in kdor nima tega al v 

smislu edukacije al 

ene lastne enercije, se 

zna zlo skrit pa pol 

sam opazuje in pol 

čaka do prvega 

sestanka in pol  tm na 

sestanku zreferira. 

Interveniranje tukaj in 

sedaj 

Takojšen odziv 

Ubesediš svoje 

videnje 

Pomembna struktura 

in jasen dogovor 

Prelaganje 

odgovornosti 

V multidisciplinarnem 

timu različna videnja 

in intervencije 

Nekateri ne znajo 

intervenirati v 

življenjskem prostoru 

Je pa tuki tut seveda 

nevarnost, da pa 

preveč neki 

intervenirate čez dan 

in pol na skupini ni. 

En balans mora bit, 

zdej, kje pa je ta 

balans, to se ga pa 

naučte tekom let. Tko, 

da to je recimo en tak 

Nevarnost je preveč 

intervencij čez dan 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Zmanjka tem za 

skupine 

Mora biti en balans 
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vidik k je specifičen pa 

je vidik dobre prakse, 

ker tut iz vzgojnega 

vidika date takoj eno 

povratno informacijo, 

ane, pač s tem 

sporočite, da vidte, da 

ste tm živa, prisotna, 

da niste k ena mumija, 

in da tut odreagirate. 

To je ena stvar, se 

prav, da ne čakate pa 

mogoče clo pod 

preprogo pometate 

zadevo. To se mi zdi, 

da je en tak znak 

dobre prakse, drgač 

pa, mislm zdej to težko 

rečem tko nahitrco. 

Pravo mero se pridobi 

z leti 

Primer dobre prakse 

so intervencije v 

življenjskem prostoru 

Povratne informacije z 

vzgojnega vidika 

Pokažeš, da si prisoten 

Pomembno, da 

reagiraš 

Ne smeš pometati pod 

preprogo 

Lejte, ko uporabnik 

pride, je najprej čist 

ta, bom reku, tehnični 

del, seznanitev z vsemi 

dogovori, z načinom 

dela, ane, tut podpis 

pogodbe je, kjer je pač 

zlo jasno opredeljen, 

kaj so odgovornosti 

tko uporabnika kot 

mene, kot delavca. 

Potem skupej z 

uporabnikom se nardi 

sodelovalno-

individualni 

terapevtski načrt. 

Tehnični del 

Delovne naloge 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Seznanitev z načinom 

dela 

Podpis pogodbe 

Opredelitev 

odgovornosti 

uporabnika 

Opredelitev 

odgovornosti delavca 

Izdelava sodelovalno-

individualnega 

terapevtskega načrta 

Individualni 

terapevtski načrt gre 

po življenjskih 

področjih, se prav, 

abstinenca, potem 

delo, socialna mreža, 

prosti čas, hobiji, 

potem naprej seveda 

vključevanje v družbo 

skoz ne vem, službo, 

šolo… v glavnem grejo 

vsi v službo, ker en od 

pogojev je tut 

osamosvojitev in če se 

hoče osamosvojit, 

more met dnar, dnar 

pa dobi tko, da gre v 

Individualni 

terapevtski načrt 

zajema življenjska 

področja 

Vsebina dela 

Abstinenca 

Socialna mreža 

Prosti čas in hobiji 

Služba  

Vključevanje v družbo 
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službo, ane in pol 

nekateri kljub temu 

majo kasnej tut še 

kakšno šolanje, ga 

dokončajo. 

Osamosvojitev je 

pogoj 

Potrebujejo denar 

Kasnejše dokončanje 

šolanja 

V tem terapevtskem 

načrtu je tut recimo 

finančni načrt, sploh ti 

ljudje so pogosto 

zadolženi še iz časa 

drogiranja, je velik 

dolgov nastal. Je pol v 

tem načrtu tut, zlo 

jasno opredelimo na 

kakšne način bojo pač 

vračal ta dolg, kako bo 

to šlo in tut to pač 

tekoče ravnanje s 

financami. Potem tisti 

k so v partnerskem 

odnosu je tut to v 

individualnem 

terapevtskem načrtu 

tema, nekateri so 

starši je pač tut 

starševski del v tem 

načrtu, skratka postav 

uporabnik neke realne 

cilje po teh življenjskih 

področjih in potem je 

pač stvar sprotnega 

dela, da skupaj 

načrtujeva oz. tut v 

skupini korake za 

doseganje teh ciljev in 

potem je to sprotno 

pregledovanje, 

pogovarjanje, 

motiviranje pač 

celotna ta mreža 

suporta, da dejansko v 

tej smeri gre. 

Uporabniki pogosto 

zadolženi 

Vsebina dela 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

V terapevtskem načrtu 

je finančni načrt 

Plan vračanja dolgov 

Tekoče ravnanje s 

financami 

Delo na partnerskem 

odnosu 

Delo na starševski 

vlogi 

Uporabnik postavi 

realne cilje 

Načrtovanje korakov 

Sprotno 

pregledovanje, 

preverjanje, 

motiviranje 

Celotna mreža suporta 

Včasih se tut kej 

pokaže, da je bil 

kakšen cilj nerealen pa 

ga je treba 

prevrednotit in potem 

na vsak tok časa je pa 

Včasih kakšen cilj 

nerealen 
Strokovno delo v 

praksi 

Prevrednotenje ciljev 
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evalvacija tut. 

Evalvacija pa zgleda 

tut tko, da uporabnik 

pač dobi en papir, kjer 

so gor oporne točke in 

napiše tko, recva temu 

kot nek esej oz. neka 

avtorefleksija, kjer 

prečeše svoj 

individualni 

terapevtski načrt v 

nekem času, časovnem 

obdobju in pač stremi 

k temu, da jasno 

napiše, kje vid, kaj je 

dosegu, kje se vid 

močnega, kje so pa 

tiste odprte teme oz. 

kje so tut tisti cilji, ki 

jih pa ni dosegu in tut, 

da pogleda, kaj temu 

botruje, da jih ni 

dosegu in pač tut neka 

vizija, kaj namerava s 

temi odprtimi cilji še 

naprej in potem to 

evalvacijo predstav na 

skupini, kjer dobi 

odzive od skupine od 

terapevta, se prav od 

delavca in potem , če 

je zadostil nekim 

osnovnim kriterijem, 

napreduje v naslednjo 

fazo, ne, recimo 

reintegracija skupej 

traja en let pa pol in je 

razdeljena na 3 

podfaze, 6, 6, 6, 3x po 

6 mescev, in te 

evalvacije so na 6 

mescev, včasih pa tut 

prej. 

Evalvacija 

Uporabnik pisno 

evalvira 

Esej oz. avtorefleksija 

uporabnika 

Razmislek o načrtu in 

napredku glede na 

načrt 

Zapiše vidne dosežke 

Izpostavi močna 

področja 

Izpostavi odprte teme 

in nedosežene cilje 

Razmišlja o vzrokih 

za neuspeh 

Vizija, kako bo 

dosegel ostale cilje 

Evalvacijo predstavi 

skupini 

Odzivi skupine 

Odzivi terapevta oz. 

delavca 

Izpolnjevanje 

kriterijev pomeni 

napredovanje v 

naslednjo fazo 

Reintegracija traja leto 

in pol 

3 podfaze po 6 

mesecev 

Potem na tej poti dela, 

se seveda tut zatika, ne 

gre vse po žnorci, kukr 

js zdle opisujem, ne, so 

kdaj tut kkšne, al 

Na poti dela so ovire 

Ovire in izzivi 
Delovni izzivi in 

motivacija 
Ne gre vse gladko 
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kršitve temeljnih 

dogovorov, al neko 

destruktivno 

ponavljajoče se 

vedenje, takrat mamo 

mi tut en niz 

intervencij, v smislu, 

zdej čist odvisno za kaj 

gre. Včasih dobi, če 

vidmo, da je kkšno 

področje, kjer ma 

uporabnik al slepo 

pego al kokrkol dobi 

včasih tut kkšno 

osebno nalogo na to 

temo, ne. Odvisno, čist 

stvar presoje za kaj 

gre… pol kdaj tut kej 

bere na kkšno temo, 

kkšno pisno nalogo 

naredi, predstavla na 

skupini in tm se pač 

pol to pogovarjamo in 

seveda tut 

individualno. 

Kršitve temeljnih 

dogovorov 

Destruktivno 

ponavljajoče se 

vedenje 

Niz intervencij glede 

na težave 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Osebne naloge 

Pisne naloge 

Predstavitev nalog na 

skupini 

Branje na določene 

teme 

Skupinski pogovor 

Individualni pogovor 

Včasih, če gre za kšne 

kršitve je včasih 

potrebno kkšno mejo 

postavt tut s pomočjo 

terapevtskega 

dogovora, kjer zdej ni 

tko, to ni nek 

gestapovski dokument 

»my way or high 

way«, ampak se pač 

pogleda, ne, kaj je na 

stvari in se skupej pač 

z uporabnikom 

predebatira, na 

podlagi timskega 

sodelovanja pol pač 

oblikujemo neke 

smernice in tut pač 

sevede je tuki aktivna 

vloga uporabnika, kjer 

on tut pove na podlagi 

neke situacije, kje 

konkretno bo on 

sprejel odgovornost. 

In ponavad se to v eni 

točki premika, če pa še 

to ne, stopnjujemo to v 

Včasih kršitve 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Postavljanje meja s 

pomočjo 

terapevtskega 

dogovora 

Pogleda se, kaj je na 

stvari 

Z uporabnikom se 

predebatira 

Timsko sodelovanje 

pri oblikovanju 

smernic 

Aktivna vloga 

uporabnika 

Uporabnik izpostavi, 

kjer bo prevzel 

odgovornost 
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aneks, zdej tko zlo 

tehnično govorim, 

vmes je seveda proces, 

če pa recimo še to ne 

deluje, pol pa pridemo 

tut včasih do točke, ko 

več ne mormo 

sodelovat in 

sodelovanje 

prekinemo, ne, in pač 

preusmermo v neke 

druge programe. In če 

družina sodeluje je 

vzporedno tut delo z 

družino, ne, k pr 

zasvojenosti ma ta 

odnosni vidik tut 

pomemben del 

družina… tko, tko 

poteka to. 

Če ni okej, se 

stopnjuje v aneks 

Vmes proces 

Včasih potrebno 

prekiniti sodelovanje 

Preusmeritev v druge 

programe 

Zraven tudi vzporedno 

delo z družino  

Vidik odnosov je zelo 

pomemben 

… nekje največja ovira 

zame je razkorak, jst 

temu rečem, med 

politko in stroko. 

Recimo, kaj to 

konkretno pomen, to 

konkretno pomen, da 

nš program… mi smo 

nevladna organizacija, 

funkcioniramo na 

projekte, na petletne 

projekte, na podlagi, 

katerih iz ministrstva 

za delo, družino, 

dobivamo dnar. In 

seveda, če hoče 

program poganjat, 

ministrstvo določi 

normative, ne. Se prav 

čist gre za glavarine 

tko grdo rečen, kok 

uporabnikov not more 

bit in včasih se zgodi, 

da iz strokovnega 

vidika bi koga prej vn 

postavl, ker vidte, da 

absolutno ni motiviran 

in včasih se žal zgodi, 

da ravno zarad teh 

Največja ovira 

razkorak med stroko 

in politiko 

Ovire in izzivi 
Delovni izzivi in 

motivacija 

Nevladna organizacija Delovno okolje 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Delovanje na podlagi 

5-letnih projektov 

Strokovno delo v 

praksi 

Ministrstvo financira 

projekte 

Potrebno je spoštovati 

normative, ki jih 

določi ministrstvo 

Gre za glavarine, št. 

uporabnikov 

Stroka bi uporabnike 

prej izključila iz 

programa 
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normativov komu 

dajemo mal več 

popravcev bom tko 

grdo reku, kot bi sicer, 

če bi se zgolj iz 

strokovnega vidika 

odločal, mi je 

kristalno jasno, da 

tukej bi blo zlo 

vzgojno, če bi zaklučl, 

pa pač ponovi krog al 

kokrkol že. 

Zaradi politike 

uporabniki dobijo več 

popravnih izpitov 

Popravni izpiti na 

račun politike, da 

organizacija lahko 

deluje 

S strokovnega vidika 

do popravnih izpitov 

niso upravičeni 

Včasih pač se še mal 

proba »nategnt« in 

pač se ta prekinitev 

zgodi mal kasnej, ne. 

To je recimo taka 

ovira. Potem ovire so 

tut dost take tehnične, 

kar se tiče nekih 

kadrovskih 

normativov, glede na 

to, da je populacija 

čedalje bl zahtevna, bi 

v kkšni situaciji rabil 

več kadrovske podpore 

pa pač država presod 

po nekih normativih, 

ponavad tko 

matematično 

zračunanih, ne, deli 

število uporabnikov, 

na pač tok pa tok 

delavcev. 

Včasih prekinitev 

odložena 

Ovire in izzivi 
Delovni izzivi in 

motivacija 

Tehnične ovire 

Premalo kadra 

Vse bolj zahtevna 

populacija 

Potreba po večjem 

številu zaposlenih 

To je ovira, pol včasih 

tut prostorska stiska, 

ne, tko da je to tut, ne 

vem, zarad prostorske 

stiske, ker ne more bit 

več k tok delavcev 

hkrati v službi, ker 

nima kje izvajat 

aktivnosti, se je treba 

pol prevažat po celi 

Ljubljani pa tist 

prostor iskat in tko. 

Pol včasih tut pač čist, 

kar se tiče podpora pr 

kšnih čist tehničnih 

sredstvih kot je 

Prostorska stiska 

Omejeno število 

zaposlenih na izmeno 

Iskanje prostora 
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računalnik, čeprou to 

so zdej kr nekak 

popravl, ampak so bli 

pa že cajti, se 

spomnem k sm js 

začel, ko smo tm v vrst 

čakal za tist 

računalnik, da smo 

lohka tist mnenje 

napisal pa tko. Tko, da 

tuki so predvsem 

ovire, no. 

Včasih premalo 

računalnikov 

Čakanje, da si prišel 

na vrsto in izpolnil 

dokumente 

Hja, veste, kako je, 

mislm oboje je, ne. 

Dostkrat se počutm 

nemočnga, čeprou je, 

bom pač zdej zase 

govoru, zaenkrat je še 

na delu en recva temu 

višji cilj, ko vendarle 

pretehta tut to, da rad 

počnem to, kar 

počnem, da mi je tko 

splošno gledano bit v 

tej službi še vedno 

fajn, skratka… to je 

tist, kr je pol še 

recimo, ne bom reku 

izziv, ampak neka 

motivacija, da kljub 

tem oviram, še vedno 

pač vztrajam tukej in 

delam tukej, ne. Je pa 

dostkrat vmes, so pa tu 

vmes občutki nemoči 

in to mislm »ne, js se 

več ne grem tega«. 

Ovire pomenijo 

motivacijo in občutke 

nemoči 

Zagnanost in 

motivacija 

Pogosto občutki 

nemoči 

Doživljanje in občutja 

pri strokovnem delu 

Pomembnost delovnih 

situacij 

V igri višji cilj Načrti za prihodnost Kariera 

Veselje do dela 

Zagnanost in 

motivacija 

Delovni izzivi in 

motivacija 
Služba je všečna 

Veselje do dela je 

motivacija za 

vztrajanje 

Vmes so občutki 

nemoči 

Doživljanje in občutja 

pri strokovnem delu 

Pomembnost delovnih 

situacij 

Ja soočam se 

predvsem, mislm 

podpora v timu je tle 

zlo pomembna, potem 

supervizije, ki so zlo 

podporne, ampak jih 

je za mojo oceno 

premal, ne. To bi tut 

lohka tja k unim 

oviram napisala. In 

potem, mislm, glede na 

to, da sm tut 

psihoterapevt mam 

itak en kason teh del 

Podpora v timu 

Ovire in izzivi 
Delovni izzivi in 

motivacija 

Supervizija je 

podporna 

Premalo supervizij 

Veliko dela na sebi 
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na sebi še, kjer tut, 

mislm dostkrat gre tut 

privatna supervizija, 

ker ena je tle k jo 

služba ponuja, pol je 

pa še privatna in 

mislm privatno bi rabu 

za druge situacije 

gledat pa tut gledam 

situacije iz službe, ne, 

tko za svoj dnar, ne. 

Pa pol seveda pač 

ostala življenjska 

področja tut, ne, mislm 

čist regeneracija 

drgje, moja socialna 

mreža, moja družina, 

pač to so ti viri 

podpore. Je pa, mislm 

jih je pa potrebno 

aktivirat, ker je 

dejansko in zarad teh 

ovir pa tut zarad same 

narave dela, ne, to je 

tko zlo zahtevno delo. 

Privatna supervizija 

Službena supervizija 

Uporaba privatne 

supervizije za 

službene situacije 

Regeneracija na 

ostalih življenjskih 

področjih 

Podpora socialne 

mreže in družine 

Potrebno aktivirati 

ostala področja 

Zelo zahtevno delo 

Ja, ne, to je dostkrat 

težko, zdej teorija lepo 

prav »potrebno je 

razmejevati in ne nosit 

službo domov, bla, 

bla«, ampak, a veste 

praksa se pa dogaja, 

da so to pač zlo močne 

dinamike in recimo je 

včasih zlo težko 

razmejit, ne, sploh 

recimo ne vem, jst tut 

pač zarad narave dela 

rabm popoldne delat 

in računejte, ne, če 

mate vi tm od pol 

sedmih do osmih eno 

zlo intenzivno skupino 

in pol ob pol devetih 

greste domov, ne, zdej 

zlo fajn bi blo, da 

greste hmal spat, ker 

morte zjutri vstat ob 

šestih, ne, ampak je 

zlo težko zdej to nekje, 

da se, da se pač to 

usede, da se ta 

Težko je razmejiti 

med službo in 

privatnim časom 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

V praksi ni tako lahko 

kot v teoriji 

Gre za zelo močne 

dinamike 

Različna narava dela 

Popoldansko vodenje 

(intenzivnih) skupin 

Ob prihodu domov ne 

moreš izklopiti 

Pomemben je spanec 
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dinamika, da se 

umirim, odklopm in 

tko, ne. 

Traja dlje, da se 

umiriš in odklopiš 

To je pol mislm, če bi 

šou zlo tko po 

potrebah pol bi rabu 

odklaplat do polnoči, 

ampak mi je absolutno 

premal 6 ur spat, ne, 

in je to pač pol 

začaran krog, tko da 

ja, ne… je, so 

pomembne situacije in 

tut kompleksne so 

zame, ker je, a veste ni 

sam pač stvar vsazga 

posameznega 

uporabnika oz. klienta, 

ampak sploh ta 

skupnostni vidik, ne, 

so pol to tut dinamike 

v skupnosti, je treba 

na večih nivojih 

intervenirat in neko 

dinamiko pač sanirat, 

suportirat in je včasih 

tok kompleksna 

situacija, da je, ne 

vem, a veste neki se… 

recimo dones smo mel 

zdle supervizijo, 

naslednja je čez 2 

mesca, ane, zdej 

mislm, a veste kok se v 

2 mescih zgodi, ne, v 

eni taki dinamiki, ne, 

ful, ne, in seveda vmes, 

če je kej tazga, da je 

zame zlo pomembnga 

potem gre v račun 

neke privatne 

supervizije, ane. 

Ravnanje po potrebah 

vzame veliko več časa 

Vrednotenje delovnih 

situacij in njihova 

pomembnost 

Pomembnost delovnih 

situacij 

Začaran krog 

Situacije so 

pomembne 

Kompleksne situacije 

Skupnostni vidik 

V skupnosti so 

intenzivne dinamike 

Potrebne intervencije 

na več nivojih 

Dinamiko sanirati in 

podpirati 

Supervizija na 2 

meseca 

V dveh mesecih se 

veliko zgodi 

Pomembne situacije 

gredo v račun privatne 

supervizije 

Ja, če prou zastopm, 

bi reku oboje, ne, ker 

to, kar js delam, 

mislm, okej, zdej js 

grem… ne vem, kako 

mate zdej, vem, da 

Delo je značilno za 

socialne pedagoge in 

organizacijo 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 
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takrat k sm js končvou 

je ta socialni 

menedžment prhajou v 

ospredje, zdej ne vem, 

kaj se tle dogaja… 

ampak, če pogledam 

recimo to moje, to, kar 

se tiče tega vodstvenga 

dela, to, za to, kar sm 

bil js educiran, ni blo 

nč kej kot delo 

socialnega pedagoga, 

ane. Tle sm se pač 

moral pač čist sam 

znajt, ne… če gledava 

študij sm dobu mal, 

mogoče je to zdej mal 

drgač skoz ta 

menedžment in to. 

Socialni menedžment 

po njegovem šolanju 

prišel v ospredje 

Kompetence in znanje 

za delo 
Znanja in kompetence 

Skozi študij ni dobil 

znanja za vodstveno 

delo 

Sam je pridobil znanje 

Ostale, vse ostale 

situacije so pa men zlo 

značilne za delo 

socialnga pedagoga. 

Zdej tut tko, ne, zdej 

pač omenjam vmes 

terapijo, zdej tko k sm 

že reku na začetku, 

terapija tle ni zdej v 

nekem ožjem pomenu 

besede kot smo pač 

navajeni, če hodmo, ne 

vem, na terapijo 

ekstra. Bl gre, tist, ker, 

če js pogledam, ne, 

večinski poudark je na 

vzgoji, to kar men 

pomaga to terapevtsko 

znanje je poznavanje 

ene psihodinamike, 

diagnostike, in seveda 

tut pr snovanju 

intervencij, ne, se mi 

zdi, da če neb meu 

tega znanja, bi v 

marsikateri situaciji 

odreagiral al ne vem, 

preveč osebno, al pač 

ne bi si znou razlagat 

kva se dogaja v 

Situacije zelo značilne 

za delo socialnega 

pedagoga 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Terapija v širšem 

smislu 

Večinski poudarek na 

vzgoji 

Del terapevtskega 

znanja tudi skozi 

socialnopedagoško 

izobraževanje 
Kompetence in znanje 

za delo 
Znanja in kompetence 

Poznavanje 

psihodinamike in 

diagnostike 

Snovanje intervencij 
Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 
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ozadju, tko, da to, ne. 

Aa, ampak poudark 

dela je pa vendarle 

čist na vzgoji, tko, da 

ja in čedalje bl. K 

recimo, ne, kok zdej 

10, 12 let… na začetku 

k sm js bil, je bil 

recimo dost bl 

poudark vendarle tut 

na terapiji v ožjem 

smislu, ne, sploh na 

konc programa k so 

bli uporabniki že tolk, 

so držal odgovornost, 

ampak recimo zdej k 

prhajajo klienti k so 

tut s temi novimi 

drogami tok skurjeni, 

ne, so tut kognitivne 

funkcije pa vse, to je 

tko skurjen, da je treba 

čist od začetka 

postavlat čist 

popolnoma od začetka, 

osnovne higienske 

navade, kako se kej 

posprav, skuha… to je 

vzgoja. 

Dragoceno 

socialnopedagoško 

znanje 

Kompetence in znanje 

za delo 
Znanja in kompetence 

Poudarek dela je na 

vzgoji 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Včasih v ospredju 

terapija 

Učinki novih drog 

vplivajo na delo 

Potrebno je postavljati 

na novo osnovne 

življenjske aktivnosti 

Vse to je vzgoja 

Mmm, kvaliteta 

odnosa, znotrej tega 

zlo ene jasne meje, to 

se mi zdi, da je 

bistvenga pomena… 

Ena jasna 

komunikacija sploh v 

timu, tut če so kdaj na 

ravni celotne 

organizacije neki 

konflikti, je vsaj 

pomembno v timu, 

atmosfera v timu tut, 

da je, ane. Ja mislm in 

na prvem mestu tut 

predvsem en odnos do 

sebe, da se js zavedam 

kolk js zmorem, česa je 

ne zmorem, kdaj je 

men preveč, skratka 

skrb zase. To je v 

Kvaliteta odnosa 

Dejavniki za ne/uspeh Uspešnost pri delu 

Jasne meje 

Jasna komunikacija v 

timu 

Jasna komunikacija v 

organizaciji 

Klima v timu 

Odnos do sebe 
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bistvu itak na prvem 

mestu, če greva zdej 

po rangih. 
Skrb zase 

Mislm tist, kar je vzorc 

je, so pač neke metode 

k so določene z nekim 

urnikom, mi temu 

rečemo struktura 

programa… to je, kar 

je postavleno z vidika 

nekih metod. Potem ta 

vidik stopnjevanja 

intervencij, to kar sm 

vam prej govoru, 

terapevtski dogovor, 

aneks, osebna naloga, 

pa to… to je recimo 

neki, kar je 

postavleno. Drgač je 

pa pol cel niz enih 

nians k pa, a veste, 

zdej ta struktura, to 

metode k so 

postavlene, to vam 

pomagajo kot pač 

neka izbira, ane. Kt bi 

v eno štacuno pršli pa 

bi tm rekl »tole pa tole 

mamo in to mate pač 

možnost vzet v dani 

situaciji«, ampak zdej 

kdaj, kolk česa, kolk 

hitr, to je pa stvar 

enga občutka, ene 

ocene, ne, kr… včas, 

če prehitr al pa 

prepočas pridete z eno 

metodo, je brez veze. 

Vzorec metod določen 

z urnikom 

Metode dela Znanja in kompetence 

Struktura programa 

Stopnjevanje 

intervencij 

Terapevtski dogovor 

Aneks 

Osebna naloga 

Cel niz nians 

Postavljene metode 

predstavljajo izbiro 

Moraš oceniti, koliko 

česa in kdaj uporabiti 

Prehitro, prepočasno 

vpeljevanje metod ne 

prinese učinka 

Relativno, relativno. 

Relativno mislm 

predvsem, znotraj 

same organizacije se 

precej počutm. 

Relativno se nanaša 

predvsem na ta 

konflikt k sm ga prej 

omenu, ane, politka-

stroka. Zdej tuki, a 

veste, če nekej 

Relativni občutki 

avtonomnosti 

Avtonomija in vplivi 

nanjo 
Avtonomnost pri delu 

Znotraj organizacije 

avtonomnost 
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ministrstvo zlo 

delegira al pa recimo 

ne vem, delegira tut 

cel kup nekih 

birokratskih zadev, ne, 

k jih je treba, pač iste 

podatke vpisvat v 5000 

različnih dokumentov, 

ane… zdej s tem se 

glih ne počutm 

avtonomnga, ampak 

hkrati pa tut je to v 

paketu, če hočmo dnar 

za projekt je pač to 

treba narest. 

Relativna 

avtonomnost glede na 

politiko 

Glede na izvajanje 

»ukazov« politike ni 

občutij avtonomnosti 

Potrebno izvrševati 

navodila politike, da 

program lahko teče 

Aaa… ja tko procesno 

gledano bi reku am, 

uspeh je, kadar vidm, 

da se uporabnik 

vendarle premika 

naprej. Včasih so to 

zlo mišji korakci, ne to 

je pač čist. To zdej 

niso neki wau 

triumfalni koraki in 

tko. To je včasih res 

res res tko »ck«, ne, 

buckina glavca, ne, tko 

da se naprej premakne 

neki. To je uspeh, 

uspeh je, da je recimo 

neka tema in vidm d v 

timu uspemo neki dobr 

skomunicirat, 

učinkovito in tut 

prpravt nek zemljevid 

nadaljnjega ravnanja, 

am, ne glede na to, kaj 

no zdej to za 

uporabnika… mislm, 

hočm rečt, včasih je 

lahko zlo velk uspeh 

zame, da vidm, da smo 

v timu dobr postavl in 

včasih je lohka 

posledica tega tut, da 

uporabnik ne gre, ne, 

k to dobr postavl 

pomen, da smo 

mogoče zlo jasno 

Uspeh je uporabnikov 

premik naprej 

Dojemanje ne/uspeha Uspešnost pri delu 

Majhni mišji koraki 

Zelo majhni uspehi 

Dobra komunikacija v 

timu je uspeh 

Uspeh izdelava 

zemljevida za 

ravnanje 

Včasih uspeh v timu 

ne pomeni tudi uspeha 

za uporabnika 
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določl, kaj so zdej 

tukej še meje, eni 

pogoji in včasih 

uporabnik ne zmore 

tega, ne, kar sicer gre 

vn in bi človk reku »to 

pač glih ni uspeh«, 

čeprou, a veste včasih 

je tut to, da gre nekdo 

vn, na dolgi rok, 

uspeh, ne. Ker deluje 

treznitveno in ne vem 

al pride nazaj al se v 

kkšnem drugem 

programu postav, ne. 

Izhod je lahko uspeh 

na dolgi rok 

Izhod iz programa 

deluje treznitveno 

Uporabnik drugače 

nadaljuje pot 

Tko, da je že, je že to 

lohka uspeh, da jst 

vidm in čutm, da smo 

mi neki fajn dorekl, 

ane. Uspeh je tut tko, 

kadar vidm, da lahko 

nudm en fajn suport, 

ne vem, kolegici, 

kolegu, v timu. Uspeh 

je tut to, da vidm, da v 

eni situaciji jst dobr 

mejo držim. Predvsem, 

da kej preveč ne 

vzamem z vidika 

odgovornosti. Da ne 

dotaknem nečesa, kar 

ni moja odgovornost, 

ampak uporabnikova 

odgovornost… to, kaj 

je še uspeh… Uspeh 

je, da vidm, da se 

samoiniciativnost 

krepi pr uporabnikih, 

ne, okej sej to gre v tist 

resor majhnih 

korakcev, ane. 

Uspešen dogovor 

Dojemanje ne/uspeha Uspešnost pri delu 

Nudenje podpore 

uspeh 

Dobra razmejitev je 

uspeh 

Prevzemanje prave 

mere odgovornosti 

Samoiniciativnost 

uporabnikov 

Mislm, čedalje bl se 

dejansko… je prisoten 

tut ta družbeni vidik, 

ane tko v spominu 

mam recimo, glih dons 

je pršla ena gospa h 

men, mislm pač mlajša 

ženska k je že zaklučla 

Vedno bolj prisoten 

družben vidik 

Predstavitev primera 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Prihod mlajše ženske 

Zaključen program 
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program in zlo 

abstinira, uspešno 

vtira pot v družbo, 

ampak je, če hoče bit 

samostojna in si 

plačvat uno 

najemnino, je, je v 

neki službi, šolo še hod 

zraven in je pršla in je 

eno uro dobesedno 

skos jokala, ker ne vid 

več smisla. Ob tej zlo 

šibki podpori od 

države, ane, se prav 

družbe tut in, in je bla 

moja vloga izključno 

najprej sam to, da sm 

bil tm z njo. 

Abstinenca 

Uspešno vtiranje poti 

v službi 

Šola 

Eno uro jokala 

Ne vidi smisla 

Šibka podpora države 

in družbe 

Biti tam z njo 

In tuki je recimo 

močna razlika, ne, ker 

je ta stiska vendarle 

tut tok podprta z enimi 

družbenimi dogajanji 

in včasih je blo velik 

lažje pol suportirat 

nekoga, tut če ni bil 

zadovolen pa ga 

suportirat pr iskanju 

druge službe in nekih 

drugih možnosti. 

Dones seveda ta del 

tut ostaja, ampak na 

en tak drgačen način, 

ker veste, ne, služb ni, 

mislm to ne pomen 

zdej, nočm rečt, da je, 

da vidm situacijo 

brezizhodno, ampak 

dejansko je velik velik 

težja kokr recimo 10 

let nazaj. In je vloga 

predvsem, sej pravm, 

na prvi točki enga 

razumevanja, ne, da 

ma možnost klient 

sploh dobit izkušnjo, 

da ga nekdo razume, 

ane, ker mogoče zuni 

dobi, da en reče »oh 

pa sej ni tko hudo, oh 

dej pa še mal stisn«, al 

Stiska podprta z 

družbenimi dogajanji 

Strokovno delo v 

praksi 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Včasih veliko lažje 

nuditi podporo 

Podpora še vedno 

prisotna 

Situacija v družbi je 

slabša 

Težje kot pred 10 leti 

Vloga razumevanja 

Klient dobi izkušnjo 

razumevanja 

Zunaj ne dobi podpore 
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pa kej tazga, ne, kar 

ne more bit suport, ne. »Malo še stisni« ni 

podpora 

Je pa lahko en 

pogovorni odziv zuni, 

ne, ampak, da ma pač 

možnost, da mu 

delavc, se prav jst na 

drug stran, da mu 

vrjamm, da ga 

razumem, ne, in 

seveda pol tut enkrat 

pride ta akcijska faza, 

ne, »okej kljub temu, 

da je težko, kljub temu, 

da so zlo šibke 

možnosti, ampak 

vendarle, a mislš, da 

bi šla lahko pa 

pogledat« pa vendarle, 

ne, kaj se da nardit, pa 

če ni dejansko možne 

spremembe »a lohka 

pogledava, kaj ti je pa 

lahko še bl v podporo, 

da lažje si v tej težki 

situaciji«, ne. Pride 

seveda tut ta faza, 

ampak dost na prvem 

mestu je pa predvsem 

to, da res eno 

razumevanje, ane. 

Pogovorni odziv v 

družbi 

Strokovno delo v 

praksi 

Uporabnik potrebuje 

možnost, da mu 

delavec verjame 

Akcijska faza 

Skupaj pogledata, kje 

so možnosti 

Poišče se možnosti za 

spremembe 

Na prvem mestu 

razumevanje 

Aaam, čedalje bolj 

socialni pedagog. Spet 

to govorim zarad tega, 

ker če tko na hitrco 

vam povem, moj 

proces, ne, js sm že tko 

na faksu precej vn 

štrlel, ker sm bil zlo 

terapevtsko usmerjen 

in to je blo takrat mal 

bogokletno za socialno 

pedagogiko, ker mi 

smo vendarle vzgoja, 

ne, in takrat je 

prevladoval en tak… 

če je kdo reku 

psihoterapija, je bil to 

enačaj, nek tak 

Vidi se kot socialni 

pedagog 

Strokovna 

predstavitev 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Na faksu izstopal 

Bil terapevtsko 

usmerjen 

V času študija za 

socialno pedagogiko 

terapevtska 

usmerjenost 

»bogokletna«  

Socialna pedagogika 

je vzgoja 
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stereotipen vzorc neke 

psihoanalize, ne, kjer 

tm negibno ležiš in 

neki govoriš, ne in nč 

konkretno ne agiraš v 

življenjskem prostoru 

in tko. 

Psihoterapijo enačili s 

psihoanalizo 

Prisotno prepričanje, 

da pri terapiji ne 

deluješ dovolj v 

življenjskem prostoru 

No pol dejansko sm 

šou tut v špecializacijo 

in ratou tut 

psihoterapevt tko, in 

zdej z leti vidm, da sej 

pravm, ne, itak je pač 

narava dela čedalje bl 

taka kokr sm prej reku, 

da je v glavnem 95 % 

vzgoje in s tem se prav 

socialnopedagoškega 

delovanja. So pa 

seveda določene 

specifike še vedno med 

vzgojo in terapijo, 

ampak tko k sm reku 

veste, vse se začne pr 

odnosu in pr eni 

zdravi razmejenosti in 

jasnosti in direktnosti 

to rabte, če vzgajate al 

pa če mate, ne vem, 

eno privat terapijo. 

Tko da ja tko, z vidika 

te profeisonalne 

identitete čedalje bl 

spet prhajam, da v 

bistvu sm socialni 

pedagog z dragoceno 

terapevtsko 

oplemenitvijo. 

Specializacija iz 

psihoterapije 

Strokovno delo v 

praksi 

Narava dela 95 % 

vzgoje 

Socialnopedagoško 

delovanje 

Določene specifike 

med vzgojo in terapijo 

Vse se začne pri 

odnosu 

Zdrava razmejenost, 

jasnost, direktnost 

Z vidika profesionalne 

identitete socialni 

pedagog 

Socialni pedagog z 

dragoceno terapevtsko 

oplemenitvijo 

Js mislm, da je 

taglavna razlika glih v 

široko, kako se temu 

reče, širini enih znanj, 

ker sej pravm, mi smo 

bli ena taka zlo srečna 

generacija na socialni 

pedagogiki, ker smo 

bli prvič kot letnik tko 

fajn ljudje na kupu, 

Razlika od ostalih 

profilov široko znanje 

Diferenciacija z 

ostalimi profili 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Lepi spomini na 

sošolce 

Kompetence in znanje 

za delo 
Znanja in kompetence 
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ampak drugo je pa to, 

da je bil takrat 

program zlo, zlo 

raznolik. Ne upam si 

sodit kašn je zdej k ga 

premal poznam, 

ampak mi smo mel res 

od pač teh splošnih 

zadev metodika, 

teorija inštitucij, 

teorije deviantnosti, 

potem je blo pa dost 

tega in psihiatrijo smo 

mel in penologijo smo 

mel in psihodinamiko 

in pač te defektološke 

predmete smo mel, tko, 

da to je, pa pač to 

socialno zakonodajo, 

se že več ne spomnem, 

kako se je rekl. In to je 

res ena taka 

zakladnica, ne, da pol 

k si v praksi samo 

predalčki hodjo in sam 

tk, tk, odpiraš in maš 

nabor in to se men zdi 

res ful dragoceno, tko 

da js mislm, da je to 

razlika, ne. 

Raznolik študijski 

program 

Splošni in predmetno 

specifični predmeti 

Metodika, teorije 

deviantnosti, 

psihodinamika, 

defektološki 

predmeti… 

Zakladnica znanj 

Odpiranje predalčkov 

v praksi 

Dragoceno znanje 

Ker ostale vidm, da so 

dost, ja seveda, ne, 

recimo, pa sej nočem 

zdej neki kategorizirat, 

ampak psihologi so v 

eni svoji špuri, ne, in 

zmanjka ta skupnostni 

vidik recimo ful, ne, pa 

nekih teh intervencij v 

življenjskem prostoru 

pa tko, ane. Aaa, pol 

sej pr nas mamo, pol 

recimo mamo 

»tasuhe« pedagoge 

une iz Filozofske 

fakultete, jim zmanjka 

neke specifike tut, kar 

se tiče teh, ne vem, 

bom reku 

psihopatologije, 

socialne patologije, ta 

Psihologi v svoji 

»špuri« 

Diferenciacija z 

ostalimi profili 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Psihologi nimajo 

skupnostnega vidika 

Ostalim manjkajo 

intervencije v 

življenjskem prostoru 

Pedagogi s Filozofske 

fakultete 

Pedagogi nimajo 

specifičnih znanj 

psihopatologije in 

socialne patologije 

Največja podobnost s 

socialnim delom 
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del jim zmanjka, ta 

mal marginalen del, 

recva temu tko. Pol 

socialno delo še najbl 

nekje recmo temu 

podobn nam, tko no v 

smislu znanja. Pol 

mamo pr nas pa itak 

še ene druge profile k 

so pa pač ja, bl ozko 

usmerjeni, bl na en 

ožji vrtiček tko, da tuki 

mislm, da je res 

specifika v tej 

razvejanosti, ne, k je 

men zlo dobrodošla, 

ker mi pač daje večjo 

možnost izbire pa tut 

vem, da obstajajo 

določene stvari k 

drgač ne bi vedu, da 

sploh obstajajo. 

Podobna znanja kot 

socialno delo 

Drugi profili 

Ostali ožje usmerjeni 

v svoje področje 

Specifika je 

razvejanost znanja 

Razvejanost zelo 

dobrodošla 

Večja možnost izbire 

Poznavanje različnih 

stvari 

Mislm, da tukej 

manjka enga preboja, 

moglo bi bit več fajta, 

da se prepozna 

socialna pedagogika, v 

smislu javnega 

izpostavljanja. K 

recimo zdle k je to 

dogajanje okol te 

ukinitve finaciranja 

dodatne strokovne 

pomoči, js pogrešam 

glas stroke, zdej bi se 

mogl oglast pa 

povedat strokovno 

mnenje, se izpostavt in 

pač se pol s tem veča 

prepoznavnost. 

Premalo javnega 

izpostavljanja 

socialnih pedagogov 

Prepoznavnost 

socialne pedagogike 

Delo socialnih 

pedagogov in njihova 

strokovna 

predstavitev 

Socialni pedagogi 

premalo »agresivni« v 

strokovnih krogih 

Manjkajoč glas stroke 

ob javnih vprašanjih 
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