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POVZETEK 

 

V magistrskem delu se ukvarjamo s svetovalnimi procesi v oţjem kontekstu svetovalnega 

dela v šoli, in sicer svetovanje učencu, staršu, učiteljici in šolskemu timu. Predstavimo 

okvir dela svetovalnega delavca s Programskimi smernicami svetovalne sluţbe v osnovni 

šoli in Etičnim kodeksom ter nabor pričakovanih kompetenc in osebnih lastnosti. 

 

Delo izhaja iz teoretičnih izhodišč sistemske teorije, sinergetike in teorije gestalt pristopa. 

Sinergetika je transdisciplinarni model, v katerem so osrednjega pomena sinergetična 

generična načela. Sistemski pogled svetovalca preusmeri od posameznika k interakcijam, 

spodbuja kroţne interakcije med posamezniki in deli sistema, ki se povezujejo in najdejo 

svoje rešitve. V nadaljevanju so prikazane stičnosti in razlike obeh pristopov. 

Predstavimo osnovne stebre gestalt teorije: fenomenologijo, teorijo polja in dialog, 

zavedanje, kontakt itd. Z razumevanjem konteksta situacije skozi teorijo polja in z 

uporabo dialoga lahko soustvarjamo bolj kakovostne in sodelovalne odnose. Natančneje 

predstavimo osnovne teoretske koncepte za delo s posamezniki in sistemi.  

 

V empiričnem delu analiziramo tri različne svetovalne procese, predstavimo jih 

kronološko, sledi njihov opis z vidika gestalt pristopa in sinergetičnih generičnih načel, 

dopolnjena s samoevalvacijo postopkov in refleksijo raziskovalke. 

 

Ugotovitve nam pokaţejo, da sta oba pristopa skladna, spodbujata odnosno stabilnost in 

zaupnost, krepita kontakt in dialog med vsemi, ki so vključeni v proces, in zagotavljata 

širši sistemski pristop v šolskem prostoru. Gestalt in sinergetični principi dela so 

aplikativni tudi za vodenje drugih procesov med učitelji, učenci in starši. Oba pristopa 

podpirata fenomenološko in dialoško metodo, se usmerjata v sedanjost, k svetovancem, in 

sicer v iskanje skupnih  rešitev in virov moči. 

 

Med kompetencami najbolj izstopajo sposobnost zavedanja sebe in situacij, biti prisoten 

in usmerjen v sedanjost, neposredna in pristna komunikacija, znanje pogajalskih in 

mediacijskih veščin ter jezika nenasilne komunikacije. 

  

 

KLJUČNE BESEDE: šola, svetovalni procesi, gestalt pristop, sinergetika, kompetence, 

sistemski pogled. 
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Processes of counselling in Primary School 
 
ABSTRACT 
 

The present paper deals with counseling processes in the context of counseling at school, 

counseling pupils, parent, teacher and school team. We introduce a framework for school 

counselor with the Program guidelines and the Code of Ethics and a set of expected 

competencies and personal qualities. 

 

The work is based on theoretical principles of system theory, synergetics and theory of 

Gestalt approach. Synergetics is a transdisciplinary model in which the central are 

synergetic generic principles of theory of complexity. The counsellor's view shifted from 

the individual to interactions, promote circular interactions between individuals and the 

system components that connect and find their own solutions. It focuses on the 

comparison of similarities and differences of both approaches. We introduce the basic 

pillars of Gestalt theory: phenomenology, field theory and dialogue, awareness, contact, 

etc. By understanding the context of the situation through field theory and using dialogue 

counsellor can help to create better quality and cooperative relations. More specifically 

we introduce the basic concepts of working with individuals and systems. 

 

In the empirical part we analyze three different study cases, presenting them in 

chronological order, followed by their description in terms of Gestalt approach and 

Synergic generic principles added with self-evaluation procedures and self-reflection of 

the researcher. The purpose of empirical part is to discover the value of both approaches 

for counseling processes in the primary school. 

 

The findings show us that both are consistent approaches, with the goal to promote 

stability and confidentiality, strengthen contact and dialogue between all those involved 

in the process and provide a broader systemic approach in schools. Gestalt principles and 

synergic process can be applied also to other processes between teachers, students and 

parents. Furthermore they both support the phenomenological and dialogical method 

which are focused on the present, person oriented and in the search for common solutions 

and sources of power. 

 

Among the most prominent competencies ability is self-awareness in the situations, being 

present and focused on the here and now, direct and authentic communication, 

negotiation and mediation skills and language skills of non-violent communication. 

 

 

KEY WORDS: School counseling processes, Gestalt approach, Synergetics, 

competencies, systemic view. 
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UVOD 

 

Delo obravnava svetovalne procese v šolskem kontekstu. Svetovalni delavci, izhajajoč iz 

znanja, pridobljenega na fakulteti in v dodatnem izpopolnjevanju, sledijo različnim 

teoretskim izhodiščem, iz katerih potem po svojem občutku in izkušnjah izpeljejo »svojo 

teorijo«. 

 

Svetovalčeva vloga je kompleksna in zahtevna; delo je raznoliko in sega v vse podsisteme 

v šoli. S tem ima svetovalni delavec posebno mesto v šoli. Realnost šolskega konteksta z 

mnogimi interakcijami med posamezniki in sistemi prinaša pisan nabor nalog in vlog 

svetovalnega delavca. Seznam del zajema vse od osebnega svetovanja učiteljem in 

staršem ter posvetovanja z njimi, koordiniranja timov in strokovnih skupin, sodelovanja v 

načrtovanju vzgojnega dela, vodenja šole za starše, organiziranja in/ali izvajanja 

predavanj za učitelje, organiziranja izobraţevanja, pomoči vodstvu pri vpeljevanju 

novosti do sodelovanja v študijskih skupinah in sledenju spremembam v šolstvu, vodenja 

preventivnih delavnic za učence in seveda do obilice administrativnih obveznosti itd. 

 

Našteto od šolskega svetovalnega delavca zahteva, da zna situacije in probleme misliti 

sistemsko in sočasno tudi s stališča vsakega posameznika. Zahteva komunikacijske 

veščine, določeno mero osebne integritete, da se znajde v gozdu pravil, pravic in 

dolţnosti in zdrţi negotovost v času skupnega iskanja rešitev. Tudi to, da (so)ustvarja 

take delovne odnose, kjer je mogoče dobro opraviti naloge in sočasno oblikovati dobre 

odnose. Kajti odnosi, dobri odnosi, so srce vsake šole.  

 

Za svetovalnega delavca je zelo pomembno, da k svojemu delu pristopa sistematično in 

celostno, tako da celostno obravnava tudi posameznika (mišljenje, čustva, telo), ki ga 

razume in vidi kot del širšega konteksta. V svetovalnem odnosu upošteva posameznikove 

povezave z ostalimi udeleţenci in podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo 

ravnanje in spodbuja dialog med njimi. V vseh treh pristopih, ki jih predstavimo v 

teoretskem delu, to je v sistemskem, sinergetičnem in gestalt pristopu, posameznika 

razumeva v kontekstu njegove ţivljenjske situacije. Posameznik je vedno v odnosu z 

'drugim', tudi kadar gre za individualno svetovanje. 

 

Namen dela je pokazati, kako je mogoče voditi svetovalne procese v šoli tako, da smo 

naravnani na iskanje rešitev, usmerjeni v sedanjost in s perspektive vključenosti in moči. 

Skozi analizo izbranih primerov pokaţemo, kako lahko izstopimo iz vzročno-

posledičnega razmišljanja, usmerjenega k problemom, in se naravnamo na iskanje rešitev. 

Posameznik ni objekt obravnave, ampak subjekt s svojimi viri moči, ki bistveno prispeva 

k rešitvam. Mnogo bolj nas zanima 'kako' kot pa 'zakaj'. Včasih so rešitve, do katerih 

pridemo, zelo preproste. Včasih so tako očitne, da se sprašujemo, kako da jih nismo takoj 

uvideli. Pomembna pa je bila skupna pot do njih, saj smo se skozi iskanje srečevali, se 

prepoznavali, se usklajevali. Le tako so rešitve postale naše skupne, da smo lahko vsak s 

svojim delom odgovornosti stali za njimi in se jih veselili. 

 

Spoštljiva komunikacija, sposobnost odpovedati se dvomu o svetovancu, kot pravi G. 

Čačinovič Vogrinčič (2011), in zaupanje v proces, mi bi temu rekli kar zaupanje v 
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ţivljenje, so tako izhodišče kot tudi rezultat naše usmeritve pri delu z ljudmi. Menimo, da 

za zaupanje v proces/ţivljenje velja enako kot za ljubezen: »Več kot je damo, več je 

imamo.« 

 

Skozi delo se sprehodimo od Programskih smernic svetovalne sluţbe v osnovni šoli 

(1999) in Etičnega kodeksa (1998), ki zarišejo območja in področja svetovalnega dela v 

šoli, sledi pregled priporočenih kompetenc in osebnostnih lastnosti svetovalca, pregled 

teoretskih izhodišč sistemskega, sinergetskega in gestaltističnega pristopa, stičnosti in 

razlike pristopov. V empiričnem delu pa predstavimo tri študije primerov, v katerih 

predstavimo in analiziramo izvedene procese.  
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TEORETSKI DEL 
 

 

 

 

1 PROGRAMSKE SMERNICE SVETOVALNE SLUŽBE 
 

 

Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli (1999) so pomemben dokument, ki 

svetovalcu nudi oporo in osnovno orientacijo v mnoţici njegovih nalog. Njihovo 

uresničevanje po našem mnenju zahteva od svetovalnega delavca jasno zavedanje svoje 

vloge in razumevanje sistemov, v katere je vpet. Bogato strokovno znanje, razvijanje 

sposobnosti zaupanja vase in uveljavljanja svojih stališč ob hkratnem razumevanju in 

večji tolerantnosti do drugih pa zahtevata od svetovalnega delavca veliko osebnega dela, 

dobro organiziranost, jasen pregled nad prioritetami in zastavljenimi cilji ter moč za 

spopadanje s problemi na poti do ciljev (Verbnik Dobnikar, 2015).  

 

Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli (1999) opisujejo značilnosti in 

namen svetovalne sluţbe, znotraj načel in osnovnih področij svetovalnega dela pa 

opredeljujejo posamezne naloge svetovalnih delavcev. Svetovalni delavec ni servis, 

ampak strokovni delavec, pri čemer je velikokrat pomočnik drugim. Smernice sicer precej 

ohlapno opisujejo različne oblike in metode dela, ki so definirane v okviru svetovalnega 

odnosa, s tem pa svetovalni sluţbi puščajo bolj odprte moţnosti delovanja. Svetovalna 

sluţba je svoj podsistem, »po svojem poloţaju, vlogi in nalogah ni niti izven sistema niti 

nad njim«, temveč si skupaj z ostalimi podsistemi prizadeva uresničevati temeljni cilj šole 

kot celote (Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli, 1999, str. 6). 

 

Dokument s temeljnim načelom aktualnosti posamezni svetovalni sluţbi omogoča, da se 

čim bolj prilagodi konkretnim pogojem dela. Svetovalni delavci na šoli so namreč lahko 

različnih izobrazbenih profilov: psihologi, pedagogi, socialni pedagogi, inkluzivni 

pedagogi, socialni delavci, ki imajo različno predznanje in so tekom študija razvijali 

različne kompetence. Dodatno izpopolnjevanje svetovalnega delavca je delno lahko izraz 

potreb določenega zaposlitvenega mesta, torej potrebe konkretne šole, lahko pa je izbrano 

kot strokovna potreba posameznika. Tako mnogi dograjujejo svoje znanje v kateri od 

psihoterapevtskih šol (realitetna terapija, vedenjsko kognitivna terapija, integrativna 

terapija, transakcijska analiza, sistemska terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično 

programiranje itd.). 

 

 

 

1.1 Značilnosti in namen šolskega svetovalnega dela 
 

»Temeljni vzgojno-izobraţevalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne 

sluţbe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.« (Programske 

smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli, 1999, str. 5). Naloga šolske svetovalne sluţbe 

je v prvi vrsti pomagati učencem v njihovem osebnostnem razvoju in učenju v času 
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šolanja. Šolsko svetovanje zajema tako osebno kot tudi druge oblike pomoči, ki jo lahko 

posamezni strokovnjaki nudijo učencem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem ter 

staršem otrok. Cilj je pomagati učencu in oddelku ter učitelju, da bi se vzgojno-

izobraţevalno delo uspešno izvajalo. Za to vrsto pomoči so potrebne kompetence dela s 

sistemom, poznavanje različnih vlog podsistemov in koordiniranje med njimi. 

 

Temeljna naloga šolske svetovalne sluţbe je, »da se na podlagi svojega posebnega 

strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način 

vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-

izobraţevalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleţenci v šoli in po 

potrebi z drugimi ustreznimi ustanovami.« (Programske smernice svetovalne sluţbe v 

osnovni šoli, 1999, str. 5). Glede na zahtevane naloge mora svetovalni delavec imeti 

znanje tako na ravni ravnanja in svetovanja sistemu kot na ravni svetovanja posamezniku. 

 

 

 

1.2 Osnovna področja svetovalnega dela 
 

Osnovna področja dela svetovalne sluţbe zajemajo svetovalno delo z otroki in 

mladostniki, vzgojitelji in učitelji ter njihovimi pomočniki, s starši ter sodelovanje z 

vodstvom in zunanjimi ustanovami (zdravstveni domovi, centri za socialno delo, 

svetovalnimi centri, ...). Lahko ga strnemo v: 

- Delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko in v prvi vrsti izhaja iz načela 

dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in sodelovanja v 

svetovalnem odnosu. Poudarek je na preventivnih dejavnostih in nudenju pomoči in 

v to usmerjene intervencije. 

- Delo z učitelji poudarja posvetovalno delo z namenom preventive ali intervencije, 

skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela na šoli. 

- Delo s starši zajema posvetovalno delo s ciljem preventive, intervencije in 

načrtovanja, pomembnega za šolsko delo. 

- Delo z vodstvom obsega sodelovanje z namenom preučevanja učnih in vzgojnih 

procesov v sistemu konkretne šole z namenom konkretnega in načrtnega poseganja. 

- Delo z zunanjimi ustanovami vključuje sodelovanje z vrtci, drugimi osnovnimi in 

srednjimi šolami, svetovalnimi centri, centri za socialno delo, zdravstvenimi 

organizacijami, Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje itd 

(Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli, 1999, str. 18  - 19). 

 

 

 

1.3 Osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe 
 

Šolska svetovalna sluţba se preko treh osnovnih dejavnosti, to je dejavnosti pomoči, 

razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije vključuje v 

kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Preko treh 

osnovnih dejavnosti pomaga otrokom in mladostnikom, vzgojiteljem,  učiteljem, vodstvu 

in staršem in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega ţivljenja in dela v šoli: 

- Učenje in poučevanje, ki zajema neposredno pomoč nadarjenim učencem, učencem 
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z učnimi teţavami in učencem s posebnimi potrebami, koordinacijo pomoči in 

svetovalno preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitet učenja (učenje 

učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, strategij, učnih navad). 

- Ustvarjanje šolske kulture, vzgoje, klime in reda, ki zajema neposredno pomoč in 

organizacijo pomoči ter svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi 

teţavami. Pomoč učitelju pri delu z učno in vzgojno problematičnimi učenci. 

Predlaganje in svetovanje učitelju uporabe različnih metod in načinov dela za delo z 

oddelkom, na primer pri vključevanju novincev, preprečevanju vrstniškega nasilja 

in za vzpostavljanje kakovostnih odnosov med njim in oddelkom ter pomoč pri 

oblikovanju pozitivnega razrednega ozračja ter pozitivnih odnosov med učenci. 

- Spodbujanje telesnega in osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega 

razvoja, ki zajema svetovanje in neposredno pomoč učencem s teţavami v 

telesnem, osebnem in socialnem razvoju, svetovalno-preventivno delo z učenci (na 

primer programi za krepitev samopodobe, programi za učinkovitejšo komunikacijo, 

programi za reševanje konfliktov oziroma vrstniško mediacijo, učinkovito 

spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih, 

za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, preprečevanje nasilja in drugih 

za zdravje pomembnih temah itd. 

- Priprava na šolanje in poklicna orientacija, ki zajema svetovalno delo in 

posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami o 

vprašanji v zvezi s šolanjem (pomoč, načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter 

sprejema otrok v šolo, izdajanje strokovnega mnenja o ponavljanju in prešolanju 

učencev, posvetovanje pri usmerjanju učencev v različne zahtevnostne stopnje ter 

pri spremembah zahtevnostnih ravni), poklicno informiranje, diagnosticiranje, 

poklicno svetovanje in vzgoja, namestitev, zastopanje, povratno informiranje in 

sprejemanje svetovancev. 

- Pomoč pri premagovanju socialno-ekonomskih stisk. Svetovalec se vključuje v 

iskanje in nudenje moţnih oblik podpore in pomoči druţinam, kadar je zaradi 

njihovih socialno-ekonomskih stisk ogroţen učenčev telesni, osebni ali socialni 

razvoj, sodelovanje z razredniki in drugimi učitelji ter zunanjimi ustanovami 

(Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli, 1999, str. 14).  

 

Šola, odvisno od števila učencev, ki jo obiskujejo, običajno zaposluje različne profile 

svetovalnih delavcev, ki si tudi v skladu s svojimi specifičnimi znanji razdelijo naloge. 

Nekatere specifična opravila, na primer testiranje nadarjenosti, so dovoljena le 

psihologom. 

 

 

 

1.4 Vrste šolskega svetovanja 
 

Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli šolskemu svetovalnemu delavcu 

nalagajo dve osnovni vrsti svetovanja, in sicer: 

- Krizno kurativno svetovanje je v šoli zelo pogosto. Potrebno je takrat, ko se je 

problem ţe pojavil in ga je potrebno rešiti. Odziv mora biti takojšen in proces je 

večinoma kratek. Svetovalec v takih situacijah oceni, kakšno posredovanje je 

potrebno. Če oceni, da je potrebno takojšnje posredovanje, je pogosto njegov 

namen, da pomaga svetovancu pri spoprijemanju s čustvi in pri iskanju ustrezne 
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rešitve. 

- Razvojno-preventivno svetovanje je usmerjeno na skupino, svetovalec pripravi 

program, ki se veţe na vzgojno ali učno problematiko. Cilj je pripraviti učence na 

spoprijemanje s prihodnjimi dogodki na učnem, vedenjskem ali razvojnem 

področju. Preventivno svetovanje obsega področje primarne, sekundarne in 

terciarne preventive. 

 

Klasifikacija oblik šolskega svetovanja, ki se pojavlja v Programskih smernicah 

svetovalne sluţbe v osnovni šoli (1999), deli svetovanje na osebno svetovanje, skupinsko 

svetovanje in posvetovanje. 

 

 

1. Osebno svetovanje 

 

Osebno svetovanje je lahko namenjeno učencu, učitelju ali staršu. Čeprav gre za osebno, 

individualno svetovanje, je prednost te oblike svetovanja v šoli v tem,  da ima svetovalec 

dostop tudi do drugih informacij, saj je del šolskega konteksta in del vsakodnevnega 

dogajanja na šoli. Svetovalec naj bi deloval v smislu spoprijemanja in reševanja 

problemskih situacij ter vključeval tudi druge vpletene ter spodbujal komunikacijo med 

njimi. Tako je svetovalec pogosto koordinator dela med učenci, učitelji, starši in drugimi 

institucijami, kar je mogoče ravno zato, ker je del šolskega sistema.  

 

Svetovanec lahko pride sam po nasvet ali pa je k svetovalcu napoten. V tem smislu so 

največkrat napoteni učenci, ne le s strani učiteljev, pač pa tudi s strani staršev. Svetovalec 

se potem skupaj s svetovancem odloči, ali bo povabil oziroma vključil še druge osebe. 

Odvisno od preferenc in znanja svetovalca. Svetovalec različno pogosto kombinira 

osebno svetovanje s skupinskim svetovanjem. Pri tem je potrebna pozornost na 

razmejevanje in spoštovanje zaupnosti, posebno še, če je oseba sama prišla po pomoč in 

morda ne ţeli, da bi v reševanje teţave vključili še ostale relevantne osebe. Svetovalec 

morda vodi proces tako, da je do tega koraka mogoče priti po nekaj skupnih srečanjih. 

 

 

2. Skupinsko svetovanje 

 

Skupinsko svetovanje jemlje za izhodišče skupino, ne posameznika. Skupinsko 

svetovanje je namenjeno učencem, lahko pa tudi učiteljem ali skupini staršev. Gre 

običajno za skupino oseb, ki jih zdruţujejo podobni ali celo isti problem. Svetovalec ni 

usmerjen le v vsebino, pač pa tudi v opazovanje interakcij med člani skupine.  

 

Pečjak, Košir (2012) razlikujeta skupinsko svetovanje in skupinsko vodenje. Skupinsko 

vodenje pomeni, da cilje postavi vodja in da so ti cilji bolj poučne ali preventivne narave. 

To velja takrat, ko organizira različne dejavnosti za razvijanje pozitivne samopodobe, 

razvijanje socialne spretnosti, nenasilno reševanje konfliktov. Pri skupinskem svetovanju 

pa cilje določajo člani skupine, izhajajoč iz svojih potreb, vloga svetovalca pa je, da jim s 

svetovalnimi spretnostmi pomaga doseči njihov cilj. Menimo, da se obe vlogi v šolskem 

kontekstu prepletata in ju ni mogoče na tak način ločevati. Po naših izkušnjah svetovalec 

na eni ravni deluje kot vodja in usmerjevalec, na drugi ravni pa znotraj skupine nastopa 

tudi kot svetovalec. 
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Pri obeh načinih dela je potrebno, da svetovalec pozna osnove skupinskega dela, spretno 

uporablja različne načine dela v skupini, zmore spremljati in prepoznavati skupinsko 

dinamiko, zna ustavljati morebitni pritisk na posameznika, spodbuja sprejemanje 

različnosti in reševanje konfliktov v skupini in skrbi tako za avtonomnost kot povezanost 

članov skupine. Posebno pomembna je zaupnost, ki je lahko za mlajše otroke in 

mladostnike kar zahtevna naloga. V skupinskem delu so vrstniki lahko drug drugemu 

model, drug od drugega morda tudi laţje sprejemajo informacije kot od svetovalca. V 

skupini imajo priloţnost za medsebojno pomoč, začnejo se zavedati, da niso sami v 

problemski situaciji.  

 

 

3. Posvetovanje 

 

Namenjeno je učiteljem in staršem, ki od svetovalnega delavca ţelijo nasvet v zvezi z 

odnosom ali delovno nalogo. Svetovalec pomaga posvetovancem, da so bolj učinkoviti, z 

njimi razmišlja o problemih in skrbeh, pomaga do več znanja in pri razvoju spretnosti ali 

zaupanju vase (Pečjak, Košir, 2012). Kadar je posvetovanec učitelj, se svetovalni delavec 

običajno ne vključuje neposredno v delo z otrokom ali starši, pač pa učitelju nudi 

podporo, z njim razmišlja in raziskuje različne moţnosti, skupaj načrtujeta drugačne 

načine ipd. Pogoste teme, za katere iščejo posvet starši, so predvsem teţave otrok, kot so: 

strah pred šolo, izostajanje in izogibanje pouku, teţave z vključevanjem otroka v 

vrstniško skupino, nemir ali tesnoba, nemotiviranost za šolsko delo, povezano s 

spremembami v druţini (ločitev, bolezen ali smrt v druţini), doţivljanje vrstniškega 

nasilja ipd. Učitelji pa iščejo posvetovanje v povezavi s teţavami v odnosu z učencem, 

preverjanje in iskanje učinkovitega sodelovanja s starši, posebno še, kadar so soočeni s 

kritiko svojega dela ali pričakovanji, ki jih učitelj ne more ali ne ţeli uresničiti. 

 

 

 

1.5 Področja dela svetovalnega delavca 
 

Zaradi  raznolikosti potreb učencev, učiteljev in staršev ter vodstva je za svetovalnega 

delavca v šoli nujno poznavanje različnih socialno pedagoških intervencij, ki jih lahko 

razporedimo na kontinuumu od pedagoškega do psihološkega oziroma socialno 

terapevtskega dela. V praksi ta področja seveda niso ločena, pač pa se področja prelivajo 

ena v drugo in se dopolnjujejo. 
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Preglednica 1: Shema področij socialno-pedagoških intervencij  

 

Pedagoško..........................................................................................Socialno terapevtsko 

Področja socialno pedagoških intervencij 

 

Izobraţevanje 

 

Vzgoja 

 

Svetovanje 

 

Korekcija  

Socialna 

terapija 

 

Definicija 

»Razvoj 

kompetenc 

skozi nova 

znanja« 

Osebnostni razvoj, 

s o c i a l i z a c i j a, 

kulturalizacija 

Krajša, časovno  

o m e j e n a 

institucionalna 

pomoč osebi, da bi 

rešila svoje teţave 

Krajša ali daljša pomoč 

pri g l o b l j i h  in   

r e s n e j š i h 

medosebnih in socialnih 

teţavah 

 

Cilj 

Glavni cilj je 

prenos 

informacij in 

znanja 

Razvoj doţivljanja 

in v e d e n j a, 

samorazumevanja 

P o d p o r a in  

s p r o s t i te v 

in rešitev teţav 

Predelava »kriz« in 

konfliktov 

 

Vir: Pallash, 1993, v: Kobolt, 2004, str. 11 - 12. 

 

Shema prikazuje svetovalčev spekter delovanja,  ki zahteva široko paleto znanj in veščin, 

da bi ustrezno in zadovoljivo izpolnil vsa področja.  

 

Specifično svetovalno delo lahko zajema tudi izobraţevalne in vzgojne intervencije in 

obratno; konkretne izobraţevalne intervencije lahko zajemajo posamezne svetovalne 

intervencije. Posamezne intervencije namreč v praksi teţko razmejimo, saj vplivajo druga 

na drugo in se prepletajo med seboj. V tem kontekstu so pomembne in jih navajamo 

predvsem za razumevanje raznolikosti in različnosti dela šolske svetovalne sluţbe. 

 

 

 

 

2 ETIČNI KODEKS SVETOVALNIH DELAVCEV V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU 

 

 

Etični kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraţevanju
1
 je bil oblikovan z 

namenom, da bi predstavljal vodnik v etični praksi in sredstvo ocenjevanja lastnega dela 

in presojanja etičnosti in strokovnosti dela drugih ter predstavlja kontrolo kvalitete znotraj 

stroke in zaščito svetovalnih delavcev pred neutemeljenimi obtoţbami in kritikami. 

Upoštevanje načel tega kodeksa je moralna obveznost in poklicna dolţnost svetovalnih 

                                                           
1
 Sprejet na občnem zboru Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, novembra 1998. 
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delavcev.  

 

V etičnem kodeksu so zapisana najpomembnejša načela, po katerih se ravnajo svetovalni 

delavci v šolah. Svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc 

pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeleţencev vzgojno-

izobraţevalnega procesa v okviru ustanove, v kateri deluje, in se ravna po osnovnih 

načelih svetovanja: prostovoljnost, zaupnost in dobrobit svetovanca. Svetovalni odnos je 

zaupen in zahteva upoštevanje vseh zakonov in etičnih standardov.    

 

Etični kodeks je smiseln, če strokovnjakom pomaga, jih usmerja pri njihovem delu z 

ljudmi, in če ga delavci strok, ki delajo z ljudmi, tudi uporabljajo in upoštevajo. Čeprav v 

njem niso zajeti vsi konkretni problemi, saj delo z ljudmi zahteva nenehno prilagajanje 

situaciji, pa je pomembno, da je oblikovani tako, da nudi smernice delovanja. Etični 

kodeksi so pokazatelji profesionalizacije določene stroke (Jeriček, 2000). 

 

 

1. Svetovalni delavec in otrok 

 Svetovalni delavec je najprej in predvsem odgovoren otroku, ki ga obravnava s 

spoštovanjem kot enakovrednega posameznika.  

 Otroka celostno obravnava tako, da upošteva vse ravni njegove osebnosti in 

spodbuja njegov razvoj.  

 Svetovalni delavec mora seznaniti otroka oziroma njegovega zakonitega zastopnika 

z namenom, cilji, tehnikami, pravili in z realnimi pričakovanju svetovalnega 

postopka.  

 Odgovoren je za varovanje in zaščito pravic otroka v skladu z veljavno zakonodajo. 

Če pride do konflikta pravic, mora svetovalni delavec delati v dobrobit otroka.   

 

 

2. Svetovalni delavec in starši 

 Spoštuje neodtujljive pravice in odgovornosti staršev ter si prizadeva z njimi 

sodelovati v dobrobit otroka.  

 Svetovalni delavec obvešča starše o svoji vlogi. Pri tem je pomembno, da poudari 

zaupno naravo svetovalnega odnosa.  

 Staršem priskrbi in posreduje natančno in relevantno informacijo na objektiven in 

razumljiv način.  

 Z informacijami, ki jih prejme od staršev, ravna strokovno in v skladu z veljavno 

doktrino.  

 Pravica in dolţnost svetovalnega delavca je, da se povezuje z drugimi ustanovami, 

kadar starši s svojim ravnanjem ogroţajo otrokov razvoj. 

 

 

3. Svetovalni delavec in ustanova ter sodelavci 

 Svetovalni delavec s svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispeva h kvaliteti 

vzgojno-izobraţevalnega procesa in ugledu ustanove.  

 Spoštuje strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost 

sodelavcev ter si prizadeva za dobre medosebne odnose.  

 S sodelavci si izmenjuje strokovne vire, pridobljeno strokovno znanje in 
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informacije.  

 Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju skupnih nalog ustanove. 

 

 

4. Svetovalni delavec in družba 

 V interesu otroka in drugih udeleţencev svetovalnega procesa sodeluje z 

ustanovami, organizacijami in posamezniki.  

 Spodbuja sodelovanje med ustanovami, ki se ukvarjajo z razvojem, vzgojo in 

izobraţevanjem otrok.  

 Sodeluje pri razvoju izobraţevalnih postopkov in programov, ki ustrezajo potrebam 

otrok.  

 Sprejema odgovornost za svoja ravnanja. 

 

 

5. Svetovalni delavec in stroka 

 Stalno izpopolnjuje, vrednoti in izboljšuje strokovno znanje s sodobnimi spoznanji 

ustreznih strok.  

 Za ohranjanje in izpopolnjevanje strokovne kompetence se izobraţuje v 

intervizijskih in supervizijskih skupinah.  

 Svetovalni delavec izmenjuje svoje znanje z drugimi in prispeva k razvoju stroke.  

 Skrbi za svoje osebne potrebe in integriteto.  

 Zaradi utemeljenih osebnih razlogov lahko svetovalni delavec odkloni svetovalni 

proces. 

 

 

Programske smernice svetovalne sluţbe v osnovni šoli (1999) in Etični kodeks (1998) sta 

dva najpomembnejša dokumenta, s katerima je začrtano delo svetovalnega delavca in 

njegov odnos do svetovancev.  Prvi dokument govori predvsem o nalogah in oblikah dela, 

drugi pa o etični drţi, ki naj jo svetovalni delavec vzdrţuje tako v odnosu do svetovancev 

kot tudi do sebe, saj opredeljuje kot etično zahtevo ne le svetovalčevo skrb za stalno 

izpopolnjevanje in ohranjanje strokovne kompetence, pač pa tudi njegovo skrb za svoje 

osebne potrebe in integriteto.  

 

 

 

 

3 KOMPETENCE IN OSEBNE LASTNOSTI SVETOVALNEGA 
DELAVCA 

 

 

Za potrebe tega dela smo naredili kratek pregled skozi dokumente, v katerih visokošolske 

izobraţevalne ustanove predstavljajo pričakovane cilje in kompetence diplomantov, ki se 

kasneje lahko zaposlijo v šolski svetovalni sluţbi. Pregledali smo cilje in kompetence, ki 

naj bi jih dosegel študent v izobraţevanju na študijski smeri Pedagogika na Filozofski 

fakulteti Univerze v Ljubljani, študent Inkluzivne vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze 

na Primorskem in študent študijske smeri Socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti na 

Univerzi v Ljubljani (internetni viri). 
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Izbrane kompetence svetovalnega delavca vsebujejo odnosne dimenzije dela s 

posamezniki (individualno svetovanje učencem, posvetovanje z učiteljem in posvetovanje 

s staršem) in skupinami, kompetence za delo s stališča udeleţenosti, to so kompetence za 

razumevanje posameznikovega ravnanja in njegovega odnosa z okoljem in kompetence 

za delo s perspektive moči. Izbor vsebuje tudi kompetence za delo s sistemi, za katere 

menimo, da so ključne za vodenje svetovalnih procesov s sistemi in podsistemi v 

kontekstu šole. 

 

V nadaljevanju tega poglavja pa kompetencam dodamo tudi osebnostne lastnosti, ki naj bi 

jih svetovalni delavec imel oziroma naj bi jih razvijal, da bo uspešno opravljal svoje delo. 

 

Iz nabora kompetenc, ki jih navaja učni načrt Inkluzivne pedagogike (Pef UP), 

povzemamo: 

- razvijanje občutljivosti za potrebe posameznikov in njihovih svojcev ter za etično 

ravnanje;  

- delovanje s spoštovanjem in upoštevanjem človekovih pravic, integritete in 

dostojanstva posameznika;  

- občutljivost za potrebe, kompetence za nudenje podpore pri samovrednotenju, 

zaupanju v lastne moči ter razvijanju pozitivnih pričakovanj;  

- zmoţnost vzpostavljanja in vzdrţevanja partnerskega odnosa z uporabniki in 

drugimi sodelujočimi;  

- sposobnost sprejemanja interesov posameznika in uporaba notranje motivacije 

posameznika za razvoj potrebnih spretnosti; 

- sposobnost sprejemanja interesov posameznika in uporaba notranje motivacije 

posameznika za razvoj potrebnih spretnosti; 

- sposobnost oblikovanja pričakovanj za vsakega učečega, glede na njegove 

sposobnosti in spretnosti; 

- poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja s kolegi, vodstvom in širšim 

druţbenim okoljem ter razvijanje veščin vzpostavljanja partnerstva s starši, 

druţinami in okoljem; 

- razvijanje veščin timskega dela in strateškega delovanja; občutljivost/odprtost za 

ljudi in socialne situacije; razvijanje etičnosti in odgovornosti; 

- upoštevanje okolja, vseh in vsakega posameznika, ki so/je vključen/i v edukacijo;  

- znanje  aktiviranja samoregulativnih mehanizmov pri udeleţencih; 

- znanje prepoznavanja in prilagoditve dela učencem z različnimi sposobnostmi na 

različnih področjih;  

- razvijanje kritičnosti in reflektivnosti ter razvijanje strategij reflektivnega praktika;  

- zmoţnost samorefleksije in načrtovanja sprememb ter delo na sebi (introspekcija, 

avtorefleksija, samoevalvacija). 

 

Dodajamo nekatere kompetence, povzete iz študijskega programa Socialna pedagogika 

(PeF): 

- sposobnost komuniciranja;  

- ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov;  
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- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in 

prizadevanje za kakovost;  

- iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in 

strokovnega usposabljanja;  

- organizacijske in vodstvene sposobnosti;  

- poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in 

izobraţevanju);  

- poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, 

multikulturalnost;  

- razumevanje odnosov med vzgojno-izobraţevalno institucijo in socialnim okoljem;  

- sistemsko gledanje in delovanje;  

- obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje 

intervencijskih programov;  

- zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 

uporabnika oziroma skupine; 

- poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih 

teoretskih modelov;  

- razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in 

drugih kultur in subkultur;  

- sposobnost neobsojajočega dela; empatičnost in komunikacijska odprtost; 

zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi;  

- sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj, motiviranost za 

supervizijske in intervizijske oblike dela;  

- ocena kakovosti in moţnosti v posameznikovih socialnih mreţah (sorodstvo, 

sosedstvo, mreţa institucij, itd.);  

- strokovno delo, usmerjeno  v ţivljenjsko polje uporabnika;  

- sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih;  

- sodelovanje in delo s starši, druţinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi 

socialnimi skupinami;  

- vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij;  

- sodelovalno delo v več disciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, 

evalvacijskih skupinah.  

 

Iz študijskega programa Pedagogika (FF) dodajamo še kompetence:  

- kritično in celostno razmišljanje na interdisciplinaren in celosten način; 

- komunikacijska odprtost in sposobnost usklajevanja različnih interesov; 

- odprtost za alternativne poglede in rešitve;  

- zmoţnost kooperativnosti in skupinskega dela in samostojnega delovanja v timu. 

 

Med kompetence za uspešno delovanje in vodenje svetovalnih procesov bi lahko dodali 

še strokovno disciplino. Strokovna disciplina je kvaliteta svetovalnega delavca, ki je 

pomembna za vzpostavljanje svetovalnega odnosa, nudenje občutka varnosti in zaupanja. 

Flaker (2003, str. 94, v Šugman Bohinc, 2011) kot elemente strokovne discipline navaja: 

točnost, spoštljivost, dostopnost, zanesljivost v smislu upoštevanja dogovorov, varovanje 
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podatkov, poklicna molčečnost in jasno sprejemanje svojega dogovorjenega deleţa 

odgovornosti. Na seznam načel strokovne discipline za poklice izobraţevanja in pomoči 

dodaja še nekatere, ki odslikavajo ţe tudi način vodenja svetovalnega procesa, in sicer: 

dogovor o sodelovanju v delovnem odnosu, perspektivo moči, etiko udeleţenosti, skupno 

opredelitev ţelene spremembe problemske situacije oziroma problemskega vzorca, 

skupno in razvidno raziskovanje razpoloţljivih in dodatno potrebnih virov za rešitev 

problema, skupni dogovor o načrtu majhnih, uresničljivih korakov v smeri ţelenega 

razpleta, spremljanje udejanjanja teh korakov in po potrebi dopolnjevanje ter 

spreminjanje načrta korakov, dogovor o koncu sodelovanja v delovnem odnosu idr. 

(Šugman Bohinc idr., 2007, v 2011). 

 

Poleg naštetega pa Šugman Bohinc (2000) navaja, da se od svetovalca pričakuje tudi 

- sposobnost variirati lastno vedenje, kar pomeni, da smo sposobni čim bolj 

raznolikih dejanj in odgovorov, ter  

- sposobnost razlikovati in uporabiti učinke svojega vedenja za usmerjanje svojega 

nadaljnjega vedenja.  

Razvijanje novih razlik je učenje, je spoznavanje novega. (Šugman Bohinc, 2000). 

 

Iz lastne prakse naj omenimo še nekatere, ki bi po našem mnenju dopolnile seznam:  

- usposobljenost za vodenje dialoga;  

- usposobljenost za reševanje konfliktov - vodenje mediacije;  

- znanje praktičnih veščin in jezika nenasilne komunikacije (M. Rosenberg, 2003); 

- razviti sposobnost biti prisoten, pristen oziroma avtentičen, fleksibilen in 

(samo)zavedajoč. S slednjim imamo v mislih zavedanje svojih potreb, zavedanje 

sebe v odnosu z drugim in zavedati se vpliva, ki ga ima naše ravnanje na odnos z 

drugim. Zelo pomembni sta po našem mnenju še dve sposobnosti, in sicer: zdrţati 

negotovost in zaupati v proces. 

 

Seznam kompetenc je torej zelo obširen. Zahteva veliko usposabljanja in stalno skrb za 

osebno rast. Kvalitetno izkustveno učenje in osebne izkušnje svetovalcu pomagajo 

oblikovati lastna stališča, da zgradi most med posredovanimi priporočili in lastnim 

spoznanji. 

 

Svetovalni delavec, ki se dobro počuti v svoji koţi in je razvil potrebne kompetence za 

opravljanje svojega dela, kaţe to navzven kot dobro psihično funkcioniranje (po 

Youngs, 2000): 

- dobro zaznavanje in kontrola realnosti (orientacija svojega poloţaja v okolje); 

- samoopazovanje (zavedanje lastnih motivov in občutkov omogoča boljšo 

prilagoditev); 

- zmoţnost uporabiti samokontrolo vedenja (sposobnost obvladovanja impulzov 

omogoča samoiniciativnost, aktivnost); 

- samoocenjevanje in sprejemanje (ustrezen občutek lastne vrednosti in pozitivnega 

samospoštovanja; to mu omogoča aktivnejši odnos z drugimi in s svojimi pogledi 

na stvari); 

- zmoţnost ustvarjati prisrčne odnose (zadovoljen posameznik laţje oblikuje pristne 

odnose, ni preveč okupiran s sabo, je občutljiv do drugih); 
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- produktivnost (usmerjanje energije v produktivno samoaktivnost, kar jim vrača 

novo energijo). 

 

Če se namesto zgoraj naštetih kvalitet pojavijo znaki izčrpanosti, izgube smisla, 

prevelika odmaknjenost ali prevelika odgovornost, izguba občutka samonadzora, je za 

svetovalca gotovo pomembno, da je sposoben poiskati ustrezno podporo v obliki 

supervizije. 

 

Opis del in nalog ter vlog, ki jih svetovalni delavec opravlja, zahteva tudi razvijanje 

določenih osebnih karakteristik. Po Corey (2004, str. 16) povzemamo osebne 

karakteristike svetovalcev, ki naj bi jih razvijali, da bi bili pri svojem delu kar najbolj 

učinkoviti in etični, osebno zadovoljni ter v korist svetovancem. Svetovalci: 

1. Imajo svojo identiteto. Vedo, kdo so, kaj lahko postanejo, kaj ţelijo od ţivljenja in 

ločijo, kaj je bistveno od nebistvenega. 

2. Spoštujejo se in se cenijo. Zmoţni so ponuditi pomoč in ljubezen, ki izhaja iz 

občutka lastne vrednosti in moči. 

3. Zmoţni so prepoznati in sprejeti svojo moč. Počutijo se odrasli v druţbi drugih 

ljudi, tem tudi dopuščajo, da se pred njimi počutijo močni. 

4. Pripravljeni so na spremembe. Kaţejo ţeljo in pripravljenost, da zapustijo območje 

gotovosti znanega, če niso zadovoljni s tem, kar imajo. Odločajo o tem, kako se 

ţelijo spreminjati, in delajo na tem, da postanejo oseba, kakršna ţelijo biti. 

5. Sprejemajo odločitve, ki vplivajo na njihovo ţivljenje. Zavedajo se svojih odločitev 

o sebi, drugih in svetu, v katerem ţivijo. Niso ţrtve lastnih zgodnejših odločitev in 

so jih pripravljeni tudi spremeniti. 

6. Počutijo se ţive in njihove odločitve so usmerjene na ţivljenje. Izbrali so, da bodo 

polno ţiveli, niso zadovoljni le s preţivetjem. 

7. So avtentični, iskreni in uspešni. Ne skrivajo se za maskami sterilnih vlog in fasad. 

8. Imajo smisel za humor. Ţivljenjske okoliščine so sposobni postaviti v določen 

okvir. Niso se pozabili smejati, še posebno ne lastnim slabostim in nasprotjem. 

9. Delajo napake in so jih sposobni priznati. Ne jemljejo lahkotno svojih napak, a se 

tudi ne ujamejo v stalno premišljanje o svojih napakah. 

10. V glavnem ţivijo v sedanjosti. Niso prikovani na preteklost niti niso silno usmerjeni 

v prihodnost. Zmoţni so ţiveti v tem trenutku in so prisotni v druţbi ljudi. 

11. Spoštujejo vpliv kulture. Zavedajo se, kako kultura vpliva na njih in spoštujejo 

različnost vrednot, ki jih priznavajo druge kulture. Občutljivi so za enkratne razlike, 

ki prihajajo iz različnosti kultur, druţbenega razreda, rase ali spola. 

12. Iskreno se zanimajo za dobrobit drugih ljudi. Takšno zanimanje temelji na 

spoštovanju, skrbi, zaupanju, resničnem cenjenju drugih ljudi. 

13. Globoko so vpeti v svoje delo in v njem vidijo smisel. Lahko sprejmejo slabe plati 

svojega dela, vendar niso ujetniki svojega dela. 

14. Sposobni so vzdrţevati zdrave meje. Čeprav se trudijo biti popolnoma prisotni v 

odnosu s klienti, teţav ne nosijo s seboj v svoj prosti čas. 

 

Bouwkamp in Bouwkamp (2014) pravita, da uspešnim strokovnim delavcem ni treba biti 

bogovi, saj v praksi dostikrat delajo »kot vedo in znajo«, vendar pa imajo to skupno 

lastnost, da vedno znova poiščejo stik, aktivirajo pomoč, poskrbijo, da se stiska omili in 
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se kriza umiri in da najdejo način, da se uresniči dobro sodelovanje. Pomembno je, da 

imajo osebnostne lastnosti, ki jih je potrebno umestiti v pravo ravnovesje, kar nam 

nazorno pokaţe preglednica (Schout, 2007 v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Preglednica 2: Umestitev osebnostnih lastnosti v pravo ravnovesje  

 

distanciran sočuten poistoveten 

nevtralen zvest simbiotski 

zaprt vase angažiran identificiran 

malodušen vztrajen vsiljiv 

poslušen pozitivno kritičen uporniški 

tog prožen popustljiv 

pesimističen optimističen nekritičen, evforičen 

neroden diplomatski strateški 

nepotrpeţljiv potrpežljiv letargičen 

predvidljiv kreativen nepremišljen 

utrujen odporen na stres preangaţiran 

egoističen velikodušen omalovaţujoč do sebe 

 

Vir: Schout, 2007 v: Bouwkamp in Bouwkamp, 2014. 

 

Po mnenju Bouwkamp in Bouwkamp (2014, str. 346) sta pomembni predvsem drža 

(srednji stolpec v preglednici) in sposobnost za akcijo. Pod akcijo razumeta sposobnost 

vzpostaviti stik in pridobiti zaupanje, motivirati, izkoristiti prostor med prostovoljno 

pomočjo in prisilo, okrepiti socialne mreţe, dati priloţnost za navezovanje in razvoj 

identitete, ustvariti dobronamernost in vzajemnost med ustanovami in strokovnjaki in 

zmoţnost reflektirati lastne osebnostne lastnosti. Ugotavljata tudi, da svetovalni delavci, 

ki imajo omenjeno drţo in sposobnost za akcijo, laţje ustvarjajo dobre pogoje dela. 

 

 

 

 

4 SISTEMSKI IN EKOSISTEMSKI PRISTOP 
 

 

Za svetovalca v šolskem kontekstu je pomembno poznavanje predvsem ekološke teorije 

(Brofenbrenner, 1979, v Pečjak, Košir, 2012) in sistemske teorije (Palazzoli, 1978, v 
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Pečjak, Košir, 2012; Sclippe in Schweitzer, 2003, Schiepeck, 2005, Lussi,1990, v 

Čačinovič Vogrinčič, 2013), ki so osnova za drugačno organiziranje svetovanja v šoli, saj 

se svetovalec ne usmerja le k posamezniku, pač pa tudi k sistemu in posameznika vidi 

znotraj sistema. Preteţno individualno svetovanje učencem nadomešča svetovanje vsem 

vpletenim, ki se jih teţava tiče, saj tako kot soustvarjajo vzorce za nastanek teţav, lahko 

soustvarijo tudi vzorce za spremembo in rešitev.  

 

 

Ekološka teorija 

 

Brofenbrennerjeva ekološka teorija govori o mikrosistemu, mezosistemu, ekosistemu in 

makrosistemu. Vsak posameznik je del vseh teh sistemov, med njimi poteka sovplivanje, 

zato je za svetovalčevo razumevanje situacije in posameznika v njej pomembno tudi 

poznavanje njegove udeleţenosti in doţivljanja znotraj sistemov. Raziskovanje  šolskega 

mikrosistema, v katerem potekajo interakcije otroka z učitelji in otroka z vrstniki, lahko 

pokaţe, kakšni so vzorci medsebojnega (so)delovanja. Ti so lahko podporni ali 

destruktivni, teţave so lahko v komunikaciji, različnih vrednotah ali v nezadovoljenih 

potrebah.  

 

Pečjak, Košir (2012) povzemata tri dejavnike tveganja: nepovezanost med posameznimi 

mikrosistemi (šolski in druţinski), konflikt vrednot med mikrosistemi, ko se posameznik 

znajde v konfliktu med pomembnimi sistemi (v šoli so drugačne vrednote kot v druţini) 

in različne spremembe v ţivljenju posameznika, to so t. i. ekološki prehodi, ki vnašajo 

spremembe in pomembno vplivajo na posameznikovo doţivljanje: preselitev, smrt enega 

od druţinskih članov, ločitev staršev ipd.  

 

 

Sistemska teorija 

 

Po drugi svetovani vojni se je začel razvoj sistemskih znanosti, katerih fokus je bil 

proučevanje kompleksnih sistemov. Sistemska psihoterapija je le eno od področij. Danes 

lahko govorimo, da je sistemskih pristopov v psihosocialnem področju več in da si besedo 

»sistemski« razlagamo zelo različno (Moţina, 2011). 

 

Za osvetlitev svetovalnega dela v šolskem kontekstu se bomo osredotočili na sistemski 

pristop, katerega začetnica je M. Selvini-Palazzoli (1978, v Pečjak, Košir, 2012), ki 

poudarja, da določenega vedenja posameznika ni mogoče razumeti izolirano od vedenja 

drugih, s katerimi ta posameznik stopa v odnose, pri čemer je potrebno ugotoviti tudi 

kompleksna pravila igre, ki veljajo v celotnem sistemu. 

 

Ista avtorica opredeljuje socialni sistem kot skupek posameznikov in odnosov med njimi. 

Imenuje jih odprti sistemi, za katere velja: da je celota več kot le vsota vseh posameznih 

delov sistema, sprememba v kateremkoli delu povzroči spremembo sistema kot celote. Z 

isto idejo se srečamo tudi pri gestalt pristopu, in sicer v povezavi s teorija polja (Lewin, 

1951). 

 

M. Selvini-Palazzoli (1978, v Pečjak, Košir, 2012) tudi pravi, da je za sistem značilno 

samouravnavanje, in sicer po principu povratne zanke, ki je lahko pozitivna ali 

negativna, sistem zavrača ali omogoča spremembo. Ekvifinalnost pa pomeni, da se 
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spremembe mnogo pogosteje zgodijo zaradi procesov, ki potekajo znotraj sistema, tako 

da so organizacijske značilnosti sistema v določenem časovnem obdobju bolj pomembne 

od začetnih okoliščin (prav tam).  

 

Po Moţini (2011) povzemam vodilne ideje sistemskega pristopa, ki so pomembne tudi za 

delo s sistemi v šolskem kontekstu in za poloţaj, ki ga v njem zavzema svetovalec. 

Sistemski pristopi omogočajo visoko stopnjo utilizacije, kar pomeni, da svetovalci 

izkoristijo in uporabijo vse, kar prinašajo svetovanci, in s tem povečajo število moţnih 

izbir, virov moči in spodbujajo spremembe. Vodilne ideje so: 

 

1. Hipotetiziranje - svetovalec postavlja relacijske in procesne hipoteze, ki jih deli s 

svetovanci, tako da jih izkoristi za usmerjanje in spodbujanje komunikacije. 

Izogiba se razlagalnim hipotezam, ki vodijo v iskanje vzročnih povezav. 

Postmoderne terapevtske smeri ohranjajo vlogo svetovalca v poloţaja 'nevedneţa', 

tako da se izogibajo hipoteziranja (Moţina, 2011). 

 

2. Kroţnost - vsak sistem lahko definiramo kot skupino kroţno povezanih 

posameznikov, kjer sprememba kateregakoli člana vpliva na druge posameznike 

in na skupino kot celoto. Sprememba celote vpliva na posameznika. Vzročnost je 

kroţna in ne linijska, s tem se zmanjša moţnost, da bi sistem opisovali iz 

perspektive vzročnosti (prav tam). V kroţnost je vključen tudi svetovalec kot 

udeleţen opazovalec in se tej poziciji (vključenosti) ne more izogniti, saj 

interakcije med člani skupine vplivajo tudi nanj in on vliva nanje. 

 

3. Nepristranskost ozirom vsepristranskost - pomeni svetovalčevo sposobnost, da 

enako zastopa vse člane sistema, prepozna in prizna zasluge in se lahko postavi v 

čevlje kateregakoli člana sistema. 

 

4. Radovednost - je kvaliteta nevednega svetovalca (Gurman in Jacobson, 2002, v 

Moţina, 2011), ki se odreče temu, da bi sledil zgodbi, ki si jo je vnaprej ustvaril o 

situaciji, zato da bi ostal odprt in resnično raziskoval v dialogu z drugimi. 

 

5. Izogibanje gotovosti (Cecchin, 1992, v Moţina, 2011) - čeprav najraje ţivimo v 

svetu gotovosti, ki si ga ustvarjamo na podlagi svojih zaznav in  prepričanj, »ki 

nam zagotavljajo, da so stvari takšne, kakršne vidimo, in da je resnično samo tisto, 

kar imamo za resnično.« (Maturana in Varela, 1988, v Moţina, 2011). 

 

6. Spodbujanje za spremembo, ki je ni mogoče sproţiti od zunaj. Od sistema je 

odvisno, ali bo zanj intervencija svetovalca spodbujajoča ali ne. Nikakor to ni 

odvisno samo od svetovalca in njegove izbire (prav tam). 

 

7. Orientacija na vire in rešitve, ki so razumljene kot pretekle in sedanje izkušnje, 

stališča, sposobnosti, kapacitete, odnosi, materialni viri, ki pomagajo k odkrivanju 

rešitev, ki jih sistem ali svetovanec ima, pa jih morda iz potencialnih (ker se jih ne 

zaveda) še ni spremenil v dejanske. 

 

8. Orientacija na svetovanca, kjer svetovalec izhaja iz tega, kar svetovanec ţeli, ne 

kar bi svetovalec mislil, da potrebuje. Odprtost in dostopnost za različna 

pričakovanja, potrebe, da bi bil proces smiseln za svetovanca (Moţina, 2005, v 
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Moţina 2011). Rogers je razvil nedirektivno, h klientu usmerjeno terapijo. Pravi, 

da je samoaktualizacija moč, ki je posamezniku prirojena, je notranji vir moči, ki 

pride na dan, ko je človek s človekom, ki mu nudi tak odnos, da v njem prebudi 

občutek sprejemanja, sočustvovanja, razumevanja (Rogers, 1995, v Kobolt, 2016).  

 

9. Orientacija na epistemologijo - pomeni v sistemskem pristopu svetovanja tri vrste 

vprašanj: vprašanje resničnosti, vzročnosti in jezika oziroma socialne konstrukcije 

resničnosti. Svetovalec se sprašuje, kako vem, kar vem in k temu vprašanju 

usmerja tudi svetovanca. 

 

10. Netrivialnost in kompleksnost - vključuje svetovalčevo sprejemanje temeljne 

netrivialnosti in kompleksnosti (von Foerster, 1991, v Kordeš, 2004) vseh 

sodelujočih sistemov, saj ne more z natančnostjo določiti, kakšen je obrazec 

njihovega obnašanja. Le-to je namreč odvisno od dosedanjih akcij sistemov, 

njihove zgodovine. Ne more napovedati vedenja netrivialnih sistemov v 

prihodnosti, kar za svetovalca pomeni, da mora znati ravnati z negotovostjo in si 

vedno znova prizadevati za zaupanje v vire moči (Kordeš, 2004), biti pripravljen 

na presenečenja in zaupati v proces. To Moţina (2011) imenuje »gotovost v 

negotovosti«. Za svetovalca je predvsem pomembno, da svoje poenostavljene 

razlage in interpretacije obravnava kot hipoteze, ki jih predstavlja na razviden 

način in jih ves čas izpostavlja preverjanju. V tem smislu je pomembno, da 

svetovalec ozavesti svojo epistemologijo, s čimer ozavesti lastna spoznanja in 

koncepte.  

 

11. Samoorganizacija se nanaša na spontano porajanje ali spontano spreminjanje 

prostorsko-časovnih ali na pomen nanašajočih se vzorcev. Samoorganizacija se 

pod določenimi pogoji vzpostavlja »sama od sebe« iz moţnosti kompleksnega 

sistema, ki jih natančneje pojasnjujemo v poglavju o sinergetiki. Na moţnost 

spontanega ustvarjanja reda je moč računati predvsem tam, kjer so zagotovljeni 

pogoji za nelinearne vplive med deli sistema, ki je energetsko odprt, kar opaţamo 

med drugim pri nastajanju čustvenih in vedenjskih vzorcev in v procesih 

skupinske dinamike (Moţina, 2004, v Moţina, 2011). 

 

12. Sinergetika je nauk o součinkovanju, ki kaţe, kako iz nelinearnih součinkovanj 

med elementi sistema prihaja do sinhronizacije in nastajanja novih vzorcev, pri 

čemer ponuja osem t. i. generičnih načel (Schiepeck, 2005, v Šugman Bohinc, 

2012), s čimer lahko razloţimo prehode v svetovalnem procesu. V nadaljevanju 

sinergetiko predstavimo bolj poglobljeno. 

 

13. Od resnice k zaupanju (Kordeš, 2004) pomeni premik od objektivizma h 

konstruktivizmu, kar najdemo tudi v teoriji kibernetike drugega reda oziroma 

konstruktivizmu in hermenevtiki.  Vodilno je spoznanje, da je opazovano odvisno 

od opazovalca. Opazovalec prepozna povezavo med seboj in tistim, kar opazuje, 

zato je odgovoren za način, kako sodeluje v tistem, kar opazuje (Moţina, 2011). 

Misleči subjekt sam konstruira svoj svet (prav tam). 

 

14. Stališče udeleţenosti, s katerim se svetovalec odreče moralističnemu, 

strokovnemu pojasnjevanju ali predpisovanju določenega vedenja. V interakciji si 

vsi udeleţeni v svetovalni situaciji podelijo svoje 'osebne resnice' in se 
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dogovarjajo oziroma soustvarjajo skupno resnico, s tem da vsak prevzame svoj 

deleţ odgovornosti za sodelovanje. To je potovanje od ustaljenega in 

neproduktivnega načina iskanja vzrokov in vnaprejšnjih rešitev, ki naj bi jih podal 

strokovnjak, k raziskovanju različnih subjektivnih teorij o vzrokih teţav in o 

potrebnih ukrepih pri članih sistema. 

 

V zvezi s tem Pečjakova in Koširjeva (2012, str. 44, po Durrant, 1995) povzemata 

pogoste in zanimive predpostavke, subjektivne teorije o vzrokih šolskih problemov v 

naslednji preglednici: 

 

NEUČINKOVITE PREDPOSTAVKE UČINKOVITE PREDPOSTAVKE 

Za šolske probleme je nekdo kriv: otrok, 

sošolci, učitelj, starši, sistem ... 

 

Šolski problemi so pogosto pogojeni z 

interakcijskimi vzorci, ki so jih udeleţenci 

oblikovali, da bi rešili izvorni problem. 

Šolski problemi so posledica osebnostnih 

in druţinskih primanjkljajev ... 

Ne glede na njihove vzroke se šolski 

problemi pogosto ohranjajo, saj se učenci, 

učitelji, starši odzivajo nanje na način, ki 

prispeva k njihovemu vzdrţevanju. 

Problematično vedenje v šoli vključuje le 

vedenje učenca, ki ga je mogoče 

spremeniti (ne glede na vedenje in odzive 

drugih). 

Šolski problemi niso nujno odraz  

individualnih, druţinskih ali šolskih 

primanjkljajev. 

Če je modifikacija vedenja neučinkovita, 

je potrebno učenčeve psihične 

primanjkljaje razumeti, s čimer se 

izognemo nadaljnjim čustvenim 

problemom in teţavam v šoli. 

Bolj učinkovito, kot je  iskanje vzrokov 

teţav,  je iskanje moţnih rešitev, saj na 

predpostavljene vzroke pogosto ni mogoče 

vplivati. 

Problemi, ki se kaţejo v neprimernem 

vedenju učenca v šoli, bodo imeli 

najverjetneje za posledico slabo 

prilagojenost v prihodnosti. 

Šolski problemi se pogosto razvijejo v 

začaran krog, ki podkrepljuje učenčevo ali 

učiteljevo osredotočanje na problem. 

Začaran krog oteţuje učinkovito reševanje 

problema. 

Ko enkrat razumemo vzrok neke teţave, 

bomo vedeli, kako to teţavo 'popraviti'. 

Sprememba v problematičnem vedenju, ki 

ima ugoden učinek na različne vidike 

vedenja in delovanja. 

 

 

 

Povzetek 

 

Postmoderni sistemski pristop je celovit, usmerjen v sedanjost in  udeleţenost vseh, 

orientiran k svetovancu, pri čemer je kroţnost součinkovanja in soustvarjanje dialoga 

ključnega pomena.  
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Svetovalec je pozoren na to, kako udeleţeni (so)ustvarjajo konstrukcijo resničnosti, pri 

čemer ne izpušča svoje lastne konstrukcije resničnosti, a se je skuša zavedati. Sprašuje se, 

kako ve, kar ve, in skuša hkrati ostati 'neveden' in radoveden. Uporablja osebno voden 

pogovor, v katerem  izmenjuje svoja stališča in mnenja, ne kot nekdo, ki ve, pač pa kot 

soraziskovalec situacije, katere del je.  

 

Od iskanja resnice se raje usmerja k ustvarjanju zaupanja v proces. Njegova pomembna 

vloga je podpiranje procesa in sistema, da zdrţi v negotovost. Skrbi za to, da ne dela 

prehitro zaključkov, pač pa da zaupa in dopusti  samoorganizaciji sistema, da najde nove 

moţnosti in  rešitve ter izkoristi lastne vire moči.  

 

Vodilo za svetovalce je: vzdrţati negotovost in odprtost, spodbujati proces in dovoliti, da 

se zgodi razplet. 

 

 

 

 

5 SINERGETIKA 
 

 

Beseda »sinergetika« je je grškega izvora in »pomeni nauk o součinkovanju«. S to besedo 

(Schiepeck in drugi, 2005, v Šugman Bohinc, 2011) poimenujejo kompleksno 

transdisciplinarno teorijo samoorganizirajočih procesov. Njen začetnik je Hermann 

Haken (1990, 1996, prav tam). Predmet te teorije je pojasnjevanje procesov oblikovanja 

in spreminjanja struktur ali vzorcev v ţivi in neţivi naravi. 

 

Samoorganizacija sistemov je osnovna teza sinergetike, s katero je mišljeno porajanje in 

spontano spreminjanje prostorsko-časovnih ali na pomen nanašajočih se vzorcev. 

Samoorganizacija se pod določenimi pogoji vzpostavlja »sama od sebe«, pravi Schiepeck 

(prav tam), med ključne pogoje, da se to zgodi, navede: 

- goste interakcije med elementi sistema, 

- nelinearnost teh interakcij in  

- termodinamično odprtost, torej vnašanje energije in pretok energije od zunaj. 

 

Osnovna predpostavka v sinergetiki je, da smo ljudje sistemi, ki se samoorganiziramo, 

nadziramo oziroma uravnavamo svoje vedenje in ga razvijamo v smeri zastavljenih ciljev. 

V zvezi s tem je pomembna interakcija med posamezniki in med sistemi  ter deli sistema. 

 

Sinergetika zagovarja stališče, da ni mogoče linearno spreminjati vzorcev delovanja ljudi, 

s katerimi smo v interakciji. Svetovalni delavec, ki razmišlja sinergetično, vidi svojo 

vlogo v tem, da s sogovorniki (so)ustvarja okolje, kontekst in pogoje, v katerih se bodo 

vsi skupaj lahko spontano začeli spreminjati, ko bodo pogoji zagotavljali dovolj spodbude 

(energiziranje, motivacija) za vse, ki so vključeni v proces pomoči.  Osnova za ta premik 

je sposobnost udeleţenih, da zmorejo vzdrţati z negotovostjo in si, črpajoč iz zaupanja 

vase, v druge in proces, dovolijo tveganje za premik v neznano (Čačinovič Vogrinčič, 

2011). 
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Sinergetično razumevanje vloge svetovalnega delavca, tako kot tudi učitelja, spada v 

postmoderni, sodelovalni, partnerski, participacijski pogled na svet, ki pa se šele 

uveljavlja. Šugman Bohinc (2011) opaţa, da je učiteljem, vzgojiteljem in drugim 

poklicem pomoči teţko spremeniti miselnost, da je mogoče enosmerno spreminjati ljudi, 

vplivati na njih s prepričevanjem. Čeprav opaţajo in  priznavajo neučinkovitost takega 

načina razmišljanja, še vedno vidimo poskuse, da bi popravljali moteče, izstopajoče in 

druţbeno nesprejemljivo vedenje. V vsakdanjem jeziku, ki ga je v šolskem prostoru 

pogosto slišati, so na primer povedi: »Bolje motivirajte otroke, dajte jih umiriti, 

prepričajte jih, da se bolj učijo itd.«. Redkeje so  uporabljene povedi v smislu: »Ustvarite 

okoliščine, da bodo motivirani ali se bodo umirili ali se bodo hoteli učiti.«  

 

V šolski kontekst prinaša spremembo formativno spremljanje pouka projekt Zavoda RS 

za šolstvo, ki poudarja dialog in soustvarjanje, ki s pozitivno povratno zanko vodita do 

več motiviranosti in občutka smisla. Formativno spremljanje procesa učenja je 

opredeljeno kot pedagoški dialog za soglasno učiteljevo in učenčevo spremljanje, 

kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja. Učitelj usklajuje potrebe učenca z zahtevami 

kurikula, daje nasvete za učenje,  skrbi za stalen dialog in dogovarjanje z učencem, uči in 

omogoča samoregulacijo pouka in samovrednotenje učenja. Cilji so poimenovani v 

vsakdanjem jeziku, da jih učenec razume in so predstavljeni na konkretni in praktični 

ravni. (Komljanc, 2004).  

 

Posebno v kontekstu šole opaţamo, da skušajo tako učitelji kot svetovalni delavci učence, 

starše ali sodelavce pripeljati do uvida ali jih prepričati in s tem spreminjati njihove 

vzorce vedenja, Šugman Bohinc (2011, str. 41) svetuje, da se »odpovemo enosmerni 

vzročno-posledični povezavi med vhodi in izhodi v interakciji v interakcijah učenja in 

pomoči.« 

 

Naše izkušnje kaţejo, da je spreminjanje vzorcev zahtevna naloga. Prizadevanje 

svetovalnih delavcev, učiteljev in tudi staršev za neposrednim vplivom pogosto izhajajo 

iz občutka lastne nemoči, ţelje po spremembi in hkratnega nepoznavanja drugačnega 

načina sproţanja sprememb. Poleg ozaveščanja lastnega mišljenja je za spremembo 

ravnanja pomembno tudi poznavanje učinkovitejših načinov, ki omogočajo (so)delovanje, 

(so)ustvarjanje okoliščin za spremembe.  

 

 

 

5.1 Sinergetična generična načela 
 

Za terapevtsko in svetovalno prakso sinergetika Schiepek (Schiepek idr., 2005a; 

Schiepek, 2008, v Šugman Bohinc 2011, str. 42) »ponuja osem sinergetičnih generičnih 

načel, s pomočjo katerih svetovalec laţje razume diskontinuirane, samoorganizirane 

prehode v svetovalnih procesih: 

1. ustvarjanje pogojev za stabilnost, 

2. razlikovanje vzorcev sistema, s katerim sodelujemo, 

3. konotacija - upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za 

spremembe, 

4. razlikovanje nadzornih parametrov - energiziranje, ustvarjanje pogojev, ki bodo 

spodbudili motivacijo, 



22 
 

5. destabiliziranje vzorca - krepitev odklona s pomočjo parametra nadzora, 

6. upoštevanje »kairosa« - omogočanje časovne uglašenosti, sozvočja in koordinacije,  

7. omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci, 

8. novo stabiliziranje.« 

 

V nadaljevanju povzemamo opise in funkcijo posameznih generičnih načel, kot sta jih 

predstavila Lea Šugman Bohinc (2011) in Miran Moţina (2011). 

 

Vsa generična načela so uporabljena in veljavna v celotnem procesu pomoči. Čeprav se 

zdi, kot da  gre za zaporedno linearne oziroma urejeno ciklične faze, pa to ni povsem res, 

saj se vsako od teh načel v procesu pojavlja skozi ves proces. V tem smislu je potrebno 

ves čas skrbeti za pogoje stabilnosti, torej za dogovore o sodelovanju, povečevati občutke 

varnosti in medsebojnega zaupanja, ohranjati občutje smiselnosti v prizadevanju za 

spremembo, vzpostavljati in spreminjati parametre nadzora itd. Proslavljanje pa tudi ne 

spada samo na konec procesa, saj deluje vedno znova tudi kot energizator, ko sproti 

opazimo napredek in se ga veselimo.  

 

Vsak proces ima svoj opis razvoja in se razlikuje od drugih podobnih. Za spodbujanje 

procesa sinergetiki ne uporabljajo tehnik, ki predpostavljajo vzročno-posledične 

povezave. Gledano s sinergetičnega vidika, svetovalci  vedno znova ustvarjajo moţnosti 

za novo zavedanje in nove izbire vedenja z izvajanjem t. i. hevristik, ki jih situaciji 

primerno in izhajajoč iz strokovnega znanja ter izkušenj vedno znova na novo 

(so)oblikujejo za vsako situacijo. 

 

Sinergetika tudi ne govori o objektivnih dejavnikih, kajti vsakega od dejavnikov 

posamezniki doţivljajo drugače, in pomeni, ki jim jih pripišejo, so različni. S tega stališča 

ne moremo govoriti o objektivno varni šoli, šola je toliko varna, kolikor jo kot varno 

zaznavajo posamezniki. Pomeni, ki jih posamezniki pripišejo posameznim situacijam in 

so posledica njihovih čutnih zaznav, predstavljajo kontekst šole. 

 

Šugman Bohinc (2011) ugotavlja dve pomembni značilnosti, ki sta potrebni za izvajanje 

sinergetičnih generičnih načel v šolskem kontekstu. Prva je, da morajo biti šole čustveno 

varne tako za otroke kot za učitelje, k čemur dodajamo še starše, saj tudi oni potrebujejo 

čustveno varno šolo, da bi ji lahko zaupali otroke.   

 

Druga značilnost, ki jo avtorica navaja (prav tam), pa je odnosna  dimenzija, ki se dogaja 

v odnosu z drugimi posamezniki ali skupinami in ga doţivljajo v interakciji z drugimi. Iz 

tega sledi, da so v šolskem kontekstu zelo pomembni prav odnosi in način, kako jih 

(so)ustvarjamo. 

 

V nadaljevanju predstavljamo vsako od sinergetičnih generičnih načel. 

 

 

Prvo načelo - Ustvarjanje pogojev za stabilnost 

 

Nanaša se na ustvarjanje okoliščin za stabilnost, ki je temelj za spreminjanje. Sem 

spadajo vsi svetovalni postopki za povečevanje varnosti, zaupanja v odnosu svetovalec in 

svetovanec, in za podpiranje svetovančevega občutka lastne vrednosti. 
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Kateri so ti postopki, zelo natančno opredeljuje Gabi Čačinovič Vogrinčič (2011), ki 

pravi, da so pogoji za stabilnost ustvarjeni v kvalitetnem delovnem odnosu. Ključni 

elementi delovnega odnosa
2
 pa so: dogovor o sodelovanju, instrumentalna definicija 

problema in osebno vodenje, ki ga v praksi oprejo še na ostale sodobne koncepte: 

perspektiva moči, etika udeleţenosti, znanje za ravnanje in ravnanje s sedanjostjo ali 

koncept sonavzočnosti. 

 

Za ustvarjanje pogojev za stabilnost so pomembni ti elementi: 

 

 Dogovor o sodelovanju vsebuje dvoje: privolitev vseh v sodelovanje tu in zdaj, 

soglasje o času in prostoru, ki ju imajo udeleţeni na voljo - dogovor o delu in tudi 

dogovor o tem, kako bodo delali. V tem delu pojasni tudi način delovnega odnosa.  

 

 Instrumentalna definicija problema: svetovalni delavec in svetovanec skupaj 

raziskujeta, kaj je ovira in kaj bi lahko vsak od njiju prispeval za ţeleno rešitev. 

Pomembno je poudariti, da izhajata iz razumevanja, kje so sogovorniki »tukaj in 

zdaj« v tem in s tem, kar je. Skupno  raziskovanje je mogoče, če se zagotavlja 

brezpogojno spoštovanje edinstvenosti osebne izkušnje. Torej vsakdo sme čutiti, 

kar čuti, in sme misliti, kar misli.  

 

 Osebno vodenje pomeni vodenje v odgovorni zavzetosti. Ustvarjen je odprt prostor 

pogovora, v katerem je zagotovljena udeleţenost, da lahko vsak prispeva 

pomembne informacije, se odziva na preizkušene rešitve, predlaga raziskovanje 

novih poti, zaupa izkušnjo ali zgodbo, ravna empatično, se osebno odzove na 

dogajanje v odnosu, ki nastaja. V zavzeti komunikaciji so moţne nove izkušnje v 

prepoznavanju lastnih virov moči. Ker so rešitve soustvarjene v odnosu, jih ni 

mogoče določiti vnaprej (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Vries in Bouwkamp (1995) 

pišeta, da oseben način vodenja pogovora tudi za svetovalca pomeni jasno izraţanje 

svojih vtisov, pričakovanj, strahov in reakcij, kar pomaga tudi sogovornikom, da se 

zavejo svojih pričakovanj in potreb. Spodbuja medsebojno komunikacijo in 

marsikaj, kar so domnevali ali česar so se na skrivaj bali, izgubi svojo moč, ko o 

tem odprto spregovorijo. Osebne reakcije so najbolj učinkovit del strokovnega 

pogovora, ne sme pa se jih zamenjati z zasebnim, impulzivnim upiranjem ali 

prisilno odkritosrčnostjo. Svetovalni delavec se pogosto znajde v situacijah, ko se 

sprašuje, do kod naj seţe njegov poseg in kako naj poskrbi zase. Vzeti si pravico in 

dovoljenje, da poskrbimo zase, pomeni, da: 

- v pogovoru lahko izrazimo tisto, kar doţivljamo,  

- se pogovarjamo o pogovoru, 

- ne delamo stvari, ki jih ni treba in jih ne moremo storiti,  

- razmislimo o realnosti svojih ciljev in pričakovanj,  

- razmejimo svojo odgovornost od odgovornosti drugih,  

- se zavedamo, da imamo vedno moţnost izbire in odločitve,  

                                                           
2
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- lahko najdemo mesto svojim čustvom in  

- lahko prosimo za pomoč, če ne vemo, kako naprej (Vries, Bouwkamp, 

1995). 

 

 Koncept etike udeleženosti je prevzet od Lynn Hoffman (1994, v Čačinovič 

Vogrinčič, 2011), v katerem je ravnanje usmerjeno na proces, ki ga oblikujejo in 

varujejo vsi udeleţeni v njem. Svetovalni delavec ni le objektivni opazovalec, pač 

pa spodbudi sodelovanje, v katerem nihče nima končne besede. Strokovnjak se 

odpove moči, opusti poloţaj,  da vse ve in ima odgovore, da torej pozna resnico. 

Svetovanec je strokovnjak za svoje ţivljenje, svetovalec je strokovnjak za vodenje 

procesa. V takem načinu iskanja rešitev je morda najteţje zdržati negotovost. Bob 

Miglani (2012) ponuja pet načinov, kako zdrţati negotovost v kaosu:  

1. Sprejmi trenuten kaos in se zavedaj, da se bodo stvari spremenile, ker se vedno 

vse spreminja. Zgodijo se stvari, ki jih ne predvidevaš, sprejmi, da vsega ne 

moreš kontrolirati. Kar lahko kontroliraš, si ti.  

2. Ne skušaj predvidevati prihodnosti, začni delati nekaj, kar lahko storiš ta 

trenutek.  

3. Poskušaj narediti nekaj novega, česar še nisi.  

4. Poskušaj zaupati vase, svoji intuiciji, ne analiziraj, ne predvidevaj, v tebi je vse, 

kar potrebuješ za naslednji korak.  

5. Vedno ena stvar sledi drugi. Sprejmi, da je ţivljenje zanimiva pot, ki se 

razkriva. Dovoliti je potrebno, da se rešitev pojavi, se izlušči, čeprav je to kdaj 

teţko zaradi omejenega časa in usmerjenosti k učinkovitosti. 

 

 Perspektiva moči je paradigmatska sprememba pri delu s svetovanci (koncept D. 

Saleebeyja, 1997, v Čačinovič Vogrinčič, 2013). Premik k perspektivi moči 

pomeni, da so svetovalci namesto k iskanju vzrokov in problemov usmerjeni k 

pozitivnim  izkušnjam, spoštljivemu iskanju moči in virov, uspešnim rešitvam, 

uporabnim predlogom, znanju in darovom svetovancev. Spodbujajo in raziskujejo 

njihova hrepenenja, sanje o uspehu, vizije in ţelene izide (Korthagen, 2004). 

Premagovanje teţav in večji uspeh namreč popolnoma spremenita kakovost 

ţivljenja. Nove izkušnje kompetentosti in samozavesti so neprecenljive in 

zagotavljajo uspešno delo. Perspektiva moči je okrepljena še z izhodišči: socialna 

krepitev, včlanjenost, odpornost, celjenje in celostnost, dialog in sodelovanje, 

odpoved dvomu o svetovancu (Čačinovič Vogrinčič, 2013). Za svetovanca je 

namreč ključnega pomena socialna mreţa, ki mu daje občutek pripadnosti, 

svetovalčevo zaupanje v proces celjenja in lastno sposobnost za premagovanje 

teţav, spoštljiv dialog ter zaupanje, da so sami sposobni najti rešitve, ki so zanje 

najboljše, in da nosijo v sebi moč in modrost.  

 

 Ravnanje s sedanjostjo: gre za čas, ko je svetovalec v delovnem odnosu s 

svetovancem in ga uporablja za sodelovanje. Dogovori, razumevanje, poslušanje, 

raziskovanje se dogajajo v sedanjosti. Preteklost je pomembna predvsem z vidika 

pozitivne pretekle izkušnje in uspešnih izjem. Sedanjost je zagotovljen čas za 

izkušnjo o spoštovanju in kompetentnosti, za procese razumevanja in 

sporazumevanja. Kar se dogaja med svetovalcem in svetovancem, se dogaja tukaj in 

sedaj, saj je le v sedanjosti mogoče biti na voljo za sočutje, poslušanje z 

zanimanjem, sporočati  zavzetost, skrb in podporo (Čačinovič Vogrinčič, 2013). 
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 Znanje za ravnanje je koncept, ki zagotavlja, da je strokovno znanje predstavljeno 

vsem udeleţenim, in sicer na tak način, da ga lahko razumejo in uporabijo. Namesto 

strokovnih izrazov uporabljamo vsakdanji, osebni jezik, kar je še posebej 

pomembno, ko delamo z otroki (Čačinovič Vogrinčič, 2013). 

 

 V zvezi z vzpostavljanjem stabilnosti je pomembno še eno izhodišče sinergetikov, 

in sicer da je vsako vedenje razumljeno kot smiseln odziv na konkretno situacijo, ko 

posameznik skuša zadovoljiti svoje potrebe. Sinergetiki vsako vedenje razumejo kot 

posameznikov odgovor na to, kako interpretira konkretno situacijo. Odkrivanje 

tega, kako jo zaznava, kakšen pomen ima v njegovem svetu, pa je stvar skupnega 

raziskovanja. Zato je pomembno, da je svetovalni delavec v odnosu prisoten, 

zavedajoč, radoveden, namesto vseveden, in sposoben subtilno zaznavati v pravem 

času in na pravi način ter s primerno komunikacijsko spretnostjo svoje opaţanje v 

interakciji tudi izraziti. Gre za sposobnost vzpostavitve in vzdrţevanja kontakta.  

 

Doţivljanje strukturne in čustvene varnosti je namreč podlaga za zaupanje, zaupanje 

učencev, staršev in strokovnih delavcev v lastne kompetence in kompetence drugega. 

Brez zaupanja vase in v druge ter da je mogoče premagati stisko in doseči spremembo, se 

učenci, starši in tudi šolski strokovni delavci teţko podajo na pot sprememb. 

 

 

Drugo načelo - Razlikovanje vzorcev sistema, s katerim sodelujemo 

 

Gre za prepoznavanje tistih disfunkcionalnih, problemskih odnosnih vzorcev, vzorcev 

mišljenja, čustvovanja in mišljenja, ki jih svetovanec ţeli spremeniti, in hkrati tudi 

prepoznavanje vzorcev rešitve (Šugman Bohinc, 2011). V šolskem kontekstu se je 

potrebno vprašati, kdo ima problem in kdo definira problematične načine v sistemih: 

učenec-učitelj, učitelj-učitelj, starši-učitelj, svetovalni delavec-učitelji, svetovalni 

delavec-vodstvo, svetovalni delavec-starši, svetovalni delavec-učenec. Z vidika 

sinergetike je nujno najti soglasje oziroma skupno prepoznavanje tistih ponavljajočih se 

vzorcev, ki so zaznani kot problematični. Vsem mora postati jasno, kakšno spremembo 

kdo od udeleţenih ţeli. Kar je moteče za učitelja, morda ni moteče za učenčevega starša, 

kar je moteče za učenca, ni moteče za učitelja itd. Vprašati se je potrebno tudi, na katerem 

področju se pojavljajo. So to spoznavne, čustvene ali vedenjske navade, ki otroku ali 

ostalim v sistemu povzročajo teţave na učnem ali socialnem področju? 

 

Prva faza je gotovo uskladitev definicije teţave, da si lahko postavijo cilje in se vsi 

udeleţeni sploh lahko lotijo reševanja. Pogosto je potrebno s pogajanjem priti do 

strinjanja, soglašanja, skupnega videnja. Nekateri vzorci vedenja pri otrocih se pojavljajo 

tako v šoli kot v druţinskem okolju, nekatere se opaţa samo v šolskem okolju.  

 

 

Tretje načelo - Konotacija - upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno 

prizadevati za spremembe 

 

Za svetovanca in svetovalca morajo biti naloge in koraki, ki omogočajo napredovanje in 

vodijo k ciljem, ves čas smiselni. Svetovalec daje priznanja na svetovančev proces 

spreminjanja in upošteva njegov ţivljenjski slog in osebne razvojne naloge, četudi se to 
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ne ujema z njegovim ţivljenjskim slogom. Kajti cilji morajo biti po meri svetovanca, gre 

za v klienta usmerjen pristop (Moţina, 2011). Sinergetiki poudarjajo, da je osredotočenost 

na motnje in teţave in njihovo odpravo običajen pristop in zagovarjajo usmerjenost k 

oblikovanju jasnih predstav, kakšna naj bo ţelena prihodnost in kako bomo vedeli, da se 

ji pribliţujemo oziroma po čem jo bomo prepoznali. Tradicija raziskovanja v dajanju 

pomoči je usmerjena v to, kaj je problem, in premalo pozornosti namenja oblikovanju 

novih vzorcev, ki prinašajo ţelene izide. Potapljanje v problem, ostajanje v njegovem 

območju, lahko sproţa občutek izgubljanja energije. 

 

Sinergetika daje smisel našim osebnim in delovnim izkušnjam in osredotočanje na 

problemske vzorce lahko potencialno pripomore k stabiliziranju teh vzorcev. V procesih 

pomoči, ki temeljijo na etiki udeleţenosti in perspektivi moči, se sedanjost na novo 

ubesedi: ubesedijo se novi viri moči in smisla, obnovijo se stari. Gre za filigranski proces 

soustvarjanja moči in smisla (Čačinovič Vogrinčič, 2013). 

 

Pozitivna psihologija predstavlja kazalce, da usmerjanje k rešitvi in zamišljanje pozitivnih 

izhodov motivira in socialno krepi. Kako pomembna je usmerjenost k rešitvam, kaţejo 

tudi spoznanja sodobne nevroznanosti, ki s slikanjem moţganov dokazuje, da so 

moţganska omreţja aktivna, tudi ko si samo predstavljamo, da izvajamo določeno 

aktivnost. Iz vzorca moţganske aktivnosti ni mogoče ugotoviti, kako dobri smo v 

aktivnosti (iz intervjuja z dr. Blaţem Koritnikom v Sobotni prilogi Dela, 12. 3. 2016). 

 

Nevrolingvistični pristop spodbuja zamišljanje podob ciljev in z njimi povezanih misli, 

besed, spremljajočih zvokov in pa občutkov (lahko so tudi vonji ali okusi), ki utrjujejo 

namero. V ta namen so različni pristopi razvili številne inventivne hevristične postopke 

(na primer t. i. eksternalizacija in pisanje alternativne zgodbe v narativnih pristopih, 

osvobajajoče monologe v dialoških pristopih, likovne postavitve in uporabo drugih 

kreativnih tehnik, da ţelene izhode narišemo, izdelamo kolaţ ali kaj podobnega (Bohinc 

Šugman, 2011). 

 

Usmerjenost k ţelenemu spodbuja pozitivno razmišljanje, v telo prinaša lahkotnost, 

vedrost in veselje. Čeprav ima oddaljeno zamišljanje ţelenih izhodov, ki nima podlage v 

konkretnih malih korakih, lahko tudi nasproten učinek.  

 

 

Četrto načelo - Razlikovanje nadzornih parametrov - energiziranje, ustvarjanje 

pogojev, ki bodo spodbudili motivacijo 

 

To načelo zagovarja ustvarjanje pogojev, ki spodbujajo motivacijo in prebujajo 

svetovančeve vire ob upoštevanju njegovih ciljev in skrbi (Moţina, 2011). Razvijanje 

podobe  ţelene prihodnosti ob hkratnem načrtovanju realnih majhnih korakov in njihovo 

proslavljanje energizirajo in motivirajo k nadaljnjemu prizadevanju. Kaj natančno 

energizira posamezni sistem oziroma posameznika, je potrebno za vsako situacijo in za 

vsak primer posebej raziskati.  

 

Gotovo pa med energizatorje spada kontakt, pristno zanimanje, pozitivno pričakovanje, 

sposobnost prepoznati spremembe, včasih so le telesni znaki, kot na primer bolj veder 

glas ali sijoče oči, ki nakazujejo majhen napredek. V pomoč je pristop iskanja izjem 

(pozitivnih) v preteklosti in tudi sedanjosti.  
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Včasih je pomembno spodbujanje raziskovanja tistih koristi, ki so jih prinašali stari 

vzorci, in preverjanje, ali so stari vzorci še potrebni. Sledi iskanje drugačnih, bolj 

konstruktivnih poti do ţelenih ciljev. Funkcija energiziranja je povezana tudi s potrebno 

vztrajnostjo pri oblikovanju novega vzorca. V fazi premagovanja starih vzorcev, ko so 

novi vzorci šele pognali rahle kali, je potrebno vgraditi čim več varovalnih dejavnikov, da 

bi se zaščitili pred zdrsom v staro in spremembo podprli. Energizator so pozitivne 

povratne informacije, varno okolje za napake in občutek, da v situaciji nismo sami. 

 

Z dodatno energijo je potrebno premagati silo privlačnosti znanega, ustaljenega, 

domačega, varnega, čeprav neproduktivnega vzorca (Šugman Bohinc, 2011). 

 

 

Peto načelo - Destabiliziranje vzorca - krepitev odklona s pomočjo parametra nadzora 

 

Poloţaj kritične nestabilnosti se vzpostavi na prehodu iz starih vzorcev v nove. Nihanja 

spodbudimo z eksperimenti in paradoksi. Namen je prekinjanje disfunkcionalnih vzorcev 

odnosov, mišljenja in čustvovanja ter vedenja in vnašanje novih razlikovanj. Iščemo 

zavestne in spontane izjeme, spodbudimo novo, lahko tudi neobičajno vedenje (Moţina, 

2011). 

 

Pogosto se zgodi, da pod pritiskom novih stresnih situacij stari vzorci ponovno splavajo 

na dan, čeprav nimajo več take moči. Šugman Bohinc (2011) je mnenja, da se starih 

vzorcev nikdar povsem ne rešimo, vselej ostanejo z nami kot nekakšna upokojena 

nevronska mreţa, kakor ugasli ognjenik, ki je prepustil delovanje drugemu, aktivnemu. In 

da je mogoče, da bo stari, nezadovoljivi vzorec v neki drugi situaciji posameznikovega 

ţivljenja v prihodnosti spet postal uporaben. 

 

V tej fazi je smiselno načrtovati tudi varovalne dejavnike za primer krize. V pomoč nam 

je tudi vnaprejšnje vedenje, da napredek skoraj nikoli ni premočrtno naraščajoč, pač pa so 

manjši vzponi in padci napredka nekaj običajnega in 'normalnega'. V sistemskih pristopih 

pomoči je prisotno zavedanje svetovalcev, da še tako ţelena sprememba v delovanju 

sistema ogroţa njegovo dosedanje ravnovesje, njegove ustaljene vzorce (Keeney 1983, v 

Šugman Bohinc, 2011). Pomembno je torej »razumeti spremembo v njeni soodvisnosti od 

stabilnosti in bi morali vsakokrat, ko smo osredotočeni predvsem na spremembo, obenem 

imeti v mislih in pripravljati okoliščine za njeno čimprejšnjo stabilizacijo. S tem 

opredelimo problem kot dilemo.« (Šugman Bohinc, 2000, str. 96). 

 

 

Šesto načelo - Upoštevanje »kairósa« - omogočanje časovne uglašenosti, sozvočja in 

koordinacije 

 

V sinergetičnem procesu učenja in pomoči se včasih zgodi posebna uglašenost med 

udeleţenci. Moţina (2011) uporabi tudi izraza resonanca in sinhronizacija. Gre za 

časovno usklajenost in koordinacijo med svetovalnimi postopki, svetovalčevim 

komunikacijskim stilom ter svetovančevimi psihičnimi in socialnimi procesi, da se 

dogodi nekakšen skupni »ples«, skupno gibanje. Sinergetiki (Schiepek idr., 2005a, 

Schiepek, 2008, v Moţina, 2011) govorijo o časovni usklajenosti in koordinaciji med 

hevrističnimi postopki in komunikacijskimi slogi. 
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Gre za situacijo, ki se dogaja v sedanjem času in jo Stern imenuje »zdaj trenutki« (v 

slovenščini glej Čačinovič Vogrinčič idr., 2005, str. 67 - 80; Moţina, 2009, v Čačinovič 

Vogrinčič, 2013). To so hipni prelomi v procesu vzpostavljanja delovnega odnosa in 

osebnega stika, ko se na primer vsi hkrati spogledajo, se hkrati ustavijo v močnem čustvu, 

ko se ustvari ozračje zmede ali ko vsi hkrati zagledajo, da so prišli do meje nečesa 

znanega. To so trenutki spontanega smeha, morda ganjenosti, ko se spontano utrne solza. 

 

Buber (1982) take trenutke imenuje »resnična srečanja«, ko se v skupini ali med dvema 

vzpostavi I-Thou odnos in gre za občutenje nečesa večjega, vsepreţemajočega, 

vzvišenega. Pravi tudi, da takih trenutkov ni mogoče načrtovati, pač pa da se zgodijo kot 

milost. Za omenjeni trenutek usklajenosti Schiepek s sodelavci (2005a) uporabi grško 

besedo »kairós«
3
 v pomenu enkratne priloţnosti. Pogosteje se zgodijo v odprti 

komunikaciji, v kateri sogovorniki izraţajo svoje mišljenje, občutke, hotenja, govorijo o 

svojih hrepenenjih in idealih. Korthagen (2004) o tem pojavu pravi, da se vzpostavi 

'flow', občutenje entuziazma. 

 

Taki trenutki so izredno energizirajoči. Strokovnjak se lahko nauči take trenutke 'ujeti', jih 

poimenovati, da se usidrajo med udeleţenci. Tako lahko postanejo vodilna misel ali pa 

metafora za premike v smeri, ki si jo ţelimo. 

 

 

Sedmo načelo - Omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci s 

pomočjo definiranja ciljev, majhnih možnih korakov 

 

Stanje, ko imajo udeleţenci za svoje razmišljanje, čustvovanje, vedenje poleg obstoječih 

starih vzorcev na voljo tudi ţe alternativne izkušnje, ki se zgoščajo v vzorce, sinergetiki 

imenujejo simetrija med vzorci. S simetrijo je mišljeno stanje, v katerem so enako moţni 

in prisotni utečeni stari vzorci in novi vzorci mišljenja, čustvovanja in vedenja. Uspešnost 

v sinergetičnem procesu se kaţe v ustvarjanju konteksta, v katerem so udeleţenci dobili 

novo spoznavno-čustveno-vedenjsko izkušnjo in začeli ustvarjati nove vzorce. Za 

prekinjanje simetrije svetovalec vedno znova usmerja svetovance na njihove cilje, 

pričakovanja in uresničevanje načrtovanih sprememb (Moţina, 2011). V ta namen se 

lahko vzpostavijo tudi različni načini merjenja napredka (na primer razne lestvice). V 

procesih svetovanja se zgodi, da svetovanec (včasih pa tudi svetovalec) ne opazi 

napredka, posebno če so teţave še vedno prisotne. Če se nek star vzorec ponovi le še 

trikrat v tednu namesto vsak dan, je to napredek. Da bi to zaznali, je potrebno natančno in 

sistematično opazovanje.  

 

Sinergetiki opozarjajo, da za spodbujanje sprememb med vzorci ni nujno, da se 

ukvarjamo s problemskimi vzorci. Nasprotno: posvečanje opredelitvi problema je 

smiselno le, če gre za zanimanje, kaj se je kdo naučil iz svoje negativne, problemske 

izkušnje, da bo v prihodnje drugače ravnal ali se zavaroval pred podobnim (Šugman 

Bohinc, 2011). Glavna pozornost pa je namenjena temu, kaj si sogovornik ţeli spremeniti, 

po čem bo prepoznal ţeleno spremembo, kaj bo takrat drugače ipd.  

                                                           
3
 Kairós (καιρός) je beseda grškega izvora, ki pomeni pravi trenutek ali trenutek priložnosti. Kairós 

označuje čas vmes, trenutek nedoločenega časa, v katerem se zgodi nekaj posebnega, je pa kvalitativne 
narave.  
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Pozornost je usmerjena na proces in njegove prelomne točke in na sposobnost kritične 

refleksije o ravnanju in njegovih učinkih. Gre za stalno pripravljenost za učenje. 

Sinergetika išče in daje smisel osebnim in delovnim izkušnjam. 

 

Vsako novo izkušnjo uresničevanja ciljev je potrebno ustrezno krepiti s pozornostjo, 

pohvalami in drugimi spodbudami. Cilj je, da utrdimo moţnosti, da sprva redke, šibke 

pozitivne izkušnje prerastejo v nov vzorec, potem pa nastalo simetrijo med starimi in 

novimi, nezadovoljivimi in ţelenimi vzorci prekiniti. Moţni so tudi vnaprej pripravljeni 

scenariji za primer omahovanja v stanju kritične nestabilnosti starih vzorcev. Njihov 

namen je predvsem utrditi izbiro novega vzorca (Šugman Bohinc, 2011). 

 

 

Osmo načelo - Ponovno stabiliziranje novih vzorcev (proslavljanje, varovalke idr.) 

 

Stabilizacija je ena od najbolj podcenjenih in spregledanih značilnosti procesov 

udejanjanja ţelenih sprememb. Namenjena je stabiliziranju in integraciji novih miselnih, 

vedenjskih in odnosnih vzorcev (Moţina, 2011). Pogosto umanjka prav utrjevanje in 

proslavljanje. Sistem - posameznik, druţina, tim -  je potreboval ustrezne okoliščine in 

čas, da je razvil in utrdil svoje problemske vzorce in potrebuje tudi primerne razmere in 

čas, da lahko stabilizira nove, morda sprva še zelo šibke vzorce rešitve. Potrebuje 

priloţnosti in čas, da jih lahko preizkusi v različnih situacijah, jih zdruţi s svojimi 

obstoječimi samoopisi in vključi v zase smiselne odnose ter socialne strukture. (Schiepek 

idr., 2005a, v Šugman Bohinc, 2011). 

 

Zavedanje o pomenu stabiliziranja novih vzorcev in razmišljanje o tem, kaj lahko za to 

svetovalni delavci naredijo, je zato izrednega pomena. Ne gre torej le za delovanje v krizi, 

pač pa za delovanje v času stabilnosti. Potrebno je zavedanje uporabe jezika, namesto 

reševanja problema iskanja poti do rešitve, spodbujanje in ohranjanje pozitivnega občutja 

med udeleţenci. Šugman Bohinc (2011) med stabilizatorje uvršča tudi izraţanje 

razumevanja in opaţanje še tako majhnih razlik, novosti, doseţkov, premikov v smeri 

ţelenih izidov, ki jih je potrebno vedno znova krepiti. Tudi varovalne scenarije je 

potrebno aktualizirati in skrbeti za proces uresničitve ţelenega razpleta. Sistem ali 

posameznika je treba spremljati in podpirati tudi še takrat, ko je dogovorjeni izid ţe 

dosegel. Sinergetično generično načelo stabilizacije spremenjenih načinov delovanja 

sistema namreč poudarja, da posameznik ali sistem potrebuje številne pozitivne odzive in 

potrjevanja za svoje nove spoznavno-čustveno-vedenjske vzorce (prav tam). 

 

Zato je treba znati pohvaliti na različne načine: z besednimi komplimenti, spodbudami z 

govorico telesa, izdelanimi priznanji za uspeh, nagradami. Predvsem pa ohranjati 

spoštljivi, radovedni in zavzeti odnos, v katerem je ves čas upoštevana perspektiva moči 

in etika udeleţenosti.  

 

Predstavljeni sinergetični model terapije je razvil opisana generična načela za spodbujanje 

samoorganizirajočih procesov, ki potekajo v svetovanju, psihoterapiji in menedţmentu, 

predvsem zaradi izboljšanja in poenostavitve prakse. 

 

Svetovalni delavci s svojimi načini ravnanja udejanjajo po več sinergetičnih generičnih 

načel hkrati: vzpostavljanje okoliščin za (odnosno) stabilnost; razlikovanje problemskih 
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vzorcev, včasih pa tudi potencialnih zasnov za vzorce rešitve; prepoznavanje parametrov 

nadzora, tako da ustvarjajo pogoje, ki bodo spodbujali motivacijo posameznika; krepitev 

odklona od nezadovoljivih starih vzorcev s pomočjo preizkušanja alternativnega vedenja; 

pomoč pri utrjevanju novih izkušenj s pohvalami, varovalnimi scenariji, z razlikovanjem 

minimalnih premikov v ţeleno smer. Vse to stabilizira zasnove za nove alternativne 

vzorce. 

 

 

 

5.2 Na kaj je pozoren svetovalec, ki sledi sinergetičnemu pristopu? 
 

V prejšnjem poglavju opisanim generičnim načelom v sinergetiki, ki so osnova za 

vodenje svetovalnega procesa, smo dodali še splošne vidike in strategije kibertnetike 

spremembe in stabilnosti v interakciji psihosocialne pomoči. Zbrane strategije, ki 

predstavljajo vodila za ravnanje svetovalca v svetovalnem procesu in so uporabni v 

šolskem kontekstu, smo v celoti povzeli po Lei Šugman Bohinc (2000, str. 104). Namesto 

izraza klient uporabimo izraz svetovanec. Splošni vidiki in strategije kibernetike 

spremembe in stabilnosti v interakciji psihosocialne pomoči so: 

1. Skupno dogovarjanje ţelenega razpleta problema. 

2. Preverjanje epistemoloških predpostavk svetovanca in svetovalca. 

3. Pridruţevanje svetovancu: uporaba svetovančevega osebnega jezika razumevanja in 

ravnanja (utilizacija) na način, ki bo podpiral in pospešil njegovo samouravnavanje: 

vzpostavljanje neposrednega stika s svetovancem z zrcaljenjem telesnih gibov, 

glasu, izraza obraza, kretenj, dihanja svetovanca z usklajevanjem s primarnim 

zaznavnim načinom in zaznavno taktiko svetovanca prek uporabe njegovih 

zaznavnih metafor. 

4. Uporaba metodičnih načel sistemskega socialnega dela. 

5. Odprtost za preskušanje reda spremembe, potrebne za rešitev problema. 

6. Prispevanje k temu, da svetovalčev sistem dobi več moči, uporaba svetovančevih 

virov (po)moči - perspektiva, leksikon moči. 

7. Preokvirjanje svetovančevih neučinkovitih (paradoksalnih) vzorcev reševanja 

problema: 

- osebno, konkretno, tukaj in zdaj, 

- od zakaj h kako, od problema k rešitvi, od preteklosti v prihodnost, 

- uporaba paradoksa (predpisovanje simptoma ipd.), 

- prestrukturiranje problema in rešitve v času in prostoru, 

- pripovedovanje zgodb, pravljic, analogij, metafor, šal ipd., 

- vprašanje čudeţa, vprašanje smisla, vprašanje izjeme ipd. 

8. Oblikovanje načrta uresničljivih (majhnih) korakov za sproţanje ustreznih 

sprememb. 

9. Prispevanje k stabilizaciji sprememb. 

10. Razvidna uporaba povratnih informacij vseh udeleţenih v problemu in rešitvi. 

11. Večkratno preverjanje dogovora glede ţelenega razpleta problema in njegovega 

dosedanjega uresničevanja (podkrepljevanje, pohvale, spodbude). 

12. Uresničevanje kibernetske opredelitve in metode razgovora (Pask, 1996, v Šugman 

Bohinc, 2000, str. 104). 
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6 TEORETSKE OSNOVE GESTALT PRISTOPA 
 

 

Začetnika gestalta sta Fritz Perls in njegova ţena Laura Perls, ki sta reorganizirala in 

povezala v novo celoto vrsto teorij, ki so bile v 50-tih letih v ospredju. Za ime sta izbrala 

nemško besedo 'Gestalt', ki pomeni celota. Pomen besede gestalt je ustrezal zaradi 

holističnega pristopa, ki ga je prinašala nova paradigma, katere bistveno sporočilo je, da 

je celota več kot vsota posameznih delov in je različna od vsote posameznih delov.  

 

Prva Perlsova knjiga Ego, Hunger,and Aggression je bila objavljena leta 1942 in kasneje 

večkrat ponatisnjena. Temeljna knjiga o gestalt pristopu pa je izšla leta 1951, ki so jo 

skupaj napisali Hefferline, Goodman in  Perls ter nosi naslov Gestalt therapy: Excitement 

and growth in the human personality, med gestaltiti poimenovana PHG - gestalt biblija. 

 

Wulf (1996) v svojem članku navaja najpomembnejše vplive na oblikovanje gestalt 

terapije, saj sta se Friederick Perls in njegova ţena učila pri različnih psihoterapevtih in 

raziskovalcih ter z njimi sodelovala. Omenjamo le nekaj najpomembnejših: Berlinska 

šola gestalt psihologije (Wertheimer, Koffka in Kohler, kasneje še Kurt Lewin), ki se je 

bolj zanimala za zaznavanje kot terapijo; teorije o interpersonalnih odnosih (Karen 

Horney); eksistencializem (Tilich, Buber); teorije razvoja in oblikovanja karakterja 

(Wilheim  Reich); ideje o 'tukaj in zdaj' (Otto Rank); organizmične teorije (K. Goldstein); 

holizem (Jan Smuts); psihodrama (Moreno); zavedanje telesa - ples in joga, s katerima se 

je ukvarjala Laura Perls. Potovala sta tudi v Indijo, kjer sta meditirala, seznanila pa sta se 

tudi z zen budizmom. 

 

Vsi ti vplivi so oblikovali tri stebre gestalt terapije (Yontef, 1999, v Mann, 2010): 

1. Teorijo polja: posameznikova izkušnja je vedno razumljena v kontekstu oziroma 

polju. Vsi elementi v polju so dinamično medsebojno povezani.  

2. Fenomenologija: iskanje razumevanja skozi to, kar je očitno, ne skozi interpretacijo 

opazovalca. 

3. Dialog: ne gre le za pogovor, pač pa za poseben način kontakta, kjer se zgodi 

srečanje med dvema osebama, s posebno pozornostjo na tem, kaj se dogaja v 

odnosu med njima. 

 

V nadaljevanju osvetljujemo tudi druge temeljne pojme v gestalt teoriji, nekakšne leče 

skozi katere gestalt terapevt ali svetovalec opazuje proces, ne da bi izgubil celoto. To so: 

organizmična samoregulacija, kontakt, teorija spremembe in eksistencializem. 

Predstavimo tudi ključne prvine pristopa, kot so: razumevanje zavedanja, odnos med 

figuro in ozadjem, pomen usmerjenosti v »tu in zdaj« in razumevanje odgovornosti  z 

vidika gestalt pristopa. 

 

Gestaltistična teorija se osredotoča na proces in tako kot vsaka teorija skuša razloţiti, 

kako so si ljudje podobni in kako so si različni. Cilj gestalt terapije je zavedanje, ki ga ni 

mogoče doseči, če ne temelji na avtentičnem vzajemnem dialoškem odnosu. Vprašanje je, 

ali gre za odnos, ki zdravi, ali zavedanje, ki zdravi. Ne moremo ločiti dialoškega srečanja 

od zavedanja in kontakta - in to je tisto, kar je zdravilno v gestalt terapiji (Levin, 2016). 
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V gestalt pristopu so razvili različne tehnike, ki so izrasle iz intervencij in eksperimentov, 

soustvarjenih v terapevtskem procesu med terapevti in klienti. Namen eksperimentov je 

spodbuditi zavedanje in tudi zbiranje podatkov o procesu. Mnogi svetovalci prevzemajo 

tehnike, ne da bi poznali filozofijo, metodologijo in teorijo, ki stoji za njimi. Poznavanje 

izhodišč gestalt pristopa pa temeljno spremeni način dela, saj gestaltisti ne izvajajo le 

tehnik, pač pa  sledijo celostnosti izza intervencij in eksperimentov (prazen stol, notranji 

dialog, polarnosti, delo s sanjami, vroč stol, sprejemanje doţivljanja), sledijo procesu, kar 

vpliva na to kdaj in kako jih izvedejo. Gestalt terapija je izkustvena in v njej ima 

eksperimentiranje ključni pomen (Mann, 2010). 

 

Opis osnovnih premis črpam iz naslednjih virov: Mann, 2010; Perls, Hefferline, 

Goodman, 2003; Joyce&Sills, 2014; Parlett, 1991, v Phillipson,1996; Estrup, 2014. 

 

 

 

6.1 Teorija polja 
 

Teorija polja (Lewin, 1951) je ena od premis v gestaltu. Polje je vse, kar obstaja. Polje je 

kompleksna celota, sestavljena iz mnogih silnic, ki delujejo tukaj in zdaj in se spreminjajo 

skozi čas. V teoriji polja so vsi fenomeni razumljeni kot vedno se spreminjajoč proces in 

ne kot statična struktura. Vse v polju je dinamično, vse je v polju povezano in nič ne more 

biti izključeno kot nepomembno. Vse se neprestano spreminja. To opaţamo povsod okoli 

sebe, vreme se na primer neprestano menja. Vse je del polja in nič ne moremo izvzeti iz 

konteksta. Kontekst določa pomen, ko se spremeni kontekst, se spremeni tudi pomen. 

Rdeča vrtnica v vrtu med sto ostalimi vrtnicami ima drugačen pomen kot takrat, kot ko jo 

v rokah drţi mlad moţ. Polje ima tudi zgodovino, vse, kar se je zgodilo, ima svoj vpliv. 

Dogodki in vzorci imajo tendenco, da se ponavljajo. Iz delov se znova in znova oblikuje 

celota, kot to opaţamo v kalejdoskopu, ko se iz delcev stekla vedno znova ustvarjajo novi 

vzorci. 

 

Vsak posameznik ţivi  znotraj kompleksnega konteksta, ki je unikatno njegov in iz njega 

oblikuje svoj pogled na svet. Perls je spoznal, da je nemogoče razumeti posameznikovo 

izkušnjo, ne da bi vsaj malo razumeli njegov kontekst. Posameznikov kontekst je njegovo 

fenomenološko polje (Kurt Lewin, 1951, v Perls, 2003) in vključuje njegovo trenutno 

situacijo, osebno zgodovino, misli, čustva, zavestna in nezavedna prepričanja, spomine na 

pretekle izkušnje, upanja in aspiracije itn. V vsaki situaciji, kar opaţamo, slišimo, kaj 

domnevamo (kar postane figura), je funkcija mnogih stvari, ki so unikatno naše in iz tega 

ustvarjamo svoje pomene. Vsak človek zbira podatke, iz katerih tvori pomensko celoto 

svojega polja. Posameznikova fenomenologija je odvisna od njegovega  poloţaja v polju - 

če gleda na Ljubljano z gradu, jo vidi drugače, kot če Ljubljano opazuje z Nebotičnika. 

 

Estrup (2014) poudarja, da je posameznikova teorija polja odvisna od tega, kako dobro 

uporablja svoj senzorni aparat. Nihče ne dojema okolja na točno enak način, niti se ne 

fokusira na isti način. Vsake oči gledajo različno in tudi vidijo različno. Tudi naša ušesa 

so različnih oblik in velikosti, vsakdo sliši različno isti zvok. Enako velja za vsa ostala 

čutila (vonj, okus, tip). Posebno mesto in pomen pa imajo v gestaltu (metaforično 

razumljeni) tudi zobje, kajti z zobmi posameznik grize in preţveči tisto, kar ni on, da dobi 

in naredi sebe. To velja tako v fizičnem, intelektualnem kot emocionalnem smislu. 

Posameznik vzame nekaj iz okolja in to razgradi in iz tega naredi del sebe. Pomembna je 
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njegova sposobnost, da gre v stik z nečim v okolju. Govorimo o proprioceptivni zaznavi 

sebe v prostoru, ki omogoča narediti kontakt ali se iz njega umakniti. Sposobnost, da 

oseba gre v prostor, to je v okolje in da se zna iz njega umakniti, je namreč ključna za 

preţivetje. Kontakt z okoljem ustvarjamo tudi z glasom ali zvokom, govorimo, se učimo, 

koga rešimo, se s kom spoznamo … Čutila so torej tista, ki osebo intimno povezujejo s 

svetom. Skozi zaznave s čutili posameznik oblikuje svojo teorijo o polju, svojo 

fenomenologijo (Estrup, 2014). 

 

Ljudje smo organizmi, ki delajo smisel, ustvarjajo pomene (meaning making 

organisms). Naša fenomenologija je sestavljena iz figure, to je tistega, kar je v fokusu ta 

trenutek, in iz ozadja. Dobra figura temelji na potrebi, ţelji ali interesu in posameznika 

orientira v okolju. Ozadje vključuje vse ostalo, česar se zaveda, prepričanja, verovanja, 

aspiracije, pričakovanja, in trenutno izkustvo. Ozadje je tisto, kar daje figuri pomen 

(Mann, 2010).  Če je človek lačen, ko se pelje po ulici, kar postane njegova figura, so 

restavracije. Če pa je utrujen, bodo izstopile iz ozadja klopce in ostala prijetna mesta, kjer 

lahko počiva. Vsi ti procesi se dogajajo simultano. 

 

Pri vodenju svetovalnega, supervizijskega, terapevtskega ali učnega procesa nam 

poznavanje temeljnih načel teorije polja skupaj s sistemsko teorijo, ki sta odločilna 

psihološko-teoretska podlaga holističnega pristopa (Parlett, 1991, v Philippson, 1996; 

Ţorţ, 2011) pomaga, da laţje ozavestimo in razumemo čustva, doţivljanje, odzivanje, 

delovanje drugih in sebe. Obema teorijama je skupen celosten, holističen pogled na 

probleme, kar pomeni, da jih ne obravnavata izolirano, ampak v kontekstu vseh moţnih 

(so)vplivanj, tako znotraj posameznika kot v njegovem okolju. Vsako srečanje je vedno 

sokreacija obeh/vseh. 

 

Za razumevanje svetovanja skozi prizmo teorije polja je treba vsaj okvirno razloţiti  pet 

osnovnih principov teorije polja, ki jih v nadaljevanju poimenujem načela. 

 

 

6.1.1 Načela 

 

Načelo organizacije 

 

“Biti organiziran” pomeni imeti določeno funkcijo, vlogo, pomen. V polju ne govorimo 

ločeno o strukturi in funkcijah posameznih elementov polja, ampak le o povezavi - 

strukturne elemente polja in njihovo funkcijo povezuje v enotno polje organizacija. 

Pomen izhaja iz pogleda na celotno situacijo, na celotnost soobstoječih dejstev 

(Parlett,1991, v Philippson, 1996). To, kar mislimo, čutimo in počnemo, je osnovano na 

naši interakciji z našim okoljem v danem trenutku (Philippson,1996). Za vsakega 

posameznika je polje povsem drugače organizirano. Zanj je pomembna njegova 

organiziranost. 

 

Če bi na primer v tem trenutku zaslišali zvonjenje telefona, bi to pomenilo veliko 

spremembo polja, čeprav bi tu ostalo vse, kot je. Naše zanimanje bi se usmerilo k 

telefonu, nekateri bi morda v sebi začutili potrebo, da pogledajo na svoj telefon, drugi bi 

se umaknili v svoj svet, nekdo bi postal jezen, ker ga je zvok prekinil. Organizacija bi se 

močno spremenila in z njo celotno polje. 
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Načelo sočasnosti 

 

Sedanji trenutek sooblikujejo pretekle izkušnje, spomini, pričakovanja, naučena znanja in 

vse, kar nas v sedanjosti spominja na preteklost ali kar projiciramo v prihodnost. Vsakdo 

izbira sedanje vedenje glede na svoje predhodne izkušnje. Polje je določeno le s tem, kar 

se dogaja sedaj, v sedanjosti (čeprav je tudi pojem “sedanjost” umeten pojem, saj 

sedanjosti v dobesednem pomenu besede ni, vsak trenutek je nova sedanjost). Preteklost 

ima pomen le v toliko, kolikor je prisotna v sedanjih spominih, izkušnjah. Prihodnost pa 

le toliko, kolikor je soudeleţena v sedanjosti kot cilji, načrti, pričakovanja za prihodnost. 

Sestavni del sedanjosti sta torej le psihološka preteklost in psihološka prihodnost 

(Philippson,1996). Na primer: oče bo klic učitelja iz šole sprejel drugače, ko je otrokova 

mati v bolnišnici. Klic v sedanjosti ni pomemben le kot dogodek sam po sebi, ampak je 

pomembno očetovo doţivljanje klica. 

 

Načelo posameznosti 

 

Vsak posameznik je edinstveno bitje, zato ne delujemo  po nekem vnaprej določenem ali 

ustaljenem vzorcu, principu. Gestalt se osredotoča na to, »kar je« in je prisotno »tu in 

zdaj« za vsakega posameznika. Z razvrščanjem v »kategorije« ali z diagnosticiranjem 

lahko prekinjamo stik s posameznikom. Pomembno je, da človeka srečamo v njegovi 

realnosti. Ker so vsaka situacija, vsak dogodek, vsaka oseba ali njeno dejanje v polju 

nekaj edinstvenega, posebnega, enkratnega in neponovljivega, pomeni posploševanje, 

poenostavljanje (brez katerega pa ni nobene teorije, znanstvenih, še posebej ne statističnih 

zaključkov, ugotovitev) opuščanje pozornosti na neke pomembne detajle (Ţorţ, 2011). 

Vsak detajl pa je relevanten. Vsaka situacija, vsako polje, zahteva poseben pristop. 

Pretekle izkušnje pri tem koristijo, ne moremo pa jih neposredno prenašati. V tem 

pogledu za podobne situacije in teţave ne moremo uporabljati enotnih, stereotipnih metod 

ali celo tehnike (prav tam). 

 

Načelo spreminjajočega se procesa 

 

Nič ni statično, nič ni nespremenljivo. Znan rek pravi, da “ni mogoče dvakrat stopiti v 

isto reko”. Vse se neprestano spreminja, vsaka situacija je drugačna, nobene ni mogoče 

brez spremembe ponoviti. Polje se na novo kreira iz trenutka v trenutek. Kakovosten stik 

z drugim je odgovoren proces, ki se dogaja »tukaj in zdaj«, proces, ki se kot ţivljenje 

neprestano spreminja. V gestaltu se izogibamo besedam, ki bi lahko označevale 

nespremenljivost, kot na primer »ona je srameţljiva« ali »ona je agresivna oseba«. Te 

opise raje imenujemo kot kreativne prilagoditve na okolje oziroma situacijo. Po definiciji 

(Perls in drugi, 2003) se »self« kreira na kontaktni meji med organizmom in okoljem iz 

trenutka v trenutek. Kontaktna meja pa je tista, ki organizem in okolje povezuje in ločuje 

hkrati. Zahteva ustvarjalno prilagajanje na vedno prisotne spremembe v okolju/polju in 

odnosih. 

 

Načelo možne relevantnosti 

 

Noben, na videz še tako droben, neznaten detajl polja ni tako nepomemben, da bi ga 

lahko vnaprej izključili kot nepomembnega, nekoristnega. Ni nepomembnih stvari, vsak 

element ima določen pomen v celoti, gestaltu (Ţorţ, 2011). V  svetovalni situaciji so prav 

lahko pomembni detajli, ki se sami osebi zdijo povsem nepomembni, pa tudi tisti, na 
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katere svetovalec sploh ni pozoren (na primer na način, kako svetovanec sedi ali drţi 

torbo v rokah). 

 

Zato je gestaltist pozoren na vse, kar je očitno, tudi na vse, kar se zdi samoumevno in 

samodejno in je včasih spregledano kot nepomembno. Pomen, ki ga posameznik daje 

posameznim elementom v situaciji, pogosto ni polno ozaveščen in prav zavedanje tega 

lahko prinese pomembna nova spoznanja. 

 

Sledeč opisanim načelom lahko torej vedno razumemo posameznika zgolj znotraj 

njegovega ţivljenjskega konteksta.  

 

 

6.1.2 Načela in svetovalni proces 

 

(Wollants, 2007) namesto besede polje uporablja besedo situacija, saj je po njegovem 

mnenju ta beseda bliţja vsakdanjemu ţivljenju. V našem besedilu bomo uporabljali obe 

besedi, situacija in polje. 

 

V svetovalnem procesu se svetovalec osredotoča na tri vrste situacij (Joyce& Sills, 2014): 

1. Izkustveno polje - kako se oseba zaveda in organizira svoje fenomenološko polje 

oziroma svojo realnost. 

2. Odnosno polje - se nanaša na odnos med svetovalcem in svetovancem. 

3. Večje polje - ţivljenjski kontekst svetovanca (kulturni, zgodovinski, politični, 

duhovni kontekst). 

 

Opisana načela določajo celostnost svetovalne situacije, odnosa - ali polja. Vsaka 

svetovalna situacija je torej čisto posebna, specifična situacija, ki jo določa organizacija, v 

kateri sta jasno razmejeni vlogi svetovalec-svetovanec, v določenem prostoru in času. 

Poseben poudarek ji daje sočasnost: dve osebi (ali več oseb, če gre za skupino) sta 

istočasno v istem polju. Ne moremo več govoriti o dveh poljih, ampak o novem, skupnem 

polju, ki ni seštevek obeh posameznih polj, ampak nova kvaliteta. To je “soustvarjalna 

resničnost” (Parlett, 1991, v Philippson 1996; Ţorţ, 1996), ki jo Ţorţ pojasni z metaforo o 

plesnem paru. Plesalca sta vsak zase svoja osebnost, s svojimi plesnimi izkušnjami, 

ţeljami, predstavami … Ko začneta plesati, sta vsak zase v svojem polju, vendar z 

dotikom, komunikacijo, se vedno bolj usklajujeta, dokler se ne “zlijeta” v plesni par kot 

neko novo celoto, v kateri sta soudeleţena oba naenkrat. Toda, tega novega polja ne 

določajo samo očitna dejstva, obema znani elementi (glasba, prostor, čas, njuna 

prisotnost, prisotnost drugih oseb …), ampak tudi elementi, ki so v tem trenutku prisotni 

le v nekih iz preteklosti prinesenih stališč, pričakovanj, predpostavk, izkušenj … 

kateregakoli od njiju. Denimo, da plesalec predpostavlja, da ga soplesalka podcenjuje, 

kritizira …, v tem primeru bo plesal, kot da plesalka to res počne. Ta njegova 

predpostavka bo pomemben element polja, pa čeprav je prisotna le v domišljiji plesalca. 

Ali če na primer plesalka predpostavlja, da gre plesalcu le za osvajanje, sama pa ima na 

spolnem področju neke negativne izkušnje - se bo obnašala tako, kot da izvaja plesalec do 

nje spolno nadlegovanje, in to bo spet pomemben element polja. 

 

V tem smislu je tudi svetovalna situacija takšno polje, saj situacijo določa medsebojno 

sovplivanje in prepletanje svetovalca in svetovanca, ki poteka vztrajno, samodejno in 
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neprestano. Načelo posebnosti, edinstvenosti je posebej pomembno v vnaprejšnjih 

kvalifikacijah, vrednotenjih. Če svetovalec nekega svetovanca vnaprej sprejme ali sam 

označi, kot na primer za dominantno, depresivno ali agresivno osebnost, lahko to vpliva 

na svetovalčevo omejitev zaznavanja. Svetovančeve reakcije, sporočila, vrednoti na 

osnovi posploševanj,  namesto da bi jih obravnaval kot izvirne, osebi  lastne in pristne.  

 

Načelo spreminjajočega se procesa opozarja na to, da se vse nenehno spreminja, torej 

tudi svetovalna situacija. Tudi stanje človekovega uma (tako svetovalčevega kot 

svetovančevega) se nenehno spreminja. Vsaka nova situacija, nova zaznava, nova 

asociacija … vpliva na to stanje. To je še posebej pomembno pri intervencijah v 

svetovalnem procesu: kajti ista intervencija, poseg v dogajanje, učinkuje povsem drugače 

v različnih trenutkih. Tudi posameznikova percepcija realnosti se nenehno spreminja in 

zato se stabilnost, ravnoteţje svetovalnega odnosa nenehno na novo vzpostavlja, v tem 

smislu ni 'a priori' dobrega ali slabega odnosa. Lahko uporabimo zanimivo primerjavo, da 

gre pri tem za nekaj podobnega kot pri voţnji s kolesom, ves čas, iz trenutka v trenutek ga 

moramo naravnavati in loviti ravnoteţje. 

 

Načelo možne ustreznosti zahteva od svetovalca nenehno pozornost na dogajanje, ki naj 

bi bilo neobremenjeno z njegovimi vnaprejšnjimi pričakovanji, ocenami, stališči. 

Vzemimo primer, da svetovalec ţeli pomagati mladi učiteljici in ji kot rešitev problema 

predlaga, da o teţavi s starši nekega učenca govori z ravnateljem. Po svetovalčevi 

predpostavki bi bilo za učiteljico dobro, da pridobi podporo vodstva. Toda če ima 

učiteljica v svoji preteklosti negativne izkušnje z avtoritetami, se bo tej ideji in 

razmišljanju o tej moţnosti izogibala, lahko bo tudi svetovalca doţivljala kot avtoriteto 

(projekcija) in se bo ţe zaradi tega “upirala” … Svetovalec, obremenjen s svojimi 

pričakovanji, pa lahko to drţo interpretira kot nekooperativnost mlade učiteljice ali kot 

njeno nezainteresiranost za delo ali celo nezainteresiranost za lastne pravice. 

 

Svetovalec v tem procesu ni objektiven opazovalec, ampak soudeleženec. Dovoljuje, da 

celotno dogajanje v polju svetovalne situacije vpliva tudi nanj, sproţa v njem zavestna in 

nezavedna odzivanja in se jih skuša zavedati. Vsakokrat, ko se v svetovalcu sproţi nek 

notranji proces, pa vsaj za trenutek prekine stik s svetovancem, zato je pomembno, da 

svetovalec ostaja v stiku s seboj in svojim procesom in da zazna prekinitve kontakta in ga 

je sposoben vedno znova na novo vzpostavljati (Estrup, 2014). 

 

Prav enako se dogaja tudi z učitelji, ki delajo z učenci in njihovimi starši ter sodelujejo s 

kolegi, zato je prav za ljudi, ki delajo z ljudmi, zelo pomembna svetovalna izkušnja, v 

kateri ozaveščajo delovanje polja, svetovalčev način dela pa je zanje hkrati tudi model za 

ravnanje z otroki in njihovimi starši.  

 

Svetovanje je torej usmerjeno na dogajanje v polju, tako da svetovancu pomaga ostriti 

zavedanje tega dogajanja. 

 

 

 

6.2 Fenomenologija 
 

Fenomenologija je v gestaltu razumljena na dva načina, kot drža svetovalca in kot 

metoda (Joyce in Sills, 2014), v kateri teţi k razumevanju, ki ne sloni na interpretaciji 
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opazovalca,  pač pa temelji na tem, kar je očitno ali kar se razodene v situaciji. Svetovalec 

raziskuje s svetovancem v vzajemni radovednosti, brez vnaprejšnjega pričakovanja, kaj 

bo našel. Gre s svetovancem na skupno potovanje. Fenomenološka naravnanost pomeni 

priznavanje in postavljanje 'v oklepaj' vse, kar je subjektivno, vse vnaprejšnje sodbe o 

tem, kaj naj bi bilo relevantno, da bi lahko prepoznali le čist fenomen. V tem procesu 

oseba tudi prepozna svojo intencionalnost, saj je zavedanje vedno usmerjeno k nečemu, 

čemur oseba daje pomen. Človek opazi, da ne obstaja nič objektivnega. Ko oseba izgubi 

iluzijo o sebi, o tem, kar je prej domnevala, da je objektivno, ugotovi tudi svojo 

odgovornost za to (Wulf, 1996). Fenomenološko raziskovanje teţi k vedno jasnejšemu in 

podrobnejšemu opisu tega, kar JE in k zmanjševanju poudarka tega, kar je bilo, bi lahko 

bilo ali bi bilo mogoče.  

 

Metoda sledi trem pravilom: 

1. Dajati v oklepaj (epoche) 

2. Opisovanje 

3. Horizontalizem 

 

Joyce in Sills (2014) dodajata še četrto dimenzijo, ki jo imenujeta aktivna radovednost 

in daje ţivost raziskovanju. 

 

Dajati v oklepaj 

 

Med poslušanjem svetovanca »dajemo v oklepaj« naše predpostavke, vrednotenje, misli 

in občutke. Sledimo očitnemu, to je tistemu, kar vidimo, slišimo ali kakor pogosto rečemo 

»tistemu, kar je.« Večkrat tudi povabimo osebo, da »ostane s tistim, kar ob/čuti«, kar za 

konkretno delo pomeni, da gremo počasi, se ustavljamo, vedno znova preverjamo, smo 

posebej pozorni na tisto, kar se zdi samoumevno. 

 

Opisovanje 

 

Svetovalec vabi k opisovanju situacije namesto razlaganju oziroma analiziranju. 

Vprašanja so bolj v smeri: »Kaj se je dogajalo, kaj je kdo rekel, naredil … kaj si čutil …? 

In kako je bilo to zate?« Primer: Učiteljica reče: »Otrok je bil nesramen do mene … 

Svetovalec vpraša: »Kaj je otrok rekel, kaj je naredil … in kaj si ti ob njegovih besedah 

pomislila, začutila …?« S tem se izognemo interpretacijam in vodimo učiteljico k 

raziskovanju njene fenomenologije. Usmerimo jo na očitno in ji pomagamo ozaveščati, 

kakšen pomen daje posameznim elementom v situaciji. »Otrok je  nesramen« je namreč 

ţe razlaga, vrednotenje in interpretacija otrokovega vedenja. Namesto tega, kar se zdi 

samoumevno, vabimo v raziskovanje učiteljičinega doţivljanja ob otrokovih besedah in s 

čimer se ţe odpirajo moţnosti za drugačno razlago njegovih besed. V skupini več 

učiteljev se pogosto izkaţe, da drugi tega istega opisanega vedenja ne bi imenovali 

nesramnost. 

 

Horizontalizem  

 

Horizontalizem pomeni, da je vsak del, ki ga svetovanec pove, enako pomemben kot 

katerikoli drugi del in svetovalec ga s tem zavedanjem tudi posluša. Joyce, P. in Sills 

(2014) v svoji knjigi pišeta, da je to tako, kot da bi sestavljali puzzle, v katerem je vsaj 



38 
 

delček pomemben za celoto, ne glede na to ali gre za del obraza ali del neba - ker šele vsi 

deli skupaj lahko tvorijo celotno sliko. V tem smislu je torej relevantno vse, svetovančev 

glas ali nagib telesa, kot tudi vsebina zgodbe, ki jo predstavlja. Pomembno je tudi tisto, 

kar manjka. Zato je lahko svetovalčevo vprašanje tudi »ali je kaj, česar v tej situaciji ni 

opazil?« Ali pa svetovalec sam pove, kaj po njegovem manjka v pripovedovanju oziroma 

česa svetovanec ni omenil. Znotraj horizontalizma sta pomembna dela tudi transfer in 

kontratransfer, ki ju svetovalec prinaša v dialog s svetovancem. Svetovalec se zaveda 

svojega kontratransfera in ga za potrebe procesa lahko tudi razkrije, pri čemer je  seveda 

pomembno tudi njegovo zavedanje sebe, ali gre za projekcije oziroma njegove fiksne 

gestalte. 

 

Fenomenološko raziskovanje preprosto pomeni delati s tem, kar je »v trenutku« 

prisotno, kar je svetovanec prinesel v svetovalno situacijo, in sicer brez interpretacij, 

komentarjev ali sodb ali ocen. Svetovalec je tako pozoren na gibanje, glas, dihanje, 

spremembe na izrazu obraza supervizanta in sledi vzorcu, ki se pojavlja. Svetovalec 

spoštljivo ponudi svoja opaţanja svetovancu in ga vabi, da opazi svoje »tukaj in zdaj« 

reakcije. To so lahko senzacije, občutki in čustva, misli ali podobe, ki vznikajo ob 

njegovem pripovedovanju. Primer: »Opazila sem, da med tem, ko govoriš o očetu tega 

mladostnika, gledaš dol in zmiguješ z glavo (pri tem svetovalec lahko z miroringom 

odslika njeno gibanje glave) … si opazila to? Bi bila pripravljena ponoviti to gibanje 

glave bolj počasi in pogledati, ali se zaveš česa novega?« S tem se pribliţamo bolj 

neposredni izkušnji, ki jo ima učiteljica z očetom mladostnika, namesto da le sledimo 

zgodbi o očetu. V gestaltu skušamo čim bolj in čim večkrat slediti neposredni izkušnji 

posameznika, zato pogosto namesto spodbude »Povej mi o …«, rečemo »Pokaţi mi.«, 

»Bodi ta oseba.«. 

 

Namen takšnih intervencij je povečati zavedanje, zato svetovanca lahko tudi povabimo, 

da pretirava z določenim gibom, kar pogosto pripelje do izostritve in večjega zavedanja.  

 

 

 

6.3 Dialog 
 

Osnova za dialoško metodo v gestalt pristopu je to, da je teorija polja ţe sama po sebi 

dialoška. Dialoški model je je zato, ker se srečata dve fenomenologiji, svetovalčeva in 

svetovančeva. Svetovalčeva figura je, kar se dogaja s svetovancem. Obe sta v procesu 

nastajanja (becoming) (Estrup, 2014).  

 

Dialog bolj kot posameznike poudarja polje, vključuje tudi to, kar se vmes med 

posameznikoma (in between) dogaja. Svetovalec v dialogu s svetovancem vključuje tudi 

svoje doţivljanje. Mann (2010) o tem pove, da v dialoškem odnosu nista samo dve 

realnosti (svetovalčeva in svetovančeva), pač pa je še tretja realnost, ki vznika iz odnosa 

med njima Ko se v dialogu srečata, se oba spremenita (prav tam). 

 

Svetovalec se zaveţe dialogu, popolnoma sprejme, da nima kontrole nad tem,  kar je med 

njim in svetovancem, in se zaveda, da to, kar nastaja med njima, soustvarjata. Vnaprej se 

odpove ideji vplivanja ali manipuliranja, dovoli, da to, kar se zgodi ni ne jaz ne drugi, je 

nekaj novega, nekaj med njima. Svetovalcu tudi ni treba poskušati, da bi se moralo nekaj 

zgoditi, njegova naloga je le, da zaupa, da se nekaj bo zgodilo. Zaupa v proces. Pogosto 
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se v tem procesu pojavijo razlike in nesporazumi. Svetovalec je zavezan k temu, da 

vzdrţuje kontakt tudi takrat, ko so teţave v odnosu, dokler ne pride do jasnosti in 

razumevanja. To ne pomeni nujno tudi strinjanja. Svetovalec deluje na način, da poveča 

svetovančevo zavedanje sebe in drugega v tem procesu. To zahteva od svetovalca dobro 

poznavanje sebe in včasih tudi veliko poguma.  

 

Dialog je običajno razumljen kot pogovor med dvema, a v gestalt pristopu ima dialog 

drugačen pomen. Martin Buber je rekel, da je pravo ţivljenje srečanje (Mann, 2010). V 

gestalt pristopu je  dialog takrat, ko sta dva človeka drug do drugega avtentična, odzivna 

ter si pustita vplivati drug na drugega. Ni jaz-a brez drugega. Lahko je I-Thou ali I-It 

odnos. V odnosu I-It ima svetovalec namen, rezultat je cilj. Svetovalec nekaj počne s 

svetovancem, hoče doseči določen rezultat, rezultat njegovega početja mora biti doseţen 

cilj. Ideja izza takega delovanja je: »Jaz te vzgajam, prevzgajam«. Na tak način osebo 

objektivizira in manipulira, da bi nekaj dosegel. I-it vključuje vljudno govorjenje, ki 

naredi stvari laţje, da jih lahko spelje. Veliko našega bivanja oziroma ţivljenja je 

povezanega s tem, da skrbimo za svoje potrebe po preţivetju in smo z drugimi v I-it 

odnosu.  

 

V I-Thou poloţaju/odnosu pa ni nobene namere po manipuliranju. I-Thou ne moremo 

narediti, prisiliti ali z ţeljo pridobiti, je stanje 'bivanja' v odnosu (Mann, 2010). I-Thou se 

razkrije sam po sebi. Rečemo, da se zgodi. Naša osebnost se manifestira v I-Thou 

srečanju, to je trenutek, ki se lahko pojavi skozi dialog. Gestalt terapevti in svetovalci 

razvijejo določena stališča in veščine, ki spodbujajo in omogočajo dialog in resnično 

srečanje med dvema. 

 

V tej posebni vrsti dialoga se ne omejujemo le na besedne izmenjave, temveč 

vključujemo vse načine, na katere delujemo do drugega, in pričakovanja, da bodo drugi 

delovali do nas. Vprašanja, ki si jih svetovalec  postavlja v tem dialogu, so lahko: »Na 

kakšen način se mi svetovanec kaţe? Na kakšen način me svetovanec spodbuja, ali me 

skuša odvrniti od tega, da bi se mu pokazala? S katerimi značilnostmi se svetovanec 

identificira: »Jaz sem takšen« ali »sem takšna oseba, ki ...«. Svetovalec je tisti, ki skrbi za 

to, da oblikuje moţnosti, da srečanje v dialogu s svetovancem zgodi. Dialog je stvaritev 

enkratnih posameznikov v enkratnem polju, in je primer načela posameznosti v teoriji 

polja. 

 

Zavedanje in dialog sta dve primarni orodji v gestaltu (Yontef in Simkin,1989, v Joyce, 

Sills, 2014). Martin Buber (1982) definiral tri temeljne elemente v dialogu, in sicer 

prisotnost, inkluzijo in vzajemno komunikacijo (I-Thou, I-It in »in between«).  

 

Prisotnost pomeni, da smo »tukaj in zdaj« s svojo pozornostjo, pomeni tudi našo 

pripravljenost, da se odkrito in pristno srečamo z drugim, da se zavedamo svojih misli, 

čustev in vedenja kot odziva na njih in do odnosa, ki ga sooblikujemo. Poudarek je bolj 

na avtentičnosti kot vlogi, ki naj bi jo kot svetovalci zavzemali. Naša odprtost in 

sprejemanje je tudi vabilo našim svetovancem v srečanje človeka s človekom (to je v I-

Thou odnosu), v katerem dve osebi sodelujeta v odprti, spoštljivi in vzajemni 

komunikaciji brez namena, da bi na določen način vlivali druga na drugo, in ne le v I-it 

odnosu, kjer imata namen, da drugega uporabita v smeri doseganja določenega izhoda 

oziroma rešitve. Je tudi zavedanje drugega, sebe in tistega, kar je med njima. Čeprav ni 

mogoče neprestano vzdrţevati le I-Thou odnosa, je vendarle srce komunikacije v 
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doseganju spoštljivega in vzajemnega odnosa človeka s človekom, to je kontakta med 

svetovalcem in svetovancem, pri čemer svetovalec ne glede na svoje znanje in izkušnje ne 

zanemari, da je svetovanec tisti, ki je ekspert svoje izkušnje. 

 

Inkluzija pomeni, da smo prisotni in pripravljeni srečati drugega v njegovem 

fenomenološkem svetu, videti svet skozi njegove oči, da mu damo občutek, da je viden in 

slišan. Poskušamo začutiti, kako je biti ta oseba, z vsemi njegovimi mislimi, čustvi in 

prepričanji. Sočasno pa ohranimo občutek sebe kot ločene osebe.  

 

Vzajemna komunikacija sledi iz prisotnosti in inkluzije in pomeni, da smo kot posledico 

prisotnosti in inkluzije pripravljeni deliti svoj odziv, ki prihaja iz našega 

fenomenološkega sveta, pomeni odprto in iskreno komunikacijo. Nismo le ogledalo ali 

interpret, saj smo pripravljeni občutljivo izraziti tudi misli in občutja, ki ne delujejo nujno 

takoj simpatično, so pa izraz realnega odnosa z drugo osebo. Čeprav kdaj to vsebuje tudi 

občutenja in teme, za katere teţko najdemo prave besede. Vendar se zavedamo, da lahko 

neizrečeno stoji vmes med nami in drugim. Seveda, to ne pomeni, da rečemo vse, česar se 

zavedamo. To je zahteven vidik komunikacije in je potreben trening, da ta vidik 

komunikacije dobro izpeljemo. Kar rečemo, mora biti v podporo osebni in profesionalni 

rasti osebe, s katero delamo. 'Biti z osebo' pogosto pomeni videti v drugem kvalitete in 

potrjevati njen potencial.  

 

Korthagen (2004) poudarja pomen jedrne refleksije, preko katere svetovanec prepozna 

svoje globlje plasti: stališča, vrednote in prepričanja, subjektivne in implicitne teorije, ki 

sooblikujejo njegovo vedenje. Preko nje lahko vidi neskladje med tem, v kar verjame in 

kar dejansko počne.  

 

V jedru so kvalitete in ideali, po katerih oseba hrepeni in jim poskuša slediti. Izkušnje 

kaţejo, ne glede na omenjeni model, da ko svetovanec govori o tem, kar ga v ţivljenju 

navdihuje, kaj za njega v medosebnih odnosih deluje, ko opisuje trenutke kakovostnega 

stika, ko so je čutil slišan, sprejet in spoštovan, najde energijo in navdih za nadaljnje 

podvige, moč za soočanje z zahtevnimi ovirami, da sledi doseganju ciljev in realizaciji 

sanj. Ko teče pogovor o teh vsebinah, svetovancu ţari obraz in oči. V zvezi s tem je 

pomembna vzajemna komunikacija in osredotočanje svetovalca na jedrne kvalitete 

svetovanca. S tem vzpostavlja pogoje za »flow«, ko svetovanec in svetovalec občutita 

pretok in s tem povezano vznesenost. »Flow« je namreč posledica aktivnega poslušanja, 

ko oseba govori o svojih idealih, medtem ko je poslušalec osredotočen na njene kvalitete. 

Pomemben del je, da oseba sliši povratno informacijo in izve, kakšen vpliv je imelo njeno 

pripovedovanje na sogovornika. Ta mu namreč pove, kaj je ob poslušanju doţivljal, 

pomislil, občutil in kaj mu zdaj hoče reči (Korthagen, 2004). V trenutkih, ko si dovolimo 

biti »mi mi«, v stiku »tu in sedaj«, s tem kar smo, s svojimi kvalitetami in 

pomanjkljivostmi, ki jih sicer morda ţelimo prikriti.  

 

Vsi elementi dialoga se prepletajo in tečejo vzporedno, medtem ko smo prisotni in se 

vţivljamo v zgodbo drugega, se hkrati zavedamo tudi sebe in iščemo način, da  izrazimo 

svoj odziv. S takšnim delovanjem postane svetovalec tudi model za svetovance, še 

posebej za učitelje, pa tudi starše, da uspejo vzpostaviti bolj dialoški odnos z učenci. 

Teţko je pričakovati od svetovancev avtentični, pristni kontakt, če svetovalec sam ne 

zmore biti model takšnega odnosa. 
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Svetovalec se v gestalt pristopu razkriva, vendar je pozoren, kdaj in s kakšnim namenom, 

ter ne odvzema pozornosti svetovancu. Samorazkrivanje je običajno v funkciji dialoga, 

spodbujanja kontakta, lahko pa tudi v funkciji potrditve itd. (Mann, 2010). Včasih je prav 

samorazkrivajoča osebna reakcija svetovalca tista, ki odpre novo videnje problema in 

rešitve. V zvezi s samorazkrivanjem pravzaprav ni pravil, vse je odvisno od situacije, ki 

je, kot ţe povedano, vsaka zase edinstvena. Svetovalec si dovoli povedati, kaj se v njem 

dogaja, in je hkrati pozoren na svetovanca, vedno z namenom, da bi povečal zavedanje in 

spodbudil učinkovito mobilizacijo energije v smeri novih rešitev.  

 

 

6.3.1 Tukaj in zdaj 

 

Tok zavedanja se v ţivljenju pogosto pretrga, potopimo se v svoj svet in pogosto se niti 

ne zavemo, kdaj in s čim smo prekinili tok. Vanj spet vstopimo, ko si dovolimo 

neposredno doţivljati sebe in svet okoli sebe.  

 

Svetovalčeva naloga je, da svetovanca usmeri v »tukaj in zdaj«, in sicer s tem, da 

spodbuja zavedanje, ki ga »doseţemo tako, da smo iz trenutka v trenutek pozorni na to, 

kaj doţivljamo in kaj se dogaja okoli nas« (Lamovec, 1995, str. 15). Ko smo v notranjem 

svetu in (po)doţivljamo čustva in občutke, je kontakt z drugim tisto, kar nas potegne v 

novo realnost. »... poudarek na sedanjosti ni le terapevtska tehnika, ampak pomeni 

temeljito prevrednotenje posameznikovega odnosa do ţivljenja« (Lamovec, prav tam). 

Tako se ustvari realnost tega trenutka. Če se svetovanec ne zaveda, da se umika v neka 

svoja posplošena stanja in doţivljanja, in dokler ni polno prisoten tu in zdaj, z njim ni 

mogoče vzpostaviti stika. Posameznik lahko ostaja v kopreni prebujenih, a neozaveščenih 

občutij v neki »drugi realnosti«, ki je le znotraj njega, ki se sicer dogaja prav zdaj in prav 

tukaj, vendar v njej ni nobene nove kvalitete. 

 

Nova kvaliteta se zgodi v kontaktu z okoljem. Izkustvo se dogaja v sedanjosti, 

spremembe so moţne v sedanjosti.  

 

 

6.3.2 Figura - ozadje 

 

Za človeka je v vsakem trenutku najpomembnejša tista stvar, ki je v središču njegovega 

zanimanja, pozornosti, ki izstopa iz vsega njegovega splošnega doţivljanja in izkustva. 

Temu pravimo figura, vse ostalo pa je ozadje. To, kar je v danem trenutku figura, ni nujno 

nekaj na splošno najpomembnejšega, nekaj ţivljenjsko najpomembnejšega - ampak je 

preprosto nekaj, kar je po spletu kakršnih koli okoliščin izstopilo iz ozadja v tem trenutku. 

Kaj je figura za svetovanca opazimo tudi po tem, da se k njej pogosto vrača, da zaznamo 

več energije (emocij) pri svetovancu, kadar se dotakne določene teme. Zelo pomembno je 

slediti svetovančevim figuram (temam), ker je svetovalno delo najučinkovitejše prav v 

delu s svetovančevimi figurami. Pogosta napaka je, da svetovalec vnaša svoje figure, torej 

tisto, kar je zanj najpomembneje, in ne sledi svetovancu. Posledica tega je, da se 

svetovanec ne počuti slišanega, videnega in razumljenega in se posledično med njima 

skrha odnos. 

 

 

 



42 
 

Slika 1: Figura ozadje  

 

 
 

Vir: internetni vir 

 

Svetovančevo pozornost usmerimo na figuro s pravimi vprašanji in ga povabimo, da 

izlušči en konkreten problem, o katerem se ţeli nekoliko bolj konkretno pogovoriti. Delo 

osredotočimo na figuro, pri čemer poskušamo usmerjati pozornost na detajle, ki se jih 

oseba ne zaveda - ali vsaj se jih ne zaveda dovolj, da bi jih lahko uporabila kot koristno 

izkušnjo. 

 

Večkrat pa svetovanec pride tudi z zelo konkretnim vprašanjem, torej z zelo jasno figuro. 

Tu je pomembno spoštovanje svetovanca in njegove odločitve: če on v danem trenutku 

ţeli predelati samo en svoj odprt problem (nezaključen geštalt, kot bi temu rekli v gestalt 

teoriji), ki je v tem trenutku zanj figura, svetovalec to sprejme. To se v praksi pogosto 

dogaja. Svetovanec pogosto pride s prošnjo po nasvetu, po nekih novih idejah ali rešitvah. 

Gestaltisti tudi takemu pogovoru dodajo prvine raziskovanja. Prednost tega je v tem, da 

svetovanec ne bo odšel domov le z nekim nasvetom (kar je iskal), ampak tudi z novo 

izkušnjo in morda tudi z novim uvidom v svoj problem - ki ga bo pa moral reševati dalje. 

 

 

6.3.3 Zavedanje 

 

»Zavedanje je oblika izkušnje, ki je lahko ohlapno definirana kot biti v stiku s svojim 

obstojem, s tem kar je ... v osebi, ki se zaveda, kaj dela, kako dela in da so še druge 

moţnosti, ter da izbira, da je to, kar je« (Yontef, 1993, str. 144, v Mann, 2010, str. 30). 

Ustvarjanje prepričanj in odnosa do sebe in okolja se v ţivljenju vedno začne z 

introjekcijo. Kot otroci ob odsotnosti lastnih izkušenj nekritično sprejemamo, 

introjiciramo stališča, zapovedi, prepovedi, omejitve, verovanja, prepričanja staršev, 

učiteljev in širšega okolja. V procesu zdravega odraščanja se mehanizem introjekcije vse 

bolj nadomešča oziroma dopolnjuje z bolj kvalitetnim učenjem, v katerem je prisotna 

predelava novih informacij in usklajevanje s preteklimi izkušnjami. 

 

Osebnost se razvije skozi asimilacijo in s prevzemanjem vseh izkušenj, spomina in 
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učenja: to je iz senzoričnih izkušenj, kratkoročnega spomina, semantičnega spomina, 

epizodnega spomina in proceduralnega spomina. Proceduralni spomin ali fiksni gestalt je 

tisto, kar resnično zanima svetovalca. Sestavljajo ga introjekti in kreativne prilagoditve 

(Estrup, 2014). Primer proceduralnega spomina je voţnja s kolesom v Ljubljani, saj smo 

naučeni, da pogledamo levo, desno, levo, ko prečkamo cesto. Če to isto naredimo v 

Angliji, je to lahko pogubno za nas. 

 

Svetovalec opazuje, ali je svetovančevo odzivanje ponavljajoče in avtomatično. Kar je 

bila nekoč kreativna prilagoditev ali introjekt, lahko v novi situaciji, ko to vedno znova 

ponavlja, zdrsne pod prag zavedanja, tako dejanje/vedenje postane avtomatično. Do neke 

mere je avtomatično odzivanje nujno potrebno za večjo učinkovitost. Vendar pa vsi 

avtomatizmi niso konstruktivni, avtomatsko odzivanje z jezo je lahko za svetovanca 

obremenjujoče in neadekvatno. 

 

Gestaltistični pristop spodbuja zavedanje »tu in zdaj«: zavedanje svojih občutkov, misli, 

ţelja … (vzpostavljanje in utrjevanje stika s samim seboj), zavedanje zunanje situacije in 

okoliščin … (vzpostavljanje stika z okoljem) je nujno, saj sprememb dejansko ne 

zmoremo, dokler ni zagotovljena vsaj minimalna stopnja zavedanja. Spremembo lahko 

začneš samo z mesta, na katerem si, ali kot pravi znani gestalt terapevt Bob Resnick: »Ne 

moreš klicati iz Chicaga, če nisi v Chicagu.« (Citirano po njegovi izjavi na seminarju 

GATLA, Ljubljana, 2014). 

 

Področja zavedanja, ki jih je v svetovalnem procesu smiselno okrepiti, so: zavedanje 

svojega telesa, zavedanje svojih občutkov, svojih čustev, zavedanje svojih misli, 

zavedanje svojih ţelja, zavedanje svojega odzivanja na notranje in zunanje draţljaje. 

 

Posebno področje zavedanja je zavedanje lastnih ţelja. Nekateri ljudje pravijo, da 

»nimajo ţelja« - kar seveda ne more biti popolnoma res. Takšna trditev večinoma 

pomeni, da se svojih ţelja in potreb  ne zavedajo. V svetovanju je mogoče veliko narediti 

z zavedanjem potreb in s krepitvijo tega zavedanja. S tem preidemo na področje meja in 

odgovornosti, kar pa je pogosta tema v svetovalnem procesu. 

 

 

6.3.4 Odgovornost 

 

V gestaltističnem svetovalnem kot tudi terapevtskem odnosu je poudarjena odgovornost 

svetovanca za svoje procese in spremembe.  

 

Odgovornost svetovanec zazna skozi ozaveščanje, prepozna, kako ga pomeni, ki jih je 

pripisoval situaciji, ustavljajo, prepozna svoje moţnosti za dosego uresničitve ţelja in 

potreb ter izbiro med temi moţnostmi. V gestalt pristopu svetovalec v dialogu opogumlja 

osebo, da sama išče različne moţnosti, jo podpira, da najde več moţnosti ter ji pomaga pri 

samem procesu izbire. Ključno pa je, da je na koncu izbira, z njo pa tudi odgovornost, 

svetovančeva. Da bi svetovalec to zmogel, najprej temeljito razčisti svoj odnos do 

svetovanca, razmeji svojo in njegovo odgovornost in sprejme ter spoštuje svetovančevo 

osebnost. 

 

Na začetku svetovalnega procesa si mnogi svetovanci, tako učitelji kot starši, pa tudi 

učenci predstavljajo, da so prišli »samo po nasvet«, in je zelo pogosto prisotna nejasnost v 
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pogledu odgovornosti. Ţe s tem, ko »prosijo za nasvet« se mnogi pravzaprav oddaljujejo 

od lastne odgovornosti, od  svetovalca morda  ne pričakujejo le nasveta, ampak to, da bo 

namesto njih poiskal rešitev problema, se namesto njih (zanje) odločil - in torej prevzel 

odgovornost. Mnogi iskalci nasvetov pa se jasno zavedajo svoje odgovornosti in povedo, 

da ne iščejo rešitve, ampak le nekoga, ki jim bo pomagal nekoliko razjasniti megleno, 

nejasno situacijo, ker vedo, da bodo problem morali rešiti sami.  

 

Svetovanec pride do uvida s pomočjo krepitve zavedanja svojega lastnega deleţa in 

udeleţbe v situacijah, ki jih svetovanec doţivlja kot neprijetne, ogroţajoče, 

obremenjujoče, in ne preko svetovalčevega prepričevanja, razlaganja ali interpretiranja. 

Ko svetovanec pripoveduje o situacijah in doţivetjih, ga svetovalec vselej vodi tudi v to, 

da razišče, kaj dela, da bi se kaj spremenilo ali čemu se izogiba. Svetovalec je pozoren na 

to, da z vprašanji ne vzbudi dodatnih občutkov krivde, manjvrednosti ali sramu. Del tega 

procesa je gotovo tudi preokvirjanje. »Poskusite ugotoviti, kaj je drugače, kaj ste naredili, 

da se sedaj bolje počutite?«, s tem ţe sproţamo vprašanje lastne odgovornosti. V 

vprašanju »Kako vam je to uspelo?« se skriva jasna usmeritev odgovornosti na to, da je to 

doseţek svetovanca samega, njegova izbira, njegova odgovornost. Pri čemer seveda 

pojem »odgovoren« nima nikakršnega »krivdnega« podpomena, ampak se nanaša le na 

to, da tudi svetovanec sam uravnava svojo energetsko opremljenost (Ţorţ, 1996). 

 

 

6.3.5 Kontakt 

 

Ključen pojem v gestaltu je prav gotovo kontakt. Kontaktna meja je tam, kjer se 

srečamo ali odmaknemo od našega okolja. Kontaktna meja je nekaj ţivega, 

spreminjajočega se, kar se vedno znova poraja. Kontaktna meja ni fiksna meja, ni zid ali 

ograja, kar bi morda mislili. Mann (2010) pravi, da je smiselno razumeti mejo kot mejo 

med morjem in peščeno obalo. Teţko rečemo, kje ta meja je, ker se neprestano spreminja, 

se giblje z vsakim valom.  

 

Ritem kontakta in umika je nujen proces za vsak organizem, da lahko preţivi. Gibljemo 

se ali k nečemu ali od nečesa oziroma se z nečim uglašujemo ali ne uglašujemo. Trije 

pogoji, ki  omogočajo kontakt so gibanje na kontaktni meji, razlikovanje in izmenjava 

doživetega. 

 

Brez naravnega ritma kontakt/umik izgubimo moţnost diferenciacije med seboj in 

drugim, pojavi se konfluenca ali zlivanje. Intimnost je izmenjava in poročanje o zelo 

osebnem doţivljanju, ne da bi kontrolirali sebe ali drugega, brez ţelje po nadzoru izhoda. 

Za odnos je pomembno graditi skupno in vzajemno, zaradi tega je dolgotrajni odnos tako 

pomemben. Prava izolacija je ekstremna oblika umika in je redko izkušena. Na 

kontinuumu se gibljemo od zdravega umika do izolacije, do kontakta in intimnosti ter 

konfluence. Zdravo je, da je prehajanje med temi stanji na kontinuumu tekoče, da se 

nikjer ne zataknemo. Da torej nismo niti preveč umaknjeni, da ne bi zmogli zaznati 

potrebe drugega po povezanosti, niti preveč zliti, da ne bi več čutili avtonomije (Estrup, 

2014). 

 

Ko se zavedamo določenih vzorcev, lahko eksperimentiramo z novimi vedenji, ki nam 

prinašajo več koristi v naših odnosih v določenem kontekstu, in opazujemo, kako vešči 

smo pri uporabi svojih čutil, kako kreiramo kontakt, kako sprejemamo informacije iz 
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okolja in kakšen pomen jim podeljujemo. 

 

Kontaktna meja je torej tam, kjer se jaz sreča z nečim, kar je ne-jaz (Mann, 2010). To 

lahko doţivimo, če naredimo eksperiment. Izberemo si šest pomembnih oseb iz našega 

ţivljenja in se poskusimo zavedati, kakšen kontakt imamo z vsako od njih. Potem pa si 

zamislimo prav te osebe v drugem okolju, na primer svojega šefa v našem domu in 

opazujemo, kaj se dogaja v nas. Opazujemo, ali se v nas kaj zmehča ali otrdi, gremo v 

večjo odprtost ali odmik. Za zdravo funkcioniranje je pomembno, da so naše kontaktne 

meje dovolj fleksibilne, na eni strani dovolj prehodne, da se v okolju lahko hranimo, a 

tudi dovolj čvrste, da se zavarujemo. 

 

Posameznika se srečata na »kontaktni meji«, kjer lahko prihaja do potrebne izmenjave, 

učenja. Meja ločuje posameznika od okolja, meja pa je tudi prostor, kjer se dogaja 

izmenjava. Izmenjava je moţna, kadar je ta meja odprta, kadar sta dve osebi v kontaktu. 

V gestalt pristopu je stik/kontakt najpomembnejše dogajanje in bistvo svetovalnega 

procesa. 

 

Podrobnejša razčlenitev besede kontakt pokaţe, da stik oblikujemo med dvema osebama 

ali s skupino na dejaven in tankočuten način, s taktom, z občutkom za primerno ravnanje 

z ljudmi. Stik nikoli ni neko stanje, ki bi lahko trajalo neomejeno dolgo. Je proces, v 

katerem sodelujemo. Pomembno je vedeti, da sodelujemo tudi takrat, ko na videz ne 

delujemo. Kar opazujemo kot kontaktno mejo, je ves čas spreminjajoč se proces na 

kontinuumu med popolno odprtostjo in tendenco k zlivanju (konfluenci), da vse 

sprejmemo in se z vsem strinjamo ne eni strani in nesprejemanjem in defenzivnostjo, kar 

lahko vodi v izolacijo, na drugi strani (Pelc, 2009).  

 

Estrup (2014) ta proces opisuje skozi razvoj odnosa med otrokom in njegovim 

skrbnikom. Če je prvi skrbnik intimno uglašen z detetom, mu zagotavlja MI izkušnjo, to 

je izkušnjo konfluence. To zagotavlja preţivetje deteta in postavi temelje za to, da si dete 

začne ţeleti. S pravo mero povratne informacije in podpore, ne preveč in ne premalo, se 

otrok nauči razlikovati in vstopati v kontakt. Če ni dovolj podpore ali če jo je preveč, 

potem se otrok ne nauči veščine uspevanja v novi situaciji. V začetku otrok introjicira 

vedenje, vrednote, potem pa se skozi projekcijo in defleksijo in kasneje retrofleksijo nauči 

razlikovati, kaj je on in kaj ni on. Tako razvije serijo odzivov od umika do polnega 

kontakta, sprejemanje ali zavračanje, ki temelji na njegovih potrebah. Ta proces se 

kasneje oblikuje v borbo za dva pomembna ţivljenjska cilja: za avtonomijo in 

povezanost. 

 

Kontaktna meja torej postane organ zavedanja, kar je novega v polju, saj le kontakt z 

nečim novim, kar ni jaz, kar omogoča rast (Kotnik, 2003). 

 

Kotnik (prav tam) izpostavlja, da so razlike v razumevanju kontakta ţe pri začetnikih 

gestalt teorije, saj se Perlsovo razumevanje kontakta razlikuje od Goodmanovega (Perls, 

Hefferline, Goodman, 1951, v Kotnik, 2003, str. 43). »Perls razume kontakt na način, da 

organizem gre v okolje in si vzame nekaj za svojo rast, kar pomeni, da organizem obstaja 

ţe pred kontaktom. Goodman pa razume kontakt kot kreativno prilagoditev razmeram 

okolja, kjer jaz hkrati preoblikuje okolje in gre za vzajemnost med organizmom in 

okoljem. Perls razume jaz bolj kot entiteto, Goodman pa ga obravnava kot proces, zanj 

torej jaza ni samega po sebi, ampak se vedno znova »ustvarja« v kontaktu z okoljem.« V 
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nadaljevanju je Kotnik (prav tam) izpostavil še eno pomembno dejstvo, da je rast mogoča 

le, kadar je kontakt med organizmom in okoljem, torej interakcija med njima. Kadar je 

kontakt prekinjen, te interakcije ni in organizem (oseba) tudi v najbogatejšem okolju ne 

dobi zase tega, kar potrebuje. Zanimivo je tudi, Kotnik (prav tam) navaja Perlsovo izjavo, 

ki jo citira po Clarkson, 1989, da »ţivali in rastline ne preprečujejo svoje rasti - le ljudje 

to delamo«.  

 

 

6.3.6 Prekinitve na kontaktni meji 

 

V gestalt pristopu se pojavlja več izrazov, ki opisujejo isti fenomen: odpori, motnje na 

kontaktni meji, spremembe na kontaktni meji in prekinitve na kontaktni meji. Mann 

(2010) pravi, da so to različna poimenovanja za to, kar je v bistvu kreativna 

prilagoditev, ki jo je organizem ustvaril, kakor je najbolje zmogel v določenem času v 

odnosu na situacijo. Niso ne dobre ne slabe same po sebi, nanje je vedno potrebno gledati 

v kontekstu konkretne ţivljenjske situacije. Potrebno je zavedanje, da noben od teh 

procesov ni nastal izolirano, pač pa vedno v medsebojnem odnosu z okoljem. Način, kako 

se posameznik prilagodi okolju, bo vplival na vse njegove prilagoditve in tudi okolje se 

bo prilagodilo nanj. Če na primer grobo naslovi druge, bo to vplivalo na način, kako drugi 

naslavljajo njega.  

 

Glede na to, kako oseba prekinja kontakt, delimo prekinitve na kontaktni meji v več 

skupin. Načini prekinitve kontakta ali motnje na kontaktni meji: desenzitacija, egotizem, 

defleksija, introjekcija, retrofleksija, projekcija, konfluenca (zlitje). 

 

1. Desenzitacija: oseba nekako omrtviči sebe, doseţe, da ne čuti. To se lahko zgodi v 

primeru šoka, na primer prometne nesreče, travmatični dogodki. Stopnja 

desenzitacije je običajno prisotna pri različnih oblikah odvisnosti oziroma 

zasvojenostih. Oseba skuša preprečiti, da bi polno občutila (Mann, 2010). 

 

2. Defleksija: oseba razvodeni občutenje, da bi zmanjšala intenzivnost neposrednega 

kontakta z drugim. Kaţe se kot nekongruentnost: oseba se smehlja med tem ko 

govori o teţki izkušnji; pretirano govori, hitenje; govori na splošno; izogiba se stika 

z očmi; uporablja milejše izraze; obrača na šalo, zdolgočaseno gleda; daje cinične 

pripombe. To vodi v občutke pomanjkanja komunikacije, praznote, nerazumevanja, 

neobčutljivosti, utrujenosti, naveličanosti in osiromašenje odnosov. Usmerjanje 

osebe v direktnost, da se osredotoči na bistvo, omogoča njeno osebno rast. 

Pomembno je, da ji damo povratno informacijo, kako deluje na druge (Lamovec, 

1995). 

 

3. Egotizem: oseba nekako stoji izven sebe in se opazuje od zunaj. To je lahko 

koristno, kadar išče stabilnost, po drugi strani pa osebi manjka spontanosti, oseba ni 

v neposrednem izkustvu (Mann, 2010). 

 

4. Introjekcija: oseba neko tujo teţnjo, misel občuti kot svojo, čeprav je ni v resnici 

integrirala v osebnost. Sporočilo je “poţrla”, ostaja v njej kot tujek. Mnoge 

introjekte ustvarimo v otroštvu in mladostniškem obdobju, za nas so 'resnice'. 

Lahko pa jih seveda ustvarimo kadarkoli kasneje v ţivljenju, kadar je okolje 

premočno in smo nekako pasivni, vse poţiramo. V takem primeru se oseba trudi biti 
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zadovoljna s tem, kar dobi. Lahko opazimo neskladnost besed in obnašanja. Ob 

zavedanju introjekta ima lahko oseba telesni občutek, ki zbuja občutek siljenja in 

gnusa, nekaj bi kar “izbruhala”. Pomembno je, da se introjektov najprej zave, nato 

pa razgradi, odvrţe neustrezno, ostalo, kar ustreza njeni realnosti, pa asimilira. 

Osebna rast pomeni razviti sposobnost, da preţveči vse, kar prihaja od zunaj, in 

aktivacija energije, da se oseba nauči  reči ne. 

 

5. Retrofleksija: Zaradi pritiska okolja, se dogodi preusmeritev energije, ki bi jo 

posameznik za zadovoljitev svojih potreb moral usmeriti navzven. Teţnja se 

razcepi, oseba, namesto navzven, usmeri energijo (na primer jezo) navznoter, kar se 

kaţe kot mišična napetost, trdota, krčevitost. (En del v eno smer, drugi del v 

nasprotno). Pojavijo se lahko različne oblike kompulzivnega vedenja. Oseba dela 

sebi to, kar si ţeli narediti drugim. Telesno: se boţa, se ščipa, se ziba; jezikovno: 

sprašuje samega sebe, se posvetuje s sabo, si očita, se prepričuje itd. Pojavljajo se 

občutki krivde, samoobtoţbe: večina jih je namenjena drugemu, predstavlja obtoţbo 

drugega ipd. Sprememba nastane, ko oseba prepozna, kaj je tisto, kar zadrţuje v 

sebi, in kaj bi rada rekla ali naredila drugim oziroma, kaj bi rada, da bi drugi 

naredili zanjo in jim to tudi pove. Pogosto je ta proces povezan z delom na 

polarnostih. Dokler je ena stran potisnjena v nedejavnost, do kontakta ne more priti, 

zato razrešitev konflikta ni moţna. Ponovna vzpostavitev kontakta med 

nasprotujočima deloma sebe povzroči podkrepljevanje konflikta. Dialog med 

obema deloma/polarnostma vodimo tako dolgo, da pride do energetske sprostitve in 

potem se lahko zgodi ponovna integracija, ki pa je na novi ravni (Lamovec, 1995). 

Zavedanje prinaša izbiro, posameznik se odloča, kaj bo izrazil in česa ne, pridobi 

nadzor in odgovornost. 

 

6. Projekcija:»Stvari ne vidimo takih, kot so, vidimo stvari take, kot smo« (Anais Nin, 

1990, v Mann 2010). Oseba svojih čustev in lastnosti ne prepozna kot svojih, 

ampak jih pripiše drugim. Pojavlja se na način, da dodajamo stvari ali pa je 

projekcija kot transfer, na primer na avtoritete projiciramo svoje izkušnje z enim od 

učiteljev. Projekcija se pojavlja skupaj z introjekcijo in konfluenco. Osebna 

sprememba je v tem, da oseba začne preverjati, se spraševati, od kod in iz česa ve, 

da je to tako, kot misli, da je. Pri preverjanju in ozaveščanju projekcij nam je v 

pomoč parafraziranje in vprašanja tipa: »Kaj opaţamo? Kaj čutimo? Kaj 

domnevamo?« Kadarkoli posameznik začuti močan odpor do vedenja neke osebe, 

je potrebno preveriti, ali ima v ozadju projekcijo. V pomoč pri tem je uporaba igre 

vlog, vţivljanje v drugega - zavzemanje poloţaja drugega.  

 

7. Konfluenca: Oseba doţivlja, da ni meja med njo in drugim, njo in okoljem. Čuti 

pomanjkanje razlikovanja. Morda sledi (ne povsem zavestnemu) »dogovoru«: Ne 

bom se razlikoval! Misliti drugače je nevarno. V ozadju je lahko nezavedna 

odpoved svoji individualnosti in strah pred ločenostjo, strah, da bo ostala sama. 

Občuti naraščajoče nezadovoljstvo. Ob drugačnih, samostojnih odločitvah se 

pojavijo občutki krivde. Samostojnost, neodvisnost razume kot izdajstvo. V sebi 

čuti mnogo neizraţenih zahtev, ki se jih le medlo zaveda. Pričakuje, da bo drugi 

“bral”, “čutil” in izpolnil njihove potrebe. Pogosto so razočarane. Osebo podpremo 

za spremembo tako, da jo spodbudimo in usmerimo njeno pozornost na lastno 

doţivljanje: Kaj ţeliš ta trenutek? Oseba se mora naučiti prepoznavati lastne teţnje 

in potrebe in ţelje in jih sporočati okolju. Pomembni eksperimenti, ki jih lahko 
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uporabi svetovalec, so domišljijski dialogi z drugimi ali deli sebe in iskanje načina, 

da izrazi sebe na nedvoumen in ne nasprotujoč si način.  

 

Čeprav vse te oblike motenj na kontaktni meji preprečujejo občutenje in izraţanje čustev 

in impulzov, zmanjšujejo kontakt s samim seboj in ovirajo navezovanje kontaktov, pa po 

drugi strani varujejo organizem. Zato je za razumevanje posameznika in njegovih 

kreativnih prilagoditev pomembno upoštevati tudi širši kulturni kontekst.  

 

Gestaltisti motenj na kontaktni meji ne gledajo črno-belo, pač pa jih opazujejo na 

kontinuumu. Model, ki predstavlja dimenzije kontakta, je oblikoval Mckewn (1997, v 

Mann, 2010). 

 

Dimenzije kontakta 

Desenzitivnost ............................. senzitivnost ......................................... hipersenzitivnost 

Defleksija ................................ ostati z (občutkom) ........................ počutiti se hipnotiziran 

Introjekcija .................... izpraševati, asimilitrati ....................... vse  odbijati, ne vzeti vase 

Retrofleksija ................... izraţanje, ekspresivnost .............. eksplozivnost, brezmejna eks. 

Projekcija ..................... prevzeti za lastno (owning) ...... vzeti vse za lastno, dobesednost 

Konfluenca ........................... diferenciacija, razlikovanje ..................................... izolacija 

Egotizem ....................................... spontanost ............................ ne občutiti meja situacije 

 

Gestaltiti tudi na dimenzije kontakta gledajo v kontekstu situacije, vsaka od teh dimenzij 

je lahko v določenem trenutku in situaciji dobra izbira. Pomembna razlika, ki jo opazujejo 

pa je, ali posameznik lahko zavestno izbira. 

 

 

6.3.7 Faze sporazumevanja 

 

V proces sporazumevanja vstopamo in izstopamo. Ta proces ima pomembne stopnje - 

svoje pripravljalne faze ter odmevanje po njegovem zaključku, prekinitvi kontakta. 

Ponazorimo ga lahko s krivuljo (Ţorţ, 2008, v Pelc, 2009). 
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Slika 2: Krivulja sporazumevanja, kontakta 

 

 
 

Vir: Pelc, 2009, str. 11. 

 

Celovit, kakovosten stik imamo samo takrat, kadar le-ta vključuje vse faze. V stanju 

mirovanja se najprej pojavi nekakšno vznemirjenje, potreba, ki izzove potrebo po stiku. 

Nato posameznik postane dejaven, pripravlja se na stik. V »polnem kontaktu« se 

posameznik »odpre« - in takrat se zgodi izmenjava, prenos sporočila. V pokontaktu je stik 

sicer ţe prekinjen, a je posameznik še vedno v intenzivnem stiku s tem, kar se je pravkar 

zgodilo; predeluje izkušnjo, jo ponotranji, sprejema vase, zapisuje v svoj spomin. Pogosto 

je v tej fazi sporazumevanja posameznik umaknjen vase, gleda navzdol, kar nam da 

vedeti, da še ni pripravljen na ponovni stik. Ko se povrne v stanje mirovanja, je 

posameznik pripravljen na naslednji korak. Običajno takrat dvigne pogled, spet lahko 

vzpostavimo očesni stik, če ga zmore, sicer morebiti pogleda po prostoru, nas ob tem 

samo oplazi s pogledom in - čeprav minimalno - spremeni drţo telesa. Proces izmenjave, 

proces stika (kontakta) je občutljiv. Iz kakršnih koli razlogov v kateri koli fazi lahko pride 

do prekinitve procesa. Prekinitev procesa sama po sebi ni vedno samo slaba. Lahko gre za 

nujno valovanje v toku sporazumevanja, ki vključuje vstopanje v kontakt in umik iz 

njega. Prekinitve so lahko tudi del psihičnih procesov, ki potekajo na zavedni ali 

nezavedni ravni in ovirajo proces sporazumevanja. Tako lahko njihovo prepoznavanje in 

ozaveščanje, kako pri posamezniku delujejo na kakovost odnosov, pomembno 

doprinesejo k ţelenim spremembam (Pelc, 2009). 

 

Oseben stik je ključ do sočloveka. Vzpostavlja se z odprtostjo in iskrenostjo o tem, kar 

smo, kar se resnično dogaja z nami v naših mislih, čustvih, ne pa samo preko tega, kar bi 

sami radi bili. Oseben stik je tudi samorazkrivajoč, zaradi česar je posameznik bolj 

ranljiv, kakor bi bil v neosebnem stiku. Oseben stik se tako oblikuje na vseh ravneh 

procesa sporazumevanja (Bouwkamp, 2008, v Pelc, 2009). 

 

Pogosto je pomoč svetovalca potrebna pri preoblikovanju neosebnih sporočil  v osebna, 

tako da govorjenje o problemih drugih spremenimo v primerno govorjenje o sebi in 

lastnih ovirah. Pomembno je tudi, da »govorjenje za drugega« spremenimo v »govorjenje 

drugemu«. V skupini moramo skrbeti, da vsak govori zase. Oseben stik poglobimo, če v 

pogovoru vprašanja spreminjamo v trditev, bolj kot razumevanje »zakaj«, nas zanima 
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iskanje odgovorov na vprašanje »kako«. Vprašanja so na mestu, kadar prihajajo iz 

interesa in raziskovanja, ne pa kot izogibanje dajanju neposrednih sporočil.  

 

Pogosto osebi primanjkuje besed, s katerimi bi zmogla izraziti notranje psihično 

doţivljanje in občutenje. Še preden najde besede, lahko v sebi prepozna odziv telesa. Zato 

je zavedanje telesnih odzivov lahko bogat vir informacij o nas samih in o drugih. Tako 

več izvemo o lastnem čustvovanju, ki se odraţa v občutkih in fiziologiji telesa. Z jasnejšo 

predstavo in razumevanjem ter prepoznavanjem čustev ustvarjamo pogoje za uspešnejše 

samouravnavanje, organiziranje čustvenega doţivljanja in odzivanja.  

 

 

6.3.8 Stopnje organizmičnega pretoka 

 

Stopnje organizmičnega pretoka ali samoregulacija lahko poteka fluentno, brez 

zastojev ali pa v pretoku prihaja do motenj in prav te je potrebno ozavestiti. Motnje lahko 

nastajajo ţe v delu zavedanja potreb, lahko pa kasneje pri prepoznavanju ali pa pri 

mobilizaciji energije za novo akcijo, ki bi prinesla rešitev oziroma zadovoljitev potrebe. 

 

»Organizmično samouravnavanje označuje teţnjo vseh ţivih organizmov ter njihovih 

podsistemov po vzdrţevanju dinamičnega ravnoteţja v polju, ki ga tvori organizem 

skupaj z okoljem« (Lamovec, 1995). V tem smislu se v gestlat pristopu izraţa tudi 

prepričanje, da je zmoţnost notranjega ravnovesja in skladnega zadovoljevanja potreb del 

človekove narave, kakor pravi Lamovčeva (prav tam). Po drugi strani pa je človek edino 

bitje, ki lahko dela nekaj, kar bo oviralo njegovo rast (Kotnik, 2003). Če pristiski okolja 

prevladajo samouravnavanje organizma, se energija preusmeri ali razcepi, se obrne 

navznoter namesto navzven v zadovoljevanje potreb. Posledica je pasivnost organizma ali 

pa enostransko prilagajanje.  
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Slika 3: Stopnje organizmičnega pretoka 
 

 
 

Vir: Lamovec, 1995, str.11. 

 

V tekočem organizmičnem pretoku opazimo, da oseba oziroma organizem spontano 

izbira vse tisto, kar potrebuje za rast, to asimilira, kar pa je nepotrebno, zavrţe. Vidimo, 

da je oseba zmoţna jasno poznati svojo potrebo, mobilizirati svojo energijo in doseči 

izpolnitev svoje potrebe. Posledično lahko prepoznamo v osebi jasnost, vitalnost, notranjo 

motiviranost, kontakt s seboj in okoljem, in ko oseba doseţe izpolnitev potrebe, opazimo 

pri osebi tudi zadovoljstvo in umiritev. Tako se prepozna pretočen samoregulacijski tok. 

 

Kot prikazuje zgornja slika, poznamo v samoregulacijskem pretoku več stopenj: 

0. stopnja: predstavlja mirovanje organizma, v katerem je osebi prijetno, ugodno. To 

je stanje polne praznine. 

1. stopnja: v organizmu se pojavi primanjkljaj. 

2. stopnja: primanjkljaj povzroči napetost. 

3. stopnja: zavedanje potrebe je vedno jasnejše. 

4. stopnja: zavedanje potrebe močno dvigne raven energije v telesu in pripelje 

organizem v stanje vzburjenja - aktivacija. 

5. stopnja: organizem gre v kontakt z okoljem. 
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6. stopnja: odprta je moţnost novega, eksperimentiranje - organizem išče zase 

najboljšo moţnost. 

7. stopnja: dejavnost. 

8. stopnja: zadovoljitev, asimilacija ... organizem se vrne na točko mirovanja. 

 

Motnje organizmičnega pretoka se lahko pojavijo na različnih stopnjah in prav na to je 

pozoren svetovalec, saj se tu začne svetovalno delo. Svetovalec prepozna, na kateri 

stopnji je prišlo do motnje oziroma prekinitve in pomaga svetovancu, da to ozavesti in 

poišče v sebi ali okolju podporo, da lahko zadovolji svojo potrebo.  

0. stopnja: predstavlja mirovanje organizma, vendar je občutek zastoja, neprijeten 

občutek ujetosti. 

1. stopnja: v organizmu se pojavi primanjkljaj, hkrati pa se pojavijo še druge potrebe. 

2. stopnja: primanjkljaj povzroči napetost, v tej napetosti oseba ne ve, kaj bi 

pravzaprav rada. 

3. stopnja: nejasno zavedanje, nezadovoljstvo.  

4. stopnja: nezadovoljstvo povzroča tesnobnost, osebi primanjkuje energije ... ne 

preizkuša novih načinov zadovoljevanja potreb.  

5. stopnja: z okoljem gre v psevdokontakt. 

6. stopnja: ponavlja stare, neustrezne načine obnašanja. 

7. stopnja: neusklajenost s trenutno situacijo in pod močnim vplivom motenj na 

kontaktni meji. 

8. stopnja: posameznik se znova znajde v slepi ulici, ne zadovolji ne starih ne novih 

potreb, poveča se zaloga nedokončanih poslov. Nezadovoljene potrebe še nadalje 

povečujejo napetost in tesnobo. 

 

Motnje torej lahko nastajajo na različnih stopnjah organizmičnega pretoka, lahko ţe v fazi 

zavedanja, oseba lahko potrebe sploh ne prepozna. Pogosto je potreba sicer ţe zajeta v 

svetovančevem vprašanju, večkrat pa svetovanec potrebuje pomoč pri oblikovanju 

pravega vprašanja ali pa se le-to spreminja skozi svetovalni proces. 

 

Če oseba poskuša nemir in tesnobo umiriti, namesto da bi prisluhnila sebi, teţko prenaša 

vznemirjenje in občutke in čustva ob tem, opazimo, da oseba takrat tudi zadrţuje dih. 

Zato se v gestalt pristopu posveča pozornost tudi telesnemu odzivu in predvsem dihanju. 

Zavedanje telesa in dihanje je prva opora, ki jo vsak lahko najde v sebi. 

 

Motnjo v organizmičnem pretoku pa seveda lahko najdemo tudi v kontaktu - kar 

imenujemo motnje na kontaktni meji. Zaradi motenj na kontaktni meji posameznik ne 

eksperimentira, ne preizkuša novega in ostaja ujet v polju starih izbir. Prav odpiranje 

novih moţnosti, drugačnih pogledov in rešitev pa je cilj svetovalnega procesa. 

 

Mnogi ljudje se sicer zavedajo potreb, zmorejo vzpostaviti ustrezen kontakt, ne zmorejo 

pa aktivirati energije in postati dejavni, to je izpeljati tistega, kar so tako dobro načrtovali. 

Pri tem je potrebna pomoč v smislu razvijanja odločnosti in vztrajnosti, da izpeljejo stvari 

do konca. Svetovalni proces vključuje tudi iskanje ustreznih strategij za realizacijo cilja, 

eksperimentiranje v svetovalni situaciji in potem preverjanje učinkovitosti strategij v 

realni situaciji, kajti samo zavedanje pogosto ni dovolj. 
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Če se motnja v organizmičnem pretoku pojavi na zadnji stopnji, se oseba preprosto ne zna 

sprostiti po opravljenem delu, ne vidi doseţkov in jih ne zna proslavljati. Zato tudi ne 

začuti zadovoljstva, ker je v njej stalen pritisk, da bi naredila še več, še bolje, kar 

posledično vodi v izčrpanost in nezadovoljstvo kljub mnoţici doseţkov. Tedaj so 

svetovalčeve intervencije usmerjene v iskanje podpore, da bi oseba prepoznavala 

doseţeno in bila sposobna proslavljanja uspehov, preden gre v nove akcije. 

 

Drugačno obliko gestalt cikla je zasnovala Petruška Clarkson  (Clarkson, 1989, str. 19, v 

Mann, 2010, str. 39). Mann (prav tam) opozarja, da je potrebno 'zemljevide' brati v luči 

zavedanja, da gre  vedno tudi za vpliv okolja na osebo in ne le za individualističen pogled 

na doţivljanje izkustva posameznika. 

 

 

Slika 4: Cikel gestalt formacije 

 

OKOLJE                                                                                                         OKOLJE 

 
Vir: Clarkson, 1989, str. 19, v: Mann, 2010, str. 39 

 

 

6.3.9 Paradoksalna teorija spremembe 

 

Za razumevanje teoretskega okvira uporabe gestalt pristopa v svetovanju je pomembna še 

ena teorija, poznana kot Paradoksalna teorija spremembe, ki jo je najbolje opisal 

Beisser (1970) z besedami: »sprememba se pojavi, ko oseba postane to, kar je, in ne, ko 

poskuša postati to, kar ni.« Paradoksalna teorija spremembe izhaja iz Beissengerjeve 

ţivljenjske zgodbe. Bil je mladinski teniški prvak in pri 25 letih je zbolel za paralizo, dve 

ali tri leta je nepremično leţal, kasneje se je lahko premikal z invalidskim vozičkom. O 

sebi pove, da je bilo najprej potrebno, da je sprejel, da je izgubil vse, kar mu je pomenilo. 

Šele potem je znotraj svojega novega stanja našel nove moţnosti, se zaljubil in poročil, 

postal terapevt, psihiater, trener in avtor mnogih člankov in knjig (Estrup, 2014). 

 

V skladu s teorijo spremembe je prvi korak v spremembo »ostati s tistim, kar je« namesto 
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s tistim, »kar bi moral biti«, to je delo na zavedanju trenutne situacije. Sprememba se 

zgodi, ko posameznik popolnoma stopi v realnost tega, kar je, in se mu s tem odprejo 

nove moţnosti za izbiro. Pogosto se takrat v njem pojavi tudi več energije, ker se 

osvobodi pritiska/občutka prisile ali odpora in pridobi občutek, da lahko izbira, kar je 

podpora procesu osebne rasti in spreminjanja. 

 

Izpostavljamo torej dva ključna gestalt principa: prvi je delo na zavedanju trenutne 

situacije, drugi pa je, da se sprememba zgodi, ko si v polnosti to, kar si (kar čutiš). 

Sprememba prihaja tudi skozi odnos, ko svetovalec prinaša v proces tudi svoj odprt in 

človeški odziv skozi prisotnost in dialog s svetovancem, da se lahko srečata kot dve osebi 

nevezano na določen izid. In končno, za svetovanca je pomembno zavedanje lastnega 

procesa, kako organizira svojo izkušnjo, da bi dal smisel svojemu svetu, rečeno drugače, 

kako osmišlja svoje izkušnje in kakšen pomen jim daje, kako prihaja do novih izbir. 

 

Če povzamemo, je gestalt pristop eksistencialna/izkustvena oblika dela z ljudmi, ki 

poudarja osebno odgovornost in se osredotoča na posameznikovo izkušnjo v sedanjem 

trenutku, na odnos svetovalec - svetovanec, na okolje in socialni kontekst 

posameznikovega ţivljenja ter na samoregulacijsko uravnavanje posameznikov v 

situaciji. 

 

Skozi pregled teoretskih izhodišč smo videli, da gestalt pristop vsebuje teorije o: 

 naravi človeškega funkcioniranja; 

 procesu človekove rasti in spreminjanja; 

 metodologijo interveniranja, ki je konsistentna s temeljnimi principi gestalta. 

 

Zaključujemo z mislimi Liv Estrup (2014), da je obstoj vedno pred esenco in da smo vsi  

vedno v procesu nastajanja. Čeprav smo vrţeni v svet in ne izbiramo svojih staršev, 

kulture in deţele, naša preteklost ne determinira naše prihodnosti. Definirajo nas naša 

dejanja in ne to, kar mi mislimo, da smo. Ljudje niso objekti, da bi bili uporabljeni, pač pa 

subjekti s svobodo izbire. Ves čas smo v procesu ustvarjanja samih sebe in vedno imamo 

moč izbire v ţivljenju. Sedanji trenutek je trenutek izkušnje in je dragocen, saj se vse 

dogaja v sedanjem trenutku. Imamo znanje o moţnih izhodih, ampak končni izid je 

neznan in negotov. Zato je za svetovalca pomembno, kako tolerira negotovost in kako v 

sebi in za svetovanca ohranja zaupanje v proces. Vsi se soočamo s človeško pogojenostjo, 

vsi smo ljudje, rojeni v svet, v njem ţivimo in vsi bomo umrli. 

 

 

6.3.10 Na kaj je pozoren svetovalec, ki uporablja gestalt pristop? 

 

V tem poglavju v nekaj točkah povzemamo teoretska izhodišča gestalt pristopa, in sicer v 

luči uporabnosti, zberemo vodila, ki usmerjajo svetovalca na skupnem potovanju s 

svetovancem. Pri oblikovanju teh vodil se opiram na vire: Ţorţ, 1996; Lamovec, 1995; 

Mann, 2010; Joyce in Sills, 2014; Estrup, 2014.  

 

Svetovalec  gleda  na svetovanca, pa naj gre za posameznika ali skupino, skozi več leč, 

pri čemer se ves čas osredotoča tudi na to, da ne izgubi pogleda na celoto: teorija polja, 

fenomenologija in dialog, organizmična samoregulacija, proces kontakta, ki je 

gestaltistična teorija osebnosti in paradoksalno teorijo spremembe. Vse to zagotavlja 
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svetovalcu raznolike perspektive, iz katerih opazuje človeško izkustvo, od biološke do 

intrapsihične in sociološke, ter mu pomaga, da vodi sebe in svetovanca v sodelovalnem 

raziskovanju procesa in ozaveščanju. 

 

Oporne točke za vodenje svetovalnega procesa (strategije): 

 

1. Opazovanje konteksta. Kaj se v polju dogaja, kaj se spreminja? Svetovalec ničesar 

ne zanemari, vsak element je potencialno pomemben. 

 

2. Z uporabo fenomenološke metode se svetovalec osredotoča na opis namesto na 

analizo in daje v oklepaj vsako vnaprej ustvarjeno idejo o svetovancu, se izogne 

vsakemu predpostavljanju. Zaveda se svojih ocen, sodb, predpostavk. Dovoli, da se 

pomen razkrije, namesto da bi ga sproţal. Vedno znova se vrača k opisom, ločuje 

dejstva od mnenj. Skuša razumeti, dojeti in z vsemi svojimi čutili zaznati, kaj se 

dogaja. Odprto, brez vnaprej ustvarjene slike, kaj se dogaja ali kaj bi se moralo 

dogoditi. Svoje hipoteze preverja v dialogu z drugimi, sproti je sposoben opuščati 

svoje domneve. Če ostane blizu dejstvom iz izkušnje (v telesu), poveča potencial za 

novo sintezo in novo občutljivost ter zmanjša moţnost, da bi svetovanec introjeciral 

(nekritično sprejel) svetovalčev  pogled. 

 

3. Svetovalec se zaveţe dialogu, popolnoma sprejme, da nima kontrole nad tem,  kar 

je med njim in svetovancem, da soustvarjata »in between«. Vnaprej se odpove ideji 

vplivanja ali manipuliranja. Svetovalcu tudi ni treba poskušati doseči, da bi se 

moralo nekaj zgoditi, njegova naloga je le, da zaupa v proces. Pozoren je na pojav  

razlik in nesporazumov in se zaveţe k odnosu, dokler ne pride do jasnosti in 

razumevanja. To ne pomeni nujno tudi strinjanja. Svetovalec deluje na način, da 

poveča svetovančevo zavedanje sebe in drugega v tem procesu.  

 

4. Svetovalec  je pozoren na to, ali ima s svetovancem resničen in živ odnos in ali 

skupaj raziskujeta, kaj se dogaja v njunem odnosu, ko se ta dogaja tukaj in zdaj. 

Preverja in skrbi za to, da je odnos horizontalen, kar pomeni, da svetovalec 

sprejema, da sta oba eksperta, vsak v svojem fenomenološkem območju. Svetovalec  

spoštuje svetovančevo izkušnjo in ga skuša srečati tam, kje je in skupaj z njim 

raziskovati, kaj svetovanec počne in kako to počne.   

 

5. Svetovalec je avtentično to, kar je v vsakem trenutku, ni v vlogi, pač pa je oseben. 

Prisotnost izključuje pretvarjanje in ţeljo po vplivanju, sojenju, analiziranju ali 

njegovi potrebi, da bi bil potrjen. Svetovalec je model fenomenološke metode, 

sprejema svoje doţivljanje. To od njega  zahteva visoko stopnjo zavedanja sebe in 

še posebej svojega lastnega procesa in hkrati strokovno razsoja, kaj povedati 

oziroma razkriti, kaj dati v oklepaj, da bo spodbudil in poglobil kontakt s 

svetovancem.  

 

6. Zavzema se, da svetovanca podpira kar najbolj, kolikor je mogoče in čim manj kot 

je mogoče, tako da mu dovoli, da sam raste. Podpora vključuje svetovančevo 

podporo v sebi in svetovančeve odnose. Svetovalec se skuša čim več naučiti o 

svetovančevem  izkušanju sveta s tem, da raziskuje njegovo fenomenologijo. Ne gre 

le za to, kako hoditi v svetovančevih  čevljih, ampak kako je bivati v njegovem 

svetu (kulturi). 
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7. Svetovalec  ves čas prehaja od svetovanca nazaj k sebi, pozoren na to, da se ne bi 

začel zlivati  s svetovancem, pač pa ostal ločen in hkrati povezan. Svetovalec si 

dovoli, da svetovanec vpliva nanj in skozi proces zares dobi občutek, kako je ţiveti 

v njegovem svetu, ne da bi pri tem izgubil svojo lastno perspektivo. Skozi ta 

vzajemen in avtentičen odnos se svetovalec in svetovanec skupaj naučita, kako 

slediti svojemu lastnemu doţivetju, kako uporabiti čutila, zaznave, svetovalec pa 

prepoznava, kako svetovanec ustvarja pomene, kaj počne in kako to počne in ga 

podpira, da bi to ozavestil. 

 

8. Svetovalec opazuje ritem kontakta in umika med njim in svetovancem. Skrbi za 

tri pogoje, ki omogočajo kontakt: gibanje na kontaktni meji, razlikovanje in 

izmenjavo doţivetega, s tem da izrazi, kaj neposredno v trenutku doţivlja. Spodbuja 

zavedanje razlik in izmenjavo neposredne izkušnje. Pozoren je na to, kako se 

svetovanec giblje k nečemu ali od nečesa, oziroma se z nečim uglašuje ali ne 

uglašuje.  

 

9. Opazuje in skupaj s svetovancem raziskuje, kako se ta giblje na kontinuumu od  

zdravega umika do izolacije, do kontakta v intimnosti in konfluence.  Pozoren je na 

to, ali je prehajanje med temi stanji na kontinuumu tekoče, ali se morda kje zatika. 

Hkrati je pozoren  tudi nase, da ni nikjer  'zataknjen'. Niti ni preveč umaknjen, da ne 

bi zmogel zaznati potrebe svetovanca po povezanosti, niti preveč zlit, da ne bi več 

občutil lastne avtonomije.  

 

10. Spodbuja zavedanje vzorcev, da bi svetovanec lahko eksperimentiral z novimi 

vedenji, ki bi mu prinesli več koristi v odnosih in njegovem ţivljenjskem kontekstu. 

Zanima ga, kako vešče svetovanec uporablja svoja čutila, kako kreira kontakt, kako 

sprejema informacije iz okolja in kakšen pomen jim podeljuje. 

 

11. Svetovalca zanima, ali je interakcija svetovanca avtomatična ali zavestno izbira. 

Ali svetovanec ločuje, kaj je zanj škodljivo in kaj hranljivo? Kakšen je njegov 

način, proces postavljanja meja? So svetovančeve  meje  prepustne in elastične in 

mu dovoljujejo širok seznam moţnosti, zato da bi izbral najboljše odzive na 

različne pogoje okolja?  Ali meja ne zaznava oziroma so rigidne? 

 

12. Svetovalec opazuje proces samoregulacije. Kako svetovanec iz nedefirenciranega 

polja zazna, formira figuro, jo izostri, preslika, razreši, načrtuje, uveljavi ali zavrača 

in kako se vrne v stanje mirovanja. Ali svetovanec jasno oblikuje figure? To je 

pomembno, saj je za osebo, ki ne zmore jasno oblikovati figure, teţko oblikovati 

naslednje sekvence korakov v zadovoljevanju potreb.  

- Ali je svetovanec osredotočen na to, kar bi moral delati, in ne, kar resnično 

prepozna kot svojo potrebo? 

- Ali oseba introjicira, to je »vzame nekaj vase«, ne da bi preţvečila? So 

introjekti pozitivni: »sem ljubljena« ali negativni: »jaz sem neumna«? 

- Ali je oseba v desenzitiranem stanju in je nesposobna zaznati svoja občutja ali 

okolje? Je omrtvičila zaznavo svojih čustev ali percepcije?  

- Ali oseba deflektira, je v procesu, ki ne dovoljuje, da karkoli »pride noter«? 

Minimalizira komplimente ali kritiko? 
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- Ali oseba projicira, pripisuje svoja čustva, prepričanja ali ideje na nekoga 

drugega? Nekaj zaznava, kot da prihaja iz okolja in ne kot svoje lastno.  

- Ali oseba retroflektira s tem, da zadrţi v sebi, namesto da bi to izrazila? Ali 

oseba daje drugemu tisto, kar bi rada zase, namesto da bi uporabila svojo 

energijo, da bi to naredila zase?  

- Kako se uči veščin? Je njen način dojemanja in vedenja avtomatičen? 

- Kako oseba integrira ali asimilira?  

- Ali ima oseba  sposobnost razlikovanja? 

- Kako oseba zaznava sebe in okolje? Ali se ustavlja tam, kjer bi morala začeti 

z akcijo?  

- Ali oseba zna planirati in reflektirati svoje vedenje na dober način ali pa 

nekritično (nepreţvečeno) vzame vase nove izkušnje? 

Svetovalec opazuje, kje v ciklu samoorganizacije se pojavi motnja, da bi vedel, 

kako spodbuditi naraven proces zadovoljevanja potreb. Pomaga svetovancu, da 

postane zavesten tega procesa, uvidi nove izbire v trenutnih situacijah in ustvari 

nove kreativne prilagoditve, da bi ta proces tekel čim bolj tekoče in samodejno.  

 

13. Svetovalec je pozoren na to, da se odziva s pravo mero povratne informacije in 

podpore, ne preveč, ne premalo, tako da se svetovanec nauči razlikovati in vstopati 

v kontakt. Opazuje, koliko je svetovanec avtonomen in koliko povezan. Svetovalni 

odnos je poligon, na katerem se odvija oboje, povezanost in avtonomnost, dva 

pomembna ţivljenjska cilja. 

 

14. Svetovalca zanima svetovančevo izkustvo, njegova fenomenologija in vsi deli 

okolja (field conditions), ki vplivajo nanj. Zanima ga, kako ustvarja svoje pomene, 

kako se nanj odziva okolje in kako on na okolje. Skuša prepoznati fiksne gestalte. 

 

15. Ali je svetovančevo odzivanje ponavljajoče in avtomatično? Katere kreativne 

prilagoditve ne ustrezajo novim situacijam ali novemu kontekstu in jih svetovanec 

ţeli spremeniti oziroma imeti svobodo, da lahko izbira med drugimi moţnostmi 

odziva?  

 

16. Svetovalec opazuje pogoje, ki omogočajo spremembe: 

- kvaliteta kontakta med seboj in svetovancem,  

- kakšno podporo ima svetovanec v sebi in zunaj sebe (v okolju),  

- ali svetovanec sprejema to, kar je,  

- ali ima spoštovanje do svetovančevih  meja in odporov in ali je pripravljen, da 

jih raziskuje s svetovancem,  

- ali je svetovanec pripravljen, da raziskuje in ali razume, da je učenje moţno le 

v stanju budne pozornosti. 

 

17. Svetovalec spodbuja svetovanca, da opisuje, namesto da analizira. Postavlja 

vprašanja, ki spodbujajo zavedanje in proceduralni spomin: kaj, kako, kje, kdaj in 

kdo. Vprašanje zakaj vodi k analizi, razlaganju, starim načinom razmišljanja in 

stran od sedanjega izkustva in novega učenja. 
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18. Svetovalec je pozoren na proces bolj kot na vsebino. Temu primerno  zmanjša 

količino podatkov, tako da se vidijo in opazijo načini interakcije,  da se razkrijejo 

prepričanja in načini, kako svetovanec daje pomene stvarem, besedam in 

dogodkom. V svetovancu  spodbuja zavedanje, ki vodi k več izbiram, kar nadalje 

pelje k odgovornosti do tega »kdo sem« in »kaj počnem ali česa ne počnem«. 

 

19. Svetovalec opazuje in spodbuja  tri nivoje zavedanja:  

- Kontinuum zavedanja: zavedanja čutov, čustev, zavedanje kognicije in 

zavedanje pomenov, kot se pojavljajo. 

- Zavedanje procesov in vzorcev: kako se oseba loti  reševanja problema, kaj 

počne, kako se podpira, kako se ustavlja. 

- Zavedanje zavedanja. Kako se oseba začne zavedati? 

 

20. Paradoksalna teorija spremembe: Svetovalec se zaveda, da je polje vedno v 

gibanju in se ves čas spreminja, zaveda se tudi, da se sprememba zgodi, ko 

svetovanec sprejme to, kar je oziroma kdor je, in ne s tem, da poskuša biti to, kar ni. 

To, da hoče biti drugačen, kot je, sproţa v njem odpore. Zato je svetovalec 

usmerjen v to, da podpira proces ozaveščanja, da podpira svetovanca, da v polnosti 

izkusi kdo in kaj je in odkrije tisto, kar je izven njegovega zavedanja, kaj dela in 

kako to dela. 

 

21. Svetovalec izhaja iz eksistencialistične misli, ki je osnova gestalt pristopu, in sicer 

gleda, ali svetovanec ţivi strastno, zavezano ţivljenje ali je svoboden in odgovoren 

in sam izbira. Ali je sam odkril svoje cilje in se jim zavezal, ali sam odkriva 

smisel in s tem odkriva resnico in lepoto. Ali zadovoljuje obe temeljni potrebi po 

avtonomnosti in povezanosti? Ima izkušnje resničnih srečanj z drugimi? Kakšna je 

estetika njegovih dejanj? 

 

22. Svetovalec spodbuja svetovanca, da je v procesu ustvarjanja samega sebe in da 

ima vedno moč izbire v ţivljenju. Zato je za svetovalca pomembno, da podpira 

svetovanca, da tolerira negotovost in ohranja zaupanje v proces. Vedno znova 

podpira svetovanca, da najde svojo svobodo, izbiro in odgovornost. 

 

Strnimo vse navedeno z besedami B. Ţorţa: osrednja pozornost svetovalca v gestalt 

pristopu je namenjena: 

 kakovosti kontakta, ki temelji na osebnem odnosu, dialoškem dialogu (Buber, 

1982), zaznavanju načina prekinitve kontakta; 

 osredotočenosti na sedanji trenutek, kjer se na edinstven način srečata preteklost in 

prihodnost; 

 fenomenološkemu načinu dela; 

 krepitvi kvalitete zavedanja »tu in sedaj«; 

 vzpostavljanju in utrjevanju stika s seboj in okoljem; 

 prepoznavanju moţnosti in novih izbir; 

 krepitvi odgovornosti; 

 celostni naravnanosti; 

 spodbujanju naravne težnje za realizacijo potencialov. 

(povzeto http://www.gita.si/; Ţorţ, 1996) 

 

http://www.gita.si/
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7 STIČNOSTI IN RAZLIKE SINERGETSKEGA IN GESTALT 
PRISTOPA 

 

 

Iz predstavljenih teoretskih izhodišč sistemskega, sinergetskega in gestaltističnega 

pristopa povzemamo elemente stičnosti in razlik. Med pristopi je več stičnosti kot razlik, 

razlike opaţamo predvsem v terminologiji, z različnimi izrazi so v pristopih poimenovani 

isti procesi. 

 

V nadaljevanju se osredotočam na sinergetiko in gestalt, ki ju uporabim tudi v 

empiričnem delu. Sistemski vidik je obema skupen in nudi širši okvir razumevanja 

svetovalnih procesov v šolskem kontekstu. 

 

V sinergetiki kot nauku o součinkovanju, katere osnovna teza je samoorganizacija 

sistemov najdemo iste premise kot v gestalt pristopu znotraj teorije polja (Lewin, 1951). 

Oba pristopa se stikata v točki pojmovanja, da motnje ne pripadajo zgolj posamezniku, 

pač pa da so nastale v interakciji med posameznikom in okoljem, da je v njuni interakciji 

mogoče najti tudi rešitev. Celota je več kot le vsota vseh posameznih delov sistema, 

sprememba v kateremkoli delu povzroči spremembo sistema kot celote (Palazzoli, 1978, 

v Pečjak Košir, 2012). Oba pristopa priporočata čim več interakcij med deli sistema.  

 

V obeh pristopih je vedenje razumljeno kot odziv na situacijo, ki izhaja iz pripisovanja 

pomena. Vsako vedenje je smiselno in razkriva, kako oseba vidi svet, kakšen pomene 

pripisuje. Gestaltisti več pozornosti namenijo temu, kako posameznik ustvarja pomene. 

Razvili so fenomenološko metodo, ki pripomore k jasnemu razmejevanju med očitno 

opaţenim, domnevo in lastnim doţivljanjem, s to metodo posameznik pride do lastne 

epistemologije.  

 

Gestalt pristop je usmerjen na širjenje in spodbujanje zavedanja pri posamezniku. 

Zavedanje je temeljna osnova za poznavanje in spreminjanje lastnega vedenja. Največjo 

razliko prepoznavamo v tem, da je osrednji cilj gestalt pristopa ravno delo na zavedanju, 

o čemer pa sinergetika eksplicitno ne govori. Osrednje vprašanje je »Kaj počnem in kako 

to počnem prav tukaj in zdaj?« Gestalt zaradi svoje usmerjenosti k zavedanju opaţa vsako 

podrobnost kot relevantno, zavedajoč se, da vse vpliva na vse.  

 

Sinergetika in gestalt pristop zagovarjata iste kvalitete v odnosu med svetovalcem in 

svetovancem. Omenjamo le nekatere: svetovalec je usmerjen na svetovanca, kar pomeni, 

da sledi njegovim ciljem; ustvarja odnos, kjer je mogoča izmenjava; svetovalec se kot 

strokovnjak ne postavlja v poloţaj nekoga, ki ve resnico, kaj je za svetovanca dobro ali 

prav; izogiba se interpretiranju, spodbuja nove in drugačne izkušnje. Oba pristopa sta 

dialoška, v sinergetiki je govora o osebnem vodenju, v katerem svetovalec izmenjuje 

svoje videnje in doţivljanje z ostalimi udeleţenimi in skrbi, da so udeleţeni slišani in 

upoštevani. 

 

Tudi v gestalt pristopu dialog opredeljuje odnos med svetovalcem in svetovancem in 

svetovalčevo drţo v procesu. To je eksistencialni odnos z ontološkimi posledicami 

(Buber, 1970, v Levin, 2016). Dialog je sestavljen iz treh pomembnih elementov, in sicer 
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zavezanosti odnosu, vključenosti in prisotnosti. Dialog je znak pristnosti, ki opredeljuje 

svetovalni odnos, utelešena izkušnja dialoškega srečanja, ki je ne moremo ločiti od 

zavedanja in kontakta, kar je v gestalt pristopu pojmovano kot tisto, kar zdravi. Osnova 

pristopa je eksistencialno-fenomenološka. 

 

Noben od omenjenih pristopov ne išče razlogov in vzrokov, procesa ne usmerjata v 

analizo. Oba sta zavezana krožnosti in ne linearni vzročnosti, zanima ju, kako se 

interakcije med posameznikom in okoljem dogajajo, kako sovplivajo. Motenj in teţav ne 

pripisujeta posamezniku, pač pa razumeta, da so soustvarjene, kakor so soustvarjene tudi 

rešitve. Zanima ju, kako se sistem lahko spreminja. Tako sinergetski kot gestalt pristop se 

ne sprašujeta 'zakaj', ampak 'kako', 'kaj', 'kdo', 'kdaj', 'kje'. 

 

Oba pristopa sta usmerjena v sedanjost, sinergetika išče v preteklosti izjeme, v katerih je 

bila oseba uspešna, gestalt sedanjost poimenuje z izrazom »tukaj in zdaj« in je sedanjost 

vse tisto, kar oseba prepoznava v sebi v sedanjem trenutku, četudi so to spomini iz 

preteklosti ali pa anticipacija prihodnosti. Tukaj in zdaj v gestaltu pomeni tudi, da je 

svetovalec prisoten, dostopen, sprejemajoč za trenutno izkustvo s svetovancem, pomeni, 

da ga bolj vabi v »biti« kot v »delati«. Kontakt se dogaja tukaj in zdaj, omogoča ga 

svetovalec s prisotnostjo, pristnostjo in horizontalizmom. 

 

Sinergetiki spodbujajo osebno, konkretno, tukaj in zdaj, izraţanje v svetovančevem 

jeziku, da se izmenjava izkušenj, skrbi in sočutja v odnosu med svetovalcem in 

svetovancem lahko dogaja. Gestalt pristop izpostavlja doţivljanje »tukaj in sedaj« v  

smislu, da je svetovalec pozoren tudi na vidik: kako to, da mi svetovanec govori prav to, 

prav zdaj in prav meni. Svetovalec je pozoren na to, kaj se dogaja med njim in 

svetovancem v sedanjem trenutku in prinaša svoje opaţanje v dialog z njim. Opaţa, ali je 

vzorec prisoten tudi zdaj med njima in svoje opaţanje deli s svetovancem, da sproţa 

ozaveščanje. Spodbuja tudi opaţanje razlik.   

 

Vodenje procesa s perspektive moči v sinergetiki pomeni osredotočanje na iskanje virov 

in notranje moči v svetovancu. Gestaltisti usmerjajo svetovance v zavedanje (telesno, 

čustveno, vedenjsko) in prepoznavanje notranje in zunanje podpore, kar rezultira v 

občutku notranje moči, ţivosti, prisotnosti in celovite opolnomočenosti, iskanje notranje 

in zunanje podpore, da sledi in uresničuje svoje potrebe. Oba pristopa izkazujeta zaupanje 

v samoorganizacijsko sposobnost posameznika, ki ob pravi podpori zmore v sebi 

prepoznati, kdo je, kaj hoče in kako lahko to doseţe, in v samoorganizacijo sistema. 

 

V nobenem od pristopov ne uporabljajo tehnik ali določenih postopkov, s katerimi bi 

razvijali izbrane kompetence ali kvalitete. Za energiziranje procesa v sinergetiki 

uporabljajo hevristike, situacijsko oblikovane in prilagojene intervencije, v gestalt 

pristopu pa je pomemben vidik dela uporaba eksperimentov, katerih namen je 

spodbujanje zavedanja, širjenje perspektiv in izbir. Eksperimenti niso tehnike, so vedno 

na novo oblikovani v odnosu med svetovalcem in svetovancem iz potreb procesa.  

 

Tako v sinergetskem kot gestalt pristopu svetovalec s svetovancem najprej vzpostavi 

dogovor o sodelovanju in ţeleni spremembi, ki jo svetovanec ţeli doseči, kar daje 

ustrezno usmeritev svetovalnemu delu. Pomemben del dogovora je dogovor o načinu 

dela, v zvezi s katerim je doseţeno soglasje. V obeh pristopih se vedno znova preverja, ali 

so potrebne redefinicije glede na stalno spreminjajoč se proces in kontekst, ki se ga 
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svetovalci v obeh pristopih zavedajo. Oba pristopa sta usmerjena k svetovancu, 

podobno kot Rogersov nedirektiven, h klientu usmerjen pristop. 

 

Pozornost obeh primerjanih pristopov je usmerjena tudi na ravnanje z negotovostjo. V 

zvezi z negotovostjo se oba pristopa naslanjata na spoznanje o 'stalno spreminjajočem' se 

procesu, sprememba je razumljena kot stalnica. V obeh pristopih je prisotna drţa, da se 

bo rešitev razkrila, da je pomembno zadrţati odprtost, radovednost, nevednost in zaupanje 

v samoorganizacijsko moč sistema. Sledita paradigmi »od resnice k zaupanju« (Kordeš, 

2004).  

 

V obeh pristopih je prisotna skrb za ohranjanje smiselnosti in motivacije, zato se 

svetovalci vedno znova vračajo k preverjanju, ali ima to, kar počnemo skupaj za 

svetovanca smisel in ali vidi v tem korist. Odpori morda kaţejo na izgubo motivacije, ki 

je v sinergetiki, podobno kot v kibernetiki drugega reda, zgolj notranja. Gestaltistično 

izhodišče je, da je človek 'meaning making' organizem, torej sam osmišlja svoje ţivljenje 

in svet in da ţivljenje nima smisla samo po sebi. Misleči subjekt sam konstruira svoj svet. 

 

Sinergetika opredeljuje načelo destabiliziranja vzorcev in iskanje energizatorjev, 

posebnih majhnih korakov in parametrov nadzora, da bi okrepili varovalne dejavnike. 

Vse to je v gestalt pristopu zajeto v skrbi za to, da svetovalec v vsaki situaciji podpira 

raziskovanje in opazuje, kje so zastoji v ciklu izkustva, da bi skupaj s svetovancem 

raziskal, kako se ustavlja in kaj ga podpira. V zvezi s tem je svetovalec v gestalt pristopu 

pozoren na razmerje med izzivom in podporo, pazi, da je podpore dovolj, a ne preveč. 

 

Kairos, kot časovna uglašenost, sozvočje in koordinacija, je po našem mnenju zelo blizu 

opisa »resničnega srečanja« kot ga opisuje Buber, t. i. I-Thou odnos, ko gre za 

prepoznavanje nečesa večjega, vsepreţemajočega, kar se zgodi med dvema ali več 

osebami. Skupen je opis občutka: kairos ali resnično srečanje se zgodi, ko so za to 

vzpostavljeni pogoji, ni pa ga mogoče kreirati in ponoviti, saj gre za edinstvenost 

trenutka. Oba pristopa izraţata pomembnost takih trenutkov, ki se dogodijo med 

udeleţenci in so posebej zdravilni. Gre za ontološko
4
 srečanje. 

 

Gestalt pristop spodbuja prepoznavanje in ozaveščanje razlik, kar se v sinergetiki 

poimenuje z načelom prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci in ponovno 

stabiliziranje nastalih novih vzorcev. Proces ponovnega stabiliziranja bi v gestalt pristopu 

poimenovali kot proces asimilacije in integracije. Sinergetika na tem mestu izpostavlja še 

proslavljanje in vzpostavitev varovalk, v gestaltu pristopu ustreza temu opisu del 

procesa, ko gre za ozaveščanje in integracijo doseţene spremembe v ţivljenjski situaciji. 

V gestalt pristopu se svetovanje ne omejuje le na čas krize, pač pa se svetovance 

spodbuja, da vztrajajo v svetovalnem procesu tudi v dobrih časih, ko lahko delajo na 

ozaveščanju in  utrjevanju doseţenih sprememb, torej na integraciji. 

 

Oba pristopa zastopata tezo, izhodišče, da je samoorganizacija proces, ki se samodejno 

vzpostavlja, če ga le kaj ne ustavlja. Gestaltistični pristop bolj detajlno in sistematično 

obravnava organizmični pretok, motnje pri zadovoljevanju potreb. Podobno izhodišče 

najdemo tudi pri Rogersovem pristopu, to je v nedirektivni, na  klienta usmerjeni terapiji, 

                                                           
4
  Ontologija dojema stvarnost v njeni biti, obstoju oziroma kolikor je bivajoče. Ontologija je kategorialno 

izrekanje bivajočega in bivajoče se izreka mnogostransko, na več načinov. (internet - Wikipedija) 



62 
 

ki vidi samoaktualizacijo kot teţnjo v vsakem človeku. »To težnjo najdemo lahko globoko 

zakopano pod plastmi otrdelih psiholoških obramb … toda po mojem prepričanju obstaja 

v vsakem posamezniku in samo čaka na prave okoliščine, da se lahko izrazi in uresniči« 

(Rogers, 1961, v Musek, 1988, str. 379, v Kobolt, 2016). 

 

Strategija paradoksa igra pomembno vlogo pri iskanju rešitev, v kibernetiki spodbujajo 

spremembe drugega reda, ki spremenijo celoto. V gestalt pristopu je za ta vidik moţnosti 

spremembe ključna paradoksalna teorija spremembe, ki pravi, da se sprememba zgodi, ko 

posameznik sprejme to, kar je. Rek: »da bolj, ko se spreminja, bolj ostaja enako« 

razumemo kot način, kako spremembo preprečujemo. Ko pa paradoksalno 'ostanemo s 

tem', čemur bi se radi odtegnili, in se nehamo upirati, se sprememba šele lahko zgodi. 

Zato se v gestaltu pristopu usmerja svetovanca, da ostane s tem, kar je, da preneha s 

spreminjanjem (običajno ponavljanjem več istega), ravno zato, da bi se lahko spremenil, 

v sinergetskem pristopu pa uporabljajo intervencijo predpisovanja simptoma. 

 

Svetovalec je v obeh pristopih pozoren na ustvarjanje novih izkušenj za svetovanca, 

podpira prepoznavanje razlik in išče podporo v okolju in posamezniku, da iz nove 

izkušnje oblikuje drugačno ravnanje. Gestalt pristop sicer ne govori o oblikovanju novih 

vzorcev, pač pa ga zanima fluentnost kontakta in fluentnost samoregulacijskega pretoka. 

Svetovalec je pozoren na avtomatično odzivanje, na fiksne geštalte pri svetovancu. 

Podpira svetovanca, da se osvobodi omejujočih načinov in kreira nove, da se lahko vsak 

trenutek zavestno odloča o svojih izbirah, s čimer kreira nove vzorce. Prav zato 

svetovanci poročajo o občutku večje ţivosti, občutku, da imajo več energije, in čeprav se 

ţivljenje dogaja dalje in prinaša nove teţave in naloge, skratka ni brez problemov, se z 

njimi laţje soočajo.  

 

Pri iskanju stičnosti in razlik smo imeli pred seboj sliko dveh rek. Čeprav smo ju 

spremljali od izvira do zlitja in sta se zdeli različni, ju vendarle ob zlitju, nismo mogli več 

ločiti. Njuna skupna narava - narava tekoče vode, je na koncu prevladala in zdaj ju 

vidimo kot veletok, ki  teče proti morju. 

 

Sledeč tej metafori lahko rečemo, da sinergetiki opisujejo celoten tok reke, od njenega 

izvira, preko vseh brzic in okljukov do uspešnega izliva v morje. Spremljajo in 

spodbujajo tok reke, po potrebi ga preusmerjajo. 

 

Gestaltiste pa zanimajo lastnosti vode in njen odziv na dno in breg, zavedajoč se njene  

kvalitete, da poišče vsako moţnost, da lahko teče. Z zaupanjem v naravo vode vedo, da 

bo vedno našla pot, čeravno ne v reko, morda se bo razlila preko polj, da bodo vzcvetela. 

 

Poglavje o stičnostih in razlikah zaključujemo s citatom: 

 

»Najboljša lastnost življenja je ta, da je to proces toka in sprememb, v katerem nič ni 

vnaprej določeno. Prišel sem do zaključka (tako pri svojih klientih kot pri samem sebi), 

da je življenje najbogatejše, da nam podarja največ zadovoljstva takrat, ko ga sprejmemo 

kot proces, ki teče. To odkritje je po eni strani očarljivo in po drugi zastrašujoče. 

Najbolje se počutim, ko pustim toku svoje izkušnje, da me nosi nekam naprej, proti ciljem, 

ki se jih le megleno zavedam.« (Rogers, 1995, v Snoj, 2006, str. 516, v Kobolt, 2016). 
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Ključne kompetence svetovalca v sinergetskem in gestalt pristopu 

 

Za naše raziskovalno delo sta obe teoretski izhodišči enako pomembni. Sinergetski in 

sistemski pristop nudita okvir za razumevanja sistema, gestaltistični pa ga nadgrajuje še v 

skrbi za kontakt, zavedanje in dialog. V pomoč je tudi razumevanje samoorganizmičnega 

pretoka v posamezniku v odnosu z okoljem.  Oba pristopa se dopolnjujeta. 

 

Kot praktiki si pri vodenju svetovalnega procesa zastavljamo tri ključna vprašanja: 

1. Kako misliti sistem?  

2. Kako misliti posameznika znotraj sistema? 

3. Kako misliti sebe v vlogi svetovalca? 

 

Spoznanja sistemskih teoretikov, še posebno sinergetikov, so praktikom v pomoč pri 

razmišljanju in delu s sistemi in podsistemi. Spoznanje sinergetikov, da je 

samoorganizacija del spontanega razvoja, če so le zagotovljeni pogoji, to je goste 

interakcije med elementi sistema, nelinearnost teh interakcij in termodinamično odprtost, 

torej vnašanje energije in pretok energije od zunaj. V tem smislu, je pomembno, da 

svetovalec razmišlja kdo so osebe, ki se jih teţave/problemi tičejo, kateri so tisti 

podsistemi, ki potrebujejo več komunikacije, kako bo organiziral srečanja in jih tudi 

vodil, da bo pretok interakcij moţen in da bo zagotovljena kroţnost interakcij. To z 

organizacijskega vidika pomeni koordiniranje posameznikov, da se srečajo.  

 

Oba pristopa razumeta svetovalca kot del sistema, dostopnega vplivu drugih in s vplivom 

na druge. Zavedanje sebe in svoje vloge, prevzemanje svojega dela odgovornosti v 

svetovalnem procesu, ni v iskanju rešitve, pač pa v ustvarjanju pogojev, da se tisti, ki se 

jih problem tiče, lahko srečajo in da med njimi steče interakcija in sami najdejo zaţelene 

izhode. Namesto analiziranja in iskanja in kakšna bo udeleţba vsakega v njej.  

 

Svetovalec razume, da so vsi odzivi udeleţencev izraz njihove fenomenologije. Skupaj z 

njimi raziskuje, išče pomene, ki jih pripisujejo. Osnovna fenomenološka premisa ga 

usmerja k zavedanju lastnih predpostavk in hipotez v zvezi s posamezniki in sistemom, s 

katerimi dela, ki jih v ohranjanju odprtosti in pristni, konkretni interakciji preverja s 

svetovanci. Daje in išče povratne informacije, preverja, tako da ohranja kontakt tukaj in 

zdaj. Sposoben je hitro zaznavati spremembe in pokazati razlike. »Sposobnost 

razlikovanja je temelj vsakega posameznikovega opazovanja, opisovanja, interpretiranja, 

razumevanja in ravnanja« (Šugman Bohinc, 2000, str. 105). 

 

Svetovalec skrbi na eni strani za strukturo, na drugi pa za ohranjanje odprtosti, v kateri 

zavzema poloţaj nevednosti in radovednosti, tako da ostaja ekspert le za vodenje procesa 

in da udeleţeni lahko ostanejo eksperti za svoje ţivljenje. 

 

Vključenost svetovalca - izmenjava svojega videnja, doţivljanja, primerno uporabljenega, 

da naredi izmenjavo tudi kot oseba, kot človek ne le kot strokovnjak. Gre torej za 

prefinjeno iskanje meje med svojo osebno, človeško pozicijo - kjer se srečamo kot človek 

s človekom - in vlogo strokovnjaka. 

 

Delovni odnos, ki ga vzpostavlja, je usmerjen tako na nalogo kot na odnos. Sklene 

dogovor o načinu dela in o cilju, ki ga preverja in sproti redefinira in aktualizira. 
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Svetovalec je spodbujevalec interakcij med vsemi, ki so vključeni v problem, in jim pri 

tem pomaga. Pomoč je usmerjena na odnose. Omogoča izkustvo, da skupaj doţivijo 

sočustvujočo, odprto komunikacijo o konkretnem dogodku ali problemu. Iščejo rešitve, 

načrtujejo drugačne moţnosti. Pogovor vodi osebno in sočutno. Njegova odgovornost se 

kaţe v zavedanju in poročanju o tem, kaj opaţa, in ne v tem, da poskrbi za končno 

rešitev, naredi kaj namesto drugega. Njegova odgovornost je predvsem povezana s 

spremljanjem in spodbujanjem procesa. Zna pravočasno prepoznati, da ni potreben in se 

umakniti s poti (Verbnik Dobnikar, 2015). 

 

Pomembna kvaliteta svetovalca je povezana z obvladovanjem negotovosti, ki je sestavni 

del vsake spremembe. Zdrţati v negotovosti, poročati sistemu, da je v prehodu iz kaosa v 

nov red nujno tudi srečanje z negotovostjo. Za svetovalca je v času negotovosti ključno 

ohranjanje kontakta med seboj in udeleţenimi. Takrat se lahko nasloni na premisi, »da se 

vse menja« in da »ena stvar sledi drugi«. 

 

V razmišljanju o kompetencah in osebnostnih lastnostih svetovalca si sposojamo 

metaforo o vodnikih in naseljencih (Müller, 2006). Sledeč načelom sistemskega, 

sinergetičnega in gestalt pristopa postane svetovalec vodnik, saj verjetno ne bo zmoţen 

kontrolirati prostorov, v katerih se bo gibal, pa tega tudi ne bo poskušal, bo pa ozemlje 

poznal dovolj dobro, da se bo znašel, tudi ko ne bo oznak. V vsakem trenutku ne bo 

vedel, katero pot je najbolje ubrati, a bo sposoben iskati in  počakati. S svojimi varovanci 

bo potoval kot prvi med enakimi, z njimi delil svoje videnje in doţivljanje in jih bodril s 

svojim zaupanjem v potovanje. Vsako potovanje je enkratno in neponovljivo. 
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EMPIRIČNI DEL 
 

 

 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 
 

 

Raziskovalni problem je usmerjen v prepoznavanje uporabe sistemskega, sinergetičnega 

in gestalt pristopa v svetovalnem delu v šoli. V ta namen uporabimo teoretski model 

gestalt pristopa s poudarkom na fenomenologiji, teoriji polja, dialoga ter procesa 

samoregulacije in sinergetična generična načela.  

 

Pri vodenju svetovalnih procesov se opiramo na metodologijo gestalt pristopa in na 

spoznanja sinergetično kibernetskih teorij o soustvarjanju sprememb in samoorganizaciji. 

Na osnovi teh modelov in  teorij ter zbranega gradiva o svetovalnih procesih, analiziramo, 

kateri elementi gestalt, sistemskega in sinergetičnega pristopa so uporabni in ustrezni pri 

delu s posameznimi uporabniki (učenec, učitelj, starši, tim) tako na individualni kot na 

sistemski ravni. S kvalitativno raziskavo dokumentov, zapiskov ter opazovanja z 

udeleţbo bomo raziskali, kako skozi izbrane procese z različnimi udeleţenci šolskega 

konteksta ti principi delujejo v konkretnih svetovalnih procesih, in sicer v kontekstu nalog 

in zahtev, postavljenih s Programskimi smernicami svetovalnega dela v osnovni šoli 

(1999). 

 

Zanima nas tudi, opirajoč se na ugotovitve iz analize opisanih treh primerov, katere 

kompetence svetovalnih delavcev so ključne pri vodenju svetovalnih procesov v šoli. 

 

Cilj načrtovanega dela je ugotoviti, kateri elementi gestalt pristopa so uporabni  in 

ustrezni pri delu s posameznimi uporabniki, to je učitelji, učenci in starši, tako na 

sistemski ravni kot pri delu timov in skupin. V kvalitativni analizi ţelimo preizkusiti tudi  

uporabnost sinergetičnih generičnih načel v procesih svetovanja v šoli, s pozornostjo na 

sistemski pogled. Šola predstavlja kontekst za razumevanje funkcioniranja posameznika v 

odnosu z drugimi, njegovo vedenje izhaja iz interakcije z drugimi. 

 

 

 
 
2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

Glede na postavljeni cilj bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Katere dimenzije in ključni elementi so uporabljeni pri svetovanju učencu? 

RV2: Katere dimenzije in ključni elementi so uporabljeni pri svetovanju učiteljici? 

RV3: Katere dimenzije in ključni elementi so uporabljeni pri koordiniranju tima? 

RV4: Katere kompetence so ključne pri vodenju svetovalnih procesov v šolskem 

kontekstu? 



66 
 

 

 

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

 

Raziskovanje je temeljilo na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. 

 

Z izrazom »kvalitativna raziskava« Mesec (1998, str. 26) označuje »raziskavo, pri kateri 

sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi 

ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez 

uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili«. Pri raziskovanju 

smo si prizadevali, da bi ugotovitve o posameznih pojavih ali vidikih povezali v celoto 

oziroma pojasnili njihov pomen v širših dogajanjih (Mesec, 1998, str. 44). Raziskovali in 

upoštevali smo kontekst z zgodovinsko-razvojnega in situacijskega vidika, »saj sta za 

celovito spoznanje potrebna oba vidika« (Mesec, 1998, str. 35). Svetovalne procese smo 

raziskovali v vsakdanjem okolju. 

 

 

 

3.1 Vzorec 
 

Vzorec je namenski. Pri namenskem vzorčenju je vsaka enota izbrana s točno določenim 

namenom, raziskovalci lahko izberejo primere, ki prav zaradi svoje tipičnosti najbolje 

predstavljajo proučevano situacijo (Vogrinc, 2008). Zato smo izbrali tri različne 

svetovalne procese, pri katerih so bili v fokus postavljeni različni udeleţenci šolskega 

konteksta: učenec, učitelj, starši, tim. Pri prvem primeru so vključeni tudi drugi 

udeleţenci, saj svetovalni procesi ni bil izključno individualen, pač pa je vključeval tudi 

druge pomembne osebe, ki so bili del situacije oz. konteksta. Vsak od teh procesov nam 

predstavlja posamezno študijo primera. Svetovalni procesi so preplet gestalt in 

sistemskega pristopa ter sinergetično kibernetskih prvin. Vsebine so različne: podpora 

otroku v krizni situaciji, ki se sooča s strahom, prepoznavanje učinkovitih strategij 

vodenja in komunikacije z učenci pri učiteljici, ki ţeli zagotoviti delovno disciplino v 

razredu, učinkovito sodelovanje učiteljev pri delu s teţavnim učencem in učinkovita 

komunikacija s starši. V vseh primerih smo zagotovili anonimnost in varstvo podatkov.  

 

Za namenski vzorec smo se odločili, ker bi radi proučili različne vidike sistemskega, 

sinergetičnega  in gestalt pristopa v svetovalnih in podpornih procesih v šoli. Zanima nas, 

kako principi omenjenih pristopov delujejo v konkretnih svetovalnih  procesih  

 

 

 

3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Podatke smo zbirali iz gradiva, ki ni bilo zbrano z raziskovalnim namenom. Gradivo za 

analizo sestavljajo dosjeji z dokumentacijo o primerih, poročila, individualni načrti, 

uradni zaznamki o pogovorih, zapisniki sestankov, zapisi pogovorov in refleksije 

svetovalne delavke. Iz dela gradiva smo rekonstruirali dogodke. Zbrano gradivo 

predstavlja zapis opaţanj in samorefleksijo svetovalne delavke. Procese analiziramo tudi 

v preglednicah z vidika gestalt pristopa in sinergetičnih generičnih načel. Učinke 
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svetovalnega procesa opredelimo kot prepoznavanje in razvijanje kompetenc, realizacijo 

skupnega načrta in doseganje konkretnih ciljev. 

 

 

 

3.3 Postopki obdelave podatkov 
 

Gradivo bomo analizirali po zakonitostih kvalitativne vsebinske analize. Gradivo smo 

kronološko uredili in zapisali ter ga pripravili za nadaljnjo obdelavo.  

 

Z namenom zagotavljanja anonimnosti smo udeleţene označili z inicialkami izmišljenih 

imen. Kadar je šlo za ostale, vključene v svetovalni proces, smo izbrali občno ime, na 

primer mama, učiteljica ali pa smo označili s črko (to velja za tretji primer), ki označuje 

njihovo poklicno vlogo (PR - pomočnica ravnateljice, R - razredničarka, Uč - učiteljica v 

oddelku podaljšanega bivanja, ZU - zunanja ustanova (označene s številkami, ker jih je 

več različnih), ZS - zunanji strokovnjak (označene s številkami, ker jih je več različnih), 

RAV - ravnateljica,  K - koordinatorica).   

 

Pri prepisu gradiva v tretjem primeru smo obdrţali zapis v izvirni obliki, to pomeni, da 

smo obdrţali jezik vsakega zapisovalca, katerega zapis je shranjen v dosjeju. V analizo 

smo vključili celoten zapis posameznega dogodka. V tretjem primeru smo dodali še 

dodatna pojasnila, da bi bralci laţje razumeli kontekst dogajanja. Na podlagi zapisov smo 

identificirali posamezne elemente v svetovalnih procesih (opombe, opaţanja, intervencije, 

interakcije). V nadaljevanju bomo s primerjalno analizo in zdruţevanjem (sintezo) 

različnih elementov oblikovali odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja. 

 

V kvalitativni raziskavi ţelimo razviti celovito in vsebinsko bogato razumevanje 

(Vogrinc, 2008), ki nam bo v pomoč pri oblikovanju zaključkov in usmeritev za 

razvijanje kompetenc svetovalnih delavcev v šoli. 

 

Če povzamemo, je postopek obdelave potekal na naslednji način: 

- kronološki prikaz svetovalnega procesa, 

- pripis pojmov, pomenov vsebinskim enotam (opombe, opaţanja, razmislek 

raziskovalke), 

- opis svetovalnega procesa z vidika gestalt pristopa, 

- področja opazovanja svetovalca v svetovalnem procesu v gestalt pristopu, 

- opis svetovalnega procesa z vidika sinergetičnih generičnih načel, 

- samorefleksija svetovalke, 

- oblikovanje odgovorov na postavljena raziskovalna vprašanja (primerjalna analiza 

in sinteza), 

- oblikovanje zaključkov in usmeritev. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

4 PRIČAKOVANI REZULTATI 
 

 

Pričakujemo, da bodo rezultati navedenih analiz prispevali k oceni in razumevanju 

učinkov svetovalnega dela na splošno in da bodo rezultati raziskave prispevali k razširitvi 

nabora specifičnih kompetenc, potrebnih za šolsko svetovalno delo. Pričakujemo tudi, da 

bo sinteza gestalt in sistemskega pristopa v povezavi z načeli sinergetike pripomogla k 

razvoju integrativnih modelov svetovanja. V praksi se kaţe primanjkljaj znanja 

konkretnih veščin in pristopov, ki bi učinkovito delovali v dejanskem času. Pričakujemo, 

da bodo rezultati uporabni za praktike, oblikovalce in izvajalce programov dodatnega 

strokovnega izpopolnjevanja ter študijskih programov za različne profile svetovalnih 

delavcev in jih bodo lahko vključili v izkustveno učenje vodenja svetovalnih procesov.  

 

 

 

 

5 PREDSTAVITEV PRIMERA OD 1 DO 3 GLEDE NA 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OD 1 DO 3 

 

 

 

5.1 Prikaz primera: Prvi primer - svetovalno delo z učencem M 
 

Kontekst: Mama v telefonskem pogovoru prosi za pomoč. Ţeli, da se pogovorim z njenim 

devetletnim sinom, ki je v čustveni stiski. Izraţati je začel strah pred šolskim neuspehom. 

Z mamo sem ţe sodelovala, se poznava. Poznam tudi druţinsko situacijo. Proces se začne 

konec šolskega leta z enim samim srečanjem z otrokom, po počitnicah pa me za podporo 

otroku zaprosi tudi razredničarka. Govorila je z mamo, ki se strinja, da se vključim v 

pomoč in podporo otroku.  

 

Osebe, vključene v svetovalni proces: učenec M.; učiteljici, ki obe poučujeta v tem 

razredu, sodeluje pa tudi učiteljica angleškega jezika, mama učenca M.; kot podpora se 

pridruţita še šolski psiholog in prostovoljka. 
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Slika 5: Osebe, vključene v svetovalni proces 

 

 
 

Vir: lasten 

Mama učenca M 

Učiteljice 

Svetovalka v šoli  
+psiholog+prostovoljka 

 

Učenec M 
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5.1.1 Kronološki prikaz svetovalnega procesa  

 

Preglednica 3: Kronološki prikaz svetovalnega procesa  
 

Datum Vsebina- tema pogovorov z M., mamo, učiteljicami Opombe, razmislek, opažanja 

konec 

junija  
Telefonski pogovor z mamo. 

Mama pove, da jo skrbi, ne ve, kako naj deluje, M. joka, boji se iti v šolo. Boji se slabih ocen. Pravi, 

da ga boli trebušček. Mama domneva, da je povezano z dokončnim razhodom – ločitvijo. Oče se je ţe 

leto prej odselil, vendar jih je pogosto obiskoval, zdelo se je, da se bosta partnerja spet zbliţala. M. je 

upal, da bodo šli skupaj na počitnice. Po ločitvi se je oče odločil, da bo otroke vzel k sebi le vsak 

drugi vikend, sicer pa se bodo videli le enkrat na teden.  

Pogovor z M. 

Pove, da ga skrbijo ocene, še posebno, kako bo naslednje leto v 4. razredu, ker ţe zdaj dobiva trojke. 

Dobil je namreč trojko pri glasbi, zaključna ocena je prav dobro. Oče mu je rekel, da če ne bo dobival 

dobrih ocen, ne bo mogel na dobro šolo in potem ne bo imel dobre sluţbe. Vprašala sem ga, kakšna je 

dobra sluţba. Pove, da taka, da zasluţiš veliko denarja. »In kaj bi potem z denarjem ...?« »Če ne bom 

imel dobre službe in denarja, ne bom imel družine« ... in solze so mu prišle v oči.  Deloval je bledo in 

zaskrbljeno, utrujeno. To, da je oceno pri glasbi popravil in ima zaključeno prav dobro, ga ne pomiri. 

Ves je prestrašen, kaj bo v prihodnosti. Omenim, da se pribliţuje konec šolskega leta, pred nami so 

počitnice, govoriva o počitniških načrtih in o tem, kaj ima rad na morju. 

 

Dogovor z mamo. Govorila bom z M. 

 

 

 

V glavnem ga samo poslušam, da bi ga 

čim bolje razumela.  

Dajem spodbudne pripombe. Povem mu, 

da sem govorila z učiteljico, ki mi je 

povedala, naj ga nikar ne skrbi za oceno.  

Opazim, da ne more iz občutka 

zaskrbljenosti.  

Novo 

šolsko 

leto 

 

Učenca v tem letu učijo tri nove učiteljice. Učiteljice napovejo spraševanje za ocene. 

 

14. 9. M. ţe zjutraj pride objokan k meni. Pravi, da je sanjal, da bo dobil slabo oceno. Učiteljica je 

napovedala spraševanje, pa ne ve, kdaj bo vprašan. Kaj če bo dobil slabo oceno? 

Se je učil, ampak … skrbi ga druţba, ne ve, kdaj bo na vrsti. Sprašuje se, kaj če bo dobil takšno 

vprašanje, na katerega ne bo znal odgovoriti?  

Pogovarjava se o sanjah. Poskušam 

uporabiti igro vlog z lutkami, a ne 

pomaga.  

Moj vtis je, da je potrebna varnost in 

podpora. 
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14. 9. Razredničarka mi pove, da je ţe nekaj dni opaţala njegove oči, ki so bile od časa do časa, posebno 

zjutraj polne solz. Pove, da je ţe govorila z mamo in sta se dogovorili, da M. pripelje k meni, če bo v 

stiski. 

Dogovor o sodelovanju. 

15.9. M. ponovno pride ţe zjutraj. Preplavlja ga ţalost in strah. Pogovarjava se, a kot da me ne sliši, ves je 

v svojem občutju. Opaţam, da je preplavljen z ţalostjo in strahom pred daljno prihodnostjo.  Prosim 

ga, da gre k pouku in se vrne v odmoru.Sprejme. Pospremim ga do učilnice. 

Vsak odmor je pri meni, na ure pouka se vrača.  

Pogovor z razredničarko, o tem, kaj ona opaţa. Pravi, da ne razume, zakaj bi se M. česa bal. Dobro 

sodeluje, vse prav pove … misli, da njegov strah ni potreben. Njeno mnenje je, da je najbrţ kaj 

narobe doma.  

Ni v stiku z mano, ponavlja zelo podobne 

stavke.  

Skušam ga usmerjati v tu in zdaj, v male 

korake, ki so pred njim- od  odmora do 

odmora.  

Usmerjam ga v telo. Delava vaje za 

grounding
5
, da bi bil čim bolj v stiku s 

telesom. 

16.9. M. pride vsak odmor. Delava razbremenjevalne (telesne) vaje. Med vajo se sprosti, ko pa je odmora 

konec, se mu povrne zaskrbljen obraz. Ima zapestno uro, na katero ves čas gleda, noče zamuditi k uri. 

Zelo, zelo skrben je in zaskrbljen. Vsak odmor preverja, ali lahko naslednji odmor spet pride. 

Pogovarjava se, kako je doma, če je mami kaj povedal, kaj ga skrbi. Pravi, da ji je povedal, pa ga ne 

razume. Česa mama ne razume, ne zna povedati. Včasih pa mu pomaga pri učenju. Takrat ga razume. 

Povem mu, da načrtujem pogovor z mamo. Se strinja. Vprašam tudi, če mu je prav, da je zraven, ko 

bo prišla na pogovor. Se strinja. 

Telefonski pogovor z mamo: 

Mama ve, da sin prihaja k meni, ji je sam povedal. Pove, da M. čuti zaupanje do mene, pred dvema 

letoma sem delala z njegovim bratom in mu je pomagalo. Imam poseben status pri otrocih, mi rečejo 

kar Tatjana. Povabim jo na pogovor. Pogovor bo 21. 9., v enem delu bova sami, drug del skupaj z M. 

Mama pove, da skuša M. miriti, mu skuša pomagati in ga razumeti. Pravi, da ji je teţko, ko potrebuje 

M. toliko pozornosti, saj ima tri otroke. Zdi se ji, da M. vseeno pretirava. Ona nanj ni nikoli pritiskala 

v zvezi z ocenami, je pa oče. Ne more pomagati, oče je pač tak. Vprašam, če bi hotela, da imamo 

pogovor skupaj z očetom, saj menim, da bi bilo dobro, da se skupaj pogovarjamo, kako podpreti M. 

Pove, da mu je ţe rekla, pa se ni odzval, ne mara »strokovnjakov«, da pa ga morda jaz poskusim 

Išče zagotovila, potreba po prevzemu 

kontrole nad časom, prostorom ...  

 

Potrebuje več povezanosti, jasnosti, 

predvidljivosti. 

 

 

 

Vzpostavljanje dogovora o sodelovanju. 

 

Tudi mama je v stiski. Ne najde načina, 

kako bi pomagala M. 

 

                                                           
5
 Grouding ali prizemljevanje, vaje za zavedanje telesa, npr. občutenje teže telesa, zavedanje stopal, kako pritiskajo ob tla, potiskanje stene, dvig težjega predmeta, zavestno 
dihanje s štetjem vdihov in izdihov ipd. 
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pridobiti za pogovor.  Oče ve, da otrokom je teţko, da jim tako močno in visoko postavlja 

pričakovanja. A ţivljenje je pač zahtevno. Mu je ţe povedala, kako resno ga jemlje M. 

Pišem očetu mail, sporoči, da bo potrdil datum, ko bo vedel, kako je v sluţbi s časom. Tudi po 

drugem povabilu, se ne odzove. 

Poskus vključitve očeta. 

21.9. Pogovor z M. in mamo. 

M. spodbudim, da pove mami, kar je povedal meni. Pove ji, da ga včasih razume, takrat ko ga stisne k 

sebi in ko z njim pregleduje naloge in se z njim uči. Ne razume ga pa takrat, ko mu reče, da sam ve, 

da bo vse v redu in da se ne more samo z njim ukvarjati. Pogovor peljem v smeri, da bi M. čim več 

sam povedal mami, kaj bi mu pomagalo, da bi se počutil varno in sprejeto. Pravi, da ve, da se je učil, 

ampak potem ga pa vseeno postane strah, pomisli, kaj bo, če ne bo znal takrat, ko bo vprašan.  

Mama mu zatrdi, da nikakor ne bo jezna nanj, če bo dobil tudi kaj manj od petice. Pomembno ji je, da 

ve, da se je trudil in učil. Zmoti se pa vsak lahko. M. to ne pomirja, vrača se k svoji misli:« Kaj 

če...Mama poskusi ponovno s prepričevanjem, a to ju začne oddaljevati. Potem predlagam, da ji sede 

v naročje. Mama reče, prav, da lahko. Opazim, da je nekaj zadrege. Rečem, da tudi ko smo ţe veliki, 

se rabimo kdaj h komu stisniti...da je to ok. Pogovor teče dalje bolj sproščeno. 

Pogovor z mamo 

 Po M. odhodu k pouku, govoriva z mamo o tem, da gre za krizo, da je v M. ţivljenju trenutno veliko 

negotovosti, da si razlaga svet kot zelo zahteven, kar krepi njegov občutek, da ne zmore. Povem ji, da 

vidim veliko njegovih veščin in sposobnosti, ţe to, da sam od sebe pride po pomoč, je velik korak, za 

katerega je potrebna notranja moč. Mama pove, da takoj po očetovem odhodu sploh ni kazal kakšne 

prizadetosti, da šele zdaj po letu in pol...ne razume zakaj. Predlagam, da mu pomaga narediti ţivljenje 

čim bolj predvidljivo, da poišče moţnosti, da lahko soodloča, da pridobi občutek, da ima tudi on 

lahko vpliv. Skratka občutek kontrole. Povem, da opaţam, da prepričevanje ne pomaga, M. potrebuje 

nove izkušnje in  trdna tla pod seboj. 

Mama pravi, da sicer razume, a ne more biti vse po njegovem, ima še dva otroka, sama je, ne more se 

ukvarjati samo z njim. (M. je srednji od treh sinov, srednji pa običajno dobi manj pozornosti). 

Pritrdim ji, ne mislim, da bi bilo vse po njegovem, pač pa več dialoga in nekaj vpliva. Podpiše 

soglasje za redno svetovanje. Dogovoriva se, da bova v stiku. Napovem, da se bom pogovarjala tudi z 

učiteljicami, ki ga poučujejo. Pove, da mu je rekla, da je šola pač šola, da učitelji sprašujejo, kadar 

pač sprašujejo. Naj se pač uči in naj je pripravljen, potem pa bo, kar bo. Povem, da naredimo tudi 

izjeme, če tako zahteva trenutna otrokova ţivljenjska situacija. Naredili bomo tisto, kar bo M. 

Opazujem M. telesne znake, ko se dotika 

mame, je drugačen, pomirjen. 

 

Opazim le zaskrbljenost in ţalost. So pod 

solzami še kakšna druga čustva, pa ne 

pridejo ven? 

Ko govori, je bolj prisoten. Ko mu govori 

mama, posebno še, če ga poskuša 

prepričati, da ni tako grozno, kot on misli, 

se povrnejo solze. Vtis imam, da gre v 

ozadju za mamino sporočilo: »Saj si 

velik, bodi velik ...« ali nekaj podobnega. 

Razmišljam, kaj bi M. podpiralo?  

Kontakti. Predvidljivost. Stik s telesom.  

 

 

 

 

Kako mama razmejuje med razvajanjem 

in resnično potrebo otroka? 

Zaznam, da mami ni prijetno, da bi njen 

sin imel privilegije. 
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podpiralo, da bo lahko zaupal in pridobil nazaj občutek kontrole. Mama pove, da bo šla na pogovorne 

ure k učiteljicam in da je v stiku z njimi. 

Teţave pri sprejemanju podpore in 

pomoči. 

22.9. M.pride vsak odmor. Pogovarjam se z njim, ga spodbujam, vključuje se kolega psiholog, skupaj se 

zabavamo. Počnemo različne stvari, kar bi ga razbremenile. Vprašam ga, ali bi mu pomagalo, če bi 

vedel, kdaj bo vprašan.  Ker delam le prve tri dni v tednu, se dogovorimo, da k psihologu prihaja tiste 

dni, ko me ni, tako da delava skupaj. S kolegom se dogovoriva, v čem in na kakšen način bova M. 

podpirala. M. je bil pogovor z mamo všeč. Pravi, da je zdaj mama bolj prijazna. Sta se zmenila, da 

bosta skupaj ponavljala angleščino. Potem me vpraša, ali lahko spet pride naslednji odmor.  

Sestanek z učiteljicami: Povem, da smo se pogovarjali skupaj M. in mama. Vprašam, kako ga vidijo. 

Povedo, da je fant super učenec, da jim ni jasno, zakaj joka. Saj ima dobre ocene, dviguje roko...da je 

vzrok doma, ne v šoli. Sporočajo:  me ne delamo nič narobe, nič kaj takega, da bi ga smelo biti strah. 

Preverim svoje razumevanje. Pojasnim, da ne gre za objektivna dejstva, da gre za njegovo 

doţivljanje, da je svet trenutno zanj zelo negotov, fragmentiran, da nima občutka varnosti in da je 

zanj prihodnost negotova... da je zelo usmerjen v prihodnost in da nima nobene kontrole v sedanjosti 

nad svojim ţivljenjem. Ker ne moremo spremeniti dogodkov v njihovi druţini, ki so se zgodili, mama 

pa ga bo še bolj podpirala in mu stala ob strani, je vprašanje, kaj lahko naredimo v šoli. Ena od 

učiteljic je jezna name, češ, da sem mu obljubila, da bo napovedano vprašan. Povem, da sva se 

pogovarjala o tem, ali bi mu to pomagalo. Povem ji, da tega nisem obljubila, sem pa prepričana, da bi 

potreboval več predvidljivosti. Pravi, da nima navade vnaprej napovedati spraševanje. Povedala je, 

kdaj bodo vprašani fantje, tako lahko M. sam izračuna, kdaj bo najverjetneje  vprašan. Če bi 

napovedala njemu, bi morala vsem. Predlagala sem, da mu zmanjšamo tesnobo v zvezi z 

ocenjevanjem, dopustimo, da postane ocenjevanje zanj bolj predvidljivo. Za neko obdobje. Tudi 

druga učiteljica, ki v tem razredu uči dva predmeta, je nekoliko jezna. Ne ţeli napovedanega 

spraševanja, da je to razvajanje, da se otroci morajo utrditi in če enemu dovoli, bodo to hoteli vsi. 

Učiteljice skrbi vidik pravičnosti, kako bodo to lahko povedale drugim otrokom  - za vse mora biti 

enako. Pogovarjamo se o tem, kako natančno napovedovanje bi bilo primerno za M. Cilj je zgolj 

večja predvidljivost. Pri M. opaţam pretirano skrb in odgovornost, ne pa izogibanje obveznostim. 

Poudarim, da bom M. pomagala, da pripravi predlog, potem pa se s predlogom oglasi pri njih ... ni 

potrebno, da vse njegove predloge sprejmejo, je pa pomembno, da se tega, kar se bodo dogovorile z 

njim drţijo ali pa ga predhodno obvestijo o spremembi in mu pojasnijo razloge ter sklenejo nov 

dogovor. Pomemben je kontakt,  dialog med njimi in da iz pogovora, stika z njimi otrok pridobi 

občutek, da je udeleţen,  vključen in ima določeno'moč' in vpliv na to, kaj se bo zgodilo, ker se počuti 

kot pero, ki ga nosi veter, kamor ga hoče. Dogovorile smo se za obliko napovedanega ocenjevanja za 

 

Še vedno preverja.  Deluje nervozno. 

Ustvarjanje pogojev za varno navezanost. 

Skušam ustvariti čim bolj običajen 

pogovor, pozornost usmerim še na druge 

stvari, dogodke, ne le pogovor o tem, kaj 

bo, če bo ... 

Niso še opazile kakšnega izboljšanja. Ţal 

jim je, da se tako počuti. 

Zanima me, kako vidijo M., kako ga 

razumejo? V čem vidijo njegovo teţavo? 

 

 

M. je samoiniciativno vprašal učiteljico... 

 

Učiteljice teţko razmejujejo med 

otrokovo potrebo po varnosti in 

predvidljivosti ter razvajanjem. 

 

V zvezi z napovedanim spraševanjem je 

nastala med nami napetost, varovale so 

svoj način dela. Tu sem se počutila kot 

zagovornica otrokovih potreb. Ko sem 

poudarila, da je to le eksperiment, da 

bomo opazovale, kakšne bodo 

spremembe, so bile za krajše obdobje 
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obdobje enega meseca. Potem bomo ponovno ocenile situacijo, videle, ali je to še potrebno. pripravljene poskusiti. 

23.9. Z M. pripravljava predloge. Vse si zapisuje v razpredelnico. Načrtuje, kdaj se bo učil, kdaj in s kom 

bo ponavljal, za kdaj bo predlagal ocenjevanje ipd. Opazujem ga pri tem početju, pogovor praktično 

vodi on, samostojno razmišlja, kaj bi bilo najbolje, dodajam kakšen pomislek, v glavnem potrjujem in 

dajem priznanje za njegov dober načrt. Najbolj ga je strah, če ne bo tako, kot se bodo dogovorili, kaj 

če bodo učiteljice pozabile?  »Jih boš pa spomnil.« Opazim zadrţek pri njem.  

Vadiva, kako se predlaga, kakšna je razlika med ţeljo in zahtevo. Strah ga je, če bo učiteljica rekla 

»ne«. Poudarim, da je predlog šele začetek pogajanja, da ima lahko tudi alternativni predlog in da 

potem posluša, kaj predlaga učiteljica... skratka da se pogovarja. Tako kot se midva pogovarjava in 

dogovarjava o tem, kdaj bo prišel, kdaj bom v pisarni, kdaj me ne bo, potem se pač dogovoriva za 

drug odmor ... vračam ga v izkušnjo, spomnim ga, da to ţe počne, ţe zna ... naštejeva primere, kako 

sva se midva dogovarjala ... in se spomni, da se je tako dogovarjal tudi s trenerjem in kolegom 

psihologom. 

Iščem izjeme, puščam, da ima kontrolo, 

sam odloča, sam predlaga, jaz le 

sprašujem za mnenje. Zelo je organiziran. 

 

 

Opazim, da se mu oči napolnijo s solzami, 

kadar ima  ţeljo. Pomislim, da so solze 

način, da izrazi ţelje.  

 

28. 9. 

24.10. 

Pride vesel. Pove, da se je uspel vse dogovoriti, če učiteljice niso sprejele njegovega predloga, je pa 

predlagal drugega, ali pa so ga predlagale one. Očitno je zadovoljen. Potem izrazi skrb za naslednji 

teden, ko bo vprašan pesmico. Ena kitica se mu zatika. Vprašam, če bi jo zapel. Se strinja, bo prišel 

po pouku, ker bo zdaj zvonilo. 

Po pouku se vrne. Sam poišče pesmico na mojem računalniku. Opazim, kako vešč je. Zelo 

sistematičen, veliko organizacijskih veščin pozna. 

Pogosto je izrazil  potrebo po pomoči, skupnem učenju ali preverjanju, koliko zna. 

Posebno skrb namenjam temu, da mu povem, kdaj me ne bo v pisarni. Dogovoriva se, da gre takrat 

lahko k psihologu, njegova pisarna je poleg moje, na obisk. Včasih ko pride, je ţe kdo drug pri 

meni...takrat zmore sprejeti, da mu ne morem biti na voljo. Razume, da vsak »ne,  zdaj nimam časa«,  

ni zavrnitev. Vedno obstaja še nova moţnost.  Vsakokrat povem, da sem opazila, kako je zmogel 

prenesti situacijo, ki je bila drugačna od tiste, ki jo je pričakoval.  

Čeprav ni vedno tako, kot si je predstavljal ali ţelel, da bi bilo, najde alternativno rešitev, da zmore... 

vračam ga k temu, da prepozna svojo moč, ne le moč vpliva, ker je res, da ga vedno nimamo, pač pa 

ima kontrolo nad sabo, lahko izbere, kako bo reagiral in ali bo iskal drugačne moţnosti. Ves čas 

izhajam iz situacij »tu in zdaj«, konkretno, praktično, iz tega kar se dogaja med nama.  

Sedanjost, ta trenutek je tisti, iz katerega se uči – nobenih prepričevanj, nobenega iskanja vzrokov...če 

Iskreno sem vesela, da se je tako aktiviral.  

 

Druge potrebe je izraţal verbalno in 

jasno. Le kadar je šlo za učenje, tega ni 

mogel jasno izreči. Razmišljala sem, da je 

morda to povezano s tem, da » Zdaj si ţe 

velik, moral bi se ţe sam učiti!« 

 

Z vsem, kar se dogaja, vadiva 

pribliţevanje in oddaljevanje. Vadiva 

»ne« v kontaktu.  

 

»Ni poceni«, ne morem ga samo 

pohvaliti, moram mu pojasniti, kaj cenim 

in zakaj. 

Edina tema je, kaj se dogaja prav zdaj, 
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grem v to smer, se odmakne. Ne sprašujem posebej o očetu, razen če sam kaj omeni, kako je bilo pri 

njem. Ne pogovarjava se o ločitvi staršev.  

Ob priloţnosti je prišla k meni kolegica, z M. sva se ravno pogovarjala o strahu pred trojko pri 

matematiki, ker bo naslednjo uro pisal test... izraţal je prepričanje, če dobiš trojko v četrtem razredu, 

potem bo na predmetni stopnji še slabše. Kolegico sem mu predstavila, učiteljica matematike na 

predmetni stopnji, uči ţe 20 let. Z njegovim dovoljenjem sem ji predstavila najin pogovor, jo vprašala 

za mnenje... povedala je, da trojka ne napoveduje ničesar, da je pomembno, da se sproti učiš, da ona 

uči veliko otrok, da nikoli ne izve, ali so imeli kdaj kakšno trojko v četrtem razredu, vedno gleda le 

to, kaj znajo takrat, ko jih vpraša.  M. jo je zamišljeno opazoval in poslušal. Tako sva skupaj 'čekirala'  

realnost. Hotela sem, da sliši različna mnenja, različne poglede od odraslih kompetentnih ljudi. Tako 

sem nekoč 'uporabila' tudi učitelja geografije. Vedela sem, da je prepričevanj doţivel ţe veliko, da so 

mu vzbujala nezaupanje. Ob prepričevanju je doţivljal, da ga ne razumemo. Najbolje je bilo, da so 

mnenje povedali odrasli, neodvisni ljudje, o katerih je sicer imel vnaprej ustvarjeno mnenje (učitelji 

na predmetni stopnji ti dajo slabe ocene, če si ţe dobil kakšno v niţjih razredih).  

Pogosto je prihajal, da bi ga poslušala, spraševala, ali dovolj dobro zna. Pregledovala sva teste, ko je 

bil razočaran zaradi ocene (če je dobil štirice). Vsako njegovo skrb sem jemala resno, a ga vedno 

znova s sočutjem poslušala. Včasih je bil preplavljen z ţalostjo, jokom, v prepričanju, da se mu je 

zgodilo nekaj groznega. Skozi primerjanje odgovorov sva iskala, kaj je naloga zahtevala in kakšen je 

bil popoln odgovor. Našla sva tako njegove napake kot tudi učiteljičino. Iz dneva v dan je bilo manj 

joka. Odmaknila sem se povsem od čustev, iskala in ustvarjala situacije, kjer lahko našel tla (ground') 

zase. 

Vesel je bil dobre ocene. Nekega dne sem ga vprašala, ali ga sošolci kaj pogrešajo med odmori. 

Vprašanje ga je presenetilo, sploh ni pomislil na njih. Rekla sem mu, da lahko kdaj koga pripelje s 

seboj. Tega ni naredil. Je pa nekoč njegov prijatelj prišel za njim, ker ga je zanimalo, kam odhaja M 

vsak odmor. Povabila sem ga zraven, da smo se skupaj  pogovarjali, M. to ni bilo preveč všeč. Ne 

vem, zakaj. Me ni hotel deliti z drugimi? Mu ni bilo prav, da vedo, kam odhaja? Nisem govorila o 

tem z njim.  

V tistem času se je javila študentka, ki bi rada opravljala prostovoljno delo pri nas. Vprašala sem ga, 

če bi se hotel enkrat tedensko srečevati z njo. Tega je bil vesel. Od takrat me ni več vprašal, da bi 

skupaj ponavljala snov. To je od takrat dalje počel s prostovoljko do konca šolskega leta. Redno je 

prihajal na srečanja.  

Obiski so konec oktobra postajali redkejši. Kakšen dan je spustil, ga sploh ni bilo na 'obisk'. Ko se je 

prav tu v zvezi s šolo. Ozaveščava, kaj 

ţeli in kaj potrebuje. 

 

 

Preverjanje njegovih prepričanj 

(introjektov) z drugimi osebami. 

Energiziranje. 

Testiranje realnosti. 

 

 

 

 

Podpora in pomoč v realnih šolskih 

situacijah. 

Podkrepljevanje. 

 

 

 

Odnos z vrstniki. 

 

 

Pridobitev pomoči za šolsko delo. 

Prekinitev simetrije 

 

Stabilizacija novih vzorcev. 
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naslednji dan pojavil, sem ga vprašala, kako je bilo prejšnji dan. Povedal je, da je dobro. Očitno je 

vedel, kdaj potrebuje podporo, in če je ni potreboval, je ni prišel iskat.  

Povedal je, da mu je oče kupil novo skiro, skupaj sta hodila v skate park. 

 

Veselje in zadovoljstvo. 

5. 11. Po novembrskih počitnicah, ki jih je preţivel malo pri očetu, malo pri mami,  je prišel še enkrat ali 

dvakrat. Učiteljice so povedale, da so solze popolnoma izginile iz njegovih oči, da je predvidljivost 

pomagala, počasi se je vrnil na običajen način ... prihodnost ni bila nič več tako grozeča. 

Z mamo sva še enkrat govorili po telefonu, obe sva se strinjali, da je kriza mimo. 

Umiritev. Stabilizacija. 

 

Vse, kar smo počeli je bilo, da smo drţali 

tla, da so se nehala tresti.  

 

Vir: lasten  
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5.1.2 Svetovanje otroku – opis svetovalnega procesa z vidika gestalt pristopa 

 

Moje izhodiščno razmišljanje je v skladu s teorijo polja, otrokovo vedenje razumem kot 

odgovor na to, kako zaznava svet okoli sebe. V njegovem polju, tudi on je del tega polja, so se 

zgodile spremembe, ki jih ne more asimilirati. Kako se lahko sistemi v polju odzovemo nanj, 

da ne bo čutil tolikšne teţe? Kar se bo spremenilo v polju, v šoli ali/in doma, bo povzročilo 

spremembo tudi v njem. Kako mi prispevamo k njegovi oceni (»če ne bom imel dobrih ocen, 

ne bom šel v dobro službo, ne bom imel družine«) in kaj lahko prispevamo, da bo spet čutil 

zaupanje vase in da zmore dovolj dobro opraviti svoje obveznosti. Kako ga lahko 

spodbudimo, da bo prišel v stik s svojimi potenciali? 

 

V vlogi svetovalke sem bila pozorna na to, kako je otrok v stiku s seboj, s svojim telesom, 

čustvi in predvsem s svojimi potrebami in kakšen je njegov kontakt z okoljem. Zanimalo me 

je, kako se otrok sam ovira pri uresničevanju potreb in kje so zunanje ovire. Pomagala sem jih 

ozaveščati, jih poimenovati, ga spodbujati in ga opolnomočiti pri iskanju načina, da je lahko 

svoje potrebe zadovoljeval v interakciji z učiteljicami, mamo, menoj. Skupno delo pa je bilo 

predvsem v skupnem načrtovanju strategij, ki so mu omogočile nove neposredne izkušnje. 

Tako je na novo odkrival, kdo je, da ima v sebi moč, da lahko izbira.  
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Preglednica 4: Elementi gestalt pristopa v svetovalnem procesu 
 

Kontekst  

Učenec je v stiski, boji se, kako 

mu bo uspelo dobiti dobre 

ocene. 

 

 

Moja opažanja in opisi posameznih odzivov   

 

 

Ravnanje, postopki, intervencije 

Fenomenologija 

Preverjanje predpostavk 

Vračanje k opisom (kaj, kako, 

kje, kdaj, kdo). 

Zaznavanje, kaj se dogaja. 

Kaj se dogaja v polju? 

Druţina: razveza, trije otroci ostanejo pri mami, imajo 

stisko z denarjem. Oče se čustveno odmakne od otrok, stiki 

postajajo redkejši. Prisotna negotovost, občutek, da so ostali 

sami in se morajo sami boriti dalje. Podporo mami in 

otrokom nudijo stari starši.  Morajo se prilagoditi novi 

situaciji, ne morejo pa je spremeniti. 

Otrok: počuti se negotovega, prestrašenega, izraţa strah 

pred prihodnostjo, ima visoka pričakovanja, prepričan je, da 

neuspeh pomeni neuspešnost tudi v prihodnosti, izraţa 

nemoč, preplavlja ga ţalost.  

Učiteljice: čutijo nemoč ob otrokovih čustvih, ne morejo ga 

potolaţiti, ne morejo ga prepričati, da bo vse v redu. 

Razlogov za otrokovo reagiranje ne razumejo, saj je v šoli z 

vidika učne uspešnosti vse v redu, tudi v skupini ima 

prijatelje, vzroke vidita v dogajanju v druţini in previsokih 

zahtevah s strani očeta. 

Preverjam svoje razumevanje tega, kar vidim in slišim. 

Izraze zaskrbljenosti skušam prevesti v  potrebe. 

Preverjam, ali prav 'prevajam' potrebe. 

Povzemam. Izraţam razumevanje za vse občutke. 

Poskušam  pokazati njegove kvalitete, ki jih opaţam. 

Vprašam, kdaj je kaj drugače, kaj deluje (izjeme)?  

Raziskujemo: Kaj bi mu pomagalo? 

Kaj bi naredilo situacijo bolj predvidljivo? Kaj je teţava? 

Kaj za otroka? Za učiteljice? Za starše? Kakšen pomen 

daje ocenam otrok, kakšen pomen imajo ocene za starše? 

Kje se je zataknilo? Ali se je dialog kje ustavil oz. ali se je 

sploh vzpostavil? Kaj bo podprlo dialog? Na kakšen način 

otrok izraţa potrebe? S kritiko? Z zaskrbljenostjo? Z 

odmikom? Ali je slišan in viden? Kakšno podporo vsak od 

njih potrebuje? Kaj bi radi drugače? Kaj so delali drugače, 

ko ni bilo teţav? Kako jim jaz lahko pomagam? Kaj jaz 

mislim, da morajo vedeti učiteljice in starši? 

Kakovost kontakta - zaznavanje 

načina prekinitve kontakta; 

Učenec je sodelovalen, išče pomoč in podporo, zaupljiv. 

Dogovorov se drţi. Išče kontakt, odprt odnos, bliţino in 

toplino. Kadar je preplavljen s čustvi, me ne vidi in ne sliši.  

Sledi navodilom, kadar delava vaje. Kontakt se s časom 

krepi, če mu sledim. 

Spodbujam osebni govor, očesni kontakt, medsebojne 

odzive ... spodbujam izraţanje občutkov ... Ustvarjam 

varno okolje za izraţanje čustev. Poslušanje! 

Povzemam. 
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Osredotočenost na sedanji 

trenutek 

V pripovedovanju se odmika iz sedanjosti v 'prihodnost', ki 

si jo predstavlja v negativni luči. Preveva ga strah, 

negotovost in ţalost.  

Kaj bo, če bo ... 

Kaj če ne ... 

Pozorna sem na posplošitve in poudarim specifičnost 

vsake situacije. 

Usmerim pozornost na to, kaj je prvi korak. 

Kvaliteta zavedanja »tu in 

sedaj« 

Še preden najde besede, lahko v sebi prepozna odziv telesa. 

Da bi več vedel o lastnem čustvovanju, se učiva 

prepoznavati sporočila, ki se odraţajo v občutkih in 

fiziologiji telesa 

Kako se zdaj počutiš? Kaj zdaj rabiš zase?  

Ponudim besede za čustva in občutke. 

Telesne vaje (ozaveščanje drţe telesa), dihanje. 

Vzpostavljanje in utrjevanje 

stika s seboj in okoljem 

- Kje so meje (vlog)? 

- Kakšne so te meje? 

Meje so trde in neprepustne. Teţko odstopi od svojega 

prepričanja. Manjka fluentnost, pogrešam spontanost. 

Opazim rigidnost. 

 

Raziskujeva, kaj je še mogoče, kako je lahko drugače? 

Vnašam lahkotnost, nekaj humorja in hkrati se drţim 

dogovorjenega. Kakšno je razumevanje njegove lastne 

moči? V čem se počuti svobodnega? Pogovor navezujem 

na skejtanje, kjer je drugačen kot v šoli. 

Samoregulacija 

- Kaj je figura? 

- Potrebe? 

- Kje se pojavi motnja v 

samoregulaciji? 

Glavna tema/figura je strah pred neuspehom v šoli in 

nezaupanje vase. V njem je mobilizirane  veliko energije, ki 

pa je ne zmore usmeriti v pravo akcijo. Potrebuje podporo 

za izraţanje potreb in potem gre v akcijo, jasnejšo 

predstavo, razumevanje in prepoznavanje čustev za 

uspešnejše samouravnavanje. 

 

Potrebuje varnost. Predvidljivost. Spodbudo. Pristen 

kontakt in sprejemanje, kar zagotavljam z dostopnostjo, 

prisotnostjo in poslušanjem, skupnim načrtovanjem 

naslednjih korakov. 

Prepoznavanje možnosti in 

novih izbir 

Zlahka prepozna moţnosti, pripravljen je poskusiti nove 

stvari. 

Vključujem tudi druge osebe. 

Krepitev odgovornosti M. sam raziskuje in predlaga: 

- kdo mu lahko pomaga pri šolskem delu. 

- sam se dogovarja z učiteljicami 

- načrtuje učenje 

 

 

Usmerjam v proaktivnost. 
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Celostna naravnanost Vključena je mama in učiteljice, nismo usmerjeni izključno 

na učni uspeh. 

Pogovarjam se z njim o športu, ki ga ima rad, v čem je še 

dober, kaj ima rad ... kako se rad igra...kako se razume z 

brati ipd. 

Spodbujanje naravne težnje za 

realizacijo potencialov 

Usmerim se na njegove ideje in predloge. Učiteljicam 

predlagam, da si zapisujejo uspešne situacije in jih poročajo 

otrokovim staršem in dajejo pozitivno povratno informacijo 

otroku. 

Učiteljicam in mami sporočam o uspešnih situacijah, 

otroku dajem pozitivno povratno informacijo. 

 

Vir: lasten
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5.1.3 Področja opazovanja svetovalca v svetovalnem procesu v gestalt pristopu 

 

Preglednica 5: Samoevalvacija prvega primera 
 

Področja opazovanja Samoevalvacija 

1. Kvaliteta kontakta med seboj in 

svetovancem? 

Prisoten je očesni kontakt, poslušanje, spoštljivost. 

Kontakt sem prekinjala sama, kadar sem mu hotela 

prehitro kaj svetovati ali ga v kaj usmeriti. To mi je vedno 

pokazal z odmikom.  

2. Kakšno podporo ima svetovalec v 

sebi in zunaj sebe (v okolju)? 

Podporo v sebi sem zgradila iz zavedanja in znanja, da je 

dialog zdravilen, da sem bila čim bolj prisotna, to je v 

stiku s sabo. Vedela sem, da tudi kadar se na videz ne 

dogaja nič posebnega, se vendarle dogaja. Tako sem 

ostajala preprosto na razpolago. V podporo mi je bil 

kolega, ki se je dostikrat vključil, smo skupaj delovali kot 

nekakšna druţina, se skupaj zabavali. Podporo sem imela 

tudi v učiteljicah, ki so M. in naše srečevanje vzele resno 

in bile pripravljene priti nasproti z dogovarjanjem. 

3. Kakšno podporo ima svetovanec v 

sebi in zunaj sebe (v okolju)? 

M. ima v sebi veliko energije, je dober športnik, rad 

skejta. Zna se učiti in prizadevno sodeluje pri pouku. 

Hoče biti uspešen. Vztrajen. Sočuten in odprt, zelo dobro 

zna povedati, kaj ga skrbi in zna poiskati pomoč. Vedno 

znova je pripravljen poskusiti, preizkuša tudi nove stvari. 

Podporo ima tudi v mami in bratu. Znal si je pridobiti tudi 

mojo podporo. Pridobil si je podporo učiteljic. 

4. Ali svetovanec sprejema to, kar je?  M. je sprejemal svoje stanje, ni se upiral temu, kar je čutil, 

ni pa sprejemal drugih vidikov realnosti, npr. da ocene 

niso napoved prihodnosti. 

5. Ali imamo spoštovanje do 

svetovančevih meja in odporov in ali 

smo pripravljeni, da jih raziskujemo 

s svetovancem? 

Spoštovala sem njegova čustva, njegove omejitve, se zanj 

zavzela, postala njegov glas – v odnosu do mame in 

učiteljic. Sem pa tudi sama občutila, da sem na trenutke 

teţko ostajala samo s tem, kar je bilo in sem prehitevala s 

predlogi. Sicer sem potrpeţljivo raziskovala z M., kaj 

potrebuje in kaj lahko naredi drugače. Skrbela sem za 

dovolj odprt dialog. 

6. Ali je svetovanec pripravljen, da 

raziskuje in ali razume, da je učenje 

moţno v stanju budne pozornosti? 

M. je bil zelo pripravljen raziskovati, poskušati nove 

načine. Delal je z mano telesne in dihalne vaje. 

Dogovarjal se je sam. Zelo je bil aktiven v tem, da bi mu 

bilo bolje in bi se dobro počutil in uspešen v šolskem delu. 

7. Ali se svetovanec zaveda: misli, 

čustev in pomenov, ki jih pripisuje?  

8. Se zaveda vzorcev? 

M. je znal relativno dobro opisati, kaj čuti in misli, iz 

česar sem prepoznala, kakšne pomene pripisuje. Vedel je 

tudi, kaj mu pomaga. Vzorca verbalno ni poimenoval, ga 

pa je začel spreminjati. 

 

Vir: lasten 
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5.1.4 Svetovanje otroku - opis svetovalnega procesa z vidika sinergetičnih generičnih 

načel 

 

Prvo načelo: Pogoji za stabilnost 
 

Stabilnost je bila zagotovljena, ko je bil sklenjen dogovor med menoj in otrokom in med 

otrokom in učiteljicami. Z vidika stabilnosti je bilo pomembno tudi sodelovanje mame, 

dogovor o načinu podpore doma in v šoli. Stabilnost podpornega sistema se je vzpostavljala 

tudi z dogovorom o sodelovanju med kolegom in otrokom, ker je bil tudi on del podpore za 

M. v dneh, ko nisem v šoli. 

 

Proces se je začel kaotično, zmedeno. Prvi dan je M. prišel takoj zjutraj in večinoma jokal, 

ostajal je pri meni tudi v času pouka. Opazila sem, da nekako ostajava v začaranem krogu, 

pogovor o tem, kako se počuti, o strahu in nemoči ga je ohranjal v nemoči. Proces ni šel v 

smeri razbremenjevanja čustvenega odziva. Iz začetnega kaosa sva se premaknila, ko sva 

začela skupaj načrtovati majhne korake, kako se bo vrnil v učilnico, sodeloval pri pouku, 

kolikor bo lahko, in se potem v odmoru vrnil. Tako sva načrtovala uro za uro. Tretji dan je ţe 

sam rekel, da gre v učilnico, ker bo kmalu zvonilo.  

 

Po dogovoru z učiteljicami o napovedanem ocenjevanju se je njegovo čustveno stanje umirilo. 

Še je bil zaskrbljen, ali bo znal pokazati, kar se je učil, kakšna vprašanja bo dobil ipd., a 

jasnost zunanjega okvira je zmanjšala njegovo negotovost. Dogovarjanje o tem, kdaj bo 

ocenjevanje, je izpeljal sam. Skupaj sva predelala element po element: kaj bo predlagal; kaj 

lahko stori, če se učiteljica ne bo strinjala; kaj bi lahko storil, če bo učiteljica pozabila na 

dogovor ipd. Vse skrbi, ki jih je izraţal, so bile povezane z nezaupanjem, dialoga je bil sicer 

sposoben, a ni verjel, da je mogoče skozi dialog tudi kaj spreminjati. Pri vsem se je moral 

zanesti samo nase in tega ni zmogel. Moja slika je bila: majhen otrok pred velikimi vrati 

sveta. 

 

Instrumentalna definicija problema: Problem smo na začetku videli različno. Učiteljice so 

se ustavljale ob vzrokih njegove ţalosti, ki jih niso našle v šoli, saj je M. učno uspešen, 

dobiva dobre ocene. Tudi odnos med njimi in otrokom so ocenjevale kot dober. Vzroke so 

videle v domači situaciji, na katero pač nimajo vpliva. Počutile so se nemočne, ker njihovo 

tolaţenje in prepričevanje ni obrodilo sprememb. Teţko jim je bilo razumeti, kaj naj bi M. 

potreboval. V pogovoru z njimi sem skušala biti njegov glas. Skupaj smo ugotovile, da ne 

vemo natančno, kaj mu bo pomagalo. Strinjale smo se, da potrebuje podporo tako doma kot v 

šoli. Znanje za ravnanje: strokovno znanje o tem, kaj se mu najverjetneje dogaja, sem jim 

predstavila tako, da so ga lahko razumele in uporabile. Govorila sem o potrebi po nadzoru, ki 

ga trenutno nima, o kontaktu in varnosti. Potem smo razmišljale o tem, kakšno podporo mu 

lahko ponudimo v šoli. Ob mojem predlogu v zvezi z napovedanim ocenjevanjem, so imele 

pomisleke, saj sicer etapno napovedujejo ocenjevanje, ne napovejo pa učencem natančno, 

kdaj bodo vprašani. Skrbelo jih je, kakšen bo odziv drugih otrok, hotele so biti do vseh enako 

pravične. Takrat so razmišljale tudi o tem, da ga ne smemo zavijati v vato, da se bo razvadil 

ipd. Sprejele so, da se dogovorimo o »eksperimentu«, vnaprejšnjem dogovarjanju ocenjevanja 

do počitnic in da bomo opazovali, ali to M. pomaga. 

 

Spoštovanje etike udeleženosti se je kazalo v tem, da sem vključila vse, ki so bili del te 

situacije. V ta proces se oče ni vključil, čeprav sem ga povabila. Sošolcev, ki bi tudi lahko bili 

vir podpore, nisem vključevala, ker M. ni izrazil, da bi to ţelel. Čeprav jih nisem vključevala 

neposredno, kar bi lahko sproţilo v njem morda občutek sramu, sem jih občasno omenila v 
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najinem pogovoru. 

 

Osebno vodenje - dialog je bil ključen element  tega procesa. Najbolj seveda v odnosu z M., 

pa tudi z učiteljicami in mamo. Uporabljala sem preprost jezik, se drţala konkretnih situacij. 

Najbolj sta bila pomembna sprejemanje M. odzivov in moja prisotnost. Spodbujala sem tudi 

ostale, da sprejemajo M., ne da bi ga kakorkoli hoteli spreminjati, zmanjševati pomen šolske 

uspešnosti ali ga prepričati v drugačno razmišljanje ipd. Bolj ko se je čutil sprejetega, takega 

kot je, bolj se je dogajala sprememba. Kadar je izostalo prepričevanje s strani odraslih, je to 

poimenoval z besedami »me razumejo«.   

 

Usmerjenost na sedanjost: M. teţava je bila, da je bil večino časa usmerjen na prihodnost. Ves 

čas je bilo potrebno ozaveščanje trenutne situacije. Usmeritev v prihodnost je bila prisotna 

tudi pri mami in učiteljicah, bolj v smislu, »ţivljenje je nepredvidljivo, ne moreš vsega 

kontrolirati, mora se navaditi«, »Če se ne bo navadil, bo ...«. Ozaveščanje odraslih v tej 

situaciji, da je več predvidljivosti nujno prav zdaj, da lahko M. dobi tla pod nogami in spet 

začne zaupati. M. na splošno ni plah otrok. Nasprotno. V športu in drugih situacijah je kazal 

sposobnost hitrega odzivanja in pogum. Vendar tega, kar je obvladal in kar čutil pri skejtanju, 

trenutno ni našel v šolski situaciji. Sledila sem M. aktualnim in konkretnim potrebam: 

ponavljala snov ali preverila napake pri testu, ponovila pesmico. Predvsem pa ga nisem v nič 

prepričevala, nisem poskušala spreminjati njegovih občutkov. Usmerjenost na sedanjost je 

bila v tem, da z njim nisem imela »terapevtskih srečanj«, pač pa je bilo vsako srečanje 

terapevtsko, ko sem ustvarjala varen prostor, v katerega je prihajal po svojih potrebah. 

Zagotavljala sem kontakt in dialog. Omejitve so bile situacijske: če sem bila zasedena, je 

počakal ali pa prišel naslednji odmor. To je zmogel. Glavna naloga in intervencija je bila, 

ostati s tem, kar je.  

 

Drugo načelo: Razlikovanje vzorcev relevantnega sistema:  

 

Od iskanja vzrokov smo se usmerjali k temu, kaj lahko naredimo tu in zdaj in skupaj. Za to je 

bilo odločilno, da so naredile korak tudi učiteljice. Večja odprtost v dialogu z otrokom, 

odpovedovanje prepričevanju in tolaţenju. Pripravljene so bile z njim (so)ustvarjati situacije, 

v katerih je dobil nove izkušnje zaupanja vase in v svojo moč uravnavanja ţivljenja. Ključno 

je bilo, da smo mu dali priloţnost, da je lahko (so)vplival. Vzorec nezaupanja v prihodnost 

smo ţeleli nadomestiti z zaupanjem v sedanjost, pa tudi zaupanje v ljudi.  

 

Tretje načelo: Upoštevanje smiselnosti/dajanje priznanja 
 

Vsem vključenim (učiteljicam, mami psihologu in prostovoljki) se je zdelo smiselno, da M. 

podpiramo pri njegovih prizadevanjih za uspešno delo v šoli. M. je bil ţeljan uspeha, hotel je 

znati in se učiti. Ni imel učnih teţav, našo prisotnost je potreboval le za potrditev in čustveno 

oporo. Bolj ko je v odnosu z nami pridobival zaupanje vase, redkeje so se pojavljale solze. 

Kar je potreboval, je bila pozornost, bliţina in opora pri njegovih šolskih ciljih. To smo mu 

nudili s prisotnostjo, skupnim pripravam na pouk in razpoloţljivostjo za kontakt. M. ni otrok, 

ki se iz kontakta z ljudmi umika, kontakt ţeli in je pripravljen veliko vloţiti, da ga ustvarja.  

 

Četrto načelo: Prepoznavanje spremenljivk nadzora/ kaj energizira in kaj destabilizira 

sistem 

 

V M. je bila mobilizirana velika količina energije, ki pa je ni zmogel neposredno usmerjati v 

konstruktivno akcijo, v spreminjanje situacij. Potreboval je razlikovanje med tem, kar je misli, 
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da bo in tem kaj lahko naredi in kako. Pomembno je bilo ozaveščanje posameznih korakov, 

ker je imel teţave prepoznati, da jih uspešno izvaja. Tako zelo je bil usmerjen na prihodnost, 

da ni opaţal, kaj v sedanjosti ţe dobro rešuje in mu dobro gre. Energiziralo ga je, da mu je 

bila zagotovljena naša prisotnost, redno sodelovanje in srečevanje s prostovoljko, s katero se 

je učil. Omogočanje novih in alternativnih izkušenj v situacijah, v katerih se je sicer pojavljala 

nemoč. 

 

Peto načelo: Destabiliziranje/krepitev nihanja 
 

Potrebno opustiti vsak poskus, da bi ga spreminjali. O pomenu tega, da ne poskušamo nič 

početi, da bi nanj vplivali, ga spravljali v dobro voljo, ga spreminjali, prepričevali sem 

govorila z vsemi udeleţenimi. Ta vidik jim (nam) je bilo teţko sprejeti. Olajšanje se je 

pojavilo, ko s(m)o videli, da z omogočanjem, da sam uravnava tudi odnose z nami, mi pa mu 

v njegovih prizadevanjih in potrebah prihajamo nasproti, najbolj pomagamo. Odzivnost 

učiteljic in mame, pa tudi naju s kolegom je bila ključna.  Slišati to, kar so govorile solze. 

Odzivati se pozitivno. Omogočati moţnosti. Ostati blizu. Osredotočenost na njegov notranji 

potencial.  

 

Šesto načelo: Kairós/resonanca/sinhronizacija  

 

Lepih trenutkov je bilo veliko, posebno so bili zabavni, kadar se nama je pridruţil še kolega. 

Včasih pa ganljivi, ko me je spontano objel. 

 

Sedmo načelo: Prekinitev simetrije med starimi in novimi vzorci: 

 

Pomagalo je raziskovanje in ozaveščanje, kaj je naredil in kaj je delovalo, da so spremembe in 

prepoznavanje razlik. V pogovoru sva pregledala, katere male korake je naredil in počasi jih 

je tudi prepoznal. Opaţanje, da ga učiteljica sliši in upošteva, če ji pove, kaj potrebuje. 

Ozaveščanje, da je sam govoril z njo, da je to izpeljal in da je to pomemben uspeh, saj je imel 

pogum spregovoriti. Več ko je imel stika s seboj in ostalimi (mamo, učiteljico, menoj, 

kolegom), več akcij, ko je izpeljal, bolj se je njegovo čustveno odzivanje umirjalo. Postajal je 

vse bolj stabilen, jasen, organiziran. Njegov organizem se je stabiliziral skozi kontakt in 

dialog, s prisotnostjo odraslih in jasno, predvidljivo strukturo časa in delovanja in njegovo 

lastno aktivnostjo. Razliko sem opazila v tem, da ni več prihajal vsak odmor, da je le še redko 

jokal, da je znal bolje izraziti, kaj ţeli. M. je na začetku svetovanja vsa čustva izraţal skozi  

ţalost, tudi v situacijah, ko bi bila jeza popolnoma ustrezna reakcija. Jeze ni čutil. Po nekaj 

tednih je prišel jezen na učiteljico, ki se je zmotila pri  seštevanju točk v testu.  

 

Osmo načelo: Stabilizacija in integracija novih vzorcev  

 

Največji prispevek  k stabilizaciji in integraciji novih vzorcev je bil, ko je M. začel zaupati, da 

se učiteljice drţijo dogovorov, da se z njimi lahko pogovarja, jim pove, če se s čim ne strinja 

in da to ne ogrozi njihovega odnosa, nasprotno, ga celo poglobi. Zaupanja ni nikoli zlorabil, 

česar so se bale učiteljice. Bil je odgovoren in zanesljiv, tudi on se je drţal dogovorov. Ni se 

izmikal spraševanju, pač pa se je nanj dobro pripravil. Vedno bolj je bil tudi samozavesten pri 

govornih nastopih. Uspeh je sprva meril le z ocenami. Sama pa sem pozornost v pogovoru z 

njim usmerjala na to, da sem opazila še druge njegove kvalitete: da je zmogel zdrţati 

negotovost, da je premagal strah pred tem, kaj se lahko zgodi in je bil usmerjen v tisto, kar je 

počel. Velikokrat sem mu povedala, da je pogum tudi to, da pride in vpraša, da je odgovornost 

to, da sam gleda na uro in pazi, da ne podaljša odmora in se pravočasno vrne v učilnico. 
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Pokazala sem mu, da cenim, da je zmoţen počakati, kadar delam s kom drugim in se vrniti v 

naslednjem odmoru. Z namenom spodbujanja in širjenja njegovega zavedanja o sebi, sem 

opazovala tudi druge njegove kvalitete, ne le učenje, in mu jih sporočala.  

 

Stabiliziranje želenih sprememb se je začelo takrat, ko ga je lasten uspeh energiziral, ker ga 

je bil sposoben opaziti, k čemur so prispevale naše informacije, kako ga vidimo in vztrajno 

vračanje k opaţanju pozitivnih sprememb. Ohrabrujoča so bila sporočila učiteljic, ki so 

opazile, da je bolj sproščen, laţje sprejema lastne napake in se iz njih uči. Sčasoma je videl 

konkretne spremembe tudi sam. Postal je bolj zadovoljen ob uspehih in imela sem vtis, da 

tudi laţje sprejme pohvale. Nov vzorec ravnanja se je izkazal za uspešnega. Proslavljali smo 

sproti.  

 

Pokazalo se je, da je M. ekspert za svoje ţivljenje, sam je najbolje vedel, kaj potrebuje. 

Pomoč je potreboval v tem, da smo sprejeli njegove solze, jim dali glas in jih razumeli kot 

potrebo po kontaktu in podpori. Ko se je to zgodilo, se je M. okrepil in spet prevzel vajeti v 

svoje roke. 

 

Podporo je dobil tako v druţini kot v šoli. V mesecu in pol je kriza izzvenela.  

 

 

5.1.5 Samorefleksija svetovalke 

 

Kako sem kot svetovalka doţivljala sebe in učenca M. s strokovnega in osebnega vidika? 

 

Svetovalni proces z M. je bil relativno kratek in na začetku zelo intenziven. Začel se je 

kaotično, z veliko nejasnosti, kaj se sploh dogaja z otrokom in kako ravnati z njim, pa tudi 

kako svetovati mami in učiteljicam. Vse so ga namreč poskušale pomirjati, prepričati, da je 

vse v redu, bolj ko so to počele, bolj je drsel v solze. Niso imele logične razlage za vzrok 

njegovega stanja in prav to so iskale. Skratka ta način ni deloval, bilo mi je jasno, da moram 

iti v drugo smer. 

 

Ves čas sem imela občutek, da proces vodi M. s svojimi potrebami in odzivi. Kadar sem bila 

v stiku z njim in sem ga zares slišala (brez besed), se z njim uglasila in se nanj odzivala v 

'pravi smeri', se je otrok zelo hitro pomiril, postal bolj prisoten v svojem telesu, bolj tu in zdaj 

in je tudi sledil navodilom. Kadar pa sem stik z njim izgubila in sledila kateri od svojih idej, 

kaj bi bilo dobro, da bi bilo, pa se je M. notranje odmaknil, preplavila ga je ţalost, telesno je 

postal mlahav in brezvoljen. Čeprav sem imela strokovne razloge za odločitve in način dela, 

imam vendarle občutek, da sem ravnala nekako bolj po intuiciji. 

 

Glavni regulator odnosa je bil stik/kontakt. Ko mi je po prvih srečanjih postalo bolj jasno, da 

moram le ostajati prisotna, tu in zdaj in gledati, kako se otrok odziva, je bilo mnogo laţje. V 

veliko podporo mi je bilo, da se je v proces vključil moj kolega psiholog, saj nisem zaposlena 

vse dni v tednu, kar bi pomenilo manj podpore učencu in učiteljici. M. in psiholog sta 

vzpostavila topel odnos. Ko se je med odmori vračal k nama, sem imela vtis, da delujemo kot 

'šolska' druţina. Zame je bilo zahtevno, da ostajam in vztrajam samo v tem, da ga sprejemam, 

podpiram in mu sledim. Imela sem vzgibe, da bi z njim nekaj delala, uporabila kakšno od 

kreativnih tehnik (risanje, peskovnik …). Čeprav sva poskusila, ga to ni zanimalo. V 

storilnostnem smislu sem se počutila nekoliko frustrirano, a resnica je bila, da se je M. 

prihajal le napajat z bliţino, največ sem mu dajala s tem, da sem mu bila na razpolago. 
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Z mamo sva imeli dober stik, razumela sem njen vidik in celotno situacijo, v kateri je bila. 

Zmogla je sprejemati, da M. potrebuje nekaj časa, da se stabilizira, da moramo vsi počakati, 

iti z njegovo hitrostjo. Naredila je, kar je bilo v njeni moči, povezala se je z učiteljicama, 

sprejela, da M. za nekaj časa potrebuje več predvidljivosti, čeprav ga ni hotela razvajati. S 

stališča svetovalke sem precej napora vloţila v to, da smo se z učiteljicami slišale, se 

razumele. Naša stališča so se razlikovala, zagovarjala sem dogovarjanje za napovedano 

ocenjevanje, da bi otrok pridobil več kontrole nad ţivljenjem in se soočala z njihovim 

dvomom, da ga s tem razvajamo in da se otrok pač mora utrditi. Sicer sem razumela njihovo 

potrebo po pravičnosti - do vseh enako - a ostajala zagovornica otroka v tej situaciji, na 

trenutke sem zaznala strah, da se dogovorov ne bi drţale, kar bi M. lahko okrepilo v 

nezaupanju do ljudi in strahu pred ţivljenjem. Zgodilo pa se je prav nasprotno, dale so mu 

priloţnost in M. se je izkazal za res odgovornega. 

 

Za konec lahko zapišem, da je bilo paradoksalno to, da manj ko sem 'delala', bolj ko sem 

samo 'bila', bolj se je otrok umirjal in stabiliziral. Ko je občutil varnost in sprejetost, je namreč 

z lahkoto uporabil vse svoje veščine: organiziranost učenja, sposobnost dogovarjanja … 

Povečala se je tudi njegova toleranca na stresne dogodke, kot je ocenjevanje znanja, govorni 

nastopi ipd., najbolj vesela pa sem bila, ko se je začel prepoznavati svojo moč, si zaupati in 

veseliti svojih uspehov. Zelo lep je občutek, da sem dovolila, da se je iz bube v svojem ritmu 

razvil metuljček. Nismo trgali ovoja, z lastno močjo ga je pretrgal in poletel. Še bolj sem 

razumela, kaj pomeni slediti in zaupati. 

 

 

 

5.2 Prikaz primera: Drugi primer - svetovalno delo z učiteljico X 
 

Kontekst: Na kolegiju ravnateljica pove, da ima učiteljica X teţave z disciplino v razredu. 

Večkrat je hospitirala pri njenih urah. Zanima jo, kako ji še lahko pomagamo. Povem, da sem 

ji pripravljena svetovati pri vzpostavitvi discipline v razredu, če sama zaprosi za to. Povem, 

da ţelim, da je najino delo individualno, prostovoljno in zaupno. 

 

 

5.2.1 Kronološki prikaz svetovalnega procesa - drugi primer 

 

Preglednica 6: Kronološki prikaz svetovalnega procesa - drugi primer  
 

Čas Vrsta dogodka - opazovanje v razredu in pogovori z 

učiteljico 

Opombe, opažanja, 

razmislek 

17.1. Pismo učiteljice X, 

Po nasvetu gospe ravnateljice se obračam na vas glede 

vzpostavljanja discipline v razredu oz. glede vzpostavljanja 

avtoritete v razredu. Zanima me, ali lahko pridem jutri – v 

ponedeljek ali v sredo k vam na pogovor?  

Vzpostavitev kontakta. 

18.1. Učiteljica X pove: »Imam težave z disciplino, otroci me ne 

ubogajo. Ne morem jim kar groziti. Sem že sama raziskovala, 

kaj bi lahko počela - sem našla na YouTubu o disciplini: 4 

pravila, ki se jih morajo držati. Bom poskusila s tem.« 

Dogovor o sodelovanju. 

Definiranje problema. 
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Skleneva dogovor o sodelovanju (individualno, prostovoljno 

in zaupno) in hospitaciji, da bi lahko raziskovali konkretne 

situacije. Povem ji, da bom sledila njenim potrebam.  

27.1. Hospitacija v 4. razredu:  

Učiteljica X  na začetku ure ne zbere pozornosti vseh 

učencev. Začne z govorjenjem, nekateri učenci je ne 

poslušajo. To opazi in ţeli, da eden od učencev ponovi 

pravila, za katera so dogovorjeni. Eno od pravil je dvigovanje 

rok. Ko sprašuje razred, se sama ne drţi tega pravila, dovoli, 

da odgovarjajo tudi tisti, ki ne dvignejo rok. Ko postane 

glasnost v razredu moteča, jih opozori, da so dogovorjeni za 

dvigovanje rok. 

Stoji v prvi tretjini učilnice med klopmi, izza njenega hrbta 

učenci dvigujejo roke, jih ne vidi. Večkrat je pozorna le na 

enega in takrat izgubi skupino. 

Med pregledovanjem domače naloge nekateri vmes klepetajo, 

nimajo kaj početi, to opazi in jim reče,naj med njenim 

pregledovanjem naloge delajo eno od vaj v delovnem zvezku. 

Navodila ne slišijo vsi oz. ne preveri, ali so razumeli njeno 

sporočilo.  V razredu nemir. Ko konča pregledovanje domače 

naloge, nadaljuje s snovjo. Ne preveri, ali so učenci opravili 

vajo. 

Otrok reče: » Jaz ne razumem tega.«  Odgovori: »Seveda 

razumete, saj smo delali to iz učbenika.«  

Večkrat so učenci tiho, delajo po navodilih. Ne da povratne 

informacije, da je to opazila. 

Vpraša ves razred, če so razumeli navodila - pokima le nekaj 

otrok, ne preveri vseh, nastane nemir. Miri jih s tem, da 

dvigne glas. 

 

Med učenci in učiteljico ni 

stika oziroma je mimobeţen, 

površen. 

 

Nekonsistentnost besed in 

dejanj. 

Manjka pozornost na celoto, 

bolj opaţa posameznike. 

Potem gre v  hitro akcijo- 

skuša učence umiriti. Dvigne 

glas.  

 

Pogrešam njen stik s tem, kaj 

se dogaja z učenci. 

 

Ne preverja, ali jih prav 

razume niti kako jo 

razumejo. 

 

Ne daje povratnih informacij. 

27.1. Pogovor z učiteljico po hospitaciji:  

Učiteljici X predstavim svoja opaţanja. Ob posameznih delih 

se pogovarjava in ji postavljam vprašanja.  

Kaj se je v njej dogajalo na začetku ure? Kaj jo ustavlja, da bi 

zbrala pozornost učencev in najprej vzpostavila z njimi 

kontakt?Se zaveda, kje in kako jih izgubi?  

Pove, da je bila nervozna. Bala se je, da bodo nedisciplinirani.  

»Torej si zato, ker si se bala nediscipline, hitela? Kaj bi te 

podprlo, da bi najprej umirila sebe? Poznaš načine, kako se 

umiriti?« 

Pokaţem ji, kako se lahko najprej ustavi, počaka, da začuti 

sebe in opazuje cel razred naenkrat. Počaka, da jo opazijo. 

Najprej vzpostavi z njimi očesni kontakt.  

Povem ji, da sem opazila, da razred poskuša umiriti s 

povišanim glasom. To je opazila tudi sama. » Ali imaš vtis, da 

jih je to pomirilo?« 

Pove, da so malo utihnili, potem pa so spet postali glasni. 

 

Prisotna in zavzeta v 

pogovoru.  

Daje osebne odzive. 

 

 

Zavedanje sebe. 

 

 

Veliko je zanjo novega, ni še 

razmišljala na ta način. 
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Povem ji, da sem pogrešala, da bi dalj počakala na njihov 

odziv in ne nadaljevala, dokler se ne bi spet srečali, da bi se 

slišali - torej na novo vzpostavili kontakt.  »Pogrešam, da 

resno jemlješ sebe. Če želiš, da te resno vzamejo, npr. da 

dvigujejo roke, je prav, da najprej sama to pravilo spoštuješ. 

Sicer jim daješ sporočilo, da to pravilo ni pomembno.« 

Pove, da se zaveda, da sama ne upošteva tega pravila. Nastane 

nekakšen aha moment. Učiteljica nekaj novega razume o sebi.        

Povem ji, da pogrešam, da bi bolj opazovala otroke, da bi 

vedela, kaj se dogaja z njimi. Ali ve, kje in kako jih izgubi. 

Skratka pozornost na kontakt, ali so z njo, ali jo razumejo, 

kako jo razumejo. Iskanje povratnih informacij od njih.  

Opišem ji situacijo, ko je vprašala razred, ali razumejo. Tega 

se je spomnila.  

Ali veš, kako so te razumeli? Ali morda kdo sploh ni razumel? 

Opišem kratko interakcijo med njo in učencem. Otrok reče: » 

Jaz ne razumem tega«  Odgovori: »Seveda razumete, saj smo 

delali to iz učbenika.« 

Učiteljica se zamisli, spomni se te situacije iz ure. Malo je 

zmedena. 

Kaj bi na tem mestu lahko naredila drugače? Ne le v zvezi s 

snovjo, pač pa tudi v zvezi s kontaktom  med njo in otrokom.  

Zaveda se, da je premalo zavestna, kaj se dogaja z njo med 

vodenjem pouka, pozornost usmerja na to, da učenci ne bodo 

nedisciplinirani, da bo izvedla učno snov. Pove, da ni pozorna 

na kontakt s seboj in na kontakt z učenci. Ve, da se ne slišijo 

in ne vidijo, se zgrešijo. Povem, da bi morda pomagalo, če se 

upočasni in da sledi načelu ena stvar naenkrat. Cilj: postati 

bolj prisotna. Se upočasniti in se jemati resno. Vzpostaviti 

kontakt in ga ohranjati. Učiteljica prepozna to kot svoj cilj. 

Ţeli bolj nadzorovati sebe. 

Učiteljica X izrazi veselje, ker so moje pripombe konkretne in 

razširjene v to, kaj pa lahko naredi drugače. Novo je zanjo to, 

da mora najprej umiriti sebe, da bo lahko umirila razred. 

Prepoznavanje vzorca. 

 

Povratna informacija o 

mojem videnju. 

 

Zavedanje - prepozna svoje 

ravnanje. 

Ozaveščanje.  

Povratna informacija o 

mojem videnju. 

 

 

 

Ozaveščanje. 

 

 

 

Iskanje novih moţnosti. 

 

 

Oblikovanje ciljev in 

načrtovanje novega vzorca 

vedenja. 

 

 

Prevzemanje odgovornosti. 

22.2. Spontan (nenačrtovan) pogovor z učiteljico X v jedilnici: 

Ko se srečava, spontano pove, da opaţa spremembo, učenci v 

4. razredu bolj sodelujejo, ni je več strah, da bo grozna 

nedisciplina. Opaţa, da se je sprostila. Pravi, da so otroci 

vedno bolj prijetni. Od pravil uporablja Class:Yes, Yes in to 

deluje.  

Izrazi ţeljo, da pridem na hospitacijo še v 1. razred, pove, da 

so bolj neugnani, ne more jih umiriti. 

 

Učiteljica zaznava 

spremembo. Razlikovanje 

lastnih vzorcev. 

23.2. Hospitacija v 1. razredu: 

Ţe začetek je zelo glasen – otroci skačejo, skuša jih preglasiti: 

nastane še več hrupa in vpitja.  

Učenci so fizično nemirni, to je zadnja ura pred kosilom. 

 

Učiteljica ne počaka, da se ji 

učenci pridruţijo, pač pa ona 

hiti za njimi. 

Pogrešam prizemljeno 
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Umirja jih z dvignjenim glasom. 

Vpraša enega od učencev,  kakšna so pravila v razredu. Ta 

pove, da dvigujejo roko, poslušajo učiteljico in da bo 

učiteljica nasmejana ... Nekateri učenci omenijo pravilo, da 

greš po devetem opominu k pomočnici ravnateljice ..., 

omenjajo smejka, če so pridni. Učiteljica se odzove, reče: 

»Aja, bomo tudi podelili kakšnega ...« Ni mi jasno, kakšni so 

dogovori v zvezi s kaznijo oz. nagrado. 

Potem zapojejo pesmico. Nekateri pojejo, drugi ne. Med 

pesmijo se trije učenci smejijo in klepetajo. Učiteljica se 

ustavi in jih vpraša, kaj se dogaja ... reče, naj se drugič bolj 

potrudijo ...  

Učiteljica reče:« Ali se bomo poboljšali? Ali naredimo še 

drugi poizkus in zapojemo še enkrat? Tokrat je bolje.  

Potem nadaljuje s snovjo,  preden se otroci ponovno umirijo.  

Večkrat v uri  ponovi: PŠŠŠŠŠŠŠŠ! PŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ! 

Nekateri učenci jo začnejo oponašati. 

Glasno miri razred. Razred še vedno nemiren, gibalno so 

podhranjeni. 

Delajo vajo pri elektronski tabli. K tabli pokliče nemirne 

učence. Deluje kot nagrada za nemirnost in nesodelovanje. 

Sledi risanje, vsi se umirijo. Zaključka ure ni, druga učiteljica 

pride, da jih prevzame za OPB, ne ve se, kdaj je konec, kdo je 

nalogo opravil, kdo ne ... ni evalvacije, zaključne besede. 

prisotnost. 

 

 

V komunikaciji se velikokrat 

zgrešijo. Ni preverjanja 

razumevanja. 

 

Učiteljica se odzove na 

nemir, gre v kontakt, potem 

da pozitivno povratno 

informacijo - nov vzorec. 

 

Star vzorec. 

 

 

Ne nudi povratne 

informacije, ko je zadovoljna 

niti ko jo kaj zmoti, ne 

preverja, ne vodi. Kaos. 

Nezaključen gestalt - 

nezaključena komunikacija. 

24.3. Pogovor z učiteljico po hospitaciji:  

Učiteljico X vprašam, kako se je počutila med uro. Pravi, da ji 

je bilo grozno, sploh jih ni mogla umiriti. Domneva, da je 

tako, ker je bila zadnja ura, otroci so bili utrujeni. Pove, da jo 

je vstopanje drugih učiteljic v razred zmotilo. Strinjam se z 

njo, opazila sem, da so bili gibalno nemirni, niso več zmogli 

sedeti pri miru. 

Učiteljici X predstavim svoja opaţanja. Ob posameznih delih 

se pogovarjava in ji postavljam vprašanja.  

Kaj bi lahko naredila za umiritev razreda? Kako lahko 

zadovoljiš njihovo potrebo po gibanju in govorjenju tako, da 

to potrebo upoštevaš in drugače organiziraš delo?  

Glasno razmišlja, kako lahko drugače organizira delo, da 

bodo zadovoljili potrebo po gibanju in govorjenju. Predlagam 

ji, da morda lahko delajo v parih namesto frontalno, tako da 

lahko »legalno« govorijo. Ali vključi gibalno vajo. Ideja ji je 

všeč. 

Vrneva se k predlogu iz prejšnjega pogovora, da umirja z 

mirom, ne s kričanjem. Razmišlja, kaj bi lahko storila 

drugače. Svetujem, da ne uporablja glasu, mogoče lahko 

uporabi zvonec ali plosk ali kak drug predmet. »Si pomislila, 

da jim daš med vajami tudi glasbo?« 

Vprašam jo, kakšne dogovore imajo v zvezi z disciplino, 

 

 

Zavedanje sebe v situaciji. 

 

 

 

 

Iskanje rešitev, oblikovanje 

novega vzorca delovanja. 

 

 

 

 

Iskanje rešitev, oblikovanje 

novega vzorca delovanja. 

Ponavljam tretjič svoj 

predlog, a ga ne sprejme, 

pokima, a ne naredi 

spremembe. Postanem 
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otroci so namreč omenjali smejke ... Pove, da imajo na zidu 

razpredelnico, kamor nariše smejke ali ţalostne obraze ... 

vprašam jo, kako to, da se pri nagradah za lepo vedenje ni 

ustavila, otroci so ga namreč omenjali. Izrazim, da zgleda, da 

je otrokom to pomembno. 

Pove, da je kar malo pozabila na to. Vprašam jo, ali otroci 

vedo, za kakšno vedenje bo podelila smejka. Ponovno 

omenim, da se mi zdi pomembno, da sebe jemlje resno, če 

ţeli, da jo resno jemljejo otroci.  

Skupaj razmišljava o tem, kako bi lahko uporabila ţe 

načrtovan način povratnih informacij. Npr. napovedala na 

začetku ure, da bo opazovala, kdo se drţi pravil in mu na 

koncu ure podelila smejka. 

Učiteljica pove, da na pohvale pozabi. 

Povem, da sem opazila, da govori ţe (še) takrat, ko govorijo 

učenci. Ne počaka, da utihnejo. Zame je to sporočilo, da lahko 

govorijo vsi istočasno.  

Pove, da je to res, a da ne ve, kaj naj naredi, opomni jih, a oni 

pa še vedno govorijo. Predlagam ji, da se ustavi. Potem jim 

sporoči, da jih ne sliši. Ali oni slišijo drug drugega? Preveri z 

njimi. Ali je pomislila, da je učence potrebno učiti poslušanja? 

Predlagam, da napove postopek: npr. najprej bom vprašala, vi 

poslušate z zaprtimi usti, potem razmislite, potem dvignete 

roko, počakate da nekoga pokličem in odgovori le ta učenec. 

Učiteljica ugotavlja, da je pomemben okvir, tako začetek kot 

konec ure. Odloči se, da na začetku ure pove, da bo na koncu 

pohvalila tiste, ki so med uro najlepše sodelovali in mu 

podelila smejka. 

Učiteljica X je na koncu pogovora rekla, da je dobila veliko 

idej in da jih bo preizkusila. Najbolj ji je bilo všeč to, da sva 

govorili o načinih, da bi učencev ne skušala umiriti, pač pa 

njihovo energijo (ker imajo potrebo po gibanju in klepetanju) 

speljala drugače. 

pozorna nase, da ji ne bi 

preveč sugerirala. 

 

 

 

Ima vzpostavljen sistem 

povratnih informacij, a ga ne 

uporablja. »Samopozaba.« 

 

 

Nov vzorec vedenja 

učiteljice - pozitivno 

podkrepljevanje vedenja 

otrok. 

Osmišljanje spremembe 

vzorca. 

 

 

Ozaveščanje vzorca 

delovanja. 

Strukturiranje - oblikovanje 

novega vedenja pri učiteljici 

in učencih. 

Raziskovanje novih moţnosti 

in izbir. 

Ustvarjanje novega vzorca, 

načrtovanje. 

Odpiranje novih perspektiv. 

Podpora. 

26.2 Pogovor z učiteljico:  

Učiteljica X pove, da je ugotovila, da je res bolje, če učenci 

delajo skupinsko, saj so zaposleni in lahko 'z dovoljenjem' 

govorijo. Načrtuje, kako bo organizirala uro tako, da ne bo 

uporabila frontalne oblike, pač pa več sodelovalnega dela. V 

prvem razredu je poskrbela za jasen začetek in konec ure, 

enako to počne tudi v 4. razredu. Opaţa, da se vzpostavlja več 

reda. Ugotovila je, da nekateri otroci ne dokončajo vsega, ne 

prepišejo vsega. Odločila se je, da jim bo dala kopije svoje 

tabelske slike, da jo lahko doma do konca prepišejo. V prvem 

razredu je upoštevala tudi to, da jim je na začetku povedala, 

po katerih kriterij bo delila na koncu ure smejke in to tudi 

storila. Disciplinske teţave je imela le z enim učencem, ostali 

so bili bolj pridni. Izrazi ţeljo, da spet pridem na hospitacijo. 

Pove, da ji pomagajo povratne informacije o tem, kako deluje 

v razredu. Tako laţje ozavesti svoje delovanje. 

 

Zavedanje vzorca.  

Vnašanje sprememb, 

spreminjanje vzorca 

delovanja. 

 

 

Samoevalvacija, refleksija 

učiteljice. 

 

Novi dogovori za 

sodelovanje. 



91 
 

7.3. Hospitacija v 4.razredu.  

Na začetku jo vprašam, kaj ţeli, da opazujem. Izpostavi, naj 

opazujem, kako jih bo uspela umiriti, če bodo klepetali, če ne 

bodo dvigovali rok ali sodelovali. 

Na začetku ure uporabi precej zvišan glas, a ga čez čas zniţa. 

Poskuša tišje. 

Daje zelo jasna navodila otrokom, opiše jim cel proces: »Jaz 

bom pregledovala naloge, v tem času boste delali v parih... 

počaka na njihova vprašanja in jim jasno odgovori. Pri tem jih 

posluša, daje dodatna pojasnila. Vzame si čas do konca, da ni 

več vprašanj in vse zadovolji. Učencem omeji čas, napove 

potek dela. 

Nastane prijetna  atmosfera, vsi delajo.  Učiteljica stopi do 

mene in reče: »Tako pridni pa niso bili še nikoli«, njen obraz 

je mirno smejoč in prevzeta je nad tem, kar se dogaja. 

Vmes jo pokliče učenec - precej glasno. Takoj se mu odzove 

in ga ne opozori na pravilo dvigovanja rok. 

Ne da povratne informacije otrokom, da je zadovoljna z 

njihovim delom. 

Pregleduje naloge, pride do učenke, ki nima domače naloge. 

Reče ji, da ji bo na koncu napisala v zvezek, da bodo starši 

videli ... Ne vpraša je, zakaj nima naloge, ne da navodil, ali 

naj jih naredi za nazaj, do kdaj. Ne meri časa. Nimajo vsi 

enako časa. Učenci ji povedo, da še niso končali. Učiteljica 

jim ničesar ne odgovori. Kasneje reče: »Dobro, lahko še po 

eno vsak nariše...« Potem jim reče, da ni treba končati.  

Nadaljuje z uro. Predvaja kratke pesmice. Eden od otrok jo 

vpraša, ali naj zaprejo zvezke. Da mu pritrdilni znak. Vmes 

govori tišje - opaţam, da so otroci takrat mirnejši. Uvede vajo 

štetja, pri kateri učenci zelo uţivajo. Preden pridejo vsi na 

vrsto, vajo prekine.  

Ko jo prosijo, »dajmo še«, jim ne odgovori. Ko vztrajajo, 

odreagira: »Jaz sem učiteljica in vodim pouk« , eden od 

učencev ji reče: »Ampak jaz vas prosim« in takrat se ustavi. 

Obljubi, da bodo naslednjo uro spet delali isto vajo in da jim 

bo takrat dala več časa. Ob nemiru v razredu gre ponovno z 

glasom navzgor. 

Potem da nalogo prepisovanja. Vajo zelo dobro ţe na začetku 

osmisli. Omogoči, da vsi dokončajo - tistim, ki so hitrejši, 

dovoli, da delajo domačo nalogo. Vmes spet dovoli, da kar 

brez dviga rok govorijo.  

Zmanjka časa za zaokroţitev ure. Na koncu eden od otrok 

vpraša, če je potrebno za nalogo prepisati pesmico ... čeprav 

zgleda, da ni nameravala dati te naloge, jo kot odziv na 

njegovo vprašanje da.  

Pouk se konča mirno in urejeno. Učiteljica  in učenci so videti 

zadovoljni. 

 

Definiranje cilja. 

 

Samoregulacija. Zavedanje.  

 

Uporaba novega vzorca 

vedenja - jasno izraţa 

zahteve, daje navodila. 

Med učiteljico in učenci je 

kontakt. 

 

Kairós. 

 

 

 

Nihanje med starim in novim 

vzorcem. 

 

 

 

 

Pripravila si je strukturo in ji 

sledi. Deluje mirno in 

zadovoljno. 

 

Prekinitev kontakta. 

 

Vzpostavitev kontakta. 

 

 

Vzpostavitev novega vzorca 

delovanja. 

 

 

Nihanje, prekinitev simetrije 

med starimi in novimi vzorci. 
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7.3. Pogovor z učiteljico po hospitaciji:  

Učiteljico X vprašam, kako se je počutila med uro. Pravi, da 

je vesela, da je to ena najboljših ur. Da kar ne more verjeti, 

kako so jo učenci ubogali in bili mirni. Strinjam se z njo, da 

jih je dobro vodila. Opazila sem, da je sama popravila svoj 

glas, ga zniţala, ko je ţelela, da so pozorni nanjo. Pove, da se 

je zavedala svojega glasu. Povem, da sem opazila, kako jasna 

navodila jim je dajala, ostajala v kontaktu z njimi, dokler se ni 

prepričala, da so vsi razumeli in so lahko začeli z delom. Bila 

je strukturirana in pozorna, kontaktno dostopna. Ali je to 

prepoznala? Učiteljica pritrdi. Zadovoljna je. 

Potem ji predstavim še druga opaţanja in ji povem, da ji bom 

zastavila nekaj vprašanj za razmislek. Vprašam jo, ali ji je 

tako prav. Strinja se.  

Povem ji, da sem postala pozorna na njeno interakcijo z 

učenko, ki ni imela naloge. Rekla ji je, da ji bo po pouku 

napisala sporočilo za starše. Tega potem ni storila. 

Učiteljica pove, da je pozabila. Na vprašanje, kaj pričakuje od 

tega, da bodo starši videli, da ni naredila naloge, pove, da je 

staršem obljubila, da jim bo sporočala, če otrok nima naloge. 

»Kaj je tvoj cilj?« Učiteljica se zmede.  

Izrazim mnenje, da je potrebno razmejiti in jasno opredeliti, 

kaj pričakuje od otroka, kaj od staršev in kaj od sebe. 

Učiteljica pove, da o tem še ni tako natančno razmišljala. 

Predlagam, da bi bilo dobro, da se pogovori z učenko, kaj je 

razlog, da nima naloge in ji pove, ali naj jih naredi za nazaj in 

do kdaj. Potem to preveri. O tem dogovoru bi bilo smiselno 

obvestiti starše, da bodo otroka podprli. 

Potem govoriva o vaji, ki so jo delali v parih. Z svojo izvedbo 

je zadovoljna. Med pregledovanjem naloge, so bili učenci 

zaposleni. Povem ji, da sem opazila, da ni merila časa, en del 

otrok je imel manj časa kot drugi. Pove, da je res tako, a da je 

hotela s snovjo naprej. Predlagam ji, da jih opozori vnaprej, 

da imajo še minuto, da zaključijo,  tako da vedo, koliko časa 

še imajo, sicer pa če postavi čas, je dobro če se ga drţi. Tudi 

to prispeva k disciplini. Čeprav vaje niso dokončali, jim je 

rekla, da ni treba dokončati. Spomnim jo, da mi je v prejšnjem 

pogovoru povedala, da več otrok ne dokončuje prepisov. 

Vprašam jo, kakšna so njena pričakovanja v zvezi z 

dokončevanjem, česa jih ţeli naučiti?  Vprašanje je zanjo 

novo. Bo razmislila. Doslej ni pomislila, da morda daje 

nasprotujoča si navodila. Povem, da je po mojem mnenju 

pomembna jasnost, kdaj je kaj treba dokončati. 

Povem ji, da sem opazila, da so jo otroci vprašali, ali naj 

zaprejo zvezke, ko jim je predvajala pesmice, in vprašam,  ali 

jim je ţe kdaj prej dala tako navodilo. Pove, da ne in da ga 

mogoče dajejo drugi učitelji. Vprašam jo, ali ji je pomembno, 

da zaprejo zvezke in laţje usmerijo pozornost na poslušanje. 

Odgovori, da je to tako. Namerava jih spodbuditi k temu. 

 

 

Zavedanje se širi. Zazna 

spremembe in se jih veseli. 

 

Pozitivna povratna 

informacija njenih kvalitetah. 

 

 

Dogovor o nadaljevanju. 

 

 

 

Ozaveščanje ravnanja. 

 

 

Razmejitev odgovornosti ,v 

zvezi z domačimi nalogami 

nima izdelanih pravil, 

razmejitev, kaj pričakuje od 

otroka, kaj od njegovih 

staršev ni jasna. 

Širjenje zavedanja. 

 

 

Širjenje zavedanja in nove 

izbire. 

 

 

Pozitivna povratna 

informacija. 

 

Vzpostavljanje novega 

vzorca. 

 

Prekinitev kontakta med 

učenci in učiteljico. 

 

 

Širjenje zavedanja. 
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»Vmes si govorila tišje - opazila sem, da so takrat mirnejši. Si 

to tudi ti opazila?«  Učiteljica pove, da  je to opazila in da je 

zavestno zniţala ton glasu. Na to je ponosna.  

Povem ji tudi, da sem opazila, da jim ni dala odgovora, ko so 

jo prosili za nadaljevanje igrice. Zdelo se mi je, da ne ţeli 

nadaljevati, pogrešala sem, da jim pove, zakaj ne.  

Učiteljica reče, da je opazovala, koliko je ura in da je hotela, 

da imajo še čas za prepis. Vprašam jo, kako to, da jim tega ni 

tako povedala. Odgovori, da ni pomislila na to. Povem ji, da 

je po mojem mnenju v komunikaciji  pomembno odzivanje, to 

pomeni ostajanje v kontaktu. »Če želiš, da te poslušajo, jih 

poslušaj. Če ne daš odgovora, ignoriraš vprašanje, se po 

mojem mnenju vzpostavlja kultura neposlušanja, neodzivanja, 

ignoriranja.« Povem svojo domnevo, da verjetno tudi to 

prispeva k nemiru.  

Opozorim jo na naslednji pomemben trenutek, ko se je 

odzvala na otroka in mu pokazala, da ga sliši in mu dala 

odziv: obljubo, da bodo naslednjo uro delali to igrico do 

konca. Vprašam jo, kako se je takrat počutila. Pove, da jo bil 

to zanjo prijeten trenutek. 

Povem ji, da sem opazila, da je bila videti pozorna, topla in 

razumevajoča do otrokovih ţelja in hkrati je drţala mejo.  

Pogovarjava se o doslednosti  zahteve dvigovanja rok. 

Predstavim ji svoje opaţanje, da včasih zahteva dvig roke, 

drugič pa dovoli, da otroci govorijo, ne da bi dvignili roke. 

Preverim, ali se tega zaveda in jo vprašam, kaj ţeli v zvezi z 

dvigovanjem rok. Ali potrebujejo to pravilo? Ali ga ona 

potrebuje? Če hoče, da dvigujejo roke - potem bi jih bilo 

smiselno na to takoj opozoriti in jim z dejanjem pokazati, da ji 

je to pomembno, tako da prednost tistim, ki roko dvignejo. Ali 

pa počakati na tišino.  

Učiteljica opaţa nekonsistentnost pri sebi. Pravi, da se mora 

bolj disciplinirati. Spomnim jo, da vedenje daje sporočilo o 

tem, kaj je učitelju pomembno - ne to, kar reče učencem. 

Učiteljica se strinja. Pravi le, da je teţko na vse pozorna. 

Vprašam jo, kaj bi ji pomagalo, da bi bila bolj pozorna. Pravi, 

da si bo napisala listke, nekakšne opomnike, da se bo večkrat 

spomnila oz. da ne bo pozabila.  

Na koncu sva govorili še o pozitivnih povratnih informacijah 

razredu, opazila je, da ni nič pohvalila učencev, čeprav je uro 

doţivela kot eno najboljših.  

Pohvalila sem jo, ker je toliko stvari sama opazila, tudi 

kontakt z razredom je bil mnogo boljši. S tem se je strinjala, 

saj je to opazila tudi sama. 

Dogovorili sva se za novo hospitacijo čez dva tedna, v tem 

času bo to, kar je spoznala, preizkušala v praksi. Bila je videti 

zadovoljna. Na vprašanje, kaj ji bo pomagalo k spremembi, je 

odgovorila, da konkretnost povratnih informacij, ki jih je 

 

 

Prepoznavanje, kdaj je v 

kontaktu z otroki. 

 

 

 

 

Zavedanje svojih potreb in 

načina izraţanja potreb oz. 

zahtev. 

Ozaveščanje svojih potreb in 

zahtev. 

 

 

 

 

Prepoznavanje vzorca in 

iskanje notranje podpore za 

vzpostavitev novega vzorca 

in ohranjanje spremembe. 

 

 

 

 

Pozitivna povratna 

informacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi dogovori. 
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prejela od mene in ideje, kaj lahko naredi drugače. 

 Pogovor z učiteljico 

Pove, da se drugače počuti še preden vstopi skozi vrata v 

učilnico. Počuti se samozavestna, ne boji se več, kako bo 

umirila otroke. Pravi, da jo učenci bolj sprejemajo kot 

učiteljico, kar opazi iz tega, da ji bolj sledijo. Pove, da so jo 

prej imeli bolj kot za enakovredno, kot prijateljico, zdaj pa 

čuti, da jo bolj spoštujejo, »…sedaj vedo, da sem jaz 

učiteljica, oni pa učenci.« Vprašam jo, ali tudi ona zdaj bolj 

doţivlja sebe kot učiteljico. Pritrdi. »Sedaj se počutim, da sem 

jaz učiteljica in da vodim, ne pa tako kot prej, da se ni vedelo, 

kdo je učitelj.« 

 

 

 

Zavedanje vzorca. 

Zavedanje sebe. 

Proslavljanje uspeha, 

zadovoljstvo. 

 

Vir: lasten 

 

 

5.2.2 Svetovanje učiteljici - opis svetovalnega procesa z vidika gestalt pristopa 

 

Fenomenologija svetovalne situacije: Učiteljica je prvo leto na šoli, nimava predhodnih 

izkušenj druga z drugo. Prvič delava skupaj, zato morava šele ustvariti delovni odnos. V 

prvem srečanju ji opišem svoj način dela. Predlagam ji, da se osredotočava na opazovanje 

konkretnih situacij, ki jim sledi pogovor. Pogovor bo namenjen refleksiji, ozaveščanju, 

skupnemu raziskovanju in iskanju drugačnih, novih izbir. Z opisanim načinom dela se strinja, 

nima pa še predhodnih izkušenj s svetovanjem. Skleneva dogovor o zaupnosti, kar v najinem 

primeru tudi pomeni, da ne poročam o najinem delu vodstvu. Ta vidik izostrim in s tem 

dogovorom vzpostaviva določeno mero začetne varnosti. Povem ji, da se bom v svetovalnem 

procesu osredotočala izključno na njene potrebe in sledila temu, kar si ţeli od svetovanja, 

prav tako sva se dogovorili, da bo ona povedala, koliko hospitacij, kje in kdaj si jih ţeli. S tem 

prenesem kontrolo v njene roke in se tako razlikujem od vodstva, ki običajno napoveduje 

hospitacije. 

 

Učiteljica ima teţave z disciplino v razredu. To opaţa sama, ima pa tudi povratne informacije 

od ravnateljice. Na pobudo ravnateljice sama zaprosi za pomoč. Jasno formulira svoj cilj, da 

ţeli vzpostaviti disciplino med učenci in pridobiti avtoriteto. Na prvem srečanju sicer deluje 

negotova, a z jasno namero, da nekaj spremeni. Opaţam, da je motivirana in samoiniciativna, 

saj sama išče načine, nove pristope, da bi bolje delovala v razredu.   

 

Fenomenologija situacije v razredu: Hospitiram pri pouku v dveh različnih razredih. 

Opazujem, kdaj so učenci nemirni, kdaj se umirijo. Opazujem tudi interakcije med učiteljico 

in učenci. Struktura ni jasno vzpostavljena. V komunikaciji se ne slišijo - niso vzpostavljeni 

pogoji za komunikacijo. 

 

Pri učiteljici opazim nekongruentnost, nekonsistentnost besed in dejanj. V skupini pogosto 

zaznam zmedenost, nejasnost. Ko izgubijo kontakt z učiteljico, se učenci umaknejo v nemir. 

Ko so učenci nemirni, postane učiteljica napeta, začne hiteti, postane glasnejša. 

 

Uporabim fenomenološko metodo in v pogovoru opisujem konkretne situacije, uporabim 

iste besede, kot jih je izrekla ali so jih izrekli učenci. Prosim jo, da pove svoja opaţanja in 

kako je ona sama zaznala situacijo. Moj interes je usmerjen v to, kako učiteljica zaznava sebe 
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v razredu, kako doţivlja učence, kaj občuti v sebi, kadar postanejo učenci nemirni. Pogosto jo 

vprašam, kaj je v določeni situaciji ţelela, kaj je bil njen namen. Izmenjujeva opaţanja. 

Preverjam svoje razumevanje tega, kar vidim in slišim. Preverjam domneve. Raziskujeva 

njene reakcije.  

 

Raziskovanje je usmerjeno v to, kaj je teţava za učiteljico. Kakšen pomen daje nemiru v 

razredu? Ali se je dialog z učenci kje ustavil oziroma ali se je sploh vzpostavil? Kako lahko 

podpre dialog z učenci? Na kakšen način učenci izraţajo potrebe? Kako ona razume njihove 

potrebe? Ali jih sliši in vidi? Ali preverja z njimi, kaj se dogaja  'tu in zdaj' v razredu? Kakšno 

podporo vsak od njih potrebuje? Kaj dela drugače, kadar ni nemira ali kadar se nemira in 

neupoštevanja navodil ne boji? Kaj bi jo podpiralo, da bi bila bolj prisotna in v kontaktu z 

učenci? Kako ji jaz lahko pomagam? 

 

Veliko pozornosti namenjam krepitvizavedanja.  

• Kontinuum zavedanja sebe je povezano s zavedanjem čutov, čustev, zavedanjem 

kognicije in zavedanjem pomenov, kot se pojavljajo. Učiteljica se nekaterih svojih 

odzivov ne zaveda v konkretni situaciji, ko se kasneje o situacijah pogovarjava, jih 

ozavesti. Prepozna, kaj je hotela, katerim svojim predpostavkam je sledila, kakšno je 

bilo njeno občutje v situaciji. Tak je primer z njeno zahtevo v zvezi za dvigovanje rok. 

Dvigovanje rok je sicer postavila kot pravilo, potem pa je dovolila, da na njena 

vprašanja odgovarjajo tudi otroci, ki rok niso dvigovali. Zavedati se je začela, da se 

mora sama drţati pravila in da je s svojim vedenjem sporočala drugače, lahko pa pravilo 

tudi spremeni. 

• Zavedanje procesov in vzorcev je povezano s tem, kako se učiteljica loti reševanja 

problema, kaj počne, kako se podpira, kako se ustavlja. Učiteljica se zaveda svojega 

strahu in hitenja. Od usmerjenosti na preprečevanje nemira se je preusmerila na 

strukturirano vodenje z jasnim izraţanjem tega, kar ţeli in preverjanjem, kako jo učenci 

razumejo. Zavedala se je svojih nejasnih sporočil, ki so bila mestoma kontradiktorna. 

Zavedala se je, da se mora najprej sama umiriti, da bi lahko mirno delovala do učencev. 

Zavedela se je tudi svojega hitenja in neodzivanja na sporočila učencev. Odkrivala je, 

kako biti čim bolj prisotna in večkrat izmenjevati svoje opaţanje z učenci, usmerila se je 

v popolno dajanje povratne informacije: kaj opaţa, da se dogaja, kaj ţeli od njih in kaj ji 

to pomeni. Tega se je začela učiti. Zavedala se je tudi, kako izgubi oziroma prekinja stik 

z učenci (hitenje, nejasno sporočilo, nepredvidljivost). 

• Zavedanje zavedanja. Kako se učiteljica začne zavedati? Sposobna je samorefleksije. 

Za podporo zavedanju si je napisala nekaj barvnih listkov: Počasi. Preveri. Napovej. 

Bodi jasna. 

 

Učiteljičina glavna tema (figura) je strah pred nemirom v razredu in ali bo uspela pripraviti 

učence k sodelovanju. Sledi tej svoji potrebi in skuša vzpostaviti kontrolo. To počne z 

dvigovanjem glasu in opozarjanjem učencev na pravila. Motnja v interakciji je v aktivnostih, 

ki ne pripeljejo v kontakt. Kontakt z učenci večkrat prekine s tem, da ne izrazi svojega 

pričakovanja, zahteve ali ţelje (retrofleksija) in ima premalo stika in posledično tudi dialoga z 

učenci. Motnja v samoregulaciji se pojavi v delu vzpostavljanja kontakta. V polju je veliko 

nejasnosti o pričakovanjih, učiteljica se ne zaveda vseh svojih pričakovanj ali pa jih ne izrazi. 

Figura, ki ji kot svetovalka sledim, pa je učiteljičina prisotnost, pozornost in zavedanje sebe in 

kontakt z učenci. Učinkovita samoregulacija se pojavi, ko učiteljica zavestno zniţa glasnost 

glasu, ko počaka, da se pozornost učencev usmeri k njej itd. 
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Prisotnost pomeni biti »tukaj in zdaj« s svojo pozornostjo, učiteljica pa opaţa, da je večkrat v 

mislih, kaj je naslednja stvar, ki jo ţeli od učencev. V pogovoru raziskujeva tudi njeno 

pripravljenost, da se odkrito in pristno sreča z učenci, da se zave svojih misli, čustev in 

vedenja kot odziva na njih in do odnosa, ki ga sooblikujejo. Z več zavedanja sebe in situacije 

v razredu in poslušanjem učencev, se krepi tudi učiteljičina prisotnost. Poudarek raziskovanja 

je bolj na avtentičnosti kot na vlogi. 

 

Učiteljica je v individualnih interakcijah topla, prijazna in mehka ima osebni odnos do otrok 

in tudi do mene. V odnosu do skupine, kadar nagovarja vse učence, pa se te njene kvalitete 

izgubijo. Teţko preklaplja med pozornostjo na celo skupino in pozornostjo na posameznika. 

Ne preverja razumevanja, odzive presliši ali ignorira. Spodbujam učiteljico, da ohranja 

odprtost in sprejemanje učencev s prepoznavanjem njihovih potreb, da se poskuša srečati z 

njimi kot človek s človekom (I-Thou odnos), da razširi komunikacijo z njimi, da jih ne vidi 

kot objekte vzgoje in izobraţevanja in ne komunicira z njimi le v smeri, da bi dosegla učni 

cilj, pač pa da z njimi oblikuje odnos in v njih vidi najprej osebe, potem šele kot učence. 

Dogovore in navodila spreminja hitro, včasih tudi brez pojasnila. S hitrimi spremembami 

vnaša zmedo. V pogovoru jo usmerjam k osebnemu govoru, očesnemu kontaktu z učenci in 

spodbujanju medsebojnih odzivov in jasno izraţanje in preverjanje razumevanja med njimi.  

 

V interakciji z učenci se odmika iz sedanjosti (tega, kar se dogaja) v 'prihodnost' (kar naj bi se 

dogajalo). Preveva jo negotovost in usmerjenost v storilnost, opravljanje naloge. Skuša imeti 

kontrolo nad učenci, ko izgubi kontakt z njimi, se ne ustavi, pač pa gre v novo akcijo. Pozorna 

sem na nejasnosti in pomagam pri ozaveščanju s tem, da ji povem, kaj sem opazila in jo 

vprašam, kako je situacijo doţivela. Predlagam upočasnitev in usmerjanje na sedanjost, da 

se večkrat vrne k zavedanju sebe v situaciji. 

 

Meje so ohlapne, nejasne. Sebe ne razmeji, ker ne izrazi jasno svojih pričakovanj do učencev. 

Ostaja v vlogi učiteljice, premalo je pristnega stika. Raziskujeva, kakšno je njeno 

razumevanje lastne vloge, kje so njene meje in kako jih definira. Učiteljica ugotavlja, da je v 

zvezi z mejami v njej precej nejasnosti in da meje zazna, ko jih učenci ţe prekoračijo. Takrat 

reagira, v pogovoru pa je začela razmišljati o tem, kako bi postala bolj proaktivna. Več tudi 

opazuje, kakšen je učinek njenih besed in ravnanja na učence. S preizkušanjem drugačnih 

besed in vedenja ugotavlja, kaj bolje deluje na skupino. Pri tem je po mojem mnenju bila 

pomembna analiza tistih delov ure, ko so ji učenci sledili in je bila v razredu delovna 

atmosfera, ko so učenci sodelovali in se učili. Iz takšnih situacij ugotovi, kaj deluje. 

 

Krepitev odgovornosti prepoznavam v tem, da učiteljica nemir učencev ne prepoznava le kot 

nespoštovanje njene avtoritete, pač pa tudi izraţanje njihovih potreb (po gibanju, po 

govorjenju, pa zabavi) in da opazi, kako sama s svojim ravnanjem vpliva na pojav nemira (če 

ne da jasnih navodil, če ne napove spremembe in ne da dovolj časa, da učenci svojo aktivnost 

končajo in se preusmerijo v novo aktivnost). Bolj ko ji uspeva prevzemanje kontrole nad 

vodenjem, bolj uporablja jezik odgovornosti. Opazila je, da jasna struktura pomembno vpliva 

na razredno klimo in začela je razmišljati, kaj lahko spremeni v strukturi. Pomembno je bilo 

tudi to, da se je začela zavedati, kdaj in kako izgubi kontakt z učenci, povečalo se je njeno 

zavedanje komunikacije - poslušanje, preverjanje razumljenega. Od reaktivnega vzorca se je 

preusmerila v proaktivnost, sistematičnost in strukturo. 

 

Zlahka prepozna možnosti in nove izbire, pripravljena je poskusiti nove stvari. Sprašuje in 

išče nove ideje, tako da predlagam in svetujem drugačne načine. Tudi sama išče različne vaje, 

se posvetuje s kolegicami, vpeljuje več sodelovalnega učenja, delo v parih in trojkah, v vaje 
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vključuje tudi gibanje. Spodbujam njeno naravno teţnjo za realizacijo potencialov. Usmerim 

pozornost na njene ideje in predloge.  

 

Celostna naravnanost v svetovalnem procesu se kaţe v tem, da raziskujeva tako njeno 

notranje doţivljanje, kot njen način dela, interakcije in odnose med njo in učenci. V zavedanje 

prinašam podatke o tem, kar opaţam, tudi kako uravnava glas in kako se giblje po prostoru. 

Pokaţem ji vaje za razvijanje čuječe prisotnosti v telesu. 
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5.2.3 Področja opazovanja svetovalca v svetovalnem procesu v gestalt pristopu 

 

Preglednica 7: Samoevalvacija drugega primera 
 

Področja opazovanja svetovalca 

 

Evalvacija svetovalca 

1. Kvaliteta kontakta med seboj 

in svetovancem? 

Prisoten je bil očesni kontakt, poslušanje, spoštljivost. V 

kontaktu zaupljivost, razumevanje, vzajemnost. 

2. Kakšno podporo ima 

svetovalec v sebi in zunaj sebe 

(v okolju)? 

Podporo v sebi sem zgradila iz jasnega dogovora z učiteljico o 

najinem sodelovanju. Razmejila sem vlogi. Podpora mi je 

poznavanje dela v razredu in lastne izkušnje pri vodenju skupin 

ter iz svojih terapevtskih izkušenj. 

3. Kakšno podporo ima 

svetovanec v sebi in zunaj 

sebe (v okolju)? 

Učiteljica ima iskreno ţeljo po spremembi, ţeljo po spoznavanju 

in ţeljo po spremembi. Zaveda se, da ima še veliko moţnosti za 

učenje, je motivirana. Hitro razume, ozavesti in poskuša delati 

drugače, je vztrajna in sama preizkuša nove stvari in povezuje z 

drugimi znanji. Opazi lastni napredek in ga je vesela. Tako je 

povezala informacije o formativnem spremljanju pouka in 

najino delo. Išče podporo tudi zunaj sebe. Do mene kot 

svetovalke je odprta, sprašuje in skrbna v dogovorih. Spontano 

kontaktna.  

4. Ali svetovanec sprejema to, 

kar je?  

Učiteljica je sprejemala to, kar je. Iskreno je izraţala svojo 

negotovost, dvome. Spraševala. Raziskovala. Odgovornosti ni 

prenašale na učence, čeprav je sprejemala, da so različni. 

Upoštevala je tako notranje kot zunanje okoliščine, na primer 

utrujenost učencev, kadar je imela zadnjo uro. 

5. Ali imamo spoštovanje do 

svetovančevih  meja in 

odporov in ali smo 

pripravljeni, da jih 

raziskujemo s svetovancem? 

Spoštovanje je bilo vzajemno. Spoštovanje meja izraţam na 

način, da preverim, kaj ţeli od svetovanja, sledim njenim 

potrebam in pazim na razmerje med podporo in izzivom. Nudim 

ji pozitivne povratne informacije in strokovne informacije v 

smislu znanja. Skrbim, za horizontalen odnos in dialog. 

6. Ali je svetovanec  pripravljen, 

da raziskuje in ali razume, da 

je učenje moţno v stanju 

budne pozornosti? 

Učiteljica je pripravljena raziskovati, poskušati nove načine. 

Pogostost srečanj in hospitacij predlaga sama. Aktivno raziskuje 

tudi druge vire informacij. 

7. Ali se svetovanec zaveda: 

misli, čustev in pomenov, ki 

jih pripisuje?  

 

8. Se zaveda vzorcev? 

Učiteljica zna dobro opisati, kaj čuti in misli, ko se o tem 

pogovarjava. Vzorcev se zaveda in jih ţeli spremeniti. Zaveda 

se, kaj je njena notranja podpora (upočasnitev, zavedanje telesa, 

vnaprej določeni cilji) in aktivno uporabi tudi zunanjo podporo 

(svetovanje in druge vire informacij, tudi pomoč kolegic). 

 

Vir: lasten 
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Preglednica 8: Značilnosti gestalt pristopa 
 

Vpliv na doseganje 

učinkov 

Gestalt pristop 

Značilnosti gestalt 

pristopa, ki 

vplivajo na 

doseganje učinkov 

Fenomenološko raziskovanje/fenomenološka metoda opisovanja tega, kar 

se je zgodilo v razredu. Ločevanje med opisom dejstev, domnevami in 

doţivljanjem.  

Dialoška metoda: horizontalna, inkluzivna in vzajemna komunikacija z 

učiteljico. 

Usmerjenost na sedanjost: kaj se dogaja v njej prav zdaj med pogovorom, 

kaj čuti, misli in ţeli. 

Celosten, holističen pogled na probleme, kar pomeni, da jih ne obravnavava 

izolirano, ampak v kontekstu vseh moţnih (so)vplivanj, tako znotraj nje kot 

med učenci . 

Osredotočanje na dogajanje v polju: 

1. Izkustveno polje - kako se oseba zaveda in organizira svoje 

fenomenološko polje oziroma svojo realnost. 

2. Odnosno polje - se nanaša na odnos med svetovalcem in svetovancem. 

3. Večje polje - ţivljenjski kontekst svetovanca. 

Sledenje petim osnovnim principom teorije polja: organiziranosti, sočasnosti, 

vedno se spreminjajočega procesa, posameznosti in relevantnosti. 

(Vsi pojavi so razumljeni kot vedno se spreminjajoč proces in ne kot statična 

struktura. Vse v polju je dinamično, vse je v polju povezano in nič ne more biti 

izključeno kot nepomembno. Vse se neprestano spreminja. Učiteljičin kontekst 

je njeno fenomenološko polje in vključuje njeno trenutno situacijo, osebno 

zgodovino, misli, čustva, zavestna in nezavedna prepričanja, spomine na 

pretekle izkušnje, upanja in aspiracije itn. Raziskovanje tega, kako učiteljica 

zbira podatke, iz katerih tvori pomensko celoto, kaj vzame iz okolja in to 

razgradi in iz tega naredi del sebe. Pomembna je njena sposobnost zaznave 

sebe v prostoru, ki omogoča narediti kontakt ali se iz njega umakniti. 

Sposobnost, da ustvari jasno figuro (temo), ki temelji na potrebi, ţelji ali 

interesu in jo orientira v okolju. Ozadje vključuje vse ostalo, česar se zaveda, 

prepričanja, verovanja, aspiracije, pričakovanja in trenutno izkustvo in daje 

figuri  pomen.) 

Svetovanje je torej usmerjeno na dogajanje v polju, tako da svetovancu 

pomaga ostriti zavedanje tega dogajanja. 

Intervencije, ki 

vplivajo na 

doseganje učinkov 

Postavljanje vprašanj in preokvirjanje: raziskujeva njene domneve, 

potrebe, njen namen. 

Pristna in sočutna, spoštljiva komunikacija. Izmenjava opaţanja in izkušenj. 

Povzemanje in preverjanje razumevanja. 

Čuječa prisotnost - spodbujanje s pozitivnimi povratnimi informacijami o 

opaţenih spremembah, napredku, učiteljičinih kvalitet. 

Eksperimentiranje - iskanje različnih načinov komunikacije, preizkušanje 

stavkov, strukturiranje ure ... Vţivljanje v učence. 

 

Vir: lasten 
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5.2.4 Svetovanje učiteljici - opis svetovalnega procesa z vidika po sinergetičnih 

generičnih načelih 

 

Prvo načelo: Pogoji za stabilnost (Dogovor o sodelovanju, instrumentalna definicija 

problema) 

 

Stabilnost je bila zagotovljena, ko sva sklenili dogovor o načinu dela ter o zaupnosti, 

prostovoljnosti, torej da o najinem delu ne poročam vodstvu. Z vidika stabilnosti je bilo 

pomembno tudi to, da se je sama odločila za iskanje podpore. Skupaj sva se dogovorili o 

načinu učenja in svetovanja. Proces se je začel strukturirano, svoj cilj je določila ţe v pismu. 

Rada bi vzpostavljala disciplino v razredu oziroma vzpostavila avtoriteto v razredu. 

 

Instrumentalna definicija problema: Strinjali sva se o načinu dela, da izhajava iz 

konkretnih situacij. Pokazala je veliko pripravljenosti za neposredno opazovanje situacij, kar 

mnogim predstavlja teţavo. Znanje za ravnanje: strokovno znanje o tem, kaj vidim kot 

teţavo sem povedala na preprost način, v vsakdanjem jeziku. Govorila sem o potrebi po 

nadzoru, kontaktu in prisotnosti (prezenci) ter zavedanju sebe. Teme so ji bile blizu. 

 

Osebno vodenje - dialog je bil pomemben element tega procesa. Ohranjala sem strukturo 

fenomenološkega opisa situacij in dodajala svoje domneve ter jih preverjala z njo. Uporabljala 

sem preprost jezik in se drţala konkretnih situacij. Preverjala sem tudi, kako se počuti, ko 

sem v razredu in opazujem njeno delo, in kako ji je, ko ji pripovedujem svoja opaţanja. 

Povedala je, da mi zaupa in da je vesela, da ji povem stvari, ki se jih sama ne zaveda. 

Hvaleţna je tudi za praktične napotke in ideje, kaj bi lahko še storila ali drugače naredila. 

 

Usmerjenost na sedanjost: Teţava učiteljice X se kaţe v tem, da ni polno prisotna v 

sedanjem trenutku in s tem, kar je. V mislih je pri svoji nalogi, cilju, ki ga ţeli opraviti v tisti 

uri. Tako je premalo v stiku sama s seboj in z učenci. Manjka odnosna komponenta, pogosto 

prekinja kontakt. Kadar pa je v kontaktu z učenci, je topla in sočutna. Ozaveščanje trenutne 

situacije in sebe v njej je njena najbolj temeljna naloga. Zaznava, da nima stika z učenci, kar ji 

sproţi nemir in skuša pridobiti nadzor nad njimi. To poskuša doseči z dvignjenim glasom. 

Namesto pozitivnih podkrepitev občasno uporablja groţnje, na primer, da jih bo poslala k 

pomočnici ravnateljice. Izraţa tudi strah, da ne bo uspela zadovoljiti pričakovanj vodstva. 

Usmerjenost na sedanjost je bila prisotna tudi v najinih pogovorih, saj sva ves čas govorili o 

pravkar videnih situacijah. Pomembna naloga je tudi, ostati s tem, kar je.  

 

Drugo načelo: Razlikovanje vzorcev relevantnega sistema  
 

Od prvega pogovora dalje, je učiteljica usmerjena le v to, kako delati drugače. Sicer pojasni, 

da so učenci zadnjo uro bolj nemirni, a ne išče vzrokov za nemir le v njih. Ni ji všeč, da bi 

otrokom grozila, njena glavna skrb je, kako jih pripraviti do tega, da bi ji sledili. Tu pa posega 

po metodah nadzora, namesto po metodah vzpostavljanja stika. Vzorec je prekinjaje kontakta. 

V komunikaciji ima teţavo s poslušanjem (ker je ţe v mislih pri naslednji nalogi) in s 

preverjanjem slišanega. Ne preveri, kako so jo razumeli učenci, niti ne preveri, ali jih je prav 

razumela. Tako gre veliko interakcij med njimi druga mimo druge, ne da bi se srečali. 

 

Tretje načelo: Upoštevanje smiselnosti/dajanje priznanja  

 

Učiteljici je svetovanje smiselno, ker dobi veliko konkretnih in uporabnih informacij, ţeli 

sispremeniti svoj način dela in se v razredu dobro počutiti. Dostikrat je napeta, preden stopi 
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pred učence, in jo je kar strah, kako bo tekla ura. Ne uţiva toliko v svojem delu, kot bi lahko. 

Ţeli si, da bi imela dober odnos z učenci, ne zaveda se, kako se iz kontakta z njimi umika. 

Kontakt si ţeli in je pripravljena veliko vloţiti, da ga ustvari.  

 

Četrto načelo: Prepoznavanje spremenljivk nadzora / kaj energizira in kaj destabilizira 

sistem  
 

Učiteljico energizira lasten uspeh, ko opazi, da je s spremenjenim načinom dajanja navodil 

bolj uspešna, ji to da veselje za nadaljevanje. Ko ozavesti, na primer da učencev s kričanjem 

ne umiri, se popravi. Prepozna, kaj uspešno izvaja. Energizira jo, da podobne teme, o katerih 

se pogovarjava v povezavi z njenimi urami, najde tudi drugod. Tako se njeno znanje povezuje 

in integrira. 

 

Peto načelo: Destabiliziranje/krepitev nihanja 

 

Učiteljica ima prepričanje, da če bo bolj kontaktna, bolj čustveno dosegljiva učencem, potem 

jo bodo učenci še bolj izkoriščali. Zato vzpostavlja mejo z navidezno nedostopnostjo in 

ignoriranjem njihovih vprašanj in prošenj. Nadene si masko strogosti. V svetovalnem procesu 

začne raziskovati, kako bi ohranila avtoriteto v smislu vodenja in odločanja in hkrati imela 

dober stik z učenci in z njimi ostajala v dialogu. V tem smislu gre bolj za sposobnost 

razmejevanja, poslušanja in dajanje jasnih sporočil učencem. Ozavešča svoje potrebe po 

mejah in načine, da jih izrazi. Mejo, ki jo postavlja navzven do učencev mora najprej najti v 

sebi, se jasno zavedati, kaj ţeli. Ko jemlje resno sebe, jo jemljejo resno tudi učenci. 

Prepoznava, da se je pomembno odzivati sproti in dajati učencem tudi pozitivna povratna 

informacija. Poskuša ostati prisotna in v kontaktu, se z njimi dogovarjati, soustvarjati z učenci 

(učenci so radi igrali vajo štetja, z njimi se je dogovorila, da jo bodo ponovno izvedli 

naslednjo uro).  

 

Šesto načelo: Kairós / resonanca / sinhronizacija  

 

Med uro je stopila k meni in z nasmehom, začudeno in veselo rekla, da tako mirni in pridni še 

nikoli niso bili. V učilnico je bilo mirno delovno vzdušje. Obe sva se hkrati nasmehnili in 

uţivali trenutek. 

 

Sedmo načelo: Prekinitev simetrije med starimi in novimi vzorci 

 

Pomagalo je raziskovanje in ozaveščanje, kaj je spremenila in kaj od tega je delovalo. V 

pogovoru sva pregledali, katere njeni načini prekinjajo kontakt z učenci in katere krepijo 

kontakt. Prepoznavala je razliko. Ko jih je ozavestila, jih je poskušala uporabiti, kadar se je 

spomnila. Povedala je, da včasih preprosto pozabi ali pa se spomni šele kasneje. Opogumljala 

sem jo, da je vedno znova moţnost, da jih uporabi. Opaţala je, da deluje, če si dobro zamisli, 

kaj bo učencem rekla, jim opiše, kaj bo storila in kaj od njih pričakuje in preveri z njimi, kako 

so jo razumeli. Razliko sem opazila pri naslednji hospitaciji. Veliko tega, o čemer sva 

govorili, je upoštevala in uporabila.  

 

Največ je k stabilizaciji in integraciji novih vzorcev prispevalo to, da je novitete uporabila v 

praksi. Na vprašanje, kaj bi jo podprlo, da bi jih uporabljala še več, je odgovorila, da si jih bo 

zapisala na barvne listke, jih imela pri sebi in večkrat pogledala, da se bo spomnila. Pove, da 

bo na listke napisala na primer: Počakaj. Ustavi se. Govori tišje. Povem ji, da cenim, kako 

odprta je za spremembe in pogumna v korakih.  
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Osmo načelo: Stabiliziranje želenih sprememb  

 

To je faza, v kateri se zdaj učiteljica še vedno nahaja. Pove, da so kdaj ure bolj mirne, kdaj pa 

tudi ne, a zdaj ve, na kaj naj bo pozorna. Potrebuje podporo, da sprejme, da napredek ni ves 

čas linearno vzpenjajoč, pač pa da so nihanja del procesa, da potrebuje vztrajanje in čas tako 

ona kot tudi učenci. Nov vzorec ravnanja se je izkazal za uspešnega.  

 

 

5.2.5 Samorefleksija svetovalke 

 

Kako sem kot svetovalka doţivljala sebe in svetovanko s strokovnega in osebnega vidika? 

 

V vseh srečanjih sem skrbela za kontakt z učiteljico, kar pomeni, da sem bila pozorna nase, 

kaj doţivljam v stiku z njo, na njene odzive in na to, kaj se dogaja med nama. Od nekaj 

začetne zadrţanosti, saj sva prvič sodelovali in se še nisva poznali, sva hitro vzpostavili dober 

delovni odnos z veliko mero zaupljivosti. Proces sem strukturirala v dva dela, hospitiranje pri 

pouku in pogovori po hospitacijah. Vmes je prihajalo tudi do spontanih pogovorov, ko sva se 

srečali v jedilnici ali na hodniku. Učiteljico sem doţivljala kot odprto, učečo se in 

zainteresirano. V procesu sem z metapozicije opazovala, kaj je tisto, kar učiteljico spodbuja, 

jo podpira, da je lahko začela s spreminjanjem svojih vzorcev. Pozorna sem bila na to, da sem 

v svoji povratni informaciji podajala pravo mero izzivov in podpore. Paralelni proces sem 

opazila v tem, da sem v začetku svetovalnega procesa dajala manj pozitivnih povratnih 

informacij kot v kasnejših srečanjih, podobno kot je ona dajala malo pozitivnih povratnih 

informacij učencem. Tega sem se zavedla takrat, ko sem to opazila pri njej. Najbolj so se je 

dotaknili moji opisi njenih odzivov na učence, ki se jih v situacijah ni polno zavedala, pa tudi 

opisi reakcij učencev, ki jih zaradi osredotočenosti na cilj - načrtovana obravnava učne snovi - 

ni opazila. V najinih pogovorih sem se spomnila tudi svojih začetkov poučevanja v razredu in 

teţav z vodenjem učencev. Z njo sem delila nekatere izkušnje. Opazila sem, da se je sprostila, 

ko je slišala, da sem se srečala s podobnimi teţavami. Najbolj ji je bila všeč konkretnost in 

praktičnost, saj sem ji pokazala nekaj pristopov, za katere še ni slišala ali se jih sama še ni 

domislila - na primer, da učencem vnaprej pove, koliko je še časa do konca ure in jih prosi za 

sodelovanje, ali da namesto glasu (besede) uporabi zvonček ali plosk roke ali da jim da 

natančnejša navodila, kot na primer, naj jo vsi pogledajo in počaka, da jo pogledajo preden 

nadaljuje s pripovedovanjem. 

 

Najini pogovori so tekli sproščeno, zagotovila sem, da imava obe dovolj časa, da nisva bili 

moteni oziroma pod pritiskom časa. Ob njej sem se počutila sprejeto, nisem občutila distance 

zaradi razlike v letih ali distanco kot do strokovnjaka, pač pa je bila izmenjava sproščena, 

topla, včasih sva se skupaj nasmejali kakšni situaciji. Učiteljica je predvsem potrebovala 

podporo pri zavedanju in prepoznavanje svojih virov moči, zato sem jo večinoma usmerjala v 

toku njenih misli, jo aktivno poslušala (pomeni, da sem bila prisotna, čuječa, sočutna, pristna 

v odzivih) in pozorna na ključne točke preloma med starimi in novimi vzorci. Na začetku 

vsake hospitacije sem jo vprašala, na kaj ţeli, da sem pri opazovanju posebej pozorna in na 

začetku vsakega pogovora sem jo vprašala, kako se počuti po uri, s čim je zadovoljna in kaj jo 

je motilo. Usmerjala sem jo v to, da je prepoznala in cenila svoje uspehe, male korake in 

spremembe. Opazila sem vsako novo samoregulacijo, kar je svetovanka tudi potrdila v 

pogovoru. Iz učiteljičinih odzivov in sprememb, ki jih je začela uvajati, lahko razberem, da ji 

je svetovalni proces pomagal k ozaveščanju in uvajanju sprememb, s katerimi laţje dosega 

svoj cilj - vzpostavljanje avtoritete in discipline v razredu. 
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5.3 Prikaz primera: Tretji primer - svetovalno delo s timom 
 

 

Opis moje vloge  

 

V šoli, kjer sem zaposlena kot svetovalna delavka, tim svetovalnih delavcev sestavljamo: dve 

socialni pedagoginji, socialna delavka (vse zaposlene za polovični delovni čas) in psiholog. 

Pouk se izvaja v dveh zgradbah, tako da imamo tudi svetovalci prostore v dveh zgradbah. 

Svetovalni delavci si razdelimo skrbništvo nad oddelki, kar pomeni, da se učitelji, starši in 

učenci obračajo na tistega svetovalnega delavca, ki je skrbnik oddelka. Aktiv ŠSS se sestaja 

tedensko, da se posvetujemo, reflektiramo svoje delo, izmenjujemo informacije. 

 

 

Kontekst 

 

V primeru, ki ga bom opisala, sem sodelovala kot koordinatorica strokovnega tima, ki smo 

ga sestavljale: razredničarka, socialna delavka, učiteljica OPB, prostovoljka in socialna 

pedagoginja ter pomočnica ravnateljice. V opisanem primeru sem bila na voljo tudi za 

individualno posvetovanje socialni delavki, razredničarki, učiteljici in prostovoljki. Skrbnica 

oddelka je bila svetovalna delavka in je vodila primer. 

 

Tim se je oblikoval v kontekstu situacije, ki je nastala v oddelku zaradi stopnjevanja motečega 

vedenja učenca. Tim se je v drugem šolskem letu delno preoblikoval, saj sta oddelek prevzeli 

druga razredničarka in učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja. To je seveda vplivalo na 

delovanje šolskega tima, saj smo morali obnoviti začetne faze oblikovanja tima. Na novo smo 

sklenile dogovor o sodelovanju in razdelitvi vlog ter načinu dela. Obe leti je bila vodja 

primera socialna delavka, moja vloga je ostala enaka. V drugem letu delovanja šolskega tima 

sem prevzela še svetovanje staršem učenca U. 
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Slika 6: Grafični prikaz udeleženih – sestava šolskega tima 
 

 
 

Vir: lasten 

 

 

Slika 7: Grafični prikaz udeleženih – sodelujoči v svetovalnem procesu 
 

 
 

Vir: lasten  
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5.3.1 Kronološki prikaz svetovalnega procesa - tretji primer 

 

Preglednica 9: Kronološki prikaz svetovalnega procesa - tretji primer 

 

Legenda: 

SD socialna delavka U - učenec U ZU1;  ZU2;  ZU3,  ZU4 - zunanje ustanove 

US - starši učenca U P - prostovoljke ZS1,  ZS2,  ZS3,  ZS4 - zunanji strokovnjak 

dS - drugi starši R - razredničarke v 1.r., 2.r., 3.r. interakcija 

SP - socialna pedagoginja Uč - učiteljice v OPB Š- šola, RAV - ravnateljica 

K - koordinatorica PR - pomočnica ravnateljice  konfliktni dogodek 

 

 Prvo leto   

ČAS  Zapisi dogodkov v dokumentaciji, kakor so si kronološko sledili.  Dogodki, interakcije, odnosi Opombe, opaţanja,  razmisleki 

maj - 

junij 
Poročilo s pedagoške konference: 

Starši učenca J. se pritoţijo na vedenje U. Ţelijo, da se L in U ne druţita. Spori 

so tudi med starši obeh otrok, ţivijo v isti hiši. Tudi učiteljica opazi konflikt med 

otrokoma. 

Pogovor SD in US 

U-jeva mama pravi, da imajo različen vzgojni stil. Misli, da J. mama potrebuje 

pomoč pri vzgoji. SD ji sporoča: dokler J. mama ne zaprosi za pomoč, ne 

moremo nič svetovati. Svetuje ji, da odnose v hiši urejajo sami, saj so oni tisti, ki 

tam postavljajo pravila. To se šole ne tiče. 

Pogovor: R in SD 

R poroča o U motečem vedenju. 

RUS 

RdS 

Sošolčevi starši iščejo podporo 

šole. 

 

 

SDUS 

SD raziskuje. 

 

Zaznavanje problema. 

 

 

 

Vzpostavljanje komunikacije s 

starši. 
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U postane agresiven, ko se čuti ogroţenega. Išče pozornost, njegovo vedenje je 

nepredvidljivo, »nevaren zase in za druge.«  

Mati ni iskala pomoči za U v šoli, obrnila se je na ZU. Ima predstavo, da hoče 

šola njenega otroka kaznovati. Ima slabo izkušnjo iz vrtca, ko so U postavljali 

pred vrata. Ţeli, da mu dajemo pozitivna sporočila, ker nima zaupanja do 

odraslih. Pogovoriti se, postaviti meje, ne ga kaznovati. 

 SD svetuje R, kako se pogovarjati z US. 

Sklep: R bo poklicala US, povedala, kaj lahko naredimo v šoli in prosila za 

soglasje za redno svetovanje otroku. 

Mama se teţav zaveda, a ne da soglasja, odloči se, da bo otroka peljala k ZS1. 

 

 

 

 

RSD 

R išče podporo in pomoč. 

 

USZU 

 

RUS 

Vzpostavljanje komunikacije 

med R in SD. 

 

 

 

 

 

 

Starši iščejo podporo za 

otrokove teţave izven šole. 

Dodatno pojasnilo: Razredničarka opaţa, da ima učenec U teţave z impulzivnim vedenjem, hitro jezo. Situacije med učenci rešuje sama in v pogovoru s 

starši. Starši se zavedajo teţav, ki jih ima otrok, a zaradi slabih izkušenj v vrtcu ne sprejmejo pomoči šole, ki ponudi individualno svetovalno delo z otrokom. 

To povzroči med šolo in starši določeno stopnjo napetosti in nezaupanja. Učenec sicer dobro sodeluje z učiteljico, jo upošteva, konflikti so obvladljivi. 

Razredničarka prenese informacije o otroku novi razredničarki, učiteljica v OPB je tudi nova, skrbnica razreda SD ostane ista.  

 Drugo leto Dogodki, interakcije, odnosi Opombe: opaţanja,  

razmisleki, doţivljanje 

6.9. 

 

Zapis učiteljice: Zaporedoma sledijo dogodki v razredu in predvsem v OPB 

U. se stepe s sošolcem, noče na pogovor. 

 

 konfliktni dogodek 

 

Zaznano moteče vedenje se 

stopnjuje. 
11.9. Zapis učiteljice: Učiteljica prepove, da bi delal prevale, U. ji odgovori: »pička 

ti...« 

 konfliktni dogodek 

18.9. Zapis učiteljice: U. skupaj s sošolcem brca in vleče mlajšega učenca.  konfliktni dogodek  

18.9. Razredničarka sporoča staršem o otrokovem vedenju. Mama pove, da takega RUS Poskus reševanja teţav- 
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vedenja ne dovolijo in ne učijo. Povečuje se pritisk na otroka, 

več je zahtev po spremembi 

vedenja, tako v šoli kot doma.  

 

komunikacija s starši. 

Zahteva se drugačno vedenje. 

Nihče ne govori o U potrebah. 

19.9. 

 

Šola pridobi soglasje za individualno delo z otrokom. RUS  

SDUS 

SDU, RSD  

SD začne z individualnimi 

srečanji z U. 

 

Komunikacija med dS, R in 

US je linearna, ni skupne 

definicije problema niti načrta. 

 

20.9. Zapis učiteljice: Ţviţga med poukom, moti delo domače naloge.  konfliktni dogodek  

 

Nasilno vedenje se nadaljuje. 
27.9. Zapis učiteljice: Porine otroka, ki mu je razmetal mizo in vzame škarje v roke. 

Učiteljica mu jih odvzame na silo. 

 konfliktni dogodek 

28.9. 

 

Pogovor SD z U:Otrok pove, da se z R dobro razume. Rad bere, pove, da 

pesmico na pamet. Pravi: »Niso vse tako stroge, da bi me zadrţale pred 

neumnostmi«. Ve, da ne sme delati neumnosti, a ga vseeno zanese, pravi, da 'se 

ne zaveda'.Pove, da je šel proti sošolcu s škarjami, ker mu je ta razmetal mizo.  

Ve, da ni bilo prav, ve, kako bi moral ravnati drugače. 

Spore doma z mlajšo sestro rešuje najprej sam, malo pa z mamo in očetom. 

 

SDU  

 

SD in R obveščata starše. 

 

Posvetovanje med R in SD. 

 

Komunikacija s starši. 

2.10. Zapis učiteljice: Stepe se s sošolcem.  konfliktni dogodek  

Nasilno/ moteče vedenje se 

nadaljuje. 

 

 

Starši so obveščeni, vzorec se 

ponavlja. 

15.10. Zapis učiteljice: Ponovno se stepel s sošolcem, ozmerjal učiteljico.   konfliktni dogodek 

24.10. 

 

Zapis učiteljice: Spor na igrišču, kjer je videl faul, ostali pa ne, pravico vzel v 

svoje roke (sodnika niso imeli), učiteljica posreduje, U se ji upre, ne pusti se 

prijeti za roko, vpije: 

»Učiteljice pofukane«, udari učence, ki ţelijo pričati, kaj so videli. Odpelje ga 

oče. 

 konfliktni dogodek  

 

UčUS 
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25.10. Starši in U obiščejo ZS1 zaradi U motečega vedenja in burnega odzivanja.   Starši so poiskali pomoč pri 

ZS1. 

12.11. 

 

SD, ki vodi primer, zaprosi za pomoč v aktivu šolske svetovalne sluţbe. SD 

pove, da ga učiteljice dnevno pošiljajo k njej, da je veliko izven razreda. 

Pogovor o U reakcijah, analiza dogodkov.  

Predlogi: 

 Učitelji naj pišejo dnevnik, pozorni morajo biti, da je v dnevniku tudi kaj 

pozitivnega, ne samo negativni dogodki. 

 V svetovalno delo z U vključiti tudi igro vlog. 

 Sprotno reševanje konfliktov med U in sošolci. 

 V OPB naj uči le ena učiteljica, ne pa dve, ki se menjavata vsak drugi 

dan. Prošnja vodstvu za zmanjšanje število učiteljev v OPB. 

 Dogovor za skupen sestanek z U starši, povabimo jih 14.11. 

Svetovalec išče pomoč SD 

potrebuje podporo in ideje za 

delo z otrokom. 

SDK  

 

 konfliktni dogodki 

SDU(dnevno) 

SDR 

 

 

Vzorec odzivanja se ponavlja, 

tako pri otroku kot pri 

učiteljih. 

 

Iskanje novih rešitev za 

razumevanje teţav.  

 

 

 

Iskanje sistemskih rešitev.  

12.11. SD se pogovarja z Uč 

U-jeve škarje so še vedno v njenem predalu, izročila jih bo staršem. Pomagala 

mu bo pri reševanju konfliktov s sošolci in sošolkami. 

informacije od vseh udeleţenih, 

da bi bolje razumeli U vedenje 

in laţje načrtovali strategije 

 

Iskanje podpore za reševanje 

konfliktnih situacij med otroki. 

13.11.  

 

Poročilo o učencu za ZS1:  

U je učno nadpovprečen, rad bere, njegov besedni zaklad bogat , je radoveden, 

mogoče le kdaj prehiter, izrazito govorno sposoben, zelo razgledan. Zna se zelo 

odraslo pogovarjati. Zelo tekmovalen, prepričan vase in svoje sposobnosti. 

Teţave: ko se igra s sošolci, ga zmoti kakšen napačen dotik, burno reagira. Če 

kdo naredi kaj narobe (do njega ali njegovega prijatelja), ga U udari, brcne, 

porine, tepe, zmerja. Tako se vede do vrstnikov kot do učiteljev. Učenci ga 

imajo radi, a so z njim previdni. 

 

R, UčZS1 

 

 

 

Definiranje problema, 

prepoznavanje teţav in močnih 

točk. 

 

24.11. Zapis učiteljice: Učenca U. pripelje učiteljica drugega oddelka, U. pravi, da so 

mu sošolci nagajali z besedami, ki mu niso bile všeč, odzval se je z brcanjem in 

 konfliktni dogodek Ohranjanje starega vzorca- 

nasilno/ moteče  vedenje se 
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 stavki: »Budale nore, da ne vedo, kaj delajo.«  

O dogodku obvestijo US. 

 

 

SDUč ,SDU,SDUS 

 

nadaljuje. 

 

Komunikacije med SD, Uč, R 

in US so linearne. 

25.11. 

 

SD se pogovori z. U. o dogodkih. U se bo opravičil učiteljici, pa še učencem in 

pove, da je bil v ZU, kjer mu je bilo všeč. Reševal je matematične naloge. 

 

SDUS 

 

Komunikacija med SD in U. 

7.1.  

 

Poročilo o otroku za ZS2*: 

Poročilo R je v obliki  vprašalnika, ki ga pošlje ZS2, v katerem so predlagane 

trditve, ki jih R izbere. 

 

Uč, R, SDZS1 

 

Izmenjava informacij. 

Komunikacija poteka linearno. 

7.1. Socialna delavka se prijavi na seminar z naslovom: 

Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih sluţb. 

 

SD išče pomoč, podporo 

 

Iskanje informacij, rešitev in 

podpore. 

7.1.-

21.1. 

Vključitev učenca v 14-dnevni terapevtski program  pri  ZS2. UZS2 ; USZS 2 Vzpostavljanje novih vzorcev 

vedenja. 

 Timski sestanek. Pride ZS2. Napiše tudi poročilo o otroku.
6
  Izmenjava informacij in 

                                                           
6
 Poročilo psihoterapevtke iz ZU2: Cilj vključitve v program: obvladovanje jeze, razvijanje socialnih veščin in primernejših odzivov.Dobro se je vključil, praviloma uspel 

uravnavati vedenje, zelo si je želel uspeti. Potrebuje raznoliko, dinamično zaposlitev. V odzivanju je impulziven, posebno pri igrah, ki vključujejo tekmovalnost in določena 
pravila. Ne prenese poraza. Je pravičniški, ko ima svojo presojo situacije se razburi, težko sklepa kompromise. Odzove se burno in čustveno, vendar se v krajšem času 
pomiri in je sposoben pogovora. Pozornost nihajoča, zanima ga veliko stvari. Pozitivno se odziva na odnos z odraslim, kjer je kasneje sposoben sprejemati omejitve, 
uravnavati svoje impulze, odložiti potrebo, počakati, prositi vrstnika za želeno stvar, se ji odpovedati, če ni uslišan. Je igriv in hudomušen, za svojo starost razgledan, 
sposoben kritičnosti do sebe in neustreznih ravnanj in je iskren. Išče in sprejema bližino odraslega. Pozitivno se odziva na realno nagrado. Glede na zelo dobre motorične 
sposobnosti, njegov nemir in potrebo po gibanju, svetujejo vključitev v športne aktivnosti. Na koncu programa se zaveda svojega uspeha, truda in pomanjkljivosti, ki 
predstavljajo oviro v odnosih z otroki in odraslimi. Svetujejo nadaljevanje psihoterapevtske obravnave. V šoli priporočajo podporo pri pravočasnem zajezitvi njegovih 
odzivov, usmerjenost v pozitivno podkrepljevanje, večanje pozitivne pozornosti v primerjavi z negativno in podporo pri držanju dogovorov in sprejemanju posledic. 
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21.1.  

 

Informacija o tem, kako razumeti otroka, kako ravnati z njim, da bi bilo čim 

manj agresivnih odzivov: 

Dober odnos z odraslim ga pomirja. 

Podpora pri pravočasni zajezitvi njegovih odzivov. 

Usmerjenost v pozitivno podkrepljevanje. 

Večanje pozitivne pozornosti v primerjavi z negativno in podpora pri drţanju 

dogovorov in sprejemanju posledic 

Napovedan interdisciplinarni tim, vključena bo tudi ZS1, ki vodi otroka. 

 

Šolski tim ZS2

 

izkušenj, kroţna komunikacija. 

 

Skupne rešitve.  

 

Učitelji dobijo informacije in 

navodila, kako ravnati v 

odnosu do otroka. 

30.1. Pogovor z Uo tem, kako je bilo v terapevtskem programu. Vrne se zadovoljen in 

mirnejši. 

USD  Vzpostavljanje novega vzorca-

U vedenje postaja manj 

moteče. 

6.2.  Interdisciplinarni tim 

ZS 1 opiše srečanje s starši. Otroka je videla le 2x, pravi, da gre za 

temperamentno lastnost. Pogreša, ker nismo poročali o starših, dogajanju v 

druţini. Misli, da je U vedenje rezultat nesoglasij med staršema. 

Meni tudi, da šola ne zna ravnati z otrokom.  

Napetost med ZS1, ZS2 in K. Ni jasno, kdo vodi primer. Šola prosi za uradno 

poročilo ZS1.  

 

 

Različno razumevanje 

otrokovih teţav in pristopa k 

reševanju.  

Ni skupne strategije in 

podpore.  

12.2.  

 

Poročilo R po vrnitvi iz terapevtskega programa**:   

RZS 1 

Starši in učiteljice poročajo o 

izboljšanju vedenja.  

27.3.  R poroča v timu, da ima več učencev teţave s postavljanjem in spoštovanjem 

osebnega prostora, spodbujanje učenja socialnih veščin, reševanje konfliktov, 

Dodatna podpora oddelku Fokus se z U premika v 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Poročilo učitelja iz ZU2: Bil je motiviran za delo. Delal samostojno, zbrano, po navodilih. Med delom je rad komentiral dogajanje v okolici, a je upošteval učitelja in se 

umiril. Hotel je biti vedno prvi in imeti vodilno pozicijo. 
 
 

ZS2 

Uč 

SD R 

K 

Uč  

K  

ZS1 

ZS2 

SD 

R 
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 postavljanje meja. Dogovarjanje, pogajanje. Učijo se uporabljati prijazne besede, 

biti strpni. Učijo se izraţati neprijetna čustva na sprejemljiv način? 

Med poukom, (ko je strukturirano) dobro delajo. Cilj, da bi se znali kontrolirati 

tudi med odmori.  

Dogovor – 6 delavnic za razvijanje socialnih veščin v razredu bo vodila SP. 

 

skupino.  

Podpora oddelku, učenje 

drugačnih vzorcev vedenja. 

 

R in Uč vzpostavljata nov 

vzorec ravnanja do U. 

Ni več konfliktnih dogodkov. 

9.4. 

 

Posvetovalni pogovor SD s K 

Priprava na timski sestanek- za vse, ki so del tima. Cilj je preverjanje stanja, 

povzetek napotkov za delo in razumevanje učenca U, načrti za naprej. 

Kaj deluje? Uspehi. Spremembe. 

SDK 

 

SD išče pomoč 

Iskanje novih strategij in 

rešitev. 

 

Sodelovanje. 

15.4.  

Timski sestanek: načrt delovanja do učenca, obveščanje staršev, sprotno.  

K svetuje US. SD z U., SP  ima individualne ure z U.- nudenje opore, učenje 

asertivnosti, sproščanja, razumevanje jeze, kaj sporoča. Delavnice za oddelek. 

 

Prekinitev simetrije - 

vedno laţje sprejemajo in 

preusmerjajo učenčevo 

vedenje, odnosi v oddelku so 

dobri.  

Dodatno pojasnilo: Starši so prekinili sodelovanje z ZU1, s preiskavami so zastali. Šola ni dobila poročila o ugotovitvah oz. diagnozi otroka, čeprav je zanj 

zaprosila. V pomoč pri razumevanju otrokovih teţav je bilo poročilo psihoterapevtke iz psihoterapevtskega programa, v katerega je bil otrok vključen. Starši se 

strinjajo, da bi U potreboval redno psihoterapevtsko obravnavo, a si je finančno ne morejo privoščiti, v ZU1 pa niso več naročeni, dobili so sporočilo, da ni 

potrebno, njihovo mnenje je, da bo otrok teţave preraste. 

Učitelji so upoštevali smernice za ravnanje z otrokom in teţave so se precej zmanjšale. Od februarja dalje (po vključitvi v psihoterapevtski program) ni več 

poročil o večjih konfliktnih dogodkih. Učiteljici v OPB in razredničarka ter SD so poenotile pristop, z U so vzpostavili sodelovalen odnos, v katerem so 

podkrepljevali pozitivno vedenje, delovali proaktivno, vnesli več predvidljivosti in stalnosti ter vzdrţevali sprotno komunikacijo s starši. Učenec je bil deleţen 

individualnih svetovalnih ur za krepitev asertivnega vedenja in pozitivne samopodobe. Dodatna podpora razredničarki je bilo delo z oddelkom  za izboljšanje 

medsebojnih odnosov med otroki, izpeljava delavnic. Spremembe so se zgodile v odnosu do otroka, podpora je bila tudi sistemska: dodatna individualna ura in 

delavnice z oddelkom, pomoč SP. Pozornost vzbujajo razlike v poročilih razredničarke, 13.11. poroča, da ga imajo učenci radi, dober mesec kasneje pred 

Uč  

SD 

SP 

PR 

K 

R 

Uč 

SD 

SP 

PR 

R 

K 
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vključitvijo U v psihoterapevtski program pa, da med vrstniki ni priljubljen. Na enaka vprašanja je ocenila otrokovo vedenje kot slabše, čeprav so starši in 

učitelji poročali o izboljšanju, pa tudi izstopajočih negativnih dogodkov ni bilo. R zapiše več negativnih opaţanj. Slabše je označena tudi učna uspešnost in 

sodelovanje. 

*Poročilo R pred U vstopom v psihoterapevtski program  

 

Ima teţave pri reševanju konfliktov, kadar mu kaj ni všeč, ne skopari z 

brcanjem, udarci ter ţaljivimi besedami, goji zamere, kasneje obračuna, v 

napadu besa ne obvladuje, se ne zna ustaviti, nima ovir, da ne bi grobih 

verbalnih in fizičnih napadov izvajal tudi nad učitelji. 

Opis lastnosti: je zelo komunikativen, odprt za pogovor, ima bogato 

domišljijo, je ustvarjalen ter nasploh zelo bister. Kljub temu, da je zelo 

vzkipljiv, se rad stisne, ima veliko potrebo po neţnosti. U. je zelo bister, 

splošno razgledan, z bogatim besednim zakladom. Brez teţav rešuje tudi 

zahtevnejše naloge. Pri pouku rad sodeluje in je precej vodljiv. Rad ustvarja. 

Rad se prepira, je kljubovalen, odgovarja učiteljem. Je hudoben, krut do 

drugih, jih maltretira, zahteva veliko pozornosti, krši šolska pravila, pogosto 

se zaplete v pretepe. Druţi se z otroki, ki se zapletajo v teţave. Je impulziven, 

ravna brez razmisleka, pri drugih učencih ni priljubljen. 

**Poročilo R po U vrnitvi iz psihoterapevtskega programa (po 30 dneh) 

 

Konfliktov ne obvladuje. Še vedno ne vemo vzroka za napad besa, se ne zna 

ustaviti. Situacija je bila večkrat »nevarna«. Ima dobre in slabe dneve. Kadar 

odreagira s silo, počakam, da se jeza ohladi, ga umaknem od drugih učencev, 

nato sledi pogovor. Velikokrat pride v šolo zelo slabe volje. Grobe, verbalne 

in fizične napade izvede tudi do učiteljev. Teţave ima predvsem med odmori, 

v OPB, ko dejavnosti niso vodene. Njegovih »napadov« je precej manj, če 

vnaprej ve, kaj ga čaka. V času njegove odsotnosti je bilo konfliktov med 

učenci precej manj, delo pa umirjeno.  

Opis lastnosti: vedenje preveč otročje, brunda ali spušča druge zvoke v 

razredu. Rad se prepira, ne dokonča stvari, ki jih začne, je kljubovalen, vaţi se 

in se baha, ne more se zbrati, ne more biti dalj časa pozoren, ne more mirno 

sedeti, je nemiren in hiperaktiven, je nemiren (stalno v gibanju, se zvira), 

sanjari, zgublja se v svojih mislih, ne uboga v šoli, moti druge učence, ne čuti 

krivde, kadar se neprimerno obnaša, krši šolska pravila, zahteva veliko 

pozornosti, laţe in goljufa, govori, ko ni na vrsti, odgovarja učiteljem. Je 

hudoben, krut do drugih, jih maltretira, zahteva veliko pozornosti, krši šolska 

pravila, pogosto se zaplete v pretepe. Druţi se z otroki, ki se zapletajo v 

teţave. Je impulziven, ravna brez razmisleka, pri drugih učencih ni priljubljen. 

 

 

Tretje leto 

 

 V šolski tim se vključita nova razredničarka R in učiteljica v OPB Uč. Dogodki, interakcije, odnosi Opombe: opaţanja,  

razmisleki, doţivljanje 
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30.8. Pogovor z novo razredničarko in učiteljico v OPB. 

R in SD sta prenesli informacije o U, seznanila je obe učiteljici o tem, kako 

najbolje ravnati z U. 

SDR, Uč 

 

 

 

Linearna komunikacija 

29.9.  Pismo predstavnici staršev, ki ga napiše eden od staršev. Ta ga razpošlje vsem. 

V njem pove, da ga skrbi prisotnost fizičnega nasilja v razredu s strani enega od 

učencev in pojasnjuje, da je izvedel od hčerke, da naj bi do teţav bi prišlo 26.9., 

ko naj bi U ugriznil eno od učiteljic, jo vlekel za pulover in naj bi bila po vratu 

rdeča. Nekaterim sošolkam je iztrgal list iz zvezka, drugim metal peresnice v 

koš. Popoldan naj bi na igrišču brcal, porival druge otroke. Omenja dogajanja v 

lanskem šolskem letu, stopi v bran učiteljici, ki je bila noseča, češ da je bil U 

nevaren zanjo. Sprašuje, kaj bomo naredili za zaščito učiteljic. Predlaga sestanek 

vseh staršev, skrbi ga, da bi prišlo do resnih poškodb. Starši bodo naredili vse, 

kar lahko naredijo. Problem je zdaj tu v sredini »prestrašenih otrok«. 

SDK 

Sodelovanje s starši- 

Pritoţba drugih staršev 

 konfliktni dogodki 

Pismo zelo vznemiri R, PR in SD.  

Ali teţav niso reševali sproti? Prenos 

informacij?Kdo vse ima problem? 

Kaj se dogaja v oddelku? Je ostalo 

kaj nedokončanega? 

Kakšna je komunikacija med R in 

dS? 

 

Motečega vedenja učenca 

U je vse več. 

 

Teţave zaznajo tudi drugi 

starši, opozorijo na 

prestrašenost sošolcev. 

30.9. Timski sestanek (v novi sestavi tima ) – 

Uvodni del: Razdelitev vlog in odgovornosti, napoved, kako bomo sodelovali. 

Srečanja na dva meseca ali /in po potrebi. 

 Povzetek stanja: U je izgubil občutek varnosti, ima teţave s 

sprejemanjem sprememb, potrebuje čas, da se navadi na človeka, potrebuje 

zanesljivost, varnost, stalnost in stabilnost ter predvidljivost. V sebi je negotov 

(takrat znori, ne joka). Nizka samopodoba, misli, da ga nihče ne mara. Vse obrne 

proti sebi in nase, doţivlja se kot krivec za vse. Pogosto ga preţema strah in 

občutek krivde  in reagira agresivno.  

 Povzetek poročil o otroku od ZS1 in ZS2 in ustreznih strategij za 

ravnanje z njim. 

 Navodila za Uč in R: ves čas  prisotnost v razredu,  upoštevanje 

Krizni timski sestanek 

Strategije za ravnanje z otrokom. 

Pozitivno podkrepljevanje. 

Občutljivost- komunikacija 

 

 

 

 

Usmerjenost na sedanjost 

in na rešitve:  

Preprečevanje motečega 

vedenja in zagotavljanje 

varnosti za vse učence.  

 

Spremembe v ravnanju in 

odnosu do U. 

 

Uč  

R 

K  PR 

SD 
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priporočil za ravnanje z U (predvidljivost, podpora). Pozornost na pozitivno 

komunikacijo, pozornost, da ni izključevanja, vzbujanja občutka krivde 

izpostavljanja, primerjanja. Vzpostaviti zaupanje. Pomoč pri reševanju 

konfliktov z vrstniki. 

 Dogovor o nadaljnjih korakih: staršem predlagamo, da ga  ponovno 

vključijo v psihoterapevtski program in vzpostavijo redno psihoterapevtsko 

obravnavo za otroka,  svetujemo psihološke in nevrološke preglede pri ZS3.  

Priporočimo, da vloţijo zahtevo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 Pomoč U in učiteljici: 1x tedensko bo pri SD oz. po potrebi. Pridobili 

bomo prostovoljko za spremstvo U in ponovno bo vključen v Alpin 

(psihosocialne delavnice). 

 Vzpostaviti komunikacijo s starši v oddelku, odgovor na njihovo pismo. 

Sistemske rešitve: 

podpora R in Uč,  

vzpostavljanje dodatne 

podpore za U.  

Sodelovanje z US. 

Vzpostavitev kroţne 

komunikacije s starši v 

oddelku. 

Razmejitev nalog in vloge 

učitelja. 

 

 

1.10.  

 

Pismo še enega starša- govori o tem, da U špika s svinčnikom, boji se, da se bo 

učenki šola priskutila, potrjuje problematičnost učenca in pravi, da je potrebno 

nekaj narediti za zaščito ostalih otrok. 

 

 konfliktni dogodki 

 

dSR 

Teţave zaznajo tudi drugi 

starši, opozorijo, da so 

nekateri otroci 

prestrašeni. 

1.10. Pogovor z R in SD in SP.  

1. Analiza prispelega pisma: starši sporočajo, da so nekateri otroci 

prestrašeni zaradi U vedenja.  Učenci potrebujejo pomoč.  

Pomembno je reševati na individualnem in skupinskem nivoju. 

2.Ukrepanje: Ugotoviti, kdo ima teţave z U in  kakšne so te teţave. R bo 

spodbudila otroke, da ji povedo o svojem počutju.  

 Preverila bo z učenci, ali so med njimi nerešeni konflikti.  

 Povabila bo starše, da ji povedo, kaj jim otroci zaupajo o svojih teţavah 

in pomagala, da bodo otroci razrešili nesporazume. 

 Na podlagi ankete in sociograma ter opazovanja interakcij med učenci 

Svetovalec išče pomoč. 

Razredničarka išče pomoč. 

 

 SDR dSR 

 

Vzpostavitev 

komunikacije s 

posameznimi starši. 

 

Od splošnega k 

specifičnemu: 

individualno reševanje 

konfliktov med učenci in 

U. 

Pomoč pri urejanju 

odnosov med učenci in 

razvijanje pozitivne 

R 

K  

SP 

SD 
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bo pripravila program delavnic za razvijanje pozitivne klime in dobrih odnosov. 

 V vodenje delavnic bo vključena študentka, ki ima prakso na šoli. 

Sodelovanje v timu. 

Strategija reševanja situacije. 

razredne klime. 

 

2.10. Vabilo: R. vabi vse starše prizadetih otrok, da pridejo na osebni pogovor. Starši 

se odzovejo. Sledijo R pogovori z otroki in pomoč otrokom pri reševanju 

konfliktov. 

dsR  

dSR  

dSR 

Neposredna, osebna 

komunikacija s starši. 

Dodatno pojasnilo: Nekaj otrok je od svojih staršev  izvedelo, da so nekateri starši pisali pisma, v katerih omenjajo vedenje otrok in njihove teţave v razredu. 

Pisma o U motečem vedenju (čeprav njegovo ime ni bilo omenjeno) so brali tudi U starši. To je dodatno vznemirilo vse otroke, posebno še U in njegove starše. 

Pisma staršev so vznemirila tudi učiteljice in vodstvo šole, sproţila so bolj intenzivne komunikacije. 

4.10. Zapis učiteljice: U je kljub opozorilu učiteljice preplezal šolsko ograjo in s tem 

ogroţal svojo varnost. 

 konfliktni dogodki  

Vrnitev starih vzorcev 

vedenja. 

U moteče/ nasilno  

vedenje se stopnjuje. 

7.10. Zapis učiteljice: U je namerno poškodoval učiteljico.  konfliktni dogodki 

10.10. R izreče U vzgojni opomin zaradi namernega poškodovanja in nasilnega 

vedenja, tako do vrstnikov kot do učiteljev. R bo oblikovala individualni vzgojni 

načrt za učenca U. 

USR 

14.10. Zapis učiteljice: Deţurna učiteljica pove, da  brez razloga (?) v garderobi 

pretepa in brca sošolce, ravno tako se je spravil na učiteljico OPB in jo boksal po 

rokah in trebuhu. 

 konfliktni dogodki 

14.10. Zahteva za začetek usmerjanja -poročilo šole.
7
 Predlog šole- 5 ur DSP za SPza 

premagovanje ovir in primanjkljajev na čustvenem in vedenjskem področju. 

RZU Delo Uč in R in SD z 

oddelkom in U postane 

                                                           
7
 Poročilo šole o otroku: Izbruhi so vse pogostejši. Postaja bolj predrzen in pogumnejši. Pouk je moten. Vedenje je nevarno zanj in njegove sošolce. V skupini je dobro 
sprejet, ima prijatelje, a je pogosto v sporu z njimi. Učno zelo uspešen. Motorično zelo aktiven. Rad ima kolesarjenje, nogomet, šah in glasbo. Zna biti prijeten, vodljiv, 
sproščen. Je zgovoren in veliko ve. Velikokrat je pripravljen pomagati sošolcem in zna biti pravi prijatelj. Kritičen je do svojega vedenja in ima željo po spremembi. Rad se 
pogovarja in točno ve, kaj je prav in česa ni prav storil. Ko začuti krivico (vedno ni upravičena), reagira impulzivno in ima izbruhe jeze. Težko prenese poraz. Takrat se začne 
vesti agresivno (praskanje, brcanje, udarjanje, grizenje). Ko skušajo učitelji to preprečiti, se tudi na učitelja odzove s fizičnimi reakcijami (boksne, brcne…). Odzove se burno 
in čustveno, predvsem pa jezno: zagovarja se z besedami: »Jaz si to upam.« Učenec pravi zase, da ima nadnaravno moč: V zadnjem mesecu se zdi, da kontrolirano izraža 
jezo- z zavedanjem, kaj počne. Včasih fizično odreagira na osebo, s katero ima še nerazrešeno situacijo. Ko se pomiri, mu je žal in se opraviči, vendar napake ponavlja. 
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Učenec potrebuje spremljevalca za čas izven rednega pouka.   

Poročilo se v nekaj točkah razlikuje 

od prejšnjih, spet navedeno, da je 

dobro sprejet, da je pripravljen 

pomagati in da je dober prijatelj. 

sistematično. 

 

Iskanje sistemskih rešitev 

za zagotavljanje varnosti 

otrok. 

16.10. 

  

Pogovori  o ravnanju z U in učinkoviti komunikaciji. Učenec se je učil 

prepoznavati jezo in strategij asertivnega izraţanja čustev. Zaradi izbruhov jeze 

in nekontrolirane agresivnosti ima teţave pri navezovanju stikov z vrstniki.  

Priprava na srečanje z U starši:  

1. Povzetek stanja (odnosi, situacije). 

2. Priprava in pregled individualnega vzgojnega načrta za U. Sodelovanje v 

timu- oblikovanje individualiziranega vzgojnega načrta. 

 

Posvetovanje, podpora, 

okrepiti R in SD. 

 

Rešitve usmerjene na 

odnose in preprečevanje 

motenj. 

Jasni cilji, razdelitev 

nalog in odgovornosti- 

jasna struktura. 

 

 

16.10. 

Sestanek z U starši: 

Starša podpisala Zahtevo za usmerjanje in prevzela poročilo šole o otroku.  

Ukrepi za zmanjševanje situacij, ki bi predstavljale izziv za U, popoldanski čas v 

šoli je manj strukturiran, U sem manj znajde, slabše deluje. Poskrbela bosta, da 

bo U. odhajal ob 15.00 uri, sam bo odhajal domov. V času do 4.11. ga bosta na 

to navajala. 

Strinjata se, da bo ena od svetovalk individualno delala z U (četrtek, petek), ob 

torkih pa P, ki ga bo pospremila k tabornikom. Zadovoljna sta z dogovori. 

Izraţata skrb  in strah zaradi reakcij drugih staršev. 

 

 

 

Kroţna komunikacija med 

šolo in US. 

 

Podpora US, sodelovanje 

z R, SD, dogovori, da se 

U začne osamosvajati. 

16.10. Ponovno pismo istega očeta, omenja, da je njegovo hčer strah hoditi v šolo 

zaradi agresivnega sošolca. Prosi za ustrezno ukrepanje, da otroci med odmorom 

ne bodo sami v razredu in da se jih zaščiti pred agresivnostjo. Upa na celovito 

rešitev izpostavljene problematike. Drţi se načela, da najprej sporoči razredniku, 

če ne bo zadostovalo, bo sporočil vodstvu šole, ki mora nekaj narediti tudi za 

 

dSR 

Pritoţba dS. 

 

Linearna pisna 

komunikacija med dS in 

R. 

R 

K  SD 

R 

K  

SD PR 

US 
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zaščito učiteljev, ker so učitelji v takšni situaciji ţal nemočni. Ţal mu je, da 

morajo nekateri otroci trpeti zaradi nasilja vrstnikov.  

 

18.10. Učiteljica napiše pismo vsem staršem, pozove jih, naj se osebno oglasijo pri 

njej, da bi razčistili, kaj se je njihovim otrokom zgodilo in da bi  s tem pomagali 

razrešiti konflikte med U in njimi. Pozove jih, naj komunicirajo neposredno in 

osebno z njo in ne po e- pošti, posebej še naj ne uporabljajo imen (varovanje 

podatkov). Odgovor razredničarke in napoved izrednega roditeljskega sestanka. 

Posvetovanje R s K. 

Pomoč pri strategiji reševanja 

konfliktov med otroki. 

dSR 

 

Linearna pisna 

komunikacija R in  dS. 

22.10. Poročilo: Na zahtevo vodstva šole SD napiše poročilo centru za socialno delo- o 

tem, kaj se dogaja z U, kako sodelujejo starši in izvedenih postopkih v šoli. 

ŠZU     Šola išče pomoč in zaščito 

(strah pred pritoţbami staršev).  

 

Iskanje sistemskih rešitev. 

22.10. US popolnoma opustijo sodelovanje z ZU1. Niso zadovoljni, nimajo pomoči niti 

podpore.  Prvi pregled pri ZS3 (pedopsihiatrinja). 

USZU 

US so v stiski  zaradi pritoţb dS. 

 

Iskanje pomoči za U. 

23.10. Pisma še treh staršev, ki opisujejo različne dogodke, spore med učenci, vendar U 

ni bil vpleten. V spore vpletene otroke imenujejo in vrednotijo njihovo vedenje. 

dSR 

Pritoţba še dveh dS. 

Konfliktnost med starši 

narašča. 

24.10.  Zapis učiteljice: U se stepe s sošolcem in ga poškoduje z nalivnikom. Ne 

spoštuje pravil, odgovarja Uč. 

 konfliktni dogodki  

Ohranjanje starih vzorcev 

vedenja-U agresivno 

vedenje se nadaljuje. 

 

4.11. Zapis učiteljice: Med odmorom se stepe s sošolci za elastiko. Gresta na pogovor 

k SD. Tam boksne v trebuh SD. Isti dan po pouku začne tepsti po hrbtu vzornega 

sošolca, brez razloga, le zato, da bi se ta oglasil. Sošolec se odzove z jokom. 

 konfliktni dogodki 

5.11.  Pismo staršev: dS piše, da mu je otrok povedal, kaj ostali otroci govorijo o 

njegovem pismu, prosi učiteljico, naj opozori otroka in njegove starše, da 

širjenje govoric ni dovoljeno, da nikdar ni nikogar poimensko omenjal. O U. 

pove, da mu je njegov otrok povedal, da je postal bolj prijazen, da sta se 

pogovorila in uredila spor , je postal bolj priden, da veliko zna in je pameten. 

Zaznava, da je problematike manj, ţeli si, da se tudi z U vzpostavijo normalni 

odnosi. 

dSR  

Pismo dS R. Ni razmejenosti  med 

starši in otroci. 

Konflikt med starši v 

oddelku. 

Linearna pisna 

komunikacija med dS in 

R. 
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6.11. 

Pogovor z razredničarko: 

Cilj posvetovanja je priprava R na izredni RS:  

Staršem bo predstavila rezultate ankete o počutju otrok v oddelku (dam ji 

vprašalnik), sociogram. Pripraviva ključna sporočila za starše.  

Strategija vodenja RS: Postavimo pravila komunikacije na RS, da se ne bi 

sestanek spremenil v linč US in U. Imensko ne izpostavljamo posameznih otrok, 

govorimo o problemih, razredni klimi, o tem kakšno je stanje, kaj pravijo otroci 

in kaj šola počne, da bi rešila teţave. Konkretne situacije rešujemo individualno 

z vpletenimi. 

 

KR  

 

Učiteljica išče pomoč. 

Posvetovanje. 

 

Postavljanje ciljev in 

vzpostavitev 

komunikacije s starši. 

Razmejitev odgovornosti 

staršev od odgovornosti 

šole. 

8.11. Zapis učiteljice: Zjutraj U namenoma ruši delavnico, ki jo pripravlja 

prostovoljka.  

Na igrišču je prišlo do prerivanja in poškodbe. U je prepoznal faul, ostali se s 

tem niso strinjali. V jezi je porinil sošolca, ga prijel za mezinec in mu ga zvil. 

 Uč v OPB o dogodku seznani sošolčevo mamo, ki otroka odpelje na urgenco. 

 konfliktni dogodek 

 konfliktni dogodek 

 

dSUč  

 

Ohranjanje starega 

vzorca. 

11.11. Izredni timski sestanek  

1. Analiza dogodka na igrišču pri nogometu. 

Sklep: večja trdnost pri zahtevah do U, učiteljica nudi pomoč otrokom pri 

sojenju v tekmi in skrbi, da je U ves čas pod nadzorom.  

2. Priprava na RS- dnevni red in pregled stanja v oddelku. 

Sodelovanje v timu. 

 

Razlikovanje med novimi 

in starimi vzorci.  

Odnosi v polju. 

Zavedanje v situaciji. 

Iskanje rešitev. Pogoji za 

vzpostavljanje sprememb: 

struktura in jasni cilji ter 

razmejitve odgovornosti.  

12.11. Izredni roditeljski sestanek: 

Poročilo razredničarke o delu v razredu;  

Vzgojni načrt oddelka; 

Razno.  

Sodelovanje s starši-  

Vzpostavitev stabilnosti- 

sodelovanja. 

 

R 

Uč 

SP 

SD 
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R predstavi izsledke ankete o počutju in sociograma. 

Sklepi sestanka: O vsakem prekršku se takoj obvesti starše otrok, ki so vpleteni v 

dogodek. Starše se seznani o poteku, reševanju in zaključku dogodka. Nikakor se 

ne pošilja e- pošte vsem staršem. Starši so izrazili ţeljo, da bi se imeli moţnost 

udeleţiti mediacije skupaj s svojimi otroki. Mediator naj bi bila odrasla oseba. 

Starše smo seznanili, da je mediacija prostovoljna in da se morata strinjati obe 

strani. Koordinator vseh dejavnosti v razredu je razrednik. 

Razno:Zapisnik RS- ne bomo uporabljali imen, poimensko zgolj individualno. 

Nekateri nezadovoljni s tem. Ţelijo poimensko. Nekateri starši poročajo, da 

njihovi otroci ničesar ne povedo doma, nič posebnega se zanje ne dogaja. 

Ugotavljanje, da imajo disciplinske teţave, stalne prepire še 3 fantje . 

 

 

Kroţna komunikacija. 

 

 

Iskanje novih rešitev, 

vzpostavitev novih 

vzorcev sodelovanja. 

14.11. Zapis učiteljice: U ne sodeluje pri pouku. Ko učiteljica vztraja, postane do nje 

nasilen. 

 konfliktni dogodek Agresivno vedenje se 

nadaljuje. 

15.11. Na delavnici pri P, moti, preizkuša meje. Po trikratnem pogovoru, naj s tem 

vedenjem preneha, ga umaknejo iz skupine. 

 konfliktni dogodek 

20.11. Šolski tim - vsi ki delajo z U. in  oddelkom: 

Pripravimo urnik U odhodov domov, ker je največ teţav v OPB, odhaja sam ob 

15.00. 

Uč. poroča, da noče delati domačih nalog, da noče obiskovati dejavnosti (Alpin), 

da se je ostrigel sam. 

Uč. bo vsak dan po e-pošti obveščala mamo, npr., če bo konflikt razrešen, sicer 

bo klicala.  

Sošolcu so starši naročili, da mora udariti nazaj. » Če bo učiteljica huda, kadar 

bo udaril nazaj, bosta prišla policija in oči v šolo. » Njegov oči ţali sošolca D., s 

katerim sta prijatelja. Postane jasno, da je v razredu pet otrok z disciplinskimi 

teţavami. Razredničarka bo povabila oba očeta, govorila z njima o vzgojnih 

dilemah, da otrok dobiva različna navodila v šoli kot doma. V šoli spodbujamo,  

da se otroci postavijo zase, a ne na nasilen način. Različna navodila sproţijo 

Sodelovanje v timu- podpora- 

izmenjava izkušenj, skupno iskanje 

rešitev, delitev vlog, koordinacija 

med izvajalci, načrtovanje.

 

Ugotavljanje stanja. 

 

 

Priprava novih rešitev. 

 

Preverjanje učinkovitosti 

rešitev. 

Definiranje problema in 

iskanje rešitev za novo 

situacijo.  

Vzpostavljanje kroţne 

R 
Uč 

SP 

SD 

ds 

ds ds 

ds 

ds 

K 

PR 

R 

Uč 

SP 

SD PR 

P 

K 
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stisko v otrocih. Pojasnila bo staršem, kakšna so pravila v šoli.  komunikacije. 

Dodatno pojasnilo: Stopnjuje se napetost med otroki, ki dobivajo različna sporočila od staršev tudi še po RS. Situacija razkrije razlike v vrednotah, ki jih 

gojijo posamezni starši v druţini in vrednotami šole. Nekateri starši naročijo otrokom, da se morajo nasilno braniti in jim naročijo, da bodo sicer prišli sami 

urejati stvari v šolo. Otroci dobivajo različne informacije ( o tem, kaj je kdo rekel na RS), v komunikacijo med starši in šolo so vpleteni, ne pa zares slišani. Na 

timu se dogovorimo, da se je potrebno lotiti vsakega problema posebej,predvsem pa konkretno raziskati kakšne so potrebe določenega otroka in kaj pričakuje 

njegov starš, razmejiti odgovornost in naloge šole. Razčistiti razlike in najti skupno, v čemer lahko sodelujemo s starši. 

22.11. Prošnja na MOL za dodelitev spremljevalca. ŠZU  Šola išče pomoč pri zunanjih 

institucijah. 

Iskanje novih sistemskih 

rešitev. 

25.11. Zapis učiteljice:U brez potrebe spotika sošolce. Ne dela pri pouku, učiteljica ga 

odpelje k SD,med potjo jo brca, v kabinetu boksne tudi SD. Na igrišču isti dan 

popoldan sošolcu zvije mezinec. Sošolca kasneje starši odpeljejo na urgenco, 

kjer dobi opornico. 

 konfliktni dogodek 

 

Star vzorec vedenja se 

nadaljuje. 

25.11.  Pogovor dS z Uč: Mati sošolca, ki ga je U namerno poškodoval (potegnil ga je 

namreč za mezinec. Sklep ni poškodovan, otroka mezinec boli) ţeli dobiti pravni 

poduk, kam in na koga naj se obrne, da bo njen sin v šoli varen. Po njenem 

mnenju šola tega ne zagotavlja. 

dSUč  

 

Pritoţba staršev. 

26.11. Pogovor RAV z dS: V pogovoru  z materjo omenjenega sošolca pove, da bo 

šola zagotovila varnost za vse otroke. Ob U. bo ves čas spremljevalec, tako da U. 

ne bo niti trenutek sam. 

dSPR in RAV.  

Pritoţba. 

Poskus pomirjanja- 

iskanje rešitev za 

zagotavljanje varnosti. 

28.11. Sestanek z US. 

R izreče 2. vzgojni opomin učiteljskega zbora (zaradi poškodovanja sošolca in 

ostalih prekrškov). 

USR  

Sodelovanje z U. starši. 

Odziv na otrokovo 

vedenje- star vzorec. 

29.11. Prošnja ZU: 

za spremljevalca na MŠŠ. Odg.: Drţite se pravilnika o OPP, ni denarja. 

ŠZU Šola išče pomoč pri zunanjih 

institucijah. 

Iskanje novih sistemskih 

rešitev. 

4.12. Pogovor z ZS3 K se dogovarja z ZU. Poročilo o krizi v šoli in otrokovem 

reagiranju. Moţnost umika otroka? 

KZUK išče pomoč  Iskanje novih rešitev. 
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5.12. Pismo RAV za Sd in K: 

U bo imel začasno individualni pouk. RAV bo prerazporedila ure, ki jih šola 

dobiva od MOL za druga dela. Njegovi starši morajo povrniti škodo polomljenih 

očal.  

Prosili ZRSŠ, da pohiti z odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

Sprašuje šolski tim, kaj lahko še storimo. 

RAVK Išče pomoč.,  

ŠZU  

Šola išče pomoč pri zunanjih 

institucijah. 

Dodatni ukrepi za otroka in oddelek. 

 

Nove moţnosti. 

Iskanje novih rešitev. 

Dodatno pojasnilo: Zaradi poškodbe in pritoţb staršev je v timu med strokovnimi delavci čutiti nemoč, napetost, strah pred novimi dogodki, prisotna je 

zaskrbljenost in občutki jeze. Poveča se potreba po iskanju zunanje pomoči. Konflikti med učenci in med starši in šolo se rešujejo zelo počasi ali pa se 

ponavljajo. Vodstvo išče moţnosti za sistemsko podporo učencu in učiteljici (spremstvo otroku, dodatna prisotnost učitelja ali spremljevalca v razredu). Več je 

vprašanj kot odgovorov. Vsi delamo vse. Situacija je kaotična, napeta, čutiti je izgubo odnosne stabilnosti. Razmišljamo o umiku U iz šole za nekaj časa ali 

dodatni pomoči. 

5.12. Timski sestanek 

Sporočam timu (po pogovoru s starši), da bo šel U. ponovno v ZU – terapevtski 

program, v januarju (zbirajo skupino), pedopsihiatrinja ga je ţe vzela v 

obravnavo. Dobil bo zdravila. Hospitaliziran ne bo, morda pa mama dobi 

bolniški staleţ in ostane nekaj časa z njim doma, zdravila začno delovati. 

Predlagala bo komisiji za usmerjanje 5 ur dodatne strokovne pomoči. 

Sodelovanje s timom. 

 

Izmenjava informacij. 

Vzpostavitev nove 

organizacije dela in 

vključitev notranjih virov 

pomoči. 

5.12. Odgovor CSD  

CSD odgovori na obvestilo o stanju v šoli, da so opravili pogovor s starši, da pa 

je iz našega dopisa in pogovora z njimi razvidno, da imata starša vso potrebno 

pomoč, podporo in svetovanje v zvezi z vzgojo sina in pri reševanju lastnih stisk. 

Starša sta aktivna in sodelujoča. Oče je seznanjen, da se lahko v primeru potrebe 

po dodatnih informacijah obrne na CSD. 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami. 

 

Potrebno le vztrajanje in 

nadaljevanje dela. 

9.12. Sodelovanje US z ZU 

Mati gre v nevrološko ambulanto po stare izvide iz zgodnjega otroštva, U. ima 

ŠZU  

 

 

Iskanje novih rešitev. 

R 

Uč 

SP 

SD 

K 

PR 
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ponovni pregled pri nevrologu. Od ZS1 niso dobili nobenega poročila niti izvida 

o sposobnostih), ki bi ga lahko dodali zahtevi za usmerjanje, dobijo pa poročilo 

iz terapevtskega programa. 

9.12.  Dodatna pomoč 

Začne se izvajati individualni pouk, šola zagotovi ljudi iz notranjih rezerv, 

pridobimo še eno prostovoljko, ki opravlja prakso za pedagoško-andragoško 

dokvalifikacijo.  

ŠZU   

Pomoč prostovoljke.  

Notranji viri. 

 

Novi dogovori. 

Nove rešitve in pomoč. 

9.12. Odgovor MOL 

MOL zavrne prošnjo za sredstva, da bi najeli spremljevalca, ki bi zagotavljal 

varnost otrokom. 

ŠZU   

Šola ne dobi pomoči. 

 

Notranji viri pomoči. 

6.12. Pogovor SD z ZS3 

Prošnja pedopsihiatrinji, da spodbudi obravnavo, da bi U čim prej dobil odločbo 

(šola pa ure). SD pove, da se dnevno dogaja agresija in da starši grozijo s toţbo. 

Diagnoza: gre za hiperkinetično motnjo Pedopsihiatrinja pravi, da je 

optimistična, ker gre U v kontakt, čeprav občutki krivde. Oče je povedal, kaj se 

je dogajalo v šoli in da bo imel individualni pouk. Za hospitalizacijo se še ne bo 

odločila, to stori, če zdravila ne učinkujejo ali če so hudi stranski učinki. Lahko 

predlaga bolniški staleţ za starše, da otrok lahko ostane krajši čas doma. Omeni 

moţnost pouka na domu. SD se zaveţe, da ji bo redno poročala o dogodkih v 

šoli. 

 

ŠZU   

Šola dobi pomoč. 

 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami. 

 

 

 

Odprejo se nove moţnosti 

in rešitve. 

 

 

 

10.12. Starši se strinjajo s prostovoljko, ki jo je šola pridobila.  

Vključena bo intenzivno delo oddelka in individualno delo z U . 

Š P 

Šola dobi pomoč. 

 

Nove rešitve. 

10.12. Prošnja za pomoč: Šola napiše vlogo na Zavod za zaposlovanje za izvajanje 

javnih del, da bi pridobili spremljevalca, stroški za šolo so ccc15000 na leto. 

RAV vztrajno išče pomoč- nove 

ljudi. 

Iskanje novih rešitev. 

8.1.  Sodelovanje z ZS 3: Dodaten pregled učenca U pri specialni pedagoginji- 

ugotavljajo hipermotorično motnjo, je optimistična. U. gre v kontakt, a z občutki 

SD ZS 

Šola dobi pomoč. 

Definiranje teţav. 
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krivde. Vsakodnevno poročilo o dogajanju v šoli. 

15.1. Interdisciplinarni timski sestanek v ambulanti: 

Izmenjava informacij, zunanja pomoč otroku in umik iz šole.  

Ponovno vključen v terapevtski program.  Poročilo ZS2(psihoterapevtke iz 

terapevtskega programa): Preusmeritev deluje,a opaţa poslabšanje skupinskem 

delu, dolgotrajne pozornosti ne zmore. Kaţe več agresivnosti, vrgel kamen, do 

ZS2 kontroliran, a nakazuje, da jo bo udaril. Vzgojiteljico v programu  je  močno 

boksnil v trebuh, sestro v roko. 

Ugotovitve pedopsihiatrinje in spec. pedagoginje: odkrenljiva pozornost, 

ADHD. Odnosi v druţini so napeti. ZS3(pedopsihiatrinja) je staršem predlagala 

zdravila, ritalin ali celestero. ZS4 (specialna pedagoginja) pove, da U izraţa 

odpor do šole. je nemiren. Obljubita, da bosta posredovali, da bo do odločbe 

prišlo čim prej. 20.1. pridejo ponovno na pregled, takrat začne z zdravili. 

Opozorijo na stranske učinke in dogovorimo se o pozornem spremljanju otroka. 

Še vedno je potrebno ustvarjati varno okolje in obdrţati dialog s starši. 

R in SD, K predstavijo oblike pomoči v šoli. 

Š P 

Šola dobi pomoč. 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami.

 

 

Oblikuje se sodelovalen 

odnos. 

 

 

Definiranje problema in 

nove rešitve. 

 

 

 

Načrtovanje rešitev za 

spremembe vzorca 

delovanja R, Uč. 

6.1.-

17.1. 

U. je na ZU!. Zainteresiran za šolsko delo. Sprejel je naloge in jih po navodilih 

samostojno reševal. Pokazal je veliko odgovornosti za opravljeno delo. 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami- pomoč otroku. 

Sprememba 

vzorca.Umiritev. 

31.1.  Pismo starša: Pritoţba na izbiro igrice v delavnici, ki jo je vodila prostovoljka. 

Pravi, da igrica spodbuja nasilje in da se čudi, da ga R dopušča in ali sploh P sme 

voditi delavnice v šoli.  

dS R 

Pritoţba. 

 

Linearna komunikacija. 

1.2.  Odgovor R: R odpiše, da je ves čas prisotna na delavnicah, da igra ni spodbujala 

nasilja pri otrocih, nasprotno, da so vsako nasilje preko igre ovrgli in iskali 

ustreznejši način komunikacije. 

Sodelovanje s starši oddelka- 

odgovor učiteljice. 

 

Linearna komunikacija. 

5.2. Roditeljski sestanek (redni) 

R predstavi primerjavo rezultatov ankete, ki je bila izvedena pred 25.11. in 

anketo med učenci konec januarja.  

 

Sodelovanje s starši odde

 

Kroţna komunikacija. 

 

R 

K  

SD 

ZS1 

ZS3 

ZS4 
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Rezultati boljši: učenci izraţajo manj strahu v razredu, manj učencev se je 

opredelilo, da so osamljeni. V razredu je bilo izvedenih 6 od 10 delavnic za 

razvijanje socialnega vedenja in izboljšanje odnosov med učenci. Učiteljica vsak 

dan izvede krog, da učenci poročajo o tem, kako se počutijo in kaj se jim dogaja. 

R pojasni, kako je poskrbljeno za varnost otrok: stalna prisotnost učitelja, učenca 

U spremlja prostovoljka. Odnosi se izboljšujejo. 

R prosi starše za sprotne informacije, če jim otroci poročajo o teţavah v odnosu 

z vrstniki, da jim bo lahko pomagala pri urejanju in reševanju konfliktov. 

Nekateri starši povedo, da so jim otroci povedali, da se bolje počutijo v razredu 

in da ni več konfliktov med U in vrstniki ali U in učiteljico.  

Izmenjava informacij. 

 

 

 

 

Dogovori o nadaljnjem 

sodelovanju. 

Dec.- 

14.2. 

Uvedba individualnega pouka, ob U je ves čas spremljevalka (prostovoljka). Okrepitev v šoli, podpora 

učiteljicam. 

Vzpostavitev novega 

vzorca, sledimo načrtom. 

25.2. Ukinitev spremstva za U., ker se je stanje izboljšalo. Le ob sredah in četrtkih 

prisotna študentka na praksi. 

 Sprememba vzorca. 

19.3. Strokovno mnenje
8
 in priporočila

9
 Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi  ZU Š Podpora in utrjevanje 

                                                           
8
 Strokovno mnenje:Motnje aktivnosti in pozornosti. U ima visoke globalne intelektualne sposobnosti ob neenakomernem profilu. Nezanesljivost se kaže pri delovnem 
pomnenju, predvsem pri rutinskih operacijah V funkcioniranju se kaže impulzivnejši pristop. Pri vzdrževanju pozornosti v situacijah, ki so zanj manj pomembne, težje 
inhibira nepomembne distraktorje. V vsakodnevnem prilagoditvenem procesu ga omejuje preplet več dejavnikov oz. gre za motnje aktivnosti in pozornosti z 
impulzivnostjo, socialno šibkejših spretnosti (percepcija lastne neustreznosti in s tem občutek nesprejetosti v različnih socialnih situacijah) ter posebnosti družinske 
dinamike. U. je na učnem področju uspešen, ima pa velike težave z vzdrževanjem koncentracije in z usmerjanjem pozornosti, zato pri pouku ne more vsega prepisati. 
Težave ima z organizacijo šolskih potrebščin, priprave na pouk in svojega dela. 

 
9
 Priporočene prilagoditve:pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih pripomočkov, beležk za starše .. Predstavljanje snovi naj bo zanimivo, da pritegne njegovo pozornost. 
Omogočanje več odmorov med nalogami, primerno podaljšan čas preverjanja, domače naloge naj bodo premišljene in strukturirane. Sporočanje ocene in opozoril oz. 
ukrepov naj vedno spremlja širša razlaga, ki naj poleg analize napak vključuje tudi analizo uspešno izkazanega znanja in vedenja. V zvezi z analizo napak, pa naj se ne ustavi 
le pri njihovem izpostavljanju, temveč pri obveznem delovnem pogovoru, kako naprej. Učitelji naj omogočajo razvijanje učenčeve samokontrole oz. lastne odgovornosti, 
podpiranje njegovih močnih področij, usmerjenost v pozitivno podkrepljevanje, večanje pozitivne pozornosti v primerjavi z negativno ter podporo pri držanju dogovorov in 
sprejemanju posledic ter realne pohvale vedenja in osebnosti. Priporočajo nadaljevanje pedopsihiatrične in psihoterapevtske obravnave. Učenec naj sedi čim bližje učitelju 
zaradi poudarjene potrebe po večkratnem stiku, potrebno mu je omogočiti, da sedi sam, če to želi. 

R 
Uč 

SP 

SD 

dS 
dS 

K 

dS 

dS 

PR 
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potrebami.  Pomoč otroku in učiteljem. novega vzorca. 

3.6. Sestanek strokovnega tima: Na podlagi strokovnega mnenja je uradno sprejet 

nov (drugi po vrsti) individualiziran načrt. U dobiva pomoč, podporo in 

spodbudo. U. dobi dodatne naloge, raziskovalne, logične naloge, kar je spodbuda 

za njegove nadpovprečne sposobnosti,  in več domačih nalog. Pri preverjanju 

učiteljica nudi čustveno podporo: glede motivacije in socializacije: vnaprej 

postavljeno pravilo, oblikovanje konkretnih pravil in pojasnitev ukrepov v času 

kršitev. Spodbuda močnih področij, podpora pri pravočasnem ustavljanju 

neţelenih odzivov. Podpora pri drţanju dogovorov, realne pohvale vedenja in 

osebnosti, razumevanje in strpnost, usmerjanje v pomoč sošolcem. Učiteljica 

poroča, da je opazila več empatije.  

Druţina se seli. Zadovoljni so s sodelovanjem in hvaleţni. Oče izrazi dvom, ker 

so ocene tako dobre. Razmišlja, ali so realne. Starši izraţajo skrb, kako bo na 

novi šoli, bodo imeli toliko podpore kot pri nas in ali se bo U ujel z novo 

učiteljico.  

Sodelovanje v timu- strokovna 

skupina in starši. Pomoč otroku.

 

 

Umirjeno proslavljanje in 

poslavljanje. 

 

Nam je ţal, da odhajajo, 

prav zdaj, ko so se stvari 

uredile, U je dobil pomoč, 

mi pa izkušnje. 

 Dodatno pojasnilo: Od začetka decembra do konca šolskega leta ni bilo nobenega konfliktnega dogodka več. U je začel prejemati zdravila, učitelji 

so sledili individualnemu načrtu, ki je vseboval večino priporočil, ki so kasneje vsebovana tudi v strokovnem mnenju. Konflikte so reševali sproti, 

zato umirjen odnos s starši in otroki v oddelku. Timski sestanki niso potrebni, dobivamo se le še za preverjanje stanja. 

 

Vir: lasten 

 

R 

K  

SD 

SU SP 

PR 

Uč 
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5.3.2 Kratek povzetek kronologije primera 

 

Prvo leto o teţavah učenčevega izstopajočega vedenje izvemo iz poročila razredničarke, ki 

dobro obvladuje situacijo z učencem in oddelkom. Posvet s socialno delavko je povezan 

Sodelovanje s starši na svetovalni ravni se ne vzpostavi, starši se teţav zavedajo in se po 

podporo obrnejo na zunanjo institucijo. 

 

Drugo leto prevzame razred druga razredničarka, porast motečega vedenja pri otroku je na 

začetku leta, sledi odziv šole in sproţi več sodelovanja tudi s starši, ki sprejmejo svetovalno 

ponudbo šole, še vedno pa sodelujejo tudi z zunanjo strokovnjakinjo. Otrokovo izstopajoče 

vedenje postane vse večji problem za učitelje, ki ne obvladujejo več konfliktnih situacij, ki si 

dnevno sledijo. Posvetovanja med socialno delavko in učitelji ne zadostujejo, socialna 

delavka zaprosi za pomoč aktiv svetovalnih delavcev na šoli. Izkristalizira se potreba po 

timskem sodelovanju in oblikuje se šolski tim, da bi oblikovali skupno strategijo za ravnanj z 

otrokom in podprli učiteljice. Potreba učiteljic je predvsem, da bi razumele vzroke za 

otrokovo vedenje in dobile jasne napotke za ravnanje z otrokom in preprečile nevarne 

situacije zanj in za druge otroke. Otrok je prvič vključen v dvotedenski terapevtski program 

izven šole, iščejo pa se še ostale sistemske rešitve. Sledi prvi interdisciplinarni tim v zunanji 

instituciji, ki obravnava otroka, na ţeljo šole je povabljena tudi psihoterapevtka iz 

terapevtskega programa, v katerega je bil otrok vključen. Zaznane so napetosti med različnimi 

zunanjimi institucijami, ki obravnavajo otroka, in šolo. V drugi polovici šolskega leta se 

otrokovo vedenje stabilizira in umiri, aktivnosti strokovnih delavcev in sodelovanja s starši pa 

ostaja na višji ravni. V oddelku se izvajajo psihosocialne delavnice.  

 

V tretjem letu postane po začetnem spoznavnem obdobju z novo učiteljico in razredničarko 

učenčevo vedenje še bolj izstopajoče. To postane vse večji problem za učitelje, ko se poveča 

število konfliktnih dogodkov med njim in sošolci in se s pritoţbami vključijo tudi njihovi 

starši. Situacija postane zelo kompleksna in teţko obvladljiva tudi v oddelku, predvsem zaradi 

zahtevnosti zagotavljanja varnosti vsem otrokom. Poveča se število interakcij med ostalimi 

starši v oddelku in šolo, tako individualnih kot skupnih, kot posledica potreb staršev zaradi 

nerešenih konfliktov med učenci in pomanjkanja varnosti za njihove otroke. Organiziran je 

izredni roditeljski sestanek. S strani šole se poveča se tudi podpora odnosom med učenci, 

krepitev razredne klime in učenje socialnih veščin, ponovno se izvede deset psihosocialnih 

delavnic, predvsem pa je več pozornosti usmerjene na sprotno reševanje konfliktov med 

učenci in povečanje komunikacije med vsemi učenci in učiteljicama. 

 

Delo na novo oblikovanega tima, saj vstopita vanj novi učiteljici, se intenzivira. Tim na novo 

oblikuje strategije ravnanja z otrokom in preprečevanja konfliktnih dogodkov in išče rešitve 

za podporo učiteljicam ter podporo zunanjih strokovnjakov. Otrokovi starši in šola se 

poveţejo tudi z zunanjimi institucijami, kjer iščejo podporo, dobijo navodila za ustrezno 

ravnanje z otrokom. Otrok je ponovno vključen v dvotedenski terapevtski program, starši pa 

se na pobudo šole odločijo za vlogo zahteve za usmerjanje in poiščejo strokovno pomoč pri 

pedopsihiatrinji, ki se odloči tudi za medikamentozno zdravljenje. Zunanjo podporo in pomoč 

dobijo otrok in starši, a večino podpore jim še vedno zagotavlja šola, med drugim redno 

svetovanje staršem pri vzgojnih in ostalih teţavah v druţini.  

 

Zmanjšanje otrokovega motečega vedenja v drugi polovici šolskega leta sovpada s 

povečanjem in izboljšanjem komunikacije med šolo in starši, sočasno pa se intenzivira 

sistematični pristop učiteljic pri upoštevanju smernic, kako ravnati z otrokom; preprečevati 

situacije, ki sproţajo v otroku impulziven in agresiven odziv. Uvedena je dodatna pomoč 
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učiteljici v razredu (spremljanje otroka), moţnost, da je otrok izven razreda, kadar je kriza, 

krepitev njegovih močnih točk, vsakodnevno sodelovanje z njegovimi starši in kot je opaziti v 

zadnjem letu, tudi pomoč zdravil pri višanju otrokove sposobnosti osredotočenosti in 

zmoţnosti, da ne odreagira na najmanjše draţljaje. Poveča se podpora otroku s strani šole: 

individualno ga spremlja prostovoljka, ima dodatne ure za učenje asertivnega vedenja, stalno 

pomoč pri razjasnjevanju konfliktov, dodatno pomoč za dokončanje izdelkov. Njegovo 

izstopajoče vedenje sproţi več sodelovanja z njegovimi starši, nato pa se poveča tudi 

sodelovanje med učitelji in svetovalno sluţbo.  

 

V obeh letih opazimo podoben vzorec. Porast motečega vedenja pri otroku na začetku leta, 

sledi odziv šole in staršev, ki sproţi več sodelovanja. V drugi polovici šolskega leta se 

otrokovo vedenje stabilizira in umiri, aktivnosti strokovnih delavcev in sodelovanja s starši pa 

ostaja na višji ravni.  
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Slika 8: Grafični prikaz interakcij med starši, šolskim timom, zunanjimi strokovnjaki in 

konfliktni dogodki učenca 

 

 
 

Vir: lasten 

 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, kako sovpada porast konfliktih dogodkov z večjo 

aktivnostjo strokovnih delavcev v šoli. Pike označujejo srečanja tima, v nekatera srečanja so 

bili vključeni tudi zunanji strokovnjaki (rumene pike). Vijolične pike so roditeljski sestanki s 

starši (tudi izredni). 
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Slika 9: Prikaz krožnih in linearnih interakcij znotraj sistemov 

 

 
 

Vir: lasten 

 

V tretjem letu smo spodbujali kroţne interakcije med učenci (skupno reševanje konfliktov 

med učenci, ne le posamični pogovori učenca z učiteljico), med starši in šolskim timom 

(roditeljski sestanek, sestanki s šolskim timom in učenčevimi starši) in timske sestanke (šolski 

tim in zunanji strokovnjaki), da bi spodbudili samoorganizacijo in ustvarili pogoje, ko se 

vzpostavlja »sama od sebe«, to je goste interakcije med elementi sistema, nelinearnost teh 

interakcij ter vnašanje energije in pretok energije od zunaj. Svetovanje ni bilo usmerjeno 

samo k posamezniku, pač pa tudi k sistemu, k posamezniku pa znotraj sistema (Schiepeck in 

drugi, 2005, v Šugman Bohinc, 2011). Preteţno individualno svetovanje učencem, učiteljicam 
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ali staršem je nadomestilo oziroma ga dopolnilo svetovanje vsem vpletenim, ki se jih teţava 

tiče. Zagotavljali smo prostor in čas za srečanja in spodbujali kroţne interakcije med njimi, da 

so lahko soustvarili vzorce za spremembo in rešitev. To so bila srečanja šolskega tima in 

sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, srečanja v okviru razredne skupnosti in delavnice, s 

starši pa izredni in redni roditeljski sestanki. Otrok je dobil vso potrebno podporo 

(individualno pomoč za premagovanje teţav, zagotovili smo varnost za vse otroke, nekaj s 

spremenjenim notranjim delovanjem, nekaj z dodatno pomočjo, ki so jo nudili učitelji in tudi 

prostovoljke. V drugi polovici tretjega leta je delo  v oddelku potekalo normalno, odnosi med 

učenci so se izboljšali. Konec tretjega leta se je druţina preselila. 

 

Opažanje dogajanja pred začetkom oblikovanja tima: 

 

Na začetku pojava konfliktnih dogodkov, ki so bili večinoma med učencem in sošolci, se jih 

učiteljica loti tako, da se pogovarja z otroki, če so prekrški grobe narave, pove staršem. 

Konfliktov ne rešuje med otrokoma, ne uporabi mediacije - mirnega reševanja spora. Tudi 

vedenja, ko se učenec upira njej, ne obravnava kot konflikt, pač pa le kot neprimerno vedenje, 

prekršek. Ne skuša urediti odnosa, da bi ponovno vzpostavila stik z učencem. Vedenje razume 

kot prekršek in ne tudi kot osebno sporočilo. O prekršku poroča staršem. Starši razumejo 

dogodek kot prekršek, nihče ne »sprejme« U sporočila. Tudi socialna delavka obravnava 

učenca na podoben način. Pogoste izjave: »Izbruhne brez razloga!« »Nevaren je sebi in 

drugim.« Odnosne probleme skušajo reševati izven odnosa. V ospredju je etiketiranje otroka 

in ne razumevanje njegovih potreb, niti ni poskusa 'prevajanja sporočila.' Vzpostavi se 

začaran krog: Z vsakim izbruhom jeze in nasilnega vedenja se pritisk šole in staršev na učenca 

stopnjuje, s tem pa se povečuje njegov občutek ogroţenosti in število burnih odzivov. 

 

Prva prosi za pomoč in nasvet socialna delavka. Ugotovi, da na običajen, ustaljen način 

obravnavanja prekrškov ne gre več. Predlagam ji, da zbere vse, ki delajo z učencem in 

organizira timski sestanek. Nudim tudi razmišljanje v smeri - kaj nam učenec sporoča, kaj 

potrebuje. Socialna delavka ostaja na ravni, da ima otrok teţave. Njegovi izbruhi jeze so vse 

pogostejši. Dialoga med sistemi ni, vsak govori z vsakim, ne govorijo pa vsi skupaj. Ne 

skupaj z otrokom in starši, ne skupaj socialna delavka in učiteljica s starši. Tudi pomoči 

otroku se lotevajo individualno - učenec bo prihajal na pogovore k socialni delavki, učenec se 

pogovarja z razredničarko, obe vlagata veliko truda, a problem je večji in ga ni mogoče 

reševati zgolj s pogovori z otrokom. Tudi ko so spori med otroki in učencem, se ne 

pogovarjajo skupaj. Tudi kadar se pogovarjajo, skušajo hitro ugotoviti, kdo je kriv. Pogosto je 

krivec učenec, prav zaradi svojih hitrih in agresivnih odzivov. Pogovori so usmerjeni bolj v 

to, kaj učenec mora, česa ne sme. Učenec vedno prav odgovori, ve, kako bi moral ravnati in 

kaj ni prav, a tega ni zmogel uresničevati. Obljubi, se opraviči, a se obljube ne zmore drţati. 

Ni oblikovana enotna strategija, ni jasno, kdo vse ima problem. Zdi se, da ima problem samo 

učenec, njegovi starši in učitelji ţelijo, da se spremeni. Starši iščejo pomoč v zunanji ustanovi 

1. Tam ponudijo individualno obravnavo otroka in ločeno pogovor s starši. Opravijo so teste, 

da ugotovijo, kje so teţave. Testi pokaţejo visoko nadpovprečne sposobnosti in emocionalno 

nezrelost. Ugotovitev zunanje strokovnjakinje je, da bo prerastel teţave, da gre za 

temperamentne značilnosti, pa tudi za napete odnose v druţini. Poročilo zunanjega 

strokovnjaka 1 je skromno, ni nobenih priporočil ne za starše ne za šolo.  

 

Moje opažanje tega, kaj se dogaja v polju: 

 

Družina: dokončujejo hišo, imajo stisko z denarjem, selijo se v manjši kraj, kjer mama ne bo 

imela zaposlitve. Mama razmišlja, kako bo, ko ostane doma, v okolju nikogar ne pozna, 
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finančno bo odvisna. Pri  njej je prisotna negotovost, strah, občutek, da ne pripada nikamor, 

okolje vidi kot ogroţajoče, nima podpore in do institucij izraţa nezaupanje. Druţina nima 

kontrole nad okoljem niti nad seboj.  

 

Otrok: počuti se negotovega, krivdo sprejema nase in reagira ogroţeno. Nepredvidljivost, 

pomanjkanje komunikacije z učiteljico, da bi izrazil, kako on vidi dogodke, pomanjkanje 

komunikacije z očetom, prisoten občutek izločenosti in izoliranosti. Prisoten tudi strah, v tem 

reagira agresivno. Pomanjkanje občutka pripadnosti. Išče potrditve. Svet je zanj ogroţajoč, 

nima kontrole. 

 

Učiteljica in razredničarka: strah pred reakcijami otroka, ne moreta / ne znata preprečiti 

izbruhov, negotovost in strah pred odzivi drugih staršev. Nepredvidljivost. Izguba kontrole. 

Dogajanje vidita kot ogroţajoče, ne čutita podpore, jo pa iščeta.  

 

Šola (svetovalka in vodstvo): občutek nepredvidljivosti, strah pred reakcijami staršev, išče 

podporo v zunanjih institucijah. Zaznavanje občutkov: negotovost, strah, nepredvidljivost, 

izguba kontrole. 

 

Pred začetkom dela s timom, sem si (kasneje pa tudi timu) zastavila nekaj vprašanj za 

raziskovanje razumevanja fenomenologije in zavedanja:  

- Kaj se (zdaj) dogaja v polju? Kako vidijo dogajanje članice tima? Kakšen pomen jim 

pripisujejo? 

- Kaj je teţava? Kaj za učenca? Za druge otroke? Za starše? Za učenčeve starše? Kaj za 

učiteljice? Kaj za socialno delavko? 

- Kaj bi učenec rad delal drugače? Ali učitelji vedo za njegove ţelje? Potreba po 

uveljavitvi?  

- Kakšna je kvaliteta kontakta med učiteljem in otrokom? 

- Kaj je 'trigger', sproţilec za otroka? Kaj njegova agresija sporoča? Komu? 

- Ali so učiteljice raziskale vsak posamezni konfliktni dogodek? 

- Kakšen pomen dajejo dogodkom?  

- Ali se je dialog (z učencem, z njegovimi starši) kje ustavil oziroma ali se je sploh 

vzpostavil? Kaj bo podprlo dialog? Kje se je zataknilo? 

- Česa se kdo od njih boji? 

- Na kakšen način izraţajo potrebe? S kritiko? Z zaskrbljenostjo? Z odmikom? 

- Kakšno podporo vsak od njih/nas/ potrebuje?  

- Kaj bi rade drugače? Kaj so delale drugače, ko ni bilo teţav? 

- Kakšna je kvaliteta kontakta med učiteljicama, med učiteljicama in socialno delavko? 

- Ali med njimi teče dialog? 

- Kaj bi lahko podpiralo: otroka, učiteljico, socialno delavko, starše?  

- Kdo lahko nudi podporo komu in na kakšen način?  

- Kako jim jaz lahko pomagam? 

- Kaj jaz mislim, da morajo učitelji vedeti? 

- Kako lahko podpiram sebe, da jim bom v pomoč? 

- Kdo je še udeleţen?  
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5.3.3 Delo s timom – opis svetovalnega procesa z vidika gestalt pristopa 

 

Tim se je v drugem letu sestal štirikrat, v tretjem letu pa devetkrat. V obeh letih so bili trikrat 

prisotni tudi zunanji strokovnjaki, dvakrat tudi starši. Glavne teme, ki so se skozi proces 

ponavljale, smo vsakokrat obravnavali na nekoliko drugi ravni in z drugačnimi poudarki. 

Strategije smo dopolnjevali, delno spreminjali, parcialne rešitve nadomeščali s celovitejšimi.  

Moja pozornost je usmerjena v dva cilja: skrb za proces (komunikacijo med članicami tima) 

in vsebino (delovne dogovore). Ves čas skušam skrbeti za oboje. Hkrati sem pozorna tudi na 

to, da spodbujam interakcije med sistemi (v oddelku med učenci in učiteljico, med učiteljico 

in starši, med učiteljicama in socialno delavko itd.). Vsebine svetovalnega procesa v timu 

lahko strnem: dogovori o ravnanju z učencem, dogovori o delovanju v oddelku, interakcije 

med starši. 

 

 

Slika 10: Vsebine svetovalnega procesa v timu 
 

 
 

Vir: lasten 
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Preglednica 10: Elementi gestalt pristopa v svetovalnem procesu 
 

Značilnosti gestalt pristopa Opis situacij v svetovalnem procesu Ravnanje, postopki - intervencije 

Fenomenologija 

Preverjanje predpostavk 

Vračanje k opisom (kaj, kako, 

kje, kdaj, kdo). 

Zaznavanje dogajanja. 

V prvih srečanjih so vse članice tima vznemirjene, prisoten 

je strah, negotovost, jeza, nemoč. Enako stanje se pojavi, ko 

se poveča število pritoţb s strani staršev. 

Situacijo zaznavajo kot nepredvidljivo, nevarno, 

intervencije, kot jih običajno uporabljajo, ne delujejo. Strah 

jih je kritike drugih staršev, ne zmorejo zagotoviti varnosti 

za vse otroke. Prisotne so sodbe in ocene in iskanje vzrokov 

v druţini. Kasneje v procesu je sodb manj, bolj so 

naravnane k iskanju rešitev, iskanju moči in virov, opaţajo 

spremembe in so tudi zadovoljstvo ob uspehih. 

Preverjam svoje razumevanje tega, kar slišim. 

Preokvirjam - izpuščam mnenja, sodbe - dogodke v 

povzemanju opišem nevtralno. 

Mnenja, sodbe, kritike skušam prevesti v  potrebe. 

Preverjam, ali prav 'prevajam' potrebe. 

Povzemam. Izraţam razumevanje za občutke. 

Poskušam pokazati njihove kvalitete, ki jih opaţam. 

Vprašam, kdaj je kaj drugače, kaj deluje (izjeme)?  

Kaj bi jim pomagalo? 

Kaj bi naredilo situacijo bolj predvidljivo? 

Spodbujam osebno in direktno komunikacijo med njimi. 

 

Kakovost kontakta, način 

prekinitve kontakta 

Kontakti med članicami tima: 

Učiteljice se poslušajo, se ne prekinjajo, med seboj so 

podpirajoče, se razumejo. Izmenjujejo izkušnje, govorijo o 

svojih izkušnjah in tem, kaj so naredile in kako so se ob tem 

počutile. Jezo zaradi situacije izraţajo posredno, povedo, da 

situacija presega njihove moči. Zaznam kritičnost do 

vodstva in socialne delavke, povezano z dodatnim delom in 

občutkom ogroţenosti. Prisotno vznemirjenje zaradi visokih 

pričakovanj in strahu pred reakcijami staršev, ter 

negotovost ob prihodnjem razvoju dogodkov. 

Spodbujam osebni govor, očesni kontakt, medsebojne 

odzive... spodbujam izraţanje občutkov ... Spodbujam 

preverjanje pričakovanj (projekcije?). Ustvarjanje varnega 

okolje za izraţanje svojega videnja, razbremenitev, 

izraţanje skrbi ipd. Spodbujam medsebojno poslušanje. 

Povzemam. 

Preverjam.  

Spodbujam k izraţanju potreb (kaj potrebujejo s strani 

vodstva). Kako bodo to izrekle? 

Osredotočenost na sedanji 

trenutek 

V pripovedovanju se pogosto vračajo v preteklost ali gredo 

v prihodnost, ki si jo predstavljajo katastrofično (če se 

kateri od otrok močno poškoduje, če starši toţijo ali izpišejo 

Vračam jih v sedanji trenutek - poglejmo, kako se zdaj 

odraţa njegova teţava, v čem je zdaj dober. Kaj je bilo v 

zadnjem času, danes? Kaj zdaj vidite, kako ga zdaj 
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svojega otroka ...) 

Opazim veliko predpostavk, osebnih teorij vzrokov in 

predvidevanja prihodnosti. 

razumete, ko se pogovarjamo in se slišite? Povzemanje in 

preokvirjanje. 

Spodbujam, da se slišimo, kaj govorimo druga drugi. 

Vnašam opaţanja, kaj se med nami dogaja, kako me zdaj 

doţivljamo, zdaj vidimo... Pozorna sem na posplošitve in 

poudarim specifičnost vsake situacije. 

 

Kvaliteta zavedanja »tu in 

sedaj« 

Zavedanje, da lahko vplivajo na U vedenje, se razvije 

postopoma. Najprej se zavedajo bolj nemoči, jeze in strahu. 

Z lastnim razvijanjem drugačnega pristopa in upoštevanjem 

priporočil, kot so predvidljivost, mirno reagiranje, 

spodbujanje U k izraţanju, sprotno reševanje konfliktov 

med učenci, sprotna komunikacija med njimi in starši, se 

zavedajo tudi moči svojega vpliva, da pozitivno vplivajo na 

U vedenje. 

V komunikaciji sem skrbela za to, da sem vključevala 

vprašanja, ki so sproţala razmišljanja in širila pri 

posameznikih zavedanje: Kako se zdaj počutiš? Kaj zdaj 

potrebuješ zase? Ko se poslušamo druga drugo, opazim... 

ali opazite, da imamo tudi različne izkušnje ... v vseh 

situacijah U ni reagiral enako ... kaj je naredilo razliko ...? 

Vzpostavljanje in utrjevanje 

stika s seboj in  okoljem; 

- Kje so meje (vlog)? 

- Kakšne so te meje? 

Opaţam, da so meje in vloge nejasne. Večina prevzema 

nase preveč, imajo do sebe visoka pričakovanja, ne dajejo 

jasnih informacij o svojih potrebah, pričakuje, da 'se ve, kaj 

se mora'.  

Tudi pričakovanja učiteljic do SD in obratno so 

neizgovorjena, nastaja občutek, da vsi vse delajo, nismo pa 

učinkoviti. Razmejitve ni niti med učiteljico in 

razredničarko, niti med njima in SD.  

Nejasna so tudi pričakovanja do U staršev. Ne ve se, kdo 

daje sporočila staršem, ali le razredničarka ali tudi SD ali 

učiteljica OPB ali skupaj? SD se počuti odgovorno, ima 

občutek, da vsi od nje pričakujejo rešitev. Skupen je strah 

pred reakcijo drugih staršev.  

Posebno, ko pridejo pritoţbe, saj starši opozarjajo na 

problem v razredu, opaţajo nemoč učiteljic, ponujajo 

rešitve, grozijo... 

Pogovor vodim tako, da preverjamo svoja pričakovanja- 

kaj, kdo od koga pričakuje. Povzemam trditve, preverjam, 

sklepe zapišemo, kar ostane kot odprto vprašanje, se 

zaveţem, da bomo dobili pojasnilo.  

Kdaj učiteljica vključi SD? Kdo bo klical starše? Kdo se 

pogovarja z otrokom? Kdaj? 

Kakšna pričakovanja imamo do U staršev?  

Smo jim jasno povedali svoja pričakovanja? Kakšna so 

pričakovanja drugih staršev?  

Ali dajemo informacije o dogajanju v šoli? Kakšne so 

naše informacije? Ali dovolj skrbimo za komunikacijo s 

starši in učenci? Koga moramo še vključiti? 

Kako potekajo naše komunikacije? Kako bo teklo 

obveščanje med članicami tima? 

Kaj mi pričakujemo od staršev drugih otrok? Kdo vodi 

procese v šoli? Mi ali starši? Kakšno je razumevanje 
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Nosečo učiteljico je strah, da jo U v jezi brcne. Sprašujejo, 

kdo bo zaščitil njih. 

lastne moči? 

Kaj potrebujemo od vodstva šole? Pojavi se vprašanje, če 

je strokovni delavec tudi zavarovan, kakšne so pravne 

posledice, kdo je odgovoren za kaj pred sodiščem? 

Samoregulacija 

- Kaj je tema (figura)? 

- Katerim potrebam sledijo? 

- Kje in pri komuse v timu 

pojavi motnja v 

samoregulaciji? 

 

Njihova osnovna tema je kako zagotoviti varnost in kako 

reagirati v nepredvidljivi situaciji. 

Kaj mi 'moramo' zagotoviti, da so vsi otroci vedno varni, da 

se nobenemu nič ne zgodi... 

Kako reagirati, ko U ne sledi navodilom ali je nasilen do 

ostalih otrok? Kako komunicirati s starši ostalih otrok? 

Učiteljice izraţajo, imajo teţave v komunikaciji s starši, 

kadar  so ti kritični do šole oziroma nezadovoljni z 

dogajanjem v razredu. 

Motnje so v kontaktu z U. Gredo prehitro v akcijo ali pa so 

v odmiku, predvsem pa ne vzpostavijo kontakta z U. 

Ugotavljajo, da bolj ko so v kontaktu z njim, bolje lahko 

sodelujejo z otrokom, manj je teţav. 

 

Moja pozornost je na procesu: kako iščejo rešitve, kaj je 

za njih pomembno in kakšen je kontakt med njimi in 

otrokom.  

Osvetljujem razlike: med kaj moramo in kaj lahko... 

Nudim informacije o tem, kaj je zapisano v Vzgojnem 

načrtu, kaj nam nalaga zakonodaja (preprečevanje nasilja , 

pravice otrok s posebnimi potrebami). Iščemo razmejitve 

med pravicami in dolţnostmi, predvsem pa, kakšno 

podporo potrebujejo. Usmerjam v iskanje jasne 

opredelitvi potreb in oblikovanju korakov za akcijo. 

Usmerjam od reaktivnosti k  proaktivnosti.  

Spodbujam  vztrajanje, doslednost pri vzpostavljanju 

novih vzorcev ravnanja.  

Kaj bi lahko naredile drugače?  

Kaj bi jih podpiralo, da bi ostale dosledne in zaupale, da 

predvidljivo, mirno ravnanje z U prinaša spremembe. Ali 

opaţajo majhne spremembe? 

Biti prisoten in tukaj in zdaj.  

Prepoznavanje možnosti in 

novih izbir 

Učiteljice so v iskanju rešitev zelo kreativne, imajo izkušnje 

in iz njih črpajo ideje. 

Zunanja podpora: otrok gre prej domov, umik otroka iz 

šole, dodatne individualne ure, osebno spremstvo itd. 

Same predlagajo moţnosti. Izmenjujejo ideje in izkušnje. 

Pridobivajo nove informacije, izmenjujejo dobre izkušnje, 

kar je ţe kdaj delovalo, saj pri tako kompleksnem problemu 

Postavljam vprašanja in sodelujem pri iskanju rešitev, 

opozarjam na preverjanje predlaganih rešitev (če so 

izvedljive, če imamo dovolj resursov oz. kakšne resurse 

potrebujemo):  

Kdo bi še lahko individualno delal z otrokom? 

Kaj deluje v kontaktu z U? Kako se odziva?  
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ne zadošča več strokovni tim, problem postane del sistema 

in pomoč mora prihajati širše tudi s strani ne vpletenih 

učiteljev, da se razbremeni osnovno celico in balansira 

teţavo v sistemu (med razredi, v šoli). 

Manj so kreativne v iskanju notranje podpore za 

spremembo lastnega vzorca ravnanja z otrokom, vendar ob 

spodbudi izmenjujejo izkušnje, kaj jim je uspelo narediti 

drugače, kaj so spremenile, kako vzdrţujejo kontakt z U in 

kako skrbijo za odnose med učenci (sprotno reševanje 

sporov).  

Pomemben element notranje podpore je razumevanje 

otrokovih teţav, kar se okrepi z informacijami o otrokovi 

motnji, ki jih prejmejo od zunanjih strokovnjakov 

(pedopsihiatrinja, psihoterapevtka in specialna 

pedagoginja).  

 

Kam naj gre, ko ga pošljejo iz učilnice? 

Kje bo med odmori? 

Kako in kdaj obravnavajo kršitve? 

Kaj storijo ali lahko storijo ob nenadnem izbruhu 

impulzivnosti? 

Kakšni so še načini obveščanja staršev? 

Ponudim alternativne moţnosti reagiranja na impulzivno 

vedenje. Razlaga jeze po Moisovi pentlji (informiranje in 

vračanje odgovornosti za odziv k odraslemu).  

Spodbujam pogovor o tem, kaj je ţe kdo poskusil in kaj 

deluje.  

Povzemam, dodajam, ponavljam dobre izbire. 

Iščemo praktične rešitve – razbremenitev skupine in 

učitelja. 

Poskrbim za povzetek dogovorjenega. 

Krepitev odgovornosti Krepitev odgovornosti sem prepoznala v njihovem 

razmišljanju o tem: 

- kaj lahko naredijo, da imajo več kontakta z otrokom, 

- kdo jim lahko pomaga pri delu z otrokom 

- kako lahko nudijo pomoč pri reševanju konfliktov med 

otroki 

- kakšne spremembe lahko naredijo v organizaciji, da bi 

vzpostavile  več predvidljivosti 

- uvedle so več strukture in postale bolj proaktivne.  

Upoštevale so tudi dejstva, ki jih navaja zakonodaja, 

poslanstvo, strokovna in moralna vloga 

Vodenje pogovora, razmejevanje, razčiščevanje, opaţanje 

razlik v videnju: Kaj je odgovornost učitelja? Komu kdo 

kaj javlja? Kdo in kdaj obvešča starše? Jasne vloge in 

naloge. Kakšen bi bil dober sistem obveščanja? 

Katere so moţnosti za preprečevanja izbruhov jeze? 

Protokol obravnavanja neprimernega vedenja. Usmerjam 

v proaktivnost. 

Pohvalim uspehe in spremembe, ponudim pozitivno 

povratno informacijo o povezanosti med njimi, o  

sodelovanju, spodbujam pripovedovanje o malih uspehih. 

Napišemo povzetek dogovorov. 
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Celostna naravnanost Pomočnica ravnateljice predstavi dodatni urnik, ure bodo 

plačane oz. bodo to ure za nadomeščanje.  

Vključenost prostovoljke - delo z razredom (delavnice), 

individualno delo z učencem in  spremljanje. 

Starši so bili deleţni svetovanja v šoli, zahvalili so se za 

naše prizadevanje in reševanje situacije. Zahvalili so se tudi 

drugi starši, da so se odnosi v razredu  uredili in da se 

učenci spet počutijo varne.  V šolo smo povabili zunanje 

strokovnjake. Vodstvo je prepoznalo trud tima in se zanj 

zahvalilo.  strokovnjaki... 

Poročila zunanjih ustanov, koraki sodelovanja z zunanjimi 

ustanovami, kako so vključeni starši, oddaja vloge za 

usmerjanje... Ugotovitve in poročila strokovnjakov z 

navodili, kako delati z otrokom. Prepoznavanje  lastne 

kakovosti,  kaj vse smo ţe opravili in koliko znanja je  

naših rokah. Spodbujam zavedanje o naših izkušnjah. 

Priporočila strokovnjakov so bila dopolnilo, nudila so 

občutek varnosti, da delamo v pravo smer, veliko tega 

smo delali iz svojega vedenja. 

Spodbujanje naravne težnje za 

realizacijo potencialov 

Usmerijo se tudi na dobro izpeljane intervencije. Na 

situacije, ko so bile dovolj pozorne in preprečile izbruh z 

usmerjeno interakcijo. 

Predlagam, da si zapisujejo tudi uspešne situacije in jih 

poročajo otrokovim staršem in dajejo pozitivno povratno 

informacijo otroku. 

 

Vir: lasten
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5.3.4 Področja opazovanja svetovalca v svetovalnem procesu v gestalt pristopu 

 

Preglednica 11: Področja opazovanja svetovalca v svetovalnem procesu v gestalt 

pristopu 
 

Področja opazovanja Samoevalvacija 

1. Kvaliteta kontakta med 

seboj in članicami tima? 

S kontaktom med članicami tima sem bila zadovoljna. Prisoten je 

bil očesni kontakt, poslušanje, spoštljivo upoštevanje drugačnih 

pogledov, raziskovanje. Poiskale so me tudi izven srečanj, kadar so 

potrebovale krajše posvetovanje ali pa so preprosto poročale o tem, 

kako jim gre. 

2. Kakšno podporo ima 

svetovalec  v sebi in 

zunaj sebe (v okolju)? 

Podporo v sebi sem zgradila iz predhodnega poznavanja situacij, 

postavila sem si za cilj, da v skrbi za proces predvsem poslušam, 

skušam razumeti, raziskujem različna videnja, iščem, kaj je v 

situaciji potreba posameznikov in povezujem, povzemam in po 

potrebi preokvirjam. Podporo mi predstavlja znanje o vodenju 

komunikacije v skupini, mediacijskih postopkov in znanje ter 

izkušnje v ravnanju z impulzivnim otrokom. 

Razmislek o tem: koga se problem tiče, kdo mora biti vključen 

(sistemsko razmišljanje). 

Zbiranje idej, kaj lahko ponudi šola, kaj je podpora izven šole, 

poznavanje postopka za usmerjanje in drugih zakonskih in 

podzakonskih aktov, informacije drugih strokovnjakov. 

3. Kakšno podporo ima tim 

(članice tima)  v sebi in 

zunaj sebe (v okolju)? 

Vse učiteljice v timu so izkušene, imajo določeno znanje za 

ravnanje. Vodstvo jih podpira, omogoča tudi dodatne ure. Iščejo 

pomoč, skušajo se naučiti še česa (od zunanjih strokovnjakov). 

Sposobne so poiskati pomoč, jo iščejo pri šolski svetovalki. 

Pripravljene so in znajo sodelovati, se podpirati, si zaupajo. 

Zmorejo videti tudi učenčeve kvalitete, znajo delati s skupino: soc. 

igre ipd., znajo drţati strukturo in nuditi varnost. Imajo znanje za 

oblikovanje individualnega  vzgojnega načrta. 

4. Ali tim (članice tima)  

sprejema to, kar je,  

Imela sem vtis, da teţko sprejemajo to, kar je: otrokovo 

impulzivnost, pritoţbe ostalih staršev, nemoč njegovih staršev … 

iščejo vzrok in 'krivca'. Ustvarjajo različne' teorije' npr. Šolski 

problemi so posledica njegovih osebnostnih in druţinskih 

primanjkljajev … Problematično vedenje v šoli vključuje le vedenje 

učenca, ki ga je mogoče spremeniti (ne glede na vedenje in odzive 

drugih).  Problemi, ki se kaţejo v neprimernem vedenju učenca v 

šoli, bodo imeli najverjetneje za posledico slabo prilagojenost v 

prihodnosti. 

Zavedajo se svojih čustev: strah, jeza, nemoč. Ne vedo, kako 

ravnati z lastno nemočjo v situacijah in s svojim čustvenim 

odzivom. Ne ţelijo se počutiti, tako kot so se. 

5. Ali imamo spoštovanje 

do meja in odporov (pri 

posameznih članicah v 

timu) in ali smo 

Na začetku srečanj sem opazila precej odporov. V smislu, da je taka 

situacija preveč zahtevna, strah pred nadaljnjim razvijanjem 

dogodkov, posebno strah pred poškodbami in posledično 

pritoţbami drugih staršev, da nis(m)o dovolj hitro in sprotno 
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pripravljeni, da jih 

raziskujemo s timom? 

ukrepali. Ţelja, da se to, kar se dogaja, ne bi dogajalo. Izraţale so, 

da to presega njihove moči, njihovo znanje, da je potrebna 

hospitalizacija ali pa varnostnik. Usmerjene so bile v iskanje krivca 

za tako situacijo (druţba, starši, drugi starši …). Tu sem 

potrebovala precej lastne jasnosti, da sem sprejemala in razumela, 

da so take drţe in razmišljanja del krize in situacije, v kateri smo 

bili. Skrbela sem za dovolj odprt prostor za medsebojno 

komunikacijo, razbremenjevanje, pa tudi za odprtost do moţnosti 

vključitve zunanjih institucij. 

6. Ali je tim (članice tima)  

pripravljen, da raziskuje 

in ali razume, da je 

učenje moţno v stanju 

budne pozornosti? 

Po začetnem razbremenjevanju in nekaj ponujenih podpornih 

točkah ( vključitev zunanjih strokovnjakov, skupni timi za 

izmenjavo izkušenj in pridobitev nasvetov za drugačno ravnanje, 

vključitev staršev v svetovanje, otroka je mogoče poslati svetovalni 

delavki, otrok bo odhajal prej iz šole, pomagala bo prostovoljka, 

dodatno delo bo ovrednoteno, med odmori bo otrok varovan itd.), 

so bile učiteljice bolj odprte tudi za raziskovanje lastnih odzivov in 

preizkušanje novih (predstavljenih) strategij. Pomagala je tudi 

seznanitev o vnaprej načrtovanih korakih (kako bo potekala 

obravnava otroka v zunanjih institucijah). Paralelizem: tudi odrasli, 

le na drugi ravni – so potrebovali isto, kar je potreboval otrok: 

informacije, predvidljivost, moţnost in občutek vplivanja, 

soustvarjanja, občutek varnosti, prepoznanja … itd. 

7. Ali se članice tima 

zavedajo: misli, čustev in 

pomenov, ki jih 

pripisuje?  

 

8. Se zaveda vzorcev? 

 

Na srečanjih je bil ustvarjen prostor, da so lahko pripovedovale o 

svojem občutku napetosti, strahu in tem, kaj so videle, da deluje, 

vsaj  delno smo se dotaknili tudi čustev, posebno, ko so se lahko 

izpovedale, kaj je za njih teţko. Občutila sem olajšanje, ko so v 

dialogu vključevale tudi svoje občutke, svoja spoznanja. V tem smo 

se človeško zbliţale, prepoznavanje strahu, jeze, negotovosti in 

nemoči je bilo vsem skupno. Vzpostavilo se je večje razumevanje, 

sočutje in zaupanje med nami, posledično se je zmehčal odnos do 

otroka in staršev. 

Vzorci, ki so jih opazile:  

Bolj ko so napete, bolj konflikten je odnos z U. 

Bolj ko so predvidljive, mirne in počasne, bolje se U odziva na njih. 

Še posebno, če mu natančno povedo, kako si bodo stvari, dogodki 

sledili. Predvidljivost deluje. 

Opazile so, da kaznovanje ne deluje, prav tako ne deluje, če se 

sklicujejo na starše ali staršem zgolj poročajo o njegovem vedenju. 

Bolje je takrat, ko ga vključijo, da sam poroča. Čeprav pove zgodbo 

z boljšega konca (izpusti kakšen del, kjer ni prav ravnal), se hitreje 

odloči za poravnavo škode in opravičilo. 

Opazile so, da veliko njegovih konfliktov nastane, ker drugače 

razume kontekst kot drugi otroci. Potrebuje veliko informacij. 

Opaţale so, da U tudi sam prispeva k oblikovanju rešitev, saj je 

kreativen otrok.  

Bolj so učinkovite in boljši je njihov odnos z otrokom, če se 

osredotočajo na njegove močne točke, takrat kar tekmuje (včasih 

preveč), kako bi prispeval, se dokazal, izpolnil naloge itd. Delujejo 

podpora in priznanje doseţenega. Razumele so, da je pri njem 

razkorak med regresivnim vedenjem in pričakovanim vedenjem 
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glede na starost. 

Namesto na osredotočanje na to, kaj bodo naredile, če bo imel 

izbruh jeze, so se osredotočile na ustvarjanje takih pogojev, da bi jih 

bilo čim manj. Pogoji za to so: kontakt z U, bliţina, jasna navodila 

in preverjanje njegovega razumevanja. Ugotovile so tudi, da 

njihovo hitro, hipno spreminjanje navodil deluje ravno v nasprotno 

smer, ker ga vznemiri. Torej: mirnost, prisotnost, kontakt, 

predvidljivost, podpora. 

Opaţanje lastnega vzorca, da hitro ocenijo, da je spor začel U (prav 

to so opazile tudi pri otrocih). Pozorne so postale tudi na to, kako je 

z drugimi otroki v razredu, še trije so bili teţavni, in kako 

balansirati, da ni povzročitelj ţrtveno jagnje / grešni kozel. 

 

Vir: lasten 

 

 

5.3.5 Delo s timom – opis svetovalnega procesa z vidika sinergetičnih generičnih načel 

 

Prvo načelo: Pogoji za stabilnost 

 

Dogovor o sodelovanju: Na prvem srečanju smo se dogovorile o načinu srečevanja, namenu 

in pogostosti srečanj, pa tudi o načinu dela. Dogovorile smo se, da se bomo srečevale na dva 

meseca, če bo potrebno tudi pogosteje. Predstavila sem strukturo srečanj in vloge. Primer je 

vodila socialna delavka, ki je bila skrbnica razreda, moja vloga pa je bila koordinacija timskih 

sestankov in po potrebi posvetovanje, kadarkoli so potrebovale. Na srečanjih smo običajno 

naredili pregled stanja, v nadaljevanju pa se dogovarjali za skupno delovanje, izmenjevali 

informacije in izkušnje. Srečanja je sklicevala socialna delavka.  

 

Veliko časa smo namenile instrumentalni definiciji problema, razjasnjevanju teţav in 

pojasnjevanju konteksta ob upoštevanje specifičnih motivacijskih drţ posameznih članic tima. 

Spodbujala sem pripovedovanje o izkušnjah, spoštovanje edinstvenost izkušnje in doţivljanja. 

Bila sem usmerjena na proces in ne le na cilje in naloge. Spoštovanje etike udeleženosti se 

je kazala v tem, da je vsakdo je lahko predlagal, dogovore smo sprejemale s konsenzom, na 

dveh srečanjih so bili prisotni tudi starši. Ustvarjala sem odprt prostor pogovora, da je lahko 

vsakdo prispeval pomembne informacije, se odzival na preizkušene rešitve, predlagal 

raziskovanje novih poti. Rešitve smo soustvarjale v odnosu, nismo jih določali vnaprej. Od 

srečanja do srečanja so se bolj so se vključevale z idejami in predlogi. Skrbela sem za 

komunikacijo v timu tako, da sem podpirala dialog med vsemi, spraševala za mnenja in 

odzive, sama pa sem sledila osebnemu načinu vodenja z uporabo preprostega jezika.  Pozorna 

sem bila na konkretnost, od posplošitev sem vodila pogovor h konkretnim situacijam.  

Skrbela za vključenost, prisotnost in odzivnost med članicami.  

 

Spodbujala sem sodelovanje s perspektive moči, ko so spraševale po nasvetih. V teh 

situacijah sem bila pozorna, da ne dajem odgovorov, ki bi jih le sprejemale. Usmerjala sem 

pogovor k pozitivnim izkušnjam, spoštljivemu iskanju moči in virov, uspešnim rešitvam, 

uporabnim predlogom, znanju in darovom. Učiteljice imajo dolgoletne izkušnje, poskusile so 

se spomniti, kaj je delovalo v drugih primerih z drugimi otroki. Včasih je bilo teţko zdrţati 

negotovost, posebno na kriznih točkah, ko se je povečalo število konfliktnih situacij in so se 

pojavili pritiski s strani drugih staršev, ko je bilo jasno, da nihče nima odgovora na to, kako 

bo, kdaj bo ... pri tem sem se vedno znova usmerjala na sedanjost. Tu smo, pomembno je, 
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kaj od tu vidimo in kam od tu lahko gremo in zdržati negotovost, dokler se ne pojavijo nove 

moţnosti in rešitve. 

 

Na srečanjih smo si izmenjevale tudi znanje za ravnanje, to je strokovno znanje o ravnanju z 

impulzivnim otrokom, preprečevanje in obravnavanje nasilja, o primerih dobrih razgovorov s 

starši, pomembni aspekti iz zakonodaje, pravilnikov ..., in sicer tako, da so ga lahko vse 

razumele in uporabile. Učiteljice in ostali v timu smo se povezali, dobili občutek varnosti in 

tekom procesa smo se še vračali na točko dogovora o sodelovanju med nami. Vzpostavilo se 

je zavedanje  socialne mreţe, katere del smo, kar jim/nam je dajalo občutek pripadnosti. 

 

Drugo načelo: Razlikovanje vzorcev relevantnega sistema 
 

Članice tima sem spodbujala z opisovanjem problemskega vzorca in ozaveščanjem sodb, 

predpostavk, predsodkov. Povedale so veliko zgodb, zaupale izkušnjo in se osebno odzivale. 

Spoznavanje različnih odzivov na moteče vedenje otroka, prepoznavanje katastrofičnih misli, 

stop tehnika, veščine dihanja ipd. Skupno raziskovanje različnih načinov reševanja konfliktov, 

vključitev uporabe mediacije (na šoli imamo vrstniško mediacijo). Navajale so, kako so 

poskušale z novimi odzivi, nekateri so delovali, nekateri ne, nekateri le enkrat. Pozorne smo 

bile ne le na vzorec vedenja do učenca, pač pa tudi na to, kako komunicirati z njegovimi 

starši, da podpremo tako otroka kot njih in da ohranimo sodelovalen odnos. Po srečanjih so 

postajale bolj empatične tudi do staršev in otroka, pa tudi druga do druge. 

 

Pojavljale so se nove rešitve in moţnosti. Srečanja sem vodila tako, da sem spodbujala 

komunikacijo med udeleţenci. Poslušanje, upoštevanje, spoštovanje različnosti, saj se je otrok 

različno odzival na njih imele so pa tudi različne vloge. 

 

Tretje načelo: Upoštevanje smiselnosti / dajanje priznanja 

 

Smiselnost je bila podkrepljena s tem, da so zelo dobro sodelovali otrokovi starši, da so 

opazili spremembe. Videle so tudi spremembe pri otroku. Občutek smiselnosti se je krepil z 

izmenjavo izkušenj, predvsem dobrih primerov prakse. Bolj ko smo zaznavali spremembe, ali 

pri starših ali pri otroku, več je bilo občutka smiselnosti, kar se je kazalo v komunikaciji, 

pripravljenosti za sodelovanje. Smiselnost se je krepila tudi z vključitvijo zunanjih 

strokovnjakov, ki so prispevali z diagnozo in priporočili ter s pomočjo otroku in njegovim 

staršem. Občutek smiselnosti se je zamajal, kadar so se pojavili novi elementi krize: povečano 

število agresivnih odzivov pri otroku, posebno pa še ob pritoţbah drugih staršev v oddelku.  

 

Četrto načelo: Prepoznavanje spremenljivk nadzora / kaj energizira in kaj destabilizira 

sistem 
 

Na srečanjih smo se večkrat vračali na načine merjenja sprememb, zapisovanje dobrih 

dogodkov, sledenje opaţanja  razlik.  

 

Raziskovanje, kaj še lahko poskusijo, kaj ţe deluje, kaj še lahko prinese razlike. Potrebno je 

bilo zelo natančno opazovanje razlik, da smo lahko prepoznali tudi najmanjše korake 

napredka. Pogosto nas je ovirala tendenca, da so bile v ospredju napake, teţave in nerealno 

pričakovanje, da bodo običajne teţave popolnoma izostale. Prisotno je bilo opaţanje, da 

izboljšanje kontakta med učiteljico in otrokom, učiteljičina prisotnost in jasna vnaprej 

določena struktura, predvidljivost in napovedovanje sprememb, otroka umirita. Opazile so, da 

je otrok bolj vodljiv, kadar ima več moţnosti za gibanje in je vključen v soodločanje. Rad je 
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pohvaljen in je zadovoljen, če dobiva priznanje za svoje dobro delo. 

 

Spodbujali smo omogočanje novih in alternativnih izkušenj v situacijah, v katerih se sicer 

pojavljajo določeni vzorci. Paradoksalno je, da so energizirajoče delovala poročila drugih 

strokovnjakov (zunanje institucije), v katerih so učiteljice prepoznale enake teţave, kot so jih 

imele same. To jih je razbremenilo pritiska, da delajo nekaj narobe ali da je otrokovo vedenje 

in teţave v odnosu z njimi odvisne izključno od njih samih. Njihova priporočila so 

sprejemale, posebno po obisku zunanje strokovnjakinje na šoli na skupnem timskem sestanku 

in jih upoštevale in začele eksperimentirati z drugačnimi pristopi. Posledica je bila tudi več 

pripovedovanja o dobrih in lepih dogodkih,  povezanih z otrokom. Energizirajoče je delovala  

dodatna pomoč prostovoljke. Najbolj pa je energiziralo celotni tim opaţanje otrokovega 

napredka, ko se je osamosvojil in začel sam hoditi domov takoj po kosilu. Uspešno je bilo 

tudi bolj sprotno reševanje nesporazumov med učenci in pozitivni odziv njihovih staršev. 

 

Peto načelo: Destabiliziranje / krepitev nihanja 
 

Učiteljice so dobile zunanjo podporo in pomoč pri realizaciji načrtovanih sprememb. Krepitev 

zametkov novih vzorcev je krepilo upoštevanje dogovorov, sledenje in preverjanje sprememb. 

Pozitivni odzivi otrokovih staršev, da vidijo, kako se trudimo in vključujemo otroka. Po 

vrnitvi iz terapevtskega programa, še bolj pa po uvedbi zdravil, se je učenčeva motnja 

pozornosti in aktivnosti umirila, postal je  bolj dovzeten za kontakt z učitelji in sošolci. Tudi s 

strani učiteljic je bil prisoten bolj stalen kontakt in zato je razvijal bolj poglobljen in pristnejši 

odnos z učitelji. Večkrat se je obrnil po pomoč v konfliktnih situacijah, ni jih več reševal sam 

in na agresiven način, kar je razbremenilo učiteljice in so bile v odnosu do učenca bolj 

sproščene in večkrat  zadovoljne, kar so izrazile tako otroku kot staršem, pa tudi druga drugi. 

 

Krepitev nihanja so omogočali nekateri ukrepi: Ko je bil uveden stalni nadzor med odmori, je 

bil učenec nekaj dni vse odmore pri pomočnici ravnateljice, kasneje pa se je prihajal le javit, 

saj je dosledno upošteval vse dogovore. Učitelji so dnevno informirali starše o otrokovem 

vedenju v šoli, tudi sporočanje o lepih dogodkih, in svetovalka je opolnomočila starše z 

informacijo, kako reagirati na sporočila šole v odnosu do otroka. Vključitev celotnega 

oddelka v delavnice za razvijanje socialnih veščin. Individualno delo z učencem (učiteljica, 

prostovoljka, socialna delavka). Stalna prisotnost učitelja v razredu, vključevanje učitelja v 

igre na igrišču, da so se učenci lahko obrnili nanj takoj, ko so imeli različno videnje igre ali 

pravil. Večja predvidljivost in natančno spremljanje učenčevega urnika. Učenec je rad tapkal, 

EFT tehnika za samopomoč, ki jo je izvajala razredničarka z učenci. Učenec je v 

terapevtskem programu pridobil nove veščine. Starši so sprejeli pobudo šole, da prej odhaja 

domov. V dveh tednih so mu pomagali, da  je osvojil samostojnost in zanesljivost in mu 

zaupali odgovornost, da sam odhaja domov. Individualna srečanja učenca z učitelji so bila  

predvidljiva (v urniku) in ne kot posledica njegovih prekrškov.  

 

Učiteljice so bile pozorne na to, da je dosegal uspeh, niso mu dajale prezahtevnih nalog, 

spremljale so otroka, kako mu gre in ga besedno in z dejanji opolnomočile, da bi lahko novo 

vedenje udejanjal na dolgi rok. Nudile so podporo, če je »zanihal« in vedno bolj tudi 

razumevanje, da je vse to del poti navzgor - pot sprememb v dobro. Odločili smo se, da 

zapisujemo tudi dobre situacije, pohvale otroku. Na srečanju smo jih nekaj prebrali.  

 

Šesto načelo: Kairós / resonanca / sinhronizacija 
 

Trenutki povezanosti, ki so se izrazili skozi smeh, ko smo situacijo zmogli videti tudi z druge 
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strani. Ideja, kako bomo veseli, ko bodo počitnice in smo se vsi skupaj zasmejali, prepoznali, 

da le ni vse tako črno in brezizhodno. Povezali so nas tudi trenutki globokega sočutja do 

učenčevih staršev (kako so se počutili, ko so brali pisma drugih staršev, ki so omenjali 

njihovega otroka). Na srečanjih sem opazovala razpoloţenje, okrepila dobre trenutke - 

uspehe, spoznanja, ko jih je več zapored povedalo o kakšni domislici ali uspehu (ker je učenec 

zelo kreativen otrok). Skrbela sem, da sem poimenovala dogajanje s ciljem, da ozavestimo 

trenutek, ki se je zgodil tu in zdaj. V ta namen sem uporabila večkratno povzemanje in 

opisovanje, kaj se »zdaj« med nami dogaja ...  

 

Sedmo načelo: Prekinitev simetrije med starimi in novimi vzorci 

 

K prekinitvi simetrije med vzorci so največ prispevale učiteljice, ki so s svojimi aktivnostmi 

in večjo strukturiranostjo prispevale, da je učenec laţje prekinil stare vzorce vedenja. 

Spremembe pri otroku so se pojavile, ko se je povečalo število interakcij med strokovnimi 

delavci v šoli in njegovimi starši, med razredničarko in učenci in med šolo in zunanjimi 

strokovnjaki. Članice tima so ozavestile, kaj je pomembno spremeniti v odnosu do otroka, in 

prepoznale tudi male spremembe. Omogočale so nove in alternativne izkušnje v situacijah, v 

katerih se sicer pojavljajo določeni stari vzorci (odmori). Na timskih srečanjih smo bili 

orientirani k novim izkušnjam kompetentnosti in samozavesti, k socialni krepitvi, 

včlanjenosti, odpornosti, celostnosti, dialogu in sodelovanju ter predvsem k odpovedi dvoma 

v sposobnost spremembe pri otroku. 

 

Samoorganizacija se je pod določenimi pogoji vzpostavljala »sama od sebe«, kot pravi 

Schiepeck (2005), saj smo z rednimi srečanji vzpostavili ključne pogoje, da se to zgodi, in 

sicer: goste interakcije med elementi sistema, nelinearnost teh interakcij in odprtost, torej 

vnašanje energije in pretok energije od zunaj. 

 

Osmo načelo: Prispevanje k stabilizaciji in integraciji novih vzorcev/ praznovanje  

 

Proti koncu šolskega leta je vedno bolj utečeno vsaka opravljala svoje delo, vzajemna pomoč 

je bila prisotna, vedno bolje so znale predvidevati, kaj otroka lahko zmoti, da reagira burno, 

vedno bolje so ga poznale, gradile so njegov občutek varnosti s predvidljivostjo, 

spodbujanjem, dodatno pomočjo, mirnim pristopom. Pogosteje so se vzdrţale hitrih sodb in 

so vedno znova skušale raziskati, kaj je otroka vznemirilo. Namesto »brez razloga kar udari« 

so se trudile v komunikaciji z njim razumeti njegov vzgib. Med udeleţenkami tima se je 

povečalo število interakcij tudi v vmesnim času med srečanji. 

 

V vmesnem času med srečanji so mi pripovedovale, kaj se dogaja z otrokom, vse večkrat so 

se pohvalile, kako jim uspeva. Pohvalile so tudi otroka, večkrat je bil omenjen zaradi svoje 

inovativnosti, 'brihtnosti', posebnosti. 

 

Članice tima so prejemale pohvale in zahvale drugih: ljudi iz zunanjih institucij, staršev. 

Zahvale vodstva za dobro izveden roditeljski sestanek, pismo starša s pozitivno vsebino. 

Refleksija skupnega dela, ubesedenje uspeha, dobrih rešitev, zavedanje o skupnem 

prizadevanju in sodelovanju, čuječa prisotnost. Utrjevanje pridobljenega s ponavljanjem. 

Izpolnjevanje dogovorov. Vztrajno vračanje k opaţanju pozitivnih sprememb, opaţanje 

sprememb v oddelku, v njihovem odnosu do otroka, do njegovih staršev. Nov vzorec ravnanja 

se je izkazal za uspešnega. 

 

 



144 
 

5.3.6 Samorefleksija svetovalke / koordinatorice tima 

 

Kako sem kot svetovalka doţivljala sebe in tim s strokovnega in osebnega vidika? 

 

Opisani svetovalni proces je ena kompleksnejših izkušenj v mojem svetovalnem delu. 

Predstavljala mi je izziv na več ravneh, organizacijsko, strokovno, odnosno in zahtevala od 

mene vrsto različnih kompetenc. Kompetenco si razlagam kot znanje za ravnanje, spretnost, 

da to narediš in namero, da to storiš. Razlog za to je prekrivanje več vlog, ki sem jih imela v 

tem primeru. Z zgodbo sem bila najprej seznanjena na aktivu svetovalnih delavcev, ko sem 

skupaj z ostalimi razmišljala o teţavah, s katerimi so se srečevale učiteljice in socialna 

delavka. Vsaka od članic kasnejšega tima me je še pred organiziranjem skupnih srečanj 

prosila za posvetovanje. Opazila sem nepovezanost med njimi, hkrati pa velik vloţek vsake 

posameznice v reševanje situacije. Ravno zato sem tudi predlagala, da je potrebno sesti skupaj 

in se slišati ter narediti skupni načrt. Predlog je vodja primera tudi upoštevala in me zaprosila, 

da prevzamem vodenje tima, saj imam tovrstne izkušnje (terapevtske in supervizijske). 

Vključena nisem bila le v povezavi z vodenjem in koordiniranjem timskega dela, saj sem v 

tretjem letu redno svetovala tudi staršema učenca, neposredno nisem delala z učencem, če 

zanemarim nekaj krajših srečanj. Veliko pozornosti sem posvetila razlikovanju, razločevanju 

vlog, posebno pozorna sem bila pri sebi na to, da sem ohranjala nevtralno / vse pristransko 

drţo in se vračala na 'pogled od zgoraj'. 

 

V začetku sem opazila izrazito nejasnost v razumevanju otrokove teţave, učiteljice in socialna 

delavka so večino otrokovih teţav pripisovale vzgojni neučinkovitosti staršev. Opazila sem 

tudi nezaupanje med starši in šolo in slabotno medsebojno informiranje. Pri individualnih 

posvetovanjih, predvsem pa pri vodenju tima, sem precej energije in prizadevanj vnesla v to, 

da sem preusmerjala vzročno-posledično razmišljanje, posploševanje in reaktivni vzorec 

odzivanja na teţave v iskanje rešitev in virov moči ter spodbujala zavedanje o vplivu naših 

ocen situacije na reševanje problema. V kriznih situacijah, ko so prišle pritoţbe ostalih staršev 

zaradi dogajanja v razredu in so starši s poimenovanjem otrok v pismih vnesli še dodatno 

zmedo med otroke, sem uspela dobro razmejiti, kaj lahko stori šola (učiteljica), kaj pa je 

naloga staršev, in predvsem, kako naj oboji ravnamo do otrok. Teţko pa mi je bilo, ko so se v 

šoli s strani sproţile nepovezane akcije iskanja zunanje pomoči, ki so dodatno vnašale stres, 

ne pa tudi dejanskih sistemskih rešitev. Večino rešitev smo našli znotraj šole, črpali smo iz 

našega znanja in notranje reorganizacije dela. V kriznih obdobjih, ko sem z vseh strani slišala: 

»Nekaj je treba narediti ..., kaj naj naredimo ..., kaj če se zgodi kaj hudega ...«, sem se 

počutila nekako sama v svojem videnju, da je potrebno vztrajati pri naših rešitvah in zmanjšati 

pritisk na otroka, ga hkrati voditi in zavarovati, vsem staršem pa zagotoviti, da bomo v šoli 

otrokom pomagali reševati spore in jim zagotavljali varnost. Bila sem pozorna na to, da ne bi 

prevzemala nase preveč odgovornosti, saj je to tudi sicer moja delovna točka. 

 

To je bila tudi situacija, ko sem sama potrebovala oporo. Našla sem jo v posvetovanju z 

zunanjo strokovnjakinjo, da sva skupaj razmišljali o moţnosti umika otroka iz šolske 

situacije. Zbrala sem informacije, ki sem jih kot nove moţnosti potem posredovala vodstvu in 

timu. Predvsem pa sem našla oporo v sebi, zaupanju v proces in zavedanju, da se v polju vse 

ves čas dinamično spreminja in da se bodo pokazale rešitve. Strokovno sem z metapozicije 

opazovala učiteljski, starševski podsistem, odnose med otroki in spodbujala čim več kroţnih 

interakcij, predvsem pa raziskovanje vsake konkretne situacije, potreb posameznikov v njej in 

njihovo doţivljanje. Tako sem svetovala, da se učiteljica osebno pogovarja z vsakim od 

zaskrbljenih staršev, da vsak spor razišče in pomaga otrokom, da skupaj rešijo konflikte med 

seboj in jim pomaga, da popravijo odnose. Pomembno je, da se vsako od teh situacij pripelje 
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do razrešitve in pomiritve, da se jo zaključi ter poskrbi, da za rešitev vedo vsi, ki se jih 

situacija tiče.  

 

Vodenje srečanj tima, skrb za vzajemno komunikacijo, poslušanje, povzemanje, preokviranje 

itd. je veščina, ki mi ne dela teţav, čustveno pa je bilo bolj zahtevno ohranjanje pozitivnega 

pristopa, smiselnosti ter zaupanja članic tima v lastno znanje in sposobnosti. Večino časa sem 

bila v odnosu do članic tima v posvetovalni (in supervizijski) vlogi. Poleg iskanja  skupnih 

ustreznih rešitev teţav v oddelku, ustrezne komunikacije s starši in zmanjšanje motečega 

vedenja pri učencu, sem bila usmerjena na to, da sem nudila osebno in strokovno podporo 

učiteljicam. Prevzela sem tudi velik del načrtovanja nadaljnjih korakov v procesu pomoči 

staršem in sodelovanje v povezavi z zunanjimi institucijami. S socialno delavko sva bili 

usklajeni in dobro povezani, kar je v veliki meri obema olajšalo delo, saj sva bili obe del 

istega podsistema. Najbolj je bilo pomembno, da sem vzdrţala negotovost in odprto drţo, ko 

je bil pritisk iskanja hitrih in dokončnih rešitev največji, saj je bilo potrebno vztrajati in iskati 

majhne korake, predvsem pa prepoznati majhne uspehe in spremembe. Ključno je bilo 

sistemsko razmišljanje in spodbujanje komunikacije med sistemi. Znotraj teh interakcij pa so 

se vedno znova našle rešitve, ki sicer niso bile niti dokončne niti celovite, bile pa so 

kamenček v mozaiku, brez katerega ne bi dobili celotne slike.  
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6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

 

6.1 RV 1: Katere ključne dimenzije in elementi podpornega procesa so 

uporabljeni pri svetovanju učencu 
 

 

V tem svetovalnem procesu, je bil po mojem mnenju najbolj zdravilen dialoški odnos, 

poslušanje otroka in sprejemanje, da čuti tako, kot čuti. Nudenje odprtega prostora za njegove 

prihode, pri čemer je znal dobro upoštevati meje in jih spoštovati. Ključno je bilo, da sva 

vzpostavila osebni odnos. srečevanje z zanimanjem za drugega, ljubeznivostjo, toplino in 

pozornostjo. Dialog se dogaja med dvema, nima določenega cilja in namena, ki bi ga 

svetovalec skušal doseči z uporabnikom. Gre za srečanje z drugim. V  dialogu imata obe osebi 

občutek takojšnosti in neposrednosti, prisotnosti in vzajemnosti. Yontef (1993) navaja pet 

karakteristik dialoškega odnosa: inkluzivnost, prisotnost, zavezanost dialogu, 

nemanipulativnost, ţiveti odnos. Dialog je bil izredno pomemben element v odnosu z M. 

Otrok je bil na vsak poskus spreminjanja, poučevanja zelo občutljiv. 

 

S stališča inkluzivnosti, je bilo pomembno, da skrbim za horizontalen odnos in ga 

sprejemam takšnega, kot je. Oaklander (2006) pravi, da je nujno srečati otroka tam, kjer je. 

Otroci subtilno zaznavajo naše poskuse spreminjanja in poučevanja. Kadar sem šla v to smer, 

se je odmaknil iz kontakta. To je bil zame znak, da se moram ustaviti in spremeniti smer. 

Postavljanje vprašanj o počutju ni pripomoglo h kontaktu, veliko bolje je bilo, da sem glasno 

ugibala in ga prosila, da me popravi, če nisem prav uganila. Večkrat sem mu tudi sama 

povedala, kaj trenutno počnem, kako se počutim.  

 

Oaklander (2006) pravi, da se pri svojem terapevtskem delu nikoli ne fokusira na otrokovo 

vedenje, pač pa nanj gleda kot na simptom. Na ta način sem gledala M. ponavljajoče 

izraţanje skrbi, ponavljajoče iskanje zagotovil.  Kadar je rekel: »Kaj pa če ne bom znal ...« ali 

pa so se mu oči napolnile s solzami, sem to razumela kot sporočilo, da še nima dovolj 

podpore v sebi. Sam je imel odgovore za to, kaj  potrebuje. Prišel je v sobo, sedel tiho na stol 

in oči so se mu solzile. Rekla sem mu, da ga zdaj najbrţ nekaj skrbi. Ko je prikimal, sem ga 

vprašala, kako mu lahko pomagam. Povedal je, da ne ve, če dovolj dobro zna pesmico. »Bi 

hotel, da te poslušam?« Prikimal je. Poslušala sem ga. Ko je končal, je bil bolje razpoloţen in 

pripravljen, da gre v razred. Mama je v pogovoru rekla, da ji gre kdaj pač na ţivce, ko stalno 

išče pozornost z zaskrbljenostjo in solzami. Ve, da to ni prav, a tako se počuti, ima tri otroke, 

ne zmore vsega sama. Mislim, da so njegove solze res klicale tudi po pozornosti, potreboval 

jo je, da bi se počutil pomemben in vreden.  

 

Pomembno je, da ostajamo s tistim, kar predstavi otrok (Oaklander, 2006). V tem smislu, se 

nisem dotikala tistih tem, ki jih M. ni odpiral. Ko je nekoč z veseljem povedal, da mu je oče 

kupil nov skiro, sem ga spodbudila, da mi je povedal še več o tem, kaj rad počne z očetom. 

Takrat mi je povedal, da sta se enkrat skupaj tudi učila, sicer je bilo očetovo druţenje z otroki 

običajno povezano s športom. 

 

Potrebe je znal dobro ubesediti, če sem ga le opogumila, naj spregovori. Dostikrat se je 

ustavljal, ker ni videl moţnosti (»bodo rekli ne, bodo pozabili...«). Mislim, da je zaradi naše 



147 
 

podpore v njegovih prizadevanjih M. začutil svojo moč in stopil na trdna tla.  

 

Ponudila sem mu tudi ekspresivno obliko druţenja (risanje, delo z glino), a ga to ni zanimalo.  

Zanj je bilo najbolj smiselno, kadar sva počela skupaj kaj povezanega s šolskimi 

obveznostmi. Zato sva se skupaj učila, ponavljala snov, poslušala in pela pesmice, načrtovala 

dogovore. Zavezanost dialogu se je izkazovala na način, da sem mu povedala, kaj bom 

naredila, na primer, da bom govorila z mamo in ga vprašala, če bi rad bi prisoten, vprašala 

sem ga, o čem bi rad govoril.  

 

Z otrokom ne moreš dolgo le sedeti in se pogovarjati. Otrok nima veliko besed ali pa mu je 

teţko ubesediti svoja stanja in potrebe. Od besed je potrebno preiti k dejanjem in z njim početi 

to, kar je za njega smiselno. Odrasli naj bi bil v odnosu z otrokom spoštljiv zaveznik, da 

deluje iz perspektive moči in soudeleţenosti (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Na ta način ima 

otrok več poguma, da raziščejo različne moţnosti, uvidi potrebe in se sooči s teţavami. 

Zavezništvo v odnosu v učencem in svetovanje na način, ki je v njem krepil moč izbire, 

samostojnosti in odgovornosti. 

 

Cilj, ki sem mu sledila pri svetovalnem procesu z M., je bil zagotavljanje dovolj 

kakovostnega stika, občutka varnosti. Ţelela sem ustvariti primerno razpoloţenje, sproščenost 

in omogočiti tisto aktivnost, ki je bila zanj smiselna. Prizadevala sem si, da bi dobil izkušnjo 

uspeha, da je teţave uspel rešiti in da je mogoče (so)vplivati in izkušnjo, da se je vedno 

mogoče dogovarjati, čeprav se stvari spreminjajo. Perspektiva otroka je drugačna od 

perspektive odraslih, občutijo več nemoči in posebno otroci lahko jemljejo besede odraslih 

zelo dobesedno in jim brez zadrţka verjamejo. Otroku moramo dati moţnost in ga spodbujati, 

da sam razmisli, kaj je njegova resnica. Zato je pomembno vzeti si čas in ustvariti prostor, da 

ga slišimo. 

 

Oaklander (2006) navaja, da je cilj svetovanja otroku: 

- povrniti otroku občutek sebe; 

- pomagati otroku, da okrepi sebe - pomagati postaviti meje; 

- pomagati k integraciji različnih delov sebe; 

- podpreti, da se počuti bolj miren v življenju glede samega sebe in vzpostavlja boljši 

stik z okoljem in ljudmi; 

- opolnomočiti - imeti stik z različnimi čustvi, tudi z agresivno energijo in najti notranjo 

oporo za uspešno samouravnavanje; 

- izraziti čustva na ustrezen način; 

- razviti veščine za prenašanje stresa; 

- razviti načine, da neguje in pomaga sebi.  

 

Kot svetovalna delavka v šoli je bil moj cilj tudi vključitev vseh drugih pomembnih oseb, ki 

so tudi del sistema, torej tudi učiteljice. Brez njihovega sodelovanja in podpore otroku, bi 

moja prizadevanja ne obrodila sadov. To je prednost svetovalnega dela v šoli, da smo 

svetovalci del sistema in laţje povezujemo podsisteme med seboj. 

 

Skupaj z učiteljicami in psihologom nam je uspelo, da se mu pribliţamo in pridruţimo ter 

soustvarimo izkušnjo, v kateri je prepoznal, da so teţave premostljive. Ţorţ (2011) poudarja, 

da otrok in mladostnik ne smeta postati objekt obravnave. Oaklander (1998, str. 186) si 

prizadeva, »da bi otrok odkril, da je odrasli zanj zavzet, da ga vidi, ga sliši in ga spoštuje, zato 
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ga vedno vključi v pogovor, četudi le s preverjanjem stvari z njim ali zgolj z vzpostavljanjem 

očesnega stika.« 

 

Podobno stališče zagovarja Phillippson (1996): če ima odrasli koncept, kaj hoče z otrokom 

doseči, potem ne vidi otroka/mladostnika. V zvezi s tem opozarja, da smo svetovalci in 

terapevti (dodajam, da tudi učitelji in starši) pretirano usmerjeni v individualne probleme in s 

tem sodelujemo tako pri oblikovanju individualizma, neodgovornosti in premajhne pozornosti 

do drugih ljudi ter okolja v celoti. Geštaltistični pristop in dialoški pristop poskušata to 

preseči. Geštaltistični “tu in zdaj” je usmerjen v sedanjost, ob upoštevanju preteklih izkušenj 

in ciljev za prihodnost, a v sedanjost v čim širšem pogledu umevanja polja. Pomembno je, da 

smo odrasli z otrokom prisotni v sedanjosti, kjer skupaj z njimi soustvarimo srečanje.  

 

Svojo nalogo sem videla v tem, da sem odgovorna in spoštljiva zaveznica, da ga poslušam, 

slišim in o slišanem govorim. Pomoč so potrebovale tudi učiteljice, ki so ţelele otroka 

potolaţiti, spodbuditi, pa niso našle pravega jezika. Mislim, da je M. na primeren, sprejemljiv 

način našel pot do njih, da je z njimi okusil zaupanje v odnosu z odraslim. Smernice za 

usmerjanje odraslih v odnosu do M. pa povzemam od psihoterapevtke Gabi Čačinovič 

Vogrinčič (2013), ki poudarja, da moramo odrasli v odnosu z otroki: 

- razvijati otrokovo sposobnost za ravnanje z ljubeznijo, saj ta ni nekaj danega,  

- potrebno jo je udejanjati, vlagati trud, odgovornost za odnos pa je v prvi vrsti na 

strani odraslih; sposobnost za ljubezen vključuje ljubezen do sebe, občutek, da si 

vreden, se dovolj ceniš, da si se pripravljen soočiti z ovirami; 

- pomembno je razvijati sposobnost za konflikte in ravnanje z jezo; 

- učiti jih soustvarjanja rešitev. 

 

Takšno učenje je bilo moţno le s kakovostnim stikom, pristnim, spoštljivim, osebnim 

odnosom. Odrasli smo M. prisluhnili in mu omogočili, da se je učil izbirati, kako ravnati. 

Potreboval je pozitivne izkušnje. Na poti k samostojnosti, odraslosti, osebnostni zrelosti se je 

pomembno naučiti, kako skrbeti zase in za druge. To pa ni naloga, ki bi jo lahko otrok rešil in 

udejanjil sam, naučiti smo ga morali odrasli. 

 

Odraslim, mladostnikom in še posebej otrokom pogosto primanjkuje besed, s katerimi bi 

zmogli izraziti notranje psihično doţivljanje in občutenje. Svetovalec mu jih pomaga najti. 

Mislim, da je bila ključna kvaliteta v tem svetovalnem procesu, ki je podprla spremembo v 

otroku, prisotnost v dialogu. Yontef (1993) pravi, da prisotnost pomeni biti prisoten s 

telesom, mislimi in dušo. Biti z drugim v vsej svoji avtentičnosti, transparentnosti in 

človečnosti. Pokazati resničnega sebe, ne le v svoji vlogi. Menim, da je M. potreboval pristen 

stik in iskreno zanimanje. Biti prisoten ni tehnika, ne more biti prisiljena, v njej je občutek 

fizične prizemljenosti. Svetovalec si dovoli, da se ga dogajanje med njim in uporabnikom 

dotakne. Pomembno postane, kar se dogaja med njima. Kontakta ne moremo narediti, lahko 

mu le dovolimo, da se zgodi. Ker je vzajemen. 

 

 

Dimenzije podpornega in svetovalnega procesa 

 

• Razmerje med fleksibilnostjo in strukturo 

Učiteljice sledijo strukturi, ki so jo vzpostavile tudi v zvezi z napovedovanjem ocenjevanja. 

Fleksibilnost pa je potrebna, ko se soočijo s posebnimi potrebami učenca v obdobju 

ţivljenjske krize.  
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• Razmerje med sposobnostjo vzpostavljanja kontakta in sposobnost umika 

Pomembna dimenzija je zmoţnost, da dovoljujemo, da učenec v skladu s svojimi potrebami 

vstopa v kontakt in se iz njega umika v skladu s svojimi potrebami. 

 

• Razmerje med podporo in opolnomočenostjo in zavezništvom (zagovorništvom) 

Svetovalec je na eni strani glas otroka, njegov zaveznik in zagovornik njegovih pravic in na 

drugi strani ga podpira, da opolnomočen sam spregovori o svojih potrebah.  

 

 

 

6.2 RV2: Katere ključne dimenzije in elementi podpornega / svetovalnega 

procesa so uporabljeni pri svetovanju učiteljici? 
 

 

Moje izhodiščno razmišljanje je v skladu s teorijo polja, da je učiteljičin nemir in negotovost 

odgovor na to, kako zaznava razred. V njenem polju, tudi ona je del tega polja, se je srečala s 

kritiko, da ima premalo discipline v razredu. Zaposlena je za določen čas, domnevam, da je to 

tudi pomembna informacija. Njene osebne zgodbe ne poznam, morda je tudi tam kaj, kar 

vnaša nemir. V kontekstu tega svetovanja, ki je usmerjeno na strokovno delo, v ta del 

zavestno ne vstopam.  

 

Osredotočam se na to, kaj lahko učiteljica ozavesti v konkretnih situacijah v razredu, katere 

nove odzive lahko izbere oziroma kako lahko deluje drugače. Področje svetovanja je tudi,  kje 

lahko učiteljica najde podporo v sebi in zunaj sebe, kar ji bo pomagalo do njenega cilja, ki ga 

poimenuje: »Rada bi dosegla večjo disciplino in avtoriteto v razredu.« 

 

Kot svetovalka se vprašam, kaj lahko storim, da se bo povečalo njeno zavedanje sebe in 

situacije? Kako jo lahko spodbudim, da bo prišla v stik s svojimi potenciali? Kako jo lahko 

podprem, da bo našla drugačne oblike delovanja? Predlagam ji opazovanje v situaciji, ki ji ga 

potem predstavim. Pri tem uporabim fenomenološki pristop, ločujem, kaj sem opazila, kaj 

domnevam in kako sem jaz to doţivela. 

 

V vlogi svetovalke sem bila pozorna na to, kako je učiteljica v stiku s seboj, s svojim 

telesom, čustvi in predvsem s svojimi potrebami in kakšen je njen kontakt z učenci. 

Zanimalo me je, kako se ovira pri vzpostavljanju kontakta in kje vidi zunanje ovire. Pomagala 

sem ji ozaveščati, poimenovati in iskati drugačne načine v interakciji z učenci. Skupno delo 

pa je bilo predvsem v ozaveščanju in podpori in eksperimentiranju (igra vlog, iskanje 

različnih oblik sporočanja učencem). 

 

V srečanjih sem spodbujala refleksijo o dogajanju v konkretni situaciji v razredu. Opisala 

sem dogodek, kot sem ga jaz videla, raziskovali sva njeno izkušnjo - razmišljanja in občutja, 

kaj je v določeni situaciji mislila in čutila, v kolikšni meri se je je zavedala. Sledilo je 

ovrednotenje izkušnje (kaj je bilo dobro, kaj slabo?) in izpeljava smisla, kaj se je iz tega 

naučila. Po povzetku srečanja je naredila načrt ravnanja za naprej. Moje ključno vprašanje je: 

Koliko se zaveda sebe kot instrumenta v dogajanju in svojega osebnega prispevka k 

nedisciplini v razredu? Skozi refleksijo spoznava svoje neizgovorjene teorije, stališča, 

predsodke in ozavešča, kako to vpliva na njeno delo. Učiteljica se vse bolj zaveda svojega 

vpliva in deleţa za situacije v razredu in prevzema odgovornost za svoje ravnanje. 
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V tem procesu, je po mojem mnenju najbolj zdravilno spodbujanje zavedanja. Precej 

učiteljičinih aktivnosti v razredu je bilo izven njenega zavedanja. Takoj, ko jih je ozavestila, 

jih je bila sposobna začeti tudi spreminjati. Najbolj to velja pri izbiri načina podajanja navodil 

in pozitivnih povratnih informacij učencem. Začela se je zavedati pomembnosti jasne 

strukture svojih informacij učencem in kako strukturira čas in prostor med poukom. 

 

Čeprav sem bila pozorna na to, kako je učiteljica v telesu (telesna drţa), se v tej fazi 

svetovalnega procesa zavestno nisem posebej dotikala te teme. Za delo na telesu je potrebno 

predhodno ustvariti varen, zaupen in trden svetovalni odnos. Pokazala sem ji le preprosto vajo 

zavedanja: ko stoji pred učenci, se zaveda svojih stopal in dihanja in počaka nekaj trenutkov. 

 

Pomemben element je tudi prisotnost (fizična prizemljenost, pristno zanimanje, biti tukaj in 

zdaj in v kontaktu. O tem, kaj je prisotnost, sva se pogovarjali, in menim, da se bo skozi 

izkušnje naučila bolje prepoznavati, kdaj je prisotna in kdaj ne. Prisotnost v kontaktu, 

zmoţnost slišati, kaj ji učenci govorijo in se na to komunikacijo tudi adekvatno odzvati. 

Učiteljica ozavešča, da njena osebna avtoriteta izhaja iz njene osebnosti, prisotnosti in 

pristnosti, kar učenci zaznavajo in se nanjo odzivajo. Uvidela je, da si avtoriteto lahko zgradiš 

v odnosu, tako da v njem razvijaš spoštovanje meja in dostojanstvo osebne integritete. 

 

Joyce in Sills (2014) opredeljujeta prisotnost kot najboljši poskus biti tu in zdaj za drugega, 

biti voljan se srečati z njim in si dovoliti, da drugi nate vpliva. Včasih to pomeni, da za namen 

odnosa razkriješ, kaj čutiš in kako drugi nate deluje. Pomeni, da daješ osebni odziv. Prisotnost 

pomeni tudi, da si prisoten tako zase kot za drugega in za vajin odnos. V ta namen uporabiš 

vsa čutila in zavedanje in se polno spustiš v srečanje z drugim. Prisotnost se tesno povezuje z 

drugo kvaliteto, to je avtentičnostjo. To pomeni, da ne igraš vloge, ampak si resničen, pristen, 

se ne pretvarjaš. Pomeni tudi, da dovoliš, da te drugi vidi takšnega kot si, ne da bi nanj hotel 

napraviti določen vtis. 

 

S stališča inkluzivnosti, je bilo pomembno, da skrbim za horizontalizem med učiteljico in 

mano. Z njo sem delila tudi osebne izkušnje, kako sem se sama srečevala z vprašanjem 

vzpostavljanja delovne discipline v razredu.   

 

Kot svetovalka sem bila pozorna na lastno prisotnost in pristnost ter dialoški način dela. 

 

Dimenzije podpornega/svetovalnega procesa učiteljici 

 

• Razmerje med fleksibilnostjo in strukturo  

Ko učiteljica hitro, nepredvidljivo spreminja svoje zahteve, v učencih vzbuja občutje 

nestabilnosti in nemira. Fleksibilnost pa pomeni odzivnost na njihove ţelje in potrebe. S 

strukturo, ki jo je najprej ozavestila pri sebi, je začela učiteljica vzpostavljati bolj varno in 

predvidljivo okolje, kjer so zahteve in postopki jasni. 

 

• Razmerje med sposobnost vzpostavljanja kontakta in sposobnost umika 

Pomembna dimenzija svetovalnega procesa je bilo odkrivanje zmoţnosti vstopanja v kontakt, 

slišati učence in se nanje odzvati. Ostati v kontaktu pomeni tudi jasno izraţanje svojih potreb 

in preverjanje potreb drugega ter razmejevanje. Ko je kontakt ustvarjen, izmenjava med 

učencem in učiteljico zaključena, se umik naravno zgodi. Učiteljica se začne zavedati, da 

prezgodnji umik ali/in ne vzpostavljanje kontakta ovirata procese komunikacije v razredu. 
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• Razmerje med biti v vlogi in biti oseben 

Učiteljica je lahko bila preveč v vlogi, tako da jo je to oviralo pri vzpostavljanju pristnega 

kontakta z učenci, ali preveč osebna, tako da je v sebi izgubila občutek, da je v vlogi učitelja. 

Iskanje pravega razmerja je učiteljičina pomembna naloga.  

 

• Razmerje med usmerjenostjo na nalogo in usmerjenostjo na odnos 

Učiteljica je zaradi prevelike usmerjenosti na nalogo, doseganje učnih ciljev zapostavila 

usmerjenost na odnos z učenci. Za uravnavanje razmerja med obojim je potrebno rahločutno 

in občutljivo 'branje' potreb in situacij, tako svojih lastnih kot potreb učencev. 

 

 

 

6.3 RV 3:Katere ključne dimenzije in elementi podpornega procesa so 

uporabljeni pri vodenju tima? 
 

 

Zelo pomembno je bilo, da so bili v šolski tim vključeni vsi, ki so delali z otrokom in 

oddelkom, saj je bil eden od ciljev vzpostavitev enotne strokovne mreže, v kateri so bili vsi 

enako pomembni in sodelovanje vseh dragoceno. 

 

V tim so bile vključene razredničarka, učiteljica iz OPB, socialna delavka, prostovoljka, 

socialna pedagoginja, ki sta delali z otrokom, pomočnica ravnateljica in jaz kot koordinatorka. 

Razdelitev vlog v timu: socialna delavka, ki je zaposlena v isti zgradbi, je skrbnica razreda. 

Na razpolago je razredničarki in učiteljici, z njima sodeluje tudi pri stikih s starši,  

individualno dela z otrokom, se z njim pogovarja, sprejme ga, kadar je moteč v razredu. 

Razredničarka je pedagoški vodja oddelka, skrbi za učni in vzgojni del pouka, za vključenost 

otroka v oddelku, sodeluje s starši skupaj z učiteljico OPB. Prostovoljka je prihajala v oddelek 

z nalogo, da skupaj z razredničarko vodi delavnice in v popoldanskem času se je enkrat 

tedensko srečevala z otrokom. Vključenost pomočnice ravnateljice je bila pomembna, ker je 

lahko zagotavljala moţne spremembe v organizaciji dela in razporeditvi ur. Primer je vodila 

socialna delavka, vloga koordinatorice je bila vodenje tima, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami skupaj z ostalimi.  

 

Ključno je bilo zagotoviti prostor in čas za celovito, sočasno in enovito izmenjavo 

informacij, nudenje in iskanje notranje in zunanje podpore med članicami tima. 

Izmenjave med njimi so se dogajale ţe pred skupnimi srečanji tima, a je bilo dogajanje med 

njimi razpršeno in zelo subjektivno obarvano. Na srečanjih je izmenjava informacij obsegala 

tako praktične podatke, na primer o tem, kakšni so rezultati preiskav ipd., kot opisovanje 

določenih dogodkov. 

 

Potek pogovora o učencu sem usmerjala predvsem v dve smeri: A) razbremenitev učiteljic 

zaradi čustvenega pritiska, ki so ga čutile ob njegovih izbruhih jeze, B) izmenjavo informacij 

o dobrih načinih reagiranja na njegove izbruhe, preprečevanje izbruhov, izmenjavo pozitivnih 

informacij o otroku in njegovih uspehih. V tem delu so nam pomagala tudi poročila zunanjih 

strokovnjakov o njegovih teţavah in uspešnih načinih dela. To, da je bil učenec obravnavan 

tudi izven šole, je nudilo določeno podporo tudi timu. Otrok je dobil zdravila sicer šele v 

drugem letu, pred tem pa je bil dvakrat po 14 dni v terapevtskem programu. V času njegove 

odsotnosti, so se razmere v oddelku in med učiteljicami vsakokrat do neke mere umirile. 
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Učiteljice so čutile podporo tudi s strani njegovih staršev, saj so dosledno spoštovali 

dogovore, se sproti informirali in poleg tega hodili na svetovanje, kjer so skušali najti 

ustreznejše načine vzgoje. 

 

V timu smo oblikovali skupno strategijo in postopke ravnanja glede medsebojnega 

obveščanja. Dosledno smo skrbeli za pretok informacij o dogajanju v šoli, (ne)opravljenih 

nalogah, (ne)razrešenih konfliktih z vrstniki ipd., med učiteljicami in med učiteljicami in 

starši. Informacije o tem, kaj se je dogajalo v OPB, je dajala učiteljica OPB neposredno 

staršem, vsak dan sproti, ne le razredničarka, ki pogosto ni bila prisotna v dogodkih. Ta 

neposredna komunikacijska pot je zmanjšala število nesporazumov med šolo in starši. 

Uvedeno je bilo sprotno zapisovanje (v zvezek) tako uspehov kot motenj, tako da so starši 

dobivali sprotne in celovite informacije. Tak način je zelo pomemben tudi z vidika timskega 

sodelovanja, učitelj in drugi v šoli, ki se srečujejo z otrokom, so nepogrešljivi vir subtilnih 

informacij, ki jih je potrebno deliti izvorno, neposredno, ne preko posrednikov. V tem je 

vrednost »oči« strokovnih delavcev. Pomembno je bilo, da vsi člani tima prinašamo svoje 

videnje, svoje razmišlja in spoznanja o tem, kaj opaţamo in kar manjka. Srečanja tima so 

bila na dva meseca, ob posebnih situacijah smo sklicali tudi izredni sestanek tima. To je dalo 

občutek varnosti, povezanosti in občutek, da nihče ni sam v situaciji.  

 

Poleg skrbi za komunikacijo med vsemi v timu in starši je bila ključna tudi skrb za podporo. 

Razmišljanje, kaj je podpora otroku, kaj je podpora razredničarki, učiteljici OPB, staršem in 

svetovalni delavki. V tem smislu smo skupaj razmišljali, kaj je notranja podpora, osebna 

strokovna podpora in kaj je sistemska podpora za vsakega v tej zgodbi. Podpora je bilo znanje 

o impulzivnosti, motnji pozornosti in aktivnosti, ki jo je izraţal otrok in o ustreznem 

ukrepanju oziroma preprečevanju izbruhov jeze. V tem smislu sem poiskala nekaj informacij 

iz literature, iz lastnih terapevtskih izkušenj, veliko pa je nudila izmenjava dobrih izkušenj 

med članicami tima. Podpora so bile tudi informacije drugih strokovnjakov: psihologinje in 

terapevtke, specialne pedagoginje (rezultati testov), navodila za ravnanje. Torej na eni strani 

skupno definiranje težave in na drugi strani smernice za ravnanje, saj je imel učenec z 

vsako od osebo specifičen odnos, pa tudi odzivi učiteljic na njegovo vedenje so bili različni. 

Nekatere je njegovo vedenje bolj vznemirjalo in so teţje ohranjale mirnost. V vsakem od 

odnosov se je tudi različno odzival, za vse nas pa je bila obogatitev, da smo videli različne 

slike, različne izhode iz na videz podobnih zgodb in situacij. Podpora je bila tudi vključitev 

prostovoljke, pripravnice in študentke na praksi, ki so sicer v različnih časovnih obdobjih 

prihajale v razred, vodile skupaj z razredničarko delavnice za razvijanje socialnih veščin. V 

tem smislu smo bili pozorni tudi na oddelek kot celoto, saj so bile teţave v odnosih tudi med 

ostalimi otroki. 

 

Podporo je še posebno potrebovala razredničarka. O tem, kdo in kdaj ji bo nudil konkretno, 

praktično pomoč, smo se dogovorili na timskem sestanku. V oporo ji je bila socialna delavka, 

prostovoljka, ki je tudi sodelovala pri delavnicah in pomočnica ravnateljice, na katere se je 

lahko obrnila v kritičnih trenutkih, občasno se je obračala tudi name za posvetovanje v zvezi z 

odzivanjem na pritoţbe staršev. Potrebovala je podporo še posebno potem, ko so se pojavile 

kritike ostalih staršev. Količina negativne pozornosti do njenega dela in do otroka je bila 

zanjo obremenilna. Potrebovala je čas, da je sprejela, da podpora ne pomeni šibkosti - pomeni 

tudi razbremenitev, k čemur je prispevala izmenjava mnenj in sočutna komunikacija na 

timskem srečanju. Mnoţica informacij in interakcij z vseh strani, pojavi zasičenosti, obrambni 

mehanizmi, propustnost osebnih meja so bile njene teme. Pogovarjali smo se o tem, kako 

razmejiti vlogo staršev in vlogo šole, starši so namreč izrazili skrb, da so zaradi otrokovih 

izbruhov ogroţeni nekateri njihovi otroci in tudi učiteljica. Oblikovali smo strategijo, 
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razmejili smo posamezne dogodke in razredničarka jih je (nekatere skupaj s socialno delavko)  

obravnavala vsakega posebej z vsakim vključenim otrokom. Tako da so učenci spore med 

seboj razčistili in uredili odnose. Dogovorili smo se, da bo učiteljica pozvala otroke, da ji 

povedo za vsak dogodek, ko je med njimi in učencem prišlo do konflikta, in sproti reševala 

situacije z njimi in med njimi. Več pozornosti je namenila odnosom v oddelku in več 

komunicirala ter spodbudila komunikacijo med njo in starši. Izkazalo se je za ključno, da so 

starši obveščeni tudi o poteku reševanja konfliktov med otroki, četudi ti še niso bili povsem 

razrešeni. Učiteljica in socialna delavka sta začeli reševati konflikte med otroki z mediacijo, 

kar pomeni, da sta zavzeli nevtralno drţo brez obsojanja, namenili več časa, da so otroci 

povedali vsak svojo zgodbo in se slišali, izrazili občutke in čustva pa tudi sami prišli do 

rešitev. Veliko več pozornosti je bilo namenjeno sprotnemu reševanju konfliktov. Konflikt so 

začele reševati tam, kjer je nastal, v odnosu med otrokoma. Kmalu so se pokazali rezultati.  

Oblikovali smo načrt, kako bo poskrbljeno za otroke v oddelku na individualni ravni, na ravni 

skupine pa z delavnicami in socialnimi igrami. Teme so bile: spoštovanje osebnega prostora, 

kako reči ne, postavljanje meja, načini mirnega reševanja sporov, senzibilizacija za potrebe 

drugih, izraţanje čustev ipd. 

 

Na timskem sestanku smo razjasnili tudi, kakšna so naša pričakovanja do staršev, vodstva 

in med nami. Socialna delavka, ki je bila vodja primera in skrbnica razreda in je prva 

zaprosila za podporo in pomoč, je večkrat izraţala obremenjenost zaradi visokih pričakovanj, 

za katere je menila, da jo učiteljice gojijo do nje, a je uspela občasno pričakovanja tudi 

preverjati in svojo vlogo razmejevati od njihove.  

 

Sistemsko pomoč in podporo je zagotavljalo tudi vodstvo, dodatne ure za individualno 

strokovno pomoč iz ur za nadomeščanje, še preden je učenec dobil odločbo in uradno tudi ure. 

V največjo oporo je bilo sodelovanje z zunanjimi institucijami. Z eno od institucij nismo 

uspeli ustvariti dobrega sodelovanja, pojavilo se je rivalstvo, občutek uţaljenosti s strani 

zunanje strokovnjakinje, do izraza so prišlo, kako pomembno je razmerja med 

strokovnostjo in osebnimi lastnostmi in značajskimi potezami posameznikov, ki so 

vključeni v skupno reševanje problema. Tudi starši s sodelovanjem niso bili zadovoljni, niso 

dobili podpore, navodil za ravnanje, niti ne poročila. Obrnili so se tudi na našo pobudo na 

drugo strokovnjakinjo, s katero so vzpostavili dober delovno odnos, enako tudi šola.  

 

V največji krizi, ko se je istočasno pojavilo veliko agresivnih izbruhov pri otroku in se je 

povečalo število pritoţb staršev, se je šola obrnila na štiri zunanje institucije za pomoč, da bi 

pridobila dodatno osebo za spremstvo otroka. Od nobene ni dobila pomoči. Naslonili smo se 

na notranje vire, okrepili sodelovanje med učitelji in sodelovanje s starši. Ko se je to 

sodelovanje okrepilo, se je zmanjšalo število  konfliktnih dogodkov.  

 

Gledano s perspektive polja, je bilo v vseh sistemih podobno občutenje (paralelni procesi): 

prisoten strah, jeza in nemoč. To se je kazalo v vedenju otroka, tako so se počutili starši, 

enaka občutja so bila prisotna tudi v timu. Te občutke smo v timu ozaveščali. Kar je 

povzročilo prekinitev vzorca je bilo: iskrena komunikacija, izmenjava izkušenj, skupno 

iskanje rešitev, skupni dogovori, sodelovanje in ne prelaganje odgovornosti na druge. 

Večji del procesa smo se soočali z negotovostjo. Iz vloge koordinatorice sem bila pozorna na 

to, da sem pogovor preusmerjala na sedanjost, konkretnost, sprotno razmejevanje 

odgovornosti, del in nalog in skrb za jasno in sprotno komunikacijo, tako med člani tima 

kot s starši in otrokom. Ni smelo biti preostankov, nezaključenih zadev (gestaltov), kajti iz 

tega so se vedno znova porajali nesporazumi in teţave. Nekaj timskih sestankov smo 

poimenovali krizni sestanek in so bili sklicani zaradi izredne situacije, ki je nastala in je bilo 
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potrebno hitro odreagirati. Sicer pa je timsko sodelovanje zagotavljalo več proaktivnosti v 

delovanju učiteljev, kar je bil pomemben premik - od reaktivnega vzorca k proaktivnemu. 

 

Potrebna je bila tudi izredna fleksibilnost, saj smo v procesu morali večkrat kaj 

dogovorjenega tudi spremeniti, ker so se spremenile okoliščine. Po eni strani smo skrbeli za 

jasnost meja in predvidljivost, vendar smo skrbeli za to, da smo v tem prizadevanju ostali 

prilagodljivi. Tako je bilo na primer v zvezi z dogovori z zunanjimi institucijami, odhodom 

otroka v terapevtski program ipd. Zato je bila sprotna interakcija ključnega pomena. Kot 

koordinatorica sem tudi sama enkrat poiskala zunanjo pomoč, posvetovanje in dodatne 

informacije, sicer pa so bili zame najteţji trenutki, ko so v napetosti situacije (v času pritoţb 

staršev) deţevale različne ideje za iskanje zunanje pomoči, moje videnje pa je bilo, da je 

potrebno ostati miren in ohranjati kontakt ter počakati v situaciji, da se odpre nova 

perspektiva. 

 

Kot rezultat skupnega oblikovanja ciljev, strokovnih pogovorov in oblikovanja strategij, so 

se spremenila nekateri odzivi na teţave, s katerimi smo se srečevali. 

 

Dogovor o tem, da kadar rešujejo spore med otroki, je pomembno da zavzemajo bolj 

nevtralno drţo raziskovalca in so pozorne, da se ne usmerijo na iskanje krivca. Pogosto je to 

učenec, prav zaradi svojih hitrih in agresivnih odzivov. Pogovori, ki so usmerjeni na to, kaj on 

mora, česa ne sme, ne prinašajo sprememb, so bolj ponavljanje istega. Učenec je vedno prav 

odgovoril, vedel, kako bi moral ravnati in kaj ni prav, a tega ni zmogel uresničevati. Obljubil 

je, se opravičil, a se obljube ni zmogel drţati. Zato ga je potrebno čim prej usmerjati v 

popravljanje škode (materialne ali odnosne). 

 

Tim se je ukvarjal tudi z vprašanjem, kdo ima problem. Izhodiščno je bilo vse usmerjeno v 

učenca, on ima teţavo, problem, ne zna, noče in naj se spremeni. V tem so si bili učitelji in 

starši enotni. Učenec pa se ni mogel kar spremeniti. Skozi pogovore je postajalo vse bolj 

jasno, da se učenec ne bo mogel spremeniti, če se ne spreminjamo tudi sami v odnosu do 

njega. Sčasoma se je sprememba zgodila in tudi utrdila. 

 

Ukvarjali smo se tudi s tem, kako sporočati staršem o otrokovih prekrških v šoli. Opazili smo 

namreč, da je njegovo nasilno vedenje prihajalo v valovih, bolj smo 'pritisnili' nanj v šoli in 

doma, več je bilo konfliktnih dogodkov. Razmišljali smo, kaj spremeniti v komunikaciji s 

starši in otrokom. Neproduktivno se je pokazalo večkratno obravnavanje problema. Čim 

večkrat ostati v nevtralni drţi in uporabiti mediacijo - mirnega reševanja spora. Tudi vedenja, 

ko se učenec upira učitelju, obravnavati kot konflikt, ne le kot neprimerno vedenje, prekršek. 

Poskusiti vedno znova, vzpostaviti stik z učencem, da bi uredili odnos. Vedenje razumeti ne 

le zgolj kot prekršek, ampak kot sporočilo. Odnosne probleme reševati znotraj odnosa. 

Opustiti etiketiranje ali 'diagnosticiranje' otroka, bolj se usmeriti na razumevanje njegovih 

potreb in prevajanje njegovih socialno neustreznih načinov v sporočila. Veliko časa smo se 

zadrţale pri razmejevanju in razlikovanju, da poskus razumeti otrokovo vedenje kot njegovo 

sporočilo, ne pomeni niti da se učitelj s tem strinja niti dopušča nasilno vedenje. Pomeni pa 

razliko, ali se najprej obravnava vedenje kot sporočilo ali vedenje kot prekršek. Skupna 

ugotovitev je, da otrok ima teţave, zato iščemo tudi zunanjo podporo in pomoč zanj, a hkrati 

moramo najti način sobivanja in delovanja. Skupaj razmišljamo v smeri - kaj nam učenec 

sporoča. Pomemben uvid in smer ravnanja je bila, da smo začeli vzpostavljati dialog med 

sistemi (starši, svetovalno sluţbo, učitelji, zunanjimi strokovnjaki). Namesto da vsak govori z 

vsakim, vse večkrat poskrbimo, da se z ljudmi srečamo in govorimo vsi skupaj. Uvedemo 

pogovore skupaj z otrokom in starši, skupaj socialna delavka in učiteljica ter starši. Poleg 
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individualne pomoči otroku tudi pomoč v skupini. Prej je otrok prihajal na pogovore k 

socialni delavki ali se je z njim pogovarjala razredničarka, obe sta vlagali veliko truda, a 

problem je večji in ga ni bilo mogoče reševati zgolj s pogovori z otrokom. 

 

Svoje ugotovitve o tem, kaj pomaga / kaj deluje v timu lahko v opisanem svetovalnem 

procesu sklenem z besedami Jane (Bluestin, 2001, v Šugman Bohinc, 2011, str. 49):  

- spoštovanje strokovne presoje in mnenja vsakega posameznika, 

- spoštovanje njihovega sloga poučevanja in vodenja, posebnih spretnosti in nagnjenosti, 

- da jih sodelavci in drugi prosijo za njihov prispevek in spoštujejo ta prispevek, 

- da imajo občutek vključenosti v sprejemanju odločitev, ki neposredno vplivajo na njihove 

odnose in zmoţnost učinkovito delovati. 

 

In dodajam še, da je potrebno in pomembno, da opazimo njihov prispevek k reševanju in jim 

damo za to priznanje, izrazimo hvaležnost. 

 

Dimenzije podpornega procesa 

 

 Razmerje med fleksibilnostjo in strukturo  

V šolskem kontekstu je veliko ravnanja določenega s pravili, vse od hišnega reda, do zakona o 

osnovni šoli. Situacija je zahtevala, da obdrţimo oziroma se drţimo strukture šolskega 

prostora, vendar je zaradi razvoja dogodkov bila potrebna fleksibilnost na več ravneh. 

Fleksibilnost učiteljic pri dogovorih z otrokom, fleksibilnost v smislu sprememb urnika in 

drugih dodatnih organizacijskih korakov: ure za učiteljice, sodelovanje s prostovoljkami, 

vstopanje v razred, spreminjanje urnika, da so bile mogoče dodatne delavnice za oddelek, 

fleksibilnost tudi pri spremembah dogovorov, načrtov, ki so bili povezani z zunanjimi 

ustanovami. In ne nazadnje fleksibilnost znotraj odnosov med člani tima. 

 

 Razmerje med sposobnost vzpostavljanja kontakta in sposobnost umika 

Pomembna dimenzija je zmoţnost prepoznati, kdaj je potrebno vstopati, posredovati, 

organizirati in kdaj posameznik ali sistem ţe deluje in se mu umakniti s poti. Zmoţnost 

spremljanja procesov od daleč in zaupati, da udeleţeni vedo, kdaj te potrebujejo in te za 

pomoč vprašajo. To zahteva osebnostno zrelost, sposobnost »odpovedati se potrebi, da si 

priden, pohvaljen ... dokazovanja svoje uspešnosti ...« To je veljalo tako za vodjo primera, 

koordinatorico tima, vodstvo v odnosu do zaposlenih, kot v odnosu do otroka in njegovih 

odnosov s sošolci.  

 

 Razmerje med nudenjem podpore in dopuščanjem eksperimentiranja in izzivov 

Podpora lahko postane zavezujoča, tudi odvečna. Zato smo skrbeli za to, da je ni bilo preveč, 

da so lahko vsi v sistemu ohranjali dovolj prostora za nove ideje, moţnosti. Potreba je bila 

kreativna prilagoditev, kakor je bilo najprimerneje v situaciji. Na primer, stalna prisotnost je 

bila v nekem trenutku podpora za otroka, da se je laţje kontroliral in imel ob sebi 'pomočnika', 

vendar je dobil moţnost eksperimentiranja, preizkušanja svoje samostojnosti in zanesljivosti. 

Da so učiteljice lahko to dovolile otroku, so morale najprej dovoliti sebi, da ponovno 

poskusijo zaupati. 

 

 Razmerje med predvidljivostjo in stabilnostjo in odprtostjo za nove možnosti 

Na eni strani skrb za stabilnost in predvidljivost - načrtovanje, dogovori, urniki, po drugi 
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strani pa smo omogočili nove moţnosti tako sebi kot otroku in staršem. Kar pravzaprav spet 

kaţe na fleksibilnost. 

 

 

 

6.4 RV4: Katere kompetence so ključne pri vodenju svetovalnih procesov 

v šolskem kontekstu? 
 

 

Izbrali smo tiste kompetence, ki so bile potrebne za vodenje opisanih svetovalnih procesov, to 

je v študijah primerov svetovanja učencu, svetovanja učiteljici in koordinaciji ter vodenju 

tima.  

 

Izbrane kompetence svetovalnega delavca vsebujejo odnosne dimenzije dela tako s 

posamezniki kot s timom, kompetence za delo s stališča udeleţenosti, to je za razumevanje 

posameznikovega ravnanja in njegovega odnosa z okoljem in kompetence za delo s 

perspektive moči. Ključne za vodenje svetovalnih procesov v kontekstu šole pa so 

kompetence za delo s sistemi. 

 

V vseh treh opisanih svetovalnih procesih so bile potrebne nekatere skupne in nekatere 

specifične kompetence, povzeli jih bomo za vsak primer svetovalnega procesa posebej. 

Kompetence razumemo in razlagamo kot sposobnost, ki vsebuje tri elemente, in sicer kot 

znanje, spretnost, da to znanje uporabimo in namero, da to storimo.  

 

 

Prvi primer - svetovanje učencu 

 

S strani svetovalke je bila potrebna občutljivost za potrebe otroka in njegove druţine, 

staršev ter za etično ravnanje v zvezi z njihovo trenutno druţinsko situacijo. Potrebno je bilo 

zagotoviti takšno delovanje, ki je zagotavljalo spoštovanje, varovanje integritete in 

dostojanstva otroka, pa tudi njegovih staršev, vključujoč očeta, ki se sicer ni aktivno vključil 

v svetovalni proces, a je pomembna oseba za otroka, in tudi spoštovanje, varovanje integritete 

in dostojanstva učiteljic. V celotnem procesu je pomembna sposobnost ohranjati 

fenomenološki in dialoški pristop in ostajanje v sedanjosti, ki se je kazala tudi kot 

sposobnost biti v odnosu brez obsojanja in sodb, empatičnost in komunikacijska odprtost do 

vseh ljudi, ki so del otrokovega ţivljenjskega polja ob hkratnem zavedanju in refleksiji lastnih 

prispevkov, občutenja, doţivljanja v delu z njimi.  

 

Največ podpore je seveda potreboval otrok, ki je bil preplavljen s strahom in ţalostjo, zato je 

bila potrebna kompetenca za nudenje podpore otroku pri samovrednotenju, zaupanju v 

lastne moči ter razvijanju pozitivnih pričakovanj do sebe. Čustveno podporo in 

razumevanje so v določeni meri potrebovale tudi mama in učiteljice, predvsem za vzdrţevanje 

pozitivnih pričakovanj do otroka in zaupanje v njegove notranje moči in tudi uravnavanje 

lastnih pričakovanj do otroka in drug do drugega (kaj naj učiteljica, kaj bi morali storiti starši, 

kaj svetovalka). 

 

Ob tem je bilo potrebno ločevati zahteve sistema in potrebe otroka v trenutni ţivljenjski 

situaciji, za kar je bila potrebna sposobnost prepoznavanja potreb in sprejemanje 

interesov otroka ter spodbujanje njegove notranje motivacije za razvoj potrebnih spretnosti 
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za reševanje problemov, učenje strategij, postavljanja ciljev in znanje aktiviranja 

samoregulativnih mehanizmov pri njem. Ves čas procesa je bila pomembna kompetenca 

svetovalke za vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnega odnosa z otrokom in drugimi, ki 

so bili vključeni v svetovalni proces, s psihologom, mamo, učiteljicami, prostovoljko. 

Potrebna je bila tudi kompetenca kritičnega razmišljanja povezanega s sposobnostjo 

argumentiranja, sposobnost pogledati z distance na situacijo in predstaviti pogled 

strokovnjaka na situacijo v primernem, dovolj preprostem, a razumljivem jeziku, tako da je 

bilo to znanje lahko uporabno tudi drugim, ki so bili vključeni v svetovalni proces.  

 

V pogovoru z učiteljicami je bila v ospredju kompetenca vzpostavljanja in ohranjanja 

kakovostne komunikacije, med drugim tudi uporaba pogajalskih in mediacijskih veščin, 

da so učiteljice lahko sprejele predlog o napovedovanju ustnem ocenjevanju
10

, pri čemer je bil 

upoštevan tudi njihov pogled in njihova potreba po pravičnosti do vseh učencev, za kar je bilo 

potrebno tudi poznavanje in razumevanje socialnih sistemov in procesov v vzgoji in 

izobraţevanju ter tudi poznavanje etike in zakonodaje, pravic otrok s posebnimi potrebami 

ipd. 

 

V tem delu svetovalnega procesa so bile potrebne veščine timskega dela in strateškega 

delovanja, občutljivost/odprtost za učiteljice in njihovo socialno situacijo ter razvijanje 

etičnosti in odgovornosti vseh vključenih in zavedanje njihovega prispevka k novim 

moţnostim in spremembam. Sposobnost timskega sodelovanja je bila potrebna tudi v odnosu 

s psihologom, saj se je vključeval v svetovalni proces v moji odsotnosti in tudi sicer in 

pomembno prispeval k temu, da je otrok pridobival in ohranjal občutek varnosti in mesto 

varne navezanosti v šoli.  

 

Potrebna je bila sposobnost in znanje, kako prepoznati in prilagoditi svetovalno delo z 

učencem glede na njegovo trenutno sposobnost soočanja s stresom, povezano z ocenjevanjem. 

To je na eni strani pomenilo podporo otroku pri učenju, ponavljanju snovi, na drugi strani pa 

opolnomočenje otroka, da se sam dogovori z učiteljicami za napovedano ocenjevanje. 

 

Kompetenca sistemskega gledanja in delovanja ter obvladanje postopkov in principov 

svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje intervencijskega načrta ter zavzemanje za take 

(v tem primeru kratkotrajne) spremembe oziroma izjeme v sistemu, so bile potrebne, da smo 

lahko zagotavljali osnovne pravice in potrebe otroka. Potrebna je bila odprtost za 

alternativne poglede in rešitve ob hkratni komunikacijski odprtosti in sposobnosti 

usklajevanja različnih interesov, potreb otroka in potreb starša in učiteljic, pri čemer je v 

pomoč poznavanja procesa soočanja s spremembami. 

 

Sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih je pomenilo sposobnost uporabiti tiste 

notranje vire, ki so bili na razpolago (samoorganizacija sistema v primeru učenca) in delati s 

perspektive moči, spoštovati, da imajo tisti, ki so del problema, tudi moč, da najdejo rešitve, 

če jim le zagotovimo odprt prostor in čas, da se lahko srečajo, kar pomeni, da vzpostavijo 

kakovosten stik in delovni odnos. Pri tem nam je bila v pomoč kompetenca spodbujanja k 

udeleženosti in prevzemanju odgovornosti za lastno razumevanje in doseganje cilja. 

 

Za sam odnos z otrokom pa je bilo potrebno imeti sposobnost čuječe prisotnosti in sledenje 

ter zaupanje v proces njegovega naravnega razvoja in zdržati obdobja negotovosti. 

                                                           
10

  Pravico do napovedanega ocenjevanja imajo le učenci s statusom športnika ali kulturnika in otroci z odločbo 
o usmeritvi, če je tako določeno v Izvirnem delovnem projektu. 
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Drugi primer - svetovanje učiteljici 

 

Poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja s kolegi in vodstvom je bilo potrebno, 

da sva z učiteljico sploh začeli ta svetovalni proces. Ob vzpostavitvi sodelovalnega odnosa je 

bila potrebna občutljivost in pozornost na potrebe učiteljice in skrb za etično ravnanje. O 

najinem sodelovanju sva sklenili dogovor o zaupnosti, da o najinem delu ne bom govorila z 

nikomer. Vodenje svetovalnega pogovora v duhu spoštovanja osebnosti, integritete in 

dostojanstva, kar je predstavljalo, da sem ji lahko nudila podporo pri samovrednotenju, 

zaupanju v lastne moči ter razvijanju pozitivnih pričakovanj do sebe. Realizacijo teh ciljev 

sem podpirala s fenomenološkim in dialoškim pristopom, s katerim se jo spodbujala k 

samozavedanju.  

 

Zmoţnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega/sodelovalnega odnosa s 

svetovanko se je kazala tudi v učiteljičini pripravljenosti in zavzetosti, da nadaljujeva s 

hospitacijami pri njenih urah in pogovorih o njenem delu. Menimo, da je to vsaj delno tudi 

rezultat tega, da smo sledili in sprejemali njene interese, kar jo je spodbudilo in motiviralo za 

razvijanje potrebnih spretnosti. Poznavanje različnih načinov in sposobnost spodbujanja 

zavedanja in znanje aktiviranja samoregulativnih mehanizmov se je pokazala predvsem v 

vodenju pogovorov po hospitaciji. V celotnem svetovalnem procesu, v katerem je bila podprta 

njena zmoţnost samorefleksije in načrtovanja sprememb ter delo na sebi (introspekcija, 

avtorefleksija, samoevalvacija). Svetovalni pogovori so bili prostor za učenje in nove izkušnje 

v odnosu. Svetovalec je namreč s svojimi kompetencami in usposobljenostjo za 

vzpostavljanje in ohranjanje dialoga, znanjem praktičnih veščin uporabe jezika nenasilne 

komunikacije (M. Rosenberg, 2003) ipd. tudi model, od katerega se svetovanci neposredno 

učijo in te izkušnje prenašajo v svoje okolje. Rezultati so se kazali v njenem prepoznavanju, 

večji samozavesti, samozaupanje, volji do raziskovanja, samokritičnega pogleda in 

vrednotenja lastnega dela, zagotavljanja kakovosti, učenja novih veščin, oblikovanja strategij 

in bolj strukturiranega dela v razredu.   

 

Sposobnost komuniciranja in prenašanje strokovnega znanja (npr. znanje praktičnih veščin 

in uporaba jezika, izrazov iz pristopa nenasilne komunikacije z učenci) v preprostem, a 

razumljivem jeziku ob ohranjanju horizontalnosti in vzajemnosti v dialogu in sledenje 

učiteljici s perspektive moči, njenim izkušnjam in notranjim virom, ter dajanje realnih 

povratnih informacij, ki so podpirale učiteljičino ustvarjalno mišljenje ter reševanje 

problemov in večje zavedanje sebe, so se kazale v kompetenci obvladanja postopkov in 

principov svetovalnega dela. Dober delovni odnos z učiteljico je bil rezultat sposobnosti 

skupnega raziskovanja, neobsojajočega načina dela, empatičnosti in komunikacijske odprtosti 

in zavedanja ter refleksije svojega prispevka v najinem delu.  

 

 

Tretji primer – koordinacija in vodenje tima 

 

Za vodenje tima so bile potrebne organizacijske in vodstvene sposobnosti in kvaliteta, ki 

spada k strokovni disciplini (Šugman Bohinc idr., 2007, v 2011) in vsebuje: dogovor o 

sodelovanju v delovnem odnosu, skupno opredelitev problemske situacije in razvidno 

raziskovanje razpoloţljivih in dodatno potrebnih virov za rešitev problema, skupni dogovor o 

načrtu in spremljanje udejanja teh korakov, po potrebi dopolnjevanje ali spreminjanje načrtov 

in dogovor o koncu sodelovanja v delovnem odnosu. 
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Ena od kompetenc, ki je bila potrebna za vodenje tima, je tudi poznavanje pravil, ki 

odlikujejo dober tim in jim zavestno slediti: skrb za učinkovito komunikacijo, razvijanje 

zaupanja med članicami tima in s tem višjo stopnjo sodelovanja, spodbujanje medsebojne 

pomoči, s čimer so se krepili tudi odnosi med nami in spodbujanje zavedanja, da je naše delo 

prepleteno in smo precej odvisne ena od druge, zato je sodelovanje tudi podpora za uspešno 

delo vsake od nas. Spodbujanje zavedanja, da z medsebojnim sodelovanjem lahko doseţemo 

več, kot če vsaka članica tima sama spopada s teţavami. Glavno vodilo srečanje je bila skrb 

za povezanost in stremljenje k skupnim ciljem. Glede na to, da timska srečanja niso bila 

namenjena le organizacijskim vprašanjem, pač pa so bila namenjena tudi medsebojni podpori 

in so imela do neke mere tudi intervizijske elemente, je bila potrebna občutljivost za potrebe 

članic tima, kompetenca za nudenje podpore pri samovrednotenju, zaupanju v lastne moči ter 

razvijanju pozitivnih pričakovanj do sebe in do otroka ter staršev ter znanje aktiviranja 

samoregulativnih mehanizmov in uporaba notranje motivacije posameznika za razvoj 

potrebnih spretnosti. 

 

Pri tem je pomembna sposobnost komunikacijska spretnost vodenja pogovorov v skupini, 

spodbujanje izraţanja različnih mnenj in povzemanje mnenj in spodbujanje k iskanju skupnih 

rešitev. Kompetence za vodenje tima so povezane s skrbjo za učinkovito komunikacijo, ki je 

najučinkovitejša takrat, ko vsakdo v timu ve, kaj kdo ţeli sporočiti in si podobno razlagajo 

informacijo, kot tisti, ki jo je sporočil. Povzemanje in preverjanje razumevanja sporočila je 

ena od nalog vodje, ki skrbi za jasnost komunikacije. Vodja je timu v pomoč pri iskanju 

soglasja in skrbi, da so vsi slišani, v največji moţni meri upoštevani in da so doseţeni 

dogovori sprejemljivi za vse. Velikokrat so prišle prav tudi veščine vodenja mediacije, 

predvsem ostajanje v nevtralnem poloţaju, iskanje skupnih interesov, kadar so si članice tima 

nasprotovale. Bolj kot usmerjenost na razlike je bila pomembna usmerjenost na podobnosti in 

tisto, kar jim je bilo skupno, predvsem pa slišati in razumeti individualne potrebe in interese 

ter usklajevanje s skupnimi.  

 

V timu,  katerega naloga je bila vzpostavitev skupnega delovanja in ustvarjanje okoliščin in 

pogojev za uspešno delo v razredu in upoštevanje pravic in potreb vseh otrok, je bilo potrebno 

tudi poznavanje, razumevanje in usmerjenost v inkluzivno in nediskriminatorno delo, 

predvsem pa sistemsko gledanje in delovanje. Za prispevanje k razmišljanju o rešitvah med 

članicami tima je bila potrebna tudi sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja na 

interdisciplinaren in celosten način ob hkratni komunikacijski odprtosti in sposobnosti 

usklajevanja različnih interesov ter odprtosti za alternativne poglede in rešitve. Razmišljanje 

na interdisciplinaren način vključuje tudi prepoznavanje meja in omejitev v posamezni 

strokovni vlogi. 

 

Pomembna je bila sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s 

članicami tima, kajti vsaka od njih je imela pomembno vlogo v podporni socialni mreţi, ki 

smo jo spletli, da bi vzdrţali v kriznih situacijah, ko se je povečalo število konfliktnih 

dogodkov povezanih z otroki ali s pritoţbo staršev. Ob intenzivnem dogajanju pa tudi 

sposobnost ustvarjalnega mišljenje ter reševanje problemov in avtonomnost, 

(samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost. V 

kriznih obdobjih pa tudi sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih ter s svojo drţo in 

aktivnostjo ustvarjati boljše delovne pogoje. 

 

Med kompetence za uspešno delovanje in vodenje vseh treh svetovalnih procesov lahko 

dodamo še strokovno disciplino. Strokovna disciplina je kvaliteta svetovalnega delavca, ki je 

pomembna za vzpostavljanje svetovalnega odnosa, nudenje občutka varnosti in zaupanja. 
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Flaker (2003, str. 94, v Šugman Bohinc, 2011) kot elemente strokovne discipline navaja: 

točnost, spoštljivost, dostopnost, zanesljivost v smislu upoštevanja dogovorov, varovanje 

podatkov, poklicna molčečnost in jasno sprejemanje svojega dogovorjenega deleţa 

odgovornosti.  

 

H kvaliteti svetovalnega odnosa v vseh treh opisanih svetovalnih procesih so po našem 

mnenju prispevale nekatere osebne kvalitete, ki se kaţejo kot prisotnost, pristnost, prožnost, 

mirnost, (samo)zavedanje. S slednjim imamo v mislih zavedanje svojih potreb, zavedanje 

sebe v odnosu z drugim in zavedati se vpliva, ki ga ima naše ravnanje na odnos z drugim. 

Zelo pomembni sta po našem mnenju še dve sposobnosti, in sicer: zdržati v negotovosti in 

zaupati v proces. Opazili smo, da je stopnja izraţanja teh kvalitet s povratno pozitivno zanko 

vplivala tudi na naše počutje med in po srečanju. Manj ko smo jih uspeli čutiti v sebi, bolj se 

je povečal občutek napora in utrujenosti, tudi napetosti. Več ko smo jih občutili in izrazili, več 

je bilo lahkotnosti, sproščenosti in energije, ki je pozitivno vplivala tudi na svetovance. 

 

Strinjamo se z mnenjem, da sta pomembni predvsem drža strokovnega delavca (ki se nanaša 

na sočutje, vztrajnost, proţnost, angaţiranost, optimizem itd) in sposobnost za akcijo. Akcija 

je razumljena kot sposobnost vzpostaviti stik in pridobiti zaupanje, motivirati, izkoristiti 

prostor med prostovoljno pomočjo in prisilo, okrepiti socialne mreţe, dati priloţnost za 

navezovanje in razvoj identitete, ustvariti dobronamernost in vzajemnost med ustanovami in 

strokovnjaki in zmoţnost reflektirati lastne osebnostne lastnosti.(Bouwkamp in Bouwkamp, 

2014). 

 

Zato je po našem mnenju razvijanje nekaterih osebnih kvalitet in lastnosti za svetovalce 

nujnost, da v svojem strokovnem ognju ne izgorijo. Mednje sodijo na primer: sposobnost 

vzdrţevati zdrave meje, v glavnem ţiveti v sedanjosti in biti prisoten, sprejemanje lastnih 

napak in jih priznati in se iz njih kaj naučiti, potem pa iti dalje in se ob njih ne zadrţevati, 

ohranjati smisel za humor, odločitev za izpolnjujoče osebno ţivljenje, samospoštovanje in 

sprejemanje svoje moči ter hkrati dopuščanje moči drugim. 

 

Seznam kompetenc je torej zelo obširen. Zahteva veliko usposabljanja in stalno skrb za 

osebno rast. Osebne in strokovne izkušnje pomagajo svetovalcu zgraditi most med 

posredovanimi priporočili in lastnim spoznanji in s časom oblikovati svoj svetovalni stil.   

 

 

 

 

7 POVZETEK IN UGOTOVITVE 
 

V metaanalizi opisanih svetovalnih procesov z vidika gestalt pristopa in sinergetičnih 

generičnih načel strnemo tiste elemente iz obeh pristopov, ki so bili uporabljeni v svetovalnih 

procesih  v šolskem kontekstu in pokaţemo, kako smo si kot praktiki odgovorili na tri ključna 

vprašanja: 

1. Kako 'misliti' sistem?  

2. Kako 'misliti' posameznika znotraj sistema? 

3. Kako 'misliti' sebe v vlogi svetovalca? 

 

1. Zagotavljanje prostora in časa, da v svetovalni proces vključimo vse za posameznike 

pomembne osebe oziroma osebe, ki se jih problem in rešitev problema tiče, in 



161 
 

spodbujamo interakcije med njimi. S tem omogočimo izkustvo, da skupaj doţivijo 

sočustvujočo, odprto komunikacijo o konkretnem dogodku ali problemu. Motnje 

namreč ne pripadajo zgolj posamezniku, nastale so v interakciji med posameznikom in 

okoljem, in v njuni interakciji je mogoče najti tudi rešitev. To velja za delo s timom, 

svetovanje učencu, kjer smo vključili starše in učiteljice, pa tudi za individualno 

svetovanje učiteljici, saj smo opazovali interakcije med njo in učenci in se v pogovoru 

vračali k temu, kako nastajajo motnje v interakciji med njimi. Pomoč je bila usmerjena 

na odnose. 

 

2. V vseh opisanih primerih smo ustvarjali pogoje za svetovalni proces, na eni strani 

skrbeli za strukturo, na drugi pa za ohranjanje odprtosti in predvsem za vodenje procesa 

in svetovancem prepustili, da so eksperti za svoje ţivljenje. 

 

3. Naše zanimanje je bilo usmerjeno v to, kako vsak od svetovancev vidi situacije in 

kakšen pomen jim pripisuje, saj je vsako vedenje smiselno in razkriva, kako oseba vidi 

svet, kaj doţivlja, kakšna prepričanja in vrednote ima. Za skupno raziskovanje je bil 

uporabljen fenomenološki pristop in metoda, ki pripomore k jasnemu razmejevanju med 

očitno opaţenim, domnevo in lastnim doţivljanjem, da se okrepi in razširi svetovančevo 

zavedanje, ki je osnova za poznavanje in spreminjanje lastnega vedenja. Tako so 

svetovanci prišli do lastnih spoznanj, uvidov in sprememb v samoregulaciji. 

 

4. Dialoški odnos, ki pomeni inkluzivnost, prisotnost, takojšnost in neposrednost, 

vzajemnost in omogoča horizontalen odnos, ki omogoča dialog, ki ni usmerjen na 

doseganje določenega cilja, pač pa k medsebojnemu razumevanju in raziskovanju. Z 

drugimi besedami to označuje, da smo vzpostavili osebni odnos, ki se je kazal v 

osebnem vodenju, ko nismo izključevali sebe, pač pa vnašali svoje dojemanje, 

doţivljanje situacije in krepili vzajemno komunikacijo. Dialog razumemo kot znak 

pristnosti, ki opredeljuje svetovalni odnos. 

 

5. Svetovanec ni objekt obravnave, pač pa smo ustvarili odnos, kjer je bila mogoča 

izmenjava, in smo kot svetovalci bili partner v iskanju rešitev. S tem smo se izognili 

temu, da bi nase prevzemali preveliko odgovornost za rešitev. Izogibali smo se 

interpretiranju, smo pa spodbujali nove in drugačne izkušnje, predvsem z 

raziskovanjem, to je veljalo tako za delo z odraslimi kot otrokom, ki je še bolj posebej 

ranljiv in občutljiv za naše interpretacije.  

 

6. Usmerjenost na svetovance pomeni, da smo sledili njihovim ciljem. S svetovanci smo 

najprej vzpostavili dogovor o sodelovanju in ţeleni spremembi ter o načinu dela in 

srečevanja (v primeru otroka). Večkrat smo preverili, ali so potrebne redefinicije 

dogovora glede na stalno spreminjajoč se proces in kontekst. Delovni odnos, ki smo ga 

vzpostavili, je bil usmerjen tako na nalogo kot na odnos.  

 

7. Svetovalne procese smo vodili s perspektive moči, kar se je kazalo kot osredotočanje na 

pomoč svetovancem pri iskanju virov in notranje moči. Vključevalo je krepitev in 

spodbujanje (samo)zavedanja. Z naše strani pa zaupanje v samoorganizmično 

sposobnost posameznika in/ali tima, da prepozna notranjo in zunanjo (sistemsko) 

podporo, da sledi svojim potrebam, jih uresničuje, kar jim je prinašalo občutek 

opolnomočenosti ob hkratnem prepoznavanju in upoštevanju potreb drugih. 

 

8. Nismo uporabljali tehnik, pač pa smo spodbujali eksperimentiranje, ki je bilo organsko 
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povezano s svetovancem in njegovo situacijo z namenom spodbujanja zavedanja, 

širjenja perspektiv in izbir za preizkušanje novega. S tem smo prekinili avtomatično 

odzivanje in podprli svetovance, da so zavestno odločali o svojih izbirah, s čimer so 

kreirali nove vzorce. 

 

9. Spodbujali smo nove izbire pri svetovancih in prevzemanje odgovornosti zanje. 

 

10. Vsako podrobnost smo upoštevali kot relevantno, zavedajoč se, da vse vpliva na vse in 

da je celota več kot le vsota vseh posameznih delov sistema, da sprememba v katerem 

koli delu povzroči spremembo sistema kot celote (Palazzoli, 1978, v Pečjak Košir, 

2012). Pomembni so majhni koraki, male spremembe. 

 

11. V svetovalnem procesu se nismo osredotočali na iskanje razlogov in vzrokov ali na 

analiziranje, nasprotno, od tega smo se odmikali in svojo pozornost usmerjali k 

raziskovanju in iskanju rešitev in izhodov, iskali odgovore na vprašanja 'kako', 'kaj', 

'kdo', 'kdaj', 'kje'. 

 

12. Usmerjenost v sedanjost, »tukaj in zdaj«, se je kazala v tem, da smo spodbujali 

svetovance k prepoznavanju, kaj čutijo in doţivljajo v sebi v sedanjem trenutku. Za nas 

pa je tukaj in zdaj pomenil, da smo ohranjali prisotnost, dostopnost, sprejemanje 

trenutnega izkustva s svetovanci oziroma svetovancem. Kontakt se namreč dogaja tukaj 

in zdaj. V svetovalnem odnosu se kaţejo vzorci posameznikovega delovanja tudi 

drugje, zato sedanja izkušnja deluje kurativno, učno, omogoča jo svetovalec s 

prisotnostjo, pristnostjo in horizontalizmom, kar je podlaga za dober svetovalni in vsak 

drug odnos. 

 

13. Skrb za ohranjanje smiselnosti in motivacije smo pokazali s preverjanjem, ali ima to, 

kar počnemo skupaj, za svetovance smisel in ali vidijo v tem korist. V skladu s tem smo 

spreminjali način dela, dogovore ter podpirali pričakovano nihajočo vero v razrešitev 

teţav. 

 

14. Negotovost smo uravnavali z zaupanjem v proces in védenjem o 'stalno 

spreminjajočem' se procesu, v katerem je sprememba razumljena kot stalnica. Tako smo 

laţje ohranjali ravnoteţje in prestali čas, da se je rešitev razkrila. Prizadevali smo si 

zadrţati odprtost, radovednost, nevednost in zaupanje v samoregulativno in 

samoorganizacijsko moč sistema, ki smo jo krepili z vzpostavljanjem kroţnih interakcij 

(med članicami tima, med učiteljicami in učencem, pri učiteljici pa spodbujali, da je 

skrbela za interakcije z učenci). Zavestno smo se 'uprli' ustaljenim pričakovanjem, da 

bomo svetovali, kako odpraviti teţave in rešili problem, čeprav nam je to zapisano ţe v 

nazivu: svetovalec.  

 

15. Uporabili smo paradoksalno teorijo spremembe, ki pravi, da se sprememba zgodi, ko 

sprejmemo to, kar je. Paradoksalno smo 'ostajali s tem', čemur so se svetovanci ţeleli 

odtegniti. Prenehanje spreminjanja in sprejetje tega, kar so čutili, je bil prvi korak v 

spremembo (pri otroku, učiteljici, pa tudi v situaciji, s katero se je srečeval tim). 

 

16. Pozorni smo bili na razmerje med izzivom in podporo, nudili smo dovolj podpore, a ne 

preveč, posebno pri svetovanju otroku.  

 

17. Iskali in podpirali smo vse, kar je energiziralo posameznike in sistem, spodbujali 
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opaţanje majhnih korakov in spodbujali iskanje parametrov nadzora, da bi okrepili 

varovalne dejavnike. V ta namen smo dajali celovite povratne informacije, pohvalili 

napredek, opazili razlike in spremembe, s čimer smo prispevali k destabilizaciji starih 

vzorcev tako pri timu kot pri učiteljici in učencu. 

 

18. V procesu smo ozavestili in okrepili trenutke, ko smo zaznali med nami časovno 

uglašenost, sozvočje in koordinacij 'kairós', 'resnična srečanja' in se jih veselili in se k 

njim vračali. 

 

19. Uspehe smo proslavljali sproti, spodbujali prepoznavanje in ozaveščanje razlik. Skrbeli, 

da so svetovanci ozaveščali, asimilirali in integrirali doseţene spremembe v konkretni 

ţivljenjski situaciji (učiteljica v razredu, učenec pri ocenjevanju znanja, tim v ravnanju z 

učencem), kar se v sinergetiki poimenuje z načelom prekinitve simetrije med starimi in 

novimi vzorci in stabiliziranje nastalih novih vzorcev.  

 

20. Svetovalne procese smo zaključevali zelo različno. Srečevanje z otrokom je počasi 

izzvenelo, ker ni imel več potrebe prihajati, saj je doseţene spremembe v svetovalnem 

procesu učinkovito udejanjal. Srečanja tima so se zaključila s končanim šolskim letom 

in odselitvijo učenčeve druţine. Svetovalni proces z učiteljico pa je še odprt.  
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ZAKLJUČEK IN RAZPRAVA 
 

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja kaţejo, da sta gestalt pristop in sinergetika z 

upoštevanjem sinergetičnih generičnih načel učinkovita pristopa v svetovalnem delu tudi v 

šolskem kontekstu. Oba pristopa lahko uporabimo v individualnih in skupinskih svetovanjih. 

 

Če na vse tri opisane študije primerov pogledamo skozi prizmo sinergetike, lahko rečemo, da 

je bilo potrebno za odnosno stabilnost, zaupnost in občutek varnosti ter postopno in spoštljivo 

prepoznavanje vzorcev problema in ustvarjalnih rešitev skrbeti ves čas svetovalnega procesa, 

saj v nobenem primeru ni šlo za konstantno napredujoče spreminjanje, pač pa so si sledili 

vzponi in padci. Ohranjanje zaupanja v proces in motivacija za nadaljevanje in vztrajanje sta 

prihajala iz sprotnega iskanja in krepitve smiselnosti naših prizadevanj za spremembe. 

Smiselnost se je okrepila z opaţanjem napredka, ki je rastel z učinkovitim učenjem novih 

strategij in veščin ter prenosom izkušenj v prakso. Energiziranje je izhajalo iz opaţanja 

napredka, majhnih korakov, pa tudi iz medsebojne komunikacije, v kateri smo lahko 

prepoznali, da nihče ni sam s problemom. Občutek, da zmoremo in obvladujemo, se je 

poglobil in ustalil. Vznikali so trenutki kairósa, ki so se pojavljali spontano in nepredvidljivo, 

in postali najmočnejši energizatorji sprememb. 

 

Prekinitev simetrije, nihanje med starim in novim vzorcem je bilo naporno, zahtevalo je 

sposobnost zaupanja v proces in vase, ki je izhajal iz stika s seboj, zdrţanja v negotovosti in 

vztrajanja. V procesu se je to vedno znova ponavljalo in prav odmik od storilnosti, 

naravnanosti k cilju v bolj odnosen, bivanjski aspekt, v to kar nas razveseljuje. Z usmerjeno 

pozornostjo na svoje doţivljanje, namenoma, z odprtostjo in radovednostjo, smo začeli 

zaznavati drobne malenkosti, zaradi katerih smo se počutili bolje, svet se je zazdel bolj barvit 

in ţivljenje bolj polno. Ob reševanju tudi resnih teţav je pomembno, da nismo osredotočeni le 

na probleme - iskati in soustvariti je potrebno tudi to, kar nas vodi v »flow«, poiskati nekaj 

lepega in dobrega, navdihujočega. Postopoma se je krepilo spoznanje, da si sami natikamo 

očala, skozi katera gledamo, in da notranji mir in zadovoljstvo nista odvisna od ţivljenjskih 

okoliščin, ampak od našega odnosa do njih.   

 

Sinergetični in gestalt pristop sta skladna, pri obeh govorimo o sistemskem pogledu in 

fenomenološki metodi. Slednja pomeni, delati s tem, kar je v trenutku prisotno, brez sodb in 

interpretacij in se zavedati, da smo mi tisti, ki pripisujemo situacijam pomene. Pomeni tudi 

razločevati med domnevami in opaţenim in ostajati v tu in zdaj, v stiku s seboj in drugimi in 

dovoliti, da se proces razkrije pred nami. Zdi se preprosto, a je hkrati zahtevno. Prav 

fenomenološki način, povezan z vzpostavljanjem in vzdrţevanjem dialoga med vpletenimi, je 

prinašal največ razjasnitev in rešitev. Govorimo o posebni obliki dialoga, v kateri se 

svetovalec odreče ideji vplivanja in ne poskuša doseči, da bi se nekaj zgodilo, ampak se tudi 

sam prepusti soustvarjalnemu procesu. 

 

Za svetovalnega delavca je pomembno, da se zaveda svojega drugačnega pogleda na motnje 

oziroma teţave, kot jih zaznavajo posamezniki ali/in sistem, pa tudi tega, da je tudi sam, s 

svojim naborom prepričanj, izkušenj, poznavanja stroke itd. del sistema in situacije. Če 

izhodiščno zavzame sistemski pogled, bo poskrbel za povezovanje tistih, ki se jih problem 

tiče, in tistih, ki lahko pomagajo. S tem omogoči, da se rešitve iščejo med tistimi, med 

katerimi problemi nastajajo, kar je za svetovalnega delavca lahko prav razbremenjujoče. 
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Njegova vključitev v sistem pomeni energiziranje ţe sama po sebi, saj s svojo osebno drţo, 

odprtostjo in dostopnostjo vnaša spremembo v sistem. Veliko svetovalnih delavcev namreč 

poroča o občutkih nemoči, ko opaţajo stisko na vseh straneh, se soočajo z jezo in prelaganjem 

odgovornosti. Izgorelost svetovalcev je v veliki meri posledica poskusov samotnega iskanja 

končne rešitve in lastnih teţav pri sprejemanju odgovornosti v zahtevnih primerih ali pa 

nasprotno - prevzemanja prevelike odgovornosti. Razmejevanje odgovornosti je še posebno 

teţko ob soočanju z visokimi pričakovanji, ki jih gojijo sami do sebe in drugi gojijo do njih. 

Usmeritve sinergetičnih generičnih načel in principov teorije polja v gestalt pristopu podpirajo 

svetovalnega delavca v razumevanju, da je vse, kar se dogaja, del procesa in del polja, v 

katerem se vse ves čas spreminja in da je tudi sam del tega polja in procesa, v katerem je 

njegova naloga, da pomaga premostiti obdobja soočanja z neprijetnimi čustvi in konflikti.  

 

S stališča svetovalca najbolj izstopa kompetenca vzpostavljanja in ohranjanja kontakta s 

svetovanci, sledenje in pričakovanje sprememb ter vztrajanje v negotovosti, dokler se po 

paradoksalni teoriji spremembe le-ta lahko zgodi, ko se prenehamo upirati ali pritiskati in ko 

sprejmemo to, kar je. Razumevanje in sprejemanje, da je 'ne delati', ampak 'ostati z', včasih 

ravno tisto, kar spremembo omogoči in jo naša aktivnost, ki je pogosto ponavljanje istega, 

preprečuje. Razbremenjujoče deluje tudi vodenje svetovalnega procesa s perspektive moči, saj 

več ko jo svetovanci prepoznajo v sebi, več imajo energije za nadaljnje korake. Gledanje na 

kozarec kot pol poln je ţe samo po sebi energizirajoče. Z vzpostavljanjem kvalitetne 

komunikacije se okrepijo odnosi in svetovanci najdejo rešitve, ki so zanje prave.  

 

Smer, ki jo kaţeta gestalt in sinergetični pristop, je smer od resnice k zaupanju in zavedanju, 

da je opazovano odvisno od opazovalca (Kordeš, 2004) in orientacija na potrebe svetovanca 

in njegove vire moči, smer od raziskovanja problema k iskanju rešitev. Rešitve se po naših 

izkušnjah marsikdaj razlikujejo od pričakovanj svetovalca, zato je ostajanje v stanju 

'nevednosti' nujna kompetenca strokovnjaka, ki naj ne bi bil v vlogi vsevednega diagnostika 

in poznavalca najboljše rešitve. Ob tem se spomnimo na knjigo »Don't Push the River It 

Flows by Itself«  (Barry Stevens, 1970), katere naslov je ţe sam po sebi pomenljiv. Avtor v 

njej zapiše, da je bil rojen kot nedonošenček. Zdravniki so ga vzeli iz inkubatorja in ga dali v 

roke očetu, saj bi tako ali tako umrl. Njegova mati je bila takrat v bolnišnici. Oče ga je vzel v 

naročje, ni študiral knjig, študiral je njega. In Barry je preţivel.  

 

Tudi v opisanih svetovalnih procesih je bilo na nek način potrebno vzeti svetovance v naročje, 

opazovati njihove vzgibe za preţivetje, jih 'študirati', videti svet z njihovimi očmi, a se ne zliti 

z njimi. Ključna je bila usmerjenost na sedanjost in na vire moči, ohranjanje zaupanja v 

proces in samoregulacijsko sposobnost posameznika in sistemov. Samoorganizacija se zgodi, 

ko zagotovimo ustrezne pogoje za to, ker verjamemo, da je osnovna naloga svetovalca 

pridruţiti se tam, kjer svetovanec je, da bi nas lahko razumel in soustvarjal svojo pot 

(Čačinovič Vogrinčič, 2011). 

 

Dopuščanje, da se je proces sam razvijal, da smo ga varovali s čuječo prisotnostjo, aktivnim 

poslušanjem, povzemanjem in preokvirjanjem v dialogu, v katerem smo se srečali kot človek 

s človekom,  je največkrat omogočilo spontan momentum - kairós, 'resnično srečanje', kar nas 

je navdihnilo, sprostilo in energetsko napolnilo za nadaljnje korake. 

 

V vseh opisanih svetovalnih procesih se je med svetovanci pojavljala tendenca k odmiku od 

»tu in zdaj« v analiziranje, iskanje vzrokov, iskanje krivca, zahajanje v preteklost ali 

napovedovanje prihodnosti, zato je bilo pomembno zavedanje, da se spremembe zgodijo ali 

ne zgodijo prav zaradi procesov, ki potekajo znotraj v sistemu med udeleţenimi. Svetovalni 
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delavec, ki se tega zaveda, skuša biti čim bolj prisoten, pristen in vključen ter pripravljen 

storiti, kar je potrebno storiti prav tukaj in prav zdaj. 

 

Pisanje tega dela nam je odstrlo pogled na nekatere pomanjkljivosti v šolskem kontekstu. 

Ugotavljamo, da bi bilo potrebno nameniti več pozornosti skrbi za kroţnost interakcij med 

šolo in starši. Šola namreč staršem pogosto ne zagotavlja sprotnega informiranja o tem, kako 

rešuje teţave, v kateri fazi je reševanje in kakšne postopke uporablja, in tudi ne daje dovolj 

povratnih informacij o rešitvah. Tako se dogaja, da starši slišijo za probleme v razredu od 

otrok ali od učiteljev, ne izvedo pa, kako so bili problemi rešeni. Mnenja smo, da je to eden 

od razlogov, da ostajajo nekateri procesi nedokončani in se vračajo kot problem. Enako velja 

tudi za dajanje povratnih informacij učencem, saj se pri njih ustvarja mnenje, da učitelji niso 

ničesar storili, čeprav so jim povedali za problem. Zagotavljanje kroţnih interakcij med 

učenci in med starši je po našem mnenju pomemben element zagotavljanja dobrih odnosov v 

šoli in omogoča večjo razvidnost vlog.  

 

Če bi si pogosteje zastavljali vprašanja, kakšen je problem za posameznika, ki je v isti 

situaciji za vsakega drugačen, koga vse se določen problem tiče in kdo vse je zainteresiran za 

rešitev, bi vzpostavljali take pogoje, da bi se večkrat srečali. Skupna srečanja so namreč bogat 

vir novih idej in moţnosti. Pritoţbe, ki prihajajo v šolski sistem, ţal večkrat razumemo kot 

motnjo in ne kot prispevek k spremembam. 

 

Zato menimo, da je potrebno pri učiteljih in svetovalnih delavcih razvijati sistemsko 

razmišljanje. Opazili smo, da se učitelji in svetovalni delavci skupnim srečanjem izogibajo ali 

nanje ne pomislijo, saj je v ozadju pogosto njihov strah, ker niso dovolj razvili veščin vodenja 

skupinskih pogovorov in procesov. Aktualni stili reševanja problemov v šoli, ki namesto 

dialoga prinašajo pravniški način, dodatno vnašajo predsodke in prepričanja, kar tudi lahko 

pomembno ovira kakovosten začetek svetovanja. Zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, 

da svetovalni delavci in učitelji gradijo osebno integriteto, ki v veliki meri izhaja iz skrbi zase 

in dobrega poznavanja sebe, pridobivanja kompetenc, razvijanja specifičnih osebnih lastnosti 

in delovne discipline, da bi lahko z vztrajno osredotočenostjo sledili postulatom, ki smo jih 

opisali. 

 

Sinergetična generična načela in fenomenološko-dialoški pristop sta aplikativna modela, 

primerna za širšo uporabo v šolskem kontekstu, na primer pri vodenju individualnih in 

skupinskih procesov z učitelji, v razredni skupnosti ali srečanjih z roditelji. 

 

Ugotavljamo, da je uporaba gestalt in sinergetičnega pristopa pri vodenju svetovalnih 

procesov v šoli ustrezen način, kako lahko uresničujemo zahteve iz Programskih smernic 

svetovalne sluţbe v osnovni šoli (1999) in Etičnega kodeksa svetovalnih delavcev v vzgoji in 

izobraţevanju (1998). Prav gotovo sta oba pristopa, ki se dopolnjujeta in imata v središču 

subtilno pozornost na posameznika, kakovost stika in kvaliteto odnosa, tudi uspešen način 

svetovanja otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem, ki jim je dodeljenih največje 

število svetovalnih ur v šoli.  

 

Naše mnenje je, da so za vodenje svetovalnih procesov v obeh pristopih potrebne nekatere 

kompetence in specifične osebne lastnosti, pa tudi osebna drţa, ki jih razvijemo prav skozi 

delo po opisanih načelih in principih, kot bi rekli, da se plavati lahko naučimo le v vodi. 
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Med te kvalitete sodijo: razvijanje (samo)zavedanja, čuječe prisotnosti, pristnosti in 

neposrednosti, sposobnost vodenja dialoga, uporaba jezika nenasilne komunikacije in znanje 

mediacijskih veščin ter asertivnosti.  

 

Zato predlagamo, da se vključi v izobraţevalne programe ustanov, ki usposabljajo različne 

profile svetovalnih delavcev, take vsebine in oblike dela, ki spodbujajo razvoj omenjenih 

kvalitet. Na ta način izobraţevalne institucije ţe v usposabljanju primarnih kompetenc načrtno 

skrbijo za celostni, tudi osebnosti razvoj bodočega strokovnjaka in postavijo v zibelko 

zavedanje o tem, da za dosego določene ravni znanja ne zadošča le kakovostno podana snov 

in dejstvo, da posameznik doseţe cilj, temveč je potrebno prehoditi pot, ki mu s kakovostno 

podporo pomaga doseči kompetence, razumljene kot znanje za ravnanje, spretnost, da se to 

znanje uporabi, in namero, da se to tudi stori. 
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