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POVZETEK
Diplomsko delo predstavlja potrebe mladostnic ter delo in vlogo vzgojitelja v dijaškem
domu.
V teoretičnem delu je opisano obdobje mladostništva in njegove specifične razvojne
naloge, pri čemer je posebej izpostavljena podskupina deklet. V nadaljevanju je
predstavljen pregled vzgojiteljevih nalog in njegove vloge v dijaškem domu, ta del pa je
zaključen s poglavjem o Don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu. Namen naloge
je namreč predstaviti, kakšne potrebe in izzive predstavlja obdobje mladostništva pred
mladostnike ter kako sta vloga vzgojitelja in način njegovega dela lahko usklajena s temi
izzivi ter kakšno oporo lahko ponudi mladostnikom pri premoščanju teţav. Poleg tega je
v teoretičnem delu predstavljen tudi preventivni vzgojni sistem kot način dela z mladimi
v dijaškem domu, kjer izvajam tudi sledečo raziskavo.
V kvalitativnem delu je preverjeno, ali se potrebe mladostnic, ki so raziskovane s
pomočjo individualnih pogovorov ujemajo z v obstoječih raziskavah in teorijah
izpostavljenimi potrebami oz. ali se pojavljajo kake nove. Nato pa je prek lastnih refleksij
pogovorov z dekleti v diplomskem delu opredeljen način dela z mladostnicami in lastne
kompetence, ki pomagajo pri vzojiteljskem delu. Poleg tega sta preverjena še uporabnost
in aktualnost preventivnega vzgojnega sisitema kot načina dela z mladostnicami.

Ključne besede: vloga vzgojitelja, individualni pogovori, potrebe mladostnic, preventivni
vzgojni sistem, komunikacija, kompetence vzgojitelja, dijaški dom

SUMMARY
This thesis represents the needs of adolescent girls and work and the role of an educator
in a student dormitory.

The theoretical part describes the period of adolescence and its specific developemental
tasks, which especially exposes a particularly vulnerable subgroup of girls. This is
followed by an overview of pedagogs tasks and his/her role in a student dormitory and is
completed with a chapter of Don Bosco’s educational system of prevention. The purpose
of this thesis is to present what the needs and challenges of the adolescence are for the
youth, how the role of the educator, his/her way of working are adjusted to these same
challenges and what kind of a support he/she can offer to these in overcoming their
difficulties. Moreover, the theoretical part also presents the preventive educational system
as a way of working with young people in students’ homes, where research has been done
.
The empirical part is qualitative and it examines whether the needs of adolescent girls,
researched by individual conversations, match with the ones exposed in existing
researches and theories or there are some new needs found. Then, through my own
reflexions of conversations with the girls there the way of work with adolescent girls is
described . In addition, the usefulness and actuality of the preventive educational system
as a way of working with adolescents is argued.

Keywords: the role of educator, individual conversations, the needs of adolescents, the
preventive educational system, communication, competences of educator, student
dormitory
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UVOD
»V vsakem fantu (dekletu), še tako zapuščnem, je točka, dovzetna za dobro. Prva
vzgojiteljeva naloga je najti to točko, to občutljivo vrvico srca in jo ujeti.« don Bosko
Začenjam s citatom vzgojitelja in začetnika preventivnega vzgojnega sistema, ker bi rada
povedala, da je po don Boskovem preventivnem vzgojnem sistem izvedljiv. To je sicer
moja presoja in sodim z vidika lastne izkušnje. Svoja dijaška leta sem namreč preţivela v
istem dijaškem domu, kjer sem trenutno zaposlena, in sem bila tudi sama deleţna načina
ţivljenja oz. delovanja po preventivnem vzgojnem sistemu. Po nekaj letih sem se vrnila v
dijaški dom, kjer sem tudi sama bivala in sicer v drugačni vlogi – vlogi vzgojiteljice.
Moje sanje, če lahko temu tako rečem, so se uresničile in preizkusila sem se v vlogi
vzgojiteljice, ki je čudovito, a hkrati naporno delo.
Med delom me je čakalo veliko preizkušenj, ki sem jih poskušala sproti reševati s
pomočjo ravnatelja in drugih sodelavcev. Tako sem se odločila, da se bom v svojem
diplomskem delu osredotočila na vlogo vzgojitelja in na njegovo delovanje. V vzgojni
skupini deklet, v kateri delam, smo se z dekleti veliko pogovarjale. Opazila sem
raznovrstne teţave in stiske, ki so mi jih ţe med lanskim šolskim letom zaupala dekleta,
in zdelo se mi je, da potrebujejo predvsem to, da govorijo o svojih teţavah. Tako so
dekleta počasi sama pristopala k meni in se ţelela pogovarjati in razglabljati. Od tod tudi
druga ideja o temi moje diplomske naloge. Ţelela sem raziskati, kaj je vsebina tem, ki jih
mladostnice k meni prinašajo, na kakšen način jih odpirajo in kako se potrebe, ki iz
pogovorov izhajajo, skladajo s teorijo o razvojnih nalogah v obdobju mladostništva. Še
tretja ideja mojega raziskovanja pa je bila preveriti, koliko je preventivni vzgojni sistem,
ki je v uporabi v dijaškem domu, v katerem delam oz. na katerega se nanaša moja
raziskava, še aktualen za delo z mladostnicami in ali je v čem povezan s principi socialne
pedagogike.
Ule (2008) pravi, da je mladost silno občutljivo obdobje, prostor konstrukcij socialnih
vlog in statusov, predstav o smotrih ţivljenja, vrednostnih ocen o dejanjih in doseţkih
ljudi. Zaradi spreminjaja druţbe kot celote je treba zaznati potrebe mladostnikov in slediti
spremembam. Čeprav se dogajajo spremembe na druţbenih ravneh, pa ne smemo
zanemariti nekaterih osnovnih razvojnih potreb mladostništva, ki jih dobro opiše
11

Drobnič, T. (2011). Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu

Havinhgurst (1972, v Zupančič, 2004). Kjer se razvojne potrebe dotikajo: prilagajanja na
telesne spremembe, čustvenega osamosvajanja, oblikovanja socialnih spolnih vlog,
oblikovanja novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki, razvoja socialno odgvornega
vedenja, priprave na poklicno delo z opredelitvijo poklicnih ciljev, priprave na partnersvo
in druţino ter oblikovanje vrednostne usmeritve. Vse te naloge se po svoje dotikajo tudi
tem pogovorov, ki sem jih imela z dekleti v dijaškem domu. Vzgojitelj je namreč v vlogi
pomembnega drugega oziroma nadomestnega starša (Starkl, 2004). Vzgojitelj v dijaškem
domu preţivi največ časa z dijaki in je tako tisti, ki lahko sledi potrebam, spreminjanjem
mladostnikov in je lahko tudi njihov osebni spremljevalec. Vzgojitelj ob količini različnih
vrst teţav in potreb mladostnikov potrebuje določeno znanje in kompetence, da lahko
sledi in pomaga mladostnikom. Ker vzgojitelj nima nobenega sredstva, ki bi mu od zunaj
prinašala avtoriteto (učitelji – ocene) mora delovati predvsem z osebnim odnosom.
Čačinovič Vogrinčič (1999) pravi, da je nadvse pomembno, da človek, ki se ukvarja z
mladimi, vzpostavi pravilen odnos in s tem povezano osebno vodenje. Osebno vodenje pa
poteka prav prek komunikacije. Zato je ena izmed vzgojiteljevih kompetenc tudi
poznavanje komunikacijskih tehnik, ki mu pomagajo sogovornika razumeti in mu hkrati
pomagati v obliki, da bo sam prevzel odgovornost in si pomagal.
Poleg tega je vloga vzgojiteja v dijaških domovih precej širša. Starkel (1999) vlogo
vzgojitelja in njegove naloge tudi opiše. Najprej je vzgojitelj kot vodja skupine njen
organitzator, jo zastopa in je lahko tudi svetovalec posameznikom. Vzgojitelj tako deluje
v dijaškem domu kot individualni delavec, usmerjen k posameznemu dijaku, da ga
spodbuja, pohvali, mu svetuje in mu pomaga. Pri delu s skupino vodi mentorsko delo v
prostočasnih dejavnostih ter medskupinsko delo, kjer sodeluje z drugimi vzgojnimi
skupinami. Poleg nalog, ki se dotikajo vseh treh naštetih ravni dela, mora vzgojitelj imeti
tudi raznolike kompetence za delo z mladostniki. Prepogoj za delo z mladimi, kot pravi
don Bosko (2003), je ljubezen do dela z mladimi; pravi, da je vzgojitelj lahko vsakdo, ki
to hoče biti in ima rad ljudi. To, da nekdo opravlja nalogo vzgojitelja, še ne pomeni, da je
dober vzgojitelj. Vzgoja je najprej proces samovzgoje. Vzgojitelj, ki se je pripravljen
razvijati in učiti, lahko napreduje in se spreminja, ker je pri samoopazovanju kritičen.
Človek, ki se sam ni pripravljen več spreminjati, ki ni zmoţen rasti, ne more biti
vzgojitelj, kajti pri vzgoji je temeljna vzajemna rast. Vzgojitelj mora biti človek, vreden
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zaupanja, saj le tako postane za mlade pomemben drugi, pomembna opora na poti rasti
(Don Bosko, 2003).
Vzgojitelj kot socialni pedagog naj bi bil prav tako naravnan k iskanju pozitivnih, močnih
točk v posamezniku. Tak pristop lahko razumemo kot sredstvo oz. način dela z
mladostniki, kjer prek osebnega spremljanja, sodelovanja z mladostniki, njihovega
dobrega poznavanjanja in dajanja podpore vrnemo samozaupanje posamezniku.
Mladostnikom omogočimo okolje, kjer jih učimo odgovornosti za svoje ţivljenje.
Socialnega pedagoga na mestu vzgojitelja v dijaškem domu vidim kot nekoga, ki
spremlja mlade, se zanje resnično zanima in jim je v oporo.
Diplomsko delo se v teoretičnem delu dotakne obdobja mladostništva in razvojnih nalog,
pričakovanih v tem obdobju, nato sledi poglavje o vlogi in delu vzgojitelja, ki ga opravlja
v dijaškem domu. Kar nekaj besed je namenjenih delu s posameznikom, opisan je tudi
pomen komunikacije v dijaškem domu ter navedenih je nekaj kominikacijskih tehnik.
V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljena raziskava o potrebah in temah
mladostnic ter o vlogi vzgojitelja v dijaškem domu. Potrebe mladostnic so raziskane na
podlagi pogovorov z dekleti. Mesto vzgojitelja in njegove kompetence pa so raziskane na
podlagi samoopazovanja pri delu z mladostnicami. Tako je predstavljena vloga
vzgojitelja pri indvidualnem delu z mladostnicami, ki je v interpretaciji še ovrednotena in
povezana s teoretničnimi spoznanji.
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Drobnič, T. (2011). Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu

I TEORETIČNI DEL
1. MLADOSTNIŠTVO
Za laţje povezovanje in opazovanje pojavov, ki se dogajajo med mladostnicami, je
koristno poznati nekatere značilnosti mladostniškega obdobja. V tem poglavju sledi
najprej nekaj splošnega o mladostništvu in razvojnih nalogah, usmerila pa sem se tudi na
doţivljanje in poloţaj deklet v mladostništvu.

1.1 DEFINICIJA MLADOSTNIŠTVA
Mladostništvo ali adolescenca je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom
zgodnje odraslosti, torej med pribliţno 11.-12. in 22.-24. letom. To razvojno obdobje se
začenja s predpuberteto in puberteto. Puberteta je obdobje pospešenega telesnega razvoja,
vključno z razvojem reproduktivne zrelosti. V razvojni psihologiji pod izrazoma
predpuberteta in puberteta ne pojmujemo le bioloških sprememb, temveč tudi
spremljajoče psihološke spremembe (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V času
adolescence se torej mladostniki srečujejo z mnogimi spremembami, tako telesnimi kot
tudi čustvenimi. Mladostništvo pa je tudi čas spoprijemanja z različnimi razvojnimi
nalogami. »Razvojna naloga je naloga, ki se pojavi v določenem obdobju
posameznikovega ţivljenja kot rezultat njegovega telesnega razvoja, druţbenih zahtev v
njegovem okolju ter osebnih aspiracij in vrednot posameznika samega« (Havighurst,
1972, v Zupančič, 2004, str. 521). Mladostništvo je torej razvojni prehod med otroštvom
(obdobjem odvisnosti, zaščitenosti, primerne navezanosti na druţino) in odraslostjo
(obdobjem samostojnosti, neodvisnosti, odgovornosti zase in za druge, navezanosti na
partnerja drugega spola), v katerem prihaja do pomembnih med seboj povezanih telesnih,
spoznavnih in psihosocialnih sprememb (Hrovat, Magajna 1987).
Mladostništvo pa je tudi je obdobje, v katerem je mladostnik zelo izpostavljen tveganemu
vedenju in s tem neizpolnitvi pričakovanih razvojnih nalog. S tveganim vedenjem
mladostnik ne ogroţa le svojega zdravja oziroma ţivljenja, ampak tudi svojo telesno,
psihološko in druţbeno prihodnost. Naravnanost k tveganemu vedenju je v adolescenci po
14
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mnenju Braconniera (2005) čisto naravna, saj mladostniki preizkušajo meje ter se na svoj
način spopadajo s svetom odraslosti, ki jih hkrati privlači in odbija. Poleg tega
mladostnike od odraslih loči to, da še niso zmoţni poskrbeti za lastno preţivetje in so zato
odvisni od drugih, zaščiteni in navezani na svoje starše. Odrasli ljudje, vsaj večina,
poskrbi za lasten obstoj, zato so eksistenčno neodvisni ter se za svoje delovanje
samostojno odločajo. Niso več tako močno navezani na svoje starše, bolj so navezani na
svoje ţivljenjske partnerje in odgovorni so tudi za ţivljenje drugih – lastnih otrok. Vičič
(2002) pa se v svojem članku sprašuje: Kaj pa mladostniki? So zmoţni poskrbeti za svoj
obstoj? So odgovorni, samostojni? Na koga so bolj navezani: na partnerje ali starše?
Pravi, da je na ta vprašanja zelo teţko odgovoriti. V bistvu bi lahkona na vsa vprašanja
odgovorili z da ali ne. Mladostništvo zaznamuje ravno prehod med otroštvom in
odraslostjo, kjer imajo mladostniki še vedno nekaj značilnosti otrok in ţe nekaj
značilnosti odraslih. V tem obdobju posameznik postopno duševno in socialno dozoreva v
odraslo osebo (Vičič, 2002). Poteka predvsem od desetega do trinajstega leta pri dekletih
in od dvanajstega do petnajstega leta pri fantih. To pomeni preteţno v zgodnjem obdobju
mladostništva. Puberteta se konča s t. i. biološko zrelostjo posameznika. Adolescenca pa
traja še več let po doseţeni biološki zrelosti. Do izoblikovane odrasle osebnosti, ki je
sposobna popolnoma skrbeti zase in za svoje otroke, je še dolga pot. Kriteriji, po katerh
lahko ocenimo, da je oseba prešla v odraslost, strokovnjaki merijo z razvojnimi nalogami,
ki jih mladostniki uspešno osvojijo.
Ule (1995b) pravi, da v sodobnih druţbah poznamo tri odločilne kriterije odraslosti:
ekonomsko neodvisnost, lastno druţino in kompetentnost v javnosti (tj. trg, poraba,
kulturna in politična javnost). Ravno za te dimenzije odraslosti pa je značilno, da
postajajo v sodobnem času vse bolj nedoločene, spremenljive in problematične. Kriterij
ekonomske neodvisnosti je vprašljiv zaradi naglih in velikih sprememb na področu dela
in zaposlitve. Za zaposlitve je značilno nihanje med občasnimi zaposlitvami in nujnostjo
dodatnega izbraţevanja (dokvalifikacije, prekvalifikacije), kar podaljšuje ekonomsko
odvisnost in podrejenost šolskim institucijam. Kriterij lastne druţine je postal nedoločen
pojem zaradi povečane pluralnosti različnih oblik druţinskih skupnosti (npr.: neformalna
partnerstva, začasni zakoni, druţine samohranilk). Vse manj je jasno, kaj naj bi bila
norma na področju partnerskih, zakonskih in druţinskih skupnosti. Spolne vloge v druţini
in druţbi se spreminjajo in relativizirajo. Vstop v javnost se v veliki meri dogaja ţe v
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mladosti in se pomika vedno bolj proti otroštvu, tako da je to najmanj relevanten pogoj
odraslosti. Hurrelmann (1993) prav tako opozarja na negotovost mladih v povezavi z
odraščanjem. Pravi, da je prehod iz mladostniške dobe v dobo odraslosti nepregleden,
slabo strukturiran, mladi doţivljajo ob tem veliko vzemirjanj in razvijejo negotovost in
najrazličnejše strahove. Razpon teh posledic naj bi tako segal na področje psihosomatskih
obremenitev do socialne odklonskosti.
Čeprav je prehod iz mladostniške v odraslo dobo v sodobnosti vse bolj nepregleden in
slabo strukturiran, razvojne naloge vendarle potiskajo mladostnike v odraslost in jih
usmerjajo. V naslednjem podpoglavju so opisane tako, kot so jih strnili različni
strokovnjaki na podlagi raziskovanj mladostniškega obdobja.

1.2 RAZVOJNE NALOGE V MLADOSTNIŠTVU
V prehodu iz mladostništva v odraslo dobo se nekatere razvojne naloge na novo
oblikujejo in ki jih mora mladostnik tudi osvojiti. Ţe je omenjena definicija razvojne
naloge, ki jo pojasni Zupančič, prav tam pa Havinhgurst (1972, v Zupančič, 2004)
predpostavi osem temeljnih nalog v mladostništvu.
1. Prilagajanje na telesne spremembe, ki vključujejo sprejmanje in razumevanje
normativnih hitrih sprememb, spreminjanje lastnega zunanjega videza, razvoj
samostojne skrbi za telo in zdravje in razvoj strategij za učinkovito telesno
delovanje.
2. Čustveno osamosvajanje, ki je povezano z razvojem neodvisnosti od odraslih in
hkrati z vzajemnimi odnosi z odraslimi.
3. Oblikovanje socialne spolne vloge, ki vključuje prevzemanje socialne vloge in
vedenje v tej vlogi, glede na določene kulturne norme.
4. Oblikovanje novih in stabilnih socilanih odnosov z vrstniki, tj. oblikovanje
istospolnih prijateljstev, razvoj socialnih spretnosti, sodelovalno vedenje, stabilni
vrstniški odnosi in avtonomna neodvisnost v vrstniški skupini.

16

Drobnič, T. (2011). Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu

5. Razvoj socialno odgvornega vedenja, ki predstavlja izbiro in zavzemanje
druţbenih vrednot in ciljev, ki jim posameznik sledi in prevzema odgovornost za
druge ljudi in druţbo.
6. Priprava na poklicno delo z opredelitvijo poklicnih ciljev, ki vključuje poklicno
odločanje, izbiro poklica in izobraţevanje za poklic.
7. Priprava na partnerstvo in druţino, ki pomeni razvoj socialnih spretnosti v
interakcijah z nasprotnim spolom, pridobivanje izkušenj o partnerskem ţivljenju
in razumevanje različnih vidikov partnerstva.
8. Oblikovanje vrednostne usmeritve, pri kateri gre za oblikovanje vrednostnega
sistema, hierarhije vrednot in delovanje v skladu s temi vrednotami.
Mladostniki v obdobju adolescence prihajajo v občutljivo obdobje razvoja osebnosti, ki se
kaţe kot neprilagojeno vedenje, ki vodi v konflikte in napetosti med mladostnikom in
drugimi (Poljšak-Škraban, 2004). Konflikti pa so večkrat znak mladostnikovih spopadanj
z različnimi razvojnimi nalogami, ki jih predenj postavlja to obdobje.
Različni avtorji različno razvrščajo in definirajo razvojne naloge. V sledečem poglavju je
opis razvojnih nalog, značilnih za mladostniško obdobje.

1.2.1 Avtonomija
Oblikovanje različnih vrst neodvisnosti v obdobju odraščanja je znak ţelje po
osamosvajanju od otroških odvisnosti, deidealizacija staršev in pridobivanje občutka
lastne konrole in samoiniciativnosti. Emocionalna avtonomija se nanaša na pridobivanje
emocionalne neodvisnosti v odnosu s pomembnimi osebami, predvsem starši (Steinberg
in Siverberg, po Puklek- Levpušček, 2001). Psihološko osamosvajanje, kakor ga
poimenuje poimenuje Puklek-Levpušček (2001, str. 65) predstavlja »razvojni proces
pridobivanja vse večje avtonomije od socialnega okolja, ki se izraţa v vzpostavitvi
neodvisnega koncepta sebe ter lastnega sistema vrednot in prepričanj, v prevzemanju
samoregulacije vedenja, razvijanju voljne aktivnosti, iskanju notranjih virov za
potrjevanje lastne vrednosti, hkrati pa psihološko osamosvajanje pomeni proces
vzpostavljanja odnosa soodvisnosti s pomembnimi drugimi na kvalitativno drugačnih
ravneh v skladu z razvojnim napredkom posameznika«.
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Z vidika teorije druţinskega sistema pomeni individualizacija v adolescenci postopen
proces, ki zahteva spremembo v odnosu med starši in adolescentom. Adolescent mora
spremeniti svojo psihološko povezanost z druţino. Otresti se mora zlitosti s pomembnimi
drugimi (starši, vrstniki, medijski zvezdniki), torej vzpostaviti lastne meje ega ter
zmanjšati odvisnost in identifikacijo z drugimi, hkrati pa ohranjati povezanost s
pomembnimi osebami (Puklek-Levpušček, 2001a). Vendar pa Gostečnik (1999).
opozarja, da vzpostavitev samostojnosti pomeni vzpostavitev drugačnih odnosov v
druţini, saj mladostnik ţeli odrasti in začeti prevzemati odgovornosti. To si ţelijo tudi
starši, vendar kljub temu čutijo izgubo in strah, s čimer osamosvajanje pogosto zavirajo
oz. onemogočijo. Ker ima ta pot samostojnosti pogosto podobo upora in kljubovalnosti,
se tu srečamo z mladostniškim uporništvom. To je morda nujno potrebno, da se
mladostnik odkriva, vendar pa tudi mladostniki odkrivajo svoje poti osamosvajanja in
nekateri preidejo obdobje mladostništva tudi brez pretiranega uporništva.
Uporništvo kot znak ţelje po samostojnosti in odkrivanju lastne identitiete pa vodi v
naslednjo razvojno nalogo razvoja identitite.

1.2.2 Razvoj identitete
Na mladostništvo gledamo kot na obdobje v razvoju posameznika, kjer se iz otroka
razvija odrasli. To pomeni, da je oblikovanje lastne identitete osrednji in najpomembnejši
proces tega obdobja. Posameznik si identiteto oblikuje sicer celo ţivljenje, vendar je
proces tu najbolj intenziven in morda tudi najusodnejši. Identiteto najlaţje definiramo s
tipičnim vprašanjem, ki si ga postavlja vsak posameznik - predvsem v obdobju
mladostništva: Kdo sem? Na to vprašanje si odgovarjamo s pomočjo podvprašanj, ki se
nanašajo na različna področja ţivljenja (Vičič, 2002):
• članstvo v različnih skupinah (Komu pripadam?),
• poklicna usmerjenost (Kaj delam? Kaj znam? Kaj ţelim ustvariti?),
• ideološko-vrednostna naravnanost (Kaj je zame pomembno, vredno? Hierarhija vrednot.
V kaj verjamem?),
• sprejemanje različnih socialnih vlog: sošolec, brat, sin, igralec, partner (Kaj sem komu?
Kaj ţelim narediti za drugega?),
18

Drobnič, T. (2011). Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu

• spolna usmerjenost (Kdo me spolno privlači?).
Poljšak-Škraban (2004) je pisala identiteti in njenem oblikovanju pri mladostnikih. Na
razvoj identitete pa vplivajo številni faktorji. Našteva jih po Watermanu (1993 po
Poljšak-Škraban 2004):


obseg identifikacij s starši pred in med adolescenco,



stil vzgoje v druţini,



prisotnost oseb - modelov, ki jih mladostnik doţivlja kot uspešne,



socialna pričakovanja glede identitetnih izbir, ki so prisotna v druţini, šoli in
vrstniški skupini,



obseg moţnosti identitetnih izbir in



sposobnost predadolescenta, da se spoprijema z identitetnimi vsebinami.

Pri razvoju identitete se razvija in oblikuje tudi značilna spolna vloga, ki jo posameznik
sprejme in ponotranji. Dekleta in fantje se torej izrazito prek telesnega spreminjanja
prilagajajo novi telesni vlogi, ki jo bodo prevzeli. Posledično je razvoj identitete pri
dekletih in fantih različen. V sledečem podpoglavju sem se osredotočila bolj na dekleta in
njihovo doţivljanje identitete, kot sem omenila ţe na začetku.

Razvoj indentitete pri dekletih
Josselson (1987, po Poljšak-Škraban, 2002) je ugotovila, da dekleta oblikujejo in utrjujejo
svojo identiteto prevsem skozi socialne odnose, ki jih vzpostavljajo z vrstniki, partnerji in
druţino – sorojenci, starši. Ţenske med seboj pa se razlikujejo pri oblikovanju idnetitite,
glede na dejstvo, v kolikšni meri so pripravljene in sposobne raziskati svoje razvojne
zmoţnosti, v kolikšni meri uresničijo svojo individualnost in ednistvenost in v kolikšni
meri si dovolijo vplivanje pomembnih drugih na samoopredeljvanje.
Josselson (1994, po Poljšak-Škraban, 2002) navaja, da mladostnice potujejo skozi
različne faze osamosvajanja, in vidi poloţaj razpršene idnetitete brez zaveze in
eksploracije ter z občutkom izolacije. Mladostnica je od staršev ali starševskih figur
oddaljena in odtujena (»Ne vem, kje sem jaz, vem, pa da ste vi daleč«). Mladostnice v
poloţaju privzete identitete privzemajo trdne zaveze, ki odraţajo zaveze staršev (»Tukaj
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sem z vami.«). Mladostnice v moratoriju se borijo med svojimi potrebami po
samoodločanju in vdanostjo staršem (»Če sem jaz tukaj, ali ste vi še vedno tam, z
menoj?«). V poloţaju zrele identitete pa se mladostnice lahko postavijo z odločitvijo
(»Tukaj sem.«), ker so trdno zasidrane v odnose, ki jim zaupajo in jim dovoljujejo
avtonomijo.

Razvoj identitete med vrstniki
Naloga mladostnika v obdobju adolescence je vzpostaviti nov odnos do druţine in
okolice. Druţina se tako v tem obdobju pojavi na drugem mestu. Prej je bila središče
njegovega čustvenega ţivljenja. Zdaj ga v čustvenem pogledu bolj zaposljujejo občutki in
čustva, ki mu jih vzbujajo vrstniki: prijatelji, znanci njegovih let in tudi odrasli
(Braconnier, 2005). Veliko pozornosti mladostnik namenja mnenjem in stališčem drugih
in je še posebej občutljiv za mnenja svojih vrstnikov. Nase ne gleda, kot da je središče
sveta, ampak se začne zavedati svoje osebnosti in sprejemanja drugih ter je pripravljen
lastne ţelje podrediti večini. Naučiti se mora tehnik socialnega prilagajanja, spoštovanja
določenih prepovedi in razumevanja določenih socialnih situacij. Zupančič (2004) meni,
da se je prej identificiral s starši, sedaj pa se začenja počasi osamosvajati, zato so vrstniki
tisti, ki mu ponujajo oporo, stališča, načela, so vir novih interesov in pomoč pri
osamosvajanju od druţine. Vrstniki pa na mladostnika vplivajo z načinom oblačenja,
glasbo, preţivljanjem prosteha časa, vzorci vrstniške interakcije, medtem ko ima pri
mladostnikovih načrtih, moralnih in socialnih vredotah ter pri pomembnejših odločitvah
še vedno večjo teţo mnenje staršev.
Na mladostništvo lahko gledamo kot na proces osamosvajanja in kot proces ločevanja od
staršev in vse večje vključevanje vrstnikov. Ta dva procesa tečeta hkrati, vzporedno.
Ločevanje od staršev je tako psihično (manjša čustvena navezanost), socialno (manj
skupnih aktivnosti) in materialno (veča se verjetnost, da se sam preţivlja). Podobno lahko
razdelimo tudi vključevanje. Proti koncu mladostništva se bo mladostnik postopoma
ločeval tudi od vrstnikov in se navezal na izbranega ţivljenjskega sopotnika in kasneje še
na svoje otroke. Tako bo dosegel popolno samostojnost (Vičič, 2002). Zato nekateri
pravijo, da so nam vrstniške skupine v pomoč pri osamosvajanju in odraščanju. Rutter (po
Rener, 2000) pripisuje psihosocialne probleme mladih drugačnemu registru vzrokov. To,
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kar jih sproţa, so dogajanja in spremembe v toku adolescentnih tranzicij: povečana
ekonomska odvisnost mladih ob hkratnem razvijanju psihosocialne neodvisnosti, vpliv
vrstniških skupin in subkulturnih ţivljenjskih stilov in predvsem pomanjkanje spoznavnih
orientacij, fragmentacija referenčnih območij, ki bi omogočala razvijanje sposobnosti za
umeščanje lastnih izkušenj v širši pomenski kontekst.
Mladi torej ţivijo v druţbi tveganja, kar Rener (2000) razpreda v svojem prispevku.
Pravi, da so mladi ljudje in njihovi starši prisiljeni v zgodnejše in bolj informirane izbire
(o načinih in vrstah šolanja, prostočasnih dejavnostih, zgodnjem načrtovanju ţivljenjskih
poti ipd.), kar predpostavlja premik odgovornosti za lastna ţivljenja tako rekoč v obdobje
otroštva. Sodobne druţbe zahtevajo zgodnja mentalna in vedenjska prilagajanja ob
hkratnih nasprotujočih si pogojih zanje: podaljšano izobraţevanje in podaljšano obdobje
ekonomske odvisnosti sta v ostrem nasprotju z zahtevami po zgodnjih izbirah in
prevzemanju odgovornosti zanje.
Rener (2000) tudi polemizira in je zaskrbljena za mlade ljudi, »ki pripadajo različnim
druţbenim razredom, se sicer med seboj razlikujejo v količini in vrsti virov, moţnosti in
priloţnosti, a so konkretni izteki njihovih poti v odraslost bolj kot kdaj koli odvisni od
umestitev in podpor v navedenih podsistemih (v druţini, v izobraţevalnem sistemu, v
zaposlovanju in prostem času)« (prav tam, str. 94). Torej je problem mladih v druţbi
tveganja in negotovosti neenakost, ki deluje tako znotraj institucij kakor tudi v drugih
agenturah globalne druţbe. Ta neenakost, ki je v preteklosti zadevala samo ljudi iz
klasično depriviligiranih druţbenih okolij, iz niţjih razredov in druţbenih manjšin, zadeva
sedaj tudi druge mlade ljudi. Odvisni so torej od podpor, ki jih namenjajo omenjeni
podsisemi.

Razvoj spolne idnentitite
Pri fantih je razvoj spolne identitete, kakor meni Erzar (2003) drugačen kot pri dekletih.
Pravi, da je pri fantih bolj pomembna fizična moč, da potrebuje učinkovito telo, ki ga zna
uporabljati. Zato moški, še preden jim uspe razviti vzajemen in zrel odnos z ţensko,
iščejo povezanost prek telesa, prek spolnosti.
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Dekleta pa pogosteje ohranjajo čustveni stik z materjo, v katerem je navzoče izkazovanje
neţnosti in povezanosti nekaj samoumevnega. Moški svet je zanjo tuj in nov, v njem
zaradi neţnosti lahko naleti na nerazumevanje. V adolescenci se materin odnos s hčerko
razrahlja, ker hči navidezno vlaga več energije v odnos z vrstnicami in v romantične
zaljubljenosti, a se vedno znova vrača k materi. Hči se mora poistovetiti s podobo ţenske,
in to lahko naredi prav prek matere ter na podlagi tega gradi lastno identiteto. Pri iskanju
identitete pa mladostnica potrebuje tudi očeta, da ji pomaga razumeti moški svet, da bo
ponosen nanjo, bo vanjo verjel, ne glede na to kaj se ji bo v ţivljenju dogajalo (prav tam).
Mladostniki v obdobju oblikovanja spolne identitete iščejo nekoga, s katerim bi delili
svoje interese, nekoga, ki ima jasne cilje v zvezi s prihodnostjo in ki bi bil dober partner
(Berk, 1998). Eksperimentiranje z vlogami je del iskanja identitete. Mladostnik namreč
išče ideal, nekaj, kar ga bo navdihovalo, ter samega sebe preizkuša skozi odnose z
drugimi. Razvija se zvestoba, ki mu omogoča, da trajno sprejema in da se drţi socialnih
norm. »Spolne in seksualne izkušnje so temeljne razseţnosti mladostnikovega sveta, ki
pripomorejo k učenju intimnosti in iskrenosti do partnerja« (Poljšak-Škraban, 2002, str.
25). Torej se mladostnik uči uravnavati spolne tendence, kar pomeni, da mora razumeti
lastne potrebe in njihovo vlogo v odnosu s partnerjem.

1.2.3 Čustveni razvoj
V tem obdobju se izrazito poveča čustveno izraţanje in doţivljanje čustev. To se zgodi
predvsem zaradi velikih sprememb v hormonalnih tokovih v telesu ter zaradi vse
intenzivnejšega osamosvajanja posameznika. Povečana čustvenost pomeni:
• večjo občutljivost (mladostnik se vznemiri v situacijah, ki jih prej sploh ni opazil);
• večjo pestrost in barvitost čustev (nekaterih čustev prej sploh ni poznal, čustva so bolj
diferencirana);
• bolj izraţena čustvena labilnost (mladostnik hitro menja razpoloţenja);
• veliko nasprotujočih si čustev (mladostnik lahko npr. isto osebo hkrati sovraţi in jo ima
rad).
Čustvo, ki zasluţi posebno obravnavo, je anksioznost, tesnoba (Zupančič, 2004 po Vičič,
2002). Anksioznost je neopredeljen strah, zelo nedoločna, neprijetna napetost neznanega
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izvora. Velikokrat jo spremljajo razni telesni znaki: tresenje, potenje, hladni prsti,
glavoboli, slabost, bolečine v ţelodcu, stalno napete mišice itd. Tako stanje se lahko
pojavlja občasno za kratek čas (trenutna anksioznost); če pa se ponavlja pogosto, lahko
preide v kronično anksioznost. V vsakdanjem pogovornem jeziku anksioznost opisujemo
z različnimi izrazi: nervoza, ţivčnost, zaskrbljenost, bojazljivost, sekiranje, zmedenost,
neodločnost, nezbranost, zaprtost vase itd.
Zakaj je mladostnik anksiozen? V njegovo ţivljenje je vstopilo veliko razlogov za
zaskrbljenost, strah in posledično anksioznost. Verjetno je pri vsakem mladostniku hkrati
prisotnih več razlogov, ki ga delajo anksioznega:
• nerazjasnjene nove spolne potrebe,
• dvom o svojih sposobnostih za dosego neodvisnosti,
• skrbijo ga njegov status, ugled in sprejetost med vrstniki,
• sprejemanje nove telesne podobe,
• vprašanja o tem, kdo sem in kaj bom postal,
• pritiski šole in staršev.

1.2.4 Telesni razvoj
To področje sicer ni domena psihologov, vendar je za razumevanje psiholoških
značilnosti mladostnikov zelo pomembno. Tako hitrih in burnih sprememb v telesu, kot
jih doţivlja pubertetnik, ni niti prej niti kasneje v ţivljenju. Pospešena rast, razvoj spolnih
znakov, povečano delovanje nekaterih hormonov, poraščenost, nenavadna razmerja med
različnimi deli telesa itd. - vse to brez dvoma vpliva na mladostnikovo psihično
razpoloţenje. Predvsem v zgodnjem mladostništvu mladostnik usmerja veliko pozornosti
na svoje fizično dogajanje (videz, nerodnost, spolni občutki). Mladostniki so zelo
občutljivi in kritični do svoje telesne podobe, merilo pa je ponavadi idealna postava
ţenske ali moškega, kot jo prikazujejo mediji. Predvsem dekleta so zaskrbljena zaradi
telesnih sprememb in zato kaţejo niţje samospoštovanje in večjo razdraţljivost. Tudi
fantje doţivljajo podobno, vendar tega ne pokaţejo v toliki meri kot dekleta (Vičič,
2002).
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1.2.5 Razvoj psiholoških potreb
Na področju psiholoških potreb moramo razumeti dva pojava: večjo izraţenost ţe
obstoječih potreb in porajanje novih. Nekatere potrebe se v mladostništvu močneje
izrazijo. Njihovo zadovoljevanje postane mladostniku pomembnejše, kot je bilo v
otroštvu. V osprednje pa pridejo tudi marsikatere popolnoma nove potrebe, ki jih
mladostnik v otroštvu sploh ni poznal. Oglejmo si nekaj najpomembnejših potreb
mladostnika in mladostnice (Zupančič, 1994 po Vičič, 2002):
• potreba po pripadnosti in enačenju s kako skupino, predvsem s skupino vrstnikov,
• Potreba po samostojnosti, doseganju lastnih ciljev brez pomoči drugih, biti nekaj
posebnega, unikatnega,
• potreba po sprejetosti in čustveni podpori (od vrstniške skupine, staršev, partnerja …),
• potreba po potrjevanju lastnih vrednot, stališč, mnenj,
• potreba po spolnosti.
Vse te nove psihološke potrebe, ki se pojavijo v obdobju mladostništva, so glavne teme,
ob katerih se mladostniki ustavljajo, sprašujejo, preverjajo svoj poloţaj med vrstniki in
velikokrat jim negativne izkušnje na področjih, kjer poskušajo zadovoljevati svoje
potrebe, prinesejo stiske in negativen razvoj samopodobe. Vrstniki pa so pogosto tisti, ki
ob katerih posamzniki pridobivajo dobro ali slabo samopodobo.

1.2.6 Odnosi z vrstniki
Mladostniki se s svojimi vrstniki zbirajo v skupine, glede na različne skupne interese
(sošolci, soigralci, prijatelji v okolišu, mopedisti, rolkarji, plesalke itd.). Posamezen
mladostnik hkrati pripada več skupinam. Vrstniška skupina postane mladostniku
referenčna. To pomeni, da je nanjo močno čustveno navezan, da v njej zadovoljuje veliko
svojih potreb ter se z njo identificira, enači. Zupančič in Svetina (2004) pravita, da ima
interakcija z vrstniki pomembno vlogo v mladostnikovem razvoju tako pri osamosvajanju
od primarne druţine, oblikovanju identitete, vzorcev moralnega presojanja in vedenja,
pridobivanju socialnih spretnosti, upadu mladostniškega egocentrizma, pri vzpostavljanju
odnosov z nasprotnim spolom in predstavlja socialni kontekst, v katerem mladostnik v
primerjavi z otroki preţivlja več prostega časa. Odnosi z vrstniki pa tako postanejo bolj
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vzajemni, čustveno intenzivni, stabilni in psihološko intimni, kot so bili v otroštvu ali še
bodo v kateremkoli drugem ţivljenjskem obdobju (Harris, 1998 po Zupančič, Svetina
(2004).
Kot zanimivost omenajta Zupančič in Svetina (2004) tudi to, da kljub pomembnosti
vrstnikov v mladostniškem obdobju prihajata do ugotovitve, da vrstniki na mladostnike
vplivajo z vedenjem, preţivljanjem prostega časa, z videzom, komunikacijo med vrstniki,
druţabnostjo in razvedrilnimi dejavnostmi, z izbiro prijateljev. Starši pa imajo večji vpliv
glede pomembnejših vprašanj (izbira poklica, šolanje), razen v primeru, da mladostnik v
odnosu do staršev ni deleţen primerne naklonjenosti, razumevanja in pozornosti (Dishion
1990, po Zupančič, Svetina (2004).
Vrstniki lahko po drugi strani predstavljajo tudi neugoden razvojni kontekst. Lahko se iz
njega norčujejo, zavračajo njegovo pristotnost v skupini. Komunikacija takih socialnih
izkušenj lahko vodi do povečane anksioznosti pri mladostniku in do teţnje po izogibanju
vrstnikom. Ker ima mladostnik močno potrebo po tem, da deli svoja čustva, dvome,
sanjarjenja in pozitivna doţivetja s sebi podobnimi, ga tak poloţaj med vrstniki prizadene,
počutiti se začne osamljenjega. Čeprav lahko imajo široko mreţo socialnih stikov,
osamljeni mladostniki pogrešajo predvsem sprejetost med vrstniki in njigovo čustveno
oporo (Ule, 1995a).
V zgodnjem mladostništvu prevladujejo istospolne skupine, kasneje pa mešane po spolu.
Z vključitvijo in preţivljanjem časa v takšni skupini pridobiva mladostnik ogromno novih
izkušenj. Predvsem izkušenj glede odnosov med ljudmi, npr. kako plodno sodelovati,
učinkovito voditi druge, kako se prilagajati potrebam drugih, kako se pogajati, zavzemati
za svoje interese itd. V skupinah vrstnikov tako preizkuša veliko novih vlog (prijatelj,
sodelavec, nasprotnik, vodja, ljubimec, opazovalec) in jih počasi vedno bolj
samozavestno prevzema. Ta pojav imenujemo “eksperimentiranje”.
Vrstniške skupine na mladostnika ne gledajo kot na otroka, tudi zahtev po pretirani
odraslosti in odgovornosti ne postavljajo. To je za mladostnika v tem obdobju zelo
pomembno, zato v njih dobiva občutek varnosti in bliţine. V njih ima mladostnik status
enakovrednega – pomanjkanje tega ga pri starših in v šoli velikokrat moti. Če imamo v
mislih, da postaja odrasla oseba, je to povsem razumljivo. V skupinah pridobiva ogromno
novih vrednot, stališč in prepričanj. Začenja se tudi obnašati po novih normah. Tako mu
skupina “pomaga” pri vzpostavljanju lastne identitete in samopodobe (Vičič, 2002). Tisti
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mladostniki, ki jih vrstniki z večjo verjetnostjo sprejmejo medse, se od tistih, ki jih
vrstniki zavrnejo in prezrejo, razlikujejo po nekaterih ključnih značilnostih:
Tabela 1: Tabela značilnosti sprejetih, zavrnjenih in prezrtih mladostnikov (Cogner, 1999, po Zupančič,
Svetina (2004))

SPREJETI

ZAVRNJENI

-

Druţabnost

-

Osredotočenost nase

-

Socialna

-

Močna teţnja po

iniciativnost

PREZRTI
-

Visoka
samoreflektivnost

pozornosti drugih

-

Socialna zadrţanost

-

Ţivahnost

-

Egoizem

-

Nizka samozavest

-

Optimizem

-

Precenjevanje sebe

-

Socialna pasivnost

-

Smisel za humor

-

Visoka agresivnost

-

Zamerljivost

-

Strpnost

-

Zanemarjanje potreb

-

Nizka asertivnost

-

Komunikacijske

drugih

-

Umik v

spretnosti
-

-

Sarkastičnost

Sprejemanje in

obremenilnih
situacijah

razumevanje drugih
-

Spontano vedenje

-

Poznavanje
vrstniških pravil in
norm

-

Prilagodljivost

-

Samospoštvanje

-

Nizka anksioznost

Pri mladostnikih, ki s strani vrstnikov doţivljajo zavrnitve ali prezir, kakor prikazuje
tabela, je pomembno, da zna vzgojitelj prepoznati znake in jih pravočasno vključiti v
druţbo.

1.2.7 Odnos mladostnikov do druţine
V odnosu do druţine ţeli biti mladostnik samostojen, neodvisen ter enakovreden
druţinski član. Še vedno je druţina zelo pomemben dejavnik njegovega ţivljenja, vendar
vse bolj postavlja meje svoje intimnosti in trga nekatere čustvene vezi z druţino.
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Od drugod prinaša nove načine ţivljenja, mišljenja ter nove vrednote. To povzroča
različne konflikte v druţini in vzpostavlja drugačna razmerja med starši in mladostnikom.
Pomembno je, da starši (pa tudi druge odrasle osebe: učitelji, trenerji) to opazijo in mu
postopoma dopuščajo vse večjo samostojnost. To pomeni: pravico do lastnih prepričanj in
drugačnega vrednostnega sistema ter da sprejmejo navezanost na ljudi zunaj oţjega
druţinskega kroga (Vičič, 2002). Ule (2000) opaţa, da se spremembe dogajajo tudi na
področju druţin in odnosov v druţini. Najbolj opazne so razlike pri mladih, da »postajajo
prej samostojni, glede na odnos do izvornih druţin. Povezave med starši postajajo bolj
elastične, tako da mladi izkoriščajo pomoč staršev le tedaj, ko se znajdejo v psihičnih ali
ekonomskih teţavah. Starši postajajo vse bolj svetovalci in zagovorniki, ne pa nadzorniki
ali oblikovalci ţivljenjskih poti svojih otrok« (prav tam, str. 24).
Strokovnjaki opozarjajo, kakor povzemata Zupanččič in Svetina (2004), da ne prihaja do
pretiranih razhajanj glede pomembnih ţivljenjskih vprašanj, vsakdanjih ţivljenjskih
problemov in konfliktov med mladostniki in starši. Razhajanja so občasno do zmerno
pogosta in navadno blage intenzitete. Mladostniki ne zavračajo svojih staršev, temveč od
njih ţelijo nasvete, zaščito in pomoč, precej pa so jim podobni glede stališč, vrednot in
moralnih načel.
Komunikacija mladostnikov in staršev je bila po raziskavah zelo selektivna, kar je
pomenilo, da se starši z mladostniki pogovarjajo samo o določnih temah. Izkazalo se je,
da so te teme pogosto povezane s temami, ki se dotikajo šole (ocene, učenje, študij, izbira
poklica ...), vedenjskih normah, različnih ţivljenjskih nazorih, idejah, načelih in
vrednotah ter o druţinskih problemih. Redko pa se z njimi pogovarjajo o širših druţbenih
problemih (uţivanje drog, pitje alkohola) in smislu ţivljenja, še posebej pa se izogibajo
temam o spolnosti (Zupančič 1996, po Zupapančič, Svetina, 2004).
Zaradi vse boljših mentalnih sposobnosti mladostniki postajajo vse bolj kritični do sveta
okrog sebe. Tako starši v njegovih očeh niso več trdni in popolni - imajo napake. Opaţajo
tako njihove dobre kot slabe strani. Predvsem pa opaţajo neskladje med moralnimi načeli
in vrednotami, ki jih starši “propagirajo”, in njihovim dejanskim vedenjem. Podobno
opazijo tudi pri učiteljih, trenerjih, političnih voditeljih … Tudi od tod izvira veliko
druţinskih in šolskih sporov – pa tudi vsem znano “uporništvo” v mladih letih. Saj
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poznate zgodbo, ko starši svojim odraščajočim otrokom prepovejo pitje in kajenje. Kaj
mladostniki takoj za tem predrzno vprašajo svoje starše? “Zakaj pa jaz ne smem, če ti
lahko?” (Zupančič 1996, po Zupapančič, Svetina, 2004).

1.3 DEKLETA V SODOBNI DRUŢBI
V moji raziskavi so sodelovala dekleta in v sledečem poglavju je nekaj besed namenjenih
tudi temi o dekletih. Ule (2008) pravi, da kultura vrši v celotni moderni dobi večji
socializacijski pritisk kot telesne spremembe in je celo bolj pomembna za spolno
specifično odraščanje kot telesni razvoj in da smo v druţbi, kjer so se ţenske ekonomsko
osamosvojile, kjer se lahko odločajo o poklicni karieri, načinu ţivljena in rojevanja. Ob
teh spremembah pa so se spreminjale tudi vloge ţenske, še posebej pričakovanja s strani
spolne vloge. Ule (2008) trdi, da kljub odprtosti šole za oba spola, moţnostim
izobraţevanja v različnih smereh, raznolikim delovnim kvalifikacijam ter samostojni
poklicni karieri kultura z mediji, posebej še ekonomska sfera ţenskam omejujejo
moţnosti. Dekleta so formalno sicer enačena s pripadniki moškega spola, vendar se kljub
temu dogaja prikrita diskriminacija. Prej so se dekleta socializirala in identificirala v
smislu diskurzov rojevanja, doma in gospodinjstva, danes pa se socializirajo dekleta
predvsem s pritiski glede fizičnega videza, telesne samopodobe, modnih smernic in
zahtev normativne seksualnosti. Fizična privlačnost, ki jo narekujejo trg in mediji, postaja
pomemben del ţenske spolne vloge. Tako osredotočenost na fizični videz izzove veliko
stresov in motenj. Dekleta pa prej kot fantje razvijejo negativno telesno samopodobo
(Kuhar, 2008 po Ule, 2008).
Videz, ki ga ustvarjajo mediji (uspešne ţenske konkurirajo moškim, privlačna in asertivna
bitja, pop zvezde, kulturni idoli ...), velja le za majhen odstotek ţensk.
Tudi na področju poklicnih usmeritev so se pokazala dejstva, ki so se dogajala med
emancipacijo ţensk. Čeprav so dekleta v šolah vse boljša in so dosegala vse boljše
kvalifikacije na vseh področjih, so se te po večini zdruţevale okrog značilno ţenskih
poklicev, medtem ko so se fantje usposabljali za vstop v nove prestiţne poklice, na primer
na področju novih tehnologij. Po raziskavah, ki jih Ule (2008) navaja v svoji knjigi, lahko
vidimo, da se v skoraj vseh članicah Evropske unije večina deklet odloča za študij
humanistike, druţboslovja, pedagoških meri, ekonomije in umetnosti.
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Spremenile so se tudi funkcije in oblike druţin. Vse manj parov vstopa v formalni zakon
in tudi veliko otrok se rojeva zunaj zakonov, vse več jih ţivi na podlagi medsebojnega
dogovora staršev. Za dekleta iz niţnjih socialnih slojev se še vedno pričakuje, da so bolj
vpeta v gospodinjska dela in obveznosti. Na drugi strani pa je vse več moških prav tako
vpetih v gospodinjska opravila.
Izkazalo se je torej, da so se formalne vloge med ţenskami in moškimi izenačile, vendar
pa obstajao bolj subtilne ovire v obliki seksističnih stališč in ideologij spolnih vlog.
Dekleta so v bolj tradicionalnih okoljih še vedno ostala podrejena in ogroţena (Ule,
2008). Vloga deklet v druţbi se spreminja. Prek velikih borb za večje pravice ţensk se je
poloţaj deklet izboljšal in izenačil, vloge ţensk pa so se pluralizirale. Vpliv sprememb v
druţbi pa zadeva tudi spreminjanje vloge deklet. Vloge dekleta so v sodobni druţbi
nejasne in zelo raznolike. V dobi preizkušanja vlog dekleta večkrat ne vedo, katerim
zgledom slediti. Dekleta zaradi nejasnosti vlog postajajo negotova in se teţko
identificirajo z neko vlogo, saj so vloge bolj relativne in nejsno določnene. Kjub temu se
sčasoma in s pomočjo druţbe oblikujejo nove in nove vloge. Druţbene spremembe so
marsikje izboljšale poloţaj ţensk, vendar pa so prinesle nove odgovornosti in dekleta se v
ţelji po doseganju enakega poloţaja v primerjavi z moškimi, lahko znajdejo pred ovirami
in frustracijami. Zato bi morala druţba na novo opredeliti ţensko vlogo in dati dekletom
občutek potrditve, da je dobro kar delajo.

2. NALOGE IN VLOGA VZGOJITELJA V DIJAŠKEM
DOMU
Vzgojiteljevo delo je raznovrstno in obsega različna področja dela in ukvarjanja. Avtorji
vlogo vzgojitelja definirajo in razvrščajo v različne podkategorije in poudarjajo različne
kompetence, ki naj bi jih imel oz. razvijal vzgojitelj v dijaškem domu.
Zagoršek (2000) je delala raziskavo v Dijaškem domu Kranj, v kateri je poskušala
pridobiti podatke med ravnatelji, vzgojijtelji, dijaki in njihovimi starši, kaj vidijo v
dijaških domovih kot problem. Izkazalo se je, da vsi vidijo problem preteţno iz svojega
zornega kota. V smislu, da so straši na prvo mesto postavljali problem premajhnega
števila interesnih dejavnosti, ravnatelje moti slaba vzgojno-izobraţevalna zakonodaja,
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dijaki so se pritoţevali nad slabo opremljenimi prostori, vzgojitelje moti neustrezen
sistem vrednotenja zaposlenih in njihov slab materialni poloţaj. Vse raziskovalne skupine
pa so med probleme uvrstile tudi slabe odnose med dijaki in vzgojitelji. Ta podatek je
priča o tem, da ga dijaki in z dijaškim domom povezani drugi dojemajo kot problem.
Torej je treba vzeti v obzir ravno odnosni vidik, ki se odvija v dijaških domovih zelo
intenzivno in ga ne smemo zanemarjati.
Starkl (2004) v svojem priročniku za vzgojitelje nameni veliko prostora vlogi vzgojitelja.
Pravi, da je vzgojiteljevo delo posredno in neposredno. Neposredno vzgojno delo je
takrat, ko vzgojitelj obvešča, usmerja, pomaga, svetuje, organizira, preprečuje, spodbuja,
posluša in rešuje skladno z zadanimi nalogami in cilji. O posrednem vzgojnem delu pa
govorimo, ko vzgojitelj načrtuje, vodi, organizira, sodeluje in dijaki samostojno rešujejo
naloge, se učijo in delajo.
Tomič (1997 po Starkl, str. 65) navaja metode, po katerih vzgojitelji delajo: »metoda
poučevanja, navajanja, prepričevanja in preprečevanja, metoda aktivnega sodelovanja in
vključevanja dijakov in metoda kulturnih vplivov«. Pravi tudi, da mora vzgojitelj izhajati
iz poloţaja posameznika in iz didaktičnega poloţaja v vzgojnem procesu in mora
upoštevati:


razvitost različnih sposobnosti in spretnosti dijakov v vzgojni skupini,



razvojno stopnjo dijaka,



posamezne etape v vzgojnem procesu in delni cilji vzgojne enote,



vzgojno-učno vsebino in njeno logično sestavo,



materialno-tehnično podlago za izvedbo,



lokacijo dijaškega doma (okolje),



čas, ki je na voljo.

Pri izbiri metod mora vzgojitelj posvetiti posebno pozornost razvojni stopnji dijaka, zato
mora dobro poznati razvojno psihologijo. Za vzgojitelja je potrebna razvitost različnih
sposobnosti, predvsem intelektualnih. To je sposobnost oblikovanja instiktivnega vedenja
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na podlagi preteklih izkušenj, sposobnost povezovanja skupnih elementov v situacijah, ki
na prvi pogled nimajo ničesar skupnega, in sposobnost rabe takšnih spoznanj za naprej.
Oblike vzgojnega dela so (Purgar, 2001, str. 78–80):


delo z vzgojno skupino – mladostnikom pomaga pri uvajanju v skupino.
Mladostniki se morajo počutiti sprejete in razumljene. Med mladostniki pomaga
ustvarjati komunikacijo in omogočiti, da skupina zaţivi;



delo z vsemi dijaki dijaškega doma (medskupinsko vzgojno delo);



delo s posameznikom – tu ima bistven vpliv vzgojiteljeva osebnost. Ustvarati
mora dobro klimo za vzpostavitev zaupanja. Bistvenega pomena je tudi
komunikacija. Pri njen je vzgojtelj še posebno izpostavljen;



delo v timu – gre za delo, kjer sodelujejo strokovnjaki z istih ali sorodnih poročjih.
Vzgojitelju pomaga, da izpopolnjuje svoje znanje, ovredoti delo in skupaj z
drugimi išče rešitve;



delo v manjših skupinah – uporablja jo, ko gre za reševanje konkretne situacije, v
katero je vključena manjša skupina posameznikov;



sodelovanje s šolo, starši in okoljem – cilji, ki jih ţelimo s takšnim načinom dela
doseči, so: pomagati staršem, da laţje vzgajajo, in uskladiti vzgojo v druţini in
domu. V šoli mu poznavanje učnega uspeha pomaga, da mu pomaga pri učnih
teţavah (Vzgojni program, 1999. Str. 18);

»Glede na navedene oblike vzgojnega dela je vzgojiteljevo delovanje:


skupinsko delo, ki poteka v okviru vzgojne skupine ali njenih delov; v domu se
pogosto oblikujejo manjše interesne skupine dijakov, interesne dejavnosti,
raziskovalno delo, izvedba projekta;



individualno delo je usmerjeno k posameznemu dijaku, da ga pohvali, spodbuja,
mu svetuje in pomaga;



medskupinsko delo poteka, ko vzgojitelj deluje vzgojno z dijaki v dveh ali več
vzgojnih skupinah« (Vzgojni program, 1999, str. 14).
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2.1 NALOGE IN ODGOVORNOST VZGOJITELJA V DIJAŠKEM
DOMU
Vzgojitelj v dijaškem domu opravlja svoje delo v skladu z Zakonom o gimnazijah in
Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraţevanju. Organizira ţivljenje in delo v vzojni
skupini (do trideset dijakov), sodeluje s starši in učitelji na šoli, opravlja medskupinsko
vzgojno delo in še druge naloge po naročilu ravnatelja. (Starkl, 1999, str. 24)
Vzgojitelj v dijaškem domu je nosilec vzgojnega procesa v dijaškem domu. Vzgaja in
izobraţuje skladno s cilji zakona in vzgojnega programa za dijaške domove, letnega
načrta doma, letnega načrta za in z vzgojno skupino. Vzgojitelj v dijaškem domu mora
imeti tudi ustrezno strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško usposobljenost.
Vzgojiteljeve naloge so vzgojne, motivira dijake za učenje in jim pomaga pri
premagovanju ovir pri učenju. Učitelj v šoli si lahko avtoriteto ustvari tudi »z oceno«,
vzgojitelj pa tega ne more. Disciplino in prijetno klimo v vzgojni skupini si ustvari le s
strokovnim delom in pozitivnim odnosom do dijaka.
Vsi skupaj: šola, starši in dijaški dom (vzgojitelj in ravnatelj) imamo isti cilj: pripeljati
mladostnika do uspeha v šoli in ga usposobiti za ţivljenje in delo, narediti iz njega
človeka v pravem pomenu besede. (Starkl, 1999, str. 24)
Vzgojna skupina je organizirana formalna skupina v začetku šolskega leta. Vzgojitelj
prevzame v skupini vlogo vodje, organizatorja, jo zastopa in skrbi za njeno delovanje.
Starkl v svojem priročniku povzame, da je vzgojiteljeva naloga prevzeti skrb in svoj del
odgovornosti za osebno rast in razvoj posameznega dijaka, skrbi za uspešno delovanje
vzgojne skupine in celotnega doma. Vzgojna vloga z opredeljenimi vzgojnimi cilji je
vzgojiteljeva temeljna usmerjenost in tista vloga, ki bistveno določa vzgojiteljev poklicni
profil. Naloge so prilagojene vrsti vzgojnega delovanja.
Vzgojiteljeva naloga je, da spremlja dijaka od začetka do konca bivanja v dijaškem domu,
z dijakom ţivi in dela, ga prek sodelovanja in pozitivnih spodbud pripelje do najboljših
moţnih rezultatov. Rosič (Strakl po Rosič, 1996, str.) pravi: »Vzgojno delo je dajanje in
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sprejemanje, kritika in samokritika, veselje in skrb, odgovornost in discipliniranje,
zaupanje in pedagoški optimizem.«
Nekaj osnovnih nalog vzgojitelja v dijaškem domu:


spoznati dijaka in ga vpeljati v ţivljenje in delo v domu,



imeti stalen stik s šolo, starši in drugimi institucijami,



sodelovati s kolegi,



prilagoditi zahteve do dijaka, glede na njegove individualne zmoţnosti,



cilje, vsebine, metode in sredstva vzgoje prilagoditi dani skupini dijakov,



na delovnem mestu uporabljati lastne sposobnosti in znanje,



izpeljati letni načrt dela, upoštevati zakonodajo in letni načrt zavoda,



voditi interesno dejavnost v okviru zavoda; skrbeti za kvalitetno izrabo prostega
časa dijakov (posebno za dijake iz »svoje« vzgojne skupine),



po svojih močeh sodelovati in pomagati pri reševanju problemov dijakov in
kolegov (sprotno reševanje konfliktov),



varovati dijake pred telesno in drugačno ogroţenostjo,



dajati zgled s pozitivnim modelom vedenja; znati poslušati, monologov ni,



slediti in pohvaliti dijakov uspeh v šoli in v domu; spregovoriti o vloţenem trudu,
vrednoti skupaj z dijaki (Starkl, 1999, str. 27).

V teoretičnem delu diplomske naloge se nisem toliko osredotočila na organizacijo in
pravni vidik dijaškega doma, ampak bolj na vlogo vzgojitelja in njegove naloge, ki jih v
dijaškem domu opravlja.
Starkl (2004) meni, da je vzgojitelj najpomembnejši dejavnik vzgojnega procesa v
dijaškem domu, saj daje dijakom pomoč in oporo v prilagoditvenih teţavah in osebnih
stiskah, opravlja nadomestno funkcijo staršev, usmerja in pomaga pri učenju in stiskah v
šoli, organizira moţnosti za kulturno in individualnim interesom prirejeno preţivljanje
33

Drobnič, T. (2011). Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu

prostega časa ter skrbi za različne oblike in moţnosti socialnega komuniciranja med
vsemi udeleţenci vzgojnega procesa v domu in širšem socialnem okolju. Do izpolnitve
teh nalog in ciljev lahko vzgojitelj pride po različnih poteh. Mora biti fleksibilen in
iznajdljiv in Starkl v magistrski nalogi omenja pomembnost izbranih vsebin in oblik
dejavnosti. Te morajo imeti: »visoko, večdimenzionalno vrednost, dijakom omogočati
lastno aktivnost ter jih postopoma voditi k samostojnosti« (Starkl, 2004, str. 85). Pri tem,
kaj je pomembno v procesu vzgajanja v dijaškem domu, pa Purgar (2001) omenja tudi
druge pomembne vidike o vzgoji in delu v dijaškem domu. Najprej poudari otrokov
razvoj in njegove čustvene potrebe. Najprej ima otrok samo fizične potrebe, katerim se
pridruţijo še emocionalne in socialne. Otrok mora ustavriti pozitiven odnos do avtoritete.
To se lahko zgodi le, če v človeka zaupa. Potrebna je dosledna vzgoja. To ne pomeni, da
se morajo vzgojitelji drţati strogih shem in pravil. Otroku in mladostniku morajo zaupati
in biti z njim iskreni, obenem pa mora otrok vedeti za svoje pravice in dolţnosti.
Z vzgojnim delom in izbiro pravilnih metod in sredstev spodbuja in usmerja dijake za
ţivljenje in delo, širi obzorje splošne in poklicne kulture z ţeljo, da dijake usposobi za
vzpostavljanje pristnih, prijateljskih in iskrenih medčloveških odnosov. S svojim delom in
delovanjem vstopa v dijakovo psiho(empatija) in njegove sposobnosti, vodi ga v
konkretne akcije, delo, učenje in aktivnosti (Rosić, 1990).
Vsakemu vzgojitelju gre v neposrednem odnosu za razvoj posameznika, hkrati pa je kot
nosilec in izvrševalec druţbenih pričakovanj vpet v zakonitosti institucionalnega
delovanja. V njegovem delovanju pogosto nastopi dilema, kako v takšnih razmerah
postaviti v ospredje posameznika in proces razvoja njegove osebnosti. To pa je ena
temeljnih dilem v pedagogiki. Skalar in soavtorji (Skalar in dr., 1999) opozarjajo, da
mora vzgojitelj skrbeti tudi za vzgojno skupino kot celoto, v kateri nastopa kot vodja,
moderator, animator, organizator, koordinator in svetovalec, mentor prostočasnih
dejavnosti in pogosto tudi kot inštruktor za posamezna predmetna področja. Purgar
(2001) pa opozarja, da je za vzgojitelja značilno, da svoje delo usmerja k mladostniku.
Usmerjen je k mladostnikovim ţeljam, potrebam, stiskam. To pomeni, da mora znati
mladostnikom prisluhniti. Mora se mu pribliţati, da lahko zazna njegove potrebe. Purgar
pravi, da je to teţka naloga. Sporoča nam tudi, da se moramo zavedati, da je vzgojitelj
človek, ki ima svojo osebnost in deluje v skladu z njo. Ali bo lahko sprejel mladostnika
takega, kot je, je odvisno od njega samega. Pravi, da se je pomembno zavedati, da je
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znanje premalo, ker poklic vzgojitelja zahteva kompleksnega človeka, saj s svojo
osebnostjo in obnašanjem vpliva na potek vzgoje. Vzgojiteljevo delo je nenadomestljivo.
»Kakršen vzgojitelj je, takšna je vzgoja,« pravi.

2.2 RAZLIČNE VLOGE VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU
Avtorji različno opredeljujejo vzgojiteljeve vloge v dijaškem domu. Skalar, Starkl in
Vzgojni program jih razvrščajo zelo podobno. Zapisala sem vse opredelitve in krajše
opise vlog.
Skalar (1987) pa kljub številnim vlogam poudari tri bistvene vloge vzgojitelja v dijaškem
domu.
 Vlogo individualnega usmerjanja
Vzgojitelj je usmerjen k posameznemu dijaku, k zadovoljevanju njegovih interesov, daje
mu pomoč in oporo, kadar je v stiski. Ta individualna usmerjenost lahko izvira iz
vzgojiteljeve osebne naravnanosti in je blizu vlogi svetovalca oziroma terapevta. Zahteva
vzpostavitev dobrih prijateljskih odnosov, odprto dvosmerno komunikacijo brez
hierarhične lestvice ali celo avtoritativnega vodenja. Individualni pristop daje moţnost
večje aktivnosti, samostojnosti in odgovornosti dijaka ter tako spodbuja uveljavljanje
subjektivne vloge mladostnika (Skalar, 1987, str. 34).
 Vlogo vzgojitelja v oţjem smislu
Vloga vzgojitelja v oţjem smislu omogoča preverjanje uresničevanja zastavljenih
vzgojnih ciljev in strokovnih zamisli, preverjanje, v kolikšni meri dijaki sprejemajo
vrednote, stališča in navade, ki so druţbeno sprejemljive in izhajajo iz druţbeno potrjenih
dokumentov.
 Vlogo discipliniranja
Kljub zapovedani nalogi usmerjanja, vodenja in spremljanja pa bi bil vzgojitelj brez
individualne usmerjenosti in brez tankočutnosti za postavljanje omejitev le teţko kos
vsem zastavljenim nalogam. Vzgojitelj se vlogi disciplinskega starešine sicer ne more
izogniti, pomembno pa je, da z njo in prek nje uresničuje nekatere vzgojne cilje, zato je ta
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vloga del vzgojnega procesa. Pojavlja se tedaj, ko mora vzgojitelj skrbeti za red in
disciplino, soţitje in prilagajanje ţivljenju v domu, vzdrţevanje delovnih in ţivljenjskih
razmer, kamor sodi navsezadnje tudi vzdrţevanje higiene v dijaškem domu. Pri
opravljanju teh nalog pa se je treba izogniti pastem, ki bi vlogo discipliniranja spremenile
v prednostno nalogo vzgojitelja.
Za uspešno opravljanje številnih nalog vzgojitelja pa ni pomembno le vedenje o tem, kaj
in kako mora delati, ampak so odločilnega pomena kvalitete njegove osebnosti, tiste
vsebine, lastnosti in sposobnosti, ki mu omogočajo, da to strokovno znanje pride do
izraza (Skalar, 1987).
Vzgojitelj, kakor piše Starkl (1999) v svojem priročniku za vzgojitelje, se pojavlja v treh
vlogah: usluţbenski, strokovni in človeški. Usluţbenska vloga za delo vzgojitelja pomeni,
da je odgovoren ravnatelju, ravnati se mora po zakonodaji in pravlilnikih. Strokovna
vloga ga opredeljuje kot osebo, ki mora ravnati v skladu s svojo stroko in pedagoškopsihološkimi

spoznanji;

znanje

mora

dopolnjevati

in

se

nenehno

strokovno

izpopolnjevati, za svoje delovanje je odgovoren dijakom in njihovim staršem. Človeška
vloga pa govori o tem, da mora biti vzgojitelj human, objektiven, zaupljiv, strpen,
razumevajoč in glede na svoje človeško ravnanje odgovoren sebi (Starkl, 1999, str. 28 po
Pšunder, 1999).
Vzgojitelj vzpostavlja in razvija medosebne odnse v domu. Postavljamo ga na prvo
mesto, ker je poklican, da s poklicno usposobljenostjo pomaga dijakom pri razvoju in
oblikovanju osebnosti. Razvijanje in spodbujanje humanih medosebnih odnosov je
vzgojiteljeva poklicna dolţnost. Poklic vzgojitelja terja specifične sposobnosti, ki
omogočajo uspešno poklicno delo in ki se izraţajo kot osebnostne odlike.
Vzgojni program za dijaške domove (1999) opredeljuje vloge vzgojitelja na: formalno,
strokovno in človeško vlogo.
 Formalna vloga
Po formalni vlogi je določeno vzgojitelju ravnati v skladu z zakonom. Kot zaposleni v
dijaškem domu je pripadnik institucionalne vzgoje oz. šolstva. Poloţaj vzgojitelja je bolj
ali manj vnaprej določen z zakoni in predpisi, ki jih je in jih tudi danes določa drţava.
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Vzgojni program tako jasno opredeljuje cilje in naloge, ki jih vzgojitelj opravlja v okviru
vloge dijaškega doma:


skrbniška vloga dijaškega doma do dijaka (namestitev in prehrana),



vzgojna naloga dijaškega doma do dijaka (spodbujanje dijaka k sodelovanju in
odgovornosti v dijaškem domu in zunaj njega),



izobraţevalna vloga dijaškega doma do dijaka (motiviranje, pomoč in učenje
dijaka o učenju za čim uspešnejše doseganje ciljev v šoli).

Za izvajanje formalne vloge je vzgojitelj odgovoren ravnatelju dijaškega doma in drţavi.
Vzgojiteljeva formalna vloga poudarja predvsem njegovo podrejenost drţavi; postavlja ga
v vlogo podrejenega usluţbenca oblasti. Seveda pa je vrednotenje vzgojiteljevega poklica
treba pogledati tudi iz druge plati. Vzgojitelj ima ob izvajanju svojega vzgojnega dela
številne moţnosti in pristojnosti. Navodila dobiva prek predpisanih dokumentov, kar
usmerja njegovo delo.

 Strokovna vloga vzgojitelja
»Strokovna vloga določa, da vzgojitelj ravna v skladu s stroko, ima potrebno znanje in
sposobnosti za izvajanje vzgojnega dela, se stalno strokovno izobraţuje in išče pri svojem
delu nove poti. Za svoje vzgojno delovanje je odgovoren dijakom in njihovim staršem in
skrbnikom.« (Vzgojni program, 1999, str. 14)
Kakor se s časom spreminja vloga vzgojitelja v dijaškem domu, se spreminja tudi
strokovna vloga. Vzgojitelj se ob izvajanju vzgojnega dela spreminja v usmerjevalca,
koordinatorja aktivnosti dijaka in pomočnika pri dijakovi selekciji informacij. S svojim
delom uresničuje cilj oblikovanja dijakove avtonomne morale in odgovornosti. Vzgojitelj
mora tesno sodelovati z dijakom in razširiti sodelovanje tudi na šolo in na starše oz.
skrbnike dijaka; zavedati se mora, da vsi skupaj skrbijo za rast in razvoj istega dijaka. Da
bi to dosegli, je potrebno strokovno spolnjevanje na vseh področjih, ki so relevantna za
oblikovanje tistih lastnosti in sposobnosti vzgojitelja, ki bodo sledile sedanjim in
prihodnjim spremembam.
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Starkl (2004) piše, da se mora vzgojitelj v dijaškem domu tudi strokovno spopolnjevati.
Ker je vzgojitelj nosilec vzgojnega dela, mora imeti za opravljanje tega dela visoko
strokovno izobrazbo pedagoške smeri. Ravnati mora v skladu svojo stroko in v skladu s
pedagoško-psihološkimi spoznanji. Poleg tega je pomembno, da dijaški dom spodbuja
dodatna izobraţevanja in da se cenijo domovi, ki spodbujajo tak način dela. Vendar pa se
sama avtorica sprašuje, ali se vzgojitelji sploh ţelijo dodatno izobraţevati ali ne.
 Človeška osebnostna vloga vzgojitelja
Vzgojiteljeva človeška vloga v dijaškem domu se odraţa predvsem v njegovem vzgojnem
vplivanju, udejanjenjem v komunikaciji in interakciji z dijakom. O pomembnosti te vloge
pišejo številni teoretiki s področja pedagogike, psihologije, komunikologije, socialne
psihologije, menedţmenta… Dijaki v vzgojitelju pričakujejo človeka, ki v njih
prepoznava ljudi. Pogoj za to sta ustrezen odnos in ljubezen. Le tisti, ki imajo svoje delo
radi, so uspešni. Dijakom ni toliko pomembno, koliko znanja in izkušenj ima njihov
vzgojitelj, ampak to, koliko in kako jih upošteva in koliko jih ima rad. Vzgojitelj je lahko
dobro strokovno podkovan in formalno lojalen, a pri vzgojnem delu ne more biti uspešen,
če v delo ne vnaša svoje človeške vloge.
Dijaški dom kot institucija, namenjena mladim generacijam, in vse delo znotraj njega bi
moralo biti podrejeno in usmerjeno v njihovo sedanje in bodoče ţivljenje. Organizacija in
vsebina dela pa tudi delo vzgojitelja naj bi bili podrejeni temu cilju. Tega pa ne smemo
jemati tako, da se mora vzgojitelj popolnoma ţrtvovati za dijaka. Dijaški dom bi moral
vzgojitelju predstaviti tudi tisto mesto in področje dela, kjer bo skušal uveljaviti svoje
strokovne zamisli, ambicije in cilje. Dijaški dom kot institucija bi moral pomagati
vzgojitelju, da naredi iz sebe to, kar ţeli: da se bo samorealiziral. Da bo razvil svojo
individualnost, svoj strokovni profil in karakter (Resman, 1990).

2.2.1 Pasti človeške vloge vzgojitelja
Purgar (2001) kar veliko prostora v svojem članku nameni ravno »človeški vlogi
vzgojitelja« in pravi, da je ta vzgojitelja najmanj formalizirana in

najbolj zahtevna.

Pravi, da je vzgojitelj tudi človek in da je vpet tudi v svojo druţino, zato se lahko zgodi,
da je vpet v dvojno ţivljenje. Saj zaupane probleme mladostnikov teţko pozabi, ko
prestopi prag doma. Pod človeško vlogo razume Purgar (2001) vse neformalne vloge
vzgojitelja. Prevzma vlogo matere ali očeta in dijaku nadomešča druţino, saj ima
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marsikateri mladostnik neurejene druţinske razmere. Tu se Purgar sprašuje tudi o
preobremenjenosti vzgojitelja. Prav zaradi teh raznovrstnih vlog, ki jih opravlja, je
njegovo delo in vloge teţko specificirati, so pa zelo raznovrstne. Svetuje pa, naj vzgojitelj
dela po svojih občutkih, po svoji vesti, tako da se opazuje in poskuša spoznavati svoje
meje v skladu s samim seboj.
Uspešnost vzgojnega dela v dijaškem domu pa je močno pogojena s kulturo odnosov in
načinom komuniciranja. Dobre komunikacije pa ni brez pedagoškega etosa. Prva zahteva,
ki jo poudarja obča metodika, je zahteva po stiku ali kontaktu med vzgojiteljem in
dijakom. Uspeh vzgojnega dela je v največji meri odvisen od tega, ali se vzgojitelju
posreči stopiti z dijakom v tako bliţino, da nastane med njim in dijakom osebna
povezanost, osebni kontakt, ki šele omogoči vzgojno dajanje in sprejemanje. Kontakt med
vzgojiteljem in dijakom je temeljni pogoj za skupno delo. Vzgojno delo poteka tudi brez
kontakta, vendar le, ker je predpisano in nujno, manjkata pa mu notranja moč in elan.
Zaradi vseh intenzivnih odnosov in številnih nepredvidljivih situacij v vzgojini skupini, ki
terjajo od vzgojitelja, ki opravlja zelo zahtevno delo, visoko strokovno usposobljenost,
profesionalca. Vse te zahtevne naloge prinašajo izziv, kako ostati trden in najti tudi poti
za razbremenitev in svoje lastno dobro počutje. Slana (2003, str. 99) piše o
premagovanjih stresnih situacij v dijaškem domu. Ob vsem tem vzgojitelj doţivi
utrujenost, resignacijo. Zato se mora upreti pritiskom, biti kos vsem obremenitvam,
prevsem pa brezpogojno zaupati v svoje znanje in sposobnosti. Pridobiti pa mora znanje,
kako premagovati lastno tesnobo ali dvome in kako okrepiti zaupanje v svoje delo. V
nadaljevanju poudarja, da nam mora biti pomembno naše lastno počutje in da se naučimo
obvladati frustrirajoče situacije. Pri tem pa je pomembno, da pretvorimo negativne
situacije v pozitivne in da smo pripravljeni spremeniti lastno stališče ter odnos do vsega
tega. Za svoje dobro počutje pa moramo poskrbeti sami.

2.3 SVETOVALNO DELO V DIJAŠKEM DOMU
Vzgojitelj se v svoji vlogi srečuje tudi s svetovanjem. Z dijaki ţivi in pogosto je tisti, na
katerega se najprej obrnejo, ko se znajdejo v stiski. Da pa bi bilo svetovanje učinkovito in
bi z njim dosegli namen, da si posameznik lahko sam pomaga, je koristno vedeti, kakšno
vlogo ima svetovanje v dijaškem domu in kako deluje. Dijaki so konstantno prisotni in
vzgojitelj je z njimi v stiku praktično vsak dan. Čačinovič Vogrinčič je uvedla termin
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osebno vodenje in ga tudi definirala. Navaja, da je nadvse pomembno, da človek, ki se
ukvarja z njimi, vzpostavi pravilen odnos in s tem povezano osebno vodenje. Ravnanje
svetovalnega delavca, ki vzpostavi in ohranja svetovalen delovni odnos na postmoderni
paradigmi, dobro označi formulacija osebno vodenje.
Gabi Čačinovič Vogrinčič (Čačinovič Vogrinčič, 1999) nazorno definira osebno vodenje
in ga označi kot vodenje k dogovorjenim ciljem, vodenje k rešitvam, vodenje k oblikam
pomoči. Svetovalčeva odgovornost je ustvarjanje odprtih prostorov za pogovor, ki
omogočajo dialog in soustvarjanje novih zgodb. Svetovalec omogoči izkušnjo etike
participacije, skrbno ravna s prispevkom vsakega člana k odkrivanju novih pomenov in
postavljanju dogovorov, raziskuje zase in za udeleţence – kam hočemo priti. On v
razgovoru vedno znova zagotovi prostor za tovrstno iskanje, on ''zna'' podeliti svoj
odgovor na vprašanje in raziskovati tistega, za katerega se lahko dogovorimo.
Gabi Čačinovič Vogričnič poudarja, da navodilo tukaj in zdaj nalaga svetovalnemu
delavcu, da se loti problema v sedanjosti. To pomeni, da se osebno, konkretno, tukaj in
zdaj vzpostavi delovni odnos. V sedanjosti in za sedanjost se definirajo problemi in iščejo
rešitve. V sedanjosti lahko načrtujemo za prihodnost.
Kristančič (Kristančič, 1995: 14) pravi, da se svetovalec izogne občutku neuspešnosti, če
upošteva naslednje zahteve svetovalnega procesa:


cilj svetovanja mora biti realen,



pri svetovanju morata udeleţenca upoštevati drug drugega,



svetovalec je občutljiv in proţen.

Vse to je za svetovanje nadvse pomembno in neločljivo povezano.

2.3.1 Komunikacija v svetovalnem delu
Komunikacija je odpiranje ene osebe drugi. V procesu odkrivanja se učimo, kdo je oseba,
s katero komuniciramo, in kdo smo mi sami. Zato je komunikacija edinstven in zelo
pomemben dejavnik, ki določa odnose z drugimi in s svetom, ki ga obkroţa. A. Kristančič
in A. Ostrman (A. Kristančič in A. Ostrman, 1999, str. 12) ugotavljata, da je od
komunikacije odvisno:
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kako bomo razvijali svoja notranja intimna doţivljanja,



kako bomo dosegli usklajenost s seboj in drugimi,



kako bomo ustvarjalno reševali nasprotja in različnosti.

Svetovalna komunikacija je (A. Kristančič in A. Ostrman, 1999, str. 13) specifična
metoda svetovanja, ki jo uporabljajo tisti, ki se poklicno ukvarjajo z osebami v stiski.
Svetovalni odnos ni dajanje nasvetov, neposrednih informacij ali razlag, po katerih
stranka ukrepa. Svetovalni odnos je organizirana oblika pomoči posamezniku pri
njegovem nadaljnjem napredku, osebni rasti, razvoju in soočanju z različnimi
ţivljenjskimi vprašanji in dilemami. Svetovalec v odnos vplete tudi sebe, ne le kot
strokovnjaka, ampak tudi kot človeka, ki ima prav tako svoje potrebe in bolj ali manj
učinkovite obrambne mehanizme.
Komunikacija v dijaškem domu pa ne poteka samo med dijakom in vzgojiteljem, ampak
tudi med dijaki samimi, starši, ravnateljem in drugimi sodelavci. Je osnovni vir
sporazumevanja, dogovarjanja, reševanja teţav, konflitov. V poglavju, ki sledi, so
predstavljene komunikacija v dijaškem domu in specifične tehnike, ki vzgojitelju lahko
praktično pomagajo pri individualnem delu s posamezniki.

2.3.2 Komunikacija v dijaškem domu
Jarc-Šarenac (2001, str. 58) pravi, da je »modrost pozitivne komunikacije med
vzgojiteljem in dijakom to, da sprejemamo človeka takšnega, kakršen je, in da ne le
govorimo, ampak smo pripravljeni sogovornika tudi poslušati.« V nadaljevanju poudari
tudi vţivljanje v drugega in da je potrebna določena mera razumevanja, skromnosti in
izkušenj, »saj to, da sogovornika poslušaš in to resnično poslušaš, ni prirojena danost«.
Tudi Slana omenja komunikacijo kot veščino, ki se jo nauči. To mu pomaga, da zna
vzpostaviti topel in iskren odnos z dijaki, je ljubezniv, se o problemih pogovarja
prijateljsko, je v komunikaciji fleksibilen, je odgovoren in dosleden (2004, str. 98).
Slana (2003) pa v svojem članku poudari, da od sodobnega vzgojitelja pričakujemo, da bo
nosilec sprememb v domu in kompetenten komunikator, ki bo znal s pomočjo svoje
komunikacije preprečevati nezaţeleno obnašanje dijakov in jih motivirati za red. S svojim
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zgledom pa naj bi znal vzpostaviti ustrezno vzdušje, primerno klimo v vzgojni skupini,
kjer bo delovala pripravljenost, da se nesporazumi rešujejo strpno.
Dijaki tudi med seboj ne zmorejo komunicirati in vzgojiteljeva naloga je, pravi JarcŠarenc, da mora pomagati dijaku najti to komunikacijsko pot. Pravi, da je ravno
individualni stik z dijakom najprimernejši za to, da ga motivira, da bo kaj naredil v smeri
izboljšanja komunikacije. Uspešno komuniciranje vzgojitelja z dijaki je odvisno od
opazovanja in poslušanja dijakov. Zelo pomembno je, da zna vzgojitelj dijaka pohvaliti,
spodbujati, usmerjati, opozarjati na nepravilnosti in razumeti tudi nebesedno
komunikacijo.
Prav ob konfliktnih situacijah pride do izraza dobra komunikacija. Jarc-Šarenc (2001)
pravi, da je takrat treba uskaljevati več vidikov hkrati, in sicer tako, da od vseh
udeleţencev potegnejo najboljše komponente in jih zdruţijo v rešitev. Pravi, da lahko
komuniciramo iskreno in usklajeno ali pa neiskreno in neuskajeno. Pomembno pa je, da
se drug od drugega naučimo sprejemati drugače misleče, ne smemo si namreč lastiti
resnice in trditi, da imamo samo mi prav.
Pogoj za uspešnost pri delu v vzgojno-izobraţevalnem procesu je, da je vzgojitelj čim
bolj razumljiv, jasen sebi in dijakom, svoje delo pa mora opravljati z ljubeznijo.
V dijaškem domu je komunikacija izrednega pomena, in sicer komunikacija med dijaki in
komunikacija vzgojitelj-dijak. Ţiveti v dijaški skupnosti pomeni ţiveti z drugimi člani
druţbe v ţelji po pristni, iskreni in topli besedi. Svet, v katerem dijak ţivi, je spremenjen,
nov. In prav vzgojitelj ter vrstniki so dijaku lahko vodniki, ki prispevajo h kvaliteti
ţivljenja. Vzgojitelj mora dovoliti dijaku drugačnost v izraţanju, načinu razmišljanja,
sprejemanju samega sebe in drugih. Sprejemanje in dajanje informacij zahteva veliko
mero medsebojnega zaupanja. Vzgojitelj in dijak se morata naučiti v medsebojni
komunikaciji sprejemanja in dajanja informacij. Če si ne zaupata, potem bo dialog med
njim teţko stekel ali pa bo brezoseben.

2.3.3 Specifične komunikacijske tehnike v svetovalno terapevtski praksi
V dijaškem domu je za sodelovalno kulturo značilno prizadevanje in aktivno sodelovanje
na temelju vsakodnevnega dela vzgojiteljev; odraţa se v njihovem verbalnem in
neverbalnem komuniciranju, izraţanju izkušenj in idej. Sodelovalna kultura zahteva
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široko soglasje glede opredeljevanja skupnih vzgojno-izobraţevalnih vrednot. Pomembno
vlogo pri spodbujanju sodelovalne kulture ima tudi vodstvo, saj je zgled za druge ob
zavedanju, da je sodelovalno kulturo teţko oblikovati in še teţje vzdrţevati (Polak, 2007,
str. 15).
Izraz poslušanje Slovar slovenskega knjiţnjega jezika opredeljuje kot dojemanje,
zaznavanje vsebine česa, sposobnost pokazati zanimanje, razumevanje za kaj, upoštevati
pri svojem ravnanju, sesznaniti se s čim (SSKJ, 2000). Kritično poslušanje je usmerjeno k
presojanju kakovostnih sporočil, ki jih sprejemamo ali zavračamo, saj se znotraj procesa
odvija tako poslušanje kakor vrednotenje slišanega. Teţava pri takšnem poslušanju je, da
sporočila pogosto ocenjujemo, še preden jih v celoti slišimo, zato komunikacijski
strokovnjaki predlagajo, da se zavestno navadimo na pravilo, da sporočila najprej
poslušamo v celoti, šele potem jih presojamo (Ule, 2005, str. 142). Izjava vsakega
posmeznika, komunikacijska gesta ali izraz vsebuje informacijo o vsebini in hkrati odnos
do sogovornika. Predvsem pa odraţa tudi namen sporočanja posameznika, njegove ţelje,
kaj ţeli s svojim sporočilom doseči (Klink, 2009, str. 26). O tej informaciji vsebine, ki
hkrati razkriva odnos posameznika do povedanega, podrobneje piše tudi Vec (2002a, str.
406): »Če se zavedamo kompleksnosti kodiranj in sprememb, ki se dogajajo v procesu
kodiranja od dogodka pa do takrat, ko je sporočilo izgovorjeno, potem je razumljivo, da
prav v procesu dekodiranja poskušamo »razvozlati« ozadje (doţivetje in/ali zaznavo in/ali
dogodek) izgovorjenega sporočila.«
Po tem sodeč, je pomembno za vzgojitelja v dijaškem domu dobro poznati načine tako
dobrega poslušanja kot pravega načina razumevanja ozadja povedanega, saj je njegova
vloga večkrat svetovalna. Koristno je poznati različne komunikacijske tehnike, ki mu
bodo med svetovanjem koristile kot pripomoček za delo.
Vzgojitelju v dijaškem domu, ki se znajde v individualnem delu s posameznikom so v
pomoč nekatere uporabne tehnike, ki mu lahko pomagajo. Namen teh specifičnih tehnik
je poskusiti priti do prave jasnejše podobe oz. do boljšega razumevanja sogovorca ter mu
pomagati

uvideti,

razumeti,

spreminjati

njegovo funkcioniranje

(komunikacijo,

čustvovanje, odnose, vedenje). Vec v svoji knjigi lepo zbere tehnike in različne načine
svetovanja, ki so se v praksi izkazali za koristne. V nadaljevanju sledijo predstavitve
specifičnih komunikacijskih tehnik, ki sem jih večinoma črpala iz Vecove literature, v
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kateri sam dobro povezuje spoznanja različnih avtorjev. Svetovalne tehnike pa se mi zdijo
zelo uporabne in sem jim namenila kar nekaj prostora.
Sprejemanje
Eden izmed predpogojev za uspešno svetovanje in pomoč posamezniku, da si pomaga
sam, Gordon (po Vec, 2005, str. 77) omenja »jezik sprejemanja« oz. »terapevtsko
komuniciranje«. S tem ţeli povedati in poudariti, da mora terapevt pomagati na tak način,
da klientu ţe samo poslušanje daje občutek, da nas zanima, da ga sprejemamo kljub
teţavam, in ga hkrati spodbuja k nadaljnjemu govorjenju. Gordon to poimenuje aktivno
poslušanje in našteje tudi nekaj pogojev, da je to aktivno poslušanje izvedljivo.


Moramo biti prepričani, da je sogovorec sam sposoben rešiti svoj problem. Dober
svetovalec ga poskuša zgolj usmerjati skozi proces, medtem ko mu rešitve ne
more (ne sme!) ponuditi. Človek je namreč odgovoren za svoja dejanja.
Pomemben prispevek k reševanju je tudi to, da ima terapevt zaupanje v svetovanje
in proces iskanja rešitve.



Sposobni moramo biti iskreno sprejeti sogovornikova čustva, tudi če se razlikujejo
od tistih, za katere menimo, da naj bi bila ustreznejša v dani situaciji. S tem
namreč sogovorniku pomagamo aktivno izraţati in predelovati čustva.



Za aktivno poslušanje moramo imeti voljo in čas, da lahko vzpostavimo stik.



Sposobni moramo biti vţivljanja v drugega, vendar hkrati ohraniti distanco, ki je
potrebna za ustrezno ukrepanje.



Razumeti moramo, da so ljudje redko sposobni sami izraziti svoje teţave, zato jim
moramo pomagati z aktivnim poslušanjem.



Spoštovati moramo zasebnost sogovorca in zadrţati zase, kar koli nam pove o sebi
ali svojem ţivljenju.

Poudarjanje pomembnih izjav
V tej tehniki je naš osnovni namen usmerjanje pozornosti. Poudarimo nekaj iz
sogovornikovih izjav zato, ker se nam zdi pomembno zaradi našega razumevanja ali pa
menimo, da bi moral sogovorec temu posvetiti več pozornosti (Vec, 2002a). Lahko to
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pove na način: »Od tega, kar ste mi povedali, me posebej zanima … Ali mi lahko o tem
poveste kaj več?«
Znaki pozornosti in opogumljajoče pripombe
Pogovor laţje teče in posameznik ima občutek, da mu sledimo, če ga med pogovorom
znamo spodbujati in uporabljamo spodbudne besede in znamenja pozornosti. Sogovorcu
lahko pomagamo s prikimavanjem in pripombami: »ja«, »aha« ... Nelson – Jones (po
Vec, 2005, str. 79) pravi, da je ozadje opogumljajočih pripomb stavek: »Sem s tabo.«
Spodbude, kot so: »aha«, »ja«, »razumem«, imajo spodbudno noto in pomagajo
sogovorcu, da se počuti slišanega. Večkrat pa se zgodi, da je to premalo in je treba poseči
tudi po tem, da sogovorca bolj intenzivno in določno spodbujamo h govorjenju: »Kako
si?«, »Kakšen je bil tvoj dan?«, »Bi ţelel o tem kaj več govoriti?«, »Kaţe, da ti ni vseeno,
kaj se dogaja.«, »Je to zate zelo pomembno?«, »Povej mi kaj več.«
Nelson-Jones (po Vec, 2005, str. 80) pravi, da je pomembno opozoriti tudi na dejstvo, da
vsak posameznik, kljub spodbujanju in podpirajočim pripombam: »Zanima me in sem
pripravljen poslušati. Dajem ti priloţnost, da izmenjaš svoje misli in čustva,« zaradi
različnih razlogov ne bo mogel zaupati. Zato se moramo odpirati na klienta, kar pomeni,
da mu dajemo moţnost za varen pogovor.
Razjasnjevanje z vprašanji
Z razjasnjevanjem poskušamo razjasniti pomen za povedanim, kadar ne razumemo, si ne
znamo predstavljati. Kadar z nekom govorimo, namreč nikoli povsem natančno ne vemo,
kaj posameznik z nekaterimi izrazi zares misli (npr.: ko reče: »Sem nervozen.«) Z
razjasnjevanjem pa poskušamo odkriti pomen teh njegovih besed, zato ga vprašamo npr.:
»Kaj to pomeni?«, »Kaj si počel, ko si bil tak?«, »Kako bi še lahko to opisal?«
Včasih pa ţelimo, da tisti, ki pripoveduje, razjasni pomen, kadar imamo vtis, da uporablja
sogovorec nekatere pojme pavšalno, površno, nepremišljeno, konvencionalno in tako
lahko poteka razjasnjevanje prek različnih tipov vprašanj:


odprta vprašanja: »Ali mi lahko kaj več poveš o svojih čustvih?«;



specifična vprašanja: »Kaj točno se je zgodilo?«;
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elaborativna, ki dajejo sogovorniku moţnost razglabljanja: »Povej mi kaj več o
tem.«;



poizvedovalna vprašanja imajo namen iskati oseben pomen za posameznika in se
glasijo v stilu: »Sprašujem se, kakšen pomen ima to za vas?«;



postavljamo tudi vprašanja, ko preverjamo razumevanje in se glasijo: »Ko si
rekla, … kaj si s tem mislila?«, »Rad bi preveril, če sem te prav razumel.«;



Sledijo pa še na rešitev usmerjena vprašanja: »Kakšno je tvoje mnenje o tem?«,
»Kakšen je tvoj načrt v zvezi s tem?«.

Eksplorativna in odprta vprašanja
V začetni fazi raziskovanja je pomembno, da so vprašanja čim bolj odprtega tipa, da
lahko klient osvetli določeno področje svojega ţivljenja, npr.: otroštvo, delovno oz. učno
uspešnost, interesno področje, odnose z drugimi. Tako ţe s samim vprašanjem ne
omejimo moţnih odgovorov oz. pojasnil in razlag. Tako raje začnemo s tipom vprašanj:
»Kakšni so tvoji odnosi z vrstniki?«, kot z vprašanjem: »Ali so tvoji odnosi z vrstniki
dobri ali slabi?«, kjer lahko posameznik odgovori z »dobri« ali »slabi«. S tem pa
sogovorniku blokiramo stik s samim seboj, z njegovimi čustvi, tako da si notranje ne
prisluhne in da namesto svojega vidika pokaţe naš vidik situacije.
Zaprta vprašanja so bolj na mestu v primeru, ko zbiramo selektivne informacije, ki jih
moramo pridobiti v kratkem času.
Zrcaljenje oz. reflektiranje
»Reflektiranje je zgolj aktivnost ponavljanja besede, skupine besed ali stavka, natanko
tako, kot je bil izrečen.« (Frenche 1983 po Vec, 2005, str. 82). Z zrcaljenjem torej
dobesedno odzrcalimo celo misel ali del misli, ki nam je bila povedana, in sicer s
popolnoma istimi besedami. »V šoli so učitelji prav nemogoči, neprestano sprašujejo.«
Odzrcalimo lahko tako: »Praviš, da so učitelji v šoli prav nemogoči in da neprestano
sprašujejo.« Zrcalimo zato, da usmerimo pozornost sogovornika na tiste dele, za katere
menimo, da so zanj ali za nadaljnji pogovor pomembne. Lahko zrcalimo samo del stavka:
»Neprestano sprašujejo« ali » Učitelji so nemogoči.«
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Kadar zrcalimo čustva, dajemo sogovorniku moţnost, da bolj prisluhne lastnim čustvom.
Bras (1977, po Vec 2005) pa opozarja, da s tem načinom komunikacije pokaţemo, da
sprejemamo njegovo čustvovanje in tako v veliki meri zmanjšamo občutja krivde in
sramu. Ampak, biti moramo pozorni, da ne spodbudimo s tem samopomilovanja, na kar
opozarjata Nelson-Jones (1996 po Vec, 2005).
Parafraziranje
Pomeni, da z drugimi besedami poskusiš povedati ali razloţiti ţe znano temo, s tem da
pomen osnove ostane isti. Parafraziranje Vec (2005, str. 84) opredeli kot sporočanje, v
katerem poskušamo dekodirano sporočilo »vrniti« sogovorniku smiselno enako, vendar
preoblikovano z našim videnjem, razumevanjem, tolmačenjem.
V nadaljevanju Vec (prav tam) loči parafraziranje na enostavnejše in bolj sofisticirano.
Med preprostejše oblike spada parafraziranje, kadar le v nekaterih, manj pomembnih
segmentih spreminjamo sporočilo. Npr. Klient (v nadaljevanju K): »Saj bi se učila, pa ne
zmorem prave energije zato, da bi ure in ure čepela za knjigo.« Svetovalec (v
nadaljevanju S): »Nimaš volje za dolgotrajno učenje.« Ta način parafraziranja je zelo
podoben zrcaljenju, kjer nekatere dele izpustimo, ohranjamo pa formo. Moramo pa biti
pozorni, da ne dodajamo svojih misli ali kontekstov. Drugi način sofisticiranega
parafraziranja pa preoblikujemo sporočilo tako, da se v večji meri pribliţa tistemu, kar
menimo, da je bistvo in/ali skrito pod izrečenim plaščem površinske, normativne forme.
Iz prejšnjega primera bi se parafraziranje glasilo: »Energijo raje usmerjaš drugam kot v
učenje.«
Torej v prafaraziranju se osredotočamo na to, kaj mi pravzaprav ţeli sogovorec sporočiti
oziroma kaj je bistvo njegovega sporočila.
Avtor pri tem sporoči še na bistvo parafraziranja čustev, ki so med področjih, kjer
poskušamo z besedami izraziti povedano teţko »ubesedljiva«. Nelson-Jones (po Vec
2005,) pravi, da kjer je moţno, parafraziramo čustva in razloge za ta čustva, vendar to ne
pomeni, da interpretiramo ali pojasnjujemo sogovornikovo doţivljanje z našega vidika,
ampak preprosto s parafraziranjem poskusimo odzrcaliti notranja doţivetja (npr.:
»Čedalje bolj sem nezbran in anksiozen pri učenju. Neprestano razmišljam o tem, kar mi
govorijo starši in učitelji, da bi se lahko, če bi se več učil, vpisal na tisto šolo, ki si jo
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ţelim. Ampak bolj ko o tem razmišljam, manj se učim.« S: »Če te prav razumem, si
vedno bolj zaskrbljen, zlasti zaradi tega kar drugi pričakujejo od tebe.«
Aktivno poslušanje in aktivno razumevanje
Lamovec (1993, str. 37) pravi, da je to, kako znamo drugega poslušati in kako se mu
odzivamo, bistvenega pomena za medosebni odnos. Od tega je odvisno, ali se bova s
sogovornikom zbliţala ali pa se bo razdalja med nama še povečala. Partnerju moramo dati
vedeti, da smo ga slišali in prav razumeli. Če česa nismo razumeli, mu moramo dati to
vedeti in ga prositi za pomoč pri razjasnjevanju, sicer bo partner opazil neskladje v
neverbalnem sporočilu in se bo odnos oddaljil. Če znamo sogovornika pozorno poslušati
in se ustrezno odzivamo nanj, mu dajemo občutek, da se zanj zanimamo, da je za nas
pomemben in da ga skušamo razumeti.
Aktivno poslušanje otrokom omogoča, da predelajo svoja močna čustva, da se rešijo in
lahko znova usmerijo v aktivnost, da razumejo in sprejmejo svoja lastna čustva,
prepuščajo odgovornosti za analizo in reševanje problema tistemu, ki ga ima, da tudi
otroci/mladostniki raje poslušajo nas, saj jim daje občutek sprejetosti, upoštevanja in
razumljenosti, na koncu pa tudi daje otroku/mladostniku tesnejši in zrelejši odnos, kar mu
omogoča boljše samo vrednotenje, to pa vodi v otrokovo ustreznejše vedenje.
Aktivno razumevanje pa omogoča drugemu, da laţe razume samega sebe, da laţje izrazi
svoje misli in čustva, da laţe rešuje osebne probleme in sprejema odločitve. Laţe razume
naše lastno razumevanje pozicije drugega na področjih, kjer se ne strinjava, in razume
našo zagotovitev, da je odgovornost za odločitve ali smer delovanja v ţivljenju drugega
odvisna od drugih (Vec, 2002a).
Za pomoč pri aktivnem poslušanju nam Smith (po Vec, 2005, str. 88) daje v pomoč
naslednja navodila:


bodite sprejemajoči; vzemite si čas in dovolite sogovorcu, da izrazi svoja čustva
in misli;



bodite pozorni; dobri poslušalci zavestno vlagajo trud v usmerjeno pozornost;



uporabljajte molk; včasih sogovorec potrebuje zgolj molk, ki mu zagotavlja, da
ga čakate, da se zanimate zanj in ste usmerjeni v to, kar bi lahko povedal;
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iščite stične točke; pomembno je, da iščete skupne vrednote in izkušnje s
sogovorcem – laţe to storite, kadar ste usmerjeni v iskanje širših pomenov, kot da
ste osredotočni na specifične besede.



izogibajte se nejasnostim; tako da: 1. usmerjate svojo pozornost na bistvene
stvari, ki jih sogovorec sporoča, 2. se zavedate, da imajo besede in drugi simboli
lahko različne pomene, 3. se osredotočite na namen prav toliko kot na vsebino;



odstranite motnje;



bodite potrpeţljivi; poslušanje najbrţ zahteva več potrpeţljivosti kot katera koli
druga človeška aktivnost;



odlašajte z vrednotenjem; vse dokler niste povsem prepričani, da razumete
pozicijo druge osebe, ne vrednotite.

Vendar pa je pomembno vedeti, da je kdaj aktivno poslušanje treba tudi omejiti. NelsonJones (po Vec 2005) navaja, da to storimo, kadar ugotovimo, da sogovorec preveč govori
in bi komunikacija morala postati dvosmerna, kadar se začnemo zavedati, da poslušamo
zato, da bi se izognili opredelitvi in lastni asertivnosti, kadar smo preutrujeni in preveč
nestrpni, da bi ustrezno poslušali, kadar ugotovimo, da sogovornikova rešitev lahko škodi
ali vam in/ali njemu.
Interpretiranje
Gre za tehniko, ki so jo začeli uporabljati ţe psihoanalitiki pri svojem terapevtskem delu.
Pri tej tehniki je treba biti pazljiv pri načinu uporabe, saj je lahko v primeru, da, kakor
pravi Gordon (po Vec, str. 98), pomembno upoštevati dejstvo, da lahko s tako imenovano
»trdo« interpretacijo sogovorniku sporočamo, da ga hočemo razkriti, obtoţiti in bi ga na
ta način blokirali (»Vaš molk pomeni, da ne prevzemate odgovornosti za aktivnosti tu.«).
Zato jo uvršča med zavore v komunikaciji. Vendar pa Vec (2002a) poudarja, da je tudi
trda interpretacija pomembna in nujna tehnika, zlasti kadar ima sogovornik moten odnos
do realnosti (npr.: disocialnemu mladostniku reče: »To, da si vzel vţigalnik in ga nisi
vrnil nekaj dni, ne pomeni, da si si ga sposodil, ampak da si ga ukradel.«)
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Po »mehkem« interpretiranju kot sodobnejši terapevtski tehnika pa ponudi svetovalec
sogovorniku zgolj svojo razlago, vendar samo odločitev, ali je pravilna ali ne, pa prepušča
sogovorcu. Mehko interpretiranje je zelo podobno parafraziranju s poudarkom na razlagi.
Konfrontiranje (soočanje) in pozivanje
Namen konfrontacije v svetovalnem delu je, da s pomočjo te tehnike povabimo
sogovorca, da razširi, razmisli, raziskuje druga moţna izhodišča, vidike itd. Sogovorca
tako soočimo z različnimi protislovji. Vec (2002a, str. 432) jih povzema po Nelson-Jones.
Namesto besede nekongruentnost sem uporabila besedo neskladnost.


Neskladnost med besednimi, glasovnimi in telesnimi sporočili (npr. S: »Rekel si,
da nisi srameţljiv, po drugi strani pa sem opazil, da si večkrat zadrţan in tiho ter
čakaš na to, kaj bom jaz povedal.«);



neskladnost med besedami in akcijami (npr. S: »Praviš, da se rada pogovarjaš, pa
sem opazil, da ţe nekajkrat nisi prišla na razgovor, ne da bi sporočila, da te ne
bo.«);



neskladnost med preteklimi in sedanjimi izjavami. (npr. S: »Sedaj mi
pripoveduješ, da se dobro razumeš z učiteljico, še pred enim tednom, pa si
govoril, da jo sovraţiš.«);



neskladnost med klientovim videnjem sebe in našim videnjem njega (npr. S:
»Praviš, da ničesar ne znaš narediti prav, jaz pa vem za kar nekaj stvari, ki si jih
naredil zelo dobro.«);



neskladnost med klientovim videnjem sebe in tem, kako drugi vidijo klienta (npr.
S: »Povedala si, da moraš imeti odličen uspeh, da bi te domači sprejemali, vendar
oni pa pravijo, da te imajo radi, ne glede na uspeh.«).

Konfrontacija, opozarja Vec, je podana v smislu sporočila: »Odkrito ti nameravam
povedati, kje si neskladen. Sam pa si izberi, kaj boš storil.«
Kako pozivamo, pa Vec tudi povzame po Nelson-Jones:
1. začnite z aktivnim razumevanjem, vedno pokaţite, da ste slišali in razumeli
sporočilo in šele na tem gradite svoj poziv;
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2. kjer je moţno, pomagajte sogovorniku, da poziva samega sebe. Z zrcaljenjem
neskladnosti in nekonsistenstnosti, da sogovorec sam pride do lastnih zaključkov
o tem. Na ta način bo reagiral z manj odpora, kot če je s pozivom soočen z vaše
strani;
3. ne utišajte sogovorca. Uporabljajte pozive na demokratičen način in se izogibajte
t. i. TI-sporočilom. V pozivanju je največja nevarnost, da sogovorec doţivlja, kot
da ga ţelimo utišati, namesto da bi nas doţivel kot tiste, ki mu ţelimo pomagati.
4. uporabljajte minimalno količino »mišic«. Poziv naj bo le toliko močan, kot je
potrebno, da doseţete cilj. Ostri pozivi lahko vzbujajo odpor;
5. izogibajte se groţnjam v glasu in nebesednemu sporočanju;
6. pustite skrajno odgovornost sogovorniku. Pustite, da sogovorec sam izbere, ali
mu poziv pomaga ali ne;
7. ob soočanju uporabite socialne interakcijske veščine, kot npr. upoštevanje
časovne usmerjenosti, postopnost, odpore in veščine kontrole odgovorov.
Vec pa doda še svoje (2002a, str: 332):
8. ob uporabljanju soočanja lahko še posebej poudarimo svojo nevtralnost in/ali
svoja občutja ob sogovorčevi neskladnosti (npr. S: »Ne znam si prav razloţiti –
prejšnji teden si mi rekel …, sedaj pa … Kako to, da sedaj gledaš drugače?«);
9. soočanje bo sproţilo pri sogovorniku manj odpora, če bomo v sporočilu poudarili
lastne pomisleke (npr. S: » Ne bi si ţelel, da to razumeš, kot da te ţelim kritizirati,
samo odkrito ti ţelim povedati, da si rekel …, potem pa si storil …«);
10. Manj ogroţajoče deluje soočanje ljudi, kadar spregovorimo o našem namenu
(npr. S: »Moj namen ni v tem, da se spremeniš, ampak le, da razmisliš, da te drugi
vidijo drugače, kot vidiš samega sebe.«
Protislovja (paradoksi in kontradikcije)
S pomočjo protislovij poskušamo posamezniku v tolikšni meri poudariti določene izjave,
da prekinemo njegov ustaljeni komunikacijski tok. V svetovanju pogosto pride do
trenutkov, ko se posamezniki ujamejo v zanko in ne najdejo rešitve, ker ponavljajo vedno
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isto. Uporaben je bolj takrat, ko se nobena druga tehnika ni izkazala za uspešno in ima
posameznik ţe dobro izdelan sistem obrambnih mehanizmov (Watzlawick po Vec,
2002a)
V protislovju ločujemo paradokse in kontradikcije.
1. Paradoksi pomenijo osupljivo, neskladno s splošnim veljavnim, navidezno
nesmiselno protislovje. Primer: K: »Ţe celo ţivljenje sem nesrečen in prav obupno
se počutim.« S: »Vtis imam, da si v tej svoji nesreči prav zadovoljen in da bi se
resnično obupno počutil šele, če bi bil srečen.«
2. Kontradikcije pomenijo nezdruţljiva protislovja. Pri tem sogovorniku ponujamo
dve nezdruţljivi rešitvi oz. pogleda na njegovo situacijo. Npr. K: »O tem ne
morem govoriti.« S: »Povej mi prosim kaj več o tem.«
Paziti moramo, da smo za uporabo protislovji strokovno (terapevtsko) usposobljeni, še
posebej v pogovoru z sogovorcem, ki ima zrahljanje ali »porušene« obrambne
mehanizme.
Povzemanje
To uporabljamo, ko poskušamo na kratko povedati bistvo nekega monologa.
Uporabljamo jo kot:
1. sintezo, ki pomaga zbrati nekaj, kar se zdi na videz nepovezano. Tako pomagamo
pacientu uskladiti in poudariti določena psihodinamično pomembna dejstva. Ko
nekdo pove, da so v šoli učitelji čisto ponoreli, da te za najmanjšo stvar zapišejo,
potem se tudi doma zaradi tega prepirajo, prav tako pa ne razumejo, da se trenutno
ne razume najbolje s svojimi prijatelji in ni dobro razpoloţen. S: »Govoriš mi o
tem, da si trenutno v slabih odnosih z drugimi.«
2. Preverjanje lastnega razumevanja »rdeče niti« pripovedi. Iz prejšnjega primera: S:
»Ali sem prav razumel tvoje dosedanje pripovedovanje, da se trenutno z nikomer
ne razumeš dobro?«
3. Zoţevanje sogovornikove pripovedi s poudarkom na bistvenih elementih. S:
»Govoril si o tem, kako vidijo drugi tebe, ampak v središču odnosov si ti. Si
pomislil, kako pa ti s svojim vedenjem vplivaš na odnos drugih do sebe.«
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4. Zaklučevanje določenega vsebinskega sklopa in spodbuda za prehod v
naslednjega. S: »Sedaj sva govorila o tvojih odnosih z raznimi ljudmi. Nikoli pa
nisva še govorila o najinem odnosu. Kako to?«

2.3.4 Izraţanje čustev
Faber in Mazlish (1996) pišeta o tem, kako pomagati otrokom, da bi bolje razumeli svoja
čustva, da bi jih znali opisati in se z njimi spoprijeti. Opozarjata, do so otroška čustva
večkrat zanikana. Npr.: »Mama, vroče mi je.« Mama: »Mrzlo je. Pusti pulover na sebi.«
Otrok: »Ne, vroče mi je.« Mama: »Rekla se it, da pusti pulover na sebi.« Otrok: »Ne, ker
mi je vroče!« Podobne situacije se večkrat zgodijo, ko ne znamo slišati otroka in mu ne
dopustimo, da bi se tako počutil. Zato predlagata, da pomagamo otrokom, da se
spoprimejo s svojimi čustvi.
1. Poslušajmo tiho in pozorno;
2. potrdimo otrokova čustva z medmeti: »aha«, »hm«, »razumem«;
3. poimenujmo čustvo: »To te je verjetno razjezilo;«
4. izpolnimo njegove ţelje v domišljiji: »Z veseljem, bi ti pričarala banano;«
5. sprejmemo lahko vsa čustva. Določena dejanja moramo omejiti. »Vidim, da si
jezen na brata. Z besedami mu povej, kaj bi rad, ne s pestmi.«
Včasih je premalo, da rečemo otroku: »Razumem, kako se počutiš.« Ker nekateri otroci
preprosto ne bodo verjeli. Potrebujejo še potrditev, da verjamejo. »Prvi šolski dan na
gimnaziji mora biti res stresen, veliko stvarem se moraš privaditi.« Moramo jim prek
naših odzivov dati potrditev za to, kaj občutijo ob različnih ţivljenjskih dogodkih. To jim
bo dalo občutek, da čustva smejo doţivljati, ozavestili bodo svoje doţivljanje in razmislili
tudi o rešitvi. »Ja, res je. Jutri bo ţe manj naporno, ker poznam imena vsaj nekaterih
sošolcev.«
Najteţje je morda, kadar negativna čustva letijo na nas osebno. Ko nekdo reče: »Hudobna
si!« ali »Sovraţim te!«. Sprašujemo se, kako se odzvati v tem primeru. Avtorici kot v
pomoč predlagata naslednje: »Kar sem ravnokar slišala, mi ni prav nič všeč. Če si zaradi
česa jezna, mi povej drugače.«
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V spodnji tabeli so ob koncu poglavja zbrane vse tehnike, cilji in nameni tehnik, oblike in
nevarnosti tehnik.
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3. PREVENTIVNI VZGOJNI SISTEM
Dijaški dom, v katerem sem opravila tudi svojo raziskavo, ki je predstavljena v
empiričnem delu diplomske naloge, sledi načelom preventivnega vzgojnega sistema, zato
ga bom v nadaljevanju teoretičnega dela tudi predstavila. Prestavila bom ustanovitelja in
temelje, ki jih je zagovarjal in prenašal na svoje naslednike. Preventivni vzgojni sistem je
nastajal v okviru krščanskega nazora, vendar mislim, da je vsebina metod, načinov dela in
pristopa uporabna in koristna za delo z dijaki v dijaškem domu.

3.1 DON BOSKO – UTEMELJITELJ PREVENTIVNEGA
VZGOJNEGA SISTEMA
Janez Bosko se je rodil 16. avgusta 1815 v Morialdu blizu Turina. Leta 1835 se je odločil
in odšel v semenišče v Chieri in leta 1841 postal duhovnik. Torino je bil v tistih letih pod
vplivom velike industrijske revolucije in v tej situaciji se je don Bosko zavzel za mlade,
ki so bili izkoriščani in prepuščeni sami sebi. Zato je ustanovil oratorij, ki je kraj zbiranja,
igre in primerne zaposlitve. Bil je prvi, ki je sklepal z delodajalci pogodbe za svoje fante.
Don Bosko je bil globok poznavalec svojega sveta in buden opazovalec časovnih
sprememb. Bil je pozoren na potrebe mladih in bil solidaren z njimi. Zrasel je in vzgojen
je bil v kmečkem, podeţelskem in tradicionalnem svetu. Svojo dejavnost pa je razvil v
mestnem okolju, v mestu Turin, ki je postalo vedno bolj industrijsko in finančno središče
z novo nastajajočim meščanstvom, ki se je pripravljalo, da postane središče narodne
enotnosti. Zgodovinarji pravijo, da na don Boska z ideološkega vidika lahko gledamo kot
»razsvetljenega konzervativca«, ki mu je prav njegova »vzgojiteljska strast« pomagala
premagati ideološke meje tistega časa (Ciglar, 2004).
Don Bosko je pri svojem konkretnem delu z mladimi prišel do pomembnih spoznanj. Kot
mlad duhovnik je hodil po ječah in obiskoval zapornike. Mladi so se znašli v ječi zaradi
pomanjkanja hrane, dela in zato, ker so bili prepuščeni samim sebi. Opazil je, da
zaporniški sistem mladih ne popravi, kvečjemu pokvari tiste, ki so bili moralno zdravi.
Njegovo spoznanje je bilo, da je v mladih treba najti iskrico dobrega, vendar da to ni
dovolj. Poskrbeti je bilo treba, da ta iskrica ne bo ugasnila, ampak bo dala dovolj moči, da
mladi zgradijo pozitivno osebnost in se bodo na ta način zmoţni odgovorno vključiti v
druţbo. Vzgoja, ki teţi k polni uresničitvi človeka, mora upoštevati človeka kot celoto:
njegovo telesno, duševno, socialno in duhovno raven. V ta namen je ustanovil oratorij, ki
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je skrbel za celostno vzgojo mladega človeka. Za mlade je oratorij »dom, ki sprejema,
ţupnija, ki evangelizira, šola, ki uvaja v ţivljenje, in dvorišče za prijateljske stike in za
ţivljenje v veselju« (Konstitucije 1991, str. 43). Temeljno spoznanje je, da mladi
potrebujejo vzgojno okolje. Vzgajamo ne samo s poučevanjem ali spodbujanjem, ampak
tudi z dobrimi odnosi in z ustvarjanjem ozračja, ki je naklonjeno in spodbudno za dobro.

3.2 ZNAČILNOSTI PREVENTIVNEGA VZGOJNEGA SISTEMA
Don Bosko je svoj način delovanja oblikoval po različnih zgledih, kar je bilo večkrat v
nasprotju s pričakovanji njegovih sodobnikov. Tukaj je predstavljenih nekaj splošnih
značilnosti in smernic ravnanja.
Za don Boska je bilo rečeno, da je bil moţ dejanj. Ni pisal celovite razprave ali terorije o
svojem preventivnem vzgojnem sistemu, je pa podal pomembna znanstvena jedra v svojih
spisih in pismih. Bil je zelo pozoren na potrebe tistega trenutka zgodovine, v katerem je
delal. Njegov moto dela z mladimi je bil: »Naj ne bodo mladi samo ljubljeni, ampak naj
sami spoznajo, da so ljubljeni« (Don Bosko, po Nani 2011, str. 11). Pomembna temljena
izhodišča za delovanje z mladimi lahko po don Bosku strnemo:


ljubiti mlade tako, da bodo to tudi čutili,



mlade moramo osebno spoznati in jim slediti korak za korakom,



solidarni moramo biti z njihovimi ţivljenjskimi interesi,



razumeti moramo njihove potrebe in namere,



upoštevati okoliščine, v katerih ţivijo, odraščajo in razvijajo svojo osebnost.

Sam teh idej ni teoretično oblikoval, napisali in povezali so jih njegovi sledilci
salezijanci, ki so delali po njegovem sistemu. Na kratko bi temeljne ideje preventivnega
sistema lahko razvrstili takole:
1. don Boskovo delovanje je ukoreninjeno v temeljni osebni izbiri in usmerjeno v
delo za dobro v najširšem pomenu besede. Vodila ga je ljubezen do mladih, do
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vzgoje in skrb za ţivljenjske razmere in probleme mladih, s katerimi se je
srečeval.
2. svoje poslanstvo je usmeril na mlade, zlasti iz niţjih slojev, ubogih zapuščenih
in ogroţenih;
3. v vsakem fantu je iskal močne točke. V enem izmed njegovih dokumentov so
našli zapisano: »V vsakem fantu, tudi najbolj zapuščenem, je točka, dovzetna
za dobro; vzgojiteljeva prva dolţnost pa je, poiskati tisto točko, tisto občutljivo
srčno struno, in jo izkoristiti« (Don Bosko, Nani, 2011, str: 11);
4. njegov sistem temlji na razumnosti, ljubeznivosti in veri;
5. osnovna vzgojna struktura, ki temelji na dejavni prijateljski navzočnosti, ki
spodbuja pobude, vabi k rasti v dobrem in daje pogum za osvobajanje od
negativnih dejavnikov in spodbuja, kar je dobrega v posmameznikih in v
skupinah (»asistenca in preventiva«). Vzgojna struktura pa naj bi bila
osnovana na dinamiki, vlogah in duhu druţine;
6. eden izmed njegovih ciljev je bila tudi vzgoja človeka in druţbe v dobre
kristjane in poštene drţavljane.

Sledi malo bolj podroben opis osnovnih idej, katere je don Bosko ţivel in so temelj
njegovega praktičnega delovanja in so pomoč njegovim naslednikom pri delu z mladimi.
Različni avtorji so jim dali različne poudarke, jaz pa sem jih izbrala šest. Pred opisom
njegovih idej sledi samo še kratek povzetek opisa don Boskove osebnosti, ki nam pomaga
razumeti njega kot osebo in posledično uspešnost njegovih metod.
Ciglar (2004), poznavalec don Boska, ki je njegovo delo tudi strukturirano opisal, pravi,
da ţe samo beţna primerjava dveh spisov (Preventivni sistem pri vzgoji mladine in Pismo
iz Rima) pokaţe, kje je treba iskati vir za pravo razumevanje don Boskove vzgojne
metode. Prvi spis je poskus sistematičnega urejanja vzgoje, vendar če bi brali samo to
razpravo, ne bi mogli ujeti bistva preventivnega sistema. Pravi, da je treba dojeti don
Boska kot osebo. V Pismu iz Rima se nam kaţe kot ljubeči oče, ki je za svoje fante
pripravljen narediti vse. Čeprav nam pokaţe nekaj pomembnih metod, pa je pomemben
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predvsem zaradi tega, ker nam pokaţe duha preventivnega sistema. Preventivni sistem se
ni porodil za mizo. Ni izključno sad pedagoške literature. Prvi vir je don Bosko, njegovo
ţivljenje, njegova oseba in njegova vzgojna zavzetost. Don Boska se ne da »ujeti«.
Njegovega vzgojnega sistema se ne da uloviti v organizacijsko metodo vzgoje. Teţko ga
je presojati z objektivnega vidika (z vidika metode), ker je ves preţet z domačnostjo,
ljubeznivostjo in zaupanjem. Je globoko oseben in edino v svoji subjektivnosti je lahko
pristen, neposreden in kot tak učinkovit.
Vzgojitelj naj bi iz vzgoje napravil ţivljenjsko izbiro. To pomeni, da vzgojnega dela ne
moremo skrčiti na »obrt« in socialno vlogo, ki jo nekdo opravlja. Zato nekdo ne more biti
vzgojitelj osem ur, ampak 24 ur. Lahko rečemo, da je vzgoja umetnost, zato je potreben
globok notranji čut, ki pa se dopolnjuje s pedagoškim znanjem in metodami dela z
mladimi (Končan, 2005).

3.2.1 Vloga ljubeznivosti v preventivnem vzgojnem sistemu
»Dovolj je, da ste mladi, pa vas imam zelo rad« (don Bosko, 2003). Ljubezen, popolna
predanost mladim, s katerimi vzgojitelj dela, je tipično don Boskova. Gre za »značilno in
razločevalno prvino« (Ciglar 2004, str. 159) don Boskove vzgojne prakse. Večkrat je
ponavljal, da morajo vzgojitelji ljubiti to, kar ljubijo mladi, da bi potem mladi vzljubili to,
kar ţelijo vzgojitelji. Če pravilo ali zakon ni zapisan v srce, če ni sprejet svobodno, če ni
uresničen z osebnim prizadevanjem, bo vedno ostal le naprezanje za lojalnost in nič
drugega – ostal bo na ravni bontona. Prav prek ljubeznivosti se ves vzgojni sistem
spremeni v odnos prijateljstva, celotno vzgojno okolje pa v druţinsko ozračje, ki pomaga
ponotranjati vrednote. Tudi vprašanja reda, discipline in kazni je don Bosko uspešno
reševal v duhu svoje pedagogike srca. Treba je še dodati: ljubezen da, vendar razumna:
Don Boskova razumnost pri vzgoji pomeni pravo mero, preprostost, beg pred
izumetničenostjo, pretiravanjem in narejenostjo. Ljubezen, ki bi bila potlačena,
posladkana, osladna, bi bila pravo nasprotje don Boskove ljubeznivosti. Če ljubezen ni
uravnoteţena, potem vodi k nedozorelim odnosom, ki zavirajo čustveni razvoj. Mladi
morajo v vzgojitelju spoznati človeka, ki jih ima resnično rad, ki se resnično zanima za
njihove probleme in jim je resnično pripravljen stati ob strani (Ciglar, 2004).
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3.2.2 Vloga razumnosti v preventivnem vzgojnem sistemu
»Vzgojitelj se pri svojem delu opira na razumnost, to je iskanje dobrih razlogov, motivov,
človeške pameti in preudarnosti, pravega razmisleka, ki ga moramo ponuditi močem in
moţnostim vsakogar. Ne meče v en koš vseh brez razlike. Vedno ima pred očmi
konkretne ljudi s svojim imenom in priimkom, s svojimi leti in ţivljenjskimi ritmi.«
(Nanni 2011, str. 22)
Pravilniki in druge zahteve, ki naj jih bi mladi izpolnjevali, morajo biti razumni. Vsako
pravilo mora imeti tudi razlago. Vzgojitelj se nikoli ne sme zadovoljiti z odgovorom
»tako piše v pravilniku«. V skladu s starostjo in zmoţnostjo razumevanja je treba vzgojni
proces razloţiti. Mladi morajo poznati razlog svojega delovanja. Vzgojitelj mora biti tudi
pozoren, da pravilnik ne postane sam sebi namen, ampak da pomaga k dobremu
sobivanju in k rasti vsakega posameznika. Smiselno ga je treba prilagoditi razmeram in
posamezniku.

3.2.3 Vloga asistence v preventivnem vzgojnem sistemu
»Učitelj, ki ga vidiš samo na katedru, je učitelj in nič več; če pa gre s fanti na odmor, jim
postane brat. Če vidimo koga pridigati na priţnici, pravimo, da ne dela drugega kot svojo
dolţnost. Če pa spregovori besedo med odmorom, je to beseda človeka, ki ljubi« (Janez
Bosko 2003, str. 12).
»Mladi ne potrebujejo pridigarjev, vzgojiteljev govornikov, marveč porebujejo prijatelje,
ki jih spremljajo in jih razumejo, jim svetujejo in pomagajo, ki z njimi doţivljajo njihovo
ţivljenje, ki so jim povsem na voljo« (Ciglar, 2004, str. 62).
Izraz asistenca, ki ga je don Bosko vedno rajši uporabljal kot pa tradicionalnejši
»nadzorstvo«, je temeljnega pomena za preventivni sistem. Asistent je tisti, ki je vedno
navzoč, vendar ne gre za policaja ali varnostnika. Ne gre samo za telesno, temveč za
vzgojno navzočnost. Vzgojitelj zna modro in z vzgojnim občutkom izkoristiti vse
priloţnosti, ki se mu ponujajo. Pri don Bosku je znana tako imenovana »besedica na
uho«. To je kratka prijazna spodbuda ali opozorilo z namenom, da se mlad človek zamisli
nad svojim ravnanjem. Vendar asistenca ne pomeni samo navzočnosti, ki bi kontrolirala,
nadzorovala ali pazila, kdaj bo kdo naredil prekršek, ki bi ga bilo treba kaznovati. Eden
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od namenov je tudi preprečiti, da bi slabosti in napake mladih prišle pretirano do izraza,
da bi mladi zavili stran od tiste poti, ki omogoča zdravo zorenje osebnosti (Nani, 2011 in
Ciglar, 2004).
Pomemben vidik asistence je tudi solidarnost s svetom mladih. Kdor se zanima za mlade,
kdor jim ima kaj povedati, to lahko stori na najbolj učinkovit način tako, da ţivi z njimi.
Treba je stopiti na raven mladostnika, razumeti njegov poloţaj in situacijo, v kateri ţivi.
Šele ko je mladostnik razumljen in sprejet v tem in s tem, kar je, se lahko začne rast, ki
mu omogoča, da se postopno dviga k višjim ciljem. Vzgojitelj se mora naučiti brati
znamenja časov in razbrati vse pozitivno in dobro, ki se skriva v raznih pobudah in
načinih ţivljenja in razmišljanja mladih. Na ta način izhaja iz njihovih pozitivnih točk in
ne postavlja visokih ciljev, ki jih ni mogoče doseči.
Vzgojiteljeva navzočnost je predvsem v vlogi spremljevalca rasti, tistega, ki mlademu
človeku pomaga razumeti njegove notranje procese in mu hkrati pomaga analizirati
njegove odločitve ter sprejeti odgovornost zanje. Mladi pa se ne bodo zaupali nekomu, ki
je pri njih samo zaradi sluţbe, ampak se bodo zaupali pomembnemu drugemu. Mladi
morajo čutiti, da je vzgojitelj tam zaradi njih in da so na prvem mestu oni in njihovi
problemi, ne vzgojiteljevi. S tem da si delimo z njimi ţivljenje, se ustvarja tudi zaupanje.
In ko je vzpostavljeno medsebojno zaupanje, šele potem je mogoč resničen vzgojni
proces. V takem odnosu mladi ne bodo čutili vzgojiteljeve prisotnosti kot nekaj motečega,
ampak kot prijateljsko navzočnost. Vzgojitelj mora biti pozoren, da kljub intenzivnemu in
prijateljskemu odnosu vedno pušča svobodo posamezniku, da se odloči tudi drugače, kot
on misli, da je dobro in prav (Nani 2011, Ciglar 2004).

3.2.4 Vloga vzgojnega odnosa v preventivnem vzgojnem sistemu
Temeljnega pomena za vzgojo pa je tudi osebnost vzgojitelja. Don Bosko pravi, da je
vzgojitelj lahko vsakdo, kdor to hoče biti in ima rad ljudi. To, da nekdo opravlja nalogo
vzgojitelja, še ne pomeni, da je dober vzgojitelj. Vzgoja je najprej proces samovzgoje.
Človek, ki se sam ni pripravljen več spreminjati, ki ni zmoţen rasti, ne more biti
vzgojitelj, kajti pri vzgoji je temeljna vzajemna rast. Vzgojitelj mora biti človek, vreden
zaupanja, saj le tako postane za mlade pomemben drugi, pomembna opora na poti rasti
(Don Bosko, 2003).
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Nani (2011) povzema delo don Boska in pravi, da moramo pri vzgajanju po preventivnem
vzgojnem sistemu imeti pred očmi vrednote, h katerim teţimo. Pri vzgojnem ravnanju
veliko pričakujemo tudi od odnosov in njihovih interakcij ter komunikacije, od ozračja,
okolja, od tega kako znamo izkoristiti ugodne razmere (to kar smo s tradicionalnim
izrazom pomimenovali vzgojni čut, vzgojna previdnost, modrost) za oblikovanje
moţnosti delovanja. Vzgajamo pa ne samo s poučevanjem, ampak tudi z dobrim
odnosom, z ustvarjanjem ozračja, ki je naklonjeno in spodbudno za dobro, s postopnim
uvajanjem navad, postopkov in pametnih, poštenih medsebojnih odnosov, morda celo
strnjenih v pravila, pravilnike, statute, vzgojne načrte in plane za vzgojno ponudbo; s
povabilom, pomočjo in podporo pri izkušnjah svobode, odgovrnosti, kritičnosti in
solidarnosti. Nani (2011) pravi, da brez vzgojnega odnosa ni vzgoje. Don Bosko je bil kot
duhovnik v tedanjem času drugačen od drugih duhovnikov, ki se mladini niso znali
pribliţati. On pa se je takrat spustil na njihovo raven in se poskušal prek raznih dejavnosti
(hoje po vrvi, čarovniških trikov) pribliţati mladim.
V salezijanski tradiciji je bil vzgojni odnos preţet s toplimi poudarki (ljubeznivostjo,
prijateljstvom, očetovstvom, zaupanjem, naklonjenostjo, sprejemanjem, asistenco,
dolgotrajnim prijateljstvom). Bil pa je zaznamovan tudi z namero zahtevne ljubezni, ki
spodbuja k zavzemanju za vrednote in prebuja »čut za dolţnost« in uvaja v odgovornost.
Don Bosko je tudi napake, nedisciplino uporabil kot vzgojno izkušnjo. Kazen pa je jemal
kot sredstvo ozaveščanja za posameznika in spodbudo za prevzem odgovornosti.
Asistenca in prisotnost pa konkretno pomeni: biti mladim blizu, pridobiti si njihovo
zaupanje, vendar z obzirom in zvestobo; delati tako, da te sprejemajo in imajo radi kljub
drugačnemu poloţaju, vlogi, osebnosti, starosti in mišljenju.
Sicer pa se vzgojni odnos zopet vrača v središče človekovih zadev in osebnega razvoja.
Sicer pa ostaja za vzgojitelje »izziv« za iskanje pravega vzgojnega odnosa in njegove
kvalitete. Vzgojni odnos je morda danes bolj kot včeraj osnova za vzgojno komunikacijo
in skupno rast v človečnosti vzgajancev in vzgojiteljev. Don Bosko, ki je imel izjemen čut
za mlade, pravi: »Ne vznemirjajmo se, ne glejmo nanje (op. na mlade) zaničljivo, ne
ţalimo jih z besedami, bodimo sočutni ...«(Don Bosko, v Nani, 2011, str: 57).
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3.2.5 Dobrost v človeku
V središču don Boskovega preventivnega sistema je vedno oseba – mladostnik in njegove
temeljne potrebe, teţnje, drţe in naravnanost.
»Preventivni sistem igra z vsemi kartami na pozitivnem – na virih in moţnostih ţivljenja
in dobrote, ki jih je vsakdo dobil ob rojstvu, v druţini in v druţbi, kateri je pripadal.
Izhajati moramo iz te točke, pa naj je še tako minimalna ali celo uničena. To je oporišče
za obujanje volje k dobremu, za spodbujanje k oblikam pozitivnega in pristnega
samouresničevanja, s človeškim dostojanstvom do sebe, do drugih in do sveta (Nani,
2011, str. 21).

3.2.6 Vloga vere v preventivnem vzgojnem sistemu
Don Bosko spozna, da mora človek, če hoče ţiveti, tudi vedeti, zakaj ţivi, in imeti pred
seboj vrednote, za katere se splača ţiveti. Njegov vzgojni cilj je bil mlade vzgojiti v
»dobre kristjane in poštene drţavljane«. Mladim je ţelel posredovati pristne človeške in
krščanske vrednote. Vero je pojmoval kot tisto, ki išče razloge, danes bi rekli smisel
ţivljenja, in kot tisto, ki nas navdaja z optimizmom. Dajala je odgovor na vprašanje, kje
in kaj je smisel vsega tega, kar se mlademu človeku dogaja dan za dnem, in ali obstaja
upanje, da se ţivljenje obrne na bolje in ali je mogoče premagati teţave v ţivljenju. Torej
vera osmišljuje in navdaja z optimizmom.
Da bo mlad človek zmoţen svoje ţivljenje obrniti v pozitivno, je potrebna vzgoja za
svobodo. Prava svoboda ima dva pola: svoboda od in svoboda za. Svoboda od pomeni, da
mlad človek ni zasvojen z raznimi surogati, ki ne dajejo pravega odgovora njihovim
problemom. Svoboda za pa, da je zmoţen sprejemati odločitve, ki njegovo ţivljenje
pripeljejo na bolj kvalitetno raven (Vigano, 1995).

3.3 PROGRAM VZGOJNEGA DELA
Pri pripravi letnega programa dela v DJB vzgojitelje in druge, ki sooblikujemo program
ţivljenja in dela našega dijaškega doma vodi nekaj temeljnih usmeritev, ki temeljijo na
naslednjih predpostavkah (Program vzgojnega dela v Domu Janeza Boska).
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 Vzeti si čas za mlade
Mladi bolj kot materialne dobrine in primerne razmere za ţivljenje in delo potrebujejo
človeka za formalen ali neformalen pogovor, za nasvet ali kar tako … Tega se v DJB
še posebej zavedamo, zato dajemo velik poudarek navzočnosti vzgojitelja v vzgojni
skupini.
 Sprejetost v različnosti
Mladi so različni po svoji zunanjosti in razmišljanju, svojih sposobnostih in
aktivnostih, zato jih je treba obravnavati kot posameznike s svojo zgodovino in s
svojimi stopnjami razvoja.
 Dobra volja in optimizem
V okolju, kjer se mladi dobro počutijo, lahko tudi dobo razvijajo svojo osebnost. Zato
poskušamo ustvarjati sproščeno ozračje, tako v medosebnih odnosih kakor tudi v času
odmorov in dejavnosti.
 Zahtevnost
Zahtevnost daje rezultate ob ţetvi, saj se mlad človek izoblikuje v osebnost, ki je
sposobna kljubovati ţivljenju, ki dostikrat ni lahko. Še posebej to velja za področje
intelektualne vzgoje, saj gimnazijski program zahteva veliko študijsko aktivnost
mladih tudi v popoldanskem času.
 Skriti kotiček je samo moj
Mladi so v letih srednješolskega izobraţevanja še posebej občutljivi za tisto, kar
nosijo skrito v svojem srcu, zato je pomembno omogočanje in varovanje zasebnosti.
 Zdrav način ţivljenja
Trudimo se za zdrav način ţivljenja, zato ozaveščamo dijake o škodljivosti kajenja,
pitja alkoholnih pijač, uţivanja drog in raznih oblik nasilja in še posebej spodbujamo
športne aktivnosti.
 Pomen čistoče in urejenosti
»Kar se Janezek nauči, to Janez zna!« – ta stara misel velja še posebej za občutek
urejenosti in čistoče in predstavlja pomemben del vzgoje pri oblikovanju celovito
vzgojene osebnosti.
 Etična in religiozna vzgoja
DJB je ustanova, ki ţeli mladim privzgojiti občutek za vrednote s posebnim
poudarkom na krščanskih vrednotah, pri tem pa so poleg pogovora in razmišljanj na
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voljo še različne oblike druţenja, npr. sv. maše, ki jih mladi sooblikujejo, skupna
srečanja, pogovori …
 Soudeleţba
Pomembno je, da mladi lahko soodločajo pri vodenju ustanove. V ta namen se zelo
spodbuja njihova iniciativnost pri dejavnostih, kritičen odnos do pravil in ţivljenja v
domu. Dijaška skupnost ima priloţnost soustvarjati domski koledar in razne druge
pobude.
V teoretičnem delu diplomske naloge sem poskusila strniti spoznanja strokovnjakov na
področju treh različnih, vendar med seboj povezanih sklopov. Predstavila sem
mladostniško obdobje in razvojne naloge mladostnikov. Teme, ki se dotikajo
mladostniškega obdobja, odraščanja, potreb mladostnikov, dogajanj in spremem v tem
obdobju ter spoznanja o razvojnih nalogah, so mi pomagale, da sem laţje razumela in
raziskovala pogovore deklet. Pomagale so mi razumeti teme svojih pogovorov in
dogajanja v vzgojni skupini. Nadaljevala sem s poglavjem o temi vzgojitelja in njegove
vloge v dijaškem domu. Prevsem sem se osredotočila na vlogo vzgojitelja na svetovalnem
področju. V poglavju komunikacija in tehnike v svetovalnem delu v dijaškem domu sem
dala poudarek kompetenci vzgojitelja, ki mu pomaga, da lahko bolj učinkovito dela z
mladostniki prav na področju individualnega dela. Teoretični del sem sklenila s
predstavitvijo don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema. Delo po preventivnem
vzgojnem sistemu je namreč osnova za delo z mladostniki v našem dijaškem domu, poleg
tega je bil eden izmed namenov mojega raziskovanja tudi preveriti, ali sama delujem po
tem vzgojnem sistemu in ali je način vzgajanja po tem modelu še ustrezen. Diplomska
naloga bo v nadaljevanju prešla v empirični del, kjer sem še praktično preverila, ali
obstajajo kakšne povezave med potrebami mladostnic in razvojnimi nalogami, ter kakšno
je delo vzgojiteljice kot individualne svetovalke v dijaškem domu. Zanimalo me je
namreč, kakšne kompetence so dobrodošle pri individualnem delu z dekleti v dijaškem
domu, zato sem svoje delo z dekleti tudi opisala in ga v nadaljevanju empiričnega dela
tudi analizirala.
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ll EMPIRIČNI DEL
4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN NAMEN
RAZISKOVANJA
Delo vzgojitelja v dijaškem domu je kompleksno. Zadeva različna področja delovanja.
Vzgojitelj deluje neposredno s skupino mladostnikov, dela s starši, je v stiku s šolo, poleg
tega pa spoznava posameznike tudi osebno in prek tega deluje tudi na svetovalni ravni.
Področje individualnega dela vzgojitelja kot svetovalca zajema delo s posamezniki
matične vzgojne skupine in je usmerjeno v pomoč pri reševanju njihovih stisk, pri
osebnem spremljaju in podpori. Vlogo vzgojitelja kot svetovalca ţelim v svojem
empiričnem delu diplomske naloge pogledati pod drobnogledom. To sem naredila s
pomočjo temu prilagojene raziskovalne metode, s katero sem prek lastnih refleksij po
pogovorih z dekleti, raziskovala vlogo vzgojitelja. Prek pogovorov z dekleti spoznavala
teme, ki so jih v pogovorih odpirala dekleta. Pogovori z dekleti so bili nenačrtovani in so
bili opravljeni na pobudo mladostnic ali pa so nastali spontano v sobah deklet. Z
diplomsko nalogo ţelim raziskati, katere teme prihajajo na dan pri teh pogovorih, torej,
katere teme zaupajo mladostnice vzgojiteljici. Na podlagi tega ţelim odpreti razmislek o
tem, kakšne kompetence vzgojitelj potrebuje za odzivanje na teme, stituacije ali stiske, ki
jih mladostnice odpirajo. S pomočjo zapisovanja pogovorov in lastnih analiz sem
spoznavala svoje individualno delo s posameznicami. To mi je pomagalo raziskovati in
odkrivati lasten način individualnega dela z mladostnicami in poglobiti razmislek o
vzgojiteljevi vlogi v dijaškem domu.
Rada bi opozorila tudi na rabo besede vzgojitelj/vzgojiteljica. Kadar pišem o sebi kot
vzgojiteljici, uporabljam izraz vzgojiteljica. Kadar pa govorim na splošno o vzgojiteljih in
vzgojiteljicah, uporabljam moško obliko izraza – vzgojitelj, vendar je enakovreden in
hkrati zamenljiv z ţensko obliko besede.

5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Katere so teme in vsebine pogovorov, ki jih odpirajo mladostnice na
individualnih pogovorih z vzgojiteljico v dijaškem domu?



Kako svoje teme izraţajo v pogovoru in kako te teme delijo z
vzgojiteljico?
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Kako se potrebe mladostnic v dijaškem domu ujemajo/ne ujemajo s
potrebami mladostnic, kot jih opredeljuje teorija, in katere druge potrebe
dijakov se pojavljajo?



Kako kot vzgojiteljica doţivljam svojo kompetentnost, glede na
vprašanja/potrebe mladostnic, in kako se nanje odzivam?



Katere načine komunikacije in svetovanja kot vzgojiteljica uporabljam pri
odzivanju na teme, ki jih odpirajo mladostnice na individualnih
pogovorih?



Kako poteka delo vzgojitelja po preventivnem vzgojnem sistemu. Je
aktualno za delo s trenutnimi potrebami mladostnic?



Kako mladostnice v dijaškem domu sprejemajo individualno svetovalno
delo vzgojitelja?

6. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
6.1 VZOREC
V vzgojni skupini je 31 deklet, starih od 16 do 18 let. V mesecu opravljanja raziskave se
je za pogovor odločilo osem dekle, od teh je bilo šest deklet starih 16 let in so obiskovale
drugi letnik gimnazije, drugi dve dekleti pa sta obiskovali četrti letnik gimnazije. Dekleta
med tednom bivajo v dijaškem domu, konec tedna pa se vračajo domov. Prvi stik z
dekleti sem dobila lani, ko sem nadomeščala njihovo vzgojiteljico. Z njimi sem delala
pribliţno štiri mesece nesklenjeno. Letos pa sem skupaj s sovzgojiteljico in z njimi celo
šolsko leto in sem lahko spremljala njihovo ţivljenje v dijaškem domu.

6.2

INSTRUMENT IN NAČIN ZBIRANJA PODATKOV

Kot raziskovalni instrument za kvalitativno raziskovanje sem zaradi potreb in namenov
raziskave izbrala svoj način zbiranja podatkov. Dekleta so med letom, ko sem bila
njihova vzgojiteljica, večkrat prihajala na pogovor. Raznovrstne teme, ki so se odpirale v
pogovorih, so deloma kazale njihove potrebe in teţave, s katerimi so se dekleta soočala.
Ker sem bila z dekleti skoraj vsak dan, sem dobila idejo za način raziskovanja –
zapisovanje pogovorov. Predvidevala sem namreč, da bom na način, ko bodo dekleta
sponatano prišla na pogovor, ko me bodo potrebovala, dobila najbolj pristne rezultate.
Dekleta sem sezananila s svojim raziskovanjem in sem jih povabila, da prihajajo na
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pogovre kakor dotlej, s tem da jih bom na koncu pogovora vprašala za dvoljenje, da
pogovor uporabim v diplomski nalogi. Odločila sem se, da bom en mesec zapisovala
pogovore. Pogovori so spontani in nenačrtovani, saj so dekleta prišla, kadar so pogovor
potrebovala. Včasih je do pogovora prišlo, medtem ko sem se sprehajala po sobah. Po
vsakem pogovoru sem si napisala krajši povzetek pogovora – oporne točke, ki so mi
pomagale, da sem isti večer doma pogovor čim bolj natančno in poglobljeno zapisala s
svojimi besedami. Zapisovala sem prevsem zgodbo, ki jo je povedala, namen – zakaj je
prišla na pogovor, do kakšnih ugotovitev sva prišli, kako je potekal pogovor, zapisala sem
kakšno posebnost, predvsem pa sem se osredotočila na čim bolj celosten zapis pogovora.
K vsakemu zapisu pogovora pa sem pripisala tudi svojo refleksijo, iz katere sem lahko
črpala informacijo o svoji vlogi in oblikah svetovalnih odzivov na teme mladostnic. V
refleksiji sem torej opisala svoje počutje med pogovorom, svoje delovanje in način
komunikacije. Poskušala sem s svojimi besedami reflektirati svoje individualno delo z
mladostnicami in si narediti lasten pregled delovanja in odzivanja na pogovor z
mladostnico. Podroben opis refleksije je sledil vsakemu zapisu pogovora in je prav tako
nastal še isti večer, kot je potekal pogovor.
Iz raziskave pa nisem mogla izločiti celostnega odnosa, ki ga imam z mladostnicami, ker
jih ţe nekaj časa poznam in so pogovori, na katerih temelji raziskava, vpeti v širše
odnose, ki jih imamo in gojimo in niso ločeni ali izolirani od njih. Pogovore je teţko ločiti
od siceršnjega dogajanja v medsebojnih odnosih v dijaškem domu, zato sem kje še dodala
kontekst, ki bralcu pomaga videti celotnejšo sliko. Pogovori so bili v kakšnem primeru
nadaljevanje preteklih pogovorov oz. opis dogajanja, katerega ozadje je bilo znano meni
kot sobivajoči vzgojiteljici, bralcu pa ne. Zato so v zapisih tudi moji prispevki, ki
pomagajo bolje razumeti dogajanje.
Če bi izbrala intervju, bi lahko umetno ustvarjala potrebe in teme, o katerih se
pogovarjajo ali jih zadevajo. Tak način zbiranja podatkov, ko sem en mesec namenila
opisani raziskavi, je moţen zaradi moje stalne prisotnosti v dijaškem domu. Tako sem
lahko sproti spoznavala, kaj se jim dogaja in kako se jaz kot njihova vzgojiteljica
odzivam, ter to tudi zapisala.
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V svoji diplomski nalogi sem ţelela raziskati, katere teme odpirajo mladostnice in katere
potrebe skozi pogovore izraţajo v tem specifičnem obdobju njihovega odraščanja.
Zanimalo me je, katere teme zaupajo meni kot svoji vzgojiteljici, hkrati s tem sem lahko
opazovala svoje odzive in prek tega razmišljala o vlogi vzgojitelja in njegovih
kompetencah ter njihovi ustreznosti, glede na izraţene potrebe najstnic. S tem ko sem
izbrala tak način zbiranja podatkov, sem poskusila ohraniti to spontanost prihajanja na
pogovore in tako zajeti teme, ki jih vsakodnevno zadevajo.
Opozoriti moram še, da sem tem pogovorom dodala še primer Doroteje. Vsi, razen tega
pogovora, so nastali spontano in z izraţeno ţeljo s strani mladostnic. Dorotejin primer je
nastal drugače od drugih. Ona ni prišla prostovoljno na pogovor, ampak sem ga opisala
kot primer, ki se je dogajal v času, ko sem delala raziskavo. Z njeno privolitvijo sem ga
tudi dodala, saj se mi je zdel vsebinsko bogat, hkrati pa sem se ob tem primeru veliko
naučila. Na pogovore se nisem pripravljala sproti in vnaprej in sem bolj poslušala, kaj se
bo spontano odprlo v mesecu raziskovanja, ki sem ga namenila zbiranju podatkov. V
januarju 2011 sem zbirala in zapisovala pogovore in ob koncu meseca sem imela zbrane
pogovore s sedmimi dekleti in svoje refleksije.
Kakor sem zapisala, so dekleta, ki so sodelovala v pogovorih, pripadala vzgojni skupini
31 deklet. Na pogovor so prišla samo nekatera, čeprav je bila dana moţnost vsem
dekletom. Pojavi se torej vprašanje, kaj botruje temu, da so samo ta dekleta prišla na
pogovor. Gotovo je bilo v tistem času v vzgojni skupini pri vsaki izmed deklet veliko
različnih tem, vendar je verjetno veliko tudi razlogov, zakaj dekleta niso prišla na
pogovor. Razmišljala sem, da je odvisno od odnosa med vzgojitelji in dekleti, koliko
dekleta zaupajo vzgojiteljici, koliko in kakšne teme pa rešijo z vrstniki. Morda se
nekatera dekleta niso odločila za pogovor tudi iz razloga, ker je bilo v ozadju dejstvo, da
gre lahko pogovor v zvezi z diplomsko nalogo, in bi tega ne bi ţelele. Sama sem pri
obdelavi upoštevala pogovore, ki so nastali spontano in v katere so deklta prvolila in sem
jih vključila v raziskavo. Za vzgojno delo z dekleti pa je gotovo dober razmislek tudi, kaj
vpliva na to, da nekatera dekleta ne prihajajo na pogovore.
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6.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Po prepisu pogovorov in zapisih svojih refleksij sem v besedilih večkrat prebrala in sproti
podčrtovala pomembne teme in podatke. Poleg besedil sem napisala kode prvega in
drugega reda, ki sem jih potem zdruţila v kategorije oz. teme, ki so se v pogovorih
najbolj očitno pojavile. Teme sem nato opisala v analizi in jim dodala primer iz prepisov
pogovorov. Pri obdelavi podatkov sem izluščila teme mladostnic in se nisem toliko
osredotočila na posamezne primere, interpretacijo njihovega doţivljanja ali videnja
teţave. Bolj sem se osredotočila na teme, o katerih sem se pogovarjala s posameznimi
dekleti.
Pri obdelavi svojih refleksij sem se osredotočila na svoje ravnanje in reagiranje med
pogovori. Tako sem poskusila iz zapisov refleksij izluščiti vse, kar sem mi je zdelo
pomembno pri komunikaciji in svetovalnih pogovorih. Pomanjkljivost takih zapisov
pogovorov je, da se pogovori niso ohranili v celoti, saj sem se odločila, da jih ne bom
snemala. Pri tem sem dala predost temu, da teme mladostnic ne bi bile ustvarjene umetno.
Ker pa ni dobesednega prepisa pogovora, sem kasneje pri zapisovanju lahko podatke
beleţila selektivno. Torej sem si zapomnila tisto, kar je bilo glede na moj referenčni okvir
pomemmbno. Zapise sem delal in pisala iz svojega gledišča. Prav tako sem izgubila točne
navedke njihovih besed in svojega izraţanja in komunikacije. Posamezne primere
pogovorov v diplomski nalogi samo kratko opišem, da bralcu pomagam predstaviti osebe.
Celoten pogovor z reflekijo ter kodami pa prilagam v prilogi. V teh predstavitvah izhajam
iz pogovorov z dekleti, na kratko pa predstavim tudi ozadje teh pogovorov, pri čemer
izhajam iz svojega siceršnjega razumevanja in videnja deklet. Da oseb ni moţno
prepoznati, sem jih preimenovala in zakrila tudi druge osebne podatke.

7. KRATKE PREDSTAVITVE POGOVOROV
V tem poglavju sem na kratko predstavila osebe, ki so sodelovale v pogovorih, in na
kratko opisala vsebino pogovora z določeno osebo. Teme, ki jih odpiram, se razvijejo iz
tiste vsebine, ki jo je dekle odprlo v pogovoru. Te predstavitve so narejene na podlagi
pogovorov kot tudi na podlagi mojega siceršnjega poznavanja deklet, se pa osredotočajo
na teme, ki jih dekleta odpirajo v pogovorih. Celoten zapis pogovora z mojo refleksijo je
kodiran v prilogi diplomske naloge. Tukaj moram še omeniti, da sem sicer opravila deset
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pogovorov in zapisov, sodelovalo je osem deklet, kar pomeni, da sta dve dekleti prišli v
tem času dvakrat na pogovor.
V pogovore nisem vključila krajših povzetkov svojih refleksij. Podrobna analiza mojih
refleksij je obdelana v poglavju analize podatkov, od koder je viden moj način delovanja
pri individualnem delu z mladostnicami. Primer refleksije pa je prav tako zapisan v
prilogi, kjer je razvidno, kaj vse sem pri sebi opazovala.
Da bo branje razumljivo, moram na začetku opozoriti, da se v besedilu večkrat pojavi
beseda cimra/e, ki označuje dekleta, ki ţivijo v isti sobi. Besede nisem nadomestila z
besedo sostanovalke, ker se mi zdi ustrezna in opiše sostanovalke v isti sobi dijaškega
doma.

7.1

JACINTA

Jacinta se je v času mojega zbiranja podatkov v januarju znaša v teţavah, ki so se
preteţno dotikale njene druţine. K meni je prišla dvakrat na pogovor, prvič je prišla in
povedala, da se starša ločujeta, drugič pa, ko je doma izbruhnil močan prepir. Doma je
tudi sicer med staršema pogosto prihajalo do prepirov in nekega popoldneva je prišlo tako
daleč, da je oče zaradi jeze mamo pustil zaprto zunaj hiše. Vsemu temu sta bili priči tudi
Jacinta in njena sestra. Oče je hudo bolan in zaradi tega po Jacintinem pripovedovanju
tudi osebnostno spremenjen. Jacinta je zgodbo o očetu razkrila v pogovorih, ko se je
vrnila v dijaški dom in je bila polna vtisov po dogodkih, ki so se zgodili doma. Povedala
je, da oče nikogar ne spusti do sebe, niti mame ne. Mama ima tudi drugega partnerja.
Mama je zaradi nevzdrţnih razmer doma začela razmišljati o ločitvi. Jacinte taka
odločitev sprva ni vznemirjala, kasneje pa jo je vse bolj obremenjevala in skrbela. Ona
naj bi po ločitvi namreč ostala sama z očetom na kmetiji. Kmetija, delo in ţivali ji
pomenijo namreč največ v ţivljenju. Jacinta deluje v druţbi asocialno in teţko navezuje
stike z drugimi. V vzgojni skupini ni našla nikogar, s komer bi si bila bolj blizu. Situacijo
doma sicer razume in ve, da je bolje, da se starša ločita, vendar jo prepiri staršev ob koncu
tedna psihično utrudijo. Ima prijateljico iz druge vzgojne skupine, s katero se veliko
druţita in v kateri je našla sorodno dušo, ki razume njeno povezanost z naravo. S cimrami
je večkrat imela prepire in v svoji vzgojni skupini ni našla nikogar, ki bi jo razumel.
Včasih ji zmanjka motivacije za učenje, običajno je še teţje, kadar se doma starša
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prepirata. Ima še mlajšo sestro, s katero se po karakterju precej razlikujeta. Jacinta je v
druţini predvsem tista, ki se veliko ukvarja tudi s teţavami svojega očeta in mu svetuje,
pomaga in ga bodri. Oče je nanjo navezan, saj tudi prosti čas preţivita skupaj ob delu na
kmetiji. Oboţuje konje in jahanje.

7.2

IZABELA

Prišla je na pogovor zaradi slabih ocen v šoli. Sama je ţe na začetku omenila, da ima
teţave s koncentracijo in motivacijo za učenje. Pojavile so se slabše ocene v šoli in
skrbelo jo je, da med spraševanjem ne bi vsega pozabila. Teţave z učenjem v dijaškem
domu povezuje tudi s teţavami, ki jih imajo dekleta v njeni sobi. Ker pogosto zvečer ne
more zaspati, je utrujena in potrebuje zato več časa, da se skoncentrira in pripravi k
zbranemu učenju. Ne počuti se razumljeno, ko omeni, da si ţeli miru zvečer. Čeprav se s
cimrami razumejo, imajo teţave s komunikacijo in razumevanjem druga druge. Zelo je
navezana na druga dekleta in potrebuje veliko pozornosti, zato ji je teţko, ker sta cimri, s
katerima se je prej veliko druţila, dobili fanta. Tako ji tudi primanjkuje druţbe in ostaja
sama. Razume sicer njun poloţaj in to, da sta sedaj več s fantoma, vendar se počuti
osamljeno. Poleg tega se ji zdi, da je občutljivega značaja in jo veliko dogodkov tudi
prizadene in vpliva, da se ne more učiti. Opazila sem, da potrebuje posluh in veliko
spodbude za kakšno spremembo delovanja.

7.3

KARNI

Karni me je presenetila s tem, ko je prišla na pogovor in je začela omenjati problem
občutka ničevosti v sebi in tega, da nima volje, da bi kaj naredila zase, da bi šla ven in se
malo sprostila. Misli namreč, da bi jo moral nekdo spraviti ven in jo spodbujati, da bi kaj
naredila. Ţeli si samo spati. Ta občutek pa ji to motivacijo tudi pobira. Karni kot članica
vzgojne skupine običajno deluje popolnoma drugače. Je navduševalka in idejna vodja za
projekte, ki jih izvajamo. Pogosto ona druge spodbuja in jih podpira in posluša v njihovih
teţavah. Lani sta ji umrla oči in očim, na katera je bila navezana, vendar je obe smrti
sprejela. Pozitivno vpliva tudi na druge, saj jim pomaga pri učnih teţavah.
V pogovoru je omenila teţave s prehranjevanjem. Povedala je, da doma, med vikendom,
poje veliko sladkarij. Zelo se bori sama s seboj in z ţeljo po hrani. Rekla je, da doma
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nima urnika hranjenja, kot ga imamo v Ţelimljah, kjer hrana ni na dosegu roke. Doma pa
ima to svobodo, da lahko je kadar koli in se tudi teţe upre ţelji. Ko pride v nedeljo nazaj
v dijaški dom, se v njej pojavi občutek slabe vesti, da je preveč pojedla. Pravi, da nima v
sebi idealne podobe »suhice«, ampak si ţeli, da bi se znala uravnoteţeno prehranjevati, ne
pa enkrat pretirano jesti – doma med vikendom, sicer pa si ničesar privoščiti. Doma ţivijo
v teţki situaciji, saj je mama tragično izgubila partnerja, ki je skrbel za druţino. Mama
sedaj z nizkimi dohodki preţivlja druţino s tremi otroki.

7.4

BRINA

Prišla je na pogovor z namenom, da bi si postavila kakšen cilj in na novo postavila
vrednote. Povedala je, da je malo zmedena, čemu bi posvetila več pozornosti. Lani leto
bila odlična in se je veliko tudi učila. Letos se je pojavila teţava, ker ne ve, ali naj se trudi
za odličen uspeh ali ne, saj so v ospredje prišle tudi njene prijateljice in prosti čas.
Svojemu delu in aktivnostim dati vrednost in smisel. Sicer pa je Brina lani veliko časa
porabila za učenje in ji ni uspelo navezati tako tesnih stikov. Letos je zamenjala cimro in
s sedanjo imata lep prijateljski odnos. V pogovoru si je ţelela na novo postaviti vrednote,
po katerih bi ţivela. Prek pogovora, ki je bil najprej naravnan na to, kaj ji veliko pomeni v
ţivljenju, sva prišli na temo odnosov v njeni druţini. Bila je razočarana, ker se ji zdi, da je
doma na sprejemajo. Brat ne sprejme njene odločitve za šolo in tega, da se veliko uči.
Oče ne razume, zakaj hodi vsako nedeljo k maši. Poskušala sem ji razloţiti, da je njene
starše morda strah, da bi postala »verna«, morda nimajo izkušnje z vero, kakršno ima
sama. Brat pa ima drugačne prioritete glede učenja in morda ne razume, čemu ona toliko
časa porabi za učenje. Oče je napisal tudi svojo avtobiografsko knjigo in ona je še ni
prebrala. Našla je rešitev problema, da bo prek prebiranja knjige lahko bolj razumela
svojega očeta. Na koncu je kljub vsemu ţelela priti do dna dilemi, ali naj več časa posveti
šoli in se tako trudi za odličen uspeh ali naj se manj ukvarja s šolo in več časa preţivi ob
dejavnostih z vrstniki. Prišla je do odgovora, da se bo trudila, ampak se bo zavedala, da je
tudi prosti čas pomemben. V skupini jo, drugače kot lani, vidim kot aktivno pobudnico, ki
se rada udeleţi dejavnosti. Veliko se trudi za lasten napredek, za skupino in za odnose z
drugimi. Kot najbolj ţgoča tema se je pokazalo iskanje njene identitete in kako se
predstaviti drugim. Ţeli si poiskati svoje mesto v druţbi in dobiti potrditev, da je to, kar
dela, prav.
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7.5

TINKARA

Tinakara je druţabna, veliko časa preţivi s prijatelji na igrišču. Sicer je v skupini
pripravljena sodelovati. Prišla je na pogovor, ker jo moti njena flegmatičnost. Ţelela mi je
opisati svooj pogled na učenje in šolo. Zdi se ji, da v šoli veliko snovi ni uporabnih za
njeno ţivljenje, in ne vidi smisla, da bi se učila nepomembne stvari. Tudi učenje ji dela
probleme, saj ji v osnovni šoli ni bilo treba delati skoraj nič za šolo, saj je bilo šolsko delo
dovolj. Na gimnaziji, katero obiskuje, pa je snov bolj obseţna in zahtevnejša. Opazila je,
da se teţko odpove vsem dejavnostim, ki so organizirane v dijaškem domu. Večkrat se jih
udeleţi, zato pa ji pogosto zmanjka časa za šolsko delo. Teţko se loti učenja in drugih
stvari, ki ji povzročajo napor, zato bolj malo časa posveti delu za šolo. V šoli pa so ocene,
glede na njene sposobnosti, prenizke. S tem pogovorom, ko mi je razlagala, da jo moti
njena osebnostna lastnost – flegmatičnost, se je začela zavedati, da je morda vseeno
brezbriţna do šole in da je sposobna doseči boljši uspeh. Mene je sicer Tinkara
presenetila s svojim problemom, ker običajno niti ne pride na pogovor, še manj pa sem
pričakovala, da jo moti njena flegmatičnost. Imela sem občutek, da je imela potrebo
povedati, do česa je prišla, jaz pa sem ji s pogovorom pomagala osmisliti učenje v
gimnaziji ter jo spodbudila k učenju, saj da je sposobna.

7.6

ROMANA

Z Romano sem imela dva pogovora. Prvi pogovor je bil izveden na njeno ţeljo, drugi pa
je nastal na mojo pobudo, ko sem se sprehajala po sobah. Romana v skupini malo
sodeluje. Skupaj s cimrami so pogosto upornice proti različnim dejavnostim vzgojne
skupine in ne dajejo pobud za aktivnosti in drugo sodelovanje. V tem pogovoru pa mi je
ţelela povedati, kako teţko ji je ţiveti s cimrami. Najprej niti ni vedela, kje naj začne.
Nato je začela s konkretnim primerom, da sta s cimro prišli v spor, ker jo je opozorila, da
bi bilo dobro, da bi se učila matematiko, ki jo naslednji dan popravlja. Cimra, ki običajno
nosi masko nasmejanega obraza, ji je to zamerila. Prepir je bil samo povod za to, da se je
Romana zamislila nad njihovimi odnosi. Vidi jih kot neiskrene. Ţeli si biti »ona ona«. V
sebi pa nosi veliko strahu, ker ena izmed cimer zaradi teţav v druţini nosi masko in za
svoje teţave krivi svoje starše in vzgojo, druga pa ima zelo močen karakter. Vse brez
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zadrţkov pove neposredno in marsikoga tudi uţali. Romana pa si ţeli samo pristnega
prijateljstva. Da bi tudi cimre opazile njeno slabo voljo in ţalost in bi ji znale prisluhnit.
Ima namreč občutek, da ona prva pristopi in ponudi pomoč. Romana pa je drugačna in
noče sodelovati v vseh »uporih« proti domskim pravilom, vendar ji je teţko delovati proti
njima.
Ob naslednji priloţnosti pa sem jo med sprehodom po sobah samo vprašala, ali se je ţe
kaj uspelo pogovoriti s cimrami. Povedala je, da ne. Čaka namreč konec leta, da bo kot
študentka začela na novo vzpostavljati odnose z drugimi cimrami. Povedala je, da še
vedno igrajo druga pred drugo. Še vedno jo je strah povedati cimrama, da si ne ţeli biti
njuna cimra v študentskem obdobju. Romana se jima kar ne more upreti in jima sledi. Kot
cimro jo je povabila tudi Doroteja, s katero ima en nerazrešen konflikt še z začetka
srednje šole. In sedaj ne ve točno, kako naj se odloči. Med pogovorom mi je omenila tudi
to, da naj bom malo bolj pozorna, ker me nekatera dekleta okrog prinašajo. Rekla je, da
mi pravijo nekaj, naredijo pa nekaj drugega. Da dostikrat kar rečejo, da bodo naredile, kar
jim naročim, potem pa se zgodi, da tega namerno ne naredijo. Ţelela si je tudi, naj bom
bolj stroga pri pospravljanju, da naj pospravijo sobo, ne pa da jih kar pustim, da delajo,
kakor hočejo. Zahvalila sem se ji za opozorilo in ji razloţila, da ţal ne morem nikoli
točno vedeti, kaj one naredijo z mojim naročilom, je pa res, da bi lahko preverila, ali so
izpolnile obljubljeno.

7.7

SAMANTA

Samanta je letos v skupini zelo dejavna, dela in organizira skupinske projekte in je
pobudnica za različne dejavnosti v dijaškem domu. Dela veliko na sebi, s tem da pogosto
prihaja na pogovore in rešuje zagate. Tisti dan je prišla, da bi ji pomagala razumeti
situacijo, ki se ji je zgodila med vikendom. V njeni druţini nimajo navade, da bi se veliko
pogovarjali med seboj. Med vikendom pa je mama naredila nekaj, česar prej še ni nikoli.
Prišla je v njeno sobo, se usedla na mizo in jo spraševala, kaj je bilo kaj v šoli, kako se
ima. Samanta namreč ni bila navajena tega, da bi njena mama prišla k njej v sobo in se je
ţelela pogovarjati. Ker se ji je zdelo tako nenavadno, ji je bilo kar malo neprijetno, saj ni
vedela, kaj naj se z njo pogovarja. Poskusili sva iskati, kako naj ji pove, da je ne bi
zavrnila, saj se ji po eni strani zdi lepo, da jo zanima, čeprav tega ni povedala na glas.
Tako sva skupaj skozi pogovor prišli do ugotovitve, da ji ni treba govoriti o osebnih
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temah, ampak o tem, kar sama presodi, da ji ţeli povedati. Tako bo namreč ohranila stik s
svojo mamo.

7.8

DOROTEJA

Dorotejin primer pa je nekoliko poseben in sem ga dodala, ker je vsebinsko bogat in
zanimiv. Zdruţen iz več pogovorov, dogodkov, ki sva jih imeli v enem mesecu in sem jih
strnila v krajšo predstavitev.
Z Dorotejo sva prvi stopili v stik, ko sem prišla delat v dijaški dom. Veliko sva se druţili
in postali sva si zelo blizu. Ona je bila veliko v moji pisarni, postopoma se je začela pri
meni celo učiti. Veliko mi je zaupala, veliko spraševala za moje mnenje. Naslednje leto,
ko sem se vrnila v dijaški dom, pa je med nama prišlo do konflikta, ker je pripravljala
»upor« proti nočnemu vzgojitelju, češ da je nečloveški, da se ne pogovarja z njimi in je
zelo strog. Na moj predlog, da naj naredijo sestanek in napišejo pozitivne in negativne
stvari ter mu naj razloţijo, kako se počutijo, je reagirala obrambno, saj je moj predlog
videla kot moje nestrinjanje z njenimi idejami upora in kot osebno zavrnitev. Prvič sem
občutila oseben napad nase, saj jo je moje nestrinjanje močno prizadelo. Bila je jezna, saj
je pričakovala od mene, da bom na njihovi strani in da jih bom razumela. Jaz pa sem jo
zavrnila. Obe sva se počutili nerazumljeni. Ona z moje strani, ker ni čutila mojega
sočutja, in jaz, ker ni razumela moje reakcije. Jaz pa sem ţelela s svojo reakcijo podpreti
nočnega vzgojitelja in tista dekleta, ki so se z njim strinjala. Z vzgojiteljem sva se poznala
in sem razumela njegovo reakcijo. Bil je na novo in ţelel, da bi se dekleta čim prej
umirila in zaspala. Nekaterim dekletom je bil njegov način dela všeč, ampak so se bale
nastopiti proti večini. Po tem prepiru sva se z Dorotejo oddaljili. Pozneje je prišlo še do
enega konflikta, in sicer v zvezi z mojo prepovedjo barvanja hodnika. Na dan, ko naju s
sovzgojiteljico ni bilo v dijaškem domu, si je ona ţelela pobarvati hodnik. Razloţila sem
ji, da je hodnik skupni prostor in da je dobro, da vse sodelujejo in pomagajo vsaj z
idejami. Bila je jezna, ker sem ji postavila mejo. Opazila sem njeno reakcijo na katerokoli
mojo prepoved. In sicer to, da se brani in zelo napadalno reagira, saj ţeli izraziti to, kar
verjame. Takrat sva naredili kompromis, in ko je zbrala dovoljenja vseh deklet v vzgojni
skupini, je potem kljub prepovedi prebarvala hodnik. Bila sem razočarana in jezna.
Pozneje sem jo skupaj s starši srečala na hodniku vzgojne skupine in sem staršem rekla,
če potrebujejo govorilne ure. In smo kar na hodniku začeli pogovor o tem, kako je. Z
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Dorotejo sva imeli nerešen konflikt zaradi barvanja hodnika in sem rekla staršem, če se
lahko z Dorotejo pogovoriva. Na tem pogovoru je bilo veliko izrečenega, in sicer veliko
jeze in razočaranja nad mano. Da je ne razumem in da nisem vzgojiteljica, kot sem bila na
začetku, ko sem si vzela čas zanje. Da sem se iz prijateljice spremenila v vzgojiteljico in
da se slepo drţim pravil. Poskusila sem ji razloţiti, da sem jaz tudi vzgojiteljica in da je
moja naloga biti na strani vseh. To ne pomeni, da nimam osebnega stika z njo kot osebo,
ampak so v vzgojni skupini tudi druge, ki imajo prav tako potrebe in ţelje. In da je moja
naloga poleg pogovarjanja z njimi tudi vzdrţevanje reda in da so tudi pravila temu
namenjena. Moje »nove« vloge ni mogla sprejeti in razšli sva se z dogovorom, da bova v
primeru nestrinjanja poskusili razumeti druga drugo in da bo v primeru kršitve tudi
kaznovana. Saj se je večkrat zgodilo, da je brez predhodnega obvestila zapustila dijaški
dom in odšla k fantu.

8. ANALIZA PODATKOV
Ob pregledovanju, kodiranju in analiziranju zapisov, nastalih na podlagi pogovorov z
mladostnicami, sem prišla do raznovrstnih tem, ki so se pojavljale v pogovorih. Poleg
tega sem lahko opazovala tudi svoje delovanje pri individualnem delu z dekleti v
dijaškem domu. Po vsakem pogovoru sem zapisala refleksivni del, kjer sem razmišljala in
reflektirala predvsem temo pogovora in lastne prispevke v njem, na podlagi tega pa sem
odprla razmislek o svoji vlogi vzgojiteljice.
Zapisov pogovorov nisem analizirala, glede na osebe, ki so sodelovale v pogovorih,
ampak sem iskala teme, ki so se v pogovorih pojavljale, in temam pripisala značilne
odlomke iz prepisov pogovorov. Izpisi iz pogovorov in mojih refleksij so označeni v
poševnicah. Poleg izpisov sem na koncu prepisa zapisala tudi ime osebe, ki je sodelovala
v tistem pogovoru. Kjer ni navedene osebe na koncu prispevka, pomeni, da je to odlomek
iz moje refleksije.
Opozoriti moram, da teme, ki sem jih izpostavila, niso samo tiste, ki se najbolj pogosto
pojavljajo v pogovorih, ampak vse, ki so se v pogovorih odprle, ker sem ţelela v svoji
diplomski nalogi prikazati raznovrstnost tem in dati prostor za kakšno novo temo, ki je v
prebrani literaturi o dijaških domovih in teorijah o razvoju ne omenja. Med temami pa
niso samo tiste, ki so jih dekleta izrecno omenjala v pogovorih, v smislu: »Danes se ţelim
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pogovarjati o tem in tem,« ampak tudi teme, ki so se odprle med samim pogovorom in so
lahko iz začetne teme prešle tudi na druga področja.

8.1 ANALIZA TEM POGOVOROV
V poglavju, kjer v nadaljevanju pišem o temah mladostnic, so (v poševnem tisku)
vključene za ilustracijo preteţno teme iz zapisov pogovorov in je manj prispevkov iz
zapisov mojih refleksij. Te pridejo na vrsto v poglavju analize mojih refleksij, ki sledi
temu poglavju.

8.1.1 Šola
Šola je ena izmed pogostih tem pogovorov v dijaškem domu. Dekleta čez dan veliko časa
preţivijo ob delu za šolo in teţave, o katerih se veliko pogovarjajo tudi med seboj, se
dotikajo šolskega ţivljenja in problemov, ki nastanejo v zvezi z učenjem.
V dijaškem domu so se v pogovorih pokazale teţave, povezane s koncentracijo,
motivacijo za učenje in načini učenja.
V dijaškem domu je mnogo dejavnikov, ki lahko motijo učenje: velika skupina deklet,
učenje v učilnicah, omejene učne ure, ropot. Izabela je med pogovorom izpostavila tudi
temo učenja, zato /... sva reševali problem koncentracije med učenjem (Izabela)/. Prav
tako je razmišljala o načinih učenja in o tem, kdaj je najprimernejši čas za učenje: /Ob
razmišljanju je ugotovila, da ji gre najboljše čim prej po šoli oz. med prvimi učnimi
urami. Zato marsikdaj ţe med odmorom dela šolske naloge, da bi ji več časa ostalo za
učenje (Izabela)./ Ugotovila je tudi, da za določene predmete potrebuje več časa: /Prišli
sva do zaključka, da potrebuje več časa, ker je snov pri slovenščini obseţnejša in teţja
(Izabela)./ Veliko šolskih predmetov in zahtevnejša snov glede na osnovnošolsko
povzroča teţave, saj morajo dekleta pri sebi na novo ustvariti načine učenja, ki so
ustrezni. Tako je Izabela pogosto poskusila pisati domače naloge ţe med odmorom, da bi
ji tako več časa ostalo za učenje redne snovi.
Koncentracija pri učenju je močno povezana tudi z motivacijo. Ob vsem delu je
pomembno, da dekleta najdejo motiv, da bi se lotile dela.
Motivacijo za čim boljši uspeh zmanjšujejo tudi drugi dejavniki, kot je vpliv prostočasnih
dejavnosti. Brina: / je povedala, da je malo zmedena glede uspeha v šoli, ker ne ve, ali naj
se trudi za odličen uspeh ali naj bo zadovoljna s prav dobrim uspehom in ji tako ostane
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več časa za prostočasne aktivnosti (Brina)./ Motivacijo za učenje jim jemlje tudi
neuporabnost učne snovi. Tinkara si ţeli, da bi lahko videla uporabnost snovi, tako se ji
zdi bolj koristno, če preţivi prosti čas s prijatelji in s svojim fantom. /Kakor, da se ne bi
znala motivirati in za učenje snovi, ki se ji ne zdi uporabna za njeno ţivljenje. Pravi, da se
veliko laţje uči, če ve, zakaj se uči in če se ji zdi snov uporabna. ... Poleg tega ima
Tinkara tudi fanta, s katerim tudi preţivita veliko časa skupaj, zato se je tudi teţje
posvetila šolskemu delu. Pravi tudi, da se ji zdi nesmiselno ves čas porabiti za šolo, ker se
lahko v dijaškem domu udeleţi veliko zanimivih dejavnosti, ter da se ji šola ne zdi glavna
stvar. Ni storilnostno naravnana, zato ji je cilj pomemben za motivacijo (Tinkara)./ Tudi
ona je slabo motivirana zaradi velike količine in teţavnosti snovi: /Na gimnaziji, katero
obiskuje, je drugače. Ker šolsko delo ni dovolj. Pogosto mora delati še na učnih urah
(Tinkara)./
Vidimo, da dekleta sama povezujejo šolsko ne/uspešnost tudi s svojim karakterjem:
/Pravi, da je ţe po naravi bolj panična in da jo skrbi veliko stvari. Tudi pri učenju se
teţko zbere (Izabela)./
Tudi teme, ki se bolj dotikajo pouka v gimnaziji, rešujejo dekleta v dijaškem domu. Ena
izmed stisk, ki jo omenja Izabela, je strah pred spraševanjem: /Povedala je, da jo je strah,
da na ustnem spraševanju dobi »black out«, ker se ji je to ţe enkrat zgodilo (Izabela)./
Glede teţav s samim načinom učenja in teţav glede zahtevnosti šolske snovi, pa se med
sošolci dogajajo tudi raznovrstni konflikti in nesporazumi. Jacinta se zaradi teţkega
prepira med staršema ni mogla učiti, razočarana je bila nad situacijo v šoli: /V šoli se ji je
zgodila še neprijetna situacija pri latinščini. V ponedeljek bi morala biti vprašana in se
med vikendom ni mogla naučiti prav zaradi prepira staršev, ki jo vznemirja. Odločila se
je, da bo profesorici opisala situacijo in se opravičila. Profesorica je razumela njeno
teţavo in je ni vprašala. Ţal pa je ni razumela sošolka, ki jo je, čeprav je vedela, kaj se
dogaja pri Jacinti doma, zavrnila, da je cel razred pustila na cedilu, kajti na vrsti je bila
za spraševanje. Nerazumevanje jo je najbolj razjezilo in uţalostilo (Jacinta)/. Pri Jacinti
pa je kljub slabemu učnemu uspehu biologija eden izmed priljubljenih predmetov in je
lahko predmet močna točka zanimanja, saj ji daje občutek uspešnosti: /Začela mi je
zavzeto pripovedovati o nalogah, o vsebini tekmovanja (Jacinta)./ Šola je lahko tudi
dejavnik, ki pomaga pri občutku uspešnosti in posledično boljši samopodobi. Tudi teme,
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ki so se dogajale v šoli, so predmet pogovora v dijaškem domu. Sicer bolj na odnosni
ravni.

8.1.2 Vrstniki, cimre
V sobah dekleta s svojimi cimrami navezujejo tesnejše odnose. Večinoma so cimre tiste, s
katerimi dekleta preţivijo največ časa, zato so pogoste tudi medsebojne interakcije. V
odnosih je veliko lepih trenutkov, kakor tudi trenutkov, ko jim je teţko in se morajo
veliko usklajevati. Včasih je usklajevanja premalo in pride do nesoglasji med njimi. V
sobi so zbrana štiri dekleta z različnimi karakterji, ki se med seboj šele spoznavajo. Imajo
različne navade in potrebe, zato je usklajevanje nujno. Včasih pa kljub temu ne gre
gladko in se znajdejo v nesoglasjih. Izabela ima drugačno potrebo po spanju kakor druga
dekleta. Na pogovoru je: /problem iz učenja spontano prešel na problem odnosov med
cimrami. Povedala mi je, da se zvečer večkrat znajde v situaciji, ko si ţeli spati, vendar ne
more, saj cimre kljub njenim opozorilom pred spanjem klepetajo. Povedala jim je ţe
večkrat na lep način, vendar se ji zdi, da je ne razumejo oz. je ne jemljejo resno
(Izabela)/. Sicer pravi, da se s cimrami dobro razumejo, čeprav je kar teţko, /... ker imata
sedaj dve cimri fanta in jih je to med seboj malo razdelilo, ker sta oni dve večino časa s
fantoma (Izabela) .../ Medosebni odnosi so večkrat tako intenzivni, da se dekleta naveţejo
druga na drugo in je razhajanje zaradi drugih dejavnikov teţak prehod. Ker je ţe sama
doţivela podobno, ko je imela fanta, je razumela: /Presenečena sem bila, da je Izabela ţe
sama razumela dekleti, ki sta zaradi sveţe zaljubljenosti bolj razposajeni in se večinoma
druţita s fantoma, vendar ji je kljub temu teţko, da je ne poslušata./
Tudi Jacinta ne čuti razumevanja s strani vrstnic, morda zaradi nenavadne povezanosti z
naravo deluje asocialna. /... Veliko punc je ne razume v tem njenem svetu narave in zelo jo
prizadene, ko ostane sama. Vedno ravna z drugimi zelo dobrohotno, ampak je zavrnjena
tako s strani vrstnic, staršev in tudi v šoli nima blesščečega uspeha. Tudi cimra, s katero
sta tudi dobri prijateljici, jo včasih zavrne (Jacinta)./ Jacinta ţivi na kmetiji, kjer ni imela
druţbe in ni dobro razvila medosebne komunikacije. Pri Jacinti in še pri drugih dekletih je
običajno velika teţava pri komunikaciji; reševanju problemov, izraţanju teţav s pomočjo
pogovora. /Romano je zmotilo to, da si je vzela čas za masiranje druge cimre. Opozorila
jo je, da ima »popravca« in da bi bilo dobro, da bi se začela učit. Cimra ji je osorno
odgovorila, da se bo ona ţe učila, ko se bo sama hotela./ Cimra je namreč njeno
dobrohotno opozorilo vzela kot napad nase. Ne znajo povedati svojih ţelja, ker si ne
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upajo. Ker Romana nima veščin uspešne komunikacije, pride do strahu, ker se boji
cimrinih reakcij: /Iskali sva načine, kako bi jima povedala, kaj jo muči in kaj si ţeli.
Govorila je o tem, da je to zanjo teţka naloga, ker je ena cimra zelo močnega značaja, z
drugo pa je teţko to, da si vse teţave prikriva. Strah jo je tudi naslednjega leta, ker ne ve,
kako naj jima pove, da ne bi ţelela, da so skupaj cimre v študentskem stanovanju in tudi
tega jim ne more povedati (Romana)./ V tem, da v sobah ostanejo nekatere teme
neizrečene in da cimre nosijo maske, priča tudi Romana, ko pravi, da /... cimrama večkrat
kar sledi, čeprav se z njima ne strinja in muči jo to, da ne more biti to, kar si ţeli biti,
ampak počasi izgublja svoj jaz. Boji se postaviti zase. Strah jo je cimrinih zavrnitev in da
bi tako ostala sama (Romana)./
Dekleta so vpletena tudi v ţivljenja drugih cimer. Poznajo njihove karakterje, odnose
doma, veliko si povedo in si med seboj pomagajo. Romana ve za teţave ki, jih ima cimra
in ji ţeli pomagati, ampak ne najde pravega načina. Opazila je, da ima /… njena cimra
teţave v svoji druţini in za svojo nemoč krivi prav druţinsko situacijo, v kateri je
odraščala (Romana)/. Odgovornosti za svoje ţivljenje ne prevzema sama. Nemoč pokaţe
tudi v nadaljevanju: /Rekla je, da tudi pri cimrah ne misli več kaj dosti vlagati energije.
Raje bo počakala, da bo šolsko leto minilo, in bo na faksu začela znova vzpostavljati
odnose (Romana)./ Po mesecu dni so bile teţave s cimro še vedno prisotne: /Do Romane
sem prišla med sprehodom po sobah, in ko sem videla, da je brez cimer, sem se odločila,
da jo vprašam, kako ji gre, če se imajo v sobi kaj bolje. Rekla je, da ni kakšnih večjih
sprememb, da še vedno veliko igrajo druga pred drugo./ Romana pa si ţeli pristnih
odnosov: /Potem je kar vrelo iz nje, da ji ţeli pomagati, pa ne ve kako. Ţeli si tistega
prijateljstva, ko bi lahko druga drugi stali ob strani, vendar se ji zdi, da ona tista prva
opazi nelagodje na cimrinem obrazu in ji je hudo (Romana)/. Osebni stiki in odnosi
zaradi intenzivnega skupnega ţivljenja pa so, kakor jih čuti Romana, včasih tudi
neprijetni.
Teţave v odnosu so se pri Romani kazale ţe pred štirimi leti, ko se je več druţila z
Dorotejo in se je počutila v odnosu neenakovredno in izkoriščeno Bili sta dobri
prijateljici, vendar se je njuno prijateljstvo skrhalo, ko se je počutila izkoriščeno: /…
Romana se je počutila malo izkoriščeno, ni hotela več hoditi z njo, ker je vedela tudi to,
da so se drugi fantje norčevali iz nje in da jo je fant »vrtel okrog prsta« (Romana)./ Tako
sta se takrat tudi razšli. Letos, pa ji je Doroteja poslala e-sporočilo: /…da se ji Romana
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lahko pridruţi v njenem stanovanju, kjer bosta bivali kot študentki. Romana ni bila
prepričana, ali si ţeli z njo ţiveti, ker je med njima ostal še en nerešen primer iz začetka
srednje šole./ Njuna komunikacija in odnos sta zaradi nerešenih teţav izpred štirih let še
vedno ovirana.

8.1.3 Vrednote in identiteta
Obdobje mladostništva je iskanje in odkrivanje svoje identitete. Zanimivo se je ta tema v
desetih pogovorih pojavila večkrat. Brina je prišla z jasno izraţeno ţeljo, da ţeli
opredeliti vrednote: /Prišla je na pogovor, ker si je ţelela, da bi se malo pogovorili o
njenih teţavah. Povedala mi je, da si ţeli postaviti kakšen cilj, da si ţeli najti in
razporediti vrednote, ki so ji trenutno pomembne v ţivljenju ... Zdi se ji, da mora
ovrednotiti svoja dejanja in o njih razmisliti, ker bo tako bolje vedela, kaj je, kaj počne in
da je to prav (Brina)./ Ob pogovoru je razmišljala /…, da ji veliko pomeni vera, druţina,
prijatelji, šola, pa tudi prostočasne dejavnosti, kot so: hip hop, italijanščina, potovanja,
jahanje … (Brina)/. Ţelja po tem, da bi dekleta našla svoj pravi jaz, pokaţejo s tem, ko se
ţelijo pogovarjati o teh temah. Teţave nastanejo, ko v ţelji po pristnih odnosih ne morejo
biti to, kar so pred svojimi najbliţjimi. Podobno se je dogajalo Romani, ki si ţeli pristnih
odnosov brez pretvarjanja: /V sebi čuti, da si ţeli drugačnih odnosov, ampak ne najde
moči, da bi kaj spremenila. Ne ţeli si več tega pretvarjanja in igranja, ki ga čuti s strani
cimer. Ţeli si bolj pristnih odnosov. Romana cimrama večkrat kar sledi, čeprav se z njima
ne strinja, in muči jo to, da ne more biti to, kar si ţeli biti, in počasi izgublja svoj jaz.
Strah jo je delovati proti njima, ker jo je strah, da bi ostala sama. … Ampak ji manjka
samozavesti in moči, da bi bila pred njima to, kar je (Romana)./ Dala mi je vtis, da se ji
zdi pomembno, kako jo vidim jaz: /Zopet ţelja po tem, da si ţeli, da jo drugi sprejmemo
kot osebo, brez njene maske (Romana)./
Dekleta opazijo pri sebi potrebo, da bi kaj spremenile in naredile na sebi. Karni se je
spoprijemala z občutkom ničevosti. /Začela je, da čuti neko ničevost v sebi. Da nima
volje, da bi kaj pametnega počela in da ostaja kar v sobi. Povedala mi je, da se teţko
spravi k delu, h kakšni dejavnosti. Povedala ji je, da ji je jasno, kaj je v ţivljenju dobro in
kaj ne, da ve, kaj je koristno zanjo in kaj ne. Vendar ji manjka energije, da bi še naredila
kaj zase (Karni)./ Tudi na pogovor je prišla z idejo da, /nima nič pametnega za povedati,
da najbrţ ne bo nič uporabnega za mojo diplomsko nalogo (Karni)/. Osebnostne teţave
pa se med seboj povezujejo z različnimi področji. Pri Karni se občutek praznine in
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ničevosti povezuje z njenim načinom prehranjevanja: /Pravi, da poje veliko preveč
sladkarij, nato se v nedeljo, ko se zopet vrne v dijaški dom, pojavi občutek slabe vesti.
Zase pravi, da ve, kaj je zanjo koristno in kaj ne. Teţko pa se je drţati svojih obljub
(Karni)./
Tinkara se spopada s svojo flegmatičnostjo: /Rekla, je da si gre na ţivce, ker je preveč
flegmatična./
Nekatere svojih osebnih teţav ne rešujejo z vrstnicami, ampak najdejo tolaţbo v naravi:
/Ko začne govoriti o svojih konjih in o kmetiji, pa običajno na te tegobe kar pozabi.
Takrat se kar spremenita njen obraz in mimika. Jaz prav uţivam, ko ona pripoveduje o
svojih dogodivščinah na kmetiji, koliko ve o ţivalih in kako jih razume (Jacinta)./

8.1.4 Čustva
Med raziskovanja tem mladostnic v dijaškem domu sicer nisem naletela na primer, ko bi
si dekleta ţelela pogovarjati prav o čustvenem doţivljanju. Sem pa lahko opazovala
njihova čustva v različnih situacijah. Ena izmed pomembnih prostorov, kjer si dekleta
prek interakcije lahko izmenjujejo čustvena doţivljanja, je soba. Odnosi med cimrami
prinašajo različne odzive na dogodke in druge medsebojne stike. Do močnega čustvenega
odziva pa je prišlo tudi med menoj in Dorotejo. Poleg čustev jeze, razočaranja, morda
celo sovraštva je pokazala tudi močan čustven odziv z jokom. Vse to me je presenetilo,
saj je bil najin odnos prej prijateljski: /Z Dorotejo sva bili lani veliko v stiku, skupaj sva se
pogovarjali, ona je veliko časa preţivela pri meni v pisarni, kdaj se je tudi učila pri meni,
veliko sva si zaupali in počasi je najin odnos preraščal v bolj prijateljskega./ Ko je prišlo
do konflikta z nočnim vzgojiteljem in ko nisem bila na njeni strani, kar je glede na najino
prijateljstvo pričakovala, so bila njena čustva v afektu zelo direktna: /Nato je začela jokati
in mi napadalno rekla, da je izgubila zaupanje vame, ki ga je imela, da si ţeli, da bi bila
nazaj Tina, ne pa neka narejena vzgojiteljica, ki jim teţi./
Počutila se je ogroţeno in me tudi ni mogla slišati, kaj ji ţelim povedati. Ker me ni sproti
obveščala, ko je odhajala k svojemu fantu, sem jo opozorila, da naj mi, prosim, pove, kdaj
odide iz doma, saj sem odgovorna zanjo. Sama je bila sicer prepričana drugače, saj je z
razlogom, da je polnoletna, opravičila svoje izostajanje brez obveščanja mene: /Doroteja
se je takrat razjezila in je jokala, češ da naj neham teţiti glede tega, ker nimam za to
razloga./ Ni razumela, da me mora samo obvestiti in lahko gre.
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Karkoli sem ji nato prepovedala ali jo opozorila, je vzela kot osebni napad, saj kljub
pogovoru nisva dokončno razumeli druga druge. Močno jezo je doţivljala, ko sem ji
prepovedala pobarvati steno na hodniku: /Da je jezna, ker ji nisem dovolila prebarvati
stene in je bil moj edini razlog: »Zato, ker sem vzgojiteljica.«/ Zaradi močnega navala
čustev in jeze je bilo ovirano razumevanju mojega razloga proti barvanju stene.
Pri Doroteji sem lahko opazovala čustva jeze in razočaranja, spremljala sem tudi odziv
Jacinte na to, da se starša ločujeta: /Ko sem jo vprašala, kako vidi odločitev svoje mame,
mi je povedala, da jo tudi mama sprašuje, če je ne bo nič prizadela ločitev. Pa ji je
razloţila, da je to njena stvar in da razume, da teţko ţivi z očetom./ Po določenem času,
pa je postalo drugače: /Čeprav je rekla, da je ločitev staršev ne skrbi, ji je šlo danes med
telovadbo kar na jok, ko se je spomnila na situacijo doma. Nikoli prej je ni skrbel odnos
med njima. Prav tako je opazila, da jo je prizadela mamina odločitev za ločitveni
postopek. Mama je ţe kdaj prej omenjala ločitev, ampak sedaj pa, ko gre bolj zares in ko
ji je še terapevtka rekla, da mora najprej poskrbeti zase potem pa šele za moţa, jo prvič
skrbi, kako bo (Jacinta)./

8.1.5 Prosti čas
Prosti čas predstavlja precejšen del bivanja v dijaškem domu. Imajo veliko moţnosti za
ukvarjanje s športom, glasbo, osebnim delom. Karni je omenjala občutek ničevosti in
tega, da se med prostim časom teţko pripravi, da bi naredila kaj aktivnega. Pogosto je
ostala kar v sobi. /Ţeli si samo spati. Misli, da bi jo moral nekdo spodbujati in jo
»priganjati«, da bi kaj koristnega naredila./ Časa za prosti čas sicer ne morejo izbirati
same, ker je z urnikom določen, vendar ga je kljub temu treba izkoristiti takrat, ko je čas
temu namenjen. Nekateri imajo teţave s tem, kako si razporediti delo in prosti čas. Ker
imajo veliko dela za šolo, pogosto delajo naloge med prostim časom. Tako kakor sem
zgoraj ţe omenila primer Izabele.
Brina pa je zaznala neravnovesje med časom, ki ga posveti šoli, in prostim časom: /Sedaj
pa čuti potrebo, da bi si zastavila cilj in si zanj prizadevala, da ga uresniči, ker je
razmejena med tem, ali naj se trudi in da vse od sebe ali naj bo bolj prosta med prostim
časom./ Trud za uspeh na šolskem področju predstavlja dekletom teţave, saj se odločajo
med tem, koliko časa posvetiti in se truditi za ocene in koliko časa posvetiti prostemu
času.
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8.1.6 Prehranjevanje
Dekleta se s prihodom v dijaški dom srečajo z vrstnicami in prek primerjanja in
opazovanja ter odzivov oblikujejo pogled nase. Ker je zunanja podoba in njeno
doţivljanje tudi del oblikovanja celotne identitete, dekleta o videzu veliko razmišljajo in
se primerjajo. Tako se dogaja, da z uravnavanjem količine hrane skrbijo za svoje postave.
V sebi pridejo do konflikta, koliko naj pojedo in kaj, da bi ohranjale lepo postavo. Karni
na primer pravi, /da ves čas misli na obroke. Tak način razmišljanja jo moti, ker je
pozornost stalno usmerjena v hrano (Karni)/. Teţave s prehranjevanjem pa niso vedno
povezane s primerjanjem, ampak imajo tudi druge vzroke. Lani sta ji v kratkem časovnem
obdobju umrla oči in očim. Z obema se je dobro razumela. Pri njej sem občudovala to
mirnost, s katero je prebolela obe smrti. Pogosto opazim njeno šibko samopodobo in
osebno nespoštovanje. Čeprav je zelo učno sposobna, ne vidi tega uspeha. Prihaja iz
neurejene druţine, kjer je poleg smrti še stanovanjsko-finančna teţava, saj je mama edina
zaposlena in dela za ekstremno nizko plačo.
V ozadju tem, ki se pojavljajo pri mladostnicah, ne smem ostati samo pri temah, ki jih
povedo, ampak moram videti ozadje problema, kot se je pokazalo pri Karni.
Omenjala je problem prehranjevanja, za katerega se izkaţe, da ima drugačno osnovo.
Videla sem, da je treba teţave vzeti v kontekst celotnega poznavanja osebe in jih široko
tudi reševati. Pri pogovorih tega večkrat nisem opazila in sem se lotila reševanja posledic
problema, ne pa da bi iskala vzrok. Večkrat mi je uspelo problem povezati tudi z drugimi
segmenti posameznic: /Spodbujala sem jo, naj razmisli, kaj se dogaja doma in ali to
dogajanje vpliva na njeno prehranjevanje doma. Rekla je, da ji v dijaškem domu daje
okvir ţe sam urnik dijaškega doma in s tem tudi časovna ureditev hranjenja, doma pa ima
hrano vedno na dostopu oči in roke in si jo prav zaradi tega razloga večkrat privošči./
Pogovori so sčasoma prišli tudi na področje prehranjevanja in teţav, povezanih s hrano.
Karni je /… začela omenjati problem hrane ..., da se lahko odpoveduje sladkemu, da ne
poje preveč. Med vikendom pa se ji plan podre in se pogosto se ne more zadrţati. Pravi,
da poje veliko preveč sladkarij, nato se v nedeljo, ko se zopet vrne v dijaški dom, pojavi
občutek slabe vesti. Medtem ko biva v dijaškem domu, se veliko odpoveduje hrani in biva
v enem ekstremu, medtem ko doma veliko več poje in je v drugem ekstremu./ Misel na
hrano in prehranjevanje ji vzame precej časa za razmišljanje, prav tako se pojavi še
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problem občutka slabe vesti, kar zna biti obremenjujoče. To potrdi s trditvijo v
nadaljevanju: /Rekla je, da ves čas misli na obroke. Tak način razmišljanja jo moti, ker je
pozornost stalno usmerjena v hrano. Tukaj zaradi strukture urnika in skupnih obedov ne
more obroka dobiti prej in mora čakati. Doma pa tega ustaljenega ritma prehranjevanja
nima in mora imeti veliko več nadzora nad tem, kdaj in koliko poje./
Sicer pa nima popačene predstave o svoji telesni podobi: /Razloţila mi je, da pozna svojo
postavo in si ne ustvarja laţne suhljate in idealne postave, ampak si ţeli predvsem to, da
bi spremenila način ţivljenja v bolj zdravega. Glede hrane pa je prišla do zaključka, da
bo poskusila čim bolj uravnovešeno prehrano in bo poskusila jesti v manjših ekstremih,
da bo nekatera ţivila zamenjala z bolj zdravimi (temna čokolada, sadje) vendar mora
delati na tem počasi in ne s prevelikimi pričakovanji (Karni)./ Šele pri analizi sem
opazila, koliko sem se pri pogovoru ukvarjala s hrano in ne z ozadjem problema.

8.1.7 Druţina (odnos s starši)
Karni je pri svojih štirinajstih letih doţivela smrt očeta in očima, ki jih je preţivljal: /Lani
sta ji v kratkem časovnem obdobju umrla oči in očim./ Poleg tega, da sedaj v druţini
manjka oče, z njim manjka reden dohodek, kar prinaša nove probleme.
Nekatere je prizadela smrt bliţnjih druţinskih članov, druge pa ločitve v druţini. Jacinta
pa deluje flegmatično, vendar nosi v sebi skrbi, ki se dotikajo njene druţine: /Nekaj časa
nazaj mi je zaupala, da imajo v druţini probleme, da se bo mama odselila od doma, ker z
očetom, ki ima neozdravljivo bolezen, ne more več ţiveti (Jacinta)./ Sicer pa misli, /da je
prav da se ločita/. Jacinta ima tudi druge strahove: /Zelo jo skrbi, kako bo z njenim
očetom, ko se bo poslabšalo stanje njegove bolezni. Po eni strani razume mamico in se
strinja, do bi se odselila, po drugi pa jo skrbi. Nekako ne daje občutka, da jo skrbi.
Včasih pa me preseneti, ko vsa ţalostna sedi na postelji (Jacinta)./ Prevzela je tudi vlogo
čustvene pomoči svojemu očetu: /Oče je hudo bolan in ne more sprejeti teţke bolezni.
Jacinta očeta večkrat spodbuja in bodri z pripovedovanjem, kaj dobrega in uspešnega je
ţe naredil (Jacinta)./ Hkrati rešujeta teţave, ki se tičejo odnosa očeta in mami, pride v
sobo in potrebuje Jacintino čustveno oporo, ona pa je do njega direktna: /Vendar je šla do
očeta, kajti on jo upošteva in njej ne bi fizično nikoli naredil nič. Rekla mu je, da je sam
kriv, da imata tak odnos z mamo, da je jezna nanj in da ji gre na ţivce, ker se tako
obnaša./… /Pozneje, ko je mami ţe odšla, je prišel v sobo k Jacinti oče in ga je morala
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poslušati. Povedala mu je, da bo s takim načinom izgubil njeno mamo (Jacintia)./
Problemi z alkoholom in psihične teţave očeta ovirajo pri opravljanju druţinske vloge:
/Rekla je, da sta šla starša po predavanju šla z mamico na pijačo in povedala je, da se je
oče napil. Menda je popil sicer samo eno pivo, vendar, kakor je povedala, ker oče ne pije,
se ga je hitro prijelo. Oče je bila razočaran, ker ni na predavanju veliko razumel, njegova
bolezen je namreč ţe posegla na področje razuma. Jacinta je predvidevala, da je zaradi
kombinacije alkohola in njegovega razočaranja ter jeze na mamo prišlo do tega, da je
mamo zaprl ven in je ni hotel spustiti v hišo (Jacinta)./ Jacinto je ta dogodek pretresel in ji
prinesel dodatne skrbi in onemogočil normalno delo za šolo. Pri Jacinti se je zgodila tudi
izredna situacija: /Ko je mamo spustil noter, je spakirala kovček, vzela sestro in skupaj
sta šli k njeni prijateljici prenočit. Sestra se ga namreč zelo boji (Jacinta./ Poleg
druţinskih prepirov, ki nehote vključujejo tudi Jacinto, so doma tudi v finančnih teţavah:
/Mama menda ţe od oktobra ni poravnala stroškov dijaškega doma. Zato sem ji
predlagala odločbo za zniţanje stroškov, kar bomo v naslednjih tednih tudi uredili
(Jacinta)./ To ugodnost ji lahko ponudi dijaški dom, druge oblike druţinske pomoči niso
iskali, vendar je na vprašanje, ali si starši iščejo kakšno pomoč, odgovorila, /… da je oče
obiskal tudi ţe strokovno pomoč, ko je bilo ţe res hudo. Sicer pa ima oče enega samega
prijatelja, s katerim se druţi in ki mu pomaga. Sicer pa nima nobene druţbe (Jacinta)./
Brina je zanikala vrednoto druţine z besedami razočaranja: /Rekla je, da ji druţina toliko
ne pomeni, ker je brat ne razume dobro in se norčuje iz nje, češ ali bo nuna, ker hodi na
tako gimnazijo. Velikokrat jo tudi oče ne razume pri tem, da si ţeli hoditi k maši (Brina)./
Tudi pri Brini starša nista v dobrih odnosih: /Nato mi je povedala, da se doma starša ne
razumeta dobro in da se z njima ne more pogovarjati. Začutila sem nekakšno nemoč, ker
je rekla, da si jima ne upa ničesar povedati nazaj./ Prav tako ima površen odnos z
bratom: /Tudi bratu ne more povedati, kako se počuti ob tem, ko ji govori, da bo nuna.
Pravi, da je drugačna od drugih v druţini (Brina)./ Slabi odnosi vplivajo na to, da domov
ne zahaja rada: /Teţko gre za konec tedna domov in se vedno bolj veseli, ko pride v dijaški
dom, kjer se bolj počuti doma (Brina)./ Brina se je lotila teţave tako, da je predlagala, da
bi prebrala njegovo knjigo: /Zdelo se mi je pomembno, da si ţeli razumeti svojega očeta,
in to bo ugotovila morda tudi prek njegove knjige. To bi pomenilo lahko tudi, da bi laţje
navezala stik z njim in bi tako prišla laţje v kontakt, v pogovor (Brina)./ Povedala je: /Ko
bi razumela očeta, bi tudi razumela njegov pogled in njegove skrbi (Brina)./
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Glede pogovorov s starši imajo dekleta različne potrebe. Samantina mama se prej z njo ni
pogovarjala, sedaj pa si ţeli več stika z njo. Pravi, /da se je njena mama spremenila in da
si kar naenkrat ţeli pogovarjati z njo (Samanta)./ Ne razume maminega vedenja:
/Vprašala me je, če vem, kaj si mama ţeli od nje oz. kaj naj ji reče, ker se doma niso
nikoli pogovarjali. Običajno so se glasno »zdrli« drug na drugega (Samanta)./ Druţinske
tragedije, prepiri doma in nepredvidljive situacije doma vplivajo na doţivljanje
mladostnic in spodbujajo razmišljanje o teh situacijah.

8.1.8 Odnos z vzgojiteljico
Vključila sem tudi temo, ki je sicer izrecno same niso izpostavljale, je pa bila večkrat
drugače omenjena med pogovori. Karni mi je razloţila, kaj pomeni zanjo dobra
vzgojiteljica: /Na koncu pa je spontano povedala, kdo se ji zdi dobra vzgojiteljica.
Povedala je, da mora imeti izkušnje in jih znati deliti. Da zna problem poslušati in ga ne
reševati namesto dijaka, ampak ga znati z vprašanji pripeljati do lastne rešitve. Njeno
mnenje je, da vsak lahko najde rešitev v sebi, ker se najbolj pozna (Karni)./
V pogovorih iščejo v vzgojitelju svojega zaupnika: /Rekla je, da sem se ji zdela primerna
oseba, ki bi ji lahko to zaupala (Brina)./ Vprašajo za mnenje in jih zanima, kaj bi na
njihovem mestu jaz naredila: /Vprašala me je, če sem si jaz upala o tem govoriti s starši
(Brina)/.
Doţivela sem tudi negativne odzive glede svojega dela. Doroteja je bila razočarana nad
spremembo, ko je opazila, da sem tudi tista, ki jim postavlja meje in jih kazuje. Rekla mi
je, /da sem se čisto spremenila in sem iz prijateljice postala vzgojiteljica ter da s tem
svojim novim načinom dela ne bom mogla delovati v taki skupini (Doroteja)/. Doroteji je
bilo teţko, ker nisem bila na njihovi strani: /Ker prej so me imele rade zato, ker sem se
jim znala pribliţati, jih poslušati, jim stati ob strani, sedaj pa sem jim pokazala hrbet, ker
sem bila bolj na strani nočnega vzgojitelja (Doroteja)./ Teţavo je videla v tem, da sem se
začela bolj strogo drţati pravil. /Bilo ji je teţko, ker sem postala vzgojiteljica, nisem pa
več prijateljica, in izpolnjujem svoje delo na podlagi pravil in nisem več taka kot včasih,
ko sem si vzela čas zanje. Da me ne more več spoštovati (Doroteja)./ Vzgojiteljica mora
imeti po njenem mnenju oseben pristop: /Ona je veliko poudarjala ta oseben pristop, ki
jim daje občutek, da so nekdo, ne pa da so osebe, ki se morajo samo drţati pravil
(Doroteja)./
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S strani Romane je bilo izrečeno tudi opozorilo: /Nato mi je tudi rekla, naj bom malo bolj
pozorna, ker me nekatera dekleta okrog prinašajo. Rekla je, da mi pravijo nekaj, naredijo
pa nekaj drugega. Da dostikrat kar rečejo, da bodo naredile, kar jim naročim, potem pa
se zgodi, da tega namerno ne naredijo. Ţelela si je tudi, da bom bolj stroga pri
pospravljanju, da naj pospravijo sobo, ne pa da jih kar pustim, da delajo, kakor hočejo
(Romana)/. Dekleta so med pogovori omenjajo tudi svoje videnje mene kot vzgojiteljice
in gotovo je negativna kritika lahko v razmislek temu, kako delam.

8.2 ANALIZA MOJIH REFLEKSIJ
Pri analizi svojih refleksij sem se osredotočila na opis svojega delovanja pri
individualnem delu z mladostnicami. Opazovala sem svojo komunikacijo z njimi, v
kakšnih primerih svetujem in kdaj samo poslušam, opazovala sem, kako jih spodbujam in
v kašnih primerih z njimi delim tudi svoje izkušnje. Poskusila sem zbrati najrazličnejše
načine svojega delovanja in odzivov pri pogovorih z dekleti in sem jih poskusila v
interpretaciji tudi ovrednotiti. Torej nisem gledala na pogostost, ampak na pojavnost
različnih oblik svojega odzivanja, uporabljenih tehnik in pristopov.

8.2.1 Reševanje problemov
Rada bi poudarila, da je ena izmed prvih tem, ki sem jih izluščila iz svojih refleksij,
usmerjena na razmišljanje o problemih, ki jih imajo dekleta v skupini. Pomislila sem,
katere so teme, ki mi jih dekleta zaupajo in katere ostanejo neizrečene.
Pomislila sem tudi na to, da bi bila ena izmed ţelja, ki jih imajo mladostnice, ravno
reševanje problemov s pomočjo vzgojiteljice.
Nekatere pridejo s točno določenima namenom: /Prosila me je za pogovor, ker jo skrbi
zaradi slabi ocen v šoli. Povedala je, da sta najbolj kritična predmeta matematika in
slovenščina (Izabela)./ Zopet druga: /Usedla se je k meni in spontano sva se začeli
pogovarjati. Rekla, je da si gre na ţivce, ker je preveč flegmatična (Tinkara)./ Tudi Brina
je prišla na pogovor, da bi rešili stisko, ki se je pojavila. /Prišla je na pogovor, ker si je
ţelela, da bi se malo pogovorili o njenih teţavah. Povedala mi je, da si ţeli postaviti
kakšen cilj, da si ţeli najti in razporediti vrednote, ki so ji trenutno pomembne za njeno
ţivljenje (Brina)./
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Nekatere potrebujejo več časa: /Romana mi je ţe enkrat namignila, da bo prišla k meni na
pogovor, ampak očitno je potrebovala še nekaj časa./
Nekatere pridejo na klepet: /Prišla je k meni, medtem ko sem čistila kopalnico. Začeli sva
klepetati o tem, kako je bilo na tekmovanju iz biologije (Jacinta)/.
Predvsem so me njihove izpostavljene teţave presenetile: /Pogovor s Tinkaro me je
predvsem zelo presenetil, najprej sploh to, da je prišla na pogovor. Nisem pričakovala,
da jo njena flegmatičnost moti./ Pri Karni tudi ni bilo pričakovano: /Pri njej sicer nisem
imela občutka, da ima teţave z občutkom ničevosti ali s prehranjevanjem./

8.2.2

Načini svetovanja

Svoje delo z mladostnicami sem poskusila čim bolje opazovati in analizirati. Tako sem
pod poglavje načini svetovanja uvrstila različne načine svojega interveniranja ali
svetovanja. Tak način samoopazovanja mi je pomagal, da sem opazovala svoje delo in ga
preverjala.
V tem delu so za ilustracijo (v poševnem tisku) uporabljene preteţno analize mojih
refleksij, kjer sem analizirala lastno individualno delo s posameznicami. Moje oblike
interveniranja sem razdelila v sledeče sklope.
Poslušanje
Tehniko poslušanja sem uporabila večkrat na začetku, ko sem ţelela slišati problem in
sem dala prostor, da lahko same prosto povedo, kje vidijo problem. Včasih ni lahko
poslušati, če doţivljaš negativna čustva ob tem ali si celo napaden. To se mi je zgodilo pri
Doroteji: /Trudila sem se tudi, da bi jo poslušala in ji dala prostor, da pove. Tudi v meni
se je bolj in bolj nabirala jeza in sem se bojevala z vsemi občutki./
Tudi one so večkrat potrebovale samo nekoga, ki bi jih poslušal: /Pogovor sva zaključili
brez kakšnega posebnega cilja, ker je nekako potrebovala samo to, da pove, kaj jo skrbi./
... /Vprašala sem jo, kako ji lahko pomagam, pa je rekla, da ji največ pomeni to, da lahko
nekomu pove in da da teţave ven iz sebe. Povabila sem jo, da lahko kadarkoli pride in
pove, kaj jo teţi./ Neka odprta drţa pove, da si znam vzeti čas zanje in da je nekje nekdo,
ki jih lahko posluša. Zavedala sem se pomembnosti poslušanja in sem si ga zadala kot
cilj, kajti zavedala sem se, da prevečkrat hočem stvari interpretirati po svoje. /Ko sem se
pogovarjala z Jacinto, je bil moj prvi cilj, da jo dobro poslušam in skušam slišati, kaj mi
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ţeli povedati./ Poskušala sem zavestno vplivati na to, da bi bila pripravljena na
poslušanje: /Ob tem svetovanju sem se naučila, da si je dobro vzeti čas za pogovor.
Najbolje se je dogovoriti za uro, ker si takrat tudi najbolj sproščen in pripravljen na
poslušanje./ Upoštevati je treba tudi to, kdaj sem tudi jaz sama najbolj pripravljena na
poslušanje.
Poslušanje mi je pomagalo, da bi laţje razumela povedano: /Poskušala sem biti
tenkočutna in ji dati razumevanje. Sama takšnih občutkov, ko bi eden od staršev kar odšel
ali bi imel drugega partnerja, še nisem doţivela. Trudila sem se poslušati zato čim bolj
pozorno in si za laţje razumevanje z vprašanji razjasnjevala njeno doţivljanje./
Poslušanje mi je pomagalo, da sem nekatera čustva, ki jih sama še nisem doţivela,
razumela.
Spraševanje
Tehnika spraševanja mi je pomagala, da sem si situacijo laţje predstavljala in doţivljanje
najstnic tudi bolje razumela. Jacinto sem spraševala o situaciji doma, ker mi je povedala
samo grobe podatke: /Vprašala sem jo, kaj pa se je dogajalo s tem moškim, s katerim se je
dobivala mama. / Včasih se je zgodilo, da sem spraševala o nekaterih podrobnostih, ki so
zanimale mene, ker s tem še nisem imela izkušenj, zato so bila nekatera vprašanja bolj
osebna in direktno naravnana. Ko sem si bolj podrobno razjasnila situacijo glede nekega
dogodka oz. stanja, potem pa sem se usmerila na doţivljanje posameznice. Velikokrat
sem imela občutek, da si dekleta ţelijo mojih nasvetov. Vendar jih poskušam z vprašanji
usmeriti, da razmišljajo sama: /Večkrat jo samo sprašujem, ker ji velikokrat ne znam
svetovati. Z vprašanji ji pomagam, da sama razmišlja in si odgovori na kakšno
vprašanje./
Vprašanja so bila bolj splošna, da sva skupaj odpirali teme: /Do Romane sem prišla med
sprehodom po sobah, in ko sem videla, da je brez cimer, sem se odločila, da jo vprašam,
kako ji gre, če se imajo v sobi kaj bolje./ ali pa bolj usmerjena na problem: /Vprašala sem
jo, kaj ji pomeni odličen uspeh oz. zakaj se trudi zanj (Brina)/.
Izhajanje iz posameznice
Tehnika izhajanja iz posameznice je sicer podobna spraševanju in večkrat s pomočjo
vprašanj in poslušanja pomagam posameznici priti do lastnega vidika situacije in do
lastne rešitve. Vendar pa sem to uvrstila pod samostojno poglavje, ker se mi zdi
91

Drobnič, T. (2011). Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu

pomemben način dela z mladostnicami. Ne samo v svetovalnem pogovoru, ampak tudi pri
drugih načinih dela z mladostnicami. /Z dodatnimi podvprašanji sem jo spodbujala, da
poskuša sama ugotoviti, kaj je njen problem./ ... /Zopet so bila moja izhodišča, njene
izkušnje in vprašanje, kdaj se lahko najlaţje uči in kdaj se njena koncentracija zniţa./
Izhajanje iz lastnih izkušenj je zame pomenilo tudi učenje ob njih. Zato sem jih
spodbujala, naj se spomnijo primera, ko se jim je nekaj podobnega ţe zgodilo: /Koristno
se mi je zdelo, da tudi sama poskuša najti kakšen primer iz svojega ţivljenja, saj sem
predvidevala, da bi tako laţje prišla do rešitve. Svetovala sem ji, naj poišče primer, ko se
ji je »black out« ţe zgodil, in primer, ko pri ustnem spraševanju ni imela teţav in je lahko
sproščeno odgovarjala na vprašanja./ Nadaljevala sem s konkretnim vprašanjem, ki je
tudi izhajal iz povedanega: /Vprašala sem jo, na kakšen način se je učila zgodovino, saj ji
ni bil problem suvereno odgovarjati na vprašanja (Izabela)./
Zgodi se, da kljub ţelji, da bi posameznica sama prišla do svoje rešitve, nisem bila dovolj
vztrajna: /Tu sem morda premalo spodbujala njo, da bi sama poskusila najti kakšno
povezavo med snovjo pri zgodovini in slovenščini. Zato sem ji kar hitro svetovala, da
vidim podobnosti med zgodovino in snovjo pri knjiţevnosti, saj si jo lahko preoblikuje kot
zgodbico (Izabela)./
Med pogovori in sem se učila odgovornost prenašati nanje: /Spraševala sem jo, kaj bi bilo
vredno storiti na njenem mestu. Sama je razmišljala: o občutka ničevosti se bo morala
sama večkrat odločiti in nekaj storiti. Vprašala sem jo, kako običajno ta občutek izgine.
Rekla, je, da s časom. Da običajno nič ne stori sama po sebi, ampak ta neprijetni občutek
sčasoma pojenja. Sicer pa je ta čas čakanja zanjo naporen in nepotreben, zato bi rada kaj
za to naredila./ Dekleta so bila večkrat spodbujena k lastnim aktivnostim in trudu, saj
verjamem, da lastne izkušnje pomenijo največ pri reševanju teţav in se lahko oprejo in
same poiščejo močne točke – pozitivne izkušnje v sebi. To pa jim da zagon za delo
naprej.
Postavljanje zahtev
Pri delu z mladostnicami je velikokrat teţko postavljati zahteve in meje. Tega sem se
največ učila ob Dorotejinem primeru. Zahteve lahko izraţamo na različnih ravneh.
Običajno sem se trudila, da sem jih izraţala čim manj napadalno: /Takrat sem jaz samo
rekla, da si ţelim, da mi Doroteja večkrat pove, ko gre k fantu./ Vendar odločno, ko se je
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upirala in suvereno rekla, da bo ona pač pobarvala hodnik. Postavila sem se za svoj prav
in ji povedala svoje nestrinjanje: /Jaz sem doma še nekaj časa razmišljala in sem jo nato
poklicala nazaj in sem ji rekla, da se ne strinjam z barvanjem hodnika brez predhodnega
dogovora z drugimi dijakinjami, saj je to stvar vseh./ Zahteva je bila postavljena jasno,
vendar z odprtostjo, da lahko v primeru, da se strinjajo tudi druge, uresniči svojo zamisel.
Dekleta so bila navajena na mojo popustljivost, medtem pa sem se trudila, da bi bila glede
pravil dosledna, kar je pri Doroteji sproţilo očitek, da sem se spremenila kot oseba. Poleg
tega sem Doroteji zaradi bliţnjega odnosa zahteve izrekala še mnogo teţje. Povedala mi
je, da sem se spremenila: /Jaz sicer mislim, da se nisem toliko spremenila osebno, samo
bolj dosledna sem postala pri izpolnjevanju pravil in sem tudi njej, čeprav teţko, rekla za
kakšno stvar./ Rekla mi je, da se preveč dosledno drţim pravil.
Medtem me je neka dijakinja, ki je opazila mojo naivnost, opozorila, da moram biti
pazljiva, ker dekleta kljub zahtevi ne upoštevajo mojih zahtev in to mi je dalo misliti, /da
se ne smem bati zahtevati, če vem, kaj je pomembno in zakaj to počnem. Pri dekletih sem
opazila tudi to, da moram zelo previdno reči kakšno zahtevo, da jo moram pretehtati in
razloţiti vzrok in namen. Jasno jim mora biti, čemu sem neko stvar zahtevala./ Torej
zahtevati stvari, v katere verjamem, in tudi znati razloţiti dekletom, zakaj sem se tako
odločila. Poleg tega, je pomembno, da znam stati za mnenjem, obenem pa jih moram
slišati : /Zdi se mi bolj primerno, da se ne prepiram z njimi, dam pa jim vedeti, da stojim
za svojim prepričanjem. Hkrati jih pa moram tudi poslušati./ Zahteve in odločnost dajejo
dekletom trdnost, ki jo potrebujejo od vzgojitelja.
Vnašanje lastnih izkušenj
Ob pogovorih sem večkrat dobila asociacije na lastno ţivljenje in dogodke, ki so se mi
zgodili. Kadar sem mi je zdelo primerno, sem jim povedala tudi kakšno svojo izkušnjo.
Delila sem tiste izkušnje, ki sem jih imela pri sebi predelane. Ob izvajanju pogovorov
sem v refleksijah razmišljala in prišla do ugotovitve, /da je pomembno znati deliti izkušnje
oz. svoje šibkosti, ker to vzgojitelja dela bolj človeškega/. Velikokrat sem povedala svojo
izkušnjo glede na temo pogovora. S Karni sem delila mojo izkušnjo prehranjevanja: /Ob
tej priloţnosti, sem ji na kratko povedala svojo izkušnjo prehranjevanja in mojih teţav v
mojih dijaških letih in kako se prehranjujem sedaj./ Najprej sem jo poslušala in jo
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poskušala usmerjati, na koncu pa sem povedala še svojo rešitev kot vzorec rešitve
problema.
Delila sem tudi izkušnjo svojega reševanja krize identitete. Moja izkušnja s to temo je
bila temelj za razumevanje moje vloge. Veliko mi je namreč pomenilo, da sem se jaz tudi
kalila ob tem, ko me je moja vzgojiteljica poslušala in bodrila. /Spomnila sem se tudi sebe
v tem obdobju odraščanja, ko sem tudi iskala, kaj je zame pomembno. Slišala sem veliko
mnenj svojih vrstnic, cimer, in zmedena od različnih informacij, ki so mi povzročale
različne občutke, sem s pomočjo vzgojitelja podobno kakor ona sedaj reševala teţave v
krizi identitete. To mi je bilo v veliko pomoč in zaupanje, da lahko ob njej stojim, ji
zaupam svojo izkušnjo in si bo tako lahko sama bolje razjasnila dogajanja./
Spomnila sem se tudi izkušnje o tem, kako sem reševala teţave s svojo druţino: /Na tem
mestu sem ji povedala svojo izkušnjo, ko sem se zelo podobno počutila, ker doma niso
sprejemali moje odločitve in načina ţivljenja. Tako brat, kakor tudi mami./ Na koncu mi
je tudi zaupala, /da ji je pomagalo to, da sem ji povedala svojo izkušnjo (Brina)/. Nisem
se dosledno drţala pravila »čim manj svetovanja in lastnih izkušenj«, ampak sem se
trudila poslušati, na koncu pa sem povedala temi primerno izkušnjo iz svojega ţivljenja.
Dajanje nasvetov
Pri svojem delu sem večkrat dajala nasvete. Izhajala sem tako iz svojih izkušenj kot iz
izkušenj drugih.
Karni sem predlagala, /da poskusi zamenjati način ţivljenja in da spremeni majhne stvari.
Nato je sama predlagala, kaj bi lahko spremenila/. Čeprav sem bila večkrat pod
pritiskom, da moram izhajati iz njih, sem ugotovila, da včasih res ne vedo, kako naprej, in
potrebujejo konkreten nasvet, o katerem lahko same presodijo, ali je zanje primeren: /To
stisko sem zaznala in ji poskušala svetovati. Morala bi jo še vprašati, kaj bi lahko storila
oziroma kaj je ţe poskusila storiti. Tako pa sem ji svetovala, da naj se z njimi pogovori v
bolj primernem času, ko jo bodo tudi jemale bolj resno/. Pogosto sem premalo vztrajala,
da bi dobila njim lastna mnenja. Dajala sem konkretne nasvete iz lastnih izkušenj glede
prehranjevanja: /Naj si tudi v dijaškem domu kdaj privošči kaj sladkega, doma pa naj tudi
poskrbi za redne obroke, predvsem pa se posluša, kako se počuti. Ali je lačna, kaj si ţeli
in si tudi privošči, ampak v zmernih količinah. Predvsem, pa naj se nauči uţivati v tem,
kar poje (Karni)./
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Včasih sem reagirala na situacijo: /Opazila sem, da sem kar prehitro sklepala in niti
nisem poskušala veliko razglabljati o njenem problemu, ker se mi je zdelo jasno, da se
mora bolj potruditi in da so negativne ocene čisto odveč pri njej (Tinkara)./ Pri dajanju
nasvetov mora biti veliko potrpeţljivosti, da nasvetov ni preveč niti niso izhodišče našega
videnja, ampak videnja mladostnice.
Včasih sem dajala posredne nasvete, ki se niso nanašali direktno na situacijo niti niso
posredovali konkretne rešitve: /Rekla sem ji, da je dobro spregovoriti o tem in poskušati
razumeti; s tem lahko preprečiš to, da boš imela podobno druţinsko situacijo v svoji
druţini (Brina)./ ali /... sem ji svetovala, da naj poskusi dati smisel in cilj temu, za kar se
bo odločila (Brina)./ V tem primeru nasvet ni bil konkreten, je pa nakazoval smer rešitve
problema in je bila odgovornost njenega dejanja še vedno prepuščena njej.
Včasih sem jim dala kar konkreten nasvet: /Rekla sem jim, da jih razumem in da je prav,
da mu razloţijo, kaj si ţelijo spremeniti, da pa svetujem, naj poleg negativnih stvari
napišejo še kakšno pozitivno lastnost./ Samanto je zanimalo, kaj naj se pogovarja s svojo
mami, ker se ni navajena in si niti ne ţeli: /Povedala sem ji, da ji mogoče ni treba govoriti
o temah, o katerih se še teţko pogovarja, da naj poskusi z laţjimi. Svetovala sem ji, da naj
jo vpraša, kako je kaj./ Nasvet sem dala tudi, ko sem videla, da se Jacinta ne zmore
postaviti zase in sem ji kaj rekla glede njen osebnosti: /Svetovala sem ji, naj stoji na
svojih nogah in naj se sama odloča. Da naj se upa tudi kdaj reči ne in narediti po svoje
(Jacinta)./
Razlaganje
Razlago sem uporabila, ko sem jim ţelela pribliţati počutje ali mnenje drugih. Brina ni
razumela svojih staršev in brata, ko pravijo, da bo postala nuna. Ne ve: /kako so se
počutijo starši ali brat, pa ne znajo povedati na ustrezen način. Da mogoče starše skrbi,
ker se preveč učiš in da nimaš časa za druge, za druţbo, da morda tudi brata skrbi, da ne
bi postala nuna (Brina)/; ali pri Jacinti, ko ni razumela očeta, da zavrača mamo: /Potem
sem ji poskusila razloţiti nastalo situacijo. Očetu je teţko, ker je mama z drugim, počuti
se manjvrednega zaradi bolezni, mami pa je teţko, ker mu ţeli kot ţena pomagati in mu
stati ob strani, on pa zavrača njeno pomoč./ Pri Samanti sem poskusila razloţiti, da ni nič
neobičajnega, če vsega ne more zaupati svojim: /Razloţila sem ji, da nekateri lahko več
stvari zaupajo svojima staršem drugi manj. Da pa se to lahko v letih spreminja./
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Poskusila sem jim z razlago razširiti pogled na kakšno stvar. Tinkari sem z razlago
poskusila osmisliti navidez neuporabno gimnazijsko snov: /Razloţila sem ji, da verjetno
vsa gimnazijska snov ne bo uporabna v njenem ţivljenju,/ vendar /kako teţko bo sledila in
iskala informacije, če nima splošnega znanja, ki ga pridobi na gimnaziji (Tinkara)./
Večkrat sem razlago uporabila, ko sem se počutila ogroţeno. Doroteja je bila jezna, ker
sem kot razlago, da sem glasnica tihih deklet v skupini, uporabila za pojasnjevanje. Sama
pa sem se počutila ogroţeno, ker se mi je zdelo, da ima nočni vzgojitelj prav in je bila
moja razlaga obrambna: /Povedala sem, da sem jaz glasnica vseh in da moram povedati
svoje mnenje in da sem predlagala nabor pozitivnih lastnosti tudi zaradi nekaterih deklet,
ki se strinjajo z novim načinom dela in se ne upajo izpostaviti./ Ali pri Doroteji, ko sem
svojo avtoriteto in institucijo uporabila v argumentu: /Poskušala sem vztrajati, da sem jaz
vzgojiteljica, kar pomeni, da moram biti na strani skupine in hkrati na strani posameznic.
Da nisem jaz druga oseba, ampak nekdo, ki odgovarja za določena dogovorjena pravila,
kar pomeni, da sem vpeta tudi v institucijo./
Razlage, ko sem ţelela razjasniti, zakaj pospravljamo vse ob isti uri: /Poskusila sem jim
razloţiti, da je pospravljanje omejeno na določen čas zaradi praktičnosti. Kadar
pospravljamo, smo bolj glasne. Delajo sesalci, hodimo iz sobe v sobo, smeti pobiramo in
jih odnašamo. Vse ima določen vrstni red, da bi čim učinkoviteje in v najkrajšem času
pospravile, da bi se lahko potem nemoteno učile./
Ali zakaj tako ravnam: /Poskušala sem ji razloţiti, da ne morem vedeti za vse, ali
naredijo tisto, kar naročim, ali ne. Da nočem preverjati, ali pospravijo svojo sobo. Moje
mnenje je, da če pač nočejo nočejo in da jim ne mislim teţiti. Razloţila sem jim tudi, da
vem samo tisto, kar slišim in vidim, večine stvari tako ne vem. Velikokrat moje pridiganje
ne bo pomagalo, ker bi bila potem nekdo, ki zahteva in teţi (Romana)./ Razlage so mi
pomagale, da so me dekleta bolje razumele in videle še moj način gledanja, čeprav so
večkrat delovale obrambno.

8.2.3 Samostojno reševanje problemov
Izkazalo se je, da sem v primeru dobrega poslušanja, dobila rešitve, ki so jih same
naredile. Karni: /Pri tem pogovoru mi v začetku ni bilo treba veliko voditi pogovora, ker
je kar sama poskusila rešiti dilemo ničevosti./ in je: /Sama prišla do spoznanja, da
enostavno mora ven iz sobe. Sicer pa njej lastna izkušnja na prvi pogled niti ne bi
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pomagala, ker še ni imela izkušnje, da bi pozitivno rešila problem/. To kratko poglavje
sem uvrstila med analizo tudi zato, ker se je redko zgodilo, da je dekle samo brez mojega
spodbujanja reševalo svojo teţavo in je v bistvu ob meni samostojno rešila situacijo, v
kateri se je znašla.

8.2.4 Spodbujanje in opolnomočenje
Opolnomočenje in spodbujanje pripomoreta k temu, da dekleta dobijo spodbudo, da sama
odkrivajo sebe in rešitve svojih teţav. Včasih kakšno dekle nima dovolj samozavesti, da
bi se postavilo zase. Takrat: /jo vedno poskusim opolnomočiti s tem, da ima pravico se
postaviti zase in ne dovoliti, da se tako obnašajo do nje. Povedala sem ji tudi, kako lahko
pove nekomu, ki jo zavrne in jo naţene iz sobe (Jacinta)/. Dala sem ji podporo za njeno
osnovno pravico, da je nihče ne sme nagnati iz sobe in jo narediti za grešnega kozla.
Ko opazim in vidim napredek pri ravnanju, pohvalim dejanje: /Rekla sem ji, da je meni
čudovito povedala, kaj jo pri cimri morda moti oz. kaj si ji ţeli povedati. Povedala sem ji,
da na tak način lahko brez strahu pove tudi njej (Izabela)./ Ali: / Poskusila sem jo
pohvaliti in izkazati odobravanje, ker se je odločila in prišla na pogovor, na katerega se
je toliko časa pripravljala./ Ali: /Spodbujala sem jo, da je na pravi poti in da naj kar
vztraja pri tem, da bi ugotovila, kdo je in kaj si ţeli./ Konkretna pohvala je bolj
oprijemljiva in jo lahko poveţejo s konkretno situacijo in si jo zapomnijo. Ko dekle pride
samo do kašne ugotovitve, poskusim to spodbuditi, da je prav, da razmišlja v tej smeri, če
si ţeli, da bi bila pred cimrami to, kar je: /V sebi čuti, da si ţeli drugače, ampak ne najde
moči, da bi kaj spremenila. Ne ţeli si več tega pretvarjanja in igranja, ki ga čuti s strani
cimer. Ţeli si bolj pristnih odnosov. Izrazila sem ji spodbudo ter ji povedala, da jo
razumem in da naj bo to, kar je./ Ali podprem njihovo rešitev in ali ţeljo. Romana si je
ţelela pristnih odnosov s cimrami, ne pa skrivanja in pretvarjanja: /Poskusila sem ji
povedati, da ima pravico ţiveti tako, kot si ţeli. Da je verjetno teţko povedati cimram,
ampak ji bo laţje, ko se bo naučila pravilno povedati svoje ţelje, predvsem pa si zaupati
in se dovolj ceniti./
Opogumljam in jim pomagam, da cenijo svoje lastnosti:/Poskusila sem jo opogumiti, da
naj si zaupa in je ponosna nase (Romana)./ Nekatere si ţelijo podpore: /Po tem pogovoru
sem čutila, da bi si ţelela, da jo podprem, in to sem poskusila tudi doseči (Romana)./ Z
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zavedanjem, koliko pomeni pohvala in koliko moči je potrebne da za lastno iniciativo
ukvarjanja in aktivnega reševanja teţav, sem se trudila spodbujati in jim vlivati pogum.

8.2.5 Odnos (bliţina, distanca, prijateljstvo)
Učenje na lastnih izkušnjah in pisanje refleksij mi je prineslo tudi razmislek o tem, kako
bom delovala kot vzgojiteljica in kako bom optimalno uravnavala bliţino in distanco.
Zastavilo se mi je kar nekaj vprašanj in pomislekov glede tega. Ob pisanju refleksij sem
ugotavljala: /kje so naše meje, da za nas to ni preveč osebna tema oziroma da smo jo ţe
predelali. V nasprotnem primeru, če ne predelamo določenega problema, je večja
verjetnost, da ga bomo poskušali prek uporabnika reševati, kar pa ni dobro./ Odnos se je
gradil tudi prek vseh teh pogovorov, kjer sem delovala tudi zelo odprto in moj odnos je
najprej preveč temeljil na prijateljstvu in zaupanju: /Z Dorotejo sva bili lani veliko v stiku,
skupaj sva se pogovarjali, ona je veliko časa preţivela pri meni v pisarni, kdaj se je tudi
učila pri meni, veliko sva si zaupali in počasi je najin odnos preraščal v bolj
prijateljskega./ Dovolila sem ji, da je prišla tako blizu, da se je lahko učila v moji pisarni:
/Jaz sem ji dovolila, da se je učila v pisarni, da je sedela za mojo mizo./ Ko sem začela
postavljati meje, se je spremenilo: /Teţko ji je bilo, ker se je običajno vse dogovorila in
dobila, sedaj pa sem ji postavila mejo, ki je ni sprejela in razumela. Saj od svoje
prijateljice ne pričakujemo, da bi od nas kaj zahtevala./ Name je gledala kot na
prijateljico in ji je bilo teţko sprejeti dejstvo, da sem od nje nekaj zahtevala.
Videlo se je, da je med prijateljstvom in odnosom vzgojiteljica–dijakinja velika razlika.
Tudi ona je to opazila: /Predvsem pa, da sem se čisto spremenila in sem iz prijateljice
postala vzgojiteljica ter da s tem svojim novim načinom dela ne bom mogla delovati v taki
skupini./ Začela sem s prijateljskim odnosom, ki je bil sicer uspešen, dokler ji nisem
postavila meje, ki je ni pričakovala od svoje prijateljice – vzgojiteljice.

8.2.6 Čustveni odzivi
Čustva, ki sem jih doţivljala sama med delom, so bila gotovo večkrat pozitivna kot
negativna. Doţivela sem veliko zadovoljstva in veselja pri delu skupaj z njimi in v veliko
potrditev pri svojem delu. Predvsem to so cenile, da sem si vzela čas zanje. V diplomski
nalogi pa so opisana predvsem negativna čustva in občutki med temi svetovalnimi
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pogovori. Kakor sem ţe omenjala, sem doţivela predvsem v odnosu in delu z Dorotejo
veliko jeze: /Bila sem jezna na Dorotejo, ker se je lotila tega upora./ Ugotovila sem, da
nisem razčistila s svojo jezo in sem jo v sebi tiho še vedno gojila: /V meni se je neka jeza
do nje nabirala ţe od dogodka, ko sva se prvič sporekli glede upora proti nočnemu
vzgojitelju./ Veliko sem se bojevala z jezo in s tem, da jo moram razumeti. To mi je bilo
najteţje: /V sebi sem razmišljala, da potrebuje moje razumevanje in sočutje, vendar sem
bila tudi jaz jezna nanjo, predvsem zaradi besed, ki so letele osebno name. Trudila sem se
tudi, da bi jo poslušala in ji dala prostor, da pove./ Tu bom omenila tudi prizadetost in
nemoč, zaradi osebnih ţalitev. Po planiranju upora sva imeli pogovor v sobi. Med
pogovorom me je zelo prizadel njen besedni napad: /Takrat so me njeni očitki zelo
prizadeli in počutila sem se zelo nemočno, vse to me je zelo razţalostilo. Takrat sem tudi
jokala pred njo, kajti teţko mi je bilo, in ker je ona tako jokala, mi je bilo kar teţko in
hkrati sem bila jezna nanjo in smilila se mi je …/ Do določenega trenutka sem se borila s
svojo jezo in s tem, da se mi ne sme smiliti, ker sem bila prepričana, da ni prav, kar je
naredila. Kar naenkrat pa sem njene občutke, kakor bi jih ona izsilila od mene, preslikala
nase. ... Njene občutke sem preslikala nase in tudi meni so pritekle solze jeze,
razočaranosti, dvoma vase. Počutila sem se, kot da je iz mene izsilila solze!/
Ob vsem tem sem se tudi učila: /Začutila sem, kako me lahko takšen odnos prizadene in
me rani, če je nekdo nespoštljiv do mene./ Distance med nama ni bilo in teţko mi je bilo,
ker sem vedela, koliko sem sama vlagala v ta odnos.
Ob njenem primeru sem čutila tudi strah. Bala sem se njenega odziva, zato sem jo prosila,
čeprav je bila njena dolţnost: /Prosila sem jo, naj mi samo sporoči, preden gre. Tudi
sama sem se kar bala njenega odziva, ker je bil odrezavo negativen./ Strah me je bilo tudi
njenega karakterja, /ker me ona vedno zelo pretrese s svojim načinom govora, vedenjem
in s karakterjem, ki je zelo vpliven, močen in samozavesten./
Tudi občutki krivde so se pojavili. Zopet pri Doroteji, ko sem jo morala odsloviti iz svoje
pisarne: /Tudi sama sem se večkrat počutila kar krivo, če sem ji rekla, da mora iz pisarne,
ker imam pogovor. Počasi sem opazila, da ji teţko oporekam, ker se je malo bojim zaradi
njenega močnega karakterja./
V tistih dneh, ko sva imeli med seboj prepire in sem veliko jokala, mi je padlo zaupanje
vase. Doma sem morala vse znova predelati in si poiskati pomoč prijateljice. /Tisti večer
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mi je bilo tako teţko, da sem tudi jokala in zgubila sem zaupanje vase, glede svojega dela
z dijakinjami. Počutila sem se nespoštovna, bila sem jezna na Dorotejo, ki ni razumela,
da sem jaz predstavnica vseh in da moram skrbeti in gledati tudi na druge v skupini./
Počutila sem se /čustveno izsiljeno ... Preprosto nisem zmogla ostati trdna in sem nekako
pokazala šibkost. Šibkost profesinonalnega poklica, ko si ţeliš biti trden in nočeš pokazati
svoje ranljivosti/. Razčiščevanje in vrednotenje s pomočjo drugih mi je pomagalo, da sem
sprejela in videla situacijo še iz njenega zornega kota in da sem razumela, kaj mi je ţelela
povedati. Z Dorotejo sva po več pogovorih naredili kompromis, kot sem ţe napisala
predhodno, in spoznali sva, da poznava dobre lastnosti druga druge, ostaja pa grenek
spomin na dogodke, ki so se nama zgodili.
Tudi v primeru Jacinte se nisem počutila kompetentno, saj sem začutila nemoč, da ji ne
znam svetovati: /Nekako sem se tudi počutila malce nemočno, ker ji nisem znala
konkretno svetovati./ Občutek nemoči je bil teţak, vendar sem ga premagovala s tem, ko
sem se veliko pogovarjala.
Poleg občutkov, ki sem jih navedla, sem ob svetovanju doţivljala tudi druge občutke in
čustva. Včasih sem med svetovanjem prišla do točke, ko sem se počutila negotovo glede
reagiranja na problem, ker sem kdaj ostala tudi brez idej, kaj bi rekla. Najpogosteje sem
tak občutek doţivela v primerih, kjer sama še nisem imela izkušnje s podobno situacijo. V
primeru Jacinte sem si teţko predstavljala to, da se mama odseli od doma in da imajo med
vikendi stalne prepire. V pogovoru z Brino sem bila tudi negotova, saj nisem bila
prepričana, ali naj delim z njo svojo izkušnjo teţav s prehranjevanjem.
Sicer pa me je pri svetovanju vedno spremljala nekakšna radovednost, kaj bo pogovor
prinesel, in vznemirjenje, kaj se bo med pogovorom odprlo. Dekleta so me z marsičim
tudi presenetila. Izjava Romane, da sem premalo stroga in da me prinašajo okrog, mi je
dala misliti in postala sem kar malo razočarana nad svojim delom. Sicer pa sem med
svetovanjem doţivljala različna čustva, ki pa jih v refleksijah nisem posebno poglabljala.
Bolj sem izpostavila svoje intenzivno doţivljanje ob Doroteji.
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8.2.7 Moja osebnost
Vzgojiteljeva osebnost je nekaj, s čimer vzgojitelj deluje v skupini in kar lahko spreminja,
če se kaj izkaţe za neučinkovito. Tako sem opazovala tudi svojo osebnost in delovanje.
Veliko v zvezi s tem je vključenega v prejšnja poglavja in je razvidno, kaj me uţalosti,
kdaj postanem jezna, da teţko sprejemam kritike. /Tako teţko mi je bilo sprejeti kritiko,
sama pa sem jo vzela tudi preveč osebno in teţko mi je bilo ob misli, koliko sem se tudi
sama trudila za najin odnos (Doroteja)./ Opazila sem, da nimam dovolj samozaupanja, da
bi lahko bila trdna in me ţaljivke ne bi prizadele.
To, koliko dekleta zaupajo vzgojitelju, je pogojeno tudi z osebnostjo, ki jo vzgojitelj ima.
Osebnost je tudi tista, s katero sem sama delovala med njimi in dekleta so glede na to,
kako so se počutile ob meni, prišle ali pa niso prišle na pogovor. Nekateri pozitivni odzivi
so mi bili v potrditev mojega dela. Nekatere so ţelele, da jim dam pozitivno povratno
informacijo. V potrditev mi je bilo zaupanje več deklet, ki prihajajo na pogovor in to, da
mi je tudi kakšno dekle : /dalo vtis, da se ji zdi pomembno, kako jo vidim jaz (Romana)./
Brini pa je: /pomagalo to, da sem ji povedala svojo izkušnjo (Brina)./ Tako sem ji odkrila
tudi del svoje osebnosti in ji tako postala bliţja. In sicer ne kot nekdo, ki vse ve, ampak
kot človek, ki se mu je v ţivljenju tudi kaj negativnega zgodilo.
Vzgojitelj je oseba, na katero se dekleta obračajo ob različnih priloţnostih. Dekletom se
zdi pomembno, kakšen je vzgojitelj. Da bi odnosi ostali bolj pristni in da bi bilo delo
vzgojitelja zadovoljivo zanj in za mladostnice, se mora vzgojitelj nenehno spraševati in
reflektirati svoj način dela. Zato se mi zdi pomemben tudi odziv deklet na moje delo:
/Sama sem se kar malo zamislila nad tem, kar mi je rekla, namreč naj bom bolj stroga.
Zalotila sem se, da sem si tudi sama ţelela od staršev, da so bolj dosledni in da me kdaj
kaznujejo./ Tudi druga dekleta so povedala, kaj si ţelijo. Doroteji je bilo všeč, da sem si
vzela toliko časa zanje, da sem se veliko pogovarjala, da sem bila z njimi pri dejavnostih
itd., ni pa ji bilo všeč, da sem postala tista, ki se drţi pravil. Brini se zdi pomembno, da jih
znam poslušati in jih pripeljati, da same razmišljajo o rešitvi in da z njimi delim tudi svoje
izkušnje. Vse take direktne informacije so pomembne za oblikovanje moje vloge
vzgojiteljice v prihodnje.
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8.2.8 Študij socialne pedagogike
Med raziskovanjem, analizo in interpretacijo so mi prišle na misel tudi teme, ki smo jih
obdelovali med študijem: /Ob njeni izpovedi sem se spomnila predavanj na faksu, ko smo
govorili o krizi identitete, ki jo Erikson omenja v obdobju odraščanja./ Spomnila sem se
tudi predavanja o motnjah prehranjevanja, vendar to šele potem, ko sem pisala analizo.
Zavedam pa se, da vse moje delovanje ne bi bilo tako, če ne bi bilo v ozadju vpliva
študija. Podrobno bom vpliv dela na fakulteti razdelala v interpretaciji.

8.2.9 Vloga vzgojitelja
Moja vloga vzgojitelja je formalno ostala ves čas enaka, jaz pa sem se spreminjala, ko
sem videla, kako bi se lahko bolj ustrezno odzivala na različne situacije. Učila sem se na
napakah. Najprej sem se bala karkoli zahtevati in sem bila resnično tam za nje in sem se
zelo vţivela v to vlogo. /Letos pa sem dalj časa skupaj z dekleti in opazila sem, da moram
kdaj tudi znati zahtevati in kdaj tudi kaznovati./ Tako se je moja vloga spreminjala iz
prijateljske vloge v bolj voditeljsko. Všeč mi je bilo, da mi je Doroteja povedala, kaj je
cenila pri meni: / Ker prej so me imele rade zato, ker sem se jim znala pribliţati, jih
poslušati, jim stati ob strani, sedaj pa sem jim pokazala hrbet, ker sem bila bolj na strani
nočnega vzgojitelja./ Naučila sem se, da jim moram znati prisluhniti in jim pokazati
razumevanje, hkrati pa imeti tudi svoje mnenje. Opazila sem tudi to vlogo: glasnica vseh
v skupini. Te vloge sem se začela zavedati, ko je prišlo do upora proti nočnemu
vzgojitelju: /Povedala sem, da sem jaz glasnica vseh in da moram povedati svoje mnenje
in da sem predlagala nabor pozitivnih lastnosti tudi zaradi nekaterih deklet, ki se
strinjajo z novim načinom dela nočnega vzgojitelja, a se ne upajo izpostaviti./
Ena izmed vzgojiteljevih vlog je tudi skrb za vzdrţevanje zaupanja. Doroteja mi je rekla,
/da je izgubila zaupanje vame, ki ga je imela, da si ţeli, da bi bila nazaj Tina, ne pa neka
narejena vzgojiteljica, ki jim teţi./ Zaznala sem ţeljo po pristnih odnosih med dijakinjami
in vzgojiteljico.
Vloga vzgojitelja pa ni samo prijateljska, ampak je tudi vodja skupine in v tem primeru
odgovorna za načrtovanje in potek dejavnosti. Kot vzgojiteljica sem se začela zavedati
odgovornosti: /Rekla sem ji, da sem njihova vzgojiteljica in sem odgovorna za skupne
stvari in barvanje hodnika je skupen prostor, kjer naj bi sodelovale vse./ Vzgojitelj pa
sklepa tudi kompromise. Ko je ţelela Doroteja pobarvati hodnik, sem sprejela
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kompromis, da lahko, če zbere dovoljenja vseh oseb: /če ji bodo zaupala to nalogo tudi
druga dekleta, potem se lahko loti dela./
Zahteve so bile izrečene, nisem pa preverila, ali so res dekleta obljubo drţala: /Ona je tisti
dan res pobarvala zgornji hodnik, in sicer je rekla, da je pridobila dovoljenja vseh. Tega
jaz pozneje nisem preverjala./ Pomembno je, da vzgojitelj zahtevano nalogo preveri, zna
pohvaliti oz. kritično presoditi. Kajti če vzgojitelj ne preverja, potem dekleta vedo, da ni
pomembno, ali bodo zahtevano dolţnost opravile ali ne. To je ţelela povedati tudi
Romana, ko je rekla, da moram biti bolj dosledna, ker me dekleta prinašajo okrog in ne
opravijo naročenih obveznosti.
Vloga vzgojitelja je tudi sodelovanje s starši. Sama sem imela malo stika z njimi, ker je
samo nekaj staršev redno hodilo na govorilne ure. Kljub temu sem ţelela biti odprta in
pristopiti k njim odprto, tudi če niso prišli na govorilne ure: /Starše sem vprašala, ali
ţelijo kaj govoriti z menoj ali z sovzgojiteljico./ S tistimi, s katerimi sem imela stik, sem
se poskušala dogovarjati: /Staršem sem rekla, da bi se rada z Dorotejo sama pogovorila
in če bi lahko počakali kako uro, da greva v pisarno in rešiva problem./
Z dekleti sem govorila tudi o moji vlogi. Z Dorotejo sva imeli pogovor tudi o vlogi
vzgojitelja. /Rekla sem, da ne bi ţelela, da bi bila samo vzgojiteljica, ki se strogo drţi
pravil, ampak tudi oseba, ker se trudi za dobre odnose....Povedala sem, da svojo vlogo
vzgojiteljice razumem na oba načina, kot nekoga, ki dela na odnosih s posamezniki in kot
nekdo, ki vodi skupino./ Doroteja mi je dala dober odziv na moje delo: /Vesela sem bila,
da me je opozorila na nekatere lastnosti in pomembne načine dela z mladino, ki sem jih
morda zaradi manjših neuspehov izgubila in sem ţelela biti bolj stroga in dosledna./
Ob refleksiji lastnega dela vzgojiteljice sem prišla do ugotovitve, da si vzgojitelj vlogo
tudi sam oblikuje. Prišla sem do različnih vprašanj: /Hkrati sem v dilemi, ali je dobro, da
pokaţem svoja čustva ali ne. Prišla sem do velike dileme, ko ne vem, kaj pomeni dobro
ravnovesje med bliţino in distanco. Kako biti blizu, da ne izgubiš preveč distance. Kako
postavljati zahteve, ne da bi izgubil bliţino./ Vloga vzgojitelja tako dobiva nove
razseţnosti in oblike.
Ob Dorotejinem primeru, ki je bil najbolj obseţen in poglobljen, sem se največ naučila,
zato v tem poglavju veliko snovi črpam kar iz njenega primera. Nasploh pa bi lahko rekla,
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da se je vloga vzgojiteljice na širši ravni glede vseh primerov pokazala tudi v drugih
primereih. Lahko bi rekla, da je nabolj izraţena svetovalna, podporna vloga. Dekleta so s
tem, ko so prihajala na pogovore, posredno kazala na to, da sem lahko nekdo, s komer
ţelijo spregovoriti. Samanta ţe celo leto prihaja na pogovore, ko se znajde v poloţaju, ki
mu ni kos. V pogovoru, ki sva ga imeli v zvezi z njeno mamo, je izrazila hitro in brez
teţav. Kar pomeni, da je vloga vzgojiteljice vloga osebnega spremljevalca, ki sčasoma
spoznava osebo. Podporno vlogo ţeli tudi Jacinta, ki zaradi domačih razmer potrebuje
nekoga, komur bi lahko zaupala teţave.
Dekletom veliko pomeni, da nekomu samo povedo, kar se jim dogaja, in tu je vloga
vzgojitelja predvsem, da je pripravljen poslušati, saj teţave, ki jih imajo, kasneje ţe same
rešijo. Druge vloge so posredno opisane v drugih poglavjih.

8.2.10 Meje
Prepoznavanje meja pri sebi in drugih sem spoznavala tudi pri delu v dijaškem domu.
Naučila sem se jih tudi izraţati. Doroteji sem morala na koncu pogovora pokazati jasno
mejo: /Pogovor sva zaključili z dogovorom, da bo ob kakšnih mojih zahtevah do nje, ki se
ji bodo zdele nesprejemljive, povedala in se bova poskusili pogovoriti ter da bo poskusila
razumeti tudi to, da bom od nje kaj zahtevala in ji ne vedno gledala skozi prste. Povedala
sem ji, da jo bom tudi kaznovala, če se ne bo drţala pravil. Strinjala se je./ Ob pisanju
refleksije sem dobila idejo, /da je vprašanje bliţine in distance eden izmed temeljev dela z
mladimi, ki vzgojitelju pomagajo vzdrţevati odnos./ in /Hkrati je nujno, da ji znam
postaviti meje in v svoj prav tudi verjeti./ Spremljanje izkušenj pomaga, da smo zvesti
sebi, prepoznavamo svoje meje in skrbimo, da se ne porušijo.
Dekleta so povedale, da si ţelijo meja: /Sama sem se kar malo zamislila nad tem, kar mi
je rekla, namreč naj bom bolj stroga./ in zopet drugič: /sem začutila to ţeljo po mejah.
Sicer sem ostala sama s seboj v dilemi, ker nisem vedela, kaj naj storim. Kajti dobila sem
odgovor, da jim preveč teţim, da so maturantke, dovolj stare, da vedo, kaj delati./ Na eni
strani razumevanje in na drugi strani jasne meje, ki so jim opora. Pomembno je do meja
oblikovati odnos. V meje moram verjeti in jih osmišljati: /Predvsem sem prišla do
ugotovitve, da moram za nekatera pravila in ravnanja premisliti in jim dati smisel. Kajti
hitro se zgodi, da nisem suverena pri svojih dejanjih, in to dekleta tudi opazijo, in da se
ne smem bati zahtevati, če vem, kaj je pomembno in zakaj to počnem. Pri dekletih sem
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opazila tudi to, da moram zelo previdno izreči kakšno zahtevo, da jo moram pretehtati in
razloţiti svoj vzrok in namen. Jasno jim mora biti, čemu sem določeno stvar zahtevala./

8.2.11 Preventivni vzgojni sistem
Načelo delovanja dijaškega doma je preventivni vzgojni sistem. Podrobneje je opisan v
teoretičnem delu. Poskusila sem poiskati nekaj primerov, kjer sem pri svojem delu (v
okviru

za

raziskavo

opravljenih

individualnih

pogovorov)

uporabljala

načela

preventivnega vzgojnega sistema. Drţi, da se svojega delovanja, po kakšnem sistemu
delam, niti ne zavedam in se posebej ne sprašujem, ali to, kar delam, ustreza
preventivnemu vzgojnemu sistemu ali ne. Je pa res, da sem bila v dijaškem domu tudi
sama del načina ţivljenja po preventivnem vzgojnem sistemu in sem lahko nekatere stvari
ţe ponotranjila.
Trudila sem se, da sem bila stalno prisotna med njimi in sem bila na razpolago. Poleg tega
sem se trudila in jim poskušala stati ob strani. V enem izmed prejšnjih poglavji sem pisala
o opolnomočenju, ki je tudi eden izmed principov preventivnega vzgojnega sistema.
Ustanovitelj preventivnega vzgojnega sistema pravi, da je v vsakem mladostniku nekaj
dobrega in naloga vzgojitelja je, da to odkrije. Večkrat sem imela v mislih, da jih moram
pohvaliti in spodbuditi. Jacinti sem rekla, /da verjamem da bo zmogla in še sama se bo
počasi naučila reševati stiske. Včasih mi pride povedat, kako je rešila problem s kom, in
takih odzivov sem vesela/. Svoje izkušnje sem delila z drugimi in upala sem, da jim
prihajam naproti kot človek, hkrati pa je moja vloga tudi vzgajanje in organizacija
dejavnosti v skupini: /Svoje najstniške probleme sem ţe predelala, zato sem se odločila, da
bom to tudi delila z njo. Ugotovila sem, da je pomembno znati deliti izkušnje oz. svoje
šibkosti, ker to vzgojitelja dela bolj človeškega./ Preventivni vzgojni sistem temelji na
pristnem odnosu med vzgojiteljem in mladostniki.
Ker je za preventivni vzgojni sistem in za področje študija navedenih bolj malo primerov,
bom omenila in polemizirala teme ustreznosti preventivnega vzgojnega sistema in
kompetenc, ki ti jih da izobraţevanje na faksu, v interpretaciji, ki sledi.
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9. INTERPRETACIJA
9.1 TEME MLADOSTNIC
Interpretacijo sem strukturirala glede na to, katere teme in vsebine pogovorov z dekleti so
se mi zdele pomembne in o katerih sem se veliko spraševala. Teme so spontano
razdeljene po poglavjih, ki pa se povezujejo z interpretacijo podatkov kakor tudi s
teoretičnim delom diplomske naloge in nanašajo nanju.
Ugotovila sem, da je pestrost tem, ki sem jih izluščila, res velika. V literaturi sem se
poglobila v mladostniško obdobje. Opazila sem, da se veliko tem pogovorov, ki sem jih
našla v prebrani literaturi, nanaša na razvojne naloge ali pa se pojavljajo kot značilnost
mladostništva. Teme, ki so jih odprli individualni pogovori, sem opisovala ţe v prejšnjem
poglavju, v sledečem pa sem jih umestila v teoretične okvire, povezala z teorijo,
pogledala, kakšne sklepe lahko postavim na njihovi podlagi.
Dekleta bivajo v dijaškem domu in ena izmed nalog dijaškega doma je skrb za šolski
uspeh. Tako so bile šola in teţave v zvezi s šolskim uspehom ena izmed glavnih tem
individualnih pogovorov z dekleti. Havinhgurst (1972, v Zupančič, 2004) predpostavi
osem temeljnih nalog v mladostništvu in ena izmed teh nalog je priprava na poklicno delo
z opredelitvijo poklicnih ciljev, ki vključuje poklicno odločanje, izbiro poklica in
izobraţevanje za poklic. Tudi v dijaškem domu je eden izmed ciljev, da dijakom
pomagamo pri iskanju in odkrivanju poklica oz. vpisa na fakulteto. Pri nekaterih dekletih
se je izkazalo, da jih to, da niso odločena za svoj poklic, demotivira za učenje. Nimajo
jasnega poklicnega cilja oz. vizije, kar pri nekaterih vodi v flegmatičnost.
V povezavi z učenjem imajo dekleta v dijaškem domu teţave s koncentracijo in
motivacijo. Ti dve temi sta se pogosto pojavili kot temi, izpostavljeni s strani deklet.
Izabela je omenjala, da se teţko zbere, ker potrebuje veliko miru v svoji sobi, da je lahko
zbrana. Vidimo, da je šola za mladostnice stresen dejavnik in da imajo dekleta teţave s
tem, koliko časa naj ji namenijo in kako naj se čim več naučijo. Ule (2008) v svoji knjigi
omenja ravno stresnost, ki so jo prinesle spremembe v mladostništvu. Druţba se je tako
spreminjala, da so tudi dekleta dobila drugačne vloge. To, da so v šoli boljša od fantov in
da se od njih pričakujejo boljši rezultati, čeprav se poklicno še vedno pogosteje odločajo
za bolj tradicionalno »ţenske poklice«, predstavlja za dekleta dodatne stresne dejavnike.
Uspeh v šoli velja tudi kot druţbena vrednota in ga okolica vse bolj pričakuje tudi od
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deklet. Prihajajo kot konkurenca fantom. Vrednota opravljanja gospodinjskih del, skrbi za
druţino pa se vse bolj pomika v ozadje.
Dekleta bivajo v dijaškem domu, interakcije med njimi so močne, dekleta izmenjujejo
izkušnje, med seboj se primerjajo in si s tem oblikujejo socialno ţivljenje. Naloga
mladostnika v obdobju adolescence je vzpostaviti nov odnos do druţine in okolice.
Nekatera dekleta teţko naveţejo pristne stike z vrstnicami oz. jih ohranjajo. Avtorji pišejo
o adolescenci kot o obdobju osamosvajanja in viharništva (Ule, 2008, Zupančič, 2004).
Druţina se ob osamosvajanju pojavi na drugem mestu. Prej je bila središče njegovega
čustvenega ţivljenja. Zdaj ga v čustvenem pogledu bolj zaposlujejo občutki in čustva, ki
mu jih vzbujajo vrstniki – prijatelji, znanci njegovih let in tudi odrasli (Braconnier, 2005).
Veliko pozornosti mladostnik namenja mnenjem in stališčem drugih in je še posebej
občutljiv za mnenja svojih vrstnikov. Nase ne gleda, kot da je središče sveta, ampak se
začne zavedati svoje osebnosti in sprejemanja drugih ter je pripravljen lastne ţelje
podrediti večini. Naučiti se mora tehnik socialnega prilagajanja, spoštovanja določenih
prepovedi in razumevanja določenih socialnih situacij. V dijaškem domu ima velik vpliv
močno socialno ţivljenje. Dijaki ţivijo v sobah s svojimi vrstniki in se pogosto z njimi
primerjajo in se morajo tudi prilagajati.
Pri nekaterih dekletih se je navezovanje stikov z vrstnicami pokazalo kot velik problem.
Teţave imajo pri navezovanju in ohranjanju stikov. Sploh dekleta iz neurbanih okolji.
Rener (2000) polemizira in je zaskrbljena za mlade ljudi, »ki pripadajo različnim
druţbenim razredom, se sicer med seboj razlikujejo v količini in vrsti virov, moţnosti in
priloţnosti, a so konkretni izteki njihovih poti v odraslost bolj kot kdajkoli odvisni od
umestitev in podpor v navedenih podsistemih (v druţini, v izobraţevalnem sistemu, v
zaposlovanju in prostem času)« (prav tam, str. 94). Torej izraţa zaskrbljenost, da bi bili
mladi, ki imajo primanjkljaje v količini podpornih virov, izločeni iz druţbe ali bi se teţje
soočali z njenimi izzivi. V sobah dijaškega doma prihaja do intenzivnih interakcij, saj
skupaj ţivijo dekleta z različno preteklostjo in iz različnih druţin. Marsikaj si zaupajo,
marsikaj tudi prikrijejo. Odkrivajo odgovore na vprašanja, kdo so, kaj si ţelijo v ţivljenju
in tako postopoma oblikujejo identiteto. Da se lahko med seboj primerjajo in odkrivajo
prav prek drugih vrstnic, si ţelijo iskrenih odnosov. Dekleta hitro opazijo nepristne
odnose in jim je neprijetno, če si cimre med seboj kaj prikrivajo. Strah jih je tudi
zavrnitev s strani cimer in tako Romana: /cimrama večkrat kar sledi, čeprav se z njima ne
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strinja, in muči jo to, da ne more biti to, kar si ţeli biti, ampak počasi izgublja svoj jaz.
Boji se postaviti zase. Strah jo je cimrinih zavrnitev in da bi tako ostala sama (Romana)/.
Čeprav so od druţine ţe precej odcepljene, dekleta ob koncih tedna še vedno prihajajo v
svoje druţine. Vrednote se zaradi različnih okolij še toliko bolj razlikujejo in dekleta
prihajajo v razne boje s starši, ţelijo biti samostojna. Opazila sem, da je ta prihod v
druţino za mladostnike pogosto teţaven, ker so v dijaškem domu navajeni drugačnega
ritma in drugačnega načina komunikacije. Vlogo staršev prevzame vzgojitelj (Starkl,
2004), ki je odgovoren za različne naloge, kakor sem ţe pisala v teoretičnem delu. Dijaki
so tako zaradi vpisa na srednjo šolo prisiljeni oditi iz domače druţine in se počasi
čustveno in psihološko osamosvojiti. Emocionalna avtonomija pomeni, kakor pišeta
Steinberg in Siverberg (po Puklek-Levpušček, 2001), pridobivanje emocionalne
neodvisnosti v odnosu s pomembnimi osebami, predvsem starši. Dijaki tako glede
navezanosti na starše postajajo samostojnejši oz. si poiščejo drugo odraslo osebo,
vzgojitelja, svetovalno delavko, ki jim da to emocionalno podporo, ko jo potrebuje. Prav
tako pa se vzporedno odvija tudi psihološko osamosvajanje, kakor ga poimenuje PuklekLevpušček (2001, str. 65) in predstavlja »razvojni proces pridobivanja vse večje
avtonomije od socialnega okolja, ki se izraţa v izgradnji neodvisnega koncepta sebe ter
lastnega sistema vrednot in prepričanj, v prevzemanju samoregulacije vedenja, razvijanju
voljne aktivnosti, iskanju notranjih virov za potrjevanje lastne vrednosti, hkrati pa
psihološko

osamosvajanje

pomeni

proces

izgrajevanja

odnosa

soodvisnosti

s

pomembnimi drugimi na kvalitativno drugačnih ravneh v skladu z razvojnim napredkom
posameznika«. Psihološko osamosvajanje pa se v dijaškem domu odvija prek pomembnih
drugih in tudi prek vrstnikov.
Dijaki so konec tedna še vedno tesno povezani s svojimi starši. Čeprav med odraščanjem
slabi vloga staršev in so vse bolj pomembni vrstniki in pomembni drugi (Hrovat, Magajna
1987), dekleta veliko razmišljajo o svojih druţinah in o odnosih doma. Večkrat bi rade
kaj spremenile. V mnogih primerih sem opazila, da imajo dekleta teţavo s sprejemanjem
situacije doma. Zelo izrazito se to pokaţe, ko se ne strinjajo z vrednotami druţine in se
upirajo. Dekleta pod vplivom dijaškega doma in vrstnic prinašajo nove načine mišljenja
in ţivljenja, ki pa so večkrat različni od navad drugih druţinskih članov. Stik
mladostnikov in staršev, kjer se kriţajo njihove vrednote, lahko vodi v konflikte, vendar
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Vičič (2002) opozori, da morajo starši opaziti konfliktne situacije in mladostnikom dati
priloţnost, da sami vstopajo v svet odgovornosti in samostojnosti. To pomeni tudi pravico
do lastnih prepričanj in drugačnega vrednostnega sistema ter sprejemanje navezanosti na
ljudi zunaj oţjega druţinskega kroga.

Dekleta bremenijo tudi druţinski odnosi med staršema. Čeprav je vse več različnih oblik
druţin in, kakor pravi Ule (1995b), je postal kriterij druţin teţko določljiv zaradi
povečane pluralnosti oblik druţin, imajo odnosi med staršema močan vpliv na
mladostnike. Starši kljub zmanjšani vlogi otrokom še vedno dajejo trdno oporo, ki
mladostniku pomaga, da bo razvil tudi zaupanje v trdnost partnerskega odnosa. Dekleta
rešujejo teţave, ki se tičejo odnosa očeta in mame. Poleg lastnih obveznosti jih bremenijo
dodatni pritiski s strani druţin, ki povečujejo stres mladostnicam. Zdi se mi, da tako
ravnanje staršev, ko mora mladostnik reševati starševske teţave, lahko negativno vpliva
na razvoj mladostnice. Namesto soočanja s svojimi razvojnimi nalogami mora reševati
konflikte med staršema. To se ne ujema z mnenjem avtorice Ule (2000, str. 24), da »starši
postajajo vse bolj svetovalci in zagovorniki, ne pa nadzorniki ali oblikovalci ţivljenjskih
poti svojih otrok«.
Tako mladi zaradi nerešenih druţinskih konfliktov prihajajo v to obdobje še z večjimi
obremenitvami in pritiski. Posledice pritiskov pa prihajajo na plano v obliki kompleksnih
teţav. Vzgojiteljevo vlogo v tem primeru vidim kot vlogo svetovalca, ki zna prepoznavati
dejavnike, ki vplivajo na različna področja neuspešnosti pri mladih. Dati jim moramo
mero razumevanja in se lotiti reševanja in usmerjanja na dejavnike, ki teţave povzročajo.
Poleg tega jim moramo zagotoviti varnost in jim dati vedeti, da ni njihova odgovornost
reševati starševske teţave.
Druţbene norme pristiskajo mlade na pot osamosvajanja in občutki nerazumljenosti
močno vplivajo na doţivljanje in izraţanje čustev. Dekleta doţivljajo osamosvajanje kot
teţko nalogo. Čustveni razvoj v tem obdobju je usmerjen na, kakor pravi Havinhgurst
(1972, v Zupančič, 2004), čustveno osamosvajanje, ki je povezano z razvojem
neodvisnosti od odraslih in hkrati z vzajemnimi odnosi z odraslimi. Dekleta se s tem, ko
bivajo v dijaškem domu, počasi oddaljujejo od staršev in se čustveno bolj navezujejo na
vrstnike in na vzgojitelja. Nekatera dekleta so zgradila močno čustveno vez z menoj in jih
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je vznemirjalo moje postavljanje meja. Dekleta pa so se na te situacije tudi burno
odzivala. Vičič (2002), piše o povečani čustvenosti v tem obdobju, kar pomeni, da je
posameznik bolj občutljiv in se hitro vznemiri ob situacijah, ki jih prej sploh ni opazil.
Vičič (2002) to poimenuje povečano izraţena čustvena labilnost, kjer lahko mladostnik
hitro menjuje svoja razpoloţenja. Nekatera dekleta se znajdejo v stiski in doţivijo
občutek anksioznosti. To pogosto povzroči nesprejemanje s strani cimer. Kakor pravi
Vičič (2002), je verjetno pri vsakem mladostniku hkrati prisotnih več razlogov, ki ga
delajo anksioznega. Nerazjasnjene nove spolne potrebe, dvom o svojih sposobnostih za
dosego neodvisnosti, skrbi ga njegov status, ugled in sprejetost med vrstniki, sprejemanje
nove telesne podobe … Pri nekaterih dekletih se mi zdita stiska in strah povezana prav s
tem, da jih vrstniki in cimre zavračajo. Ker ima mladostnik močno potrebo po tem, da deli
svoja čustva, dvome, sanjarjenja in pozitivna doţivetja s sebi podobnimi, ga tak poloţaj
med vrstniki prizadene, počuti se osamljenega (Ule, 1995a).

Vsa odkrivanja o sebi, svojih osebnostnih lastnostih in pričakovanj od sebe, glede na
druge, pa vodijo ţe v naslednjo temo razvoja identitete, ki se v literaturi pojavlja kot
krizno obdobje (Erikson, 1973 po Ule 2008) in kot razvojna naloga (Vičič, 2002,
Havinhgurst, 1972, v Zupančič, 2004), kjer posameznik na podlagi sebe in drugih
oblikuje identiteto.
Dekleta pogosto v času odraščanja pridejo do krize vrednot. To pomeni, da se iščejo,
preizkušajo, kaj bo njihovo vodilo v ţivljenju, kaj jih bo označevalo kot osebo. Zato
nastajajo v dijaških letih velike spremembe tako v obnašanju kot v preizkušanju različnih
stilov vedenja, ţivljenja in oblačenja. Ţelja po tem, da bi dekleta ugotovila, kaj jih ţene in
kaj si ţelijo, je velika. V tem odraščajočem obdobju se pojavi ţelja po oblikovanju
vrednot. Vrednote, ki jih dekleta prinesejo in so ţe del njih, znova pretehtajo in jih ţelijo
opredliti. Jasno si ţelijo vedeti, k čemu bodo strmela in za kaj si bodo prizadevala. To je
tema, ki se je v pogovorih pojavila zelo izrazito, očitno je bilo, da so je dekleta ţelela z
menoj deliti. Z odraslim, ki jim bo lahko pomagal videti sebe v luči odraslega. Vičič
(2002) navaja nekaj vprašanj, ki si jih mladostnik v tem obdobju postavlja in ţeli poiskati
odgovor. Sprašuje se: kaj mi je pomembno, vredno? Kakšna je moja hierarhija vrednot?
V kaj verjamem? Poljšak-Škraban (2004) je pisala o identiteti in ugotovila, da na njen
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razvoj vplivajo obseg identifikacij s starši v adolescenci, stil vzgoje v druţini, prisotnost
oseb – modelov, ki jih mladostnik doţivlja kot uspešne, socialna pričakovanja glede
identitetnih izbir, ki so prisotna v druţini, šoli, vrstniški skupini, obseg moţnosti
identitetnih izbir in sposobnost predadolescenta, da se spoprijema z identitetnimi
vsebinami. Dekleta torej prek identitetnih izbir, ki so prisotne v skupini, iščejo tudi
mnenje odrasle osebe. Vzgojiteljica lahko dekletu najprej zopet prisluhne in aktivno
posluša, jo reflektira in zrcali, ji daje prostor, da lahko razmisli, kaj si ţeli, in da lahko
razmišlja in samostojno postavlja pomembne vrednote.
Torej prek vzgojiteljeve vloge, kjer z dodatnimi vprašanji spodbuja tudi poglabljanje v
vsako vrednoto, pomaga, da vrednoti posameznica sebe in lahko poišče še kaj, kar bi rada
razčistila glede sebe in se v kakšno temo še posebej poglobila. Vidim, da je vloga
vzgojitelja kot voditelja in usmerjevalca pogovora na določene teme za mladostnice lahko
koristna in potrebna.
Dekleta v sobah nosijo pred seboj maske zaradi različnih razlogov. Bojijo se biti to, kar
so, in strah jih je pred samim seboj. Prikrivajo teţave, saj je laţje nositi vesel nasmeh na
obrazu, kot pa se ukvarjati s teţavami, ki si jih prinesel iz druţine. Dekleta, ki ţivijo s
takimi cimrami, kjer je veliko skritega za nasmejanimi obrazi, teţko ţivijo v osebnih
odnosih, polnih zaupanja. Zato je pomembno, da je vzgojitelj iskren in odprt, da lahko
posluša, hkrati pa pomaga posamezniku iskati njemu lastne odločitve in ga spodbujati, da
kaj naredi za to. Josselson (1987, po Poljšak-Škraban, 2002) je ugotovila, da dekleta
oblikujejo in utrjujejo svojo identiteto predvsem skozi socialne odnose, ki jih
vzpostavljajo z vrstniki, partnerji in druţino – sorojenci, starši. To pomeni, da je ta
identifikacija z drugimi še močnejša in da mora vzgojitelj skrbeti za veliko medosebnih
interakcij in jim omogočiti in ustvarjati s svojim zgledom dober model iskrenosti v
odnosih.
V času adolescence se oblikuje tudi telesna identiteta in s tem odnos do svojega telesa.
Prav veliko interakcij med dekleti v sobah, kjer se lahko med seboj primerjajo, lahko
privede do niţje telesne samopodobe. Dekleta so tem spremembam in pritiskom še bolj
podvrţena. Večkrat se pojavi primer, ko imajo dekleta teţave s svojo telesno
samopodobo. To lahko izraţajo tudi prek sporočil, da bi rade jedle zdravo in
uravnoteţeno. Skupek primerjanj, teţav in idealiziranih podob lahko pripelje do
prehranskih motenj, ki pa jih ne smemo jemati enostransko, ampak jih moramo umestiti
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širše. Kot vzgojiteljica imam srečo, da z dekleti preţivim veliko časa in jih lahko tudi
osebno spoznavam. Tako lahko povezujem pojave, ki jih pri njih opazim, ali teţave, ki jih
izraţajo z več dejavniki.
V sobah so dekleta z različnimi navadami in karakterji. S pomočjo sobivanja ter prek
različnih prilagoditvenih in organizacijskih teţav dekleta v sobi pridobivajo izkušnje, ki
so pomembne za njihovo prihodnost. Razvijajo ustrezno komunikacijo, naučijo se
prilagajati in spoznavati osebe različnih lastnosti, kjer sčasoma spoznavajo, kaj jih moti,
kaj jim je pri drugih všeč. Prek izmenjav in medsebojnih opazovanj reakcij imajo
moţnost oblikovanja lastne identitete. Preţivljajo lepe trenutke povezanosti in občutke
zaupanja. Če ima dekle v sobi prijateljico, si lahko najde zaupnico in goji prijateljske
odnose. Naučijo se ohranjati stike in poiskati skupne dejavnosti. V sobah in v
medsebojnih interakcijah lahko v času bivanja v dijaškem domu gradijo svojo
samopodobo. V vzgojni skupini vrstnice dajo druga drugi tudi povratne informacije v
obliki mnenj o drugih, lahko jih spodbudijo ali jih zavrnejo. Tako se ob drugih dekleta
tudi samospoznavajo. Vzgojitelj je tisti, ki lahko še dodatno pomaga pri ustvarjanju
priloţnosti, da vse veščine lahko dobro nadgradijo. Z opazovanjem lahko vzgojitelj
presodi, kaj kdo potrebuje.

9.2 Vloga vzgojitelja
Vloga vzgojitelja v dijaškem domu je zelo kompleksna. Kakor sem pisala ţe v
teoretičnem uvodu, se vloga vzgojitelja pojavlja na več ravneh. Teoretiki (Starkl, 1999,
Skalar, 1987) in Vzgojni program (1999) za dijaške domove govorijo o formalni vlogi,
katere namen določa vzgojitelju ravnanje v skladu z zakonom, o strokovni vlogi, ki
določa, da mora vzgojitelj ravnati v skladu s stroko in o človeški vlogi vzgojitelja, kjer je
vzgojitelj v proces vzgoje vključen kot osebnost in vpliva na dijake s svojim vzgojnim
vplivom, udejanjanjem v komunikaciji in interakciji z dijakom. Naloge vzgojitelja, ki jih
opravlja v dijaškem domu, sem tudi opisala ţe v teoretičnem delu, sama pa sem se v
svojem empiričnem delu bolj kot na delo z vzgojno skupino, na delo z drugimi dijaki
dijaškega doma ali na delo s starši osredotočila na vlogo vzgojitelja pri individualnem
delu z dijaki. Pri tem sem opazovala sebe in svoje delo in v nadaljevanju interpretacije se
bom tudi osredotočila na svoje izkušnje in videnja individualno svetovalnega dela z
dijaki, ovrednotila bom tudi preventivni vzgojni sistem in svoje delovanje po tem sistemu
ter izpostavila teţave, ki sem jih opazila pri reflektiranju svojega dela.
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Pri individualnem delu vzgojitelja lahko opazimo vzgojiteljevo vlogo na strokovni,
formalni in še posebej na človeški ravni. Vzgojitelj namreč navezuje stik s posamezniki
predvsem s pomočjo svoje osebnosti, načina delovanja in komunikacije. Purgar (2001)
opozarja, da je za vzgojitelja značilno, da svoje delo usmerja k mladostnikovim ţeljam,
potrebam, stiskam. To pomeni, da mora znati mladostnikom prisluhniti. Mora se mu
pribliţati, da lahko zazna njegove potrebe. Skalar (1987) »človeško vlogo« opisuje z
vidika vloge vzgojitelja kot individualnega usmerjevalca mladostnika. Pravi, da ta
individualna usmerjenost izvira iz vzgojiteljeve osebne naravnanosti k človeku in je blizu
vlogi svetovalca oziroma terapevta. Individualno usmerjanje temlji na dobrem
medosebnem stiku in pri delu z mladostnicami sem videla pomembnost osebnega odnosa
z mladostnicami. Osebni odnos je orodje, s katerim dela vzgojitelj.
Mojo vlogo so dekleta videla različno. Za nekatere sem bila preveč stroga in zahtevna, za
druge premalo dosledna in preveč popustljiva. Tako sem spoznavala, da imajo tudi
dekleta različne poglede in so jim všeč različni načini delovanja. Opazila sem tudi svoje
spreminjanje. Predvsem sem sčasoma dobila pridobivala samozavest. Začela sem delati
na osebni ravni in na prijateljski način, počasi pa sem se naučila tudi postavljati meje.
Spoznala sem, da imajo nekatera dekleta teţave s tem, če jim nekdo postavi mejo. Z
nekaterimi sem imela veliko osebnih stikov, kar je prineslo prednost, da sem lahko veliko
naredila na individualnem ravni. Čačinovič Vogrinčič (1999) pravi, da je nadvse
pomembno, da človek, ki se ukvarja z mladimi, vzpostavi pravilen odnos in s tem
povezano osebno vodenje. Definira ga kot vodenje k dogovorjenim ciljem, vodenje k
rešitvam, vodenje k oblikam pomoči. Svetovalčeva odgovornost je ustvarjanje odprtih
prostorov za pogovor, ki omogočajo dialog in soustvarjanje novih zgodb.
Tudi don Bosko je v svojem času začel delovati z drugačnim načinom vzgajanja, ki je
tudi temeljilo na osebnem odnosu. Zanimimivo se mi zdi don Boskovo razmišljanje o
poklicu vzgojitelja. Pravi, da je temeljnega pomena za vzgojo tudi osebnost vzgojitelja in
da je vzgojitelj lahko vsak, kdor to hoče biti in ima rad ljudi. Izjava je sicer relevantna
času, v katerem je nastala. V današnji čas bi jo laho prenesli v smislu, da je pogoj za delo
z mladimi to, da moramo v delu z mladimi videti izziv in ga moramo imeti radi. Sicer pa
je nujno dopolnilo za kvalitetno delo na področju vzgoje tudi poznavanje strokovnega
dela in poznavanje teorije na področju vzgoje. Don Bosko nadaljuje s tem, da če nekdo
opravlja nalogo vzgojitelja, še ne pomeni, da je dober vzgojitelj. Vzgoja je najprej proces
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samovzgoje. Človek, ki se sam ni pripravljen več spreminjati, ki ni zmoţen rasti, ne more
biti vzgojitelj, kajti pri vzgoji je temeljna vzajemna rast. Vzgojitelj mora biti človek,
vreden zaupanja, saj le na ta način postane za mlade pomemben drugi, pomembna opora
na poti rasti (Don Bosko, 2003).
Sicer pa sem prav zaradi vsakdanjega stika z dekleti, skupnega preţivljanja prostega časa,
spodbujanja, zanimanja, odprtosti za pogovor, veliko prispevala k odprtim medosebnim
odnosom. Dekleta so prihajala k meni in se ţelela pogovarjati, razmišljati o sebi. To se mi
je zdelo dobro, da jim dam prostor za razmišljanje o sebi. Nani (2011, str. 33) dobro opiše
vlogo vzgojitelja in pomembnost, da je vzgojitelj med mladimi. »Vzgojiteljeva
navzočnost je predvsem v vlogi spremljevalca rasti, tistega, ki mlademu človeku pomaga
razumeti njegove notranje procese in mu hkrati pomaga analizirati njegove odločitve ter
sprejeti odgovornost zanje. Mladi pa se ne bodo zaupali nekomu, ki je pri njih samo
zaradi sluţbe, ampak se bodo zaupali pomembnemu drugemu. Mladi morajo čutiti, da je
vzgojitelj tam zaradi njih in da so na prvem mestu oni in njihovi problemi, ne
vzgojiteljevi.« S tem da si delimo z njimi ţivljenje, se ustvarja tudi zaupanje. Don Bosko
(2003) pa opozori še na to, da mora biti vzgojitelj vreden zaupanja, saj le tako postane za
mlade pomemben drugi, pomembna opora na poti rasti. Prav tako Purgar (2001) pravi, da
ima pri delu s posameznikom v dijaškem domu bistveni vpliv vzgojiteljeva osebnost.
Ustvariti mora dobro klimo za vzpostavitev zaupanja. Bistvenega pomena je tudi
komunikacija. Pri njej je vzgojitelj še posebno izpostavljen. Za vzpostavitev zaupanja pa
je gotovo dobra pot sobivanje z njimi. Za sobivanje in dogovarjanje, izraţanje čustev in
misli pa je nujna komunikacija, prek katere pridobiš zaupanje in se mladim pribliţaš.
Na začetku mojega dela z mladostnicami se je izkazalo kot pozitivno to, da sem sama
dala pobudo za pogovor, in sicer v smislu: »Če kaj potrebuješ, se lahko oglasiš pri meni v
pisarni.« Poskusila sem jim odpreti vrata, da lahko pridejo, če kaj potrebujejo. Kar
pogosto so se dekleta odzvala povabilu in se odzvala pozitivno. V potrditev mi je bilo
zaupanje več deklet, ki so prihajale na pogovor. Ko pa sem čas namenila raziskovanju,
mladostnic nisem spodbujala k pogovorom, ampak sem čakala na njihovo pobudo in
ţeljo. Čeprav je treba biti tudi občutljiv na posameznice, ki bi jim tudi tako povabilo na
pogovor pomenilo določeno prisilo in občutek, da se nekdo vmešava v njihove osebne
stvari. Mislim pa, da je včasih dobra tudi spodbuda, ko opazimo, da ima morda nekdo
teţave. Pri tem se drţim načela, da mora biti čim bolj neprisiljena in dobrohotna, da
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posameznica ne bi dobila občutka prisile. Pomembno je, da tudi znamo posameznici
dopustiti, da zavrne pogovor oz. pomoč. To pa ne pomeni, da jo zavrnemo tudi mi.
Nelson-Jones (po Vec, 2005) pravi, da je pomembno opozoriti tudi na dejstvo, da vsak
posameznik kljub spodbujanju in odpirajočim pripombam zaradi različnih razlogov ne bo
mogel zaupati. Zato se moramo odpirati na posameznika, kar pomeni, da mu dajemo
moţnost za varen pogovor.
Osebni stik z mladostnicami sem znala navezati. Prednost sem imela, ker sem bila odprta
in sem z njimi preţivljala svoj prosti čas, veliko smo se pogovarjale ţe med odmori in
dekleta so si ţelela veliko pogovarjati z menoj. Na ta način so dekleta prihajala k meni na
pogovore in so ţelele govoriti o različnih temah. Z dekleti smo si bile blizu in kakšna
izmed njih mi je dala tudi povratno informacijo. Nekaterim dekletom je bilo všeč, ker sem
znala izhajati iz njih in jim dajati prostor za odpiranje njihovih zgodb. Preden pa dekleta
pridejo na pogovor, je treba, kakor sem ţe omenila, navezati stik in vzpostaviti zaupljiv
odnos. Nani (2011) pravi, da brez vzgojnega odnosa ni vzgoje. Don Bosko kot duhovnik
je bil v tedanjem času drugačen od drugih duhovnikov, ki se mladini niso znali pribliţati.
On pa se je spustil na njihovo raven in se poskušal prek raznih dejavnosti (hoje po vrvi,
čarovniški triki) pribliţati mladim.
Pristen odnos z mladimi pomeni tudi samovzgojo in to, da znamo mlade videti kot
sodelavce in ne kot nekoga, s komer lahko manipuliramo ali ga celo prizadenemo. Don
Bosko je imel izjemen čut za mlade in pravi: »Ne vznemirjajmo se, ne glejmo nanje (op.
mlade) zaničljivo, ne ţalimo jih z besedami, bodimo sočutni ...« (Don Bosko, v Nani,
2011, str. 57). S prijaznim pristopom tako ohranajmo dobre odnose in prostor za
sodelovanje.
Don Boskov preventivni vzgojni sistem se praktično še vedno izvaja in je pomembno
dopolnilo k vzgoji v našem dijaškem domu. Kot cilj sem si zadala tudi preveriti, ali je tak
način vzgoje še aktualen za današnje razmere. Če ga gledamo z očmi sodobnosti in se
zavedamo njegovega nastanka pred dvestotimi leti, vidimo, da osnovna ideja, ki jo je
ţelel posredovati ustanovitelj, še vedno drţi. Na lastnem primeru sem pokazala, da je
poleg osebnega odnosa pomembno delati v povezanosti z lastnim razumom: v določenih
primerih odločno reagirati, postaviti meje in zahtevati upoštevanje pravil – nekaj, kar
pomaga v dijaškem domu vzdrţevati red in organizacijo. Ljubeznivost, kakor jo
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poimenuje don Bosko, povezujem s prijaznostjo in dobrohotnostjo pri delu. Ta dekleta
spodbuja in jim daje občuek sprejetosti in spoštovanosti. Krščanska vera, ki je tudi ena
izmed osnov preventivnega vzgojnega sistema, morda ni toliko povezana z načinom
vzgajanja, je pa osebna odločitev posameznika. V smislu zagovarjanja krščanskih vrednot
(odpuščanje, ljubi druge kakor samega sebe ...) je tudi lepo povezana z načinom vzgoje,
ki jo zagovarja don Bosko. Na koncu pa naj omenim še asistenco, ki jo vidim kot način
vzpostavljanja pozitivnega odnosa in participacije pri dejavnostih, da dekleta dobijo
občutek skupnega dela, da sem po svoje ena izmed njih, hkrati pa lahko prek prisotnosti
opazim dogajanja, ki mi pomagajo razumeti dekletova obnašanja in tako opazim kakšno
stisko in preprečim negativne pojave.
Don Boskova teorija preventivnega vzgojnega sisitema govori o vzgoji za odgovornost
posameznika, ki jo vzgojitelj s pomočjo asistence in sobivanja vodi. Temelj za vzgojni
sistem pa sta prijateljski ter ljubezniv odnos in zaupanje. Nani (2011) pravi, da je
vzgojitelj v svoji vlogi vzgojitelja 24 ur dnevno, kakor bi poklic postajal del osebnosti oz.
socialna vloga. Mislim, da je to moţno predvsem za vzgojitelje salezijance, ki svoje
ţivljenje posvetijo duhovniškemu poklicu. Pa tudi oni morajo znati postavljati meje med
osebnim in tistim, kar delijo z drugimi dijaki. Vzgojitelj, ki poleg vzgojiteljske sluţbe ţivi
tudi svoje zasebno ţivljenje, pa mora še toliko bolj postavljati jasne meje.
Iz svoje izkušnje mislim, da odnos prijateljstva na način, da sta si vzgojiteljica in
mladostnica v enakovrednem poloţaju, ko si zaupata tudi osebne stvari, ni ustrezen. V
takem primeru vzgojitelj ni več v svoji primarni vlogi. Ţe v poloţaju je razlika. Prijatelja
sta si enakovredna, medtem ko odnos vzgojiteljica–mladostnica ni enakovreden.
Vzgojitelj kot prijatelj ne more kaznovati, ga ne more opominjati in od njega nečesa
zahtevati. Vzgojitelj ima tudi različne odgovornosti glede odnosa z dijaki: odgovornost,
da zanj skrbi, preverja njegov učni uspeh, sodeluje s starši in drugimi delavci šole. Tu ne
more biti obratnega poloţaja, vzajemnosti. V odnosu do mladostnic je vzgojiteljica v
neenakovrednem poloţaju. Ima avtoriteto, kar v prijateljskem odnosu ne deluje.
Pravzaprav mladostnica potrebuje vzgojiteljico, ne obratno.
Učenje ob lastnih izkušnjah in pisanje refleksij mi je prineslo tudi razmislek o tem, kako
bom delovala kot vzgojiteljica in kako bom optimalno uporabljala bliţino in distanco.
Postavilo se je kar nekaj vprašanj in pomislekov o tem. Ob pisanju refleksij sem
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ugotovila, da naj bo vzgojitelj pred dijaki to, kar je: lahko deli tudi svoje šibkosti, vendar
pa mora pri tem pazititi na meje in upoštevati svoj odnos do teme, o kateri govori. Če bi
zaznal, da ţeli s pomočjo pogovora reševati svoje teţave, potem se mora zavedati, da je
lahko tako ravnanje nevarno.
Med študijem so nas po mojem mnenju premalo pripravili na to, da bo treba iskati
ravnovesje med prilagodljivostjo in med jasnostjo, trdnostjo in odločnostjo. V širšem
smislu se mi zdi postavljanje meja pri sebi ena izmed ključnih kompetenc vzgojitelja.
Sem pa se soočila tudi s tem, da sem se na začetku svojega dela veliko ukvarjala z mejami
in zahtevami. Večkrat nisem vedela, kje postaviti jasno mejo in kje popustiti. Na začetku
sem bila zelo odprta in so lahko k meni prihajale na pogovor, kadar so hotele. Med
učnimi urami, med odmorom. Večkrat nisem imela časa za druge stvari. Marsikatera je
prišla tudi zelo pozno, ko sem sama ţe končevala delavnik, zato so pogovori trajali tudi
pozno v noč. Ker smo bile naslednji dan vse utrujene in so mi ti pogovori pobrali veliko
energije, sem se odločila, da bom poskušala malo spremeniti način dela. Odločila sem se,
da moram postaviti mejo. Odločila sem se, da se bom z njimi dogovorila za uro, ko bodo
prišle na pogovor. In izboljšala se je kvaliteta dela in tudi jaz sem si lahko bolj načrtovala
delo. Ob tej izkušnji naj dodam še opozorilo Purgarjeve (2001), ko pravi, da zaradi
nevarnosti dvojnega ţivljenja, ko v dijaškem domu posluša teţave mladostnikov in
prevzema vlogo staršev, prihaja pogosto do preobremenitev. Vloga vzgojitelja je
raznovrstna. Pomembno je, da vzgojitelj dela v skladu s samim seboj, kar pomeni, da
posluša sebe in se drţi svojih meja.
Praksa dela v dijaškem domu in izkušnje so me prisilile, da sem se začela zavedati
pomembnosti meja, kar je tudi kompetenca vzgojitelja. Spoznala sem, da odločnost in
vztrajanje pri določenem mnenju, izraţenem jasno in tako, da drugemu pusti, da razmišlja
drugače, pomaga ohranjati dober odnos med vzgojiteljico in mladostnicami.
Doţivljanje čustev pri delu vzgojitelja je pogosto raznovrstno. Pri individualnem delu
sem opazila, da se znam distancirati in poskušam bolj objektivno pogledati na teţave.
Sem pa doţivela tudi nekaj neprijetnih izkušenj.
V primeru Doroteje se mi je zgodilo to, da sem bila tako razočarana in jezna, da sem tudi
jokala. To kaţe na mojo stisko, ki sem jo doţivela. Opazila sem doţivljanja občutkov
krivde v več primerih. Včasih se mi je to dogajalo, ko sem postavljala meje ali ko sem
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katero morala zaradi česa kaznovati. Poleg občutka krivde pa sem doţivljala tudi veliko
pozitivnih občutij. Vem, da sem se ob vsem tem naučila veliko o sebi, spoznavala svoje
šibke točke in si počasi oblikovala podobo vzgojitelja. Predvsem po zaslugi zapisovanja
refleksij sem se lahko še bolj spoznavala, saj sem lahko bolj razmišljala, kaj se je
dogajalo, in za nazaj odkrila vidike dogajanja, ki bi mi sicer ostali prikriti.

9.2.1

Principi mojega individualnega dela

Na podlagi pogovorov, zapisov po njih, analize tega gradiva ter lastnih refleksij
pogovorov in njihove analize sem izluščila oblike oz. principe dela, ki sem jih pri svojem
delu uporabljala. V nadaljevanju navajam najpogosteje uporabljene principe svojega dela.
S pomočjo teorije in lastne prakse sem principe umestila in opisala uporabnost.
Aktivno poslušanje
Da je aktivno poslušanje sploh mogoče, mora biti izpolnjenih več pogojev. Gordon (po
Vec, 2005) jih našteje kar nekaj. Gordon pravi, da je pomemben prispevek k reševanju
tudi to, da ima terapevt zaupanje v svetovanje in proces iskanja rešitve, poleg tega
moramo za aktivno poslušanje imeti voljo in čas, da lahko vzpostavimo stik. Tudi sama
sem imela izkušnjo, da sem kljub stiski s časom izvedla pogovor in da sem šla na pogovor
jezna.
Stiska s časom se je zgodila v primeru Romane, ko sem imela samo 15 minut časa do
naslednje dolţnosti, vendar sem se kljub temu odločila, da začnem pogovor. Romana mi
je ţe pred časom namignila, da bi rada prišla na pogovor. Ta pogovor me je še toliko bolj
zanimal in nisem mogla izpustiti priloţnosti in sem jo, čeprav ni bilo dovolj časa,
povabila v pisarno. Najraje si namreč za pogovor vzamem več časa, ker redkokateri traja
samo petnajst minut. Poleg tega Romana ni prišla na pogovor samoiniciativno. V njenem
primeru se nisem drţala meje, da se dogovorimo za uro, niti je nisem odslovila, ampak
sem začela pogovor. Časa nama je zmanjkalo in pogovor sva nadaljevali pozneje.
Naslednjič bi spremenila morda to, da bi rekla: »Imava časa 15 minut, lahko začneva,
pozneje pa nadaljujeva,« ali »Predlagam, da začeneva pozneje, jaz imam čas čez pol ure.
Bi ti ustrezalo?« V refleksiji sem zapisala: /Ob tem svetovanju sem se naučila, da si je
dobro vzeti čas za pogovor. Najbolje se je dogovoriti za uro, ker si takrat tudi najbolj
sproščen in pripravljen na poslušanje./
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Poleg tega sem se naučila iz primera o Doroteji, da je ne morem aktivno poslušati in
razumeti, če sem nanjo jezna. Včasih ni lahko poslušati, če doţivljaš negativna čustva ob
tem ali si celo napaden. Ker sem se sama tako borila z vsemi občutki jeze, sem jo tudi
teţje poslušala in slišala. Zato se mi zdi pomembno tudi to, kar pravi Gordon, da moraš
imeti voljo, motivacijo. To se je izkazalo tudi v mojem primeru. Dekleta potrebujejo
pogosto samo nekoga, da jih posluša. Na začetku individualnega dela z mladostnicami
sem imela občutek, da poslušanje ni dovolj. Ţelela sem jim dati nasvet in sem
pričakovala, da bodo same naredila nekaj, da se bo moje pričakovanje uresničilo. Zato
sem imela po pogovoru z dekletom, ki mi je le ţelela nekaj povedati, pogosto občutek, da
pogovor ni imel cilja. Kakor bi si ţelela, da prideva skupaj do rešitve problema, ona pa bi
morala dogovorjeni cilj izpolniti. Ali je res dovolj nekoga samo poslušati? Ima kakšen cilj
in pomen za njo samo? Verjetno je bil moj način razmišljanja preveč usmerjen na rešitve
in premalo v zaupanje, da ima tudi skupno razmišljanje in dajanje prostora velik pomen
za posameznika, da bo morda nekaj naredil. Morda ne takoj; lahko v bliţnji prihodnosti
ali pa nikoli. Lamovec (1993) pravi, da aktivno poslušanje mladostnikom omogoča, da
predelajo svoja močna čustva, da se rešijo in lahko znova usmerijo v aktivnost, da
razumejo in sprejmejo svoja lastna čustva, prepuščajo odgovornost za analizo in reševanje
problema tistemu, ki ga ima, da tudi mladostniki raje poslušajo nas, saj jim aktivno
poslušanje daje občutek sprejetosti, upoštevanja in razumljenosti, na koncu pa tudi
tesnejši in zrelejši odnos, kar mu omogoča boljše samo vrednotenje, kar vodi v
ustreznejše vedenje. Poleg tega Vec (2005) omenja tudi aktivno razumevanje, ki pa
omogoča drugemu, da laţje razume samega sebe, da laţje izrazi svoje misli in čustva, da
laţje rešuje osebne probleme in sprejema odločitve. Mislim, da sem imela premajhno
zaupanje v to, da je v vsakem posamezniku rešitev problema, da sem lahko samo ogledalo
in ušesa ter spodbuda posameznici, da s pomočjo ustreznih vprašanj sama najde pot do
rešitve. Svoj neuspeh sem morda videla v tem, da nisem videla takojšnjih rezultatov.
Takrat sem to vzela kot svoj neuspeh pri svetovanju. Ravno prek teh zapisov in dodatnih
razmišljanj sem se začela zavedati, da je morda skrb za neuspeh odveč. Vzgojitelj ne
more reševati teţav namesto mladostnic. Same so odgovorne za svoja dejanja in one se
odločajo za reševanje problemov. Zato sem spoznala, da moram biti potrpeţljiva pri
čakanju in sprejemanju drugačnih odločitev mladostnic. To pomembno dejstvo pomaga
vzgojitelju, da se nauči spodbujati posameznika k samostojnemu reševanju teţav.
Občutek samostojnega reševanja teţav daje posamezniku občutek sposobnosti samostojno
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reševati teţave. To je pomembno za njegovo boljše samozaupanje in mu daje kompetenco
za sobivanje.
Dajanje nasvetov
Zelo uporabno se mi je zdelo tudi znanje svetovalne komunikacije, ki povzema
pomembne segmente dela pri individualnem svetovalnem delu z mladimi in ki je
uporabna za delo v dijaškem domu. Slana (2004) omenja komunikacijo kot veščino, ki se
jo človek nauči. To mu pomaga, da zna vzpostaviti topel in iskren odnos z dijaki, je
ljubezniv, se o problemih pogovarja prijateljsko, je v komunikaciji fleksibilen, je
odgovoren in dosleden. Dober odnos pa je predpogoj za svetovalno komunikacijo.
Kristančič in Ostrman (1999) prav tako kot Gordon (po Vec, 2005) pravita, da svetovalni
odnos ni dajanje nasvetov, neposrednih informacij in razlag, po katerih stranka ukrepa.
Svetovalni odnos je organizirana oblika pomoči posamezniku pri njegovem nadaljnjem
napredku, osebni rasti, razvoju in soočanju z različnimi ţivljenjskimi vprašanji in
dilemami. Prek individualnega svetovalnega dela sem dobivala tudi izkušnje s področja
svetovanja. Večkrat sem namreč imela teţavo s tem, da sem brezkompromislno ţelela, da
na pogovoru z dekletom rešiva teţavo, in nisem znala potrpeţljivo poslušati. Velikokrat
sem posledično delila nasvete ali jim govorila o svojih izkušnjah. Vec (2005) je zelo
dosleden, saj pravi, da moramo biti prepričani, da je sogovorec sam sposoben rešiti svoj
problem. Dober svetovalec ga poskuša zgolj usmerjati skozi proces, medtem ko mu
rešitve ne more (ne sme!) ponuditi. Ţe med pisanjem refleksije sem spoznala, da ni v
redu, če kar takoj delim nasvete. Zato je vzgojiteljeva naloga in veščina, da nauči
posameznika samostojnega reševanja konfliktov. Pri svojem delu sem se srečevala tudi s
tem. Ker je moja napaka, da prehitro rešujem nastale probleme, sem se s pomočjo tega
procesa naučila, da moram res zaupati posamezniku, da bo našel svoj odgovor na
vprašanje, ki ga običajno postavi meni. Eno zanimivejših vprašanj, ki meni pomaga, da ga
slišim in mu pomagam, da razume seb,e je: »Kaj si ţeliš?« Vprašanje pomaga usmeriti
razmišljanje o problemu na osebo, na to, kaj ţeli. Vprašanja pomagajo videti lastne ţelje
in posledično tudi najti odgovor na vprašanje: »Kaj lahko za to narediš, da ti bo laţe in da
boš bliţe uresničitvi ţelje, ki jo imaš?« Ti dve preprosti vprašanji se mi zdita koristni.
Vprašanji spodbujata razmišljanje o reševanju problema in preneseta odgovornost za
teţavo na osebo, hkrati pa nakaţeta tudi rešitev.
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Delitev lastnih izkušenj
Pri pogovorih z dekleti sem sama večkrat omenila tudi svoje lastne izkušnje. To mi je
pomagalo, da z njimi laţje sočustvujem in razumem njihovo doţivljanje v trenutkih, ko
smo se znašle v podobnih situacijah. Vendar se moram zavedati tudi pasti, ki jih prinaša
tako ravnanje. V teh trenutkih, ko se v svoje teţave vţivim in imam občutek, da razumem
njihova čustva in doţivljanje, moram paziti, da ne ostane samo pri razumevanju. Tukaj bi
omenila »zlitje« čustev, ki ovira razmišljanje in povzroči, da z dekleti sočustvujem do te
mere, da tudi sama ne vidim izhoda. Dekletom sicer ugaja občutek, da jih nekdo razume,
in tudi ta občutek je nujno potreben za izraţanje zaupanja, vendar je dobro takrat pustiti
prostor posameznici za reševanje teţave.
Ob nekaterih pogovorih sem se lahko hitro znašla in razumela počutje mladostnic, ker
sem tudi sama imela podobne izkušnje.
Pozitivna izkušnja osebe, ki ti je blizu, lahko da sporočilo, da je moţno nekaj narediti, da
bo drugače. Ko sem razmišljala ob prebiranju pogovorov, sem videla, da mora biti
izkušnja podana kot zgled in kot spodbuda, ne pa kot edina moţna rešitev. Sama večkrat
delim svoje izkušnje z dekleti z namenom, da bi pokazala, da ni nemogoče situacije. Da
se da vsako rešiti. To, da kot vzgojiteljica dekletom zaupam kakšno svojo izkušnjo,
pomaga, da sem jim bliţje. Ob izvajanju pogovorov sem v refleksijah razmišljala in prišla
do ugotovitve, da je izraţanje izkušenj tudi znak, da vzgojitelj ni nekdo, ki je »super«,
človek brez teţav, ampak nekdo, ki ţivi običajno ţivljenje. Razmišljala pa sem tudi, da
ima deljenje izkušenj še to negativno plat, da zaradi vţivljanja v izkušnje pozabiš na
sogovornika in se osredotočiš na podroben opis svojega uspešnega reševanja teţave,
namesto da bi bila pozornost usmerjena na posameznika in na iskanje njemu lastnih
rešitev. Zato je pomembno, da je izkušnja res podana kot zgled in takrat, ko posameznik
ţe poišče moţne rešitve za svoj primer. Kajti če svetovalec prehitro poda rešitev s
pomočjo svoje izkušnje, fiksira razmišljanje svetovanca, da preneha iskati sebi najbliţje
rešitve.
Opogumljanje
Odločila sem se kar za besedo opogumljanje, ki opiše moj način svetovanja. To je beseda,
ki nakazuje, da vzgojitelj s spodbudami opogumi posameznika. Jaz sem tak način večkrat
uporabila v začetku pogovora, ko je posameznica prišla k meni. Vedno sem mi zdi
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pogum, da nekdo pride sam in ţeli problem povedati ali celo s ciljem, da ga reši, vreden
pohvale. /Pohvalila sem jo, da je prišla na pogovor, da je to prepoznala kot teţavo in
dodala, da je to ţe ena stopnica k reševanju (Romana)./ Taka spodbuda je konkretna in
realna in da moč, da se lotiva iskrenega pogovora. Včasih sem jo pohvalila z namenom,
da bi spodbudila zavest, da je moţno nekaj spremeniti oz. da ji je to ţe enkrat uspelo:
/Poglej, imaš ţe izkušnjo s spreševanjem, ko ti je šlo dobro, torej ni tako nemogoče./ To ji
pomaga, da se spomni trenutkov uspeha in ji vrne upanje, da zmore. Spodbuda med
svetovanjem nikoli ni odveč – niti v smislu opogumljanja niti pohvale. Vaţno se mi zdi,
da je resnična. Nelson-Jones (po Vec, 2005) pa imenuje spodbujanje med pogovorom
izraţanje opogumljajočih pripomb oz. znaki pozornosti. Pravi, da pri svetovanju besede,
kot so »sem s tabo«, »razumem«, »zanima me in sem pripravljen poslušati«, »dajem ti
priloţnost, da izraziš svoje misli in čustva«, sogovornika spodbujajo in mu pomagajo, da
se počuti slišanega. Opazila sem, da te spodbudne pripombe pomagajo dekletom, da se
počutijo kompetetne za reševanje svojih teţav.
Ni pa dovolj samo spodbujanje. Besede, ki jih izrečemo, morajo biti resnične in vanje
moramo verjeti, zato se moramo potruditi, da pri posamezniku najdemo nekaj, kar je
vredno pohvale in spodbude. Kljub temu pa nekomu, ki še ni pripravljen na soočenje s
problemom, tudi z opogumljajočimi pripombami ne moremo pomagati.
Večkrat sem imela tudi pozitivno izkušnjo s tem, da sem sama pokazala zanimanje za
dekleta. Večkrat, ko na hodniku srečam dekle, ki je slabe volje, vprašam, kako je kaj ali
pa ji rečem, da če hoče, lahko pride malo na pogovor. To je ţe spodbudilo kakšen
zanimiv pogovor in zelo pogosto sva med pogovorom odprli kakšno temo, ki je bila vzrok
slabega počutja. Tako sva brez prisile, samo z odprtostjo, prišli do kvalitetnega pogovora.
To pravi tudi Vec: pravi, da je kdaj treba poseči po tem, da sogovorca bolj intenzivno
spodbujamo h govorjenju: »Kako si?«, »Kakšen je bil tvoj dan?«, »Bi ţelel o tem kaj več
povedati?«, »Kaţe, da ti ni vseeno, kaj se dogaja.«, »Je to zate zelo pomembno?«, »Povej
mi kaj več.«
Opogumljajoče pripombe pa niso termin današnjega časa, ampak jih je uporabljal v
svojem preventivnem vzgojnem sistemu ţe don Bosko. Znana je kot tako imenovana
»besedica na uho«. To je kratka prijazna spodbuda ali opozorilo z namenom, da se mlad
človek zamisli nad svojim ravnanjem. Pri don Bosku je imela kdaj tudi opozorilni namen
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in jo je uporabljal z namenom, da posameznika ni javno izpostavil, ampak ga je opozoril
in mu dal osebno spodbudo.
Poleg tega je ţe don Bosko govoril o tako imenovanem socialno pedagoškem terminu
“močnih točk” V enem izmed njegovih dokumentov so našli zapisano: »v vsakem fantu,
tudi najbolj zapuščenem, je točka dovzetna za dobro; vzgojiteljeva prva dolţnost pa je,
poiskati tisto točko, tisto občutljivo srčno struno in jo izkoristiti« (Don Bosko, Nani,
2011, str. 11). Vse to je potrdilo tega, da so spodbudne besede in pohvale pri delu z
mladimi način za preventivo in mu pomagajo, da pridobi samozavest in se zave
sposobnosti, da sam reši teţavo.
Poleg vseh drugih vlog, ki jih vzgojitelj ima, sem tukaj opisala samo vlogo
individualnega dela vzgojitelja na področju svetovanja. Vloga individualnega usmerjanja
mladostnic je predvsem obsegala mojo pripravljenost na reševanje ţivljenjskih stisk, v
katerih so se dekleta znašla, ko so prihajala na pogovor. Pri tem sem uporabljala različne
načine delovanja, ki so podrobno opisani in prikazani s primeri v poglavju analize
podatkov.

Vloga vzgojitelja v dijaškem domu je torej zelo obširna. Vse različne vzgojiteljeve vloge
v dijaškem domu sem opisala v teoretičnem delu. O obsegu in zahtevnosti dela v
dijaškem domu bi lahko rekla, da je delo zelo široko zastavljeno in vzgojitelj mora imeti
veliko različnih kompetenc, da lahko zadosti vsem različnim vlogam. Pri delu s skupino
sem videla, da je potrebne veliko organizacije, jasnih pravil, da so potrebne
komunikacijske tehnike, ki pomagajo ustvarjati klimo sprejetosti in poslušanosti. Pravila,
ki jih dijaški dom oblikuje skupaj z drugimi vzgojitelji in dijaki, so osnova za delo in
vzdrţevanje reda v dijaškem domu. Mislilm, da je naša naloga dekletom pomagati
razumeti pravila in da pravila potem niso nekaj, kar jih ovira pri razvoju, ampak nekaj kar
tudi same razumejo kot sredstvo za vzdrţevanje dobrih razmer za bivanje.
Opazila sem, da so vloge, ki jih sistem nalaga vzgojitelju, zastavljene zelo obširno.
Vzgojitelj jim v času, ki ga ima na voljo, pogosto ni kos. Ima pa toliko prostora, da lahko
izbira in se odloča, čemu bo dal večjo pozornost. Delo po mojem mnenju kljub vsemu
omejuje prevelika vzgojna skupina in to, da manjka svetovalni delavec, ki je na voljo v
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dijaškem domu in pomaga pri reševanju teţav, kajti vzgojitelj se srečuje z različnimi
oblikami teţav pri posameznikih, ki jih mora prepoznavati in reševati. Za marsikatero
nima dovolj izkušenj in časa, kajti pri delu s toliko dijakinjami se je pogosto teţko
poglobiti v posameznico in si vzeti čas zanjo. Pri tem bi omenila tudi delo s starši.
Socialna pedagogika je usmerjena in spodbuja celosten pristop, kar v našem primeru
pomeni tudi sodelovanje s starši. To pa je tudi teţava, ker je po eni strani premalo oblik
sodelovanja, po drugi pa malo časa in majhen interes s strani staršev. Zato bi bilo
smiselno razmisliti v smeri izboljševanja sodelovanja tako s starši kakor tudi s svetovalno
sluţbo.
Sicer pa mislim, da so osnovne kompetence za delo, ki sem jih opazila, v veliki meri
povezane tudi s preventivnim vzgojnim sistemom in principi socialne pedagogike.
Vzgojitelj je po mojem mnenju tisti, ki z veseljem opravlja svoje delo, se je pripravljen
izobraţevati in se s pomočjo samoopazovanja in drugih povratnih informacij spreminjati.
Je tisti, ki daje podporo dijakom, jih zna spodbujati in opogumljati in jih pri tem uči
odgovornosti zase in aktivnosti pri reševanju lastnih teţav. To pa stori tako, da si pridobi
njihovo zaupanje s svojim osebnim odnosom, da je pred njimi pristen in da se zaveda
lastnih meja. V pomoč pri vzpostavljanju zaupanja in dobrih odnosov pa je tudi njegova
aktivna participacija pri dejavnostih, odprtost za zaznavanje in za posluh v stiskah. Na
tem mestu bi omenila še kompetence individualnega dela s posameznicami, kjer je treba
imeti nekaj znanja o komunikaciji v svetovalnem delu, ki pomagajo na pravi način
pomagati posameznikom in dosegati cilj, da si bodo nekoč uporabniki znali pomagati
sami.

10. ZAKLJUČEK
Lani, ko sem prvič prišla v stik z mladostnicami in začela delati z njimi, sem videla, kako
zanimivo in raznovrstno delo je biti vzgojitelj v dijškem domu. Opazila sem teţave in
stiske, ki so mi jih ţe lani zaupala dekleta in zdelo se mi je, da potrebujejo moţnost,
spregovoriti o svojih teţavah. Tako so dekleta počasi sama pristopala in se ţelela
pogovarjati in razglabljati in od tod tudi ideja o temi moje diplomske naloge. Ţelela sem
prevertiti potrebe mladostnic v dijaškem domu in preveriti, kakšne kompetence
vzgojitelja ustrezajo potrebam. Tako sem se lotila dela bolj sistematično. Najprej sem
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preverila, kaj o tej temi lahko najdem v literaturi. Tako sem prebirala o mladostništvu in
njegovih značilnostih, o razvojnih nalogah v mladostništvu ter izvedela še nekaj več o
dekletih v obdobju odraščanja. Poglobila sem se tudi v znanje s področja vzgojiteljske
vloge in nalog, ki jih opravlja. Ugotovila sem, da je vloga vzgojitelja kompleksna sestava
raznovrstnih kompetenc, ki so pomembne za delo z dekleti v dijaškem domu. Kot
vzgojiteljica sem delala v katoliškem dijaškem domu, ki dela po načelih preventivnega
vzgojnega sistema. Zato sem v literaturi poiskala tudi informacije o tem načinu dela z
mladostniki in preverila, ali je preventivni vzgojni sistem aktualen za delo z dijaki v
dijaškem domu.
Še posebej pa bi izpostavila refleksije po pogovorih. Izkazale so se kot dober način
raziskovanja vloge vzgojitelja pri individualnem svetovanju in hkrati so bile dobro
sredstvo za samoopazovanje in vrednotenje. Vpogled vase in v lastno delo mi je pomagal
pri osebnem poklicnem napredku. Nekatere svoje lastnosti sem prepoznavala šele ob
pisanju refleksij, prav tako so bile tudi dober medij, da sem situacijo znova premislila.
Zgodilo se mi je namreč, da med pogovorom niti nisem opazila problema mladostnice.
Osredotočila sem se na problem, ki se je meni zdel večji in pomembnejši. S tem ko sem
njeno videnje problema spregledala, sem morda izgubila priloţnost, da bi ona naslednjič
spet prišla na pogovor k meni. To sem mi je zgodilo pri primeru pogovora s Karni, ko je
omenila problem prehranjevanja. Jaz sem se vse preveč osredotočila na hrano in njene
prehranjevalne navade, namesto da bi poskusila videti problem v ozadju. Njene
neustrezne prehranjevalne navade so bile samo odraz drugih dejavnikov. Svojo
osredotočenost na nebistveno temo sem zaznala šele prek poznejšega prebiranja in se tega
zavedela.
V analizi podatkov sem poskusila izpostaviti nekaj pomembnih tem, o katerih so govorila
dekleta, ter iz refleksij izluščiti načine in kompetence dela vzgojitelja. Med temami sem
izluščila teme, ki se dotikajo osamosvajanja in odraščanja. Dotikale so se druţinskih teţav
(nerazumevanje med starši – Jacinta), nerazumevanja s starši (Brina, Samanta), reševali
smo vrstniške teţave in teţave s cimrami (Izabela, Romana), teţave s prilagajanjem na
meje (Doroteja), s samopodobo (Karni), identiteto (Tinkara), teţave v šoli (Brina,
Izabela) in občutjem ničevosti (Karni), teme, ki se navezujejo na vzgojiteljico (Doroteja).
Vse teme se dotikajo odraščanja in osamosvajanja in kaţejo na to, da so za dekleta
pomembne. Razvojno obdobje mladostništva prinese krizo idnetitiete, kar se je pri
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mnogih videlo v iskanju samih sebe, kdo so, kakšen odnos imajo do sebe, svojih
osebnostnih in telesnih lastnosti, kako se počutijo v druţbi in kakšno je njihovo mesto v
njej. Zaradi intenzivnih stikov s cimrami prihaja tudi do stisk v povezavi s komunikacijo
in razumevanjem, sprejemanjem drugih. Ob tem se dekleta učijo učinkovite komunikacije
za reševanje sporov. Šola kot glavni zaposlovalec časa jih je zadevala na poseben način.
Kajti snovi je veliko, časa bolj malo in treba je bilo najti prave načine dela. Zato so
dekleta imela potrebo govoriti o šoli in v zvezi z njo povezanimi problemi.
Opazila sem, da se glede na teorijo ni odprla tema o partnestvu. Odsotnost teme še ne
pomeni, da se dekleta med seboj ali z vzgojiteljem o tem ne pogovarjajo, saj so potekali
pogovori tudi o teh temah. Morda je bila teţava tudi ta, da so vedele, da delam pogovore
v raziskovalne namene in se o teh temah niso ţelele pogovarjati. Res je tudi to, da je bilo
raziskovanje omejeno na mesec dni in bi se lahko tema pojavila pozneje. Mladostnike
gotovo zanima še marsikatera teme. Veliko tem je povezanih s preizkušanjem meja, o
konfliktih s straši, odnosi z vrstniki. Dekleta niso izrecno omenjala teme o spolnosti, o
drogah in drugih prepovedanih substancah.
Opazila sem, da so dekleta kar rada prihajala na pogovor. Omenila bi, da temu botruje
predvsem moj odnos do dela z mladimi. Zelo rada imam ta dekleta in v izziv so mi
pogovori in delo z njimi. Zanima me, kaj se z njimi dogaja, v pogovorih sem iskala tisto,
kar bi njim najbolj pomagalo do rešitve problema. Ob pisanju sem spoznala, da moje
aktivno poslušanje ni bilo vselej tudi aktivno slišanje. Dogajalo se mi je, da nisem slišala
pravega vzroka za njene teţave, saj sem v pogovorih vedno v mislih iskala vzrok njenih
teţav. Pozabila sem, da pomagam s poslušanjem, spraševanjem razplesti dekletom
kompleksnost, da bo bolj očitna njim samim, da se bodo laţe razumele. Svetovanje je v
primerih, kjer nisem upoštevala poloţaja deklet, gotovo imelo drugačen učinek, ker sem
jaz s svojimi besedami vodila pogovor v svojo smer, ne da bi upoštevala izhodišče
posameznice, njeno gledanje in doţivljanje in njen vidik problema.
Večkrat sem znala poslušati in z vprašanji spodbujati sogovornico, da se je odprla in mi
povedala, vendar pa se mi zdi, da to ni dovolj. Potrebna je še določena mera empatije, ki
pomaga, da začutiš stisko oz. skrb. Poslušam pozorno, vendar sem se naučila omejiti
svojo empatijo. Sama namreč velikokrat stremim k rešitvi problema in temu, da
posameznica sama prevzame odgovornost za reševanje iz stiske. Premalo se vţivim v
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resnično doţivljanje; dovolim si toliko, da razumem, kaj občuti, ne pa da pretirano
sočustvujem. To vidim pri sebi kot pozitivno lastnost. Sicer pa je moja napaka, da
prehitro povezujem to, kar mi mladostnice povedo, s svojimi izkušnjami in dobim
občutek, da se je meni nekoč nekaj podobnega ţe zgodilo in da poznam čustva, ki jih
doţivlja. To mi sicer pomaga pri vţivljanju v sogovornico, vendar se mi zdi, da potem
prehitro ponudim svojo rešitev. Pomembno se mi zdi, da znam v trenutkih, ko ni videti
rešitve, stopiti ven »iz okvirja«, videti situacijo širše in z občutkom in tenkočutnostjo
presoditi, kaj je najustreznejše. Lahko je to poslušanje ali pomoč s konkretnim nasvetom
ali kaj drugega.
Na tem mestu bi omenila še vlogo socialnega pedagoga v dijaškem domu. Prav glede
individualnega dela s posamezniki lahko vzgojitelj s sodelovanjem veliko naredi. Ravno
sem omenila to, da znamo problem videti širše, ne samo enoznačno. To je ena izmed
kompetenc socialnega pedagoga. Poleg tega bi na tem mestu omenila še ujemanje
socialnopedagoškega pristopa in preventivnega vzgojnega sistema. Oba načina gradita na
pozitivnih lastnostih posameznikov. Socialna pedagogika imenuje pozitivno v
posamezniku »močne točke«, prevenetivni vzgojni sistem pa »občutljiva točka za dobro v
posamezniku«. Prav tako oba načina temeljita na pomoči, podpori, razumevanju in
spodbujanju mladih. Dekleta v odraščanju potrebujejo pozitivne potrditve s strani
odraslih, ki jim pomagajo oblikovati pozitivno samopodobo. Socialnega pedagoga v
dijaškem domu vidim kot osebnega svetovalca, ki se zaveda pomena aktivnega poslušanja
in tega, da je od posameznika odvisno, kaj bo storil. Da ne prevzema odgovornosti za
stvari, ki so posameznikova odgovornost, mu pa pri tem zna stati ob strani.
Vidim ga kot dobro opremljenega za delo s skupino. Veščine dobre komunikacije,
poznavanje razvojne psihologije mu pomagajo pri prepoznavanju razvojnih teţav. Teţavo
sem opazila pri tem, da smo premalo pozorni na postavljanje meja in prepoznavanje, kje
so naše meje. Delno bi to teţavo lahko povezala s tem, kako vsak posameznik deluje in
koliko ţe sam po sebi postavlja meje. Primanjkljaja postavljanja meja sem se začela
zavedati

med

prakso.

Med

študijem

imamo

študentje

veliko

moţnosti

za

samospoznavanje in opazovanje lastnih doţivljanj ob razičnih situacijah. Mislim, da je ta
poudarek študija velikega pomena za nadaljnje delo. Samopoznavanje pomeni poznavanje
svojih »močnih« in »šibkih točk«, da lahko delujemo s tem, kar smo.
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Znanje, ki smo ga prejeli na fakulteti, je zelo široko zasnovano, mogoče je pa premalo
specifično in poglobljeno. Pri Karni sem opazila, da bi potrebovala še več znanja s
področja motenj v prehranjevanju, pri Jacinti znanja s področja druţine in konfliktov,
komunikacijske prakse za delo s skupino. Delo po principu socialne pedagogike mi je
pomagalo razumeti, da imajo različne motnje širše ozadje in da sem k problemom znala
bolj celostno pristopati. Dodatno poglobljeno znanje pa manjka, vendar je pojavov, s
katerimi se soočajo, ogromno in je specifiko vseh nemogoče poznati. Vemo pa, da
obstajajo sluţbe, ki so specializirane za raznovrstne teţave. Socialni pedagog pa je tisti, ki
teţave prepoznava in se sooča s tistimi, katerim je kos.
Konkretno delo z mladostnicami prinese izkušnje in tako se lahko vzgojitelj s pomočjo
samooblikovanja spreminja in uči. Vseeno pa mi je občutek varnosti dajalo zaupanje v
način dela, ki sem ga dobila na fakulteti, in zaupanje v delo po preventivnem vzgojnem
sistemu.
Delo po preventivnem vzgojnem sistemu se v več primerih lepo ujema s principi dela
socialnega pedagoga in se mi zdita drug drugemu podpora za delo. Preventivni vzgojni
sistem je gotovo še vedno aktualen, saj njegove osnove niso odvisne od časa. Sam don
Bosko (po Nani, 2011) pa je tudi svetoval, da mora biti način vzgojnega dela prilagojen
času in okoliščinam. Tudi vsi njegovi zapisi so nastajali v 19. stoletju in so pisani samo za
fante, sedaj pa je preventivni vzgojni sistem splošen in ni pogojen s spolom.
Tudi ugotovitve – odgovori na raziskovalno vprašanje, kako se potrebe mladostnic
spreminjajo skozi čas, se je pokazalo, da razvojne potrebe mladostništva ostajajo enake
(vsaj glede na teme, ki so se izkazale v moji raziskovani skupini), vendar se pri dekletih
pojavljajo na različne načine in ob različnih trenutkih. Zanimivo se mi je zdelo to, da sem
v mesecu pogovorov lahko zajela toliko različnih tem mladostnic in vse so se na svoj
način povezovale tudi z razvojnimi nalogami mladostniškega obdobja.
Spoznala sem, da je vzgojiteljsko delo večplastno in zelo naporno, hkrati pa prinaša
veliko zadovoljstva, je nepredvidljivo in zanimivo. Lahko bi v zaključku rekla, da vidim
nekaj pomembnih kompetenc, ki so koristne pri delu vzgojitelja v dijaškem domu.
Program socialne pedagogike (2007) opisuje v svojem študijskem programu tudi
kompetence, ki jih pridobi študent po končanem študiju. Kompetence, ki mu koristijo pri
delu v dijaškem domu so in so del splošnih kompetenc diplomantov. Naštela sem tiste, za
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katere mislim, da so najbolj relevantne za dijaški dom: Sposobnost komuniciranja,
fleksibilna uporaba znanja v praksi, avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost,
(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost, organizacijske in vodstvene sposobnosti,
iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega
usposabljanja. Prav tako bi rada izpostavila še nekatere izmed kompetnc, ki jih navaja
program izobraţevanja, in te so:

občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije,

poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika,
razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalnoetičnih vprašanj, usposabljanje učencev za učinkovito učenje, komuniciranje s
strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraţevalnih področij, sodelovanje s starši, poznavanje
in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela, oblikovanje celovite ocene potreb
posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih
dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih), strokovno delo, usmerjeno v ţivljenjsko polje
uporabnika, razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno pedagoškega dela
(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega),
razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike in ozaveščanje
lastne institucionalne vpetosti.
Poleg vseh omenjenih bi dodala še svoje kompetence, ki so se med raziskovanjem
pokazale koristne. Zdi se mi pomembno, da je za vzgojitelja delo z mladino ţelja in izziv.
Poleg tega se mora vzgojitelj dobro poznati in biti mora pripravljen na učenje ob lastnih
izkušnjah. Prav tako je pomembno, da se je pripravljen tudi strokovno spopolnjevati. V
odnosu do dijakov mora gojiti spoštovanje in se truditi za odnose, pri tem pa upoštevati
mejo bliţine in distance. Poleg tega pa je koristno, da vzgojtelj tudi zna pohvaliti,
spodbujati in biti opora v stiski. Pri individualnem delu je kompetenca, ki vzgojitelju
koristi, pripravljenost poslušati in z vprašanji spodbujati, da posameznik sam razmišlja,
kaj bi lahko storil. Hkrati pa odgovornost posameznika prepusti njemu, svoje pa pozna in
jih zna izvrševati.
Ob tem raziskovanju sem se naučila veliko o sebi, o svojem odzivanju, o svojih teţavah v
zvezi s tem poklicem. Pridobila sem veliko konkretnega znanja s področja komunikacije
in individualnega dela. Veliko bogastvo diplomskega dela je tudi to, da sem z dekleti
delala in sem lahko spremljala celovitejše situacije in kako so se dogajanja razvijala
naprej. V moji diplomski nalogi je ujet samo trenutek celoletnega dogajanja, vendar
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dovolj, da sem lahko preverila svojo vlogo vzgojitelja v individualni vlogi svetovalca in
spoznala doţivljanje deklet v situacijah, v katerih so ţivele.
Refleksija raziskovanja
Kakor sem ţe omenila v poglavju zbiranja podatkov, sem zaradi pisanja pogovorov po
spominu zgubila nekatere podatke. Zato mislim, da bi bilo morda kljub temu bolje, da bi
pogovore snemala in tako pridobila točne navedke. Kljub temu vem, da snemanje lahko
povzroči nekakšno togost in nesproščenost v pogovru, in sem se temu izognila. Bogastvo
teh pogovorov so avtentični podatki, saj so pogovori spontani in bi ne glede na to prišli do
mene – vzgojiteljice v taki obliki. Ker so bili to krajši zapisi, sem zbrala kar deset
pogovorov, da bi resnično lahko dosegla namen raziskovanja in razgrnila teme
pogovorov, ki se pojavljajo. Na tem mestu bi kot pozitivno ocenila tudi raziskovnaje s
pomočjo samorefleksije. To je zame tudi najuporabnejši del diplomske naloge. Prav prek
tega instrumenta sem se lahko samoreflektirala in opazovala svoja dejanja, čustovanje in
razmišljanje. Poleg tega je to zelo koristno za moje nadaljnje delo.
Omejitve svojega raziskiskovanja vidim v tem, da so pogovori vsebinsko zanimivi in bi
bilo zagotovo dobro analizirati še kakšnega, vendar se potem izgubi preglednost, zato bi
bila prispevek k moji raziskavi tudi anketa, kjer bi lahko bolj podrobno raziskala teme, ki
se mladostnic dotikajo, lahko pa bi preverjala tudi njihov pogled na vlogo vzgojiteljice.
Prav tako je treba v razmislek vzeti raziskovanje v skupini, kjer sem delala in sem imela z
dekleti ţe izoblikovane odnose. Zato je velika verjetnost, da so prihajala na pogovore
dekleta, s katerimi smo imele najboljše odnose, oz. tiste, ki v skupini niso imele nikogar
in so zaradi tega imele še večjo potrebo po tem, da svoje teţave zaupajo nekomu. Za
druga dekleta pa nimam podatkov o temah, ki bi jih bile pripravljene zaupati vzgojitelju.
Dekleta, ki so sodelovala v raziskovanju, so spregovorila o teţavi, ki je bila takrat
aktualna. Dekleta sem spoznavala ţe dalj časa in marsikje sem poznala ozadje zgodbe.
Ker sem delala z njimi tudi po končani raziskavi, sem lahko sledila tudi razpletanju
zgodb, ki pa bralcu niso znani. Zato je ena izmed omejitev tudi to, da raziskovanje na tak
način onemogoča vpogled naprej, ki bi bil zanimiv in kjer bi lahko preverjali tudi učinke
in koristnost vzgojiteljskega dela. Da bi dobila boljše rezultate o svojem delu v
individualnih pogovorih, bi bilo zanimivo takoj po pogovoru opraviti tudi anketo o tem,
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kako so se one počutile in kako ocenjujejo moje delo. Tako bi dobila tudi njihov pogled
in povratno informacijo.
Mislim, da bi se ugotovitve glede vloge vzgojiteljice v dijaškem domu in njene
kompetence, ki so koristne pri delu z mladimi, dalo posplošiti tudi na delo v drugih
dijaških domovih. Verjamem pa, da je raznolikost tem pogovorov mladostnic z
vzgojiteljico v drugih dijaških domovih (in drugih vzgojnih skupinah znotraj našega
dijaškega doma) vsebinsko drugačna, vendar pa je princip delovanja vzgojitelja podoben.
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12. PRILOGE
12.1 ZAPIS INTERVJUJA
1. Pogovor

Kode 1. reda

Kode 2. reda

Jacinta
Prosila me je za pogovor, ker jo skrbi zaradi slabih Slabe ocene v
šoli
ocen v šoli. Povedala je, da sta najbolj kritična

Šola*

predmeta matematika in slovenščina. Pravi, da je
ţe po naravi bolj panična in da jo skrbi veliko

Panična

Osebnostna lastnost

stvari. Tudi pri učenju se teţko zbere. Vprašala sem
jo, če lahko pove, kako vidi sama problem in kaj se
ji zdi največja teţava. Povedala je, da jo je strah, strah »black
outa«
da na ustnem spraševanju dobi »black out«, ker se
Teţave s
ji je to ţe enkrat zgodilo. Povedala je tudi, da ima koncentracijo
probleme s koncentracijo pri učenju. Dogaja se ji,
da je lahko nekaj časa zbrana, potem pa ji
koncentracija močno pade in veliko časa porabi za

Skupno iskanje
to, da se zopet zbere. Vprašala sem jo, če se je kdaj pozitivne
izkušnje
zgodilo, da na ustnem spraševanju ni dobila »black
outa«, in kaj je bilo takrat drugače. Povedala je, da
bilo to pri zgodovini, da je bila snov manj obseţna
in da si jo je predstavljala kot zgodbo, ki ima neko Skupno iskanje
povezav med
zaporedje. Nato sva skupaj iskali podobnosti med
slovenščino in
knjiţevnostjo pri slovenščini in zgodovino. zgodovino
Ugotovili sva, da je tudi knjiţevnost nekakšna
zgodovina, vendar ne teče kot zgodba, ampak ima
dodatna poglavja v zgodbi, ki se jih mora naučiti in
povezovati. Tako sva skupaj izdelali konkreten
primer

(srednjeveška

značilnosti,

knjiţevnost,

predstavniki

obdobja,

obdobje,
dela

predstavnikov in značilnosti del). Ugotovili sva, da
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Konkreten primer

Izhajanje iz
posameznice
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gre za podoben primer kot pri zgodovini. Prišli sva
Pove svojo
negativno
slovenščini obseţnejša in teţja. Povedala je svojo izkušnjo »black
outa«.
izkušnjo »black out-a«. Zgodilo se je pri ustnem
do zaključka, da potrebuje več časa, ker je snov pri

spraševanju slovenščine takoj za prvim vprašanjem,
na katerega ni dobro odgovorila. Ker se ni ničesar
spomnila, je dobila enico. Čeprav je na vprašanje
znala odgovorit. Rekla je, da ne ve, kako naj se

Dala sem ji
pred tablo znebi občutka, da nič ne zna. Poskusili konkreten primer, Dajanje nasvetov
kaj lahko bi lahko
sva čisto realne moţnosti. Svetovala sem ji, da
rekla.
lahko mirno reče: »Imam tremo. Na to vprašanje bi
zala odgovoriti. Lahko samo minuto počakate, da
se zberem.«
2.

Refleksija

Ko sem se pogovarjala z Jacinto, je bil moj prvi Poslušanje

Aktivno poslušanje

cilj, da jo dobro poslušam in skušam slišati, kaj mi
ţeli povedati. Z dodatnimi podvprašanji sem jo Spraševanje

Spraševanje

spodbujala, da poskuša sama ugotoviti, kaj je njen Izhajanje iz
problem. Naštela je veliko stvari, ki jo mučijo, in lastnih izkušenj
omenjala slabo koncentracijo pri učenju, paniko, da
jo skrbi in da ni sproščena. Koristno se mi je zdelo,
da tudi sama poskuša najti kakšen primer iz svojega
ţivljenja, saj sem predvidevala, da bi tako laţe
prišla do rešitve. Svetovala sem ji, naj poišče
primer, ko se ji je »black out« ţe zgodil, in primer,
ko pri ustnem spraševanju ni imela teţav in je lahko
sproščeno odgovarjala na vprašanja. Ta primer jo Pozitiven primer

Opogumljanje

je kar opogumil in ji dal moči. Opazila sem namreč, opogumi
da so se ji oči kar zasvetile, ko je sproščeno Zadovoljstvo
govorila o izkušnji, ko ji je ţe uspelo dokazati, da močna točka
se zmore naučiti in znanje tudi pokazati. Pomislila
sem, kako bi lahko primer iz spraševanja pri
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zgodovini lahko povezala z njeno trenutno situacijo
s spraševanjem pri slovenščini. Vprašala sem jo, Poizvedovanje

Spraševanje

kako se je učila zgodovino, saj ji ni bilo problem
suvereno odgovarjati na vprašanja. Povedala je, da
si zgodovinsko snov laţje zapomni, ker jo bere kot
zgodbico. Tu sem morda premalo spodbujala njo, Premalo
da bi sama poskusila najti kakšno povezavo med spodbude
snovjo pri zgodovini in slovenščini. Zato sem ji kar
hitro

svetovala,

da

vidim

podobnosti

med

zgodovino in snovjo pri knjiţevnosti, saj si lahko
preoblikuje kot zgodbico. Zgodbico z več poglavji. Izhajanje iz
Kar na list sva poskusili zapisati konkreten primer, konkretnega
ki se ga je učila. Pojavila se je tudi skrb zaradi primera
obsega snovi pri slovenščini. Potrebovala bi namreč
več časa, da bi vso snov predelala. Nekako sva
potem poskusili s predstavo konkretne situacije v
razredu. Z vprašanji sem jo spodbujala, da ugotovi, Konkretna

Svetovanje

kaj je najslabše moţno, kar se lahko zgodi med situacija v
spraševanjem in kako bi takrat reagirala. Kar sama razredu
je opisala situacijo, ki se ji je ţe pripetila.
Ugotovila je, da se v trenutku ničesar ne spomni, ko
pa pride v klop, ugotovi, da na vprašanje zna
odgovoriti. Torej sem ji rekla, da mora trenutek, ko
je pred tablo, izkoristiti. Potem ko sem poskusila Spodbuda

Spodbujanje

poizvedeti, kaj bi ona naredila, sem ji dala kar Pomoč s
konkreten primer, ker se mi je zdelo, da sama ne konkretno
vidi, kako bi lahko primer rešila. Rekla, je da bi situacijo
bilo to moţno storiti.
* Kar je podčrtano se nanaša na teme mladostnic, kar pa ne, se na naša na vlogo vzgojitelja pri
individualnem pogovoru.

138

