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Povzetek 

Slovenija je ena izmed redkih držav, kjer znotraj šolskega sistema deluje tudi šolska 

svetovalna služba. Sprva so na mesta svetovalnih delavcev zaposlovali psihologe, socialne 

delavce in pedagoge, kasneje še specialne pedagoge in v šolskem letu 1998/99 socialne 

pedagoge, ki so se izkazali za nepogrešljiv strokovni profil. Socialni pedagogi imajo zelo 

širok spekter znanja in kompetence na področjih socialne izključenosti, prepoznavanja in 

reševanja odklonskih pojavov, dela s posamezniki z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, 

teh pa je v sodobnem času v šolah vedno več. 

 

Z namenom pridobitve bolj natančnega vpogleda v obravnavano temo o vlogi in položaju 

socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi, sem izvedla kvantitativno raziskavo s 

pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Anketne vprašalnike sem poslala na vse slovenske 

osnovne šole, kjer so v šolski svetovalni službi zaposleni socialni pedagogi. Anketni 

vprašalnik 1 je bil namenjen socialnim pedagogom, anketni vprašalnik 2 pa ostalim 

svetovalnim delavcem in predstavnikom vodstva šole. Z raziskavo sem tako pridobila 

vpogled v to, s katerimi področji se v večini ukvarjajo socialni pedagogi, ki so zaposleni 

kot svetovalni delavci na slovenskih osnovnih šolah, kako so zadovoljni s pogoji dela, 

kako vidijo svojo vlogo socialni pedagogi sami in kako njihovo vlogo in položaj zaznavajo 

ostali svetovalni delavci in vodstvo šole. Ugotovila sem, da se v večini ukvarjajo z vsemi 

predpisanimi področji, prevladuje pa predvsem področje nudenja neposredne pomoči 

učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi težavami. Socialni pedagogi 

poročajo, da je zelo pomembno tudi področje preventivnega dela z učenci, vendar pa 

zaradi naraščanja obsega administrativnih nalog, za omenjeno pogosto primanjkuje časa, 

zaradi česar se šolski svetovalni delavci velikokrat znajdejo v vlogi šolske krizne službe. 

 

 

 

 

Ključne besede: svetovalna služba, socialni pedagog, osnovna šola, področja dela, 

programske smernice 



 

Abstract 

Slovenia is one of few counries where school system also operates with school counselors. 

At first, as school counselors were employed psychologists, social workers and 

pedagogues, later also special pedagogues and in school year 1998/99 social pedagogues, 

who have proven to be an indispensable professional profile. Pedagogues have a very wide 

range of skills and competences in the fields of social exclusion, identifying and resolving 

negative phenomena, work with individuals with emotional and behavioral disorders, 

which in school appears more and more. 

 

In order to obtain more accurate insight into topic of the role and position of social 

educator in the school counseling service, I conducted a quantitative survey using two 

questionnaires. I sent questionnaires to all Slovenian primary schools, where are employed 

social pedagogues as school counselors. The questionnaire 1 was aimed to social 

pedagogues, a questionnaire 2 was aimed to other counselors and headmasters. Through 

my research I acquired insight into which areas social pedagogues, who are employed as 

school counselors in Slovenian primary schools, paid most attention, how are they satisfied 

with work conditions, how they see their role and how the role of social pedagogues is 

seen through eyes of other counselors and headmasters. I found out that social pedagogues 

deal with all work areas, especially with direct assistance to pupils with special needs and 

with pupils with learning problems. Social pedagogues reports that area of preventive work 

with pupils is also very important work, but because increase of administrative tasks, there 

is not enought time for that. This is why school counselors often find themselves in the role 

of school crisis services.  
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guidelines 
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TEORETIČNI DEL 

 1  UVOD 

Šolska svetovalna služba predstavlja pomemben podsistem šole, ki se je razvil v drugi 

polovici 60. let. V sedanjem času šolska svetovalna služba zaposluje različne poklicne 

profile: socialne delavce, pedagoge, psihologe, specialne pedagoge in socialne pedagoge.  

 

Sama sem v četrtem letniku študija socialne pedagogike opravljala prakso prav v 

svetovalni službi osnovne šole. Na praksi sem spoznala, da je delo socialnega pedagoga 

znotraj šolske svetovalne službe zares pomembno in hkrati zelo obširno. Nemalokrat se 

zgodi, da zaradi številnih administrativnih nalog, svetovalnim delavcem primanjkuje časa, 

da bi opravili vse delovne obveznosti, ki zadevajo neposredno delo z učenci. Iz te izkušnje 

je sledila ideja, da bom v svojem diplomskem delu obravnavala temo o vlogi in položaju 

socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli. 

 

V teoretičnem delu bom najprej predstavila zgodovino šolske svetovalne službe, opredelila 

njen temeljni cilj delovanja ter področja, s katerimi se ukvarja. Opisala bom tudi ovire in 

težave, s katerimi se najpogosteje srečujejo šolski svetovalni delavci. Podrobneje bom 

obravnavala področja delovanja socialnega pedagoga znotraj šolske svetovalne službe, 

njegove kompetence in pomen timskega dela. V empiričnem delu pa bom predstavila 

rezultate raziskave, v katero so bili vključeni socialni pedagogi, ki so zaposleni kot 

svetovalni delavci v svetovalni službi osnovne šole, svetovalni delavci drugih poklicnih 

profilov in predstavniki vodstva šol. Zanimala me je predvsem primerjava mnenj in 

izkušenj posameznih raziskovalnih skupin glede vloge in položaja, ki ga imajo socialni 

pedagogi, zaposleni v šolski svetovalni službi.  
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 2  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba predstavlja pomemben podsistem šole, ki ima močan vpliv na 

oblikovanje celotne šolske klime. Kdaj in kako se je le-ta pričela razvijati, pa bom 

predstavila v nadaljevanju. 

2.1 ZGODOVINA ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 

Kovač (2013, str. 11) meni, da je šolsko svetovalno delo »staro toliko, kolikor je staro 

zanimanje občutljivega učitelja za svoje učence«. Torej, odkar učitelji čutijo skrb do svojih 

učencev, da se bodo le-ti v izobraževalnem procesu kar se da optimalno razvijali, že 

govorimo o začetkih svetovalnega dela oz. o njegovi ideji. Sicer pa se je »koncept šolskega 

svetovalnega dela, kakršen je danes uveljavljen pri nas, začel oblikovati v drugi polovici 

šestdesetih let prejšnjega stoletja« (Resman in Gregorčič Mrvar, 2013, str. 8). Za začetek 

konceptualno oblikovanega svetovalnega dela v osnovni šoli velja Pedičkova disertacija z 

naslovom »Vsebina, struktura in funkcija šolske svetovalne službe in šolske pedagoške 

službe« (Resman 1999, str. 68). 

 

V osnovi se je svetovalno delo v osnovni šoli pričelo izvajati zaradi potreb po poklicnem 

usmerjanju. Svetovalna služba je pričela sočasno prepoznavati otroke, ki imajo učne in 

vedenjske težave (Kovač, 2013). Iz omenjenega lahko sklepamo, da je bila svetovalna 

služba že v svojih začetkih usmerjena na različna področja pomoči učencem, ki zadevajo 

predvsem poklicno usmerjanje in vzgojno-izobraževalno problematiko. To so ključna 

področja, s katerimi se svetovalna služba ukvarja še danes (prav tam). 

 

Poleg področij, s katerimi se je in se še ukvarja šolska svetovalna služba, je zelo zanimiva 

tudi zgodovina zaposlovanja posameznih profilov na mesta svetovalnih delavcev. 

 

Na mesto prve svetovalne delavke v osnovni šoli se je zaposlila šolska psihologinja 

Hedvika Virant, leta 1959, v šolskem letu 1963/64 pa se je odprlo delovno mesto šolskega 

psihologa na treh osnovnih šolah v Ljubljani (Bezić, 1999b, str. 96). Leta 1962 se je v OŠ 

dr. Vita Kraigherja v Ljubljani zaposlila prva socialna delavka, Nevenka Ahčin; leta 1963 

je dobila prvo socialno delavko tudi OŠ Maksa Durjave v Mariboru (prav tam). Sledilo je 
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zaposlovanje šolskih pedagogov, in sicer prva šolska pedagoginja, Majda Uršič, se je 

zaposlila v svetovalni službi osnovne šole v Mariboru, v šolskem letu 1968/69 (prav tam).  

 

Pediček (po Bezić, 1999b, str. 97) navaja, da je bilo v Sloveniji leta 1968 zaposlenih 51 

šolskih svetovalnih delavcev: 39 je bilo socialnih delavcev, 9 psihologov in trije pedagogi. 

 

Dr. Franc Pediček (prav tam, str. 97-98) je leta 1968 za raziskovalne namene uvedel time 

šolskih svetovalnih delavcev in ti timi so opravili izjemno pomembno delo v razvoju 

šolskega svetovalnega dela v Sloveniji. 

 

Vse od začetka zaposlovanja svetovalnih delavcev pa vse do danes so se seveda korenito 

spreminjali načini in profili zaposlovanja. Mesta šolskih svetovalnih delavcev so najprej 

zasedali šolski psihologi in socialni delavci, nato so ta mesta zasedali še šolski pedagogi. 

Za prelomnico veljata tudi šolsko leto 1975/76, ko se je zaposlil prvi specialni pedagog, in 

leto 1998/99, ko so se začeli zaposlovati prvi socialni pedagogi (prav tam). 

 

Potrebe po svetovalnih delavcih na šolah so z leti naraščale. Leta 1968 je bilo v Sloveniji 

zaposlenih 51 svetovalnih delavcev, leta 1978 jih je bilo 294, leta 1999 pa že 584 (prav 

tam, str. 107). Vsa ta leta pa se je močno spreminjala tudi struktura zaposlovanja. Z leti se 

je namreč zaposlovalo manj socialnih delavcev in več šolskih pedagogov, danes pa je 

struktura le-teh nekako uravnotežena, kar je nenazadnje tudi pogoj za interdisciplinarni 

pristop šolske svetovalne službe (prav tam, str. 103).  

 

T. Bezić (1999a, str. 40-41) v svojem članku navaja tudi primerjave šolskega svetovalnega 

dela v različnih državah po svetu in ugotavlja, da v nekaterih državah (npr. Italiji, 

Nizozemski, Španiji) poklicno usmerjanje, ki je veljalo pri nas za temeljno področje 

razvoja šolske svetovalne službe, izvajajo zunanji izvajalci, lokalni koordinatorji, učitelji 

svetovalci in ne šolski svetovalni delavci. To kaže na to, da naš slovenski svetovalni model 

»vsekakor sodi med bolj razvite modele in ima dokaj jasne temelje tako v teoretičnih kakor 

tudi v praktično-operativnih konceptih« (prav tam, str. 41). Svetovalna služba je torej 

pomemben podsistem šole, dostopna je vsem in predstavlja zagotovo enega 

najnaprednejših modelov svetovalnega dela v šolskem sistemu (prav tam). 
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2.2 OPREDELITEV TEMELJNEGA CILJA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

Svetovalna služba predstavlja pomemben podsistem šole, ki skupaj z ostalimi podsistemi 

skrbi za realizacijo temeljnega cilja šole, ki je omogočiti optimalni razvoj vsakemu otroku 

(Programske smernice, 2008). »Vsi otroci ne glede na individualne ali skupinske razlike 

imajo pravico do enakih možnosti za optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju. 

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in 

vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu oziroma šoli« 

(Programske smernice, 2008, str. 6). Navedeno pomeni zagotavljanje optimalnega razvoja 

vsakemu otroku, ne glede na spol, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 

konstitucijo in ne glede na to, iz katerega socialnega in kulturnega okolja otrok prihaja 

(prav tam). 

 

Kovač (2013, str. 13) k prej navedeni definiciji dodaja, da optimalni razvoj otroka 

pravzaprav pomeni oblikovanje učenčeve osebnosti, »zato lahko rečemo, da je oblikovanje 

učenčeve osebnosti eden izmed temeljnih ciljev vzgoje, ki je hkrati tudi eden izmed 

pomembnih ciljev šole in s tem tudi šolske svetovalne službe«. Vemo sicer, da k vzgoji 

učenca največ pripomore družina, vendar pa je šola tista institucija, v kateri učenec preživi 

velik del svojega življenja, zato ima tudi šola pri oblikovanju učenčeve osebnosti precejšen 

in pomemben vpliv (Resman po Kovač, 2013, str. 13). Nenazadnje učenec obiskuje šolo 

ravno v obdobju, ko je proces oblikovanja osebnosti najbolj intenziven (prav tam).  

 

Da je vzgoja pravzaprav drugo ime za proces sistematičnega, načrtnega oblikovanja 

osebnosti, poudarja tudi Musek (1999, str. 43-62), ki pa hkrati opozarja na to, da vzgoja ne 

sme temeljiti na vsiljevanju nekega vzorca obnašanja, ampak moramo pri vzgoji izhajati iz 

posameznikovih bioloških potencialov, razvojnih zahtev in iz njegove samodejavnosti. V 

kolikor to spoznanje projiciramo na delo v šoli, to pomeni, da »v šoli ni smiselno vztrajati 

pri povsem poenotenih vzgojnih in izobraževalnih pristopih, ampak jih je treba kombinirati 

glede na situacijo, zahteve pouka in individualne značilnosti posameznika. So situacije, ki 

zahtevajo avtoritativni pristop, in takšne, ki zahtevajo avtonomni, permisivni in 

demokratični pristop« (prav tam, str. 53). Če povzamem, je pri vzgoji potrebno biti 

fleksibilen in se sproti odzivati na situacije in potrebe posameznika, nekega splošnega 

pravila vzgoje ni, saj ga moramo oblikovati sami. 
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Svetovalna služba torej kot pomemben podsistem šole skrbi za zagotavljanje optimalnega 

razvoja posameznika skozi vzgojo in oblikovanje osebnosti. Kot pa že sam izraz 

»svetovalna služba« pove, je njena osnovna dejavnost svetovanje, katerega lahko preprosto 

opredelimo kot »nudenje pomoči človeku« (Kovač, 2013, str. 14). Pri nudenju pomoči pa 

gre za zadovoljevanje človekovih potreb, kot so npr.: »izboljšanje razumevanja samega 

sebe, sposobnost sprejemanja lastnih odločitev, reševanje težav, sprememba vedenja, 

preprečevanje problemov, razvoj svetovančevih potencialov, ki pomenijo čustveno, 

psihološko in socialno blagostanje« (prav tam, str. 14). Tudi Resman (1999, str. 110) meni, 

da svetovalno delo pomeni »usposabljanje človeka za to, da razume sebe, se zaveda svojih 

interesov in zmožnosti ter okoliščin, v katerih se nahaja«. 

 

Resman (1999, str. 67) pa opozarja tudi na to, da se pojem »svetovanje« lahko razume v 

ožjem ali širšem pomenu besede. V ožjem pomenu je definicija takšna, kot je zapisano v 

prej navedenemu besedilu, torej nudenje pomoči ene osebe (svetovalca) drugi (svetovancu, 

klientu), v širšem pomenu besede pa lahko »svetovanje« razumemo kot organizacijski 

okvir, kjer se pomoč ponuja posameznikom ali celotni skupini. V ta širši kontekst sodi tudi 

pojem »šolsko svetovanje«.  

 

Šolsko svetovanje je mogoče deliti na dva dela: 

a) na svetovanje, katerega izhodišče predstavlja zastavljen program; cilj tovrstnega 

svetovanja pa je uresničitev tega programa; 

b) na svetovanje učencem, katerega izhodišče so razvojne posebnosti otrok; cilj 

tovrstnega svetovanja pa je učenčeva šolska, profesionalna in življenjska uspešnost 

(Resman, 1999, str. 14). 

 

Sama ideja šolskega svetovalnega dela je bila zasnovana na podlagi Rogersove 

humanistične teorije razvoja osebnosti, katere izhodišče je, da je »v celotni skrbi za 

otrokov normalni telesni in duševni razvoj potrebno poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, 

da je otroku potrebno ustrezno organizirati šolsko, fizično in socialno okolje, zato je 

potrebno tudi delo s kolektivom, drugimi delavci, vodstvom šole, starši« (Resman, 1999, 

str. 67). 
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Temeljna naloga šolske svetovalne službe je torej v tem, »da se na podlagi svojega 

posebnega strokovnega znanja v svetovalnem odnosu in na strokovno avtonomni način 

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

izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci 

v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami« (Programske smernice, 

2008, str. 5). V Programskih smernicah (prav tam, str. 17) je tudi zapisano, da delo šolske 

svetovalne službe zajema: 

- sprejem in uvajanje otrok v šolo, skrb pri raznih učenčevih prehajanjih – iz osnovne 

v srednjo šolo ipd.; 

- ugotavljanje in upoštevanje posebnosti v telesnem, osebnem in socialnem razvoju 

učencev; 

- ugotavljanje in upoštevanje značilnosti socialnega okolja, iz katerega prihajajo 

učenci; 

- upoštevanje splošnih značilnosti šole in njenih posebnosti (število učencev, 

zaposlenih, program, materialni pogoji, okolje, v katerem se šola nahaja ipd.); 

- ugotavljanje značilnosti in možnosti vsakodnevnega življenja na šoli (značilnosti 

posameznih oddelčnih skupnosti, interesne dejavnosti, šolski projekti ipd.). 

 

Pomembno pa se je zavedati, da šolska svetovalna služba deluje kot strokovni sodelavec v 

šoli in ne kot strokovni servis šole, ki naj bi interveniral samo ob različnih motnjah in 

težavah (Programske smernice, str. 7). Za lažje doseganje zastavljenega cilja delovanja 

šolske svetovalne službe, Programske smernice opredeljujejo temeljna načela dela, ki jih 

obravnavam v naslednjem poglavju.  

2.3 TEMELJNA NAČELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

Temeljna načela šolske svetovalne službe predstavljajo oprijemljiv okvir oziroma 

orientacijo za profesionalno delovanje svetovalnih delavcev v šoli (Programske smernice, 

2008, str. 10-13).  
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V nadaljevanju podrobneje predstavljam temeljna načela šolske svetovalne službe: 

• Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 

Vsi svetovalni delavci v šoli morajo svoje delo opravljati v skladu s strokovnimi 

znanji in strokovnimi etičnimi načeli, ki v svetovalnem delu zajemajo načelo 

dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. 

a) Načelo dobrobiti pomeni, da svetovalni delavec deluje v dobro otroka, kar 

pomeni, da mu ne škodi in ne povzroča neupravičenega nelagodja, stresa, 

zadreg, stisk, predvsem pa je pomembno, da ga tako ali drugače ne stigmatizira, 

saj s tem otroku naredi največ škode. 

b) Pri načelu prostovoljnosti je potrebno upoštevati, da vsi udeleženci v svetovalni 

odnos vstopajo prostovoljno in niso vanj prisiljeni. To pomeni, da v kolikor 

posameznik zavrača svetovanje oziroma pomoč, mu le-te ne moremo vsiliti. 

Temu načelu pa se je dovoljeno izogniti, kadar gre za ogroženost otroka ali 

drugih članov, ki so vpeti v odnos. 

c) Tretje načelo znotraj načela strokovnosti pa je načelo zaupanja in zaupnosti, ki 

je osnovni pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi. V osnovi gre 

pri tem načelu pravzaprav za dopolnjevanje s pravili o varstvu osebnih 

podatkov. 

Poleg omenjene strokovnosti in upoštevanja strokovnih spoznanj pri svetovalnem 

delu morajo svetovalni delavci tudi venomer skrbeti za strokovno izpopolnjevanje. 

Prav tako morajo lastno strokovnost preverjati v supervizijskih, intervizijskih in 

drugih podobnih skupinah. 

• Načelo strokovne avtonomnosti 

Načelo strokovne avtonomnosti pomeni, da je svetovalna služba pri svojem delu 

vedno avtonomna, samostojna in se ne ozira na mišljenja in pričakovanja drugih, 

saj je vedno dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O svojem delu vedno 

odloča sama in ima pravico odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s 

strokovno-etičnimi načeli dela in niso v njeni pristojnosti. 

Načelo strokovne avtonomnosti pa velja tudi v odnosu med svetovalnimi delavci 

znotraj svetovalne službe, kar pomeni, da ima svetovalni delavec v timu tudi 

pravico in dolžnost, da odkloni naloge, ki presegajo njegovo strokovno področje 

oziroma niso v skladu z njegovo doktrino. Prav zato je pomembno, da so naloge in 
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področja delovanja različnih profilov svetovalnih delavcev znotraj svetovalne 

službe jasno začrtana in da se njihove naloge dopolnjujejo. Strokovna avtonomnost 

pa hkrati pomeni tudi to, da se svetovalni delavec zna obrniti tudi na druge 

strokovne delavce zunaj šole, kadar je le-to potrebno. 

• Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 

Svetovalno delo v šoli lahko opravljajo različni profili strokovnih delavcev: 

socialni delavci, socialni pedagogi, pedagogi, psihologi ali defektologi oziroma 

specialni pedagogi.  

Načelo interdisciplinarnosti in strokovnega sodelovanja velja vedno, ne glede na to 

ali svetovalno službo sestavlja eden, dva ali več svetovalnih delavcev. Zaradi 

kompleksne narave svetovalnega dela v šoli je svetovalna služba najbolj učinkovita 

takrat, ko jo sestavlja tim različnih strokovnjakov, ki pokrivajo vsak svoje 

strokovno področje. N. Šmit (1997, str. 64) na tem mestu opozarja, da je področje 

dela šolskih svetovalnih delavcev izjemno široko in je zato naloge različnih 

profilov svetovalnih delavcev težko določiti in razmejiti vsakega na svoje področje, 

saj se naloge nenehno prepletajo in je v praksi nemogoče, da se področja ne bi 

prekrivala. 

Vendar pa, ne glede na to, koliko svetovalnih delavcev deluje v šolski svetovalni 

službi in katera so začrtana področja delovanja le-teh, je pomembno, da le-ti 

sodelujejo med seboj, da sodelujejo s predstavniki vodstva šole, učitelji, starši, 

otroki, zunanjimi institucijami (s centri za socialno delo, z Zavodom RS za šolstvo, 

Zavodom RS za zaposlovanje, z zdravstvenimi domovi, raznimi društvi, vzgojnimi 

zavodi, mladinskimi centri ipd.).  

Namen strokovnega sodelovanja je v dopolnjevanju svetovalne dejavnosti na 

področju posameznika, skupine, razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se 

nanašajo na šolo kot celoto. 

• Načelo aktualnosti 

Šolska svetovalna služba opravlja svetovalno delo za šolo, zato je pomembno, da 

upošteva posebnosti posamezne šole in izhaja iz aktualnih potreb šole in 

posameznikov ter skupin v njej. Prilagaja se aktualnim situacijam, okoliščinam in 

trenutnim potrebam, ki nastajajo. 
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• Načelo razvojne usmerjenosti 

Načelo razvojne usmerjenosti izhaja iz temeljnega cilja šolske svetovalne službe, ki 

je skrb za optimalni razvoj otroka, učenca, in hkrati usmerjenost v razvoj šole kot 

celote. Prvovrstnega pomena pri tem je razvojno-analitično delo, ki pomeni 

ugotavljanje in spreminjanje pogojev, da se dosežejo zastavljeni cilji. 

• Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne 

službe 

Osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe so naslednje: dejavnosti pomoči, 

razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Pomembno je, da so vse naštete dejavnosti zajete v delo svetovalne službe, ne glede 

na to, koliko strokovnih delavcev sestavlja šolsko svetovalno službo. Samo tako je 

namreč zagotovljena celostnost prispevka svetovalne službe v šoli. 

Izbor konkretnih dejavnosti znotraj posamezne vrste dejavnosti pa je odvisen od 

strokovnega profila svetovalnega delavca in od posebnosti aktualnih razvojnih 

potreb šole. 

• Načelo celostnega pristopa 

Za svetovalno službo je temeljnega pomena, da k vsakemu problemu in k vsaki 

nalogi pristopa celostno. To pomeni, da upošteva, da je vsak posameznik hkrati 

individuum kot tudi člen širšega socialnega okolja. Prav zato je pomembno, da 

šolska svetovalna služba deluje na obeh ravneh, tako individualni kot tudi na ravni 

konteksta, torej na ravni širšega socialnega okolja. Pomembno je, da svetovalna 

služba pri obravnavi opazuje otroka v njegovem primarnem okolju in tudi izven 

njega, saj lahko le tako pridobi širši in jasen vpogled v nastalo situacijo. Seveda pa 

je vedno potrebno probleme reševati tam, kjer nastajajo in običajno je to ravno v 

otrokovem socialnem okolju (družina, razred, interesna skupina ipd.). 

• Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 

»Svetovalna služba si s svoje strani preko svetovalnega odnosa prizadeva 

vzpostaviti in vzdrževati pogoje tako za stalne odprte možnosti sodelovanja 

svetovalne službe z vsemi udeleženci kakor tudi za ustvarjalno sodelovanje 

udeležencev med seboj v projektih pomoči in/ali sodelovanja« (Programske 

smernice, 2008, str. 13).  
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To načelo se povezuje z zgoraj omenjenim načelom celostnosti, saj prav 

sodelovanje svetovalne službe z otrokom, z njegovo družino, s člani njegovega 

socialnega okolja pripomore k celostnemu vpogledu v nastanek problema in k 

celostni obravnavi ter tako k najbolj optimalnemu reševanju nastalega problema. 

Za delovanje šolske svetovalne službe so pomembna prav vsa navedenega načela. 

Upoštevanje načel zagotavlja najbolj optimalno delovanje šolske svetovalne službe na vseh 

področjih in s tem tudi dosego zastavljenih ciljev. 

2.4 OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI SVETOVALNE SLUŽBE V OSNOVNI 

ŠOLI 

»V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe: 

dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije« (Programske smernice, 2008, str. 17). Preko teh treh osnovnih dejavnosti šolski 

svetovalni delavci zagotavljajo kakovostno strokovno pomoč ter svetovanje tako učencem, 

učiteljem kot tudi staršem itd. (Sklepi okrogle mize, 2013). 

a) Dejavnosti pomoči 

»Dejavnosti pomoči obsegajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči 

posamezniku ali skupini kakor tudi vrsto osrednih strokovnih aktivnosti, ki so 

potrebne znotraj ali tudi zunaj šole« (Programske smernice, 2008, str. 14). 

b) Razvojne in preventivne dejavnosti 

Svetovalna služba deluje razvojno-analitično, kar pomeni, da spremlja in ugotavlja 

obstoječe stanje ter tako sodeluje pri načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Na podlagi ugotovitev pripravlja raznovrstne 

preventivne dejavnosti. Pri preventivnih oblikah dela pa je pomembno tudi to, da 

niso usmerjene le neposredno na posameznika oziroma skupino, ampak so 

usmerjene tudi na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v 

vzgojno-izobraževalnem okolju (prav tam). 

c) Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

Temeljna dejavnost svetovalne službe v šoli je tudi dejavnost načrtovanja in 

evalvacije, ki se prepleta z nudenjem pomoči in z razvojnim, preventivnim delom.  

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so pogoj za kvalitetno opravljeno delo in 

razvoj tako svetovalne službe kot tudi šole kot celote (prav tam). 
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Pri vseh navedenih dejavnostih pa delo svetovalne službe zajema delo z učenci, delo z 

učitelji, delo s starši, delo z vodstvom šole in delo z zunanjimi ustanovami (prav tam, str. 

18-19). V nadaljevanju vsako posebej podrobneje predstavljam. 

Delo z učenci lahko poteka individualno in/ali skupinsko oziroma najbolj 

priporočljiva je kombinacija obojega. Pri delu z učenci je temeljnega pomena 

preventivno delo, saj lahko z njim preprečimo razvoj marsikatere težave in 

vplivamo na celotno šolsko kulturo. Poleg prevencije pa je v primeru nastalih težav 

neizogibno interveniranje, ki pomeni nudenje pomoči. 

Tudi delo z učitelji je lahko individualno in/ali skupinsko. Pomembno je, da smo 

pri delu z učitelji usmerjeni svetovalno, torej da jim nudimo nasvete, kako reševati 

nastale situacije, kako se težavam izogniti in ne delujemo le kot servisna služba, ki 

intervenira, ko so problemi že nastali in rešuje nastale situacije namesto učiteljev. 

Učitelje je potrebno opolnomočiti, da se bodo sami znašli in vedeli, kako reagirati 

ob nastopu določenih težav in kako bodo te težave v nadalje tudi preprečili. 

Delo s starši prav tako poteka individualno in/ali skupinsko, in sicer ravno tako s 

ciljem preventive; v določenih situacijah pa gre tudi za interveniranje in 

načrtovanje nadaljnjega šolskega dela. 

Delo z vodstvom šole poteka predvsem kot sodelovanje svetovalnega delavca z 

vodstvom šole pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa z namenom 

poseganja v te procese. 

Delo z zunanjimi ustanovami se kaže kot sodelovanje z vrtci, srednjimi šolami, 

drugimi šolami, centri za socialno delo, raznimi društvi, mladinskimi centri itd. 

 

Vse dejavnosti, s katerimi se ukvarja šolska svetovalna služba, obsegajo torej delo z vsemi 

vpletenimi v šolski sistem. To pomeni tako sodelovanje z učenci, s starši, učitelji, 

vodstvom šole in tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami, saj le-to omogoča kakovostno 

delovanje šolske svetovale službe na vseh delovnih področjih.  

2.5 OSNOVNA PODROČJA DELA SVETOVALNE SLUŽBE V OŠ 

V prejšnjem poglavju sem navedla tri osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe. Preko 

teh treh naštetih osnovnih dejavnostih pa šolska svetovalna služba sodeluje na naslednjih 

področjih vsakdanjega življenja v šoli (Programske smernice, 2008, str. 19-26): 



Povše, L. (2016). Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v OŠ. Ljubljana: PeF. 

12 

 

• Področje učenja in poučevanja 

Svetovalni delavci si z izvajanjem svetovalnega dela prizadevajo za izboljšanje 

kvalitete učenja in poučevanja. To področje zajema neposredno pomoč nadarjenim 

učencem, učencem z učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami. Sem sodi 

tudi preventivno delo, ki zajema predvsem razne delavnice učenja metod in tehnik 

učinkovitega učenja, učnih navad ipd. V okviru sodelovanja s starši otrok je 

potrebno nuditi svetovalno delo, predvsem kadar gre za njihove otroke, ki imajo 

učne težave, posebne potrebe, ali pa gre za nadarjene učence. Pomembno je 

organiziranje raznih delavnic, predavanj za starše na temo učenja, učnih navad in 

motivacije. 

Svetovalni delavci, z namenom izboljšanja kakovosti poučevanja, sodelujejo tudi z 

učitelji, katerim nudijo neposredno pomoč pri izboljšanju njihove učinkovitosti 

poučevanja, pomoč pri oblikovanju individualiziranih programov za nadarjene 

učence, učence z učnimi težavami in druge učence s posebnimi potrebami. 

Na tem področju je pomembno tudi sodelovanje svetovalnih delavcev z vodstvom 

šole, s katerim skupaj spremljajo in evalvirajo vzgojno-izobraževalno delo na šoli, 

zagotavljajo ustrezne pogoje za integracijo učencev s posebnimi potrebami in 

načrtujejo strokovna izpopolnjevanja za učitelje s področja učinkovitih metod 

poučevanja ter učenja učencev.  

• Področje šolske kulture, vzgoje, klime, šolskega reda 

Svetovalni delavci na šoli imajo pomembno vlogo pri oblikovanju šolske kulture, 

šolske klime in vzpostavljanju reda. V to področje sodi predvsem neposredna 

pomoč in svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami. V kolikor se 

disciplinske težave omilijo ali preprečijo, to vpliva na celotno šolsko klimo. 

Na tem področju je pomembno predvsem posvetovanje z učitelji o zagotavljanju 

pogojev za varno in spodbudno učno okolje. Vsi učenci se morajo namreč v razredu 

počutiti dobro, sprejeto in zaželeno. Na vsaki šoli so tudi učenci, ki imajo vzgojne 

in disciplinske težave, zato je potrebno učitelje opolnomočiti za učinkovito 

ravnanje s temi učenci, za učinkovito reševanje konfliktov in za oblikovanje 

ustrezne razredne klime, ki vpliva na počutje vseh učencev v oddelku. 

Sodelovanje s starši je temeljnega pomena še posebej takrat, kadar gre za njihove 

otroke, ki imajo vzgojne in disciplinske težave. S starši se je potrebno pogovoriti in 
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jim svetovati o učinkovitem delu z njihovimi otroki, informirati jih je potrebno o 

osnovnih vzgojnih načelih. 

Za oblikovanje primerne šolske kulture je potrebno sodelovanje z vodstvom šole, 

prav tako z namenom zagotavljanja šolskega reda in načrtovanja strokovnih 

izpopolnjevanj za učitelje o sodobnih vzgojnih pristopih. 

• Področje telesnega, osebnostnega in socialnega razvoja 

Delo svetovalnega delavca na šoli je usmerjeno tudi v neposredno pomoč učencem 

s težavami v telesnem, osebnostnem ali socialnem razvoju. Na tem področju je 

temeljnega pomena preventivno delo, ki se lahko izvaja v obliki programov, 

delavnic za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za 

učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, za preprečevanje 

raznovrstnih odvisnosti, nasilja, ipd. Pomembno je, da svetovalni delavec na tem 

področju sodeluje z učitelji, predvsem pri izdelavi individualiziranih programov za 

učence s težavami v razvoju. Učiteljem nudi neposredno pomoč, jih opolnomoči za 

delo s temi učenci, jim pomaga oblikovati različne preventivne dejavnosti znotraj 

pouka, ipd. 

Različne delavnice in predavanja s področja težav otrok v telesnem, osebnostnem 

in socialnem razvoju svetovalni delavec izvaja tudi za starše; staršem otrok s 

tovrstnimi težavami pa nudi neposredno pomoč. 

Tudi na tem področju je pomembno sodelovanje svetovalnih delavcev z vodstvom 

šole, predvsem pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj za učitelje s področja 

težav otrok v telesnem, osebnem in socialnem razvoju. 

• Področje šolanja 

Svetovalno delo je usmerjeno v otrokov razvoj in seveda v njegovo šolanje. Pod 

pojmom šolanje razumemo celotno obdobje: od vpisa v prvi razred, kot celotno 

obdobje šolanja v osnovni šoli in tudi nadaljnji vpis v srednjo šolo. Spremljanje 

celotnega procesa je pomembna naloga šolske svetovalne službe. 

To področje obsega naslednje naloge: načrtovanje, koordinacijo in izvedbo vpisa, 

sprejem otrok v šolo, oblikovanje oddelčnih skupnosti, pomoč učencem pri 

vključevanju v šolsko življenje, podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju 

razreda, o prešolanju učenca, ipd. 
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• Področje poklicne orientacije 

Na prejšnjo točko »šolanje« se navezuje področje poklicne orientacije, ki je že od 

nekdaj pomemben element dela šolske svetovalne službe. 

To področje zajema »delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom 

pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževane in poklicne poti« (prav 

tam, str. 23). Pri delu na področju poklicne orientacije se morajo svetovalni delavci 

držati veljavnih splošnih standardov. 

»Poklicna orientacija zajema naslednje aktivnosti: poklicno informiranje, 

diagnosticiranje, poklicno svetovanje, poklicno vzgojo, namestitev, zastopanje, 

povratno informiranje in spremljanje svetovancev« (prav tam). Področje poklicne 

orientacije tako zajema informiranje učencev o možnostih nadaljnjega 

izobraževanja, o poklicih in zaposlovanju. Svetovalna služba mora prav vsem 

učencem zagotoviti dostop do informacij glede nadaljnjega izobraževanja in izbire 

poklica. Dostopnost teh informacij je moč zagotoviti s pomočjo različnih 

informacijskih medijev v okviru šolske knjižnice, panojev, tabel. Učenci morajo 

imeti tudi možnost, da tovrstne informacije pridobijo osebno od svetovalnih 

delavcev. 

V področje poklicne orientacije sodi tudi organizacija obiskov učencev v podjetjih 

z namenom predstavitve poklicev, delodajalcev; organizacija predavanj in 

pogovorov z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih poklicev; izvedba 

predavanj in delavnic za učence. Po zapisanih standardih mora svetovalna služba 

letno izvesti vsaj 2 uri predavanj na oddelek z vsebino poklicne vzgoje in izbire 

poklica. Po zapisanih standardih mora svetovalna služba z učenci zaključnih 

razredov izvesti tudi anketo o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev; prav 

tako mora svetovalna služba vsakemu učencu omogočiti vsaj en svetovalni 

razgovor o nadaljnjem izobraževanju in izbiri poklica pred zaključkom osnovne 

šole, ki se ga učenec udeleži prostovoljno. 

Pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje ter pri zagotavljanju gradiv je 

pomembno tudi sodelovanje z učitelji in drugimi sodelavci na šoli. Standard pri tem 

narekuje sledeče (prav tam, str. 24): »Poklicno-informativna gradiva na šoli naj 

vsebujejo naslednje informacije: o programih in šolah na srednji stopnji 

izobraževanja, o smereh in vzgojno-izobraževalnih ustanovah visokošolskega in 
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univerzitetnega študija, o razpisih za vpis, štipendijah, poklicih in možnostih 

zaposlitve«. 

Standard določa tudi delo s starši in predpisuje, da mora šolska svetovalna služba 

izvesti ali zagotoviti vsaj dve predavanji za starše o poklicnem odločanju njihovih 

otrok in nadaljnjem šolanju, in sicer najmanj eno predavanje v osmem in najmanj 

eno v devetem razredu. Ta predavanja navadno izvaja šolska svetovalna služba ali 

pa zunanji izvajalci iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Standard 

narekuje tudi obvezo svetovalne službe do sodelovanja z vodstvom šole pri 

načrtovanju in organizaciji poklicne orientacije. Pri tem je pomembno skupno 

načrtovanje strokovnega izpopolnjevanja učiteljev s področja poklicne vzgoje. 

Svetovalna služba tudi na področju poklicne orientacije sodeluje z zunanjimi 

ustanovami. Pri področju poklicne orientacije gre predvsem za sodelovanje s 

srednjimi šolami, ZRSZ, s podjetji itd. 

• Socialno-ekonomsko področje 

Socialno-ekonomske stiske so pogost pojav, s katerim se pri svojem delu srečujejo 

šolski svetovalni delavci, saj so v številnih primerih povezane s težavami v 

telesnem, osebnostnem ali socialnem razvoju. 

Vloga šolske svetovalne službe je, da te težave prepozna, da sodeluje z učitelji, 

starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami pri oblikovanju programov pomoči 

tem učencem.  

Šolska svetovalna služba se vključuje tudi v projekt iskanja podpore za 

nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih 

družin, jim pomaga priskrbeti štipendije, subvencionirano bivanje, prehranjevanje 

ipd. 

 

Iz opisanih področij, lahko sklepamo, da je delo šolske svetovalne službe zares obširno in 

da imajo svetovalni delavci v šoli zelo pomembno in odgovorno vlogo. S svojim 

delovanjem namreč vplivajo na razvoj učencev kot posameznikov in hkrati vplivajo tudi na 

razvoj šole kot celote. 
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2.6 POGOJI ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE DELA ŠOLSKE 

SVETOVALNE SLUŽBE 

Področja delovanja šolske svetovalne službe so izjemno široka in v Programskih smernicah 

so zapisani le temelji, oziroma gre za programski okvir delovanja šolske svetovalne službe; 

vsak svetovalni delavec sam pa svoje delo prilagodi glede na potrebe učencev in šole, v 

kateri deluje.  

 

Poleg standardov, ki veljajo za področje poklicne orientacije, pa obstajajo tri temeljne 

zahteve, ki se pričakujejo od šolskih svetovalnih delavcev, in sicer (Programske smernice, 

2008, str. 26-27): 

- oblikovanje letnega delovnega načrta šolske svetovalne službe, ki je del letnega 

delovnega načrta šole in se oblikuje na podlagi letnih poročil. Letni delovni načrt 

vsebuje oceno stanja po posameznih področjih življenja in dela na šoli, opredelitev 

ciljev in prioritetnih nalog, pregled delovnih nalog po osnovnih področjih dela in 

načrt spremljanja in evalvacije načrta (Bezić, 2003, str. 22-23), 

- priprava na svetovalno delo, kar pomeni, da se svetovalni delavec pred vsakim 

srečanjem s svetovancem ali svetovanci na srečanje temeljito pripravi. To pomeni, 

da si pripravi načrt dela, svetovanja, pripomočke za delo ipd. Priprava ni nujna le v 

primerih, ko le-ta ni mogoča, torej ko gre za nujne in nepredvidene intervencije 

(Bezić, 2003, str. 33), 

- stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje (nov izraz: nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje) na različnih seminarjih, skozi strokovno literaturo, 

z obiskom supervizijskih skupin ipd. 

 

Da pa lahko svetovalni delavec svoje delo opravlja učinkovito in kakovostno, mora imeti 

zagotovljene naslednje materialne in delovne pogoje (prav tam): 

- lastno pisarno, v kateri lahko vodi individualna in skupinska svetovanja. Pisarna naj 

bi se praviloma nahajala prostorsko blizu učencev in učiteljev in naj bi bila znotraj 

šole. V primeru, da svetovalni delavec nima lastne pisarne, je potrebno zagotoviti 

lasten prostor vsaj za čas neposrednega svetovalnega dela, 
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- naslednjo opremo v pisarni: telefon, računalnik, opremljen s programom za 

statistično obdelavo podatkov, primerno opremo za hrambo individualnih map z 

osebnimi podatki, 

- stalni prostor za delo v manjših skupinah (do 10 oseb), 

- ustrezno strokovno literaturo in priročnike, 

- tehnično (računalniško) pomoč, 

- ustrezno organizacijo časa, ki bo udeležencem omogočala sodelovanje s svetovalno 

službo. 

 

Zagotovljena lastna pisarna in potrebni pripomočki pa še ne zagotavljajo kvalitetnega dela, 

saj je kvaliteta dela največ odvisna od svetovalnega delavca samega, od njegove 

samoiniciativnosti, motivacije in načinov dela.  

 

Svetovalni delavec se mora v prvi vrsti zavedati specifik in posebnosti, ki veljajo za 

svetovalno službo v osnovni šoli. Pomembno je, da svetovalni delavec pozna najpogostejše 

težave, s katerimi se srečujejo in spoprijemajo učenci v času osnovnega šolanja, ko se 

oblikuje njihova identiteta. Če pozna najpogostejše težave, potem se na reševanje le-teh 

lažje pripravi in je tudi samo reševanje težav skupaj z učenci učinkovitejše. 

 

Resman (1999, str. 141-142) navaja naslednjo klasifikacijo težav učencev: 

• Šolske težave 

V okviru težav, ki zadevajo šolsko področje, se učenec najpogosteje srečuje z 

naslednjimi težavami: nerazumevanje z učiteljem, čuti se obremenjenega oziroma 

preobremenjenega z zelo težkimi nalogami, določenega predmeta ne mara, se temu 

predmetu izmika, svoje dosežke pri posameznem predmetu si želi izboljšati, boji se 

spraševanja, ipd. 

• Težave, ki se navezujejo na dom in družinske odnose 

Učenci se velikokrat srečujejo s težavami, ki izhajajo iz njihovih družinskih 

odnosov. Pogosto se dogaja, da starši od svojih otrok pričakujejo preveč in zato se 

otroci čutijo preobremenjene. Velikokrat se učenci tudi bojijo odziva staršev, ko 

dobijo oceno, saj jih ne želijo prizadeti in razočarati. Pogosto so v družinah tudi 
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težave, ki se navezujejo na slabe odnose med staršema, med starši in otroci ter med 

sorojenci. 

• Težave, ki izhajajo iz odnosov z drugimi 

Nekateri učenci imajo težave v navezovanju socialnih stikov, saj imajo strah pred 

drugimi. Tisti učenci, ki so bolj izolirani, si velikokrat želijo ob sebi imeti prijatelje, 

želijo si navezati stike, vendar ne vedo, kako. Želja vsakega učenca je namreč 

pripadati in biti sprejet, zato je svetovalni delavec tisti, ki skuša z različnimi 

dejavnostmi omogočiti, da bi se učenci v šoli počutili zaželene in sprejete. 

• Težave s samim seboj, z odnosom do sebe 

Nemalo je otrok, ki imajo težave na področju odnosa do samega sebe, imajo slabo 

samopodobo, so nesrečni, osamljeni, se počutijo neuspešne in imajo težave v 

obvladovanju svojih čustev. 

 

Za svetovalnega delavca in za njegovo kvalitetno delo je pomembno, da vse navedene 

težave pozna in da se tudi zaveda, da so težave z različnih področij pogosto prepletene med 

seboj.  

 

Da lahko svetovani delavec v osnovni šoli kakovostno opravlja svoje delo, se mora 

zavedati, da se svetovalno delo z učenci na razredni stopnji in z učenci na predmetni 

stopnji razlikuje, saj so med mlajšimi in starejšimi učenci velike razvojne razlike (prav 

tam). Mlajši učenci so bolj egocentrični, njihovo mišljenje je bolj intuitivno in konkretno, 

medtem ko imajo starejši učenci že bolj oblikovano identiteto in imajo tudi drugačne 

moralne vrednote (prav tam). Cilj svetovalnega dela pri delu z učenci (mlajšimi ali 

starejšimi) pa je, da se bo učenec sam znal soočiti s svojimi težavami, da jih bo sam, ob 

pomoči svetovalnega delavca, tudi rešil, da bo razumel sebe in svoje potrebe, svoj položaj 

v šoli in širšem socialnem okolju in da bo izdelal vizijo, kaj si v življenju želi doseči (prav 

tam). Bistvo kakovostnega svetovalnega dela je torej v opolnomočenju posameznikov, da 

sami rešijo težave. Pomembno je, da svetovalni delavec ne rešuje težav namesto učencev, 

ampak skupaj z njimi. 

 

Poleg neposrednega dela z učenci je za kakovostno opravljanje svetovalne službe na šoli 

izjemnega pomena tudi sodelovanje z učitelji. Učitelj je namreč tisti, ki z učencem preživi 
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največ časa, svetovalni delavec ima z učenci samo občasne stike (Resman in Gregorčič 

Mrvar, 2013, str. 11). Na to opozarja Resman (1999, str. 155), ki zagovarja stališče, da 

mora šolska svetovalna služba delati in sodelovati z učitelji, saj je učenčev razvoj v veliki 

meri odvisen prav od dela v razredu ter od odnosov, ki ga ima učitelj z učenci. Učitelj in 

svetovalni delavec morata delovati kot tim, saj je delo svetovalnega delavca, ki je 

usmerjeno v pomoč učitelju, tudi v korist učencu. Svetovalni delavec učitelju pomaga, da 

bo z učenci vzpostavil ustrezen odnos, da bo lažje obvladoval razne socialne situacije, s 

tem se bo zviševala učiteljeva profesionalnost in to bo omogočilo tudi boljše učne rezultate 

(prav tam). Pomoč učiteljem predstavlja posredno pomoč učencem, saj se s tem izboljšuje 

celotna razredna klima. Pomembno pa je, da so učitelji pripravljeni pomoč sprejeti in da pri 

svetovalnem delavcu prepoznajo njegovo vzgojno-izobraževalno vlogo in ne le 

administrativno-upravno (Resman in Gregorčič Mrvar, 2013, str. 13). 

 

Pri vseh navedenih pogojih za kakovostno opravljanje dela šolske svetovalne službe pa 

nikakor ne smemo pozabiti na odnos, ki predstavlja osnovni element vsakršnega 

svetovalnega dela. Pri tem je temeljnega pomena koncept delovnega odnosa, ki pomeni, da 

je uporabnik v vlogi soustvarjalca pomoči (Čačinovič - Vogrinčič in Mešl, 2013, str. 17). 

Bistvo svetovalnega dela je v opolnomočenju, v nudenju podpore učencu, učitelju ali staršu 

da si zmore pomagati sam. Gre torej za samopomoč; svetovalni delavec uporabnika 

spodbuja pri samoaktivnosti, iniciativnosti, prevzemanju lastne vloge in odgovornosti za 

reševanje problemov (Šmit, 1997, str. 63). 

 

Naštetih je bilo torej kar nekaj veljavnih pogojev, ki naj bi bili izpolnjeni, da lahko 

govorimo o uspešnem delovanju šolske svetovalne službe. K uspehu šolske svetovalne 

službe pa pripomore tudi učinkovito soočanje in reševanje ovir in težav, ko se le-te 

pojavijo. Več o težavah svetovalnih delavcev opisujem v naslednjem poglavju.  

2.7 OVIRE IN TEŽAVE SVETOVALNIH DELAVCEV V ŠOLSKI 

SVETOVALNI SLUŽBI 

Svetovalno delo v šoli je kompleksno, saj zahteva delovanje na različnih področjih. V 

primeru, da je na šoli zaposlen le en svetovalni delavec, je naloga zanj še toliko težja. Ne 
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glede na to, koliko svetovalnih delavcev je na šoli, se le-ti pri svojem delu srečujejo z 

raznimi zadregami. 

 

Bezić (po Resman in Gregorčič Mrvar, 2013, str. 8) navaja naslednje najpogostejše težave, 

s katerimi se pri svojem delu srečujejo šolski svetovalni delavci: 

a) prevelika obremenitev svetovalnih delavcev s strokovnimi nalogami, z nalogami 

koordinacije in predvsem z novimi administrativnimi nalogami; 

b) vse večji obseg dela z učenci z vedenjskimi težavami, z učenci z učnimi težavami 

in z ostalimi učenci, ki imajo odločbe o usmeritvi; 

c) dejstvo je, da svetovalni delavci še vedno večino časa namenjajo individualnim 

obravnavam; 

d) zaradi obsega dela svetovalnih delavcev zmanjkuje časa za izvajanje preventivnega 

dela. Svetovalni delavci so zatorej vse bolj usmerjeni v reševanje problemov, ko le-

ti že nastanejo, saj zaradi pomanjkanja časa v svoj delovni čas ne zmorejo umestiti 

preventivnega dela, ki bi nastanek določenih problemov zagotovo preprečil. 

 

Da šolska svetovalna služba v svoji praksi premalo časa nameni preventivnemu delu, 

ugotavlja tudi T. Grünfeld (1997, str. 16), ki meni, da šolska svetovalna služba zaradi 

pomanjkanja časa v določeno situacijo poseže prepozno, torej takrat, ko je stanje v razredu 

že brezizhodno in učitelji že izgubijo nadzor nad situacijo. T. Grünfeld meni, da omenjena 

težava izvira predvsem iz zakonodaje, ki na eni strani od učiteljev zahteva, da otroke 

poučujejo in vzgajajo, na drugi strani pa socialni službi nalaga tolikšno število nalog, da jih 

ta ne utegne izvrševati, saj je področje njenega delovanja preobširno. 

 

Težave se pojavijo tudi zaradi različnih pričakovanj delavcev šole do svetovalne službe. 

Učitelji in vodstvo šole od svetovalnih delavcev navadno pričakujejo, da bodo le-ti skrbeli 

predvsem za vzgojno in vedenjsko problematiko ter medosebne odnose na šoli (prav tam). 

Učitelji si želijo tudi, da bi jim svetovalni delavci svetovali o delu s posameznim učencem 

ali skupino in nenazadnje pričakujejo tudi neposredno pomoč v oddelku, kar pa, kot že 

rečeno, zaradi preobširnega dela in vse več administrativnih obveznosti, velikokrat ostane 

zgolj pri individualni obravnavi. N. Šmit (1997, str. 66) opozarja, da so pričakovanja 

učiteljev glede opravljanja nalog šolske svetovalne službe izredno visoka, saj zahtevajo 
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takojšnje reševanje nastalih problemov, s čimer pa učitelji prelagajo svojo vzgojno 

funkcijo na svetovalne delavce. 

 

Resman in Gregorčič Mrvar (prav tam, str. 9) tudi navajata, da se pogosto dogaja, da 

svetovalni delavci na šoli občasno opravljajo tudi naloge, ki ne sodijo v njihovo 

specializirano področje. Gre predvsem za naloge, ki zadevajo prevzemanje odgovornosti, 

mentorstva za posamezne šolske dejavnosti, pisanje poročil, seznamov; pogosto so tudi 

»desna roka« predstavnikom vodstva šole. N. Šmit (1997, str. 66) meni, da do tega prihaja 

predvsem zaradi slabe organizacije dela na šoli in nekompetentnosti predstavnikov vodstva 

šole, ki svoje naloge preložijo na svetovalne delavce.  

 

Velika težava nastane, ko tovrstne naloge preidejo v vsakdanje obveznosti in tako šolsko 

svetovalno delo sloni predvsem na reševanju problemov, ko le-ti že nastanejo, saj za 

preventivne dejavnosti zmanjka časa. Primarne naloge šolskih svetovalnih delavcev so 

tako po besedah N. Šmit (prav tam) velikokrat odložene v čas po pouku ali pa ostanejo 

neopravljene. V takem primeru se pogosto zgodi, da šolska svetovalna služba prične 

delovati zgolj kot »šolski servis«, torej kot šolska krizna služba.  

 

Večja verjetnost za nastanek tovrstnih težav je predvsem na šolah z veliko učenci, kjer v 

šolski svetovalni službi deluje le en sam svetovalni delavec (prav tam, str. 9). Da se 

svetovalni delavec, kljub temu da deluje v šolski svetovalni službi sam, izogne 

»servisnemu delovanju«, mora imeti jasno izoblikovano poklicno identiteto in jasno 

zastavljene naloge ter področja dela. 

 

Ovir in težav, s katerimi se soočajo šolski svetovalni delavci pri svojem delu, ni malo. 

Kako bodo nastale težave reševali, pa je odvisno od številnih dejavnikov, tudi od njihovih 

osebnostnih lastnosti. Težava lahko nastane, kadar je svetovalni delavec pretirano 

občutljiv, empatičen in anksiozen, saj ga navedene težave/ovire kaj kmalu iztirijo. V 

kolikor se težav sproti ne odpravlja in se le-te kopičijo, svetovalni delavec doživlja stres. 

Velike mere stresa pa lahko privedejo tudi do izgorelosti na delovnem mestu. 
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Stres je zelo pogost pojav na številnih delovnih mestih, predvsem pri poklicih, ki zadevajo 

delo z ljudmi. Delo z ljudmi ni nikoli lahko, in kadar se pojavlja neskladje med 

dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostjo za obvladovanje le-teh na drugi strani, 

govorimo o stresu (Rupar, 2003, str. 84). Kožar (po Kovač, 2013, str. 27) opredeljuje stres 

kot ogrožajoč dogodek, ki v posamezniku vzbudi obrambno držo. Stres je nekakšno stanje 

napetosti in velika količina stresa lahko sčasoma privede do pojava izgorelosti, ki se pojavi 

predvsem v delovnih okoljih, kjer je veliko število uporabnikov, kjer gre za premalo 

cenjeno delo, kjer ni prisotnih kriterijev za merjenje uspešnosti pri delu, kjer so 

pričakovanja okolja do svetovalnih delavcev previsoka, kjer se vodilni ne zanimajo za 

probleme strokovnih delavcev (prav tam). Da bi se izognili pojavu izgorelosti in stresa, je 

pomembna supervizija. Supervizija je metoda, ki strokovnim delavcem omogoča, da preko 

lastnih izkušenj, samorefleksije prihajajo do novih strokovnih in osebnih spoznanj. S tem 

se razbremenijo napetosti in stresa ter kontinuirano izgrajujejo svojo strokovno identiteto 

(Žorga in Kobolt, 2006, str. 133). 

2.8 POKLICNI PROFILI SVETOVALNIH DELAVCEV 

»Za vse profile, ki se lahko zaposlujejo kot šolski svetovalni delavci, velja, da morajo imeti 

ustrezno pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo« (Sklepi okrogle mize, 

2013, str. 5-6). Resman (1999, str. 69) meni, da lahko šolsko svetovalno delo, ki velja za 

organizirano obliko nudenja pomoči, izvajajo naslednji strokovni profili: šolski psiholog, 

šolski pedagog, šolski socialni delavec, defektolog oziroma specialni pedagog in v 

zadnjem času tudi socialni pedagog. To je zapisano in določeno tudi v Programskih 

smernicah (2008), ki veljajo za osnovni okvir in podlago delovanja šolskih svetovalnih 

služb.  

 

Vsi navedeni poklicni profili so torej primerni za delo v šolski svetovalni službi; vsak 

izmed njih pa ima določene strokovne kompetence, katere poudarjajo njegovo vlogo v 

svetovalni službi: 

• Psiholog: Psiholog je kompetenten predvsem na področjih izvajanja različnih 

testiranj (IQ, testi poklicne orientacije, psihološki testi ipd.). Nagy navaja, da ima 

psiholog nadvse pomembno vlogo predvsem pri identifikaciji nadarjenih učencev. 

Poleg identifikacije nadarjenih učencev, je odgovoren za uvajanje sodobnih oblik 
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dela z nadarjenimi in za sodelovanje z učitelji ter starši otrok nadarjenih učencev. 

Prav tako pa mora biti psiholog pozoren tudi na odkrivanje nadarjenih s 

specifičnimi težavami, kot so npr. motnje pozornosti (Nagy, 2012). 

• Socialni pedagog: Socialni pedagog je najbolj kompetenten za delo z učenci, pri 

katerih se kažejo primanjkljaji na vzgojnem in/ali socializacijskem področju. 

Njegova temeljna naloga je v usposabljanju posameznika za samopomoč, da bo le-

ta znal prevzeti lastno vlogo in odgovornost pri reševanju lastnih problemov (Šmit, 

1997). 

• Specialni pedagog: Vloga specialnega pedagoga v šoli je predvsem v nudenju 

pomoči učencem s posebnimi potrebami. To potrjuje tudi E. Novljan (1992), ki 

poudarja, da delo specialnega pedagoga temelji na neposredni pomoči učencem s 

posebnimi potrebami, najprej pa je pomembna identifikacija teh učencev. 

Identifikaciji sledi določitev specialno pedagoških pristopov, svetovanje staršem, 

učiteljem, vodstvu šole, spremljanje otrokovega napredka in spremljanje 

otrokovega šolanja v celoti. 

• Socialni delavec: Socialni delavci so kompetentni predvsem v birokratskem načinu 

reševanja socialnih težav, saj zelo dobro poznajo zakonodajo. Tako lahko v šolah 

skrbijo predvsem za naslednja področja: področje vpisovanja učencev v šolo, 

poklicna orientacija, delo z Romi, delo z učenci tujci ipd. 

• Pedagog: J. Ledić, Staničić in Turk (2014) navajajo 5 temeljnih nalog šolskih 

pedagogov: priprava in uresničevanje programa šole, neposredno sodelovanje v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, spremljanje in evalvacija vzgojno-

izobraževalnega procesa, usposabljanje šolskih strokovnih delavcev in 

dokumentacijska dejavnost. 

 

V nekaterih šolah deluje le en svetovalni delavec, v drugih pa je zaposlenih več različnih 

profilov svetovalnih delavcev, kar omogoča najbolj optimalno delovanje šolske svetovalne 

službe. V tem primeru si člani šolske svetovalne službe področja porazdelijo glede na 

strokovno usposobljenost in s timskim delovanjem pripomorejo k učinkovitemu delovanju 

šolske svetovalne službe kot celote. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila vlogo 

socialnega pedagoga kot člana šolske svetovalne službe. 
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 3  VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA V ŠOLSKI SVETOVALNI 

SLUŽBI 

Socialni pedagog ima izredno široko znanje in specifične kompetence, ki so nepogrešljive 

za svetovalnega delavca, zaposlenega v šolski svetovalni službi. S svojo širino znanja 

lahko deluje na številnih delovnih področjih, katera podrobneje opisujem v nadaljevanju. 

3.1 PODROČJA DELOVANJA SOCIALNEGA PEDAGOGA ZNOTRAJ 

ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

Socialni pedagog je dokaj nov profil svetovalnega delavca v osnovni šoli. Sprva so na 

mesta šolskih svetovalnih delavcev zaposlovali predvsem psihologe, socialne delavce in 

pedagoge. Prvi socialni pedagogi so se prvič pričeli zaposlovati v šolskem letu 1998/99 

(Bezić, 1999b, str. 103). Zakaj je socialni pedagog primeren za šolskega svetovalnega 

delavca? »Socialna pedagogika temelji na opori, usmerjanju, kompenziranju, vzpodbujanju 

in aktiviranju posameznikov in skupin, ki so v svojem razvoju kakorkoli razvojno, socialno 

in integracijsko zapostavljeni ali brezpravni. V šolskem prostoru je socialni pedagog 

zastopnik vseh, ki jim namenja svoje poslanstvo« (Šmit, 1997, str. 67). 

 

Socialni pedagog ima tako znotraj šolske svetovalne službe svoj specifičen koncept 

delovanja, ki temelji na pokrivanju tistih področij, ki so »zaradi pretežno storilnostno 

naravnanega pedagoškega dela izpostavljena kot primanjkljaj na vzgojnem in 

socializacijskem področju« (prav tam, str. 67).  

 

Od otrok, ki so vključeni v šolski prostor, se namreč pričakuje, da bodo kos učnim 

zahtevam in prilagajanju socialnemu okolju, vendar pa se pri nekaterih otrocih pojavljajo 

težave. Ti otroci navadno izhajajo iz družin z nižjo stopnjo izobrazbe, z nižjim socialno-

ekonomskim statusom, iz družin, kjer vladajo slabi medosebni odnosi ali pa težave izhajajo 

iz različnih individualnih značilnosti otroka, kot so npr. različne disfunkcije, prizadetosti 

ipd. (prav tam, str. 66). Prav zaradi vse bolj storilnostno usmerjene šole marsikateri učenec 

tem zahtevam ni kos in zato je hitro socialno izločen in stigmatiziran, s tem pa je ogrožen 

njegov osebnostni razvoj. Naloga socialne pedagogike je, da se vključi v ta proces in 
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skladno s temeljnim ciljem šolske svetovalne službe in šole kot celote poskrbi za optimalni 

razvoj vsakega otroka. 

 

Zavedati se moramo, da so prav učitelji tisti, ki z učenci preživijo največ časa, vendar 

strokovno niso usposobljeni za delo z učenci z zgoraj omenjenimi težavami. Socialni 

pedagog pa je tisti, ki pomaga tako učiteljem, učencem, staršem in nenazadnje tudi vodstvu 

šole, da se vsak otrok optimalno razvija. 

3.1.1 Področja dela socialnega pedagoga po hamburškem modelu 

N. Šmit (1997, str. 67) v svojem članku opisuje hamburški model, ki poudarja pomen 

samostojnosti socialnega pedagoga znotraj šolske svetovalne službe in njegovo 

avtonomnost, ki mu omogoča kritično distanco in možnost vplivanja na spremembe. Prav 

zato je izjemno pomembno definiranje vloge socialnega pedagoga, saj je lahko le tako 

njegovo strokovno delo zares kakovostno. 

Socialni pedagog naj bi kot svetovalni delavec na šoli opravljal naslednja dela: 

• nudil individualno pomoč otroku in njegovim staršem, 

• opravljal socialno pedagoško delo s skupinami; vodil razne socialne igre, tematske 

delavnice, komunikacijske treninge v razredu, 

• vodil diskusijske skupine – srečanja in treninge za starše, 

• pripravljal in vodil izobraževanja učiteljev s psihosocialnega področja. 

3.1.2 Področja dela socialnega pedagoga po A. Muhlumu 

A. Muhlum deli socialno pedagoško delo na naslednja področja (po Šmit, 1997, str. 67): 

a) Delo z vrstniškimi skupinami  

To področje je za socialnega pedagoga, ki deluje kot svetovalni delavec na šoli, 

najbolj pomembno in tudi najbolj obširno.  

Vrstniško skupino lahko predstavlja razred, delovna ali interesna skupina. 

Pomembno je, da skupina ni nikoli sestavljena zgolj iz otrok, ki so potrebni 

pomoči, svetovanja; saj se le tako izognemo stigmatiziranju. Ključnega pomena je 

torej, da so skupine mešane in da otrok s težavami ne obravnava le v izoliranem 
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okolju, ampak znotraj razreda, kjer potekajo socialne interakcije, in nenazadnje je 

to tudi socialni kontekst, v katerem problemi nastajajo. 

b) Preventivno delo  

»V preventivni vlogi je socialni pedagog usmerjen h konfliktnim in k stresnim 

situacijam, ki izzovejo in povzročajo največ problemov« (prav tam, str. 69), zato je 

pomembno, da v okviru preventivnih dejavnosti posameznikom pomaga pri 

oblikovanju bolj učinkovitih vedenjskih strategij.  

Pri preventivnem delu gre za primarno, sekundarno in terciarno prevencijo. 

Primarna prevencija zajema organizacijo različnih aktivnosti (skupinske dejavnosti, 

predavanja) za širše skupine; sekundarna prevencija pomeni usmerjanje tovrstnih 

aktivnosti na rizične populacije otrok, kjer se kaže večje tveganje za nastanek 

motnje; pri terciarni prevenciji pa govorimo o aktivnostih, ki so usmerjene v otroke, 

ki motnjo že imajo. 

c) Sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za življenje in delo 

Socialni pedagog skupaj z ostalimi delavci šole (vodstvom šole, učitelji, drugimi 

člani svetovalnega tima) oblikuje odnose v šoli, šolsko klimo. 

d) Socialnopedagoške intervencije 

Socialni pedagog izvaja različne socialnopedagoške intervencije, kadar nastanejo 

problemi oz. konflikti v odnosih med posameznimi skupinami znotraj šole (med 

učenci, med učenci in učitelji, med učitelji, med starši in učitelji ipd.). 

e) Koordinacija dela med učitelji, starši in učitelji, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami in šolo 

Šolska svetovalna služba deluje na številnih področjih, zato je koordinacija dela še 

kako pomembna. Kar pa zadeva socialno pedagoško delo, vemo, da je osrednjega 

pomena interdisciplinarni pristop, zato se socialni pedagog velikokrat znajde v 

vlogi koordinatorja nudenja pomoči posameznim učencem. 
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3.1.3 Naloge socialnega pedagoga po H. Tuggenerju 

H. Tuggener (po Skalar, 1993) delo socialnega pedagoga razdeli na 3 pomembna delovna 

področja: 

a) Integracija  

Socialni pedagog je tisti, ki ustvarja in zagotavlja ustrezne pogoje za integracijo 

učencev v šolo. Tu gre predvsem za integracijo otrok s posebnimi potrebami, 

stigmatiziranih in marginalnih posameznikov oz. skupin. Socialni pedagog se mora 

pri tem vključevati tudi v socialno okolje, iz katerega ti otroci prihajajo, saj lahko le 

tako zagotovi primerne in ustrezne pogoje za integracijo.  

Ključne naloge socialnega pedagoga na tem področju so: dajanje opore, svetovanje, 

oblikovanje različnih pedagoških programov ipd. 

b) Preventiva  

Pri preventivi gre za oblikovanje učinkovitejših vedenjskih strategij, za pomoč pri 

samostojnem odločanju in osamosvajanju. 

c) Kompenzacija  

Kompenzacija zadeva odpravljanje različnih primanjkljajev na področjih učenja, 

odnosov, raznih življenjskih izbir ipd. Gre za pomoč, ki bi jo sicer otrokom morali 

nuditi člani družine in šola. 

3.1.4 Dela in naloge socialnega pedagoga v osnovni šoli, po T. Grünfeld 

V nasprotju z omenjenimi avtorji, ki opredeljujejo področja delovanja socialnega pedagoga 

precej široko, je T. Grünfeld (1997, str. 17) zelo natančno razdelala ta področja na 

posamezne naloge, ki naj bi jih opravljal socialni pedagog v osnovni šoli. Te naloge naj bi 

bile usmerjene predvsem na delo s posameznimi oddelki in so sledeče: 

- pomoč učitelju pri učno in vzgojno problematičnih učencih, 

- svetovanje učiteljem o različnih metodah in načinih dela z učno in vzgojno 

problematičnimi učenci, 

- pomoč učiteljem pri vzpostavitvi pozitivne razredne klime, 

- nudenje individualne pomoči posameznim učencem, ki imajo težave v družini, 

- nudenje pomoči pri vključevanju novincev, priprava razreda na novega člana, 
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- odkrivanje pozitivnih lastnosti posameznika in gradnja posameznikove 

samopodobe na osnovi le-teh, 

- svetovanje staršem, kako ravnati in pomagati svojemu otroku, kako ga seznaniti z 

neprijetnimi informacijami, situacijami (ločitev, selitev, ponavljanje razreda, 

prešolanje, ipd.), 

- organiziranje raznovrstnih delavnic, seminarjev za starše in učence, tudi za učitelje, 

- sodelovanje z drugimi socialnimi pedagogi oziroma z drugimi svetovalnimi delavci 

in izmenjava izkušenj z njimi (supervizijska, intervizijska srečanja), itd. 

 

»Delo socialnega pedagoga naj bi pokrivalo tista področja del in nalog, ki jih svetovalna 

služba ne utegne opraviti oz. jim je do sedaj namenjala, zaradi pomanjkanja časa, premalo 

pozornosti. V prvi vrsti sodi v to kategorijo delo z učenci in učitelji« (prav tam, str. 17-18). 

Iz tega citata izhaja dejstvo, da naj ne bi bil socialni pedagog edini svetovalni delavec na 

šoli, ampak naj bi deloval kot del strokovnega tima različnih profilov svetovalnih delavcev. 

 

Socialni pedagog naj bi bil torej tisti, ki bi skupaj z učiteljem iskal nove načine poučevanja 

in s tem zmanjševal vplive socialnih razlik na učenje učencev. Osnovna pa je njegova skrb, 

da se bo vsak otrok v šoli počutil varno in prijetno (prav tam). 

 

Osnova delovanja socialnega pedagoga je torej usmerjena v dobrobit otroka, v njegov 

optimalni razvoj in integracijo. To poudarja tudi Skalar (1993, str. 38), ki meni, da naj bi 

bila glavna naloga socialnega pedagoga »integriranje hendikapiranih, razvojno prizadetih, 

motenih, socialno iztirjenih, marginalnih posameznikov ali skupin v širšo socialno 

skupnost oziroma glavni tok ter razvoj v smeri pomoči posamezniku pri razvojnih procesih 

v smeri emancipacije, osebnostne in socialne integracije«. Pri tem gre torej za to, da 

socialni pedagog »z dajanjem opore, s svetovanjem in pedagoškimi programi poskuša 

ustvariti in izboljšati subjektivne pogoje za boljšo integracijo. Posega tudi v okolje, s čimer 

naj bi prispeval k ustvarjanju pogojev za integracijo« (Skalar, 1990, str. 113). 
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3.2 TEMELJNE USMERITVE DELA SOCIALNEGA PEDAGOGA V ŠOLSKI 

SVETOVALNI SLUŽBI 

Kot je razvidno iz zgornjega poglavja, je področje delovanja socialnega pedagoga znotraj 

šolske svetovalne službe izjemno široko. Znotraj vseh teh področij pa je pomembna 

orientacija socialnega pedagoga v reševanje problemov, v zagotavljanje optimalnih 

okoliščin za razvoj otrok in šole kot celote. Da bi socialni pedagog lažje sledil svojemu 

poslanstvu, N. Šmit (1997, str. 70-71) navaja nekatere strateško metodične usmeritve dela 

socialnega pedagoga v osnovni šoli, katere služijo kot nekakšen »kompas« pri njegovem 

delu: 

- Pomembno je, da socialni pedagog v šolski svetovalni službi deluje strokovno, z 

jasno zastavljenimi cilji. 

- Vsa področja delovanja socialnega pedagoga morajo biti v interesu šole, vodstva, 

učiteljev, učencev, staršev. Pri tem pa je pomembno, da socialni pedagog pri 

svojem delu ostaja avtonomen, kar pomeni, da opravlja naloge, ki so vezane na 

njegovo poslanstvo in ne prevzema nalog, ki niso v njegovi pristojnosti, pa čeprav 

bi s tem ugodil določenim posameznikom. S tem namreč kaj kmalu postane desna 

roka npr. vodstvu šole, njegove naloge pa ostajajo neopravljene. 

- Iz zgoraj navedenega sledi tudi temeljna usmeritev, da delo socialnega pedagoga 

izvira iz izobraževalnih in vzgojnih nalog, ne pa npr. zgolj iz administrativnih 

potreb vodstva šole. 

- Zelo pomembna je predpostavka, da socialni pedagog dela z otrokom, s starši, 

učitelji, vodstvom šole in ne za njih. Tu gre predvsem za pomoč za samopomoč. 

Socialni pedagog ne rešuje problemov namesto posameznikov, ampak skupaj z 

njimi oz. posameznike opolnomoči, da skušajo sami rešiti nastali problem. 

- Socialni pedagog naj bo usmerjen v razred, v socialno skupino in ne zgolj v 

posameznika, saj lahko le tako pripomore k integraciji; v nasprotnem primeru bi 

njegovo delo zgolj s posameznikom vodilo v segregacijo, kar pa je seveda daleč od 

cilja delovanja socialne pedagogike.  

Tudi Skalar (1993, str. 40) poudarja pomen dela socialnega pedagoga v širšem 

socialnem kontekstu, v razredu, v šoli, skupaj z razredom in skupaj z učenci in ne 

ambulantno oziroma izolirano v kabinetu. Pri obravnavi konkretnega problema je 
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torej potrebno zavestno vključiti razredni kolektiv in širši socialni kontekst, saj 

lahko socialni pedagog le tako pridobi celoten vpogled v nastalo situacijo. 

- Pomembno je, da se otrok, staršev ali učiteljev ne sili v svetovalni odnos, ampak 

vanj vstopajo samostojno, po svoji volji (razen v primeru ogroženosti). 

- Pri svojem delu naj se socialni pedagog izogiba stereotipnemu delovanju; probleme 

naj rešuje na izviren način v dobrobit otroka. 

 

Poleg naštetih temeljnih usmeritev za delo socialnega pedagoga v šolski svetovalni šoli, ki 

jih navaja N. Šmit (1997, str. 70-71), je nujno potrebno upoštevanje tudi naslednjih 

priporočil, ki jih poudarja Skalar (1993), in ta so: 

- otrok v šoli ni mogoče ločevati na dobre in slabe, 

- vsak otrok ima šibka in močna področja, 

- pri delu z otrokom moramo vedno izhajati iz njegovih močnih področij, 

- pri delu se je potrebno izogibati stališčem, ki smo jih pridobili na podlagi halo 

efekta, torej na podlagi prvega vtisa, ki je lahko nemalokrat zavajajoč. 

 

Pri delu z učenci je po mojem mnenju najpomembnejše prav prepoznavanje njihovih 

močnih področij, saj ravno preko spodbujanja in razvijanja teh področij, največ 

pripomoremo k posameznikovi samopodobi in njegovemu socialnemu vključevanju. 

3.3 KOMPETENCE SOCIALNIH PEDAGOGOV 

Socialni pedagog je profil svetovalnega delavca, ki je strokovnjak na področjih socialnih 

storitev, a je vseeno težko reči, kaj točno je njegova specialnost, opozarja Müller (2006, 

str. 149). 

 

Delo socialnega pedagoga je torej zelo široko, zato imamo včasih težavo z opredelitvijo, 

kaj točno je naloga socialnih pedagogov in katera področja so tista, na katerih so socialni 

pedagogi strokovno najbolj močni. Na vprašanje, katere so kompetence diplomiranih 

socialnih pedagogov, v svojem članku Kakovost dela in kompetence (2006, str. 187) 

odgovarjata A. Kobolt in Dekleva. 
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Po njunem mnenju so specifične kompetence socialnih pedagogov ob zaključku študija 

naslednje: 

• poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in njihova uporaba v 

praksi, 

• poznavanje in kritično razumevanje odklonskih pojavov, 

• razumevanje procesov stigmatizacije, marginalizacije in socialnega izključevanja 

ter njihovo preprečevanje, 

• razumevanje pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih vzrokov, 

• poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih 

teoretskih modelov, 

• razumevanje različnosti kot kakovosti, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti ter 

drugih kultur in subkultur; sposobnost neobsojajočega dela, 

• empatičnost in komunikacijska odprtost, 

• sposobnost samorefleksije pri delu z ljudmi, sposobnost prevzeti odgovornost za 

lasten poklicni razvoj, motiviranost za supervizijo in intervizijo, 

• ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah, 

• razumevanje institucionalnega vpliva na uporabnike, ozaveščanje lastne 

institucionalne vpetosti, 

• načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno-pedagoškega 

dela, 

• razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno-pedagoškega dela 

(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno-

integrativnega itd.), 

• strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v 

obstoječih socialnih pogojih, 

• sodelovanje in delo s starši, družino in drugimi pomembnimi socialnimi skupinami 

uporabnika,  

• vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij, 

• izveninstitucionalno in skupnostno delo, 

• timsko delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih in evalvacijskih 

skupinah, 
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• priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno-pedagoških projektov (npr. 

projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin 

samopomoči itd.), 

• socialno-marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialnopedagoških 

načel v javnosti) in 

• analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe razvoja 

prakse. 

 

Socialni pedagog ima torej številne kompetence na področjih prepoznavanja, reševanja in 

ozaveščanja odklonskih pojavov. Vse te kompetence so socialnim pedagogom, ki zasedajo 

mesta svetovalnih delavcev v šolski svetovalni službi, nujno potrebna. Šolska svetovalna 

služba je namreč prostor, kjer se svetovalni delavci srečujejo z učenci, ki imajo težave v 

socialni integraciji, razvoju, je njihovo vedenje odklonsko ali pa izhajajo iz okolja, ki je za 

njihov razvoj nespodbudno. 

 

Socialni pedagog za svoje delo potrebuje znanje in spretnosti, kako izhajati iz posameznika 

in njegovega okolja, kako reševati težave skupaj z uporabnikom in kako okolje pripraviti 

do tega, da učenci s takšnimi in drugačnimi težavami ne bodo stigmatizirani, temveč 

sprejeti in se bodo v svojem socialnem okolju tudi dobro počutili. Pomembna kompetenca 

za delo socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi pa je tudi zmožnost za timsko delo, 

saj je lahko le s sodelovalnim pristopom mogoče kvalitetno in učinkovito reševanje 

nastalih težav, ki zadevajo delo in življenje učencev na šoli. 

3.4 TIMSKO DELO SOCIALNIH PEDAGOGOV V ŠOLSKI SVETOVALNI 

SLUŽBI 

Zmožnost timskega dela je torej pomembna kompetenca, ki jo med študijem pridobi 

socialni pedagog. Na tem mestu pa se postavlja vprašanje, ali socialni pedagog, ki je 

zaposlen v svetovalni službi osnovne šole, vedno deluje kot del tima? Nekatere osnovne 

šole v Sloveniji zaposlujejo le enega svetovalnega delavca, nekatere pa zaradi kapacitete in 

števila učencev zaposlujejo več svetovalnih delavcev, ponekod so le-ti tudi različnih 

strokovnih profilov. Vendar se, ne glede na to, ali je v svetovalni službi osnovne šole 
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zaposlen le socialni pedagog sam ali pa je svetovalnih delavcev na šoli več, socialni 

pedagog redno srečuje s timskim delom. Timsko delo se izvaja znotraj svetovalne službe 

ali pa v sodelovanju z učitelji, starši, vodstvom šole, zunanjimi strokovnjaki, itd. Pri tem je 

pomembno, da je socialni pedagog kot šolski svetovalni delavec pri svojem delu 

samostojen, a hkrati tudi kompetenten za timsko delo z ostalimi člani šolske svetovalne 

službe (Šmit, 1997). Sicer pa timsko delo pomeni tudi sodelovanje z učitelji, vodstvom 

šole, starši, zunanjimi sodelavci, itd. Da je pri reševanju problemov pomemben timski 

pristop tudi v primeru, ko je na šoli zaposlen le en svetovalni delavec, opozarja tudi 

Resman (1999, str. 70). 

 

Resman (prav tam, str. 70) meni, da »timsko delo omogoča celostno obravnavo, celostno 

pomoč in celostno naravnanost pri oblikovanju učencev, zato je tudi nepogrešljivo«. Brez 

timskega dela svetovalna služba pravzaprav ne more delovati. To je zapisano tudi v 

Programskih smernicah (2008, str. 7), kjer je navedeno, da je delo svetovalne službe v šoli 

prav zaradi kompleksnosti in povezanosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj že 

v osnovi interdisciplinarne narave. To seveda pomeni, da je za najbolj optimalno delovanje 

šolske svetovalne službe priporočljivo, da so v njej zaposleni različni strokovni profili. 

 

Potrebo po zaposlovanju različnih strokovnih profilov v šolski svetovalni službi zagovarja 

tudi Resman (1999), ki poudarja, da je potrebno problem posameznika osvetliti z različnih 

področij, iz različnih vidikov: »Ker je človek pač kompleksna osebnost, se morajo tudi 

različni vidiki pomoči med seboj dopolnjevati, kar navsezadnje pomeni, da je potrebno k 

svetovalnemu delu pristopiti interdisciplinarno in transdisciplinarno. S tem se tudi 

utemeljuje šolska svetovalna služba kot interdisciplinarna in naddisciplinarna znanost, ki 

se pri delu naslanja na spoznanja pedagogike, psihologije, socialne znanosti, antropologije, 

filozofije itd., ter na podlagi tega izpeljuje in izdeluje svojo znanost« (prav tam, str. 64-65). 

 

T. Bezić (1999b, str. 104) predlaga, da »bi bilo pri zaposlovanju svetovalnih delavcev 

nujno zagotoviti vsaj enega svetovalnega delavca, ki bi bil stalno prisoten na šoli, in druga 

dva profila vsaj s polovično delovno obveznostjo«. To predstavlja minimalni pogoj, ki bi 

zagotovil kakovostno šolsko svetovalno delo in s tem tudi interdisciplinarni pristop šolske 

svetovalne službe. 
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V kolikor tim šolske svetovalne službe zasedajo strokovnjaki iz različnih svetovalnih 

profilov, je pomembno, »da si vsak posamezni svetovalni delavec vedno znova prizadeva, 

da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo čim bolj jasno opredeli svoj vsakokratni 

delež oziroma prispevek v projektu pomoči in/ali sodelovanja« (Programske smernice, 

2008, str. 7). Sodelovanje različnih strokovnjakov v svetovalnem timu mora torej temeljiti 

na vzajemni podpori, spoštovanju in dopolnjevanju strokovnih mnenj. 

 

Navedeno izpostavlja tudi T. Grünfeld (1997, str. 18), ki meni: »Delo socialnega pedagoga 

in svetovalne službe nasploh naj bi potekalo timsko, pri čemer bi si vsi udeleženci 

izmenjavali potrebne podatke in informacije ter skupaj iskali najboljšo rešitev«.  

 

Timsko delo je torej nepogrešljiva oblika dela šolske svetovalne službe, saj je pri 

obravnavi kakršnihkoli problemov, vedno potreben celostni pristop. Lahko bi rekli, da 

šolske svetovalna služba brez timskega dela enostavno ne more obstajati. 
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EMPIRIČNI DEL 

 4  OPREDELITEV PROBLEMA 

V začetkih organiziranega svetovalnega dela so se v osnovnih šolah najprej zaposlovali 

šolski psihologi, nato še socialni delavci in kasneje pedagogi (Bezić, 1999b). Socialni 

pedagog je relativno nov profil svetovalnega delavca v osnovni šoli, saj se je univerzitetni 

študijski program Socialna pedagogika pričel izvajati šele leta 1991 (Skalar, 2006). Zaradi 

dejstva, da je socialna pedagogika novejša veda in je njena doktrina še nepoznana, so bili 

začetki vključevanja socialnih pedagogov v svetovalno službo OŠ težki. Potrebno je bilo 

jasno začrtati cilje delovanja socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca, njegova 

področja delovanja, programske smernice ipd. Vse to se je postopoma oblikovalo in 

sčasoma so vodstvo in drugi pedagoški delavci spoznali, kako pomembno vlogo ima 

socialni pedagog v osnovni šoli. Socialni pedagog v šolski svetovalni službi namreč 

pokriva področja, ki se kažejo kot primanjkljaji na vzgojnem ali socializacijskem področju 

(Šmit, 1997). Odkar so smernice socialno-pedagoškega svetovalnega dela jasno zapisane, 

se na mesta svetovalnih delavcev v OŠ zaposluje vse več socialnih pedagogov in poraja se 

vprašanje, v kolikšni meri socialni pedagogi v svoji delovni praksi lahko upoštevajo 

zapisane programske smernice svojega delovanja; ali zares pokrivajo vsa zapisana delovna 

področja; ali so morda preobremenjeni z administrativnimi deli, ipd. Postavlja se torej 

vprašanje povezave med teoretičnimi dejstvi – programskimi smernicami in dejanji v 

praksi, pa tudi, kakšen je položaj socialnega pedagoga znotraj šolske svetovalne službe.  

 

N. Šmit (1997), ki piše o pomenu šolske svetovalne službe, navaja, da šolska svetovalna 

služba nikakor ne sme delovati kot »servis«, torej zgolj kot kurativa šolskih problemov. 

Temeljna naloga šolske svetovalne službe naj bi bilo tudi preventivno delovanje in razvoj 

šole. S svojo širino znanja in kompetencami lahko prav na področju preventivnega 

delovanja, socialni pedagogi prispevajo največ. 

 



Povše, L. (2016). Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v OŠ. Ljubljana: PeF. 

36 

 

 5  CILJI 

Z diplomskim delom želim ugotoviti, kako na vlogo in položaj socialnega pedagoga kot 

svetovalnega delavca v osnovni šoli gledajo socialni pedagogi sami, kako ostali svetovalni 

delavci in kako vodstvo šole. Zanimalo me bo tudi, katerim področjem dela socialni 

pedagogi znotraj svetovalne službe posvečajo največ pozornosti in svojega delovnega časa, 

ali njihovo delo obsega vsa zapisana temeljna področja delovanja, ali so morda določena 

področja zapostavljena. Cilj mojega diplomskega dela je tudi ugotoviti, ali socialni 

pedagogi delujejo bolj na področju kurative – reševanja že nastalih problemov in, ali so 

vpeti tudi v razvoj pedagoškega dela, šole in preventivne dejavnosti. 

 

Prav tako želim ugotoviti in primerjati, kako socialni pedagogi sami zaznavajo svojo 

poklicno vlogo in položaj v šolski svetovalni službi ter kako njihovo vlogo vidijo njihovi 

kolegi – drugi člani šolske svetovalne službe in vodstvo šole.  

 

 6  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Katerim delovnim področjem socialni pedagogi pri svojem delu v šolski svetovalni 

službi namenjajo največ svojega delovnega časa, oziroma kako pogosto se ukvarjajo z 

navedenimi področji? 

 

RV2: Kako socialni pedagogi, ki so zaposleni kot šolski svetovalni delavci, ocenjujejo 

svoje delovne okoliščine oz. pogoje, v katerih strokovno delujejo? 

 

RV3: Kako vidijo svojo poklicno vlogo v šolski svetovalni službi socialni pedagogi sami, 

kako vidijo njihovo vlogo drugi člani svetovalne službe in kakšni so na to pogledi vodstva 

šole? 

 

RV4: S kakšnimi ovirami in težavami se socialni pedagogi v vlogi svetovalnih delavcev na 

šoli soočajo pri svojem delu? 
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RV5: Kaj bi socialni pedagogi, ki so v vlogi svetovalnih delavcev v osnovni šoli, 

spremenili oz. izboljšali pri svojem delu? 

 

 7  RAZISKOVALNA METODA 

V svojem diplomskem delu sem uporabila kvantitativno metodo zbiranja podatkov. 

Prisotna je metoda triangulacije, kar pomeni, da bom med seboj primerjala ugotovitve 

različnih, med seboj interaktivno delujočih skupin anketirancev  (socialni pedagogi, drugi 

profili svetovalnih delavcev, predstavniki vodstva šol) in sicer primerjave ne bodo 

statistične, temveč vsebinske.  

7.1 VZOREC 

Anketni vprašalnik 1 je bil poslan triinšestdesetim socialnih pedagogom, ki so zaposleni 

kot svetovalni delavci na šestinpetdesetih osnovnih šolah v Sloveniji. Do podatka o 

zaposlenosti socialnih pedagogov v šolskih svetovalnih službah sem prišla preko registra 

osnovnih šol in preko pregleda spletnih strani osnovnih šol. Anketni vprašalnik 2 pa je bil 

poslan šestinpetdesetim predstavnikom vodstva šol in sedemdesetim svetovalnim delavcem 

drugih strokovnih profilov, ki so ravno tako zaposleni v šolski svetovalni službi, kjer je 

zaposlen tudi socialni pedagog. Od vseh poslanih vprašalnikov (182), sem do navedenega 

roka (1. 7. 2016) prejela izpolnjenih sedeminšestdeset anketnih vprašalnikov, kar 

predstavlja 37 % stopnjo odzivnosti. Vzorec je namenski, saj sem iskala socialne 

pedagoge, ki so zaposleni kot svetovalni delavci na slovenskih osnovnih šolah in ostale 

svetovalne delavce ter predstavnike vodstva tistih šol, ki v svoji svetovalni službi 

zaposlujejo socialnega pedagoga. 

 

Tabela 1: Vzorec raziskave 

 Število (f) Odstotek (%) 

Socialni pedagogi 32 47,76 

Ostali svetovalni delavci 23 34,33 

Predstavniki vodstva šol 12 17,91 

SKUPAJ 67 100,00 % 
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Tabela 1 prikazuje, da je vzorec raziskave vključeval tri raziskovalne skupine: socialne 

pedagoge, ostale svetovalne delavce drugih strokovnih profilov in predstavnike vodstva 

šol. V vzorec je bilo skupno vključenih sedeminšestdeset anketirancev, od tega 

dvaintrideset socialnih pedagogov, triindvajset ostalih svetovalnih delavcev in dvanajst 

predstavnikov vodstva šol. 

 

 

Graf 1: Prikaz vzorca glede na spol 

 

Graf 1 prikazuje spol anketirancev. Izmed vseh anketiranih socialnih pedagogov je bilo 

81,2 % žensk in 18,8 % moških. V raziskovalni skupini ostalih svetovalnih delavcev je bil 

moški samo eden, kar predstavlja 4,3 %, izmed anketiranih predstavnikov vodstva šol pa je 

bilo 58,3 % žensk in 41,7 % moških. 
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Graf 2: Prikaz vzorca glede na delovno dobo 

 

Graf 2 ponazarja povprečno število let delovne dobe anketirancev. Anketirani socialni 

pedagogi imajo v povprečju 13 let delovne dobe, ostali svetovalni delavci 14 let in 30 let 

predstavniki vodstva šol.  

 

Tabela 2: Delovno mesto socialnih pedagogov 

DELOVNO MESTO Število (f) Odstotek (%) 

Svetovalni delavec 26 81,25 

Svetovalni delavec in učitelj dodatne strokovne 

pomoči 
3 9,38 

Svetovalni delavec in učitelj v podaljšanem bivanju 1 3,12 

Svetovalni delavec in pomočnik ravnatelja 2 6,25 

SKUPAJ 32 100,00 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da izmed vseh anketiranih socialnih pedagogov, jih 26 opravlja 

izključno delo šolskega svetovalnega delavca, medtem ko ostalih 6 opravlja kombinirano 

delo. To pomeni, da združujejo tako delo svetovalnega delavca kot delo učitelja dodatne 

strokovne pomoči, učitelja podaljšanega bivanja, 2 pa sta tudi v vlogi pomočnika 

ravnatelja. 
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7.2 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

Za raziskovalne namene diplomskega dela sem v sodelovanju z mentorico oblikovala dva 

anketna vprašalnika. Prvi je bil namenjen socialnim pedagogom, ki so zaposleni v 

svetovalni službi osnovne šole, drugi pa ostalim članom svetovalne službe in vodstvu šole.  

 

Anketni vprašalnik za socialne pedagoge zajema štirinajst vprašanj. Nekatera od teh imajo 

še dodatna podvprašanja, pri čemer gre predvsem za utemeljevanje odgovorov.  

 

Anketni vprašalnik, namenjen ostalim svetovalnim delavcem in vodstvu šole vsebuje 

dvanajst vprašanj, nekaj od teh ima tudi podvprašanja, prav tako z namenom utemeljevanja 

odgovorov.  

 

Vprašalnika sta si zelo podobna, saj sem uporabila enaka vprašanja z namenom boljše 

primerljivosti rezultatov obeh raziskovalnih skupin, vprašanja so se razlikovala le v 

formulaciji, namenjeni različni cilji skupini. Anketni vprašalnik, namenjen socialnim 

pedagogom, pa je vseboval še dva dodatna vprašanja in sicer vprašanje o ovirah in težavah, 

s katerimi se socialni pedagogi srečujejo pri svojem delu in vprašanje o željenih 

spremembah na delovnem področju. 

7.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketne vprašalnike sem v mesecu juniju poslala na vse slovenske osnovne šole, kjer so v 

svetovalni službi zaposleni socialni pedagogi. V vsaki pisemski ovojnici sem anketnemu 

vprašalniku za socialnega pedagoga, drugega svetovalnega delavca in predstavnika vodstva 

priložila tudi kuverto, opremljeno z mojim naslovom, in znamko. V uvodnem delu 

anketnega vprašalnika je bilo tudi navedeno, da naj izpolnjene anketne vprašalnike vrnejo 

do 4. 7. 2016. Pri obdelavi podatkov, sem upoštevala vse anketne vprašalnike, ki sem jih 

prejela do 10. 7. 2016. 
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7.4 OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke iz anketnega vprašalnika sem najprej vnesla v Excel in jih nato 

uvozila ter statistično obdelala v programu SPSS. Na podlagi dobljenih rezultatov sem 

oblikovala grafe s pomočjo programov Microsoft Word in Excel. Dobljene rezultate sem 

primerjala med seboj ter tako pridobila bolj poglobljen vpogled v to, kako posamezni 

profili zaznavajo vlogo in položaj socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi.  

 

 8  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate izvedene raziskave bom po posameznih raziskovalnih vprašanjih, predstavila v 

nadaljevanju.   

8.1 DELOVNA PODROČJA, KATERIM SOCIALNI PEDAGOGI PRI SVOJEM 

DELU V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI POSVEČAJO NAJVEČ 

POZORNOSTI IN SVOJEGA DELOVNEGA ČASA 

S prvim raziskovalnim vprašanjem sem želela preveriti, katerim področjem dela socialni 

pedagogi, ki so zaposleni kot svetovalni delavci v osnovni šoli, posvečajo največ 

pozornosti in svojega delovnega časa ter v kolikšni meri. Podatke sem zbirala s pomočjo 

sedmega vprašanja anketnega vprašalnika. V vprašanju je bilo navedenih 21 delovnih 

področij z možnostjo dopisa dodatnega področja, katerim so anketiranci s pomočjo 5-

stopenjske ocenjevalne lestvice, pripisovali pomembnost in pogostost ukvarjanja. Delovna 

področja sem povzela po Programskih smernicah (2008), kjer so opisana posamezna 

področja dela šolske svetovalne službe. 

8.1.1 Skupen pregled posameznih področij dela socialnih pedagogov glede na 

pogostost ukvarjanja 

V nadaljevanju bom predstavila skupen pregled po posameznih področjih dela, oziroma 

katera področja so tista, ki jim socialni pedagogi posvečajo največ svojega časa.  
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Graf 3: Pogostost ukvarjanja socialnih pedagogov s posameznimi področji dela 

 

Graf 3 prikazuje pogostost ukvarjanja socialnih pedagogov s posameznimi področji dela. 

Številke od 1 do 5 na ocenjevalni lestvici pa pomenijo sledeče: 1 – z navedenim področjem 

se ne ukvarjam, 2 – z navedenim področjem se ukvarjam nekajkrat letno, 3 – nekajkrat 

mesečno, 4 – večkrat na teden in 5 – vsakodnevno.  

 

Iz grafa 3 razberemo, da se socialni pedagogi pri svojem delu najpogosteje ukvarjajo s 

področjem neposredni pomoči učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi 
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težavami. Veliko pozornosti namenjajo tudi sami koordinaciji pomoči učencem z učnimi 

težavami in svetovanju učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne oz. 

disciplinske težave. 

 

V tabeli 3 (v prilogi) prikazujem pridobljene podatke z navedbo aritmetične sredine in 

standardnega odklona. Prav standardni odklon nam pove, kako različno so anketiranci 

odgovarjali oziroma ocenjevali posamezna področja dela glede na to, koliko delovnega 

časa jim posvečajo.  

 

Največji standardni odklon je pri področju koordinacije pomoči z učnimi težavami, saj so 

nekateri socialni pedagogi, ki so zajeti v vzorec, ne samo svetovalni delavci, ampak so 

zaposleni hkrati na mestu svetovalnega delavca in hkrati na mestu učitelja za dodatno 

strokovno pomoč. Tisti, ki ne opravljajo zgolj dela v šolski svetovalni službi, so bolj vpeti 

v samo učno pomoč in njeno koordiniranje, saj je v osnovi prav to njihova temeljna 

funkcija in prioriteta. 

 

O tem, katerim področjem dela socialni pedagogi znotraj šolske svetovalne službe 

namenjajo največ časa, sem povprašala tudi svetovalne delavce drugih strokovnih profilov; 

njihove odgovore predstavljam primerjalno v grafu 4. 
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Graf 4: Pogostost ukvarjanja socialnih pedagogov s posameznimi področji dela 

(primerjalni vidik) 
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Graf 4 prikazuje primerjalni vidik posameznih strokovnih delavcev o tem, koliko 

delovnega časa naj bi socialni pedagogi namenjali posameznim področjem. Graf 4 tako 

združuje izkušnje, o katerih poročajo socialni pedagogi sami in pričakovanja ostalih 

svetovalnih delavcev in predstavnikov vodstva šole. 

 

Po mnenju ostalih svetovalnih delavcev bi se morali socialni pedagogi pri svojem delu v 

šolski svetovalni službi največ ukvarjati s svetovanjem učiteljem o učinkovitem delu z 

učenci z vzgojnimi oz. vedenjskimi težavami in s preventivnim delom z učenci. Precej 

pomembno področje dela, po mnenju ostalih svetovalnih delavcev, pa je tudi individualno 

svetovanje staršem. 

 

Vidik predstavnikov vodstva šole je vsebinsko skladen z vidikom ostalih svetovalnih 

delavcev in izkušnjami socialnih pedagogov. Vodstvo šole od socialnih pedagogov 

pričakuje predvsem neposredno pomoč učencem s posebnimi potrebami, delo na področju 

neposrednega dela z učenci z učnimi težavami in svetovanje učiteljem za učinkovito delo z 

učenci, ki imajo vzgojne oz. disciplinske težave. 

 

Če povzamem, socialni pedagogi poročajo, da se največ ukvarjajo z neposredno pomočjo 

učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi težavami. Ostali svetovalni delavci 

menijo, da bi morali socialni pedagogi pri svojem delu največ pozornosti nameniti 

svetovanju učiteljem za učinkovito delo z učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter 

preventivnemu delu z učenci. Predstavniki vodstva šole pa pravijo, da bi morali socialni 

pedagogi, ki so zaposleni v šolski svetovalni službi, največ pozornosti in svojega 

delovnega časa nameniti neposredni pomoči učencem s posebnimi potrebami, neposredni 

pomoči učencem z učnimi težavami, svetovanju učiteljem za kakovostno in učinkovito 

delo z učenci z vzgojnimi težavami in seveda tudi preventivnemu delu z učenci ter 

neposrednemu sodelovanju z učitelji pri izboljšanju kakovosti poučevanja. 

 

O pomembnosti sodelovanja socialnih pedagogov oz. šolske svetovalne službe nasploh z 

učitelji piše tudi  Resman (1999, str. 155), ki meni, da morata svetovalni delavec in učitelj 

venomer delovati kot tim, ker je učenčev razvoj v veliki meri odvisen prav od dela v 

razredu in odnosov med učitelji in učenci. Pomembno je namreč, da se učenec v razredu 
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dobro počuti, da je sprejet. Svetovalni delavec lahko preko učitelja vpliva na učenca in na 

njegov razvoj. Učitelji z učencem preživijo največ časa, zato so njihovi vplivi v primerjavi 

z ostalimi strokovnimi delavci na šoli večji (Resman in Gregorčič Mrvar, 2013, str. 11). 

 

Pričakovanja in vidiki socialnih pedagogov, ostalih svetovalnih delavcev in predstavnikov 

vodstva šole glede ukvarjanja socialnih pedagogov s posameznimi področji dela se med 

seboj nekoliko razlikujejo, vendar pa ni posebno izrazitih odstopanj.  

 

V nadaljevanju pa bom predstavila, kako pogosto se s posameznimi področji dela 

ukvarjajo socialni pedagogi. Zaradi boljše preglednosti sem jih razvrstila v naslednje 

skupine: 

a) delo z nadarjenimi učenci, 

b) delo z učenci z učnimi težavami, 

c) delo z učenci s posebnimi potrebami, 

d) preventivno delo z učenci, 

e) delo z učitelji, 

f) delo s starši, 

g) delo z vodstvom šole, 

h) vpis, sprejem otrok v šolo, prešolanje in 

i) poklicna orientacija. 

8.1.2 Delo z nadarjenimi učenci 

Delo z nadarjenimi učenci je po zapisu v Programskih smernicah (2008) eno izmed 

področij, s katerim se ukvarja šolska svetovalna služba. Po besedah T. Bezić (2014, str. 22-

32) se je leta 1999 pri oblikovanju Koncepta OŠ že upoštevala razlaga oziroma opredelitev 

nadarjenih učencev. 

 

Nadarjeni učenci so po definiciji tisti, ki v teku šolanja pokažejo visoke dosežke ali 

potenciale na intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti ali pa na specifičnih 

akademskih področjih in potrebujejo poleg rednega šolskega programa tudi posebej 

prilagojene programe in aktivnosti (prav tam, str. 26). Leta 2014 naj bi bilo v Sloveniji od 
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vseh vpisanih osnovnošolcev evidentiranih kar 15 % nadarjenih (prav tam, str. 22), tako da 

ni presenetljivo, da potreba po delu z nadarjenimi učenci vse bolj pridobiva na pozornosti. 

 

Šolska svetovalna služba je odgovorna predvsem za pomoč pri evidentiranju nadarjenih in 

pri pripravi individualiziranih učnih programov za nadarjene učence (prav tam). Glede na 

to, da je socialni pedagog član šolske svetovalne službe, me je zanimalo, koliko se v praksi 

socialni pedagogi ukvarjajo z nadarjenimi učenci, torej, koliko pozornosti v okviru svojih 

delovnih obveznosti namenjajo neposrednemu delu z nadarjenimi in koordinaciji pomoči 

nadarjenim učencem.  

 

 

Graf 5: Pogostost neposrednega dela z nadarjenimi učenci 

 

Iz grafa 5 je moč razbrati, da neposredno delo z nadarjenimi učenci ni prioritetno področje, 

s katerim se ukvarjajo socialni pedagogi, ki so zaposleni v svetovalni službi osnovne šole. 

Namreč, le 6,2 % socialnih pedagogov se neposredno z nadarjenimi učenci ukvarja 

vsakodnevno. 18,8 % je tistih, ki se za nadarjenimi učenci ukvarjajo večkrat tedensko, 

nekajkrat mesečno se jih ukvarja 12,5 %. Le nekajkrat letno se z nadarjenimi učenci 

ukvarja 28,1 % vprašanih socialnih pedagogov, 34,4 % pa se z neposrednim delom z 

nadarjenimi učenci ne ukvarja. 

 

 



Povše, L. (2016). Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v OŠ. Ljubljana: PeF. 

48 

 

Z nadarjenimi učenci se tako poleg svetovalne službe ukvarjajo tudi učitelji sami, pri 

evidentiranju nadarjenih pa je potrebno tudi sodelovanje s starši, saj so prav oni tisti, 

katerih soglasje potrebujemo, da lahko njihovim nadarjenim otrokom ponudimo 

individualizirane učne programe. 

 

Svetovalna služba težko opravlja vse naloge sama, zato je pri vseh oblikah pomoči 

potrebna koordinacija. Kako pogosto se socialni pedagogi v šolski svetovalni službi 

ukvarjajo s koordinacijo pomoči nadarjenim učencem, pa prikazuje graf 6. 

 

 

Graf 6: Pogostost koordinacije pomoči nadarjenim učencem 

 

Iz grafa 6 je razvidno, da se s koordinacijo pomoči nadarjenim učencem dnevno ukvarja le 

3,1 % socialnih pedagogov, ki so zaposleni v šolski svetovalni službi. 9,4 % se jih s 

tovrstno koordinacijo ukvarja večkrat na teden, 18,8 % nekajkrat mesečno in 25 % le 

nekajkrat letno. 43,8 % anketiranih socialnih pedagogov se  koordinacijo pomoči 

nadarjenim učencem pri svojem delu ne ukvarja. 

 

Iz grafa 5 in grafa 6 je tako moč razbrati, da delo socialnih pedagogov z nadarjenimi 

učenci ni prvovrstnega pomena in kar visok delež je tudi tistih socialnih pedagogov, ki se s 

področjem dela z nadarjenimi učenci pri svojem delu ne srečuje. Najverjetneje so v teh 



Povše, L. (2016). Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v OŠ. Ljubljana: PeF. 

49 

 

primerih v šolski svetovalni službi zaposleni še drugi profili svetovalnih delavcev, ki 

pokrivajo področje dela z nadarjenimi, najpogosteje so to psihologi. 

 

Področje dela z nadarjenimi učenci torej ni poglavitno področje socialnih pedagogov, 

vendar za nadarjene učence mora biti poskrbljeno. Nadarjeni učenci so heterogena skupina, 

ki zaradi svojih specifičnih potreb potrebujejo pomoč šolske svetovalne službe. Nagel 

(1987) našteva naslednje lastnosti, ki so lahko hkrati tudi težave, s katerimi se soočajo 

nadarjeni učenci: občutljivost in nerazumevanje svoje drugačnosti, motnje pozornosti, 

prikrita agresivnost, socialna izolacija, pretirana samokritičnost, občutki manjvrednosti ob 

zunanjih kritikah itd. Zaradi naštetih težav je pomoč šolske svetovalne službe izjemno 

pomembna. Pomembno pa je tudi sodelovanje svetovalnih delavcev z učitelji in starši 

nadarjenih učencev. 

8.1.3 Delo z učenci z učnimi težavami 

Delo z učenci z učnimi težavami je za razliko od dela z nadarjenimi učenci, eno izmed 

področij, katerim socialni pedagogi pri svojem delu posvečajo veliko svoje profesionalne 

pozornosti. To dokazujeta grafa 7 in 8. 

 

 

Graf 7: Pogostost neposrednega dela z učenci z učnimi težavami 
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Graf 7 prikazuje, da se kar 71,9 % anketiranih socialnih pedagogov, ki delujejo v 

svetovalni službi OŠ, vsakodnevno ukvarja s pomočjo učencem s posebnimi potrebami. 

18,8 % vprašanih se z neposrednim delom z učenci z učnimi težavami srečuje večkrat 

tedensko in 9,3 % je anketiranih socialnih pedagogov, ki poročajo, da se z učnimi težavami 

učencev ukvarjajo nekajkrat mesečno. O tem, da bi se socialni pedagogi s področjem učnih 

težav srečevali le nekajkrat letno ali nikoli, ni poročal nihče izmed vprašanih.  

 

Šolska svetovalna služba je v prvi vrsti odgovorna za delo z učenci s posebnimi potrebami, 

katerim nudi pomoč pri integraciji. V pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so poleg otrok z motnjami v duševnem razvoju, 

slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, gibalno oviranih, dolgotrajno bolnih in poleg 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, z motnjami v vedenju in čustvovanju, z 

avtističnimi motnjami, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja prav tako 

uvrščeni v klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami (Vovk Ornik, 2014, str. 5). Nič 

presenetljivega torej ni, da se visok odstotek socialnih pedagogov pri svojem delu usmerja 

k učencem z učnimi težavami in koordinaciji pomoči tem otrokom. 

 

 

Graf 8: Pogostost koordinacije pomoči učencem z učnimi težavami 

 

Iz grafa 8 lahko razberemo, da se 43,8 % vprašanih socialnih pedagogov, ki so zaposleni 

kot svetovalni delavci v šolski svetovalni službi, s koordinacijo pomoči učencem z učnimi 
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težavami ukvarja vsakodnevno, 25 % se jih s tovrstno koordinacijo ukvarja večkrat na 

teden, 18,8 % nekajkrat na mesec in 9,4 % nekajkrat letno. 3 % vprašanih socialnih 

pedagogov pa poroča o tem, da se s koordinacijo pomoči učencem z učnimi težavami pri 

svojem delu ne ukvarja. 

 

Torej, za visok odstotek vprašanih je nudenje pomoči učencem z učnimi težavami 

prioritetna naloga. To je področje, kateremu socialni pedagogi posvečajo veliko 

pozornosti. Koordinacija te pomoči ni tako pogosta, iz česar lahko sklepamo, da so 

običajno socialni pedagogi sami tisti, ki nudijo učno pomoč in niso le koordinatorji za 

njeno izvajanje. 

 

Področje učnih težav je torej prioritetno delovno področje socialnih pedagogov. 

Temeljnega pomena je pravočasno prepoznavanje učnih težav, s čimer lahko socialni 

pedagogi in učitelji preprečijo, da bi se učenci oprijeli neprimernih strategij, ki bi vodile v 

dolgoročne ovire pri učenju. Zgodnje odkrivanje med drugim preprečuje razvoj tesnobe, 

katera pri starejših učencih predstavlja pomemben dejavnik učne neuspešnosti (Žakelj in 

Valenčič Zuljan, 2015). Pomoč učencem z učnimi težavami mora biti torej pravočasna in 

ustrezno prilagojena. Učencem je potrebno nuditi pomoč v času pouka in tudi izven njega; 

vloga socialnega pedagoga pa je zaradi njegovih strokovnih kompetenc pri tem nadvse 

pomembna. 

8.1.4 Delo z učenci s posebnimi potrebami 

Poleg učencev z učnimi težavami se v okviru klasifikacije otrok s posebnimi potrebami, 

svetovalna služba srečuje tudi z otroki z motnjami v duševnem razvoju, z gluhimi in 

naglušnimi, slepimi in slabovidnimi, gibalno oviranimi, z otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ipd. (Vovk Ornik, 2014, str. 5), katerim nudi pomoč, da bi se kar se 

da najlažje vključili v program rednega šolanja. 
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Graf 9: Pogostost neposredne pomoči učencem s posebnimi potrebami 

 

Tako kot pri neposredni pomoči učencem z učnimi težavami, je tudi pri neposredni pomoči 

učencem s posebnimi potrebami iz grafov 9 in 10 jasno razvidno, da je delo z učenci, ki 

imajo takšne ali drugačne primanjkljaje, temeljno delovno področje socialnih pedagogov, 

ki zasedajo mesta svetovalnih delavcev v slovenskih osnovnih šolah. 

 

Kar 62,5 % anketirancev poroča o tem, da se z neposredno pomočjo učencem s posebnimi 

potrebami ukvarja vsakodnevno, 31,3 % se s tem delovnim področjem ukvarja večkrat 

tedensko in 6,2 % le nekajkrat mesečno. Tudi pri tem navedenem delovnem področju ni 

podatka, da se kateri od vprašanih socialnih pedagogov z neposredno pomočjo učencem s 

posebnimi potrebami ne bi ukvarjal. Sicer je področje dela z učenci s posebnimi potrebami 

poslanstvo specialnih pedagogov, vendar v primeru, da šola specialnega pedagoga ne 

zaposluje, je socialni pedagog izmed ostalih strokovnih profilov svetovalnih delavcev, 

najbolj kompetenten za delo z učenci s posebnimi potrebami. 

 

Graf 10 pa prikazuje, kako pogosto se socialni pedagogi pri svojem delu ukvarjajo s samo 

koordinacijo pomoči učencem s posebnimi potrebami.  
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Graf 10: Pogostost koordinacije pomoči učencem s posebnimi potrebami 

 

Tako kot pri vseh oblikah nudenja pomoči je tudi pri pomoči učencem s posebnimi 

potrebami pomembna koordinacija. Področje posebnih potreb je namreč tisto, ki zahteva 

multidisciplinarni pristop in timsko delo, zato je povsem pričakovano, da se večina 

vprašanih socialnih pedagogov s koordinacijo ukvarja vsakodnevno oziroma vsaj večkrat 

tedensko.  

 

31,3 % vprašanih poroča o tem, da se s koordinacijo pomoči učencem s posebnimi 

potrebami torej ukvarja vsakodnevno in enak odstotek se s tovrstnim področjem ukvarja 

večkrat v tednu. 18,8 % anketiranih socialnih pedagogov se z omenjenim področjem 

ukvarja nekajkrat v mesecu in 15,6 % nekajkrat v letu. Izmed vseh vprašanih pa se jih 3 % 

s tovrstnim področjem pri svojem delu ne srečuje. 

8.1.5 Preventivno delo z učenci 

Preventivno delo je za svetovalne delavce v šoli pomembno področje dela, saj lahko prav s 

preventivnim delom preprečijo nastanek marsikatere težave in vplivajo na celotno klimo 

tako v posameznih oddelčnih skupnostih kot na celotni šoli. 
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Graf 11: Pogostost preventivnega dela z učenci 

 

Graf 11 prikazuje, kako pogosto se socialni pedagogi, ki so zaposleni v šolski svetovalni 

službi, ukvarjajo s preventivnim delom z učenci. Izmed vseh anketiranih socialnih 

pedagogov, ki so zaposleni v svetovalni službi osnovne šole, je 18,8 % tistih, ki se s 

preventivnim delom z učenci ukvarjajo vsakodnevno, večina (37,5 %) preventivnemu delu 

namenja pozornost večkrat na teden, 34,4 % pa nekajkrat mesečno. Izmed vseh vprašanih 

je le 9,3 % socialnih pedagogov, ki se s preventivnim delom ukvarja le nekajkrat letno, 

nihče pa ne poroča o tem, da se v okviru svojega poklicnega področja s preventivnim 

delom nikoli ne ukvarja. 

 

Delež, ki kaže vsakodnevno in večkrat tedensko ukvarjanje s preventivnim delom, je visok, 

kar pomeni, da socialni pedagogi samemu preventivnemu delu namenjajo veliko 

pozornosti in se zavedajo njegovega pomena. Kljub temu pa je po mojem mnenju še vedno 

dokaj visok odstotek tistih socialnih pedagogov (9,3 %), ki se s preventivnim delom 

ukvarja le nekajkrat letno. V primerih, ko preventivnega dela ni ali zanj zmanjkuje časa, 

svetovalna služba prične delovati zgolj kot šolska krizna služba, katere temeljna naloga je 

reševanje že nastalih problemov in interveniranje v kriznih situacijah.    
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8.1.6 Delo z učitelji 

Resman in Gregorčič Mrvar (2013, str. 7-14) navajata pričakovanja učiteljev do svetovalne 

službe. Po njunih besedah učitelji od svetovalne službe pričakujejo, da bodo le-ti največ 

pozornosti namenili predvsem vzgojni in vedenjski problematiki ter medosebnim odnosom 

v šoli. Konkretno to pomeni, da si učitelji želijo, da se svetovalni delavec vključuje v delo 

z oddelkom, da se ukvarja z učno problematiko, pomaga pri sodelovanju učiteljev s starši, 

jim nudi pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami, jim nudi pomoč, kadar se učitelji 

čutijo preobremenjene in jim je v pomoč, ko gre za težave v medosebnih odnosih tako na 

ravni oddelka kot na ravni šole (prav tam). 

 

Pomembno je, da učitelj in svetovalni delavec sodelujeta, saj lahko svetovalni delavec prek 

učitelja posredno vpliva na učence. Učitelj je namreč tisti, ki z učencem preživi največ 

časa, svetovalni delavec pa ima s posameznimi učenci le občasne stike (prav tam).  

 

Kadar so v posameznem razredu prisotni učenci s posebnimi potrebami, je socialni 

pedagog tisti, od katerega učitelj pričakuje, da bo večkrat prisoten v oddelku in bo učitelju 

ter učencu nudil potrebno pomoč. 

 

Socialni pedagog z učiteljem sodeluje tudi pri oblikovanju individualiziranih učnih 

programov za učence s posebnimi potrebami, za učence z učnimi težavami in za učence, ki 

so evidentirani kot nadarjeni. Pri tem je seveda pomembna tudi sprotna evalvacija 

izvajanja teh programov in beleženje napredka posameznih učencev. 

 

Graf 12 prikazuje, kako pogosto socialni pedagogi, ki so zaposleni v šolski svetovalni 

službi, sodelujejo pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za nadarjene učence, 

učence z učnimi težavami in učence s posebnimi potrebami. 
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Graf 12: Pogostost sodelovanja pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za 

nadarjene učence, učence z učnimi težavami in učence s posebnimi potrebami 

 

Kot je razvidno iz grafa 12, večina anketiranih socialnih pedagogov (56,3 %) sodeluje pri 

oblikovanju individualiziranih učnih programov le nekajkrat letno, 12,5 % pa jih poroča, 

da se s tem področjem ukvarja vsakodnevno oziroma večkrat na teden. Izmed vseh 

vprašanih jih 15,6 % sodeluje pri oblikovanju individualiziranih programov nekajkrat 

mesečno in 3,1 % se jih s tem področjem nikoli ne ukvarja. 

 

Povsem razumljivo je, da se konkretno sodelovanje pri oblikovanju programov izvaja le 

nekajkrat letno, saj se individualizirani programi za posamezne učence ne oblikujejo vsak 

dan. Bolj pomembna je sprotna evalvacija oblikovanih programov in spremljanje napredka 

učencev. Graf 13 prikazuje, kako pogosto socialni pedagogi neposredno sodelujejo z 

učitelji pri uresničevanju individualiziranih programov, ki so namenjeni učencem z učnimi 

težavami, učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem. 
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Graf 13: Pogostost neposrednega sodelovanja z učitelji pri uresničevanju individualiziranih 

učnih programov 

 

Deleži se v primerjavi z grafom 12 precej razlikujejo. Izmed vseh vprašanih socialnih 

pedagogov, se jih namreč kar 31,3 % z neposrednim sodelovanjem z učitelji pri 

uresničevanju individualiziranih programov ukvarja vsakodnevno, 15,6 % večkrat 

tedensko, 31,3 % nekajkrat mesečno in 21,8 % nekajkrat letno. O tem, da se s tem 

področjem ne bi ukvarjali nikoli, ne poroča nihče.  

 

Grafa 12 in 13 kažeta, kako pomembno je sodelovanje z učitelji, torej timski pristop, saj 

lahko prav s timskim pristopom pripomoremo k reševanju težav, k izboljšanju pogojev za 

delo z učenci s posebnimi potrebami in jim hkrati omogočimo tudi lažjo integracijo v 

oddelčno skupnost. Brez sodelovanja z učitelji je to praktično nemogoče. 

 

Socialni pedagogi pa z učitelji ne sodelujejo samo zaradi potreb po socialni integraciji 

otrok s posebnimi potrebami, cilj tovrstnega sodelovanja je tudi izboljšanje kakovosti 

poučevanja. 
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Graf 14: Pogostost neposrednega sodelovanja z učitelji pri izboljšanju kakovosti 

poučevanja 

 

Kot lahko vidimo v grafu 14, 25 % socialnih pedagogov meni, da neposredno sodeluje z 

učitelji pri izboljšanju kakovosti poučevanja vsakodnevno, prav tako jih 25 % z učitelji 

sodeluje večkrat tedensko in enak odstotek večkrat mesečno. 18,8 % socialnih pedagogov 

poroča, da z učitelji, z namenom izboljšanja kakovosti poučevanja, sodelujejo le nekajkrat 

letno in 6,2 % vprašanih z učitelji s tovrstnim ciljem ne sodeluje. 

 

Po mojem mnenju je zagotavljanje kakovosti poučevanja zelo pomembno, zato bi lahko bil 

odstotek omenjenega sodelovanja z učitelji na dnevni oziroma vsaj tedenski ravni nekoliko 

višji. Pomembno pa je tudi naslednje področje, ki zadeva sodelovanje socialnih pedagogov 

z učitelji; to je svetovanje učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo 

vzgojne/disciplinske težave. 
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Graf 15: Pogostost svetovanja učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo 

vzgojne/disciplinske težave 

 

V grafu 15 je prikazano, da se 31,3 % vprašanih socialnih pedagogov, ki so zaposleni v 

šolski svetovalni službi, s svetovanjem učiteljem o učinkovitem delu z učenci, ki imajo 

vzgojne/disciplinske težave, ukvarja vsakodnevno. 37,5 % vprašanih poroča, da se s 

tovrstnim področjem ukvarja večkrat na teden in 25 % nekajkrat mesečno. 6,2 % pa je 

tistih, ki se s tem področjem ukvarja le nekajkrat letno, kar je zaskrbljujoče, saj so socialni 

pedagogi najbolj kompetentni prav na tem področju.  

 

Zagotovo je področje svetovanja učiteljem o učinkovitem delu z učenci, ki imajo 

vzgojne/disciplinske težave, zelo pomembno, saj se z učinkovitejšim ravnanjem izboljšuje 

celotna klima v razredu. Učitelji so namreč premalo opremljeni z znanji, kako ravnati z 

vedenjsko motečimi učenci, zato se kaže tudi potreba po dodatnih izobraževanjih za 

učitelje na tem področjih in sodelovanje socialnega pedagoga v šolskem prostoru (Šmit, 

1997, str. 66). 
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Graf 16: Pogostost koordinacije in sodelovanja pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev 

 

Graf 16 prikazuje, da se socialni pedagogi s koordinacijo in sodelovanjem pri strokovnem 

izpopolnjevanju učiteljev ukvarjajo v manjši meri. Izmed vseh anketiranih socialnih 

pedagogov jih 9,4 % poroča o tem, da se z omenjenim področjem ukvarja večkrat 

tedensko, 15,6 % nekajkrat mesečno in večina (62,5 %) le nekajkrat letno. 12,5 % pa jih 

pravi, da se s tovrstnim področjem pri svojem delu sploh ne ukvarja. 

 

Povsem razumljivo je, da koordinacija tovrstnega dela in sodelovanje pri sami pripravi 

dodatnih predavanj in delavnic za učitelje ne more biti na urniku delovnih obveznosti 

socialnih pedagogov vsakodnevno ali večkrat tedensko, zagotovo pa je visok odstotek 

tistih, ki se s tem področjem dela sploh ne ukvarja. Moje mnenje je, da bi morali socialni 

pedagogi pokrivati vsa področja, katera opredeljujejo Programske smernice (2008), torej 

nobeno izmed predstavljenih področij dela, ki veljajo za šolsko svetovalno delo, ne bi 

smelo biti zanemarjeno oziroma izključeno iz delovnih obveznosti. 

 

Čeprav se izvajanje izobraževanj za učitelje ne zdi prvovrstnega pomena, se moramo 

zavedati, da je med drugim tudi šolska zakonodaja tista, ki določa, da se morajo vsi 

strokovni delavci v šolstvu vseskozi dodatno izobraževati in usposabljati (Devjak in Polak, 

2007). Danes v središču profesionalnega delovanja učiteljev ni več posredovanje znanja, 

ampak opora učencem pri učenju (zmanjšanje osipa, reševanje učnih težav, razvijanja 
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kompetenc pri učencih ipd.) (prav tam). Socialni pedagog pa je prav na teh področjih 

kompetenten, zato je primeren strokovni profil za izvajanje dodatnih izobraževanj za 

učitelje. 

8.1.1 Delo s starši 

Naslednje področje dela, ki velja za šolsko svetovalno službo in je izrednega pomena, je 

delo s starši.  

Običajno gre pri delu s starši za obliko individualnega svetovanja, ki je s strani socialnih 

pedagogov, ki so bili zajeti v mojo raziskavo, precej pomembno področje dela. Starši so 

namreč odgovorni za svoje mladoletne otroke, zato je pomembno, da so sproti obveščeni o 

tem, kako njihovi otroci delujejo v šoli, kakšne so njihove težave, katera so njihova močna 

področja ipd. 

 

 

Graf 17: Pogostost individualnega svetovanja staršem 

 

Graf 17 kaže, da se 15,6 % anketiranih socialnih pedagogov, ki delujejo v šolski svetovalni 

službi, vsakodnevno ukvarja z individualnim svetovanjem staršem, 28,1 % večkrat 

tedensko in 46,9 % nekajkrat mesečno. O tem, da se z individualnim svetovanjem staršem 

ukvarjajo le nekajkrat letno, poroča 9,4 % vprašanih. Podatkov, da se kateri od zaposlenih 
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socialnih pedagogov v svetovalni službi osnovne šole s tem področjem ne bi ukvarjal, 

nisem dobila.  

 

Svetovanje staršem je tako temeljnega pomena, zato je prav, da je na urniku delovnih 

obveznosti šolske svetovalne službe prisotno čim pogosteje. Socialni pedagogi pa v okviru 

dela s starši ne nudijo le individualnega svetovanja, ampak za starše organizirajo in včasih 

tudi sami vodijo različna predavanja in delavnice z aktualnimi vsebinami s področja 

vzgojnega dela in učenja otrok. 

 

 

Graf 18: Pogostost izvajanja predavanj in delavnic za starše 

 

Izvajanje oziroma koordiniranje predavanj in delavnic za starše običajno ni prioritetna 

naloga zaposlenih v šolski svetovalni službi, zato je povsem razumljivo, da o vsakodnevni 

skrbi za to področje ne poroča nihče izmed vprašanih. 6,2 % anketiranih poroča, da se z 

omenjenim področjem ukvarjajo večkrat na teden, 15,6 %  nekajkrat mesečno in 68,8 % 

nekajkrat letno. 9,4 % socialnih pedagogov, zajetih v raziskavo, pa poroča o tem, da se s 

tem področjem sploh ne ukvarjajo. 

 

Kot že rečeno, ni presenetljivo, da področje izvajanja in koordiniranja predavanj in 

delavnic za starše ni na urniku delovnih obveznosti vsakodnevno oziroma večkrat na teden, 

menim pa, da bi to področje moralo biti del poklicne vloge vseh anketiranih, zato je po 
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mojem mnenju  odstotek tistih, ki se s tem področjem sploh ne ukvarjajo, še vedno 

previsok. 

8.1.2 Delo z vodstvom šole 

Poleg sodelovanja socialnih pedagogov z učenci, učitelji in starši, je pomembno tudi 

sodelovanje z vodstvom šole. 

 

Sodelovanje članov šolske svetovalne službe se običajno z vodstvom šole prične pri 

pripravi razvojnega načrta šole za področje učenja in poučevanja, sodelovanje pa je 

pomembno tudi pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela (graf 19).  

 

 

Graf 19: Pogostost sodelovanja z vodstvom šole pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-

izobraževalnega dela 

 

Izmed vseh anketiranih socialnih pedagogov jih 9,4 % poroča, da z vodstvom šole pri 

spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela sodelujejo vsakodnevno, 25 % 

večkrat tedensko, 37,5 % nekajkrat mesečno in 18,8 % nekajkrat letno. S tem področjem 

pa se sploh ne ukvarja 9,3 % anketirancev. 

 



Povše, L. (2016). Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v OŠ. Ljubljana: PeF. 

64 

 

Tudi na tem mestu velja poudariti, da bi morala biti vsa področja dela, ki zadevajo šolsko 

svetovalno delo, pokrita, vendar je lahko razlog za to, da se nekateri socialni pedagogi, s 

sodelovanjem z vodstvom šole glede spremljanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnega 

dela, ne ukvarjajo, v tem, da to področje pokrivajo drugi strokovni profili, zaposleni v 

šolski svetovalni službi. Kljub temu pa menim, da bi morali biti v sodelovanje s 

predstavniki vodstva šole vključeni prav vsi člani šolske svetovalne službe in seveda tudi 

učitelji.  

 

 

Graf 20: Pogostost sodelovanja z vodstvom šole pri preverjanju in zagotavljanju ustreznih 

pogojev za integracijo 

 

Graf 20 prikazuje mero sodelovanja socialnih pedagogov z vodstvom šole, ko govorimo o 

preverjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo. 

 

Iz grafa 20 je razvidno, da se z omenjenim področjem dela vsakodnevno ukvarja 6,3 % 

vprašanih, 9,4 % se s področjem sodelovanja z vodstvom šole glede zagotavljanja 

ustreznih pogojev za integracijo ukvarja večkrat tedensko, 25 % večkrat mesečno in 56,3 

%, torej večina, nekajkrat na leto. 3 % vprašanih pa poroča, da se s tem področjem sploh 

ne ukvarja. 
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Graf 21 prikazuje, kako pogosto socialni pedagogi, ki so zaposleni v svetovalni službi 

osnovne šole, sodelujejo z vodstvom šole pri pripravi razvojnega načrta šole za področje 

učenja in poučevanja. 

 

 

Graf 21: Pogostost sodelovanja z vodstvom šole pri pripravi razvojnega načrta šole za 

področje učenja in poučevanja 

 

Kot je razvidno iz grafa 21, se 3,1 % anketirancev sodeluje z vodstvom šole pri pripravi 

razvojnega načrta za področje učenja in poučevanja, ukvarja vsakodnevno, 9,4 % večkrat 

na teden, 15,6 % nekajkrat mesečno, 56,3 % nekajkrat letno in 15,6 % nikoli. Zelo 

zaskrbljujoč je podatek, da se kar 15,6 % anketiranih socialnih pedagogov pri svojem delu 

ne ukvarja s pripravo razvojnega načrta, saj naj bi socialni pedagogi prav s svojimi 

strokovnimi kompetencami in širino znanja lahko veliko pripomogli prav k razvoju šole 

kot celote. 

8.1.3 Vpis, sprejem otrok v šolo, prešolanje 

Socialni pedagog je kot član svetovalne službe običajno odgovoren tudi za vpis otrok v 

šolo, za njihov sprejem ali po potrebi tudi prešolanje. Kakšno je sodelovanje socialnih 

pedagogov na omenjenih področjih, nam prikazujeta grafa 22 in 23. 
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Graf 22: Pogostost načrtovanja, koordinacije in izvedbe vpisa ter sprejema otrok v šolo 

 

Graf 22 kaže, da se 9,4 % vprašanih z načrtovanjem, koordinacijo in izvedbo vpisa ter 

sprejema otrok v šolo ukvarja vsakodnevno, 3,1 % večkrat na teden, 9,4 % nekajkrat 

mesečno. Večina anketirancev pa temu področju posebno pozornost namenja nekajkrat 

letno, 18,7 % pa nikoli. 

 

Ob teh ugotovitvah lahko poudarim, da je delež tistih, ki se s tovrstnim področjem sploh ne 

ukvarjajo, dokaj visok. Odgovor na to je moč iskati v tem, da so na konkretni šoli za 

področje vpisa in sprejema v šolo odgovorni drugi člani šolske svetovalne službe. Šolska 

svetovalna služba si običajno porazdeli delovna področja med posamezne strokovne 

delavce tako, da vsak pokriva le določena področja, ki so vezana predvsem na njihovo 

poklicno kvalifikacijo in specializacijo. Npr. psihologi so strokovno bolj kompetentni za 

področje dela z nadarjenimi učenci, izvajanje vpisa v šolo; socialni pedagogi so 

kompetentni predvsem na področju dela z učenci z vedenjskimi in čustvenimi motnjami; 

specialni pedagogi so specializirani za področje dela z učenci s posebnimi potrebami ipd. 

Kljub temu, da je vsak član šolske svetovalne službe zadolžen za določena področja, ki so 

blizu njihovi izobrazbi, je pomembno, da člani med seboj tudi timsko delujejo in si 

izmenjujejo mnenja in strokovne nasvete.  
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Graf 23: Pogostost podajanja strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju 

učencev 

 

Tudi na področju podajanja strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju 

učencev so odstotki precej podobni kot v grafu 22. Z omenjenim področjem se 

vsakodnevno ukvarja 6,3 % vprašanih, 3,1 % se jih ukvarja večkrat tedensko, 12,5 % 

nekajkrat mesečno, 59,4 % nekajkrat letno in 18,7 % nikoli. 

 

Tudi na tem mestu lahko zaradi visokega deleža anketiranih, ki se z omenjenim področjem 

dela šolske svetovalne službe nikoli ne ukvarja, pomislimo na to, da to področje pokriva 

drugi član svetovalne službe, z veliko verjetnostjo psiholog ali pedagog. 

8.1.4 Poklicna orientacija 

Eno izmed temeljnih področij, s katerim se šolska svetovalna služba ukvarja že od samega 

začetka njenega razvoja, je poklicna orientacija.  
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Graf 24: Pogostost informiranja učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in 

možnostih zaposlovanja 

 

Graf 24 prikazuje, kako pogosto se socialni pedagogi, ki delujejo kot svetovalni delavci v 

svetovalni službi osnovne šole, ukvarjajo z informiranjem učencev o nadaljnjem 

izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja. Izmed vseh vprašanih se 9,4 % z 

omenjenim področjem ukvarja vsakodnevno, enak odstotek večkrat tedensko, 34,4 % 

nekajkrat mesečno, 18,8 % nekajkrat letno in 28 % nikoli. 

 

Odstotek socialnih pedagogov, ki se s poklicno orientacijo oziroma natančneje z 

informiranjem učencev o nadaljnjem izobraževanju in poklicnih možnostih nikoli ne 

ukvarjajo, je visok. Mogoče je, da tudi to področje strokovno pokrivajo drugi poklicni 

profili šolske svetovalne službe, vendar ker je poklicno usmerjanje vezano na učenčeva 

močna področja, menim, da so za to področje dela strokovno najbolj kompetentni socialni 

pedagogi. 

 

V grafu 25 so prikazani rezultati na anketno vprašanje, kako pogosto socialni pedagogi 

sodelujejo pri organizaciji obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih. 
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Graf 25: Pogostost organizacije obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih 

 

Iz grafa 25 lahko razberemo, da se vsakodnevno z organizacijo obiskov učencev v 

podjetjih in pri drugih delodajalcih ukvarja 3 % vprašanih socialnih pedagogov. Med 

vsemi anketiranci je 9,4 % takih, ki omenjenemu področju namenjajo pozornost nekajkrat 

mesečno, 43,8 % nekajkrat letno in enak odstotek nikoli. 

 

Na tem področju je odstotek vprašanih, ki nikoli ne organizirajo oziroma niti ne sodelujejo 

pri organizaciji obiskov učencev pri delodajalcih v okviru poklicne orientacije, zelo visok. 

Visok odstotek je že pri prejšnjem področju, torej pri pogostosti informiranja učencev o 

nadaljnjem izobraževanju, vendar je tu odstotek še bistveno višji.  

 

Na področju informiranja učencev o nadaljnjem izobraževanju, smo razlog za to, da se z 

omenjenim področjem poklicne orientacije socialni pedagog ne ukvarja nikoli, iskali v 

tem, da je to področje najverjetneje odgovornost nekega drugega člana šolske svetovalne 

službe. Ker pa je na tem mestu odstotek še veliko višji, vemo, da tudi tisti socialni 

pedagogi, ki so odgovorni za področje poklicne orientacije, nikoli ne organizirajo obiskov 

učencev pri delodajalcih, kar po mojem mnenju zagotovo ni v redu. Z obiskom 

potencialnih delodajalcev učenci dobijo najboljšo predstavo o poklicu in direktne 

informacije o poteku dela, zato je dobro, če imajo učenci čim več takih priložnosti. 
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8.2 OCENA DELOVNIH OKOLIŠČIN IN POGOJEV, V KATERIH DELUJEJO 

SOCIALNI PEDAGOGI, KI SO ZAPOSLENI KOT ŠOLSKI SVETOVALNI 

DELAVCI  

Za vse strokovne profile, ki delujejo v šolski svetovalni službi, je pomembno, v kakšni 

okoliščinah in pogojih delajo. V raziskavi me je zanimalo, ali imajo socialni pedagogi  za 

opravljanje svojega dela vse potrebne pripomočke in zagotovljene optimalne pogoje. 

Podatke sem zbirala s pomočjo 8. in 9. anketnega vprašanja. Pri 8. vprašanju so anketiranci 

označevali odgovore z DA ali NE, pri 9. vprašanju pa so zadovoljstvo socialnih pedagogov 

z okoliščinami dela ocenjevali na 5-stopenjski lestvici. Dobljene rezultate prikazujem v 

grafu 26 in 27. 

 

Iz grafa 26 lahko razberemo, da socialni pedagogi menijo, da imajo v večini zagotovljene 

vse potrebne pogoje za delo, kateri so navedeni v Programskih smernicah (2008). 

Pomembno je torej, da ima svetovalni delavec na šoli lastno pisarno, na voljo stalni prostor 

za delo v manjših skupinah – do 10 oseb, vso potrebno opremo (telefon, računalnik ipd.), 

ustrezno strokovno literaturo in priročnike ter na voljo administrativno-tehnično pomoč 

(prav tam, str. 26-27). 

 

 

Graf 26: Zagotovljenost pogojev za delo (izkušnje socialnih pedagogov) 
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Med anketiranimi socialnimi pedagogi jih ima lastno pisarno 87,5 %, 62,5 % jih ima tudi 

stalen prostor za delo v manjših skupinah. Vso potrebno opremo, torej telefon, računalnik, 

ima zagotovljenih 96,9 % vprašanih, enak odstotek jih ima na voljo tudi vso potrebno 

ustrezno literaturo in priročnike, 77,4 % anketirancev pa poroča tudi o tem, da imajo vedno 

na voljo vso potrebno administrativno-tehnično pomoč. 

 

Kljub temu, da vsi anketirani socialni pedagogi nimajo zagotovljenih prav vseh pogojev za 

optimalno delo, je za pogoje dela pri večini kar dobro poskrbljeno. Slabše zagotovljen 

pogoj dela je torej stalen prostor za delo v manjših skupinah. Običajno so za to krive 

kapacitete. V tem primeru je pomembno, da ima socialni pedagog na voljo uporabo 

prostora za skupinsko delo, ko ga potrebuje.  

 

V nadaljevanju predstavljam primerjalni pogled izkušenj socialnih pedagogov ter ostalih 

svetovalnih delavcev in vodstva šole o tem, kako imajo socialni pedagogi zagotovljene 

pogoje dela. 

 

 

Graf 27: Zagotovljenost pogojev za delo (primerjalni vidik) 
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Iz grafa 27 je razvidno, da ostali svetovalni delavci menijo, da imajo socialni pedagogi 

dobro zagotovljene pogoje dela, kar je po odgovorih socialnih pedagogov sodeč, tudi res. 

Vodstvo šole pa je pri odgovorih še bolj optimistično, saj je po njihovem mnenju v celoti 

poskrbljeno za to, da imajo socialni pedagogi lastno pisarno, vso potrebno opremo, vso 

ustrezno strokovno literaturo in tudi venomer na voljo administrativno-tehnično pomoč. Le 

zagotovljen stalni prostor za delo v manjših skupinah je tisti pogoj dela, ki  ni vedno 

zagotovljen, o tem poroča 66,7 % anketiranih predstavnikov vodstva šole.  

 

Če primerjamo med seboj mnenja socialnih pedagogov in pogled ostalih svetovalnih 

delavcev ter vodstva šole, lahko opazimo, da je pogled vodstva šole glede pogojev bolj 

idealističen. Na področju zagotovitve stalnega prostora za delo v manjših skupinah bi bile 

potrebne izboljšave, saj je ta pogoj izmed vseh navedenih najslabše ocenjen. Po besedah N. 

Šmit (1997, str. 68) je najbolj obsežno delo socialnega pedagoga in hkrati tudi najbolj 

pomembno prav delo z različnimi skupinami. Za tovrstno delo pa so potrebni ustrezni 

prostorski pogoji. 

 

 

Graf 28: Zadovoljstvo s pogoji in okoliščinami dela (izkušnje socialnih pedagogov) 

 

V anketnem vprašalniku sem anketirance spraševala tudi o zadovoljstvu socialnih 

pedagogov s posameznimi pogoji in okoliščinami dela, katerim so na pripadajoči 



Povše, L. (2016). Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v OŠ. Ljubljana: PeF. 

73 

 

ocenjevalni lestvici od 1 do 5, pripisovali svoje zadovoljstvo. Ocena 1 pomeni sploh nisem 

zadovoljen, 5 pomeni zelo sem zadovoljen. 

 

Iz grafa 28 je razvidno, da so socialni pedagogi pri svojem delu najbolj zadovoljni z 

delovnim prostorom, v katerem delujejo, torej z opremljenostjo pisarne. S povprečno 

oceno 4,1 so ocenili tudi odnose in sodelovanje z vodstvom šole. Tudi področja dela so 

tista, s katerimi so socialni pedagogi v večini zadovoljni. Najmanj so anketiranci 

zadovoljni z obsegom dela, saj je znano, da se le-ta povečuje in zato se nemalokrat zgodi, 

da šolski svetovalni delavci ne morejo vseh področij opravljati pravočasno, zato se kaj 

kmalu znajde v vlogi šolske servisne službe. Na problem obsega dela opozarja tudi N. Šmit 

(1997), ki sicer pravi, da je šolsko svetovalno delo v Sloveniji dobro zasnovano, vendar pa 

zaradi obsega dela šolska svetovalna služba velikokrat nastopi v vlogi servisne službe. 

 

Graf 29 pa prikazuje primerjalni vidik ostalih socialnih delavcev in vodstva šole, kako oni 

zaznavajo zadovoljstvo socialnih pedagogov s pogoji in okoliščinami dela in kako so z 

navedenimi pogoji zadovoljni socialni pedagogi sami. 
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Graf 29: Zadovoljstvo s pogoji in okoliščinami dela (primerjalni vidik) 

 

Iz grafa 29 je razvidno, da so mnenja ostalih šolskih svetovalnih delavcev o zadovoljstvu 

socialnih pedagogov s pogoji in okoliščinami dela, v primerjavi z izkušnjami socialnih 

pedagogov, podobna. Socialni pedagogi namreč poročajo, da so najbolj zadovoljni s 

svojim delovnim prostorom, to menijo tudi ostali svetovalni delavci. Po njihovih besedah 

pa so socialni pedagogi najmanj zadovoljni z obsegom dela in z odnosi tako z učitelji kot 

tudi z odnosi z vodstvom šole. Obseg dela je tisti, s katerim socialni pedagogi res niso 

najbolj zadovoljni, vendar pa odnosi s sodelavci po njihovih izkušnjah niso slabi oziroma 

nezadovoljivi.  

 

Po mnenju predstavnikov vodstva šol so socialni pedagogi v osnovi zadovoljni z vsemi 

naštetimi okoliščinami dela, torej z odnosi s sodelavci, s področji in obsegom dela, z 

urejenostjo delovnega prostora, ipd. Po njihovem mnenju naj bi bili socialni pedagogi 
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najbolj zadovoljni s pripomočki, ki jih imajo na voljo za delo in z ustrezno literaturo. 

Visoko kotira tudi zadovoljstvo z urejenostjo delovnega prostora, odnosi in sodelovanje z 

vodstvom šole, z drugimi strokovnimi sodelavci in tudi zadovoljstvo s področji dela. 

Mnenje vodstva šole o zadovoljstvu socialnih pedagogov z okoliščinami in pogoji dela je 

nekoliko bolj optimistično od realne situacije, o kateri poročajo socialni pedagogi sami. 

Obseg dela je namreč tisti, ki povzroča, da marsikatero področje šolske svetovalne službe 

ostane manj prisotno v praksi, predvsem ko govorimo o preventivnemu delu (Gregorčič 

Mrvar in Resman, 2013, str. 8). 

8.3 VLOGA SOCIALNIH PEDAGOGOV V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI  

Zakaj je pomembno, da je v šolski svetovalni službi zaposlen socialni pedagog? N. Šmit 

(1997, str. 67) meni, da je socialni pedagog tisti predstavnik svetovalne službe, ki pokriva 

področja, ki so izpostavljena kot primanjkljaji na vzgojnem in socializacijskem področju. 

Pomembno je, da je v šolski svetovalni službi zaposlen socialni pedagog, saj področje 

vzgojnih in vedenjskih težav najbolj pozna. Kaj pa o nujnosti zaposlovanja socialnih 

pedagogov v šolski svetovalni službi menijo socialni pedagogi sami in kaj ostali svetovalni 

delavci ter vodstvo šole sem preverjala z 10. anketnim vprašanjem, na katerega so 

anketiranci odgovorili z DA ali NE. To vprašanje pa je vsebovalo še dodatno podvprašanje 

s pozivom k utemeljitvi odgovora. Dobljene rezultate prikazujem v grafu 30. 
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Graf 30: Pogled posameznih profilov o potrebi zaposlovanja socialnih pedagogov v šolski 

svetovalni službi 

 

Iz grafa 30 lahko razberemo, da so ostali profili svetovalnih delavcev tisti, ki najbolj 

poudarjajo pomen zaposlovanja socialnih pedagogov na mesta šolskih svetovalnih 

delavcev, kar je nekoliko presenetljivo. Pričakovala sem namreč, da bo najvišji odstotek 

prikazan s strani socialnih pedagogov samih.  

 

Izmed vseh treh anketiranih skupin (socialni pedagogi, ostali svetovalni delavci, vodstvo 

šole) je, kot že rečeno, najvišji odstotek ostalih svetovalnih delavcev. Ti v 91,3 % menijo, 

da je v šoli socialni pedagog nujno potreben. Temu vprašanju je sledilo še odprto 

vprašanje, v katerem sem anketirance prosila, da utemeljijo svoje mnenje. Večina 

svetovalnih delavcev je pisala o tem, da so socialni pedagogi ustrezen profil zaposlovanja v 

šolski svetovalni službi, saj najbolje poznajo področje vedenjskih in čustvenih motenj in so 

strokovno tudi najbolj usposobljeni za reševanje tovrstnih težav, ki pa so vse pogostejše. 

 

Na vprašanje, ali je v šolski svetovalni službi potrebno zaposlovati socialne pedagoge, je z 

da odgovorilo 84,4 % anketiranih socialnih pedagogov. Na tem mestu sem pričakovala 

višji odstotek, saj menim, da je zelo pomembno, da se socialni pedagogi sami zavedamo 
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pomembnosti našega prispevka v šolski svetovalni službi osnovne šole. Minilo je dobrih 

17 let, odkar so se na mesta šolskih svetovalnih delavcev pričeli zaposlovati socialni 

pedagogi, zato je še toliko bolj pomembno, da ima socialni pedagog jasno oblikovano 

poklicno identiteto in se zna tudi sam promovirati in predstaviti pomembnost doprinosa 

lastnega dela k razvoju šole in k vzpostavljanju pozitivne klime ter dobrega počutja za vse 

učence na šoli. Prvi socialni pedagogi so se na mesta svetovalnih delavcev v osnovni šoli 

namreč pričeli zaposlovati šele leta 1989/99 (Bezić, 1999b, str. 98), in kar nekaj časa je 

moralo miniti, da so tudi ostali profili pričeli spoznavati, kako pomemben je strokovni 

doprinos socialne pedagogike v šolski svetovalni službi. 

 

Izmed vseh vprašanih predstavnikov vodstva šole pa jih 83,3 % poudarja pomembnost 

zaposlovanja socialnih pedagogov na mesta šolskih svetovalnih delavcev. Tudi 

predstavniki vodstva šole so svoje mnenje utemeljevali s trditvami o tem, da so socialni 

pedagogi strokovno najbolj podkovani za delo z učenci s posebnimi potrebami in za delo z 

učenci s disciplinskimi težavami. 

 

Z 11. anketnim vprašanjem pa sem preverjala, kakšno pomembnost glede na kompetence 

socialnih pedagogov anketiranci pripisujejo vlogi socialnega pedagoga v osnovni šoli na 

posameznih področjih. Anketiranci so posamezna področja ocenjevali s pomočjo 5-

stopenjske lestvice od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni sploh ni pomembno in ocena 5 - zelo 

pomembno. Rezultati tega vprašanja so prikazani v grafu 31. 
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Graf 31: Pomembnost vloge socialnih pedagogov na posameznih področjih (vidik socialnih 

pedagogov) 

 

Iz grafa 31 je razvidno, da socialni pedagogi, glede na kompetence, svojo vlogo v največji 

meri pripisujejo socialno pedagoških intervencijam, sledi področje sooblikovanja ekološko 

psiholoških pogojev za življenje in delo na šoli. Tema dvema področjema pa sledijo 

naslednja področja: koordinacija dela med učitelji, starši in zunanjimi institucijami, 

preventivno delo in delo z vrstniškimi skupinami. 

 

S tem zaporedjem se ne bi strinjala N. Šmit (1997, str. 68), ki kot najbolj pomembno 

področje delovanja socialnih pedagogov v šolskem prostoru navaja prav delo z različnimi 

skupinami mladih. To področje dela je po besedah N. Šmit najbolj pomembno in hkrati 

tudi najbolj obširno (prav tam). 

 

Trditvi N. Šmit je nekoliko bližje pogled ostalih svetovalnih delavcev, ki delo z vrstniškimi 

skupinami postavljajo na drugo mesto. Kot najbolj pomembno področje dela, ki velja za 

socialne pedagoge glede na njihove kompetence, pa navajajo sooblikovanje ekološko 

psiholoških pogojev za življenje in delo na šoli, s čimer mislimo predvsem na oblikovanja 

oziroma soustvarjanje pozitivne šolske klime in dobrih medosebnih odnosov. Najmanjši 

pomen, glede na kompetence socialnih pedagogov, pa ostali svetovalni delavci pripisujejo 
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vlogi socialnih pedagogov pri koordinaciji dela med učitelji, starši in zunanjimi 

institucijami. To je prikazano v grafu 32. 

 

 

Graf 32: Pomembnost vloge socialnih pedagogov na posameznih področjih (vidik vodstva 

šole) 

 

Pogled predstavnikov vodstva šole je spet nekoliko drugačen, saj na prvo, najbolj 

pomembno mesto postavljajo preventivno delo. S tem bi se zagotovo strinjala Gregorčič 

Mrvarjeva in Resman (2013, str. 8-9), ki menita, da šolska svetovalna služba ne sme 

postati šolska krizna služba. Le-to pa postane v primeru, ko na šoli ni dovolj preventivnega 

dela, saj je preventivno delo tisto, ki preprečuje nastanek oziroma razvoj težav že v njihovi 

kali. Najmanjšo pomembnost, a še zmeraj z visoko oceno pomembnosti, pa predstavniki 
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vodstva šol pripisujejo delu z vrstniškimi skupinami, kar ni skladno z mnenjem N. Šmit 

(1997).  

 

Če povzamem, so vsa zapisana področja dela tako pri socialnih pedagogih, ostalih 

svetovalnih delavcih in predstavnikih vodstva šole, zelo pomembna, saj prav vsakemu 

področju posamezniki pripisujejo visoko do izjemno visoko pomembnost. Odstopanja med 

posameznimi področji so minimalna, a še vedno vredna omembe. 

8.4 OVIRE IN TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEJO SOCIALNI 

PEDAGOGI, KI SO V VLOGI ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV 

Pri vsakem delu se lahko soočamo s težavami in tako se tudi socialni pedagogi v šolski 

svetovalni službi srečujejo z raznimi ovirami in težavami. Resman in Gregorčič Mrvar 

(2013, str. 8- 9) navajata, da se šolski svetovalni delavci največkrat soočajo s preveliko 

obremenjenostjo s strokovnimi nalogami kot tudi z nalogami koordinacije in 

administrativnimi zahtevami. Vse pogosteje se šolski svetovalni delavci ukvarjajo z 

vedenjsko motečimi učenci, z učenci z učnimi težavami in z učenci s posebnimi potrebami, 

vendar zaradi pomanjkanja časa pogosto izvajajo le individualne obravnave. Zaradi 

pomanjkanja časa in preobremenjenosti z drugimi administrativnimi nalogami šolska 

svetovalna služba zapostavlja izvajanje preventivnih aktivnosti z učenci (prav tam). 

 

Kaj o tem poročajo anketirani socialni pedagogi, ki zasedajo mesta svetovalnih delavcev v 

slovenskih osnovnih šolah, sem preverjala z 12. anketnim vprašanjem. To vprašanje je 

vsebovalo 12 naštetih težav, katerih pogostost so anketiranci ocenjevali s pomočjo 5-

stopenjske ocenjevalne lestvice. Na tej ocenjevalni lestvici je ocena 1 pomenila nikoli in 5 

– zelo pogosto. Rezultate prikazujem v grafu 33. 
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Graf 33: Ovire in težave, s katerimi se pri svojem delu v šolski svetovalni službi srečujejo 

socialni pedagogi 

 

Graf 33 prikazuje, da se socialni pedagogi pri svojem delu najpogosteje soočajo s 

prevelikim obsegom administrativnih dela, na kar, kot že rečeno, opozarjata Resman in 

Gregorčič Mrvar (prav tam), ki menita, da je nujna razbremenitev šolskih svetovalnih 

delavcev administrativnih nalog, ki ne sodijo v njihovo področje dela. Svetovalni delavci 

namreč nemalokrat delujejo kot »podaljšana roka« vodstvu šole, opozarja N. Šmit (1997, 

str. 66), zato se njihov obseg dela le kopiči, pogosto na račun nižje kakovosti dela. 

 

Naslednja ovira, s katero se pogosto srečujejo socialni pedagogi v šolski svetovalni službi, 

je preobremenjenost zaradi obsega dela, ki se navezuje na prvo omenjeno težavo. 

Preobremenjenost povzroča stres, ki lahko vodi tudi do izgorevanja na delovnem mestu 

(Kovač, 2013). Temeljnega pomena je, da se socialni pedagogi znajo soočati s stresom, da 

ga znajo tudi preprečiti oziroma omiliti, saj v nasprotnem primeru njihovo delo ne bo tako 

kakovostno in učinkovito kot sicer. 
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Na tretjem mestu so po poročanju anketiranih socialnih pedagogov organizacijske težave, s 

čimer mislimo predvsem na težave pri usklajevanju raznih sestankov, srečanj, predavanj, 

prostorov, ipd. To bi lahko povezala tudi s pogoji dela, o katerih poročajo socialni 

pedagogi. Pogoj zagotovljenega stalnega prostora za delo v manjših skupinah je tisti, ki 

beleži najmanjšo oceno glede zadovoljstva. Na tem mestu je vredno poudariti, da bi bile 

potrebne izboljšave, saj organizacijske težave botrujejo izgubi nepotrebnega časa pri 

usklajevanju in reševanju teh težav. 

 

V najmanjši meri anketirani socialni pedagogi poročajo, da se pri svojem delu srečujejo s 

konflikti z drugimi člani svetovalne službe. Učinkovito delovanje v timu, kjer vladajo 

konflikti in nesoglasja, je praktično nemogoče. Timsko delo znotraj šolske svetovalne 

službe je temeljnega pomena, saj je v primeru, da si člani med seboj porazdelijo delovna 

področja in naloge, njihovo delo učinkovitejše in hkrati tudi bolj skladno. Dogovorijo se, 

kaj je naloga vsakega izmed njih in si hkrati tudi pomagajo med seboj, vsak s svojim 

strokovnim prispevkom. 

 

Največji problem socialnim pedagogom torej predstavlja prevelik obseg administrativnih 

nalog, ki navadno povzroča, da šolska svetovalna služba prične delovati zgolj kot šolska 

krizna služba, ki rešuje probleme, ko le-ti že nastanejo, saj časa za preventivne dejavnosti 

enostavno ni, oziroma ga je premalo. V nadaljevanju poglejmo, kakšno je mnenje socialnih 

pedagogov o tem, ali imajo občutek, da delujejo le kot šolska krizna služba. 
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Graf 34: Ali socialni pedagogi delujejo kot šolska krizna služba? (izkušnje socialnih 

pedagogov) 

 

Iz grafa 34 lahko vidimo, da ima 31,3 % vseh anketiranih socialnih pedagogov občutek, da 

delujejo kot nekakšen »servis šole« oziroma »šolska krizna služba«. 59,4 % pa jih meni, da 

delujejo kot krizna služba le včasih. Le 9,3 % jih meni, da nimajo tega občutka, da bi bili v 

vlogi šolske krizne službe. 

 

Rezultati kažejo, da se socialni pedagogi v večini srečujejo z občutkom, da delujejo kot 

»šolska krizna služba«. Socialni pedagogi so glede na širino znanja in kompetence, 

strokovno dobro izpopolnjeni za izvajanje intervencij, vendar ne sme biti interveniranje 

osrednja naloga šolske svetovalne službe. Cilj delovanja šolske svetovalne službe je v 

zagotavljanju pogojev za optimalni razvoj vseh učencev in v razvoju šole kot celote, ne pa 

zgolj reševanje kriznih situacij. 

 

Kaj o tem, da socialni pedagogi oziroma šolska svetovalna služba nasploh deluje kot šolski 

servis, menijo ostali svetovalni delavci in predstavniki vodstva šole, primerjalno 

prikazujem v grafu 35. 
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Graf 35: Ali socialni pedagogi delujejo kot šolska krizna služba? (vidik ostalih svetovalnih 

delavcev) 

 

Kot lahko razberemo iz grafa 35, je jasno, da imajo ostali svetovalni delavci in 

predstavniki vodstva šole večkrat občutek, da socialni pedagogi na šoli delujejo kot 

nekakšna servisna služba. 34,8 % ostalih svetovalnih delavcev in 41,7 % predstavnikov 

vodstva šole meni, da je temu tako. Je pa pri obeh raziskovalnih skupinah odstotek višji, ko 

gre za zanikanje trditve, da bi socialni pedagogi na šoli delovali kot šolska krizna služba. 

Da socialni pedagogi ne delujejo kot šolska krizna služba, meni 34,8 % vseh vprašanih 

ostalih svetovalnih delavcev in 33,3 % predstavnikov vodstva šole. Odgovor včasih pa je 

obkrožilo 30,4 % ostalih svetovalnih delavcev in 25 % predstavnikov vodstva šole. 

 

Socialni pedagogi torej večkrat zaznavajo, da so v vlogi šolske krizne službe, saj jih le 9,3 

% v popolnosti zavrača to trditev. Vemo sicer, da je šolska svetovalna služba namenjena 

pomoči učencem, učiteljem, staršem, vendar se moramo zavedati, da je več kot le-to. Torej 

šolska svetovalna služba ne sme postati zgolj šolska krizna služba, saj ima še veliko drugih 

pomembnih področij dela, ki niso usmerjena le na krizno interveniranje in reševanje 

problemskih situacij. Je pa seveda res, da je ključni problem prevelik obseg dela, predvsem 
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prevelik obseg administrativnih nalog, ki jemljejo dragoceni čas socialnim pedagogom, ko 

bi ti ta čas lahko raje namenili preventivnemu delu in se s tem izognili marsikateri krizni 

situaciji. 

8.5 SPREMEMBE, KI SI JIH ŽELIJO SOCIALNI PEDAGOGI, KI SO V VLOGI 

SVETOVALNIH DELAVCEV V OSNOVNI ŠOLI 

Socialne pedagoge sem v anketnem vprašalniku povprašala tudi o tem, kakšnih sprememb 

si želijo v okviru delovanja v šolski svetovalni službi. V nadaljevanju prikazujem dobljene 

rezultate. 

 

Graf 36: Katerih sprememb si želijo socialni pedagogi pri svojem delu 

 

Socialni pedagogi si želijo predvsem več evalvacije in supervizije, ki je po besedah M. M.  

Klemenčič (2006, str. 159) pomembna metoda refleksije v poklicih pomoči, saj se težave 

drugih, njihove težke zgodbe, socialnih pedagogov navadno »osebno dotaknejo«, zato je 

pomembno, da socialni pedagog reflektira svoja občutja in deli svoje izkušnje z drugimi 

strokovnjaki. 
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Socialni pedagogi si pri svojem delu želijo tudi manj administrativnega dela in več 

preventivnega dela z učenci. Ti dve trditvi sta med seboj vsebinsko povezani, saj prevelika 

količina administrativnih nalog veča obseg dela socialnih pedagogov, zaradi tega pa jim 

primanjkuje časa za preventivne dejavnosti, ki bi omogočile preprečitev nastanka 

marsikatere težave. Preventivno delo je tudi tisto, ki pripomore k boljši klimi na šoli in k 

boljšim medosebnim odnosom. 

 

Najmanj sprememb pa si socialni pedagogi želijo na področju opremljenosti pisarne in 

zagotovljenih pripomočkov za delo, saj, kot je bilo moč razbrati iz prejšnjih vprašanj o 

pogojih dela, so socialni pedagogi prav z opremljenostjo lastnega prostora kot pogoja dela, 

najbolj zadovoljni. 
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 9  SKLEP 

V nekaterih slovenskih osnovnih šolah je zaposlen le en svetovalni delavec, ponekod jih je 

več in so tudi iz različnih strokovnih področij. Izkazalo se je, da so socialni pedagogi za 

šolsko svetovalno službo nepogrešljiv strokovni profil. O tem poročajo tudi drugi 

svetovalni delavci, ki menijo, da so socialni pedagogi najbolj usposobljeni za delo z učenci 

s posebnimi potrebami, za delo z učenci z učnimi težavami in z učenci, ki imajo vedenjske 

in čustvene težave, katerih pa je v šolah vedno več. 

 

Z izvedeno raziskavo sem preverila, kakšna sta vloga in položaj socialnih pedagogov 

znotraj šolske svetovalne službe. Raziskava je vključevala tri raziskovalne skupine: 

socialne pedagoge, ki so zaposleni kot svetovalni delavci v osnovni šoli, ostale svetovalne 

delavce drugih strokovnih profilov in predstavnike vodstva šol. S pomočjo anketirancev 

sem prišla do nekaj ključnih ugotovitev. Ključna ugotovitev v zvezi s prvim raziskovalnim 

vprašanjem je, da se socialni pedagogi pri svojem delu največ ukvarjajo s področjem 

neposredne pomoči učencem s posebnimi potrebami in področjem neposredne pomoči 

učencem z učnimi težavami. Kadar v šoli nimajo zaposlenega specialnega pedagoga je 

socialni pedagog tisti, ki pokriva področje učnih težav in področje integracije učencev s 

posebnimi potrebami.  

 

Z zbiranjem podatkov na drugo raziskovalno vprašanje sem ugotovila, da je za pogoje dela 

socialnih pedagogov dobro poskrbljeno. Visok odstotek anketirancev poroča, da ima svojo 

pisarno, vse potrebne pripomočke za delo, literaturo ipd., slabše pa je z zagotovitvijo 

stalnega prostora za delo v manjših skupinah. Socialni pedagogi delujejo tako individualno 

kot skupinsko, zato bi bile izboljšave na področju zagotovitve prostora za delo v skupinah, 

nujno potrebne. 

 

S pomočjo raziskave sem pridobila vpogled tudi v to, kako svojo poklicno vlogo vidijo 

socialni pedagogi sami in kako njihovo vlogo zaznavajo ostali člani svetovalne službe ter 

predstavniki vodstva šol. Ugotovila sem, da je zaposlitev socialnih pedagogov v šolski 

svetovalni službi nepogrešljiva, saj so strokovno najbolj usposobljeni za delo z učenci z 

vedenjskimi težavami, za delo z učenci z učnimi težavami, posebnimi potrebami ipd. 
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Pomembnost vloge socialnega pedagoga v šolski svetovalni službi se dobro zavedajo tudi 

ostali svetovalni delavci in prav tako predstavniki vodstva šol. Vsi so mnenja, da so 

socialni pedagogi kompetentni za delo z vrstniškimi skupinami, za koordinacijo dela med 

učitelji, starši, zunanjimi institucijami ipd. Prav tako lahko s svojim delovanjem, 

pripomorejo k razvoju šole in k izboljšanju šolske klime. 

 

Prav tako kot vsi poklici, se tudi socialni pedagogi pri svojem delu srečujejo z raznimi 

ovirami in težavami. Največ poročajo o prevelikem obsegu administrativnih del in 

preobremenjenosti zaradi obsega dela. To je tudi pogosto omenjen razlog, da za 

preventivno delo z učenci zmanjkuje časa. Preventivno delo je namreč temeljnega pomena 

za šolsko svetovalno službo, saj lahko z njegovim uvajanjem preprečimo nastanek 

različnih težav. Ker je le-tega v praksi premalo, se delavci šolske svetovalne službe 

velikokrat znajdejo v vlogi šolske krizne službe. 

 

Ugotovitve, do katerih sem s pomočjo raziskave prišla, so mi omogočile poglobljen 

vpogled v delovanje socialnih pedagogov znotraj šolske svetovalne službe. Da bi lahko 

dobljene rezultate posplošila na celotno populacijo pa bi morala v raziskavo zajeti večji 

vzorec. Zanimivo bi bilo, če bi v raziskavo vključila prav vse svetovalne delavce različnih 

strokovnih profilov, ki so zaposleni na osnovnih šolah po Sloveniji.  

 

Če povzamem teoretična spoznanja in empirične rezultate, lahko poudarim, da so socialni 

pedagogi, zaradi svojih specifičnih kompetenc in širine znanja, izredno pomembni 

strokovnjaki šolske svetovalne službe. Žal pa so velikokrat preobremenjeni s številnimi 

administrativnimi nalogami, zaradi česar ne zmorejo vedno delovati na vseh predpisanih 

področjih. Na tem področju bi bilo potrebno v prihodnosti nujno kaj spremeniti. Vizija 

socialnih pedagogov ni v opravljanju administrativnih del, temveč v neposrednem delu z 

ljudmi, zato menim, da bi morali administrativna dela prevzeti drugi strokovni delavci na 

šoli, socialnim pedagogom pa dati več priložnosti za delo z učenci. 
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 10  PRILOGA 

Tabela 3: Področja dela socialnih pedagogov 

PODROČJE DELA M STAND. ODKLON 

Neposredno delo z učenci z učnimi težavami 4,63 0,66 

Neposredna pomoč učencem s posebnimi potrebami 4,56 0,62 

Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami 4,25 3,62 

Svetovanje učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo 

vzgojne/disciplinske težave 
3,94 0,91 

Koordinacija pomoči učencem s posebnimi potrebami 3,72 1,17 

Preventivno delo z učenci 3,66 0,90 

Neposredno sodelovanje z učitelji pri uresničevanju 

individualiziranih učnih programov 
3,56 1,16 

Individualno svetovanje staršem 3,50 0,88 

Neposredno sodelovanje z učitelji pri izboljšanju kakovosti 

poučevanja 
3,44 1,24 

Sodelovanje z vodstvom šole pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-

izobraževalnega dela 
3,06 1,11 

Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov za 

nadarjene učence, učence z učnimi težavami in učence s posebnimi 

potrebami 

2,75 1,14 

Sodelovanje z vodstvom šole pri preverjanju in zagotavljanju 

ustreznih pogojev za integracijo učencev s posebnimi potrebami 
2,59 0,95 

Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in 

možnostih zaposlovanja 
2,53 1,27 

Neposredno delo z nadarjenimi učenci 2,34 1,31 

Sodelovanje z vodstvom šole pri pripravi razvojnega načrta šole za 

področje učenja in poučevanja 
2,28 0,96 

Načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v 

šolo 
2,25 1,11 

Koordinacija in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju 

učiteljev (predavanja, delavnice ipd.) 
2,22 0,79 

Predavanja in delavnice za starše 2,19 0,69 

Podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in 

prešolanju učencev 
2,19 1 

Koordinacija pomoči nadarjenim učencem 2,03 1,15 

Organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih 1,75 0,88 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 1 
 

Pozdravljeni, 
 
Sem Lea Povše, študentka Socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za svojo 
diplomsko nalogo sem se odločila raziskati vlogo in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega 
delavca v osnovni šoli.  
Pred vami je vprašalnik, ki se navezuje na vaše socialno pedagoško delo v svetovalni službi OŠ.  
Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj v raziskovalne namene tega dela, zato vas prosim za 
iskrene odgovore. 
 
Prosim vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete najpozneje do 1.7.2016. Za vašo pomoč in sodelovanje 
se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in vam želim vse dobro na vaši poklicni poti. 

Lea Povše 
 

1. SPOL 
a) Moški 
b) Ženski 

 
2. ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE NA PEDAGOŠKEM PODROČJU: ____________ let 

 
3. ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH NA OSNOVNI ŠOLI, NA KATERI DELATE: _____________ 

 
4. DELOVNO MESTO: 

a) Svetovalni delavec 
b) Drugo: 

__________________________________________________________________ 
 
5. KOLIKO OSEB JE ZAPOSLENIH V SVETOVALNI SLUŽBI VAŠE OSNOVNE ŠOLE? ___________ 

 
5.1 Se vam zdi to dovolj?  

a) Da 
b) Ne 

 
5.2 Prosim, utemeljite svoj odgovor. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
6. KATERI STROKOVNI PROFILI SO ZASTOPANI V SVETOVALNI SLUŽBI NA VAŠI OSNOVNI 

ŠOLI? 
a) Socialni pedagog 
b) Pedagog 
c) Socialni delavec 
d) Psiholog 
e) Specialni pedagog/defektolog 
f) Drugo: __________________  
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7. Z ZNAKOM X OZNAČITE, V KOLIKŠNI MERI SE VI PRI SVOJEM DELU V SVETOVALNI SLUŽBI 
OŠ UKVARJATE Z NASLEDNJIMI PODROČJI: 
(1 – se ne ukvarjam, 2 – nekajkrat letno, 3 – nekajkrat mesečno, 4 – večkrat na teden, 5 – 
vsakodnevno) 

 1 2 3 4 5 

Neposredno delo z nadarjenimi učenci      

Neposredno delo z  učenci z učnimi težavami      

Neposredna pomoč učencem s posebnimi potrebami      

Preventivno delo z učenci      

Koordinacija pomoči nadarjenim učencem      

Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami      

Koordinacija pomoči učencem s posebnimi potrebami      

Neposredno sodelovanje z učitelji pri izboljšanju kakovosti 
poučevanja 

     

Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih 
programov za nadarjene učence, učence z učnimi težavami 
in učence s posebnimi potrebami 

     

Neposredno sodelovanje z učitelji pri uresničevanju 
individualiziranih učnih programov 

     

Svetovanje učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo 
vzgojne/disciplinske težave 

     

Koordinacija in sodelovanje pri strokovnem 
izpopolnjevanju učiteljev (predavanja, delavnice ipd.) 

     

Individualno svetovanje staršem      

Predavanja in delavnice za starše      

Sodelovanje z vodstvom šole pri spremljanju in evalvaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela 

     

Sodelovanje z vodstvom šole pri preverjanju in 
zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo učencev s 
posebnimi potrebami 

     

Sodelovanje z vodstvom šole pri pripravi razvojnega načrta 
šole za področje učenja in poučevanja 

     

Načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema 
otrok v šolo 

     

Podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji 
in prešolanju učencev 

     

Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju poklicih 
in možnostih zaposlovanja 

     

Organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih 
delodajalcih 

     

Drugo: __________________________________________      

  
7.1 KATERO IZMED ZGORAJ NAVEDENIH PODROČIJ DELA SE VAM ZDI KOT SOCIALNEMU 

PEDAGOGU NA ŠOLI NAJBOLJ POMEMBNO? 
______________________________________________________________________ 
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7.2 Prosim, utemeljite svoj odgovor. ___________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

8. Z ZNAKOM X OZNAČITE USTREZEN ODGOVOR. 

 DA NE 

Imam lastno pisarno   

Imam stalni prostor za delo v manjših skupinah (4 – 10 oseb)   

Imam vso potrebno opremo (telefon, računalnik,  opremo za 
hrambo osebnih podatkov v skladu z zakonom) 

  

Imam ustrezno strokovno literaturo, priročnike in pripomočke   

Imam na voljo administrativno-tehnično pomoč   

 
9. OCENITE, KAKO STE ZADOVOLJNI S POGOJI IN OKOLIŠČINAMI VAŠEGA DELA V ŠOLSKI 

SVETOVALNI SLUŽBI. 
(1 - sploh nisem zadovoljen/a, 2 – nisem zadovoljen/a, 3 – delno sem zadovoljen/a, 4 – 
sem zadovoljen/a, 5 - zelo sem zadovoljen/a) 

 1 2 3 4 5 

Delovni prostor oz. pisarna      

Pripomočki za delo, ustrezna literatura       

Obseg dela      

Področja dela       

Zahteve vodstva šole glede področij in obsega dela      

Odnosi in sodelovanje z vodstvom šole      

Odnosi in sodelovanje z učitelji      

Odnosi in sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci 
(drugi člani svetovalnega tima, predstavniki zunanjih 
institucij …) 

     

 
9.1 Kaj od zgoraj naštetega se vam zdi, da najbolj vpliva na kakovost vašega dela?  

______________________________________________________________________ 
 

9.2 Prosim, utemeljite svoj odgovor. ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 
 
 

10. KAJ MENITE O TEM, DA JE V VSAKI SVETOVALNI SLUŽBI OSNOVNE ŠOLE ZAPOSLEN 
SOCIALNI PEDAGOG? 
a) Da, zdi se mi potrebno. 
b) Ne, ne zdi se mi potrebno. 
10.1 Prosim, utemeljite svoj odgovor. ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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11. Z X OZNAČITE POMEMBNOST, KI JO GLEDE NA KOMPETENCE SOCIALNIH PEDAGOGOV 
PRIPISUJETE VLOGI SOCIALNEGA PEDAGOGA V OSNOVNI ŠOLI NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH. 
(1 – sploh ni pomembno, 2 – ni tako pomembno, 3 – delno pomembno, 4 – pomembno, 5 
– zelo pomembno) 

 1 2 3 4 5 

Delo z vrstniškimi skupinami      

Preventivno delo      

Sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za 
življenje in delo (soustvarjanje pozitivne šolske 
klime)  

     

Socialno pedagoške intervencije      

Koordinacija dela med učitelji, starši, zunanjimi 
institucijami ipd. 

     

 
12. OCENITE, KAKO POGOSTO SE PRI SVOJEM DELU V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI SREČUJETE 

Z NASLEDNJIMI TEŽAVAMI: 
(1 – nikoli, 2 – zelo redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto) 

 1 2 3 4 5 

Organizacijske težave (npr. pri usklajevanju sestanka, 
predavanj, delavnic ipd.) 

     

Nejasno opredeljene zahteve glede področij dela      

Prevelik obseg administrativnih del      

Preobremenjenost zaradi obsega dela      

Konflikti z učitelji      

Konflikti z vodstvom šole      

Konflikti z drugimi člani šolske svetovalne službe      

Dvom v vaše kompetence s strani zaposlenih na šoli      

Prevzemanje nalog, ki ne sodijo v področje socialno 
pedagoškega dela 

     

Pomanjkanje kompetenc za reševanje določenih 
problemov 

     

»nošenje problemov domov«      

Premalo evalvacije in osebne refleksije      

Drugo: ____________________________________      

Drugo: ____________________________________      

Drugo: ____________________________________      

 
13. IMATE KDAJ OBČUTEK, DA DELUJETE KOT NEKAKŠEN »SERVIS ŠOLE« OZIROMA »KRIZNA 

SLUŽBA«, TOREJ ZGOLJ REŠUJETE PROBLEME, KO LE-TI ŽE NASTANEJO? 
a) Da 
b) Ne 
c) Včasih 
13.1 Prosim, utemeljite svoje odgovor. _______________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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14. SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ PREDLOGOV SPREMEMB NA PODROČJU SOCIALNO 
PEDAGOŠKEGA DELA V ŠOSLKIH SVETOVALNIH SLUŽBAH. 
Z X OZNAČITE POMEMBNOST SPREMEMB NA POSAMEZNIH PODROČJIH. 
(1 – spremembe niso potrebne, 2 – spremembe so delno potrebne, 3 – spremembe so 
nujno potrebne) 

 1 2 3 

Spremembe pri obsegu dela    

Spremembe na področjih dela    

Boljša opremljenost pisarne    

Več pripomočkov za delo (priročniki, računalniški programi 
ipd.) 

   

Manj administrativnega dela    

Več evalvacije in supervizije    

Več timskega dela    

Več dela zunaj pisarne (v razredu, na terenu)    

Več preventivnega dela    

Drugo: ____________________________________________    

 
 

Hvala za sodelovanje ☺ 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 2 
 

Pozdravljeni, 
 
Sem Lea Povše, študentka Socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za svojo 
diplomsko nalogo sem se odločila raziskati vlogo in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega 
delavca v osnovni šoli.  
Pred vami je vprašalnik, ki se navezuje na to, kako vi zaznavate vlogo in položaj dela socialnega 
pedagoga v svetovalni službi OŠ.  
Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj v raziskovalne namene tega dela, zato vas prosim za 
iskrene odgovore. 
 
Prosim vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete najpozneje do 1.7.2016. Za vašo pomoč in sodelovanje 
se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in vam želim vse dobro na vaši poklicni poti. 

Lea Povše 
 

1. SPOL 
a) Moški 
b) Ženski 

 
2. ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE NA PEDAGOŠKEM PODROČJU: ____________ let 

 
3. ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH NA OSNOVNI ŠOLI, NA KATERI DELATE: _____________ 

 
4. DELOVNO MESTO: 

a) Svetovalni delavec 
b) Predstavnik vodstva šole 
c) Drugo: _______________________________________________________________ 

 
5. KOLIKO OSEB JE ZAPOSLENIH V SVETOVALNI SLUŽBI VAŠE OSNOVNE ŠOLE? ___________ 

 
5.1 Se vam zdi to dovolj?  

a) Da 
b) Ne 

 
5.2 Prosim, utemeljite svoj odgovor. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6. KATERI STROKOVNI PROFILI SO ZASTOPANI V SVETOVALNI SLUŽBI VAŠE OSNOVNE ŠOLE? 

a) Socialni pedagog 
b) Pedagog 
c) Socialni delavec 
d) Psiholog 
e) Specialni pedagog/defektolog 
f) Drugo: __________________  
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7.  Z ZNAKOM X OZNAČITE, V KOLIKŠNI MERI MENITE, DA BI SE MORAL SOCIALNI 
PEDAGOG PRI SVOJEM DELU V SVETOVALNI SLUŽBI OŠ UKVARJATI Z NASLEDNJIMI 
PODROČJI: 
(1 – nikoli, 2 – nekajkrat letno, 3 – nekajkrat mesečno, 4 – večkrat na teden, 5 – 
vsakodnevno) 
 1 2 3 4 5 

Neposredno delo z nadarjenimi učenci      

Neposredno delo z učenci z učnimi težavami      

Neposredna pomoč učencem s posebnimi potrebami      

Preventivno delo z učenci      

Koordinacija pomoči nadarjenim učencem      

Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami      

Koordinacija pomoči učencem s posebnimi potrebami      

Neposredno sodelovanje z učitelji pri izboljšanju kakovosti 
poučevanja 

     

Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov 
za nadarjene učence, učence z učnimi težavami in učence s 
posebnimi potrebami 

     

Neposredno sodelovanje z učitelji pri uresničevanju 
individualiziranih učnih programov 

     

Svetovanje učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo 
vzgojne/disciplinske težave 

     

Koordinacija in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju 
učiteljev (predavanja, delavnice ipd.) 

     

Individualno svetovanje staršem      

Predavanja in delavnice za starše      

Sodelovanje z vodstvom šole pri spremljanju in evalvaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela 

     

Sodelovanje z vodstvom šole pri preverjanju in zagotavljanju 
ustreznih pogojev za integracijo učencem s posebnimi 
potrebami 

     

Sodelovanje z vodstvom šole pri pripravi razvojnega načrta šole 
za področje učenja in poučevanja 

     

Načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v 
šolo 

     

Podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in 
prešolanju učencev 

     

Informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju poklicih in 
možnostih zaposlovanja 

     

Organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih 
delodajalcih 

     

Drugo: __________________________________________      

  
7.1 KATERO IZMED ZGORAJ NAVEDENIH PODROČIJ DELA SE VAM ZDI NAJBOLJ 

POMEMBNO? __________________________________________________________ 
 

7.2 Prosim, utemeljite svoj odgovor. -
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8. Z ZNAKOM X OZNAČITE USTREZEN ODGOVOR. 
 DA NE 

Socialni pedagog na šoli ima lastno pisarno.   

Socialni pedagog na šoli ima stalni prostor za delo v manjših skupinah (4 
– 10 oseb) 

  

Socialni pedagog na šoli ima vso potrebno opremo (telefon, računalnik,  
opremo za hrambo osebnih podatkov v skladu z zakonom) 

  

Socialni pedagog na šoli ima ustrezno strokovno literaturo, priročnike in 
pripomočke 

  

Socialni pedagog na šoli ima na voljo administrativno-tehnično pomoč   

 
9. OCENITE, KAKO MENITE, DA JE SOCIALNI PEDAGOG NA ŠOLI ZADOVOLJEN S POGOJI IN 

OKOLIŠČINAMI DELA V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI. 
(1 – menim, da sploh ni zadovoljen/a, 2 – menim, da ni zadovoljen/a, 3 – menim, da delno 
je zadovoljen/a, 4 – menim, da je zadovoljen/a, 5 – menim, da je zelo zadovoljen/a) 
 1 2 3 4 5 

Delovni prostor oz. pisarna      

Pripomočki za delo, ustrezna literatura       

Obseg dela      

Področja dela       

Zahteve vodstva šole glede področij in obsega dela      

Odnosi in sodelovanje z vodstvom šole      

Odnosi in sodelovanje z učitelji      

Odnosi in sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci (drugi 
člani svetovalnega tima, predstavniki zunanjih institucij …) 

     

 
9.1 Kaj od zgoraj naštetega se vam zdi, da najbolj vpliva na kakovost dela socialnega 

pedagoga na šoli?  
______________________________________________________________________ 
 

9.2 Prosim, utemeljite svoj odgovor. ___________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

10. KAJ MENITE O TEM, DA JE V VSAKI SVETOVALNI SLUŽBI OSNOVNE ŠOLE ZAPOSLEN 
SOCIALNI PEDAGOG? 
a) Da, zdi se mi potrebno. 
b) Ne, ne zdi se mi potrebno. 
10.1 Prosim, utemeljite svoj odgovor. ________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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11. Z X OZNAČITE POMEMBNOST, KI JO GLEDE NA KOMPETENCE SOCIALNIH PEDAGOGOV 
PRIPISUJETE VLOGI SOCIALNEGA PEDAGOGA V OSNOVNI ŠOLI NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH. 
(1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – delno pomembno, 4 – pomembno, 5 – 
zelo pomembno) 
 1 2 3 4 5 

Delo z vrstniškimi skupinami      

Preventivno delo      

Sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za 
življenje in delo (soustvarjanje pozitivne šolske klime)  

     

Socialno pedagoške intervencije      

Koordinacija dela med učitelji, starši, zunanjimi 
institucijami ipd. 

     

 
12. IMATE KDAJ OBČUTEK, DA SOCIALNI PEDAGOG DELUJE KOT NEKAKŠEN »SERVIS ŠOLE« 

OZIROMA »KRIZNA SLUŽBA«, TOREJ ZGOLJ REŠUJE PROBLEME, KO LE-TI ŽE NASTANEJO? 
a) Da 
b) Ne 
c) Včasih 
12.1 Prosim, utemeljite svoje odgovor. _______________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Hvala za sodelovanje ☺ 

  


