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POVZETEK 

 

Sodelovanje je pomembno pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Še posebej 

pomembno je sodelovanje med učitelji ter šolsko svetovalno službo, na katerega smo se 

osredotočili v diplomski nalogi. Oba podsistema sta prikazana kot glavna akterja za 

vzpostavitev dobrih odnosov na šoli oziroma za ustvarjanje ustrezne šolske klime in pogojev 

za zdrav razvoj otroka v šoli. Diplomska naloga v teoretičnem delu predstavlja učitelja v 

sodobnem učnem procesu, njegovo vlogo in naloge, šolsko svetovalno službo, njene 

dejavnosti in skupine, s katerimi sodeluje v procesu svetovanja. Poseben poudarek smo 

namenili sodelovanju z učitelji, raziskali, kakšne so možnosti sodelovanja, predstavili načine 

sodelovanja, pregledali, kje najdemo možne ovire za sodelovanje in navedli nekaj predlogov 

za uspešnejše sodelovanje. V empiričnem delu smo s kvalitativno analizo dveh intervjujev, z 

učiteljico in šolsko svetovalno delavko, poskušali dobiti bolj celosten vpogled v njuno 

medsebojno sodelovanje. Analiza intervjujev je pokazala, da učitelji in šolski svetovalni 

delavci najpogosteje sodelujejo pri vzgojnih in disciplinskih težavah učencev ter pri 

oblikovanju pozitivne razredne klime. O dobrem odnosu in medsebojnem sodelovanju ne 

moremo govoriti, saj učiteljica za razliko od svetovalne delavke sodelovanje ocenjuje kot 

slabo in z dobljeno pomočjo svetovalne službe ni zadovoljna. Ovire, ki preprečujejo 

učinkovito sodelovanje, pa so preobremenjenost svetovalnih delavcev, previsoka pričakovanja 

učiteljev in razumevanje svetovalne službe kot servis in ne kot partnerja. Ugotavljamo, da bi 

morali svetovalni delavci bolj spodbujati in pritegniti učitelje za posvetovalni način 

sodelovanja, saj se še vedno vse prevečkrat pojavlja tradicionalni način. Na drugi strani pa bi 

se morali učitelji zavedati, da le sodelovanju obeh podsistemov na šoli prinaša pozitivne 

rezultate v razvoju in napredku učencev ter pomembno vpliva na njihovo počutje v šoli.  

 

Ključne besede: osnovna šola, šolska svetovalna služba, šolski svetovalni delavec, učitelj, 

medsebojno sodelovanje, ovire sodelovanja.  
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ABSTRACT 

 

Cooperation is important in the formation of the educational process. Especially important is 

the collaboration between teachers and school counselling service which is the main focus 

point of this thesis. Both subsystems are shown as key elements in the establishment of good 

relationships at school, or in the creation of an appropriate school environment for a healthy 

development of school children.In the theoretical part, the thesis shows a teacher in the 

contemporary learning process, their role and responsibilities, school counselling service, its 

activities and groups with which it collaborates in the counselling process. A special emphasis 

is put on cooperation with teachers; we investigated cooperation possibilities, defined various 

ways of cooperation and potential barriers that prevent cooperation, as well as stated a few 

recommendations for a more effective collaboration.  

In the empirical part we tried do get a more comprehensive insight in the cooperation between 

the teacher and the school counsellor by qualitatively analyzing two interviews that we had 

conducted with them individually. The analysis of the interviews showed that teachers and 

school counsellors most frequently cooperate when it comes to the educational and 

disciplinary problems of students, as well as help with the creation of a positive classroom 

climate. We cannot talk about good relationships and cooperation because the teacher, unlike 

the school counsellor, evaluated the cooperation as poor and is not satisfied with the help she 

gets from the school counselling service. Barriers that prevent effective cooperation are 

mostly the preoccupation of consultancy professionals, expectations of teachers that are too 

high, and the perception of the school counsellor as a service rather than as a partner. We 

observe that school consultancy professionals should try to encourage and attract more 

teachers to accept the consultative way of cooperation since the traditional way is still used 

too often. On the other hand, the teachers should be aware that only the participation of both 

school subsystems can lead to positive results in the development and progress in children and 

significantly impacts their well-being at school.  

 

Key words: elementary school, school counselling service, school counsellor, teacher, mutual 

cooperation, cooperation barriers.  
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1. UVOD  
 

Zaradi velikih družbenih in osebnih sprememb, ki smo jim priča v današnjem času, je otrok 

postavljen v vrsto novih življenjskih situacij, v katerih se brez ustrezne pomoči doma in v šoli 

ne zna oziroma ne more znajti. Vsak otrok pa ima pravico do celostnega razvoja in 

oblikovanja osebnosti v skladu s svojimi pričakovanji, željami in zmožnostmi. Z vstopom v 

šolo se otrokov življenjski prostor močno poveča, razširi se krog oseb, s katerimi prihaja v 

neposreden stik pri delu in igri. Tako šola ne predstavlja le socialnega konteksta za osvajanje 

učne snovi, kar pomeni, da šola ne sme biti vpeta v mišljenje, da je samo eno in edino 

pomembno znanje, ampak da obstaja v šolskem prostoru velik in pomemben delež socialnega, 

čustvenega in duhovnega, na katerega ne smemo pozabiti. S tem pa šola omogoča celosten ter 

optimalen razvoj otrokove osebnosti in njegovih potencialov, pri čemer pa je potrebno 

sodelovanje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Najpomembnejše je 

sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno službo, saj so ti v največji meri odgovorni za 

ustvarjanje klime in pogojev za zdrav razvoj otroka ter njegovega počutja v šoli. Tudi večina 

intervencij šolske svetovalne službe je odvisna od njenega odnosa do ostalih udeležencev v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Še enkrat poudarimo, da je posebej pomemben odnos z 

učitelji, saj je učitelj tisti, ki učenca najbolje pozna, ga opazuje je z njim v vsakodnevnem 

stiku in pozna njegove posebnosti. Prav tako učiteljeva spoznanja vplivajo na načrtovanje, 

organiziranje in izvajanje pouka, saj znajo najbolje oceniti, pri katerih elementih vzgojno-

izobraževalnega procesa učenci potrebujejo pomoč, svetovanje in sodelovanje s šolsko 

svetovalno službo. 

Se pa učitelji danes pri svojem delu srečujejo z vedno večjimi učnimi težavami, disciplinskimi 

in vedenjskimi problemi učencev ter težavami, ki so vezane na njihov osebnostni in socialni 

razvoj. Pogosto se zgodi, da kljub svoji veliki strokovnosti in profesionalnosti učitelji niso kos 

vsem težavam, ki pestijo učence, ali pa se ne počutijo dovolj kompetentni za reševanje zgoraj 

naštetih problemov, zato je tu potrebna pomoč oziroma sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo. Tako kot so učitelji nepogrešljivi za šolske svetovalne delavce, so šolski svetovalni 

delavci nepogrešljivi za učitelje. Šolski svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami, 

spoznanji in ugotovitvami pomaga učitelju učenca razumeti iz vidikov, ki so učitelju 

nedostopni in s tehnikami, za katere mogoče ni usposobljen. 
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Glede na to, da smo socialni pedagogi v večini primerov zaposleni kot šolski svetovalni 

delavci, je pomembno, da se zavedamo, da je ključno naše sodelovanje z učitelji. Z njimi ne 

smemo biti tekmeci, ampak moramo delati v sožitju za dobrobit učencev. Naš skupni cilj je 

namreč učenčev celostni razvoj in maksimalen izkoristek njegovih potencialov.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

predstavljam učitelja in njegovo vlogo ter naloge v vzgojno-izobraževalnem procesu, šolsko 

svetovalno službo in njeno vlogo v osnovni šoli. V nadaljevanju navedemo možnosti in 

načine sodelovanja ter predloge za boljše sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno 

službo. V empiričnem delu se osredotočamo na kvalitativno raziskavo dveh intervjujev, s 

katero poskušamo dobiti bolj celostni vpogled v medsebojno sodelovanje učiteljev in šolske 

svetovalne službe. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

2. ŠOLA KOT VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA 

 

Dobra šola ni tista, ki trdi, da nima problemov, temveč 

                                                                 tista, ki probleme zaznava in jih uspešno rešuje. 

 

Šola je vzgojno – izobraževalna institucija, pri čemer lahko vzgojo v najširšem kontekstu 

členimo na dve podrejeni kategoriji: vzgajanje in izobraževanje. Vzgajanje pomeni vzgojo v 

ožjem pomenu besede, ki s svojimi vzgojnimi metodami razvija elemente osebnosti. Ti pa 

sodijo na področje interesov, stališč, čustev, volje, vrednot in motivacije. Izobraževanje pa z 

izobraževalnimi metodami učinkuje na kognitivno in psihomotorno področje osebnosti in 

zajema pridobivanje znanja in sposobnosti (Pšunder, 1994). 

 

2.1 Vloga in pomen šole v otrokovem življenju 

 

Poleg družine je šola najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na otrokovo doživljanje življenja in 

na njegov razvoj. Z vstopom v šolo se otrokov življenjski prostor močno poveča, razširi se 

krog oseb, s katerimi prihaja v neposreden stik pri delu in igri. Zato šola ne sme biti vpeta v 

mišljenje, da je samo eno in edino pomembno znanje, ampak da obstaja v šolskem prostoru 

velik in pomemben delež socialnega, čustvenega in duhovnega, na katerega ne smemo 

pozabiti. Šola na nek način razširja svojo vzgojno funkcijo, prevzema nekatere vloge družine 

in skupnosti ter jih s tem dopolnjuje. S tem pa šola omogoča celosten ter optimalen razvoj 

otrokove osebnosti in njegovih potencialov, pri čemer pa je potrebno sodelovanje vseh 

udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Najpomembnejše je sodelovanje med učitelji 

in šolsko svetovalno službo, saj so ti v največji meri odgovorni za ustvarjanje klime in 

pogojev za zdrav razvoj otroka ter njegovega počutja v šoli. 

 

Zavedati se moramo, da šola »zelo intenzivno ter dolgotrajno poseže v otrokovo življenje in 

to v obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje osebnosti.« (Mikuš-Kos, 1991, str. 10) 
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Otroci večino časa preživijo v šoli, zato je izredno pomembno, kako se tam počutijo. Mnogi 

učenci doživljajo v šoli različne stiske in strahove, ki prizadenejo njihovo duševno zdravje. 

Večina konfliktov in težav izhaja tako iz otroka kot iz šole in učiteljev.  

Torej šola vsebuje tako številne pozitivne in varovalne dejavnike psihosocialnega razvoja, kot 

tudi številne ogrožajoče dejavnike. 

 

Mikuš-Kos (1991) poudarja, da so številne raziskave ugotovile, da je šola lahko varovalni 

dejavnik pri otroku, ki je izpostavljen kronično neugodnim družinskim razmeram; neugodnim 

socialnim okoliščinam, ki vplivajo na življenje in odnose v družini; kriznim situacijam v 

njegovem življenju. Varovalni dejavnik je lahko dober odnos z enim od učiteljev, sprejetost v 

skupini vrstnikov in povezanost s skupino, uspeh pri kakem učnem predmetu, zadovoljstvo in 

uspešnost v šolski interesni dejavnosti ali splošno dober učni uspeh. Otrokovo dobro počutje 

in uspešno delovanje v šoli sta pomembna varovalna dejavnika ob hudo neugodnih družinskih 

okoliščinah. Avtorica ugotavlja, da sta kakovostna šola in dobra šolska izkušnja pomembna 

zaščitna dejavnika, katera bi bilo treba bolj izrabiti v preprečevanju psihosocialnih motenj 

otrok iz neugodnih družinskih in neugodnih širših socialnih okolij. 

 

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da šola velikokrat povzroča otrokovo stisko. Stresov 

v šoli ne doživljajo le slabi učenci, ampak tudi številni dobri učenci. Za primer vzemimo 

otroka, ki je izpostavljen neugodnim družinskim vplivom. Temu otroku je slaba šolska 

izkušnja – izkušnja neuspeha, nesprejetosti med vrstniki, strah – pomemben dodaten 

ogrožajoč dejavnik, ki v kombinaciji z neugodnimi družinskimi vplivi močno ogroža 

otrokovo duševno zdravje in psihosocialni razvoj. In kje je lahko srečen otrok, kateremu ni 

dobro doma in mu ni dobro v šoli? Od kod naj črpa svoje zaupanje v ljudi, v prihodnost? Če 

otrok ne bo imel posebne sreče ter drugih pozitivnih dejavnikov, je velika verjetnost za 

ogroženost v njegovem razvoju 

 

Valančič (2005a) je v svoji raziskavi spraševala učence osnovnih šol, na kaj pomislijo, ko se 

spomnijo na šolo. Skrb vzbuja, da je velika večina odgovorov povezana z negativnimi občutki 

do šole, kot so strah, nočna mora, mučenje, trpljenje, zabijanje časa. Veliko manj učencev se 

je  do šole opredelilo pozitivno. Valančič (prav tam, str. 37) meni, da »bi bilo v prihodnje 

treba nameniti več časa za ustvarjanje pozitivne klime in pozitivnega odnosa do učenja in s 

tem posredno do šole.« 
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3. UČITELJ V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 
Med vsemi poklici je najpomembnejši poklic vzgojitelja in učitelja –  

brez njega ne bi bilo drugih poklicev. (Youngs, 2000) 

 

Učinkovitost šole je odvisna od marsičesa, predvsem pa od učiteljev, ki v največji meri 

oblikujejo šolsko dejavnost. Položaj današnjega učitelja pogojujejo velike spremembe, kot so 

hitri splošni ekonomski in družbeni razvoj, dostopnejše kulturne vrednote, podaljševanje 

obveznega šolanja, zahtevnejša in obsežnejša učna vsebina, razvoj vzgojno-izobraževalnih 

ved, elektronska učna tehnologija.  

 

Žal učiteljski poklic danes ni več tako spoštovan in občudovan kot nekoč. Youngs (2000) 

ugotavlja, da učitelje danes manj spoštujejo ne samo učenci, ampak tudi starši, nadrejeni in 

celo med sabo ne kažejo stanovske zavesti, na delovnem mestu se ne počutijo dobro, v družbi 

niso cenjeni. Zato se učitelji tako pogosto sprašujejo o svoji učinkovitosti in vrednosti. 

Učitelji ne smejo pričakovati, da bo družba spremenila svoj odnos do njihovega poklica, 

ampak si morajo sami izboljšati položaj in zagotoviti spoštovanje. 

  

Sodobno izobraževanje učiteljev zajema široko splošno izobrazbo, solidno poznavanje 

specifičnega strokovnega področja in pedagoško-psihološka znanja. Torej izobraževanje 

sodobnih učiteljev, kot pravi Giroux (v Rutar, 2002), bi moralo temeljiti na povsem drugačnih 

razmišljanjih. Učitelji kot intelektualci bi se morali usposabljati zlasti za samostojno in 

kritično intelektualno delo, ki ni ozko usmerjeno in ni vezano le na obdelovanje svojega 

»vrtička«.  

Tako mora biti učitelj pri svojem delu, kot pravi Pšunder (1994), zanesljiv, prepričljiv, 

dosleden, objektiven, razodevati pa mora tudi človeški optimizem.  

 

Problem, ki ga je potrebno izpostaviti, je ta, da je med učitelji izjemno trdno zasidrana 

predstava oziroma miti o idealnem učitelju, katerega srž so: lastna popolnost kot potrebni 

vzgojni vzgled, predanost in žrtvovanje. Prevladujoča podoba dobrega učitelja vključuje 

mirnost, obvladanost, kar pomeni, da ga nobena stvar ne spravi iz ravnotežja; sposobnost 

obvladovanja vsake situacije; poštenost in doslednost (nikoli ne niha, ne pozablja, ne dela 

napak); enako naklonjenost do vseh otrok, brez predsodkov; ustvarja pogoje za učenje, ki 

spodbujajo, vznemirjajo in sproščajo. Skratka, dobri učitelji morajo biti boljši, bolj 

razumevajoči, bolj morajo stremeti k novim spoznanjem in morajo biti bolj popolni kot 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

6 
 

povprečni ljudje (Gordon, 1992). Ta ugotovitev pa ne pomeni nič dobrega. Mnogi učitelji 

jemljejo te mite za svoje in ko se v sebi primerjajo z njimi, seveda vedno znova ugotavljajo, 

da jih ne dosegajo. Idealizirana podoba kot posledica prevelikih pričakovanj preprosto 

prepoveduje vsa negativna čustva; to pa je v popolnem nasprotju s temeljnimi psihološkimi 

zakonitostmi človekovega vedenja. Ti miti o idealnem učitelju od učitelja enostavno 

zahtevajo, da zanika svojo človečnost. Pšunder (1994) opozarja, da so posledice tega občasni 

izbruhi, tudi nenadzorovani, ki prinašajo občutek krivde; učitelji lahko učenčev neuspeh 

začnejo sprejemati kot lasten neuspeh, saj je učenčev uspeh merilo za učiteljevo samopodobo.  

 

Iz tega lahko zaključimo, da če kdo verjame, da mora biti dober učitelj vedno miren, 

sprejemajoč, nepristranski in dosleden, se bo moral pogosto srečati z občutki neuspešnosti – 

skratka, nikoli se ne bo počutil kot uspešen in učinkovit učitelj.  

Torej učitelj »naj ne bi bil le uspešen moderator v učno-vzgojnem procesu, temveč tudi 

prijatelj in svetovalec – morda celo vzornik mlademu človeku« (Kneževič, 2002, v Zidar Gale 

2002, str. 133). 

 

3.1 Vloge in naloge učitelja 

 

Glede prostora lahko učiteljevo vlogo opazujemo z zunajšolske, šolske in razredne ravni.  

Učitelj se v šoli pojavlja v treh vlogah (Resman, 1990, v Pšunder, 1994); kot uslužbenec, 

strokovnjak in človek. 

Učitelj kot uslužbenec je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, pri čemer upošteva šolske 

pravne akte in zakonodajo. 

Učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki. Tega ne moremo razumeti le tako, da učitelj pozna 

svojo stroko, jo spremlja in razvija, ampak tudi tako, da svoja znanja uresničuje na način, ki je 

dostopen učencem. Pri tem so potrebna znanja in vrednote, iz katerih se vsakodnevno oblikuje 

najpomembnejša šolska storitev – pouk. Od učitelja je končno odvisna kvaliteta pouka. 

Učitelj je tisti, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem ter o 

učnem procesu neposredno odloča in zanj odgovarja. Učni cilji so učitelju v glavnem dani od 

zunaj, kako pa jih bo učno povezoval, operacionaliziral in prilagajal razredu in posamezniku, 

pa je odvisno od njega samega. Enako velja za učno vsebino, ki je spet v glavnem predpisana 

z učnimi načrti, vendar resnično zaživi šele v učiteljevi izbiri, interpretaciji in prilagajanju ne 

le učencem, marveč tudi njihovemu okolju.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

7 
 

Učitelj kot človek ne more biti idealiziran in se dvigovati nad druge, ampak je človek s 

čednostmi in slabostmi; človek, ki zna ljubiti, ima dovolj človeške topline v komuniciranju z 

učenci in skrbi zanje, človek, ki lahko vpliva z odločnostjo, je human brez pretirane 

sentimentalnosti, zna hrabriti, spodbujati, podpreti, zna presojati, razumeti in razlikovati. 

 

O učiteljevih vlogah govori tudi Ažman (2012) in v primerjavi z opredelitvijo Resmana (1990 

v Pšunder, 1994) poudari vlogo razrednika. »Učitelj v šoli opravlja delo v vlogi strokovnjaka 

z nekega področja, državnega uslužbenca in pogosto tudi razrednika« (Ažman, 2012, str. 30).  

Ažman (prav tam) poudari opredelitev, ki poskuša pojasniti pestrost različnih vidikov vloge 

učitelja oziroma razrednika. Ta opredelitev govori o treh vlogah: 

1. pedagoški (oblikovanje kolektiva učencev, reševanje vzgojne problematike v oddelku, 

spremljanje napredka učencev, spoznavanje družinskih razmer učencev), 

2. organizacijski (oblikovanje oddelka, organizacija roditeljskih sestankov, vodenje 

oddelčnega učiteljskega zbora) in 

3. administrativni (seznami učencev, izpolnjevanje spričeval, pripravljanje poročil). 

 

Poleg zakonodajnih dokumentov delo učiteljev/razrednikov usmerjajo tudi Programske 

smernice, ki pojasnjujejo sedem temeljnih vlog učitelja/razrednika. Te so povezovalna, 

vzgojna, spodbujevalna, načrtovalska, posredovalna, informativna in administrativna. 

V učiteljevi vlogi se torej stikajo vse bistvene razsežnosti izobraževalnega procesa in različni 

disciplinarni vidiki izobraževanja. V njej se prepletajo družbeni in individualni interesi, ki se 

najbolj kažejo v prizadevanjih za izboljšanje kakovosti izobraževanja. Vsako spreminjanje 

izobraževalnega procesa vpliva tudi na učiteljevo vlogo, ki se nenehno izboljšuje in razvojno 

spreminja. 

 

Vsaka od zgoraj omenjenih opredelitev poskuša po svoje razčleniti učiteljeve vloge in 

prikazati pestrost njegovih nalog in odgovornosti. Ker teh pri praktičnem vodenju oddelka in 

učencev ni mogoče ločevati, na podlagi izkušenj Ažman (2012) poudari štiri ravni 

učiteljevega delovanja: 

1. vodenje oddelka; 

2. vodenje posameznega učenca; 

3. sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje; 

4. skrb za lasten profesionalni razvoj. 
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Glede na te štiri ravni delovanja lahko opredelimo naloge učitelja. Učitelj skrbi za 

povezovanje oddelčne skupnosti z vsemi sistemi in ljudmi v šoli ter zunaj nje, hkrati v 

sodelovanju z učenci in drugimi učitelji načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne 

skupnosti. Poudariti je treba, da učitelj načrtuje in organizira okoliščine, v katerih učenci 

prevzemajo soodgovornost za svoje ravnanje in odločitve v oddelčni skupnosti; hkrati 

spodbuja razvijanje čuta za sočloveka, spodbuja ravnanje po temeljnih človeških vrednotah, 

oblikovanje zrele, samostojne in odgovorne osebnosti. Učitelj spodbuja in motivira učence in 

tudi druge učitelje, da lahko razvijejo in uveljavijo svoje sposobnosti in zamisli. V šoli daje 

pobude in predloge v zvezi s poukom, programi in v zvezi z interesnimi dejavnostmi, skupaj z 

učenci organizira različne akcije in prireditve. Pomaga reševati konflikte in probleme, ki 

nastanejo med učenci, med učenci in učitelji, posreduje potrebne informacije učencem, 

drugim učiteljem in staršem. Koordinira svoje delo z drugimi razredniki in učitelji. S šolsko 

svetovalno službo sodeluje pri razvojno preventivnih vsebinah in pri reševanju težav. Ob 

vsem tem pa učitelj ureja tudi predpisano dokumentacijo, piše zapisnike, ureja evidence. 

Skladno s svojo avtonomno odločitvijo o najbolj pomembnih vidikih svojega dela pa je dobro, 

da učitelj oblikuje temeljno vizijo svojega dela, ki jo bo vedno znova pripravljen predstaviti 

drugim.  

 

Youngs (2000) poudarja, da je ena izmed temeljnih nalog učitelja spodbujati učence k 

razvijanju potencialov. Učitelj je v svoji poklicni vlogi vodja, tisti, ki krepi učenčevo 

pozitivno samopodobo. To vlogo uresničuje takrat, ko pomaga učencem, da začnejo verjeti 

vase. Pomaga jim začutiti svoje bistvo, mladim pomaga spoznati, da so pomembni. »Če 

pomagamo otrokom razumeti, da so sposobni odkrivati in spoznavati svoje lastne potenciale 

in da jih lahko razvijajo s preiskušanjem njihovih meja, postanemo izredno močni. Vendar pa 

potrebujemo tudi učitelji visoko stopnjo pozitivne samopodobe« (prav tam, str. 15). 

 

Če strnemo in pregledamo vse naloge učitelja, lahko rečemo, da pa sta temeljni nalogi učitelja 

izobraževanje in vzgajanje (Strmčnik, 2001). V praksi ju ni mogoče ločevati, v 

konkretnejših nalogah pa je lahko in večkrat tudi potrebno prenašati njuno težišče ali bolj na 

izobraževanje ali bolj na vzgajanje. Ti premiki so še najbolj odvisni od razvojne stopnje 

učencev oziroma od šolske stopnje, narave učne vsebine in od učiteljeve vzgojne 

uzaveščenosti ter usposobljenosti. Kljub zahtevnosti izobraževanja je vzgajanje vendarle 

težje, kajti za poučevanje je potrebno »nekaj znati«, za vzgojo pa je potrebno »nekaj biti, biti 

osebnost« (A. Stifter v Strmčnik 2001, str. 186).  
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3.2 Učiteljevi stili vodenja 

 

V tako imenovani »stari šoli« 19. in delno še v začetku 20. stoletja je bil učitelj domala vodja 

in merilo pouka, ne da bi dovolj upošteval učence, njihove posebnosti, želje in potrebe. Sam 

je ciljem določal ustrezno učno vsebino in njej primerna sredstva, metode in postopke, 

oblikoval delovno strukturo razreda oziroma socialne učne oblike, načrtoval vse delo, 

ocenjeval in izločal slabe učence. Učenci so bili v pretežno objektivnem položaju. Nasproti tej 

se je v kasnejši tako imenovani »novi šoli« funkcija učitelja in njegovega učnega vodenja vsaj 

teoretično bistveno spremenila. Učenci naj bi sami odločali kaj, kdaj in kako se bodo učili; 

učitelj pa naj bi jim predvsem utiral učno pot, da bi bilo učenje čim bolj lahkotno in celo 

zabavno (Strmčnik, 2001). 

 

Iz tega je razvidno, da so se razvili različni stili vodenja oziroma vzgojni stili. Kot pravi 

Pšunder (1994) poznamo tri vzgojne stile: avtokratskega, anarhičnega in demokratičnega. 

 

Avtokratski vzgojni stil pomeni, da je učitelj tisti, ki v celoti sam vodi vzgojno delovanje, 

ker se postavlja nad učence kot nezmotljiv in učence postavlja v položaj pasivnega objekta. 

Učitelj zapoveduje dogajanje v razredu, zahteva poslušnost, ubogljivost in znanje. Vse drugo 

ni v njegovi domeni in je sankcionirano. Kadar ne obvladuje situacije, se loti pridig, nadiranja 

in vpisov v dnevnik. Komunikacija je enosmerna, kar pomeni, da učitelj govori večino časa in 

prevladuje frontalna oblika učenja. (Pšunder, 1994) 

V skladu s to opredelitvijo avtokratskega vodenja je celotna odgovornost za rezultate na strani 

učitelja, vendar se pogosto dogaja, da tudi avtokratični učitelj odgovornost za slabe rezultate 

pripiše učencem. 

Brajša (1995) poudarja, da avtokratični stil vodenja izziva pri učencih odpor in agresijo, saj 

učitelj odklanja dialog ter ne upošteva mnenj in pripomb učencev. Učenci tako izgubijo voljo 

do dela in učenja in tudi sami posnemajo avtokratično vedenje. Poleg tega ima avtokratsko 

vodenje na področju medsebojnih odnosov za posledico strah, nezaupanje in neiskrenost. 

Brajša (prav tam) izpostavi dobre in slabe strani avtokratičnega načina vodenja. Dobri strani 

avtokratičnega načina vodenja sta možnost hitrih odločitev in uspešnost pri rutinskih delih. 

Slabe strani pa se kažejo pri motivaciji učencev, v njihovi samostojnosti in slabih možnostih 

razvoja ter v nevarnosti za slabo odločanje. 
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Anarhični vzgojni stil je kaotičen, učitelj ne najde samega sebe, zato omogoča tudi 

nestrokovno poseganje v vzgojni proces. Komunikacije so neurejene; ko ga v podajanju učne 

snovi »zanese« izven te snovi na področje osebnih doživetij, ga učenci lahko pri tem 

spodbujajo, ne toliko iz vedoželjnosti ali zanimivosti teh doživetij, temveč bolj zato, da ura 

mine brez novih obveznosti (Pšunder, 1994).  

Posledice anarhičnega načina vodenja so slabo sodelovanje, neiznajdljivost učencev, 

neracionalno učenje in delo, premalo spodbude za delo in učenje ter individualizem. Tako je 

dobra stran anarhičnega vodenja popolna svoboda sodelavcev, slabe strani pa izkoriščanje s 

strani sodelavcev, počasnost odločanja, nered, nedisciplina, neodgovornost vodje in 

neizkoriščanje voditeljevega znanja (Brajša, 1995). 

 

Demokratični vzgojni stil je partnerski, kjer učitelj vodi vzgojno izobraževalni proces, 

učenci pa se vključujejo po sposobnostih, interesih in znanju. Učenec sme biti učenec, lahko 

sprašuje, sodeluje in se ne strinja. Komunikacije so dvosmerne in učenec je v položaju 

subjekta. Učitelj pri podajanju snovi snubi učence k sodelovanju, jih spodbuja, sprašuje in 

skupno stopajo po poti do cilja (Pšunder, 1994). Tak učitelj ima avtoriteto, ki pa temelji na 

znanju in izkušnjah in ne na sankcijah. Veliko pozornosti posveti ustvarjanju dobrih odnosov 

ter spodbuja sodelovanje in kakovostno komunikacijo med učenci. Pouk ne poteka le 

frontalno, ampak tudi skupinsko. Učitelj učence postopno navaja na samostojnost in na 

prevzemanje odgovornosti za odločitve. 

Brajša (1995) poudarja, da demokratični stil vodenja spodbuja pripravljenost na sodelovanje, 

odkritost in zaupanje ter izvirnost, kritičnost in strpnost. Demokratično vodenje se na 

področju medsebojnih odnosov kaže v odprtosti, zaupanju in samozavestnosti; na področju 

komunikacije pa v spontanosti, uspešnem sporočanju in možnosti pojasnjevanja.  

 

Mnogi učitelji poročajo o novem problemu, ki nastane: »Ta nova vloga, biti preprosto človek, 

namreč povzroči, da odnos med učencem in učiteljem postane tesnejši, bolj intimen, bolj 

resničen. Običajno velja obratno pravilo: med učiteljem in učencem bi morala biti ustrezna 

distanca. Brez nje naj bi učenci učitelja ne spoštovali, njegova moč naj bi se zmanjšala in zato 

ga naj ne bi več ubogali. Ta strah je zelo pogost in preprečuje učitelju, da bi bil bolj človek 

kot učitelj« (Gordon, 1992, str. 7). 

 

Žal so mnogi učitelji prepričani, da se učenci pod prisilo bolje učijo. Toda treba se je vprašati, 

kakšni sta kakovost in trajnost takega znanja, predvsem pa vedeti, da naloga učitelja ni le 
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zagotavljanje znanja, marveč tudi razvijanje spoznavnih, delovnih in ustvarjalnih sposobnosti 

ter razkrivanje vrednostnih sestavin učne vsebine, ki učence tudi vzgajajo in osebnostno 

oblikujejo. Kot pravi Strmčnik (2001, str. 187): »Tega pa prisila in avtoritarnost ne zmoreta.« 

 

Učitelji morajo uvesti neprisilni način vodenja. Učitelji, ki skušajo uvajati nov neprisilni način 

vodenja, si kar naprej postavljajo vprašanje: »Če ne kaznujem, kaj naj naredim, ko učenci ne 

bodo naredili tega, kar jim dam za nalogo?« Učitelji se to kar naprej sprašujejo in nadaljujejo 

s kaznovanjem, namesto da bi ugotavljali, da bodo vsi učenci ne le sposobni, marveč tudi 

pripravljeni bolje delati, če ne bodo kaznovani in če učitelj ne bo grozil. »Učitelji ne morejo 

dojeti kontrolne teorije, ki je bistvo neprisilnega vodenja, to je, da učenci dela ne opravljajo, 

ker ne zadovoljuje njihovih potreb« (Glasser, 1994, str. 22). 

 

Na tem mestu je dobro poudariti tudi pomembnost dobrega medosebnega odnosa med učitelji 

in učenci. Pomembno je, da učitelji z učenci gojijo iskrene in pozitivne medsebojne odnose. 

Da bi učitelj lahko pomagal učencu reševati probleme, mora med njima obstajati topel, 

razumevajoč in spoštljiv odnos. Učitelj se mora za učenca zanimati in biti prepričan, da se 

učenec lahko spremeni. Najbolj učinkovit način sporočanja teh lastnosti je poslušanje tega, 

kar pove učenec, ne da bi ocenjevali njegova stališča. V večini primerov mora to postati del 

odnosa, še preden se pojavijo problemi, kajti »trajno zaupen in spoštljiv odnos je eden od 

pogojev dobre šole« (Anderson, 1997, str. 50). 

 

Gordon (1992) se sprašuje, kakšen je dober odnos med učenci in učiteljem. Odgovarja, da je 

ta odnos dober, kadar zajema:  

1. odprtost, kar pomeni, da vsak partner v tem odnosu lahko tvega, da je direkten in 

pošten; 

2. da je vsak prepričan, da ga drugi ceni; 

3. da se oba zavedata vzajemne odvisnosti; 

4. da lahko vsak zase raste in razvija svojo kreativnost, individualnost, in  

5. skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da niti eden niti drugi ne more 

zadovoljevati svoje potrebe na račun drugega. 

Mnogim se zdijo te karakteristike popolnoma sprejemljive, vendar pa dvomijo, da bi jih bilo 

mogoče doseči v njihovem razredu. Tu ne gre le za to, da bi vse te cilje v odnosu uresničili 

prav do konca, ampak gre za prizadevanje v tej smeri: da bi bili bolj odprti in bolj prepričani v 

svojo vrednost . 
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Povzamemo lahko, da je malo razmerij v človekovem življenju, ki bi prinašala toliko novega, 

kot prinaša učencu njegovo razmerje z učitelji v vseh letih šolanja. Učitelj mora znati hrabriti, 

spodbujati, podpreti učence, jim biti naklonjen, razumeti učence, njihove napake in neznanje. 

Med učenci in učitelji so nujni dobri odnosi. Za njihovo oblikovanje pa so potrebni strpnost, 

spoštovanje ter zreli in čustveno bogati odnosi.  

 

3.2.1 Avtoriteta učitelja 

 

Ob poplavi zahtev, ki se postavljajo pred učitelje, se na njegovo počutje in osebno 

zadovoljstvo kar pozablja. Pa vendarle je to predpogoj za vsako uspešno delo. Neprestane 

interakcije z otroki so naporne, posebno kadar človeka pestijo še druge skrbi. Lažje je tistim 

učiteljem, ki imajo v razredu avtoriteto, do nje priti pa ni lahko. 

 

Ko učitelj postane učitelj, mu je del avtoritete dan, toda to avtoriteto lahko opredelimo kot 

prazno avtoriteto. Pšunder (1994) pravi, da šole s svojimi predpisi, normami in programi dela 

predpisujejo določene naloge in dolžnosti učitelja v odnosu do učenca in mu s tem dajejo 

pravno avtoriteto. Ta avtoriteta ne izhaja iz učiteljeve osebnosti in dejanskega znanja, ampak 

iz učiteljeve uslužbenske vloge. Šolski dnevnik in redovalnica sodita k učiteljevi uslužbenski 

vlogi in mu dajeta pravno avtoriteto. Učiteljeva človeška in strokovna vloga pa dajeta 

dejansko avtoriteto. Če se učitelj v vzgojnem procesu poslužuje avtoritarnosti, če zabrede v 

anarhijo, če je neprizadeven, nerazumevajoč, če je njegovo znanje šibko, ne moremo reči, da 

izgublja dejansko avtoriteto, rečemo pa lahko, da dejanske avtoritete sploh nima. Dejansko 

avtoriteto izgublja takrat, ko se prepogosto poslužuje svoje pravne avtoritete. Ali z drugimi 

besedami: če je učitelj v odnosu do učencev uspel pridobiti dejansko avtoriteto v razredu, naj 

jo v trenutku svoje slabosti ne zapravi tako, da bi za vzpostavitev miru med učenci uporabil 

dnevnik in redovalnico. Z grožnjo po vpisu v dnevnik ali z grožnjo po preverjanju znanja 

uporabi svojo moč, hierarhijo in pravno avtoriteto. Za trenutek se učenci lahko celo umirijo, 

toda učitelj je zapravil del svoje dejanske avtoritete. 

 

V šoli sta torej aktualnejši prostovoljna ali pristna in prisilna ali avtokratska avtoriteta. 

Prva temelji na razumnosti, na osebnostnih kakovostih in strokovnih kompetencah, druga pa 

na represivnosti in zunanjih položajnih pooblastilih. Njun cilj je le navidezno enak in sicer 

pripraviti učence, da priznavajo in upoštevajo določene norme, pravila in druge obveznosti. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

13 
 

Medtem ko to uspeva prostovoljni avtoriteti na podlagi razumevanja teh norm in svobodne 

odločitve kot posledice spoznanja nujnosti, pa prisilna avtoriteta z represivnimi sredstvi 

učence prisili, da se podredijo. Pristna avtoriteta deluje vzgojno, saj oblikuje avtohtono, 

moralno in socialno zavest, prisilna pa dresurno, saj poraja oportunistično in konformistično 

prilagajanje, ki traja le toliko časa, kolikor je navzoča avtoritarna represivnost. Prva ohranja 

subjektni položaj učenca in njegovo notranjo svobodo odločanja, predmet avtoritarnega 

delovanja, torej učenci, pa so vselej v položaju objekta, katerega odločanje je izsiljeno od 

zunaj (Strmčnik, 2001). 

 

Žal je po šolah še veliko argumentov moči, ko se posamezni učitelji opirajo na svoja 

represivna pooblastila, zlasti na kazni in negativne ocene, zaradi prepričanja, da se prestrašeni 

učenci bolje učijo. Zato in v strahu, da ne bi trpela njihova avtoriteta, vzpostavljajo do 

učencev hierarhično vzvišeno distanco, nesimetrično komuniciranje, o vsem sami odločajo, 

vse vedo in imajo vselej prav. »Čeprav je značaj avtoritete izjemno pomemben tudi za 

izobraževanje, je za vzgajanje naravnost usoden« (Strmčnik, 2001, str. 197).  Avtoritarni 

učitelj nima nikakršnih vzgojnih (z)možnosti, učitelj s pristno avtoriteto pa ima v njej izvor 

izjemne vzgojne moči, ki jo krepi še z vrednotami učne vsebine in pouka sploh (prav tam). 

 

Kyriacou (1997) pravi, da je učiteljeva avtoriteta odvisna predvsem od naslednjih značilnosti: 

statusa vloge učitelja, sposobnosti poučevanja, vodenja in obvladovanja ter učinkovitega 

ukrepanja ob neprimernem vedenju učencev.  

 

Zaključimo lahko z besedami Palmerja (2001, str. 31): »Boleče se zavedam časov poučevanja, 

ko sem izgubil stik s svojim notranjim učiteljem in zato tudi s svojo avtoriteto. Takrat sem 

skušal pridobiti moč tako, da sem se zabarikadiral za učiteljsko mizo in za svoj status ter 

uporabljal grožnjo ocenjevanja. Toda, če ima avtoriteto nad mojim poučevanjem učitelj v 

meni, potem zanj ne potrebujem niti orožja niti oklepa.« 

 

3.2.2 Učitelj kot zgled 

 

Z avtoriteto se tesno povezuje učiteljev zgled. Z njim naj bi učitelj učencem predstavljal težko 

dojemljive abstraktne vrednote in zadovoljeval njihove potrebe po posnemanju in 

identificiranju. 
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Učitelj se mora zavedati pomena vpliva, ki ga lahko ima s svojim ravnanjem in vedenjem na 

učence. Učenci od svojega učitelja pričakujejo, da bo dober zgled za tisto, kar jim prikazuje 

kot svoje pričakovanje. Če torej zahteva od učencev, da imajo čiste in lepo urejene zvezke, 

mora paziti, da so tudi njegovi zapisi na tabli čitljivi in pregledni. Seveda pa to ne pomeni le 

tega, da je učitelj točen, da dobro pripravlja svoje učne ure, da pravočasno ocenjuje šolske 

naloge. Zgled za učenca so tudi učiteljevi odnosi z drugimi ljudmi – s kolegi, zlasti z učenci, 

kakovost učiteljevega odziva in vedenja ob težavah in stiskah otrok in v šolskih kriznih 

situacijah. Če učitelj kriči, izgublja živce, otroka udari, ko je sprovociran, se bodo tudi učenci 

v večji meri odzivali na medosebne probleme podobno agresivno in neobvladano. Obratno, če 

učitelj ravna z učenci in s kolegi prijazno in spoštljivo, se bo ta kakovost odnosa prenašala 

tudi na učence.  

 

Strmčnik (2001) se sprašuje, v kolikšni meri je zgled stvar učiteljeve odločitve. In odgovarja, 

da na splošno zelo malo, saj se mu preprosto ne more izogniti. Takoj ko stopi pred učence, je 

zanje ogledalo s pozitivno ali negativno podobo, odvisno od vrednosti zgleda, stila njegovega 

delovanja in učiteljevega odnosa do funkcije zgleda. Hkrati avtor poudarja, da je vzgajanje 

enakovredna obveznost učiteljskega poklica, ki je brez osebnega zgleda ni mogoče uspešno 

uresničevati. Za izobraževanje in še zlasti za vzgajanje je odločilna podoba, ki si jo učenci 

ustvarijo o svojem učitelju.  

 

3.3 Lastnosti uspešnega učitelja 

 

Poučevati je mogoče različno in z različnimi metodami. Kar uspeva enemu učitelju, se 

drugemu ne posreči. Če primerjamo delovne sloge učiteljev, lahko vidimo, da se učinkoviti 

učitelji zelo razlikujejo po osebnostnih lastnostih in uporabljajo zelo različne metode in 

pristope poučevanja. Za vsakega učitelja, ki ima za svoj vzor nek način poučevanja, 

vzgajanja, se najde drug učitelj, ki dobi enako učinkovite rezultate s povsem drugim slogom. 

Kot poudarja Rubinstein (2012, str. 117), bi učitelji morali razumeti, da »ni idealnega načina, 

kako obvladovati razred.« Na tem mestu lahko omenimo tudi besede Glasserja (1994), ki 

pravi, da je od učitelja odvisno, kako opravi delo. To ne pomeni, da učitelji niso sprejemljivi 

za sugestije in za učenje novih, učinkovitejših pristopov, vendar niso prisiljeni slediti tujim 

napotkom. Pri nalogi, ki jo mora učitelj opraviti, izbere kurikulum, uporabi materiale, ki se 

mu zdijo najboljši in sicer na način, ki se mu zdi najbolj učinkovit. Najpomembnejša razlika 
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med strokovnjakom in nestrokovnjakom je dejstvo, da je strokovnjak sposoben nalogo 

opraviti, ne da bi ga drugi usmerjali. Torej učitelj v dobri šoli je strokovnjak.  

 

Rogers (1983, v Marentič Požarnik, 2000) je s stališča, da je učiteljeva vloga predvsem 

olajševati pomembno učenje, ne posredovati znanje, navedel naslednje osebnostne lastnosti 

učitelja, ki vplivajo na psihosocialno ozračje, v katerem lahko poteka pomembno učenje:  

 učiteljeva kongruentnost – skladnost, kar pomeni, da naj bo učitelj v odnosu pristen, 

tak, kakršen je, pri sporočanju naj ne bo neskladja med doživljanjem in izražanjem; 

 brezpogojna naklonjenost in zaupanje učencem, kar ustvarja ozračje gotovosti; 

 empatično razumevanje in sprejemanje učenca, takega kot je; 

 ekstravertiranost je glede na »socialni« značaj učiteljevega dela boljša kot pretirana 

introvertiranost; 

 empatičnost ali zmožnost vživljanja v druge (kolikokrat se mora učitelj postaviti na 

mesto svojih učencev, da lahko razume njihove frustracije ob učenju in le tako se 

lahko učitelj nauči večje strpnosti in razumevanja); 

 osebna zrelost in stabilnost; 

 samozaupanje, pozitivna samopodoba: Youngs (2000) poudari, da visoka 

samopodoba daje učitelju moč, mu nudi več zadovoljstva in navdušenja pri soočanju z 

novimi izkušnjami. Učitelj z visoko samopodobo je psihološko trden pri soočanju s 

težavami in problemi, hkrati pa lažje razvija in ohranja trdne medosebne odnose. 

Poleg tega pa lahko učitelj z visoko samopodobo  prepozna svojo lastno vrednost in 

pomembnost svojih dosežkov, ne da bi potreboval nenehno odobravanje drugih. To ne 

pomeni, da učitelj drugih ne potrebuje, temveč da je z njimi v vzajemnem  in ne 

odvisnem odnosu; 

 odprtost do negotovosti je lastnost, ki določa učiteljevo odprtost za inovacije in 

prožnost v uporabi različnih metod in postopkov (projektno delo, razprave). Kyriacou 

(1997) je mnenja, da je pomembna lastnost učitelja prav prožnost in da je uspešno 

poučevanje odvisno tudi od tega, koliko je učitelj sposoben opazovati, prilagajati in 

razvijati svoje delo v razredu tako, da upošteva vedenje učencev. Ne glede na to, kako 

dobro je bila ura načrtovana, jo je včasih zaradi različnih zahtev treba precej 

spremeniti; 

 tej lastnosti je sorodna proaktivnost, to je zmožnost ravnanja na osnovi lastnih ciljev 

in vrednot. 
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Ob vsem tem se je dobro vprašati, kaj menijo učenci. Med zaželenimi lastnostmi, ki jih v 

vprašalnikih učenci in dijaki pogosto navajajo, zavzemajo prva mesta: smisel za humor, 

pravičnost, doslednost, zaupanje, primerna kombinacija, zahtevnost in toplina (Bratanić, 1990 

v Marentič Požarnik, 2000). Tudi Strmčnik (2001) poudarja naslednje lastnosti učiteljev, ki si 

jih učenci in dijaki želijo: strokovnost, humanost, naklonjenost, spoštovanje, čustveno toplino 

in vedrost, razumevanje in strpnost, potrpežljivost, mirnost, pozitivna pričakovanja, 

pravičnost, odprtost, pristnost, kooperativnost in spontanost. Težko je pričakovati, da bi se v 

učitelju zbrale vse omenjene vrline, kajti tudi učitelj je samo človek z dobrimi in slabimi 

lastnostmi. 

 

Eden izmed ključnih pogojev za učiteljevo kakovost je njegova (samo)kritičnost. Uspešen 

učitelj je torej samokritičen do sebe in do svojega obnašanja v razredu. Ima realno sliko o sebi 

in je sposoben prepoznati svoje resnično obnašanje. Sprejema povratne informacije o sebi in o 

svojem obnašanju. Hkrati sebe zaznava takšnega kot je in ne takšnega kot bi moral biti ali kot 

bi želel biti. Strmčnik (2001) navaja, da je tudi samokritičnost med tistimi učiteljevimi 

lastnostmi, ki jo zlasti starejši učenci zelo cenijo. Med njimi so še humanost, razumevanje, 

tolerantnost in pozitivna pričakovanja. Torej dober učitelj bi moral biti profesionalen in 

human (vse enako spoštuje, do vseh ima enak človeški odnos, nikogar ne diskriminira, 

podcenjuje ali marginalizira), do učencev je kritičen, toda spoštljiv, objektiven in poln 

humorja, strog in poln razumevanja. 

 

Posebej je potrebno poudariti še eno pomembno lastnost uspešnega učitelja in to je njegova 

pozitivna pedagoška naravnanost. Bistvo te naravnanosti je v učiteljevih konkretnih 

pričakovanjih, se pravi, kaj si obeta od učencev nasploh. Za pozitivno pedagoško naravnanost 

je najpomembnejše v učencih odkrivati in razvijati zdrave notranje sile in se pri vzgojno-

izobraževalnem delu nanje naslanjati. Angažiranje teh sil krepi samozavest, zaupanje in 

hrabrost, torej zdravo samopodobo, ta pa vliva učencem moč in pogum, da svoje negativne 

lastnosti in druge slabosti sami premagujejo. Pri negativnem ocenjevanju učnih zmožnosti in 

nezaupanju vanje obstaja nevarnost pretiranega zniževanja učnih pričakovanj. Učenci se tem 

pričakovanjem radi prilagajajo še na nižji ravni, učitelji pa spet z nižjo zahtevnostjo, in krog je 

sklenjen. Ker ga je težko razpreti, je nazadovanje težko zaustaviti, saj učenci ne morejo 

uresničevati svojih dejanskih razvojnih (z)možnosti. Kot poudarja Strmčnik (2001), so učitelji 

s pozitivno pedagoško naravnanostjo večkrat dobro razpoloženi, dajejo več povratnih 
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informacij, od učencev več pričakujejo in jim učno tudi več nudijo, vključno s pomočjo. Zlasti 

šibkejši učenci brez učiteljeve kakovostne učne pomoči ne morejo uspevati. Čim prej in čim 

bolj naj si učitelj prizadeva, da se bo do učnih zmožnosti učencev pozitivno, spodbudno in 

realno vedel ter z njimi čim bolj individualizirano ravnal. 

 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti vprašanje Brajše (1995), ki ga je zastavil učencem 

srednješolskega razreda. Vprašanje se je glasilo, kakšnega učitelja bi si želeli. Učenci bi si 

želeli »učitelja brez maske«. Pojasnili so, da je to učitelj, ki se v razredu enako naravno in 

odkrito vede, kot takrat ko ga srečajo na hodniku, na ulici. Menijo, da si učitelj ob prihodu v 

razred nadene neko masko in postane nek drugi človek, robot in igralec. Kar pomeni, da ni 

več tak, kakršnega poznajo izven šole. Hkrati so tudi poudarili, da bi se več naučili in učitelja 

bolje dojemali, če bi se med seboj bolje razumeli in se kot ljudje bolj odkrito in svobodno 

pogovarjali. Vse, kar so učenci povedali, bi lahko strnili v sporočilo: »V učitelju bi radi 

začutili človeka, ki tudi v nas prepoznava ljudi, ki si pred nami ne nadeva maske in ki tudi 

nam dovoljuje, da pred njim ostanemo nenamaskirani.« (prav tam, str. 15). 

 

Glasser (1994) poudarja, da se mora dober učitelj zavzemati za to, da ga učenci bolje spoznajo 

in da mu zaupajo. Ker učitelja ne poznajo, si lahko učenci marsikaj predstavljajo in si o njem 

zgradijo predstavo, ki je daleč od resnice. To bo pripomoglo k vse večji bližini med učenci in 

učiteljem, ki je nujno potrebna. Cilj učitelja je torej, da ga učenci čim bolj spoznajo in da jim 

je to, kar so o učitelju izvedeli, tako všeč, da jim poleg družine pomeni najboljšo osebo, ki so 

jo kdajkoli srečali.  

 

Brajša (1995) na vprašanje, zakaj mora dober učitelj imeti rad svoje učence, odgovarja: da iz 

njih izvleče tisto najboljše; da izkoristi vse njihove potenciale; da jih pritegne k sebi in k 

ciljem; da z njimi doseže popolni uspeh in da jih zainteresira za svoja sporočila. 

 

Poleg vsega tega je za vzgojo pomembno, kot poudari Rubinstein (2012), da je uspešen učitelj 

domiseln in ustvarjalen. Zaveda se, da vsak učitelj ne more imeti ustvarjalne domišljije. Toda 

to ni izgovor za dolgočasne ure. Učenci si prav tako zaslužijo učiteljevo pozornost in spoštljiv 

odnos. »V moji učilnici visi na eni od sten oglasna deska, na kateri je zapisano: »Morda niste 

najboljši pri angleškem jeziku, toda tu se odlikujete.« Temu napisu sledi seznam različnih 

dejavnosti in drugih predmetov, kot so tek, šivanje, potapljanje, petje, plavanje, risanje, 

popravljanje avtomobilov, tipkanje, matematika, računalništvo, itd.« (Rubinstein, 2012, str. 
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16). To je opomin otrokom in učiteljem, da imamo ljudje različne talente. To je opomin, da si 

vsakdo zasluži spoštovanje. 

 

Samo proaktiven, osebnostno naravnan in organiziran, altruističen, sodelovalno razpoložen 

učitelj lahko dobro in uspešno vzgaja in izobražuje. Uspešen učitelj je dober sodelavec ter 

sodeluje z vsemi, ki so vključeni v delo. 

 

4. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Pojem in ideja svetovalnega dela vključujeta usmerjanje, vodenje in pomoč človeku, kadar se 

le-ta znajde v življenjskih težavah. Šolsko svetovalno delo pa splošno idejo svetovanja 

poskuša konkretno udejanjiti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma šole. 

 

4.1. Razvoj šolske svetovalne službe 

 

Današnji otrok v šoli in v njenem vzgojno–izobraževalnem življenju in delu doživlja številne 

zaplete in protislovja. Prav zaradi tega dejstva se je začela oblikovati posebna oblika 

svetovalnega dela v šoli, ki mu pravimo šolsko svetovalno delo. Svetovalno delo v šoli je 

staro toliko, kolikor je staro zanimanje občutljivega učitelja za svoje učence. Prav tako je tudi 

praksa svetovalnega dela v naših šolah toliko stara, kolikor so stara prizadevanja učiteljev, da 

bi pomagali svojim učencem rasti in se razvijati do optimalnih možnosti (Pediček, 1972 v 

Kovač, 2013). 

 

Začetke na področju svetovalne dejavnosti pripisujemo v štiridesetih letih 20. stoletja objavi 

Rogersove knjige Svetovanje in psihoterapija: novi koncepti in prakse (Rogers, 1942, po 

Lambie in Williamson, 2004, v Vršnik, 2008). Prav tako Resman (2008) omenja, da so enega 

pomembnejših vplivov na delo svetovalnih delavcev imela prav Rogersova dela in njegova 

»client/person-centred« teorija terapije oziroma njena poznejša dopolnitev v »person-centred« 

teorijo svetovanja. Poleg tega, da je postavil klienta v središče pozornosti in izhodišče za 

iskanje rešitev iz težav, je bila njegova vrednost še v tem, da je svetovalno pozornost 

preusmeril od svetovanja na posameznem področju človekove dejavnosti (npr. odnosov, 
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vedenja, učenja, poklicnega svetovanja) k celostnemu človeku, torej od razdrobljenega 

obravnavanja k človeku kot celoti.  

 

Na splošno pa je razvoj šolske svetovalne službe v svetu v vsakem desetletju prinesel nove 

smernice. Tako se je na začetku 20. stoletja delo šolske svetovalne službe osredotočalo 

predvsem na  poklicno usmerjanje, ocenjevanje in usmerjanje učencev. Zatem se je v sredini 

stoletja naštetemu pridružilo še osebno svetovanje s poudarkom na učenčevem celotnem 

razvoju. Proti koncu stoletja pa sta bila v delo šolske svetovalne službe vključena še delo z 

učenci s posebnimi potrebami in koordinacija različnih dejavnosti. Delovne naloge šolske 

svetovalne službe so se tako sčasoma oblikovale po sistemu seštevanja in ne nadomeščanja 

(Lambie in Williamson, 2004 v Vršnik, 2008). 

 

 Kot začetek snovanja šolskega svetovalnega dela pri nas pa štejemo leto 1953, ko so ob 

snovanju ljubljanske vzgojne svetovalnice ustanovitelji opozarjali na potrebe in možnosti za 

svetovalno delo znotraj šole (Bezič, 1999 v Košir in Pečjak, 2012). Franc Pediček je leta 1967 

s svojim delom Svetovalno delo in šola postavil teoretske temelje svetovalnega dela, ki ga je 

opredelil kot službo treh profilov, katere cilj je »pomagati otroku pri prebujanju njegove 

aktivnosti, da lažje rešuje osebne probleme; to delo temelji na znanstvenih spoznanjih o 

razvoju in vedenju otroka« (Pediček, 1967 v Košir in Pečjak, 2012, str. 66).  

 

Kot je razvidno, se je šolska svetovalna služba najprej in najbolj vkoreninila v osnovnih šolah. 

Ta del šolskega sistema je najbolj razširjen, zato je tu tudi največ potreb po svetovalni 

pomoči, tako z vidika namenov šole kot tudi z vidika razvojnih, socializacijskih in učnih 

potreb otrok in učencev. Razvoj svetovalnih služb v vrtcih in srednjih šolah se je tako razvijal 

v senci osnovnošolskih svetovalnih služb. V vrtcih in srednjih šolah ima svetovalno delo 

konceptualne, ciljne in vsebinske posebnosti. V vrtcih so v ospredju vprašanja celostnega 

razvoja oziroma socializacija otrok, več je posrednega svetovalnega dela in sodelovanja z 

vzgojiteljicami in starši, v srednjih šolah pa je bolj v ospredju individualno poklicno 

svetovanje, šolska orientacija in pomoč dijakom pri premagovanju osebnostnih (razvojnih) 

zadreg ter oblikovanju življenjskih ciljev (Resman idr., 1999).  

 

Vogrinc in Krek (2012) navajata, da je iz mednarodnih primerjav razvidno, da je malo držav, 

kjer so svetovalni delavci zaposleni na šoli oziroma v vrtcu (identično ureditev kot Slovenija 

ima še Hrvaška); večina držav za svetovalno delo najame strokovnjake, ki so zaposleni v 
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strokovnih centrih (vzgojne, pedagoško-psihološke ali mentalno-higienske posvetovalnice, 

svetovalni centri), ki so najpogosteje organizirani lokalno oziroma v večjih mestih in so 

zadolženi za več šol. Lončarič (2005) na tem mestu poudari, da se je projekt uvajanja šolskih 

svetovalnih služb v javne zavode, pa naj bo v vrtce, osnovne ali srednje šole, kot slovenska 

posebnost glede na preostalo Evropo izkazal za izjemo uspešen, unikaten ter kreativen način 

drugačnega dela skupine strokovnjakov različnih profilov, ki ne delujejo zunaj institucij, 

temveč so vpeti vanje, v njihov način dela in življenja in zato tudi v njihove težave. 

 

M. Resman je že leta 1999 zapisal: »Pri nas danes gotovo ne gre za vprašanje svetovalne 

službe na šoli – da ali ne. Tega »inštituta« danes, vsaj brez velikih pretresov, ni mogoče 

preprosto ukiniti, ker so svetovalni delavci postali logičen organski, sestavni del vsake šole.« 

(Resman idr., 1999, str. 6). Svetovalne službe so postale dejanska potreba vodstva šol in 

vrtcev, učiteljev, vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev, zato bo tudi v prihodnje svetovalno 

delo imelo svojo vlogo v vrtcu in šoli in bo pomembno prispevalo h kakovosti vzgojno – 

izobraževalnega dela. 

 

4.2 Splošna izhodišča 

 

Filozofija in doktrina svetovalnega dela se naslanja na antropološko delovanje človeka, na 

bistvo in smisel njegovega življenja, na njegov osebni in družbeni razvoj, na odnos do sebe in 

okolja. Svetovalni delavci poskušajo tako teorijo uresničevati vsak dan v konkretni situaciji. 

Filozofija svetovalnega dela znotraj šole pa se odraža v značilnostih sodelovanja svetovalnih 

delavcev z učitelji, starši, vodstvom šole, zunanjimi strokovnjaki in institucijami. Torej mora 

filozofija svetovalnega dela z otroki oziroma učenci biti sestavni del filozofije vzgajanja in 

izobraževanja, saj »brez izdelane enotne filozofije svetovalnega dela v našem šolskem 

prostoru ni mogoče ponuditi sistematične pomoči niti učencem niti šoli in šolstvu. Če ne bi 

imeli nekih skupnih izhodišč dela, bi bilo svetovalno delo prakticistično, nesistematično, 

gasilsko.« (Resman idr., 1999, str. 65). 

 

Tako utemeljevanje šolske svetovalne službe, ki razvoj učencev povezuje tudi s stalnim 

razvojem šole, izboljševanjem okoliščin in šolskega sistema je bistvo zahteve, da mora biti 

šolska svetovalna služba integralni del šolskega kolektiva, ne pa njen privesek, njen program 

pa sestavni del šolskega programa (kurikuluma). To pomeni, da morajo svetovalni delavci 

živeti s šolo, pri delu izhajati iz njenih potreb in potreb posameznih subjektov. Tako 
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orientirane svetovalne službe se torej ne zapirajo v svetovalne prostore, pač pa se tvorno 

vključujejo v skupno življenje na šoli, se pogosto ukvarjajo z vprašanji skupinske dinamike in 

ustreznega usposabljanja ljudi za sodelovanje, saj se zavedajo pomena tega dela za šolski 

uspeh. Svetovalna služba mora »dihati« z vsakodnevnim utripom šole in se spoprijemati z 

reševanjem vsakodnevnih aktualnih vprašanj, problemov in konfliktov, ki zahtevajo takojšnje 

ukrepanje ter jih ni mogoče prelagati na kasnejši čas. Svetovalna služba je tako eden od 

podsistemov v šoli, zato je njen temeljni cilj opredeljen s temeljnim ciljem šole. Po svojem 

položaju, vlogi in nalogah ni niti izven sistema niti nad njim. Skupaj z ostalimi podsistemi v 

šoli si prizadeva uresničevati temeljni cilj šole kot celote. 

 

4.2.1 Temeljna opredelitev šolske svetovalne službe 

 

Osnovna filozofija šolskega svetovalnega dela z učenci je sestavljena iz vzgoje in 

izobraževanja, ki vplivata na razvoj ter oblikovanje učenčeve osebnosti. Tako je temeljni 

vzgojno - izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli 

»optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo« (Programske smernice, 2008, str. 5). 

Svetovalna služba pri tem pomaga in sodeluje s poglavitnim namenom, da bi bili vsi 

posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši pri uresničevanju temeljnega vzgojno – 

izobraževalnega cilja 

 

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. 

Delo svetovalne službe v šoli je zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj v zasnovi interdisciplinarne narave, zato je v šoli pomembno sodelovanje 

svetovalnih delavcev z različnim strokovnim profilom v timu. Sodelovanje med svetovalnimi 

delavci z različnim strokovnim profilom pa mora temeljiti na vzajemni podpori,  

vzpostavljanju in ohranjevanju strokovnih različnosti ter posebnosti, in ne na izključevanju ali 

stapljanju mej in razlik med različnimi strokovnostmi. 

Interdisciplinarni pristop se ne nanaša le na povezovanje in sodelovanje teh socialnih 

delavcev, temveč se v enaki meri nanaša tudi na interdisciplinarno soočanje z drugimi 

strokovnimi sodelavci. 

 

Osrednja naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja 

preko svetovanega odnosa in strokovno avtonomno vključuje v kompleksno reševanje 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

22 
 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v šoli s tem, da 

pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (otroci, učenci, učitelji, vodstvom šole, starši) in 

po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Programske smernice, 2008). 

Temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo v šoli je svetovalni odnos, ki temelji na 

dogovoru z vsakim posameznim udeležencem v projektih svetovalnega dela. 

Svetovalni odnos vzdržuje in razvija ustvarjalno soočenje in sodelovanje vseh, ki so udeleženi 

v kompleksnem projektu izobraževanja. Svetovalna služba je zato tisto posebno mesto 

pomoči in sodelovanja v šoli, na katerem se vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške 

moči v podporo posamezniku, na katerem se raziskuje in določa o novih rešitvah (Mešl, 

2005). 

 

Kot omenja opredelitev, je svetovalna služba v šoli v strokovnem pogledu pri svojem delu 

avtonomna. Ne glede na mišljenje ali pričakovanja drugih v šoli je dolžna posredovati 

korektna strokovna mnenja. Ko gre za strokovna vprašanja, o načinih svojega dela odloča 

sama. Prav tako ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s 

strokovnimi načeli dela ali s poklicnim etičnim kodeksom (Programske smernice, 2008). 

Relativna samostojnost šolske svetovalne službe ne pomeni, da so šolski svetovalni delavci 

zaprti za vrata posameznih šol. To ne pomeni, da se ne bi mogli med seboj pogovarjati in 

dogovarjati o skupnih vsebinskih usmeritvah pri delu ter metodologiji reševanja vprašanj, ki 

izhajajo iz razvojnih, učnih, socializacijskih posebnosti in problemov učencev ter skupnih 

značilnosti življenja in dela šol.  

Za uspešno delo svetovalne službe je pomembno, da pri svojem delu pristopa celostno in 

kompleksno. V projektih pomoči in/ali sodelovanja zato vedno pristopa tudi z vidika 

konteksta (mreže interakcij in ravnanj). Pri svojem delu se ne omejuje na individualiziran 

pristop, ki bi izključeval sistemski vidik težav ali motenj. Posameznikove težave ali težave 

skupine si zato prizadeva reševati neposredno s posameznikom na individualni ravni in 

posredno na ravni konteksta. Iz tega sledi, da lahko svojo temeljno nalogo opravlja le preko 

sodelovanja z vsemi podsistemi v šoli. Do nobenega od podsistemov si ne sme zapirati poti, 

ampak si mora zagotavljati stalno možnost sodelovanja z vsemi udeleženci. Za svetovalno 

službo je zelo pomemben odnos z vzgojitelji in učitelji, saj se le-ti vsakodnevno, po več ur 

srečujejo z otroki.  

 

Svetovalna služba v šoli je potemtakem strokovna sodelavka, ne pa strokovni servis ustanove. 

To pomeni, da s šolo sodeluje že pri samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju 
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ustreznih pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno – izobraževalno okolje, ki omogoča 

otrokovo optimalno delovanje. Ravno zaradi tega dejstva svetovalne službe v šoli ni mogoče 

razumeti kot servis, ki naj bi interventno priskočil na pomoč samo ob različnih motnjah in 

težavah (Programske smernice, 2008). Šolske svetovalne službe si ne bi smeli zamišljati kot 

edinega rešitelja, ki lahko pomaga; to ne bi smela biti služba, ki bi kot s čarobno paličico 

odpravljala probleme, ki jih imajo na primer učitelji z otroki pri pouku. 

 

Integrirana svetovalna služba, ki pri delu izhaja iz življenjskih potreb učencev ter šolskih 

značilnosti, je nenadomestljiva; ne more je nadomestiti nobena zunanja institucija.  

 

4.2.2 Temeljna načela 

 

V Programskih smernicah (2008) so opredeljena temeljna načela za delo svetovalne službe v 

osnovni šoli. Temeljna načela pa predstavljajo osnovno orientacijo ali okvir za profesionalno 

opravljanje svetovalnega dela v šolah. 

 

a) Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 

Svetovani delavci v šoli morajo delo opravljati strokovno in korektno, t.j. v skladu s 

strokovnimi spoznanji in s strokovno etičnimi načeli. Temeljna strokovno etična načela, po 

katerih se morajo ravnati svetovalni delavci v osnovni šoli (ne glede na izobrazbo oz. 

strokovni profil), so načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. 

Prvo temeljno načelo svetovalnega dela je dobro otroka, učenca, še posebej zato, ker gre za 

najšibkejšega in najbolj ranljivega udeleženca v šoli. Svetovalno delo v prvi vrsti ne sme biti 

v škodo otroka, učenca, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg in ne 

sme ga stigmatizirati v socialnem okolju. Resman in sod. (1999) pravijo, da delati v dobro 

učenca pomeni, da je svetovalec najprej odgovoren spoštovati osebnost učenca kot človeka, 

ne glede na stopnjo njegove razvitosti. Svetovalni delavec spodbuja njegovo rast in razvoj na 

ta način, da utrjuje njegove interese, mu pomaga tudi pri izbiri šolske kariere in poklica 

skladno z njegovimi splošnimi, fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi, posebnostmi in 

omejitvami, temperamentom, interesi, socialnimi sposobnostmi in drugimi potrebami učenca. 

Drugo načelo je načelo prostovoljnosti. Vsi udeleženci v šoli morajo v svetovalni odnos 

vstopati prostovoljno. »Prostovoljnost je tudi najboljša garancija, da bo med klientom in 

svetovalcem vzpostavljena dobra komunikacija (zaupen odnos), saj brez resnično notranje 
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prostovoljnosti in zavzete pripravljenosti svetovanca za sodelovanje ni svetovalnega procesa« 

(Resman idr., 1999, str. 214-215).  

Tretje načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem 

odnosu, ki je pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi. Strokovno etično načelo 

zaupnosti se pri opravljanju svetovalnega dela v šoli dopolnjuje s pravili varstva osebnih 

podatkov. S svetovalnega vidika je zaupanje osrednji pogoj za uspeh. Zaupanje med učencem 

in svetovalcem je garancija za potrebno izpoved med svetovalnim procesom. Upoštevanje 

tega načela je za svetovance zelo pomembno, saj je na primer Beltram (2000, v Pečjak in 

Košir, 2012) v diplomski nalogi ugotovila, da so osnovnošolci in srednješolci kot drugo 

najpomembnejšo lastnost dobrega psihologa navedli ravno zaupnost, tj. da povedanega ne 

posreduje drugim, je zaupljiv, vreden zaupanja. Hkrati pa je tudi ugotovila, da približno dve 

tretjini (67%) vseh vprašanih zaupa psihologu. S strokovno-etičnega vidika je včasih bolj 

etično (v imenu načela delati v dobro učenca) stvar tudi razkriti (če svetovalni delavec oceni, 

da obstaja nevarnost samomora; ko učenec kaže, da utegne storiti kriminalno dejanje, je žrtev 

kriminala, zlorabe). Etičnim dilemam v zvezi s prekinitvijo zaupnosti se lahko svetovalec 

deloma izogne tako, da na začetku svetovalnega procesa svetovancu sicer zagotovi zaupnost, 

obenem pa mu tudi pove, da je dolžen to zaupnost prelomiti v primeru, da mu bo svetovanec 

povedal kaj, kar bi ogrožalo njega ali druge.  

 

Svetovalni delavci v šolah imajo pravico in so se dolžni strokovno izpopolnjevati ter 

preverjati lastno strokovnost v supervizijskih, intervizijskih in podobnih skupinah. 

 

b) Načelo strokovne avtonomnosti 

V strokovnem pogledu je svetovalna služba avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna 

strokovna mnenja. Ko gre za strokovna vprašanja, o načinih svojega dela odloča sama. Ima 

pravico odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela. 

Kot poudarja Resman (1996), mora biti svetovalna služba pri svojem delu strokovno 

neodvisna, čeprav mora upoštevati šolski red in zakonitost. Neodvisnost pa ji omogoča, da se 

pri delu ravna in odloča po strokovnih kriterijih.  

Načelo strokovne avtonomnosti velja tudi za odnos med svetovalnimi delavci znotraj 

svetovalne službe. Ustvarjalno strokovno sodelovanje med svetovalnimi delavci različnega 

strokovnega profila temelji na tem, da vsak posamezni svetovalni delavec vedno znova v 

skladu s svojo strokovno usposobljenostjo čim bolj jasno opredeli svoj vsakokratni delež 

oziroma prispevek v projektu pomoči in/ali sodelovanja. Svetovalni delavec ima v odnosu do 
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svetovalnega delavca drugega strokovnega profila prav tako pravico in dolžnost odkloniti vse 

naloge, ki presegajo njegovo strokovno področje.   

 

c) Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 

Svetovalni delavec v šoli je lahko pedagog, psiholog, svetovalni delavec, defektolog ali 

socialni pedagog. Načelo interdisciplinarnosti ter strokovnega sodelovanja in povezovanja 

velja za svetovalno službo v šoli ne glede na to, če jo sestavlja eden, dva ali več svetovalnih 

delavcev. Delo svetovalnih delavcev je najbolj učinkovito, kadar tim sestavlja več različnih 

strokovnjakov. Svetovalna služba s svojo specifično strokovno držo spodbuja in pomaga 

vzdrževati kulturo interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v šoli kot celoti. To je 

načelo, ki svetovalnega delavca zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in 

socialnih vprašanj vodi k povezovanju in sodelovanju s svetovalnimi delavci različnih 

profilov in iz različnih šol, pa tudi s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih ustanov (npr. s 

svetovalnimi centri, vzgojnimi posvetovalnicami, z zdravstvenimi domovi, s centri za 

socialno delo, z Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje..), z namenom 

dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini, 

bodisi na področju razvojnih ali preventivnih dejavnostih, ki se nanašajo na šolo kot celoto. 

d) Načelo aktualnosti 

Svetovalna služba v šoli opravlja svetovalno delo za šolo. Upoštevati mora posebnosti 

posamezne šole in izhajati iz vsakokratnih potreb šole, tako vsakokratnih življenjskih potreb 

udeležencev posameznikov, potreb oddelka, razreda, skupine, predmeta ipd., kot tudi 

dolgoročnejših razvojnih potreb šole kot ustanove. Program svetovalne službe v šoli je del 

vsakokratnega programa šole. 

 

e) Načelo razvojne usmerjenosti 

Delo svetovalne službe v šoli je v skladu z najsplošnejšim vzgojno–izobraževalnim ciljem 

šole usmerjeno v optimalni razvoj učenca ter hkrati v razvoj šole kot celote. Neposredno 

individualno ali skupinsko delo z učenci se dopolnjuje s posrednimi oblikami svetovalnega 

dela, med katerimi je zelo pomembno razvojno–analitično delo, ki se nanaša na ugotavljanje 

ali spreminjanje celote pogojev, tako posameznikovega vsakdanjega življenja in dela v šoli, 

kot vzgojno–izobraževanega dela v šoli sploh. Le takšna usmerjenost pa lahko zagotavlja 

pravo podlago za oblikovanje spodbudnega učnega okolja, brez katerega ni razvoja 

posameznika. 
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f) Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne 

službe 

Ne glede na to, kje se nahaja svetovalna služba (vrtec, šola), in ne glede na profil 

svetovalnega delavca, mora program svetovalne službe vsebovati vse tri osnovne vrste 

dejavnosti svetovalne službe, dejavnost pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter 

dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Le tako je zagotovljena celostnost prispevka svetovalne 

službe v šoli. Konkreten izbor dejavnost znotraj posamezne osnovne vrste dejavnosti 

svetovalne službe pa je odvisen od strokovnega profila svetovalnega delavca v svetovalni 

službi in od posebnosti ter vsakokratnih aktualnih in razvojnih potreb šole. 

 

g) Načelo celostnega pristopa 

Za svetovalno službo v šoli je zelo pomembno, da pri svojem delu vselej pristopa celostno – 

da upošteva posameznika kot osebnost v celoti in da pri obravnavi posameznika ne spregleda, 

da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. V 

svetovalnem odnosu nujno upošteva posameznikove povezave z ostalimi udeleženci oziroma 

podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje. Zato svetovalna služba v šoli 

pomaga in sodeluje na obeh ravneh, na ravni posameznika in na ravni konteksta v vzgojno–

izobraževalni ustanovi ter širšem socialnem okolju, t j. na ravni celote. 

Svetovalna služba mora vzpostavljati in ohranjati položaj, ki ji omogoča stalno in odprto 

sodelovanje z vsemi udeleženci. Še posebno pomembno je, da ta položaj vzpostavi in 

vzdržuje z  učitelji, vzgojitelji, nosilci vzgojno–izobraževalnega dela v šoli. 

Na tem mestu lahko omenimo mnenje Resmana (1996), ki pravi, da šola ne more biti samo 

izobraževalna institucija, katere edina skrb je pridobivanje znanj, njeno poglavitno merilo 

uspešnosti pa učni rezultati. Šolsko uspešnost merimo tudi po notranji, razvojni uspešnosti 

učencev ter po socializacijskih in humanizacijskih vidikih dela. Če je edina skrb šole dober 

učni uspeh učencev, šolska svetovalna služba ni potrebna.  

 

h) Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 

Svetovalna služba si s svoje strani preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostavljati 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. Svetovalna služba si tudi na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja 

preko svetovalnega odnosa prizadeva za sodelovanje, ki temelji na ustvarjalno kritičnem  
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soočanju vsestranskih pristranosti in konfliktov ter razvijanju sposobnosti za ravnanje z njimi 

oziroma za njihovo preseganje na način, ki omogoča nadaljevanje sodelovanja med obema 

stranema oziroma med vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu. 

V središču zanimanja šolske svetovalne službe je otrok in njegova korist mora biti tako v 

središču razmišljanja šolskih svetovalnih delavcev. Svetovalni delavci mu morajo omogočiti 

izkušnjo sodelovanja in soustvarjanja ter mu v celoti nuditi vzgojno-izobraževalni proces. 

Tega pa šolski svetovalni delavci ne morejo doseči le z individualno obravnavo v okviru 

šolskega svetovalnega dela, ampak je treba vzpostaviti pogoje za medsebojno sodelovanje, 

skupno delo in iskanje rešitev vseh vpletenih (učiteljev, staršev, ...). Šele to bo namreč 

omogočilo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v celoti in z vsemi učenci. 

i) Načelo evalvacije lastnega dela 

Naslanjanje svetovalnega dela na posebne in vsakokratne potrebe šole zahteva dobro 

načrtovanje in evalvacijo lastnega dela. 

Eden od najpomembnejših pogojev profesionalnosti je evalvacija lastnega dela. Da bi bili v 

prihodnje boljši in učinkovitejši, se je treba z rezultati dela soočiti na čim bolj kritičen in 

objektiven način. Bistvo evalvacije je zato v prvi vrsti kritična analiza svetovalnega dela, ki 

sloni na primerjavi načrtovalnih ciljev in rezultatov. 

 

Načela predstavljajo temeljno metodološko usmeritev dela svetovalne službe v šoli, hkrati pa 

nobeno načelo ni bolj pomembno od drugega. Bezić (2007) navaja, da svetovalni delavci 

zapisanih načel ne zmorejo v celoti uresničiti. Izpostavljajo predvsem načeli evalvaciji 

lastnega dela in fleksibilnega ravnotežja med razvojno preventivnimi dejavnostmi, 

dejavnostmi pomoči ter dejavnostmi načrtovanja, spremljanja in evalvacije. Svetovalni 

delavci menijo, da jim za te naloge, ob obilici novih nalog, ki jih prinaša prenova sistema, in 

ob veliki potrebi po pomoči učencem, zmanjkuje časa. 

 

4.3 Svetovalna služba v osnovni šoli 

 

Za šolsko svetovanje je značilno, da poteka kontinuirano čez različne razvojne stopnje 

otrokovega življenja. Zato obstajajo glede na starost in razvojno stopnjo otroka tudi 

posebnosti šolskega svetovanja na posamezni stopnji, tako po vsebinah, kakor tudi oblikah 

strokovnega dela. Še prav posebno področje je osnovnošolsko svetovanje, kjer gre za 

določene posebnosti, ki bodo v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljene. 
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Kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči svetovalna 

služba v osnovni šoli tako nagovarja otroke in njihove starše, učitelje in vodstvo šole ter po 

potrebi tudi strokovne sodelavce zunaj šole. Zelo pomembno je, da je svetovalna služba vsem 

udeležencem v šoli enako dostopna in da je dostopnost vsem dovolj razvidna. »Svetovalni 

delavci morajo pogosto sami najti pot do tistih posameznikov, ki potrebujejo njihovo pomoč, 

a sami ne zaprosijo zanjo« (Vogrinc in Krek, 2012, str. 32). In svetovalna služba si mora 

prizadevati, da najde pot do teh podsistemov v šoli. Torej šolsko svetovalno službo, ki ima 

mesto v okviru šole, ki je del šolske skupnosti in je na voljo vsem učencem, učiteljem in 

staršem, lahko vidimo kot izredno dragoceno institucijo. Zato, ker je znotraj šole, in ker je 

zamišljena kot osrednji prostor dialoga in sodelovanja. 

 

Posebno je potrebno poudariti, da je delo šolske svetovalne službe usmerjeno k fleksibilnemu 

prilagajanju šole tako splošnim kot posebnim potrebam učencev. Svetovalna služba v osnovni 

šoli sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev 

in v tem istem temeljnem okviru tudi učencev s posebnimi potrebami. 

 

Kot je bilo že omenjeno, je temeljni cilj svetovalne službe v osnovni šoli sodelovanje pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca. Za to delo šolske 

svetovalne službe, kot je zapisano v Programskih smernicah (2008, str. 17), v osnovni šoli 

temelji na: 

 posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času 

osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev na naslednjo stopnjo 

izobraževanja oziroma poklica;  

 upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter 

ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem 

razvoju;  

 ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 

prihajajo učenci; 

 upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti; 

 ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oziroma 

vzgojno – izobraževalnega dela z učenci. 
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Prav zaradi te fleksibilnosti dela se svetovalni delavci na osnovni šoli pogosto znajdejo pred 

osebno dilemo, kako uskladiti izhodišče, kjer je v ospredju otrok z normami in pričakovanji 

šole in šolskega socialnega okolja (Resman idr., 1999). Za šolske svetovalne delavce je 

pomembno vprašanje, kako rešiti problem otroka, katerega obnašanje je v nasprotju z 

normami in pričakovanju šole. Na tem mestu se šolski svetovalni delavci pogostokrat znajdejo 

na razcepu, saj se zavedajo, da mora njihovo strokovno delo biti osredotočeno na otrokove 

posebnosti, hkrati pa te slednja situacija (npr. vodstvo šole) lahko dobesedno sili, da poskušaš 

učenca privaditi na red in disciplino ter ga na ta način podrediti zahtevam, ki so postavljene 

od zunaj. Tukaj lahko pride do neskladja med na otroka naravnanimi zahtevami in zahtevami 

od zunaj, ki so običajno močnejše ter se jim posameznik praviloma sčasoma tudi podredi, zato 

obstaja nevarnost, da šolska svetovalna služba postane zgolj kurativna služba, katere temeljna 

naloga je zgolj vzpostavljanje in ohranjanje šolske discipline (prav tam). 

 

Predmet in cilj svetovalnega dela v osnovni šoli je seveda učenec, ki se bo znal soočiti s 

svojimi osebnimi, učnimi in socialnimi situacijami in problemi. Šola in šolsko svetovalno 

delo ga mora usposobiti za življenje in delo v družbeni skupnosti, ga usposobiti, da se bo v 

tem svetu znašel, da bo razumel sebe, svoje potrebe, svoj položaj v tem svetu, šoli in 

socialnem okolju, da bo kritičen do sebe in okolja, da si bo postavil vizijo svojega življenja, 

da bo izdelal realne načrte uresničevanja te samopodobe, da bo realno ocenjeval okoliščine in 

izbiral realna sredstva delovanja v okolju (Resman idr., 1999).  

 

4.3.1 Temeljne funkcije svetovalne službe v osnovni šoli 

 

V šolskem svetovanju lahko govorimo o treh temeljnih funkcijah in za šolsko svetovanje 

značilnih funkcijah, ki se tradicionalno pojavljajo: svetovanje (counseling), posvetovanje 

(consulting) in koordiniranje (coordinating). In ravno po tem se šolsko svetovanje razlikuje 

od osebnega svetovanja. Dahir (2008, v Pečjak in Košir, 2012) pa poudarja, da je današnji 

šolski svetovalec nosilec nenehnih sprememb, ki poleg treh tradicionalnih funkcij uporablja še 

spretnosti vodenja, zagovorništva, sodelovanja in timskega delovanja. 

 

Svetovanje pomeni osrednjo dejavnost, najpogostejši in tudi najbolj neposreden način pomoči 

učencem. To vrsto dejavnosti (pomoči) šolski svetovalni delavci izpeljujejo s posameznimi 

učenci, v majhni skupinah (3-5 učencev), oddelki (vzgojnimi skupinami) ali večjimi 

skupinami učencev, šolskimi novinci, z učenci poklicnega svetovanja (Resman idr., 1999). Po 
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Schmidtu (2008) gre pri svetovanju za pomoč učencem, staršem in učiteljem pri zbiranju 

informacij, raziskovanju možnih rešitev in pravilnih odločitev. Iz tega torej sledi, da je šolsko 

svetovanje lahko namenjeno posamezni osebi ali pa celotni skupini, zato pri svetovanju 

razlikujemo osebno (naravnano predvsem kurativno) in skupinsko svetovanje (naravnano 

preventivno).  

Resman in sod. (1999, str. 70) kot svetovanje opredeljujejo tudi vso drugo pomoč, katere 

»fokus je usmerjen v reševanje problemov in vprašanj, s katerimi se učenci/otroci neposredno 

obračajo na svetovalnega delavca, in zadevajo učenčevo šolsko delo (učenje) ter različne 

osebne in socialne probleme.« Značilnost te oblike pomoči je neposredna udeležba učencev 

pri definiranju ciljev, nalog rasti in razvoja, ter premagovanju šolskih, poklicnih in širših 

vprašanj (zadreg) življenja in dela učencev. Namen svetovanja je tako pomagati učencem, 

pojasniti njegovo življenjsko ali šolsko situacijo, da bo razumel položaj, v katerem se je 

znašel in bo od tod poiskal realne možnosti svojega ravnanja v prihodnje. Zato je pri tej 

svetovalni vlogi osrednjega pomena poznavanje razvoja človeka in njegove osebnosti, intra-in 

interpersonalnih odnosov, procesa sprejemanja odločitev in reševanja problemov, vodenja 

svetovalnega procesa v individualni ali skupinski obliki, in še posebej vzpostavljanje 

zaupljivosti. Svetovalno delo učencem torej temelji na splošnih razvojnih spoznanjih učencev; 

svetovanje pa mora upoštevati dejstvo, da je vsak učenec takšen, kot nihče drug, da obstajajo 

med njimi individualne razlike, posebnosti v sposobnostih, zmožnostih. Zato brez poznavanja 

učencev in vsakega posameznega učenca oziroma študija učencev, ni uspešnega svetovalnega 

dela v osnovni šoli. Sue, Iwey in Pedersen (1996, v Pečjak in Košir, 2012) pa še opozarjajo na 

dejstvo, da moraš biti v procesu svetovanja pozoren na tri elemente: svetovalca, svetovanca in 

kulturo (ozadje) svetovanca. 

 

Posvetovanje je sodelovanje s »tretjo stranko«, s starši, učitelji, vodstvom šole in drugimi, ki 

jim je v ospredju skrb za učenca, imajo nanj vpliv ter jim je tudi v ospredju njegovo delo in 

razvoj. V tej funkciji se svetovalni delavec z njimi stalno posvetuje, jim pomaga v 

razmišljanju, reševanju problemov in iskanju odgovorov na vprašanja, da bi bili uspešnejši pri 

delu s posamezniki ali skupinami učencev (Resman idr., 1999). Tudi Dougherty (1990, v 

Pečjak in Košir, 2012) opredeljuje posvetovanje kot proces, v katerem svetovalec dela s 

posvetovancem na reševanju problema svetovanca, s ciljem, da na specifičen način pomaga 

obema – posvetovancu in svetovancu. Posvetovanje ima torej tri udeležence (svetovalca, 

posvetovanca in svetovanca), pri čemer delata dva skupaj (svetovalec in posvetovanec), da bi 

pomagala tretjemu (svetovancu). Pri tem so pri šolskem svetovanju posvetovanci najpogosteje 
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učitelji in starši, ki želijo skupaj s svetovalcem pomagati učencem. Svetovalec pomaga 

posvetovancu (učitelju, staršu) pri neposrednem delu s svetovancem (učencem, otrokom) 

tako, da odkriva in spodbuja strokovne pristope posvetovanca. Posvetovanci torej neposredno 

delajo s svetovancem in imajo nanj direkten vpliv, svetovalec pa preko posvetovanca le 

indirektno vpliva na svetovanca. Kot omenjajo Resman in sod. (1999), šolski svetovalni 

delavec posvetovancem pomaga pri usvajanju znanj, pridobivanju specifičnih veščin, 

spoznavanju učencev, objektivnemu ocenjevanju dela posameznikov, vzgojnih skupin ali 

oddelčnih skupnosti pri vodenju učnega procesa in sodelovanju s starši in drugimi. Prav tako 

pogostokrat šolski svetovalni delavec pomaga učiteljem pri izboljševanju samozaupanja in 

samozavesti pri vzgojno – izobraževalnemu delu. Svetovalec lahko tako direktno pomaga 

posvetovancem (učiteljem, staršem, prostovoljcem), da so bolj učinkoviti pri delu z drugimi 

(največkrat z učenci). 

Ob vsem tem Schmidt (2008) navaja, da kljub temu, da so za obe funkciji (svetovanje. 

posvetovanje) značilne veščine aktivnega poslušanja, podpora in sposobnost odločanja, 

obstajata dve bistveni razliki med svetovanjem in posvetovanjem, in sicer:  

 posvetovanje poudarja triangulacijski odnos, ki je sestavljen iz posvetovalca, 

posvetovanca in zunanje situacije, katero predstavlja posameznik ali skupina ljudi; 

 posvetovanje pogostokrat uporablja posredne procese za prepoznavanje določenih 

situacij. 

V nasprotju s svetovanjem, kjer gre za neposredne procese, ki pomagajo ljudem pri doseganju 

samozavedanja, osredotočenosti na samostojni razvoj in učenja novih načinov vedenja (prav 

tam). 

 

Koordinacija je proces, pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju 

posameznih aktivnosti oziroma programov, vezanih na rast, razvoj, življenje in delo 

posameznikov ali skupin učencev/otrok (Resman idr., 1999). Svetovalec v vlogi koordinatorja 

je iniciator sprememb socialnega in siceršnjega okolja, izhajajoč iz humanistične paradigme, 

da je za normalen razvoj učencev potrebno včasih tudi spremeniti/prilagoditi socialno okolje 

tako, da jim bo bolj naklonjeno. Svetovalec se kot koordinator pojavlja v šolskem prostoru, ko 

dela v timu oziroma projektih za izobraževanje učiteljev, staršev ali pa koordinira projekte 

med šolo in zunanjimi institucijami. Torej se koordinacija ne omejuje le na programe in 

dejavnosti znotraj institucije, pač pa tudi na take, ki se pojavljajo med šolo in lokalnimi 

skupnostmi, v njih pa sodelujejo tudi starši, strokovnjaki s posameznih področij, predstavniki 

organizacij, ki v takih projektih sodelujejo. Med takimi programi, ki še posebej zahtevajo 
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koordinacijsko vlogo svetovalnih delavcev, so danes akcija šolskih novincev, šolsko in 

poklicno umerjanje, projekti vzgojnega dela in svetovalne pomoči med počitnicami ali pri 

delu s posebnimi skupinami staršev, otrok. 

Ta dejavnost zahteva od svetovalca specifično usposobljenost. Vključuje poznavanje 

sistemov, ki jih koordinira, sposobnost poseganja v ta sistem, razvijanje in evalvacijo 

različnih skupnih programov. Koordiniranje je sicer od klasičnega svetovanja najbolj 

oddaljeno, vendar pa zato v celotni organizaciji svetovalnega dela ni nič manj pomembno. 

 

4.3.2 Osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v osnovni šoli 

 

Zaradi aktualnih družbenih in socialnih razmer ter vse večje avtonomije šole, se je povečala 

potreba po razvojno-preventivnem delu, po dejavnostih pomoči in sodelovanju svetovalnih 

služb v nalogah načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela šole in to na vseh področjih 

vsakdanjega življenja in dela šole. 

Programske smernice (2008) ravno te dejavnosti navajajo kot osrednje vrste dejavnosti 

svetovalne službe, pri katerih svetovalna služba sodeluje. Navedeno je, da je svetovalna 

služba dolžna nuditi kakovostno strokovno pomoč ter svetovanje vsem udeleženim (učencem, 

učiteljem, staršem, itd.) in sicer prek treh osnovnih med seboj povezanih in pogosto 

prepletenih dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter 

dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

 

Torej svetovalna služba prek teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem udeležencem v 

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

 učenja in poučevanja, 

 šolske kulture, vzgoje, klime in reda, 

 telesnega, osebnega in socialnega razvoja, 

 šolanja in poklicne usmeritve 

 ter na področju socialnih, ekonomskih stisk. 

 

a) Dejavnosti pomoči 

Dejavnosti pomoči zajemajo vse naloge in projekte svetovalne službe, ki so odgovor na 

potrebo po pomoči kogarkoli od možnih udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. 

Ker je za šolsko svetovalno službo bistvenega pomena, da pri svojem delu pristopa celostno in 
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kompleksno, dejavnosti pomoči obsegajo tako najrazličnejše neposredne oblike dajanja 

pomoči posamezniku ali skupini, kakor tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so 

potrebne znotraj ali zunaj osnovne šole (Programske smernice, 2008). 

 

b) Razvojne in preventivne dejavnosti 

Svetovalno službo v osnovni šoli predstavljajo tudi razvojno preventivne dejavnosti, kjer je 

poudarek na razvojno-raziskovalnem delu v šoli, na osnovi katerega šolski svetovalni delavci 

lahko analizirajo obstoječe stanje. Šolska svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju različnih 

sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi in koordinira različne 

razvojne, inovativne ter preventivne projekte v  šoli (prav tam). 

Pritiski šolskega vsakdanjika od svetovalnih delavcev zahtevajo, da se takoj in sproti 

ukvarjajo s posamezniki ali skupinami učencev, ki se soočajo s problemi osebnostnega, 

šolskega, socialnega in poklicnega razvoja. Logično je, da od teh problemov svetovalni 

delavec ne more bežati ali jih prelagati na druge. Na drugi strani pa se zavedamo, kot omenja 

Resman (2008), da ima tako predvsem kurativno naravnano delo negativne stranske učinke, 

zato se svetovalni delavec ne sme odreči preventivni dejavnosti. Torej so del razvojnih nalog 

svetovalne službe v osnovni šoli različne preventivne oblike dela.  

Šolski svetovalni delavci, ki predvidevajo, da se bodo učenci sčasoma srečali z okoliščinami, 

v kateri bodo njihove vrednote in stališča postavljene na preizkušnjo, lahko poskusijo učence 

pripraviti na slednje izzive s programi, ki otrokom pomagajo raziskati in bolje spoznati 

njihova čustva ter jim pomagati pridobiti večje zaupanje v njihovo spodobnost razumevanja 

drugih (Baker, Gerler, 2004, v Kovač, 2013). Za preventivne oblike dela je predvsem 

pomembno, da niso usmerjene zgolj na posameznika ali skupino, temveč se osredotočajo tudi 

na odstranjevanje ovir in na vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem 

okolju (Programske smernice, 2008). Na to dejstvo opozarjajo tudi Resman in sod. (1999), ki 

pravijo, da vse oblike preventivnega dela (primarna, sekundarna, terciarna preventiva) 

zahtevajo dvojno vrsto posegov, to je neposredno delo z učenci in tudi posege v učenčevo 

okolje. Preventivna vloga svetovalne službe bi po tem bila organizacija različnih oblik 

individualnega, skupinskega dela z učenci, s katerimi bi se le-ti učili določenih veščin in 

neposredno vplivali na njihovo vedenje in zadržanje do sebe in okolja (predavanja, tečaji, 

treningi, delavnice). Za razliko od neposrednega dela, je namen poseganja v šolski socialni 

prostor, vplivati na razvoj posameznika posredno, prek sodelovanja z okoljem. Tovrstni 

učinki se pokažejo skozi sodelovanje s starši, učitelji, sošolci, saj imajo te osebe pomembno 

vlogo in vpliv na učenčevo življenje in razvoj. In le preko dobrega sodelovanja z vsemi 
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udeleženimi je možno uresničevanje preventivnega programa. Durlak (1995, v Resman idr., 

1999) ugotavlja, da preventivni programi najbolj grešijo v tem, ker predvidevajo le 

neposredno/direktno delo z učenci, da bi preprečili pojavljanje problemov, ne pa tudi teh 

drugih vrst posegov. Danes, po ugotovitvah Bezićeve (2008), naraščajo potrebe po razvojno-

preventivnem delu svetovalne službe na področjih, kot so preprečevanje nasilja med vrstniki, 

preprečevanje različnih odvisnosti (droge, igre na srečo, hrana) ter tudi dejavnosti za zgodnje 

odkrivanje in preprečevanje najrazličnejših zlorab otrok in mladostnikov s strani odraslih. 

 

c) Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so pomembne za operacionalizacijo, vrednotenje ter 

zagotavljanje celostnosti in kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju 

individualnih, skupinskih in drugih kompleksnih problemov osnovne šole. 

Prvi in najpomembnejši korak svetovalnega delavca v osnovni šoli pri načrtovanju predstavlja 

ocenitev oziroma povzemanje dela iz prejšnjega šolskega leta, s pomočjo katerega lahko 

načrtuje nadaljnje delo za naslednje šolsko leto. To je še posebno pomembno za šolskega 

svetovalnega delavca, ki je prišel na novo delovno mesto (Schmidt, 2008). S tem se lahko 

dvigne kvaliteta in strokovnost dela šolskega svetovalnega delavca in razvoj šolske svetovalne 

službe v celotni šoli (Programske smernice, 2008).  

Temeljito načrtovanje dela šolske svetovalne službe je nujno, ker na ta način lahko svetovalni 

delavci izključijo veliko nalog, ki niso strokovne narave in tako povečajo obseg opravljanja 

temeljnih nalog in tudi kakovost njihove izvedbe. Poleg dobrega načrtovanja dela je 

pomembno, da svetovalni delavec svoje delo tudi kakovostno spremlja, kar pa je podlaga za 

analizo in evalvacijo dela, s tem pa tudi temelj prihodnjega načrta dela. 

Pomemben element profesionalnega razvoja vsakega svetovalca je evalvacija lastnega 

svetovalnega dela. Številni avtorji namreč poudarjajo, da svetovalni delavci šele z evalvacijo 

lastnega dela zaokrožijo proces strokovnega delovanja na šoli. Šele z refleksijo lastnega 

delovanja lahko le-to tudi izboljšajo (Booth, Goodwin, Newnes in Dawson, 1997, v Pečjak in 

Košir, 2012). Evalvacija pri šolskih svetovalnih delavcih je kontinuiran proces zbiranja 

podatkov o učencih, starših in učiteljih, ki so lahko pomoč celotni šoli. Pri evalvaciji šolski 

svetovalni delavci ocenijo lastno delo, spoznajo, na katerem področju niso dosegli 

zastavljenih ciljev in hkrati lahko ugotovijo potrebe učencev, staršev in učiteljev. Ugotovitve, 

ki so pridobljene s pomočjo evalvacije, pa predstavljajo osnovo za načrtovanje programov za 

naslednje leto, kar lahko še dodatno izboljša kvaliteto programov (Schmidt, 2008). Resman in 

sod. (1999) navajajo, da se z evalvacijo ugotavlja, ali je svetovalni pristop ustrezen ali ne, ali 
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je pomoč v taki obliki, kot jo nudimo, učinkovita ali ne. Mnenja so, da bi moral vsak 

svetovalni delavec od časa do časa ugotavljati, kako so na šoli ljudje z njegovo pomočjo 

zadovoljni, katere vrste pomoči in v kakšni obliki bi si to pomoč želeli v prihodnje. Skratka 

evalvacija lastnega dela jim pomaga zagledati samega sebe, svojo vlogo in položaj. 

Osnovni cilj načrtovanja, spremljanja in evalvacije je vpogled v lastno delo, ovrednotenje dela 

s strani udeležencev ter posledično izboljšanje kakovosti dela. Lahko bi rekli, da ni dobrega 

načrtovanja brez primernega spremljanja, brez spremljanja ni mogoča evalvacija, a povratna 

informacija in vpogled v lastno delo sta temelja strokovnosti in profesionalnosti.  

Potrebno je poudariti, da so pretekle analize (prim. Bezić, Rupa in Škarič, 2003) ugotovile, da 

je zlasti načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela svetovalne službe šibko področje dela 

svetovalnih delavcev. Do enakih ugotovitev so prišli tudi Resman in sod. (1999), ki 

poudarjajo, da je to pravzaprav dovolj šibka točka šolskega svetovanja, zato ji je potrebno 

posvetiti posebno pozornost, saj sta to eni najpomembnejših etap v operacionalizaciji 

svetovalnega dela in zatorej strokovno vprašanje.  

 

Vse osnovne vrste dejavnosti so za svetovalno službo enako pomembne in se prepletajo med 

seboj. V vseh podsistemih šole je največ težav z uresničevanjem načela fleksibilnega 

ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnostmi. Kakor navajajo svetovalni delavci v šoli, 

predvsem zaradi pomanjkanja časa, zanemarjajo poglobljeno spremljanje in evalvacijo 

lastnega dela. Še posebej evalvacijo. Izrazito prednost dajejo dejavnostim pomoči (Bezić, 

2007).  Bezić (prav tam) opozori na dejstvo, da bo potrebno resno proučiti obremenjenost 

svetovalnih delavcev z nalogami, ki niso njihove oziroma predvsem proučiti obremenjenost z 

administrativnimi nalogami, ki ne spadajo k delu svetovalne službe (npr. šolska statistika). 

Ravno zaradi nekaterih nepotrebnih administrativnih nalog in nekaterih takšnih, ki niso 

povezane z delom svetovalne službe, mnogi svetovalni delavci zapostavljajo skrbno  

spremljanje in evalvacijo lastnega dela in tudi potrebno sodelovanje pri načrtovanju, 

spremljanju in evalvaciji dela šole. Po njihovem mnenju jim za te naloge zmeraj zmanjkuje 

časa.  

 

4.3.3 Osnovna področja dela svetovalne službe v osnovni šoli 

 

Kot je opredeljeno v Programskih smernicah (2008), so osnovna področja dela šolske 

svetovalne službe zapisana tako, da posamezni šoli in svetovalnemu delavcu omogočajo 

fleksibilno prilagajanje potrebam šole in njihovim udeležencem. Posameznemu svetovalnemu 
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delavcu prepuščajo, da sam izbere prioritete nalog in skladno s tem oblikuje svoj delovni 

načrt. 

Ponec in Brock (2000) predpostavljata, da je ob tem pomembno, da sodelovalni odnos 

svetovalnega delavca z vodstvom šole vpliva na kvaliteto ter učinkovitost celotnega 

programa, usmerjanja in svetovanja. 

 

Pri opredelitvi temeljnih nalog svetovalne službe v osnovni šoli se izhaja iz področij življenja 

in dela v šoli: učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima, red; telesni, osebni ter 

socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija ter socialno-ekonomske stiske in iz osnovnih 

vrst dejavnosti, ki so medsebojno neločljivo povezane dejavnosti (Programske smernice, 

2008). Pri vsakem navedenem področju pa delo šolskega svetovalnega delavca zavzema: delo 

z učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi institucijami (to so tudi ciljne 

skupine, s katerimi dela šolski svetovalni delavec).  

 

a) Delo z učenci 

Je lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci se v prvi vrsti izhaja iz načela dobrobiti, 

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

odnosu, kjer sta predvsem poudarjeni preventivna dejavnosti in intervencija (Programske 

smernice, 2008).  

Resman in sodelavci (1999) poudarjajo, da svetovalno preventivno delo v šolah ni tako 

pogosto, ker šolskim svetovalnim delavcem zaradi raznolikosti, težavnosti in prekomernosti 

dela ponavadi zmanjka časa za tovrstno obliko svetovanja. V šolah se pogosteje pojavlja 

krizno kurativna oblika svetovanja. Pri tej gre za obliko svetovanja, kjer svetovalec nastopi 

potem, ko se problem že pojavi in ga je potrebno čim hitreje razrešiti. V tej obliki svetovanja 

gre torej za proces, ki je takojšen in časovno omejen, saj svetovanec nima strategij za 

soočanje s problemom, svetovalec pa ne časa, da bi svetovanca peljal skozi različne faze 

svetovanja (prav tam). 

Na splošno lahko rečemo, da je svetovalno delo z učenci sestavljeno iz: 

 neposredne pomoči nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim 

učencem; 

 koordinacije pomoči nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim 

učencem s posebnimi potrebami; 

 svetovalno preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja 

(Programske smernice, 2008) 
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b) Delo z učitelji 

Delo z učitelji je prav tako lahko individualno ali skupinsko. Šolski svetovalni delavci so 

učiteljevi najbližji sodelavci, saj se skupaj zelo prožno vključujejo v različne strokovne time 

pri obravnavanju posamezne tematike, ki se navezuje na njihovo področje dela. Tako skupaj 

načrtujejo, izvajajo, spremljajo in analizirajo roditeljske sestanke, govorilne ure ter druge 

oblike neformalnega sodelovanja. Prav tako z učitelji, učenci in starši pripravljajo 

individualne programe učno-vzgojne pomoči (Intihar, Kepec, 2002, v Kovač, 2013). Šolski 

svetovalni delavci s svojimi informacijami, ugotovitvami in spoznanji pomagajo učiteljem 

razumeti učenca s tistih vidikov, ki so učitelju nedostopni in s tistimi tehnikami, za katere 

učitelj nima časa in ustreznega znanja. Prav tako šolski svetovalni delavci učitelje informirajo 

o učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih njegove primarne družine, njegovem 

socialnem statusu in o drugih posebnostih učenca, ki jih učitelj iz različnih razlogov ne opazi 

(Resman idr., 1999).  

V proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in 

vedenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije 

skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo svetovalnemu delavcu pri 

skupnemu delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa 

in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu (Programske smernice, 2008). Sodelovanje med 

šolsko svetovalno službo in učitelji bo zavzeto v posebnem poglavju. 

 

c) Delo s starši 

Kot navajajo Programske smernice (2008), je delo s starši prav tako individualno in 

skupinsko, zajemalo pa naj bi govorilne ure za starše, svet staršev, svetovanje staršem, 

predavanja, delavnice, dneve odprtih vrat in tudi druge neformalne oblike skupinskega dela s 

starši. Vendar pa, kot ugotavlja Mrvar (2008), se svetovalni delavci srečujejo s starši 

najpogosteje v okviru formalnih oblik sodelovanja s starši, manj pogosto pa v okviru 

neformalnih oblik. Vseeno pa morajo starši vedeti, da so vrata svetovalnega delavca vedno 

odprta in da stik z njimi lahko navežejo kadarkoli.  

Poudarek pri delu s starši je na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in 

načrtovanja, pomembnega za šolsko delo. Pri delu s starši se svetovalni delavec ravna v prvi 

vrsti po načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po načelu celostnega pristopa in po načelu 

svetovanja v svetovalnem odnosu. 
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Avtorji številnih raziskav (Henderson in Berla, 1994; Epstein, 1995; Booth in Dunn, 1996; 

Elizalde-Utnick, 2002; Esler idr., 2002; Textor, 2006, v Mrvar, 2008) ugotavljajo, da je 

vzgojno–izobraževalni uspeh učenca v osnovni šoli v veliki meri odvisen tudi od sodelovanja 

in odnosa, ki ga vzpostavijo šolski svetovalni delavci in starši. V šolah, kjer gre za 

kakovostno sodelovanje med šolo in domom, so se učenci odzvali z višjo motivacijo za delo v 

šoli, bolj pozitivnim odnosom do šole, rednejšim obiskovanjem pouka, z visokimi rezultati v 

šoli, zmanjšanjem neprimernega vedenja pri pouku, zmanjšanjem neuspeha v šoli. Nekateri 

avtorji (prim. Christenson, 1995; Esler, 2002, v Mrvar, 2008, str. 124) predlagajo, naj 

»svetovalni delavec prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo in 

domom. Svetovalni delavec naj bi prevzel vlogo iniciatorja in sodelavca tako s sodelavci kot s 

starši in v teh dveh vlogah v svoje delo pogosteje vpeljeval posvetovanje in koordinacijo kot 

obliki svetovalnega dela v vrtcu in šoli.« Sodelovanje med domom in šolo mora biti 

usmerjeno k učencu, to pomeni, da se šola in dom združujeta, usklajujeta in sodelujeta z 

namenom podpore in spodbujanja otrokovega učnega, telesnega, socialnega in emocionalnega 

razvoja. 

Ob vsem tem Resman (2008) navaja, da je tesne odnose svetovalnega delavca s starši vredno 

razviti, ker je samo svetovalno delo z učenci na štiri oči pogosto neuspešno. Svetovalni 

delavec pa je usposobljen, zna realizirati tudi globlje učinke konzultacijskega sodelovanja s 

starši. Njegova naloga je pomagati staršem v razumevanju položaja, dela in vedenja otroka, 

jim pomagati, da uvidijo svojo vlogo in poskušajo s pomočjo svetovalca spreminjati ravnanje, 

odnos do otroka in njegovega šolskega dela. Na tem mestu Mrvar (2008) poudari, da mora biti 

sodelovanje med svetovalnimi delavci in starši usmerjeno v preventivo, v »tukaj in zdaj« ter 

prihodnost, v skupne cilje, naloge in rešitve. Zadevalo naj bi širše delo in življenje učenca v 

šoli/doma in naj ne bi bilo omejeno le na primere, ko se pri otroku pojavijo kakršnekoli 

težave. Naloga svetovalne službe je, da vedno znova išče nove poti in možnosti za to, da bi 

čim manj staršev ostalo izključenih iz sodelovanja s šolo. Vse to pa zahteva čas, trud, 

spretnega vodjo in koordinatorja. 

 

d) Delo z vodstvom šole 

Svetovalna služba v osnovni šoli sodeluje z vodstvom šole pri proučevanju učnih in vzgojnih 

procesov na šoli. Upošteva načela strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne 

usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela 

sodelovanja v svetovalnem odnosu (Programske smernice, 2008). 
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Potrebno je poudariti, da imata ravnatelj in šolski svetovalni delavec zelo veliko stikov z 

učenci, učitelji in starši, zato je pomembno, da njun odnos temelji na zaupanju in podpori, ki 

pa sta ključna dejavnika za uspešno opravljanje šolskega svetovalnega dela. Vršnik (2008) 

navaja, da igra podpora vodstva šole pri uspešnosti šolske svetovalne službe ključno vlogo. 

Največja ovira temu, da bi ji vodstvo šole dajalo ustrezno podporo, je napačna predstava 

vodstva o delu in delovnih nalogah svetovalne službe. 

 

e) Delo z zunanjimi ustanovami 

To delo vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, s svetovalnimi centri, z 

zdravstvenimi domovi, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, s centri za socialno 

delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami, s kriznimi centri. Tu se 

upošteva predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti, načelo 

interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja (Programske smernice, 2008). 

Vogrinc in Krek (2012) sta v svoji raziskavi ugotavljala, s katero zunanjo institucijo šolski 

svetovalni delavci najpogosteje sodelujejo. Ugotovila sta, da svetovalni delavci v osnovnih 

šolah (75,9%) najpogosteje sodelujejo s centri za socialno delo.  

Resman in sodelavci (1999) poudarjajo pomembnost partnerskega sodelovanje med šolskimi 

svetovalnimi delavci in zunanjimi institucijami, saj le-te opravljajo tako delo, kot ga šolska 

svetovalna služba in njeni posamezni profili ne morejo. Za učence, ki imajo zelo specifične, 

kompleksne in zapletene težave, svetovalna služba na šoli tudi ni vedno najprimernejši način 

reševanja problemov. Za to so potem ustreznejši specializirani svetovalni eksternati. 

Pomembno je, da šolska svetovalna služba in zunanje ustanove sodelujejo kot partnerji pri 

reševanju problemov. Med njimi pa mora obstajati racionalna delitev dela, kjer ni prisoten 

odnos podrejenosti in nadrejenosti, temveč občutek komplementarnosti. Seveda pa je, kot 

omenja Bezić (2007), sodelovanje z zunanjimi ustanovami potrebno na vseh področjih 

pomoči učencem – na področju učenja, vzgoje, šolanja, poklicne orientacije, na področju 

telesnega, osebnega in socialnega razvoja in tudi na področju reševanja socialno-ekonomskih 

stisk. Da bi bilo zares uspešno, bi morale biti svetovalne službe stalno v povezavi s temi 

zunanjimi ustanovami, oskrbljene z ustreznimi informacijami o vrstah in doktrinah svetovanja 

različnih ustanov v okolju, z njihovo ponudbo in pričakovanji.  
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4.3.4 Profili šolskih svetovalnih delavcev in njihove naloge 

 

Delo svetovalne službe v osnovni šoli opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, 

socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Različne raziskave (prim. Bezić, 2008; 

Vogrinc in Krek, 2012) so prišle do podobnih ugotovitev in sicer, da je med svetovalnimi 

delavci največ pedagogov (36,74%), sledijo psihologi (28,28%), socialni delavci (20,70%), 

socialni pedagogi (8,45%) in defektologi (5,8%). Torej v svetovalnih službah v osnovnih 

šolah je dobra tretjina pedagogov, četrtina psihologov, drugi profili pa zajemajo manjše 

deleže.  

 

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni posamezni profili, ki so kompetentni za določeno 

področje in imajo več znanj in sposobnosti za ravnanja na določenem področju. 

 

4.3.4.1 Psiholog 

 

Psiholog kot svetovalni delavec sodeluje pri vseh osnovnih dejavnostih svetovalne službe pri 

pomoči (neposredna in posredna psihološka pomoč posamezniku in/ali skupini), razvojnih in 

preventivnih dejavnostih ter dejavnostih načrtovanja in evalvacije, pri čemer upošteva 

temeljna načela svetovalnega dela, zapisana v splošnih izhodiščih Programskih smernic. 

Posebna pozornost je namenjena preventivnemu psihološkemu delu z vsemi udeleženci v 

vzgojno-izobraževalnem delu. Psiholog na šoli torej nastopa v dveh vlogah: kot psiholog in 

kot član tima – šolski svetovalni delavec, kjer znotraj tima tudi deluje avtonomno (Fabjančič, 

2000).  

Poglavitna naloga psihologa kot šolskega svetovalnega delavca je diagnosticiranje in 

načrtovanje svojega dela. V območju neposrednih storitev se ukvarja s spremljanjem 

kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok ter vpliva okoljskih dejavnikov v 

instituciji in zunaj nje. Del svojega časa namenja tudi otrokom s posebnimi potrebami ter 

otrokom pred vstopom v šolo. Ruff (2011) je predpostavil, da psiholog zagotavlja varno in 

zdravo učno okolje, skrbi za svetovalno in posvetovalno delo z učitelji, pri čemer jih seznanja 

z novejšimi spoznanji s področja psihologije, z metodami in tehnikami dela z učenci, jim 

pomaga pri delu z učenci in tudi ugotavlja stresne dejavnike pri delu ter jim svetuje, kako se 

jim izogniti ali pa se z njimi učinkovito spoprijeti. Hkrati seznanja starše z razvojnimi 

posebnostmi njihovih otrok, jim svetuje in pomaga pri pojavljanju morebitnih težav.  
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4.3.4.2  Pedagog 

 

Pedagog dobro pozna značilnosti različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela in tudi vlogo 

posameznih subjektov in odnosov znotraj le-tega. Usposobljen je za sodelovanje v timu in 

vodenje timskega procesa ter različnih individualnih ali skupinskih oblik nudenja pomoči. 

Resman, Kroflič in Bezić (2000) izpostavljajo strokovno najmočnejša področja pedagoga. Kot 

strokovnjak lahko pedagog v svetovalni službi največ prispeva na naslednjih področjih: 

področju razvijanja in metodologije, načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela institucije kot 

celote ali posameznih skupin in programov, na področju uvajanja pedagoških inovacij, kjer bo 

v pomoč strokovnim delavcem kot strokovnjak za metodologijo pedagoškega raziskovanja, na 

področju strokovnega izpopolnjevanja delavcev šole ter njihovega seznanjanja z najnovejšimi 

spoznanji in strokovno literaturo, na področju načrtovanja in izvajanja delavnic in predavanj 

za starše, na področju izvajanja in analiziranja razvojno-preventivnih programov. Pedagog 

sodeluje pri oblikovanju posebnih programov za prilagojeno izvajanje pouka in dejavnosti, 

sodeluje in koordinira vzgojno-izobraževalno in svetovalno delo za učence s posebnimi 

potrebami, hkrati pa sodeluje tudi pri načrtovanju prilagojenega izvajanja programov, 

spremljanju izvajanja in evalvaciji.  

 

4.3.4.3 Socialni delavec 

 

Socialni delavec v svetovalni službi skozi proces dogovarjanja in sodelovanja išče rešitve za 

kompleksne socialne in zdravstvene probleme in ovire ljudi. Možne socialne ovire in 

problemi, ki onemogočajo otroku uspešno vključenost v delo šole in s katerimi se socialni 

delavci srečujejo so: revščina, bolezen, zanemarjenost ali nasilje v družini, nerešeno 

stanovanjsko vprašanje, socialni in ekonomski status, pomanjkanje osnovnih življenjskih in 

šolskih potrebščin, izključenost zaradi drugačnosti, … Pomembno področje dela socialnega 

delavca je področje dela z družino ter področje razvojnih in preventivnih dejavnosti, pri čemer 

ugotavlja obstoječe stanje in načrtuje potrebne spremembe in ukrepe. 

 

4.3.4.4 Specialni pedagog/defektolog 

 

Defektologi so bili do leta 1994 zelo skromno zastopani med strokovnimi delavci v rednih 

vzgojno-izobraževalnih institucijah. Z uzakonitvijo integracije otrok s posebnimi vzgojno-
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izobraževalnimi potrebami pa se je povečalo število defektologov v osnovnih šolah, vendar 

pogosteje nastopajo v vlogi mobilnih defektologov kot pa v vlogi defektologa – svetovalnega 

delavca (Kavkler in Tancig, 2000).  

Defektolog kot svetovalni delavec sodeluje pri osnovnih dejavnostih svetovalne službe, 

najbolj učinkovit je pri tistih dejavnostih, ki so povezane z organizacijo življenja in dela otrok 

s posebnimi potrebami v šoli. Njegovo delo vključuje tako neposredno pomoč otrokom kot 

tudi svetovanje učiteljem, staršem in vodstvu. Obravnava učence s posebnim potrebami in jim 

svetuje metode, pristope in učne pripomočke, hkrati pa v delo z učenci vključuje ocenjevanje 

in diagnosticiranje primanjkljajev oziroma posebnih potreb. Učiteljem predvsem pomaga in 

sodeluje pri pripravi individualiziranih programov, pomaga pri izbiri oblik in metod dela, 

učnih pripomočkov ter pri strokovnem usposabljanju. Staršem svetuje, katere pristope naj 

uberejo pri delo z otroki ter posebej za njih organizira delavnice in predavanja. Z vodstvom pa 

defektolog kot svetovalni delavec sodeluje pri pripravi politike vključevanja teh otrok v šolo. 

Nenehno mora spremljati in analizirati obstoječe stanje na področju integracije teh otrok ter 

načrtovati in evalvirati potrebne ukrepe in izvedene programe, oblike in metode dela s temi 

otroki. Potrebno pa je poudariti, da defektolog na področju šolanja sodeluje pri odločanju, 

skupaj z učiteljem in drugimi strokovnjaki ter starši, o ponavljanju ali usmerjanju učencev s 

posebnimi potrebami v programe, ki omogočajo večjo stopnjo prilagajanja in intenzivnejše 

oblike pomoči.  

 

4.3.4.5 Socialni pedagog 

 

V primerjavi s psihologi in klasičnimi pedagogi, ki imajo svojo tradicijo in svoje teorije dokaj 

izdelane, z uveljavljenimi raziskovalnimi instrumentarji in pristopi za delo z otrokom, so 

socialni pedagogi mladi po statusu in šele poganjajo svoje korenine v slovenskem prostoru. 

Opremljeni so z znanji in vedenji, ki sodijo v vsa že prej omenjena področja (psihologija, 

pedagogika, medicina, kazensko pravo), vendar pa jih vidijo predvsem kot operativce. 

Področje delovanja socialnih pedagogov so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, torej 

otroci s težavami v socialni integraciji.  

Vloga socialnega pedagoga pri obravnavanju otrok s težavami v socialni integraciji temelji na 

socialno-pedagoški doktrini oziroma na načelih socialno-pedagoškega dela. Socialni pedagog 

ni usmerjen k identifikaciji slabih, motečih, problematičnih, pač pa mora usmerjati pozornost 

otrokom, ki potrebujejo pomoč. Socialni pedagog kot svetovalni delavec se glede na nujnost 

socialno-pedagoških intervencij znajde predvsem v vlogi koordinatorja. Upoštevati mora dane 
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življenjske strukture posameznega otroka, ki jih dopolnjuje. Ob tem upošteva navodilo: 

»Intervencije so usmerjene na podpiranje in vzpodbujanje »močnih točk« otroka in 

spodbujanje lastne aktivnosti sodelujočih, na večanje kreativnosti pri premagovanju realnih 

življenjskih situacij in ovir ter samopotrjevanje, individualizacijo in pluralizacijo življenjskih 

slogov.« (Kobolt, 1997, v Durjava, 2004, str. 78).  

 

Psihologi diagnosticirajo otroka, pedagogi in defektologi se ukvarjajo s specifičnimi učnimi 

težavami, socialni delavci imajo svojo tradicijo pri delu z družino, socialni pedagogi pa naj bi 

težo svojega dela namenili otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Gabi Čačinovič – 

Vogrinčič (v Klinar, 2000) se je za socialne delavce izrazila zelo plastično, ko je rekla, da je 

to profil, ki še zmeraj mnogokrat rešuje probleme »med vrati«, da se od njih še vedno 

pričakuje, da se pretežno ukvarjajo z družino. Meni, da bi se posamezni profili morali 

dograjevati, dopolnjevati in drug drugemu bi morali »puščati priprta vrata« v šolskem 

prostoru, ne pa se boriti za prevlado zgolj enega profila oziroma stroke v šolskem prostoru. 

 

 

4.3.5 Pogoji za kvalitetno opravljanje dela v svetovalni službi 

 

Programske smernice (2008) navajajo, da mora svetovalni delavec v osnovni šoli za 

kvalitetno opravljanje dela v svetovalni službi na podlagi temeljne opredelitve in temeljnih 

načel dela v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo: 

 oblikovati letni delovni načrt svetovalne službe, ki je del letnega delovnega načrta šole 

in izhaja iz rezultatov razvojno-analitičnih nalog ter letnih poročil o delu svetovalne 

službe, 

 se pripravljati na svetovalno delo (priprava je integralni del katerekoli naloge 

svetovalnega delavca), 

 se stalno strokovno izpopolnjevati na različnih seminarjih, s študijem strokovne 

literature in preverjati lastno strokovnost v supervizijskih skupinah. 

 

Pri tem mora imeti zagotovljene ustrezne materialne in delovne pogoje (prav tam): 

 lastno pisarno za individualne razgovore v manjši skupini, ki naj se praviloma nahaja 

blizu učencev in učiteljev (ker svetovalni proces lahko poteka le v zaupnih razmerah, 

je v primeru, da ni mogoče zagotoviti lastne pisarne, nujno zagotoviti posebni prostor 

vsaj za čas neposrednega svetovalnega dela), 
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 opremo v pisarni (telefon, računalnik, primerno opremo za hrambo osebnih podatkov 

v skladu z zakonom), 

 stalni prostor za delo v manjših skupinah (4-10 oseb), 

 ustrezno strokovno literaturo, priročnike in pripomočke, 

 administrativno–tehnično pomoč. 

 

Raziskava Vogrinca in Kreka (2012) je pokazala, da imajo svetovalni delavci v osnovni šoli 

relativno dobre pogoje za delo. Dve tretjini svetovalnih delavcev v osnovni šoli (66,6%) 

ocenjuje, da imajo zelo dober dostop do sodobne strokovne literature, prav tako dve tretjini 

svetovalnih delavcev (65,1%) ocenjuje, da imajo zelo dobre pogoje stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja. Skoraj vsi svetovalni delavci, zaposleni v osnovni šoli (93,1%), imajo 

pisarno za individualne pogovore in pa kar tri četrtine (74,4%) ima tudi stalni prostor za delo 

v manjši skupini.  

 

Na tem mestu je dobro poudariti ugotovitve Bezićeve (2008), da je večina svetovalnih 

delavcev kljub veliki obremenjenosti zadovoljna s svojim položajem in ne bi zamenjala 

službe. Odprti odgovori kažejo, da gre za zelo pomembne razloge, kot so: veselje do dela, 

zadovoljnost s položajem, delom, odnosi. Ravnatelji pa pogosteje kot svetovalni delavci 

menijo, da bi svetovalni delavci zamenjali službo, če bi imeli možnost. Ocenjuje, da ravnatelji 

morda še bolj kot ti delavci čutijo težavnost svetovalnega dela. Vendar pa, ker svetovalne 

delavce to delo veseli in izpolnjuje, kljub temu ostajajo, vsekakor pa je pomembno 

podrobneje proučiti tudi razloge tistih 26% svetovalnih delavcev, ki pa bi to naredili. Velika 

večina teh govori o preobremenjenosti, izgorelosti, ter stalnem strahu pred izgubo polne 

zaposlitve. Vsekakor se prav pri njih kaže nujnost možnosti vključitve v supervizijo ter 

potrebo po več podpore in pomoči tudi pri organizaciji in načrtovanju njihovega dela.  

 

Potrebno pa je omeniti tudi pomanjkljivost vzgojno-izobraževalnega procesa. Glavna 

pomanjkljivost le-tega je pomanjkanje različnih profilov svetovalne službe v osnovni šoli. Z 

zakonom pa je tudi določeno, da je na 500 otrok samo en svetovalni delavec. V večini 

osnovnih šol tako deluje samo en profil svetovalne službe, ki pokriva vse procese v vzgojno-

izobraževalnem programu. Vsekakor število otrok na enega svetovalnega delavca vpliva na 

to, s čim se le-ta prioritetno in največ časa ukvarja. 
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Zavedati se moramo, da so učitelji glavni vir pomoči šolske svetovalne službe, čeprav je 

njihov vpliv velikokrat spregledan. Šolska svetovalna služba ne more učinkovito opraviti 

svojega dela, če nima podpore in pomoči učiteljev.  

 

 

5. SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN 

UČITELJEV 

 

Nikoli mi ni uspelo priti zelo daleč, dokler nisem nehal misliti, 

 da moram vse storiti sam. 

(F.W. Woolworth) 

 

Vsi udeleženci, ki se na najrazličnejše načine vključujejo v vzgojo in izobraževanje otrok, 

morajo prioritetno zagotoviti in omogočiti celosten ter optimalen razvoj otrokove osebnosti. 

Iz tega vidika je izrednega pomena sodelovanje vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem 

procesu, zlasti pa sodelovanje med učitelji in delavci šolske svetovalne službe. Pomembno je 

poudariti, da se morajo naloge svetovalnega delavca in učitelja dopolnjevati tako, da s svojim 

delom omogočata učencem razvoj lastnih potencialov na področju učenja, socialnih odnosov, 

zdravja in pripomoreta k premostitvi težav. V nadaljevanju bomo poskušali poudariti vse tiste 

prednosti sodelovanja med omenjenima skupinama in vse možnosti za sodelovanje, ki se 

kažejo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Pregled stanja šole na posameznem segmentu dela, ugotavljanje značilnosti, analiza odlik in 

slabosti, načrtovanje ciljev razvoja, načinov odpravljanja slabosti in ohranjanja tega, s čimer 

smo zadovoljni, ter sprotna in končna evalvacija, so strokovno tako zahtevne naloge, ki bi jih 

vodstvo ali učitelji brez pomoči šolske svetovalne službe težko zmogli.  

 

Zato šolska svetovalna služba, kot poudarja Resman in sodelavci (1999), kot razvojna služba 

ne more delovati mimo vodstva in kolektiva, še zlasti pa bi bilo škodljivo, če bi se oddaljevali 

od učiteljev. Učinkovitost svetovalne službe je odvisna prav od podpore, ki jo dobi od vodstva 

in učiteljev, kajti učitelj je ključna oseba pri vodenju otrok v osnovni šoli, zato svetovalna 

služba ne more mimo njega. Vsak svetovalni delavec za sebe si mora pridobiti njihovo 

zaupanje, kar je pogoj, da bi bil sprejet pri učiteljih in da bi bili učitelji pripravljeni sodelovati. 
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Ustvarjanje zaupanja in integracija delavcev z učitelji in kolektivom in njihovega programa s 

šolskim programom pa ni mogoče, če svetovalna služba ne upošteva posebnosti šolskega dela 

in odnos ter potreb in pričakovanj udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

 

Medsebojni odnosi med svetovalnimi delavci in učitelji se lahko razvijejo, če je zagotovljen 

pogoj, to je zaupanje oziroma pripravljenost učiteljev in svetovalnih delavcev razkriti tiste 

vidike svojega doživljanja, ki so pomembni za njun medsebojni odnos. Torej je predpogoj 

dobrega sodelovanja medsebojno zaupanje in da tako svetovalni delavec kot učitelj znata 

pobude drugega sprejeti kot dobronamerne. Pšunder (1994, str. 34) navaja, da gre za »dialog, 

za humano obliko medsebojnega odzivanja, sprejemanja razlage, sprejemanje in spreminjanje 

predlogov, upoštevanje drug drugega in nenazadnje vzajemno učenje.« V tem odnosu 

svetovalni delavec in učitelj dobivata povratne informacije, ki so za oba izjemno pomembne.  

 

Podobno je mnenje Valančičeve (2005b), ki pravi, da morata učitelj in svetovalni delavec pri 

spoznavanju učenca in njegovega okolja razviti partnerski odnos. S tem bosta laže razumela 

učenca, ki ima težave. Naučiti se morata spretnosti v komunikaciji, saj se le tako lahko 

konstruktivno pogovarjata in rešujeta morebitne konflikte, ki nastanejo ob izmenjavi mnenj in 

stališč. Analizirati morata svoj medsebojni odnos in hkrati poskušata ugotoviti, kako sta 

podoben konflikt reševala že prej in ali sta bila pri tem uspešna. Tako je cilj sodelovanja med 

učiteljem in svetovalnim delavcem izmenjava izkušenj, mnenj, stališč, dvig kakovosti dela in 

premostitev ovir, ki se postavljajo pred posamezno stroko, ter iskanje novih rešitev na podlagi 

preteklih izkušenj. Povzamemo lahko, da je kakovost odnosa med učitelji in svetovalnimi 

delavci pomembna, ker je od nje odvisna uspešnost večine intervencij svetovalne službe. Prav 

tako je od tega, kakšen bo odnos učitelja s svetovalnim delavcem, odvisno vse nadaljnje 

sodelovanje, zato je pomemben že njun prvi stik. Ob tem se mora svetovalni delavec upreti 

skušnjavi, da bi se postavil v položaj tistega, ki je edini pristojen za reševanje problemov na 

primer otrok s posebnimi potrebami in ki pozna vse odgovore na vprašanja. Predstaviti se 

mora v vlogi strokovnjaka, ki bo skupaj z učiteljem poiskal možne rešitve in strategije in mu 

pri preizkušanju različnih možnosti tudi pomagati. 

 

Šolski svetovalni delavec se velikokrat znajde v situaciji, ko mora kot »serviser« reševati 

nekatere probleme, za katere sploh ni nujno, da so del njegovih pristojnosti. Tako pomaga 

različnim udeležencem učno-vzgojnega procesa, da laže dosegajo svoje cilje oziroma laže 

opravljajo svoje naloge. Delo, ki ga opravlja, lahko obsega delo s starši, konkretno pomoč 
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posameznim otrokom, sodelovanje z učitelji, raziskovalno analitično dejavnost in sodelovanje 

pri strokovnem razvijanju šole. Vendar pa je kakovost dela šolskega svetovalnega delavca 

zelo odvisna tudi od učiteljev, saj so le-ti velikokrat njegova »desna roka« pri izvajanju 

določenih zamisli ali novosti. Tako je šolska svetovalna služba pri svojem delu uspešna le ob 

dobri komunikaciji in sodelovanju z učitelji, prav zato mora biti svetovalni delavec v 

komunikaciji z njimi zelo previden in takten, pozoren mora biti na vsako svojo besedo in 

dejanje, da se ne znajde v konfliktni situaciji z učitelji (Stepišnik, 1998). Hkrati pa je 

pomembno, da svetovalni delavec pove, za kaj je sam odgovoren in za kaj ne, kakšna so 

njegova pooblastila in dolžnosti. Se pa razredniki, učitelji soočajo z različnostjo pričakovanj 

in pogledov na njihovo odgovornost in delo. Potrebujejo sogovornika, s katerim bi lahko rešili 

konflikte – tu lahko svojo pomembno vlogo opravi šolska svetovalna služba – neposredno ali 

posredno v vlogi organizatorja diskusij, tovariške izmenjave idej, pogledov in pomoči drug 

drugemu v zbornici. 

 

Torej, ker so učitelji del oddelka kot temeljne socialne in vzgojno-izobraževalne skupnosti 

institucije in zadolženi za njegovo delo in delo vsakega posameznega učenca, se tudi 

svetovalni delavec brez učitelja ne more vključevati v delo z učenci. Še enkrat poudarimo, da 

je učitelj zato nepogrešljiv sodelavec svetovalni službi; on je dejansko tudi prvi 

»uresničevalec« svetovalnega programa, ker je edini od strokovnih delavcev šole vsak dan v 

neposrednem stiku z učenci. To pa na drugi strani tudi pomeni, da svetovalni delavec ne bi 

smel delati z učenci mimo učiteljeve vednosti. Če se to dogaja, potem se učitelju jemlje skrb 

in pristojnost za celotno delo učenca v šoli, je pa to lahko tudi izraz (dokaz) nezaupanja 

učitelju (Resman, 1997). Tako kot je učitelj nepogrešljiv za svetovalnega delavca, pa je 

nepogrešljiv tudi svetovalni delavec za učitelja, saj lahko svetovalni delavec s svojimi 

informacijami, ugotovitvami in spoznanji pomaga učitelju razumeti otroka s tistih vidikov, ki 

so učitelju nedostopni in s tistimi tehnikami, za katere učitelj nima niti časa niti ni usposobljen 

zanje. Svetovalni delavec učitelja informira o učenčevih intelektualnih sposobnostih, o 

posebnostih njegovega družinskega življenja, njegovem zadržanju v socialnih situacijah zunaj 

šole, o drugih posebnostih otroka, ki jih ni mogoče opaziti ali ugotavljati v oddelčni situaciji 

(prav tam). 

 

S tem, da sta učitelj in svetovalni delavec nepogrešljiva drug za drugega, se strinjata tudi 

Kottler in Kottler (2001). Ugotavljata, da se včasih zgodi, čeprav bi učitelji radi pomagali 

učencem, da jim njihova vloga avtoritete preprečuje z njimi vzpostaviti tak odnos, kakršnega 
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lahko vzpostavijo svetovalni delavci zaradi svojega položaja in strokovne usposobljenosti. 

Kadar učitelj z določenim učencem ne more vzpostaviti stika ali je situacija pretežka, da bi jo 

rešil sam, mu lahko svetovalni delavci zagotovijo potrebno podporo in vodenje. Kaj storiti, če 

učitelj sumi, da ima opraviti z zlorabljanjem ali z zanemarjanjem otroka? Ali če učenka prosi 

za nasvet v zvezi s kontracepcijo? Kako učitelj posreduje, ko opazi nenadno veliko 

spremembo pri otroku? Svetovalni delavci lahko zagotovijo otroku podporo, povratno 

informacijo in ustrezne spretnosti reševanja problemov. Učiteljem lahko pomagajo pri 

vprašanjih, ki se nanašajo na otrokovo samopodobo, na poklicno izobraževanje ali na druge 

pomembne teme. Otroke lahko naučijo, kako spretno komunicirati, kako sprejemati odločitve, 

spodbujajo jih k sodelovanju, učijo jih, kako nadzorovati čustva.  

 

Torej je zaupanje in sodelovanje svetovalne službe z učitelji zelo pomembno. Sodelovanje z 

učiteljem je potrebno, ko ima »učenec učne težave ali težave, vezane na njegov osebnostni in 

socialni razvoj. Učitelj je tisti, ki diferencira in individualizira učni program za učenca, on je 

tisti, ki oblikuje učne skupine in vpliva na sodelovanje med učenci, on je tisti, ki so mu starši 

zaupali otroka. Učitelj pa je navsezadnje tisti, ki otroka tudi vsak dan opazuje, spoznava, 

ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti, socialne sposobnosti na ta način, kot jih 

ne more noben svetovalni delavec niti starši. Zato so njegove informacije o učencu za 

svetovalno delo nepogrešljive.« (Resman, 1997, str. 127).  To je le še en dokaz več, da sta 

drug za drugega nepogrešljiva.  

 

5.1. Možnosti sodelovanja 

 

Namen tega poglavja je predstaviti možna področja povezovanja in sodelovanja učitelja in 

šolske svetovalne službe za doseganje skupnih ciljev. 

 

Področja, na katerih učitelj in razrednik potrebujeta pomoč, svetovanje in podporo šolskega 

svetovalnega delavca, so številna in raznovrstna. Pomembno pa se je zavedati, da je 

sodelovanje med učiteljem in svetovalnim delavcem procesne in razvojne narave in da prinaša 

rezultate postopno in dolgoročno. 

Učitelj in šolska svetovalna služba lahko sodelujeta na vseh področjih, ki jih pokrivata v 

skladu s Programskimi smernicami (2008). V osnovni šoli so torej področja sodelovanja 

učenje in poučevanje, šolska kultura, vzgoja in red, telesni, spoznavni, čustveni in socialni 

razvoj učencev, poklicna orientacija ter socialno-ekonomska pomoč. V Programskih 
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smernicah (2008) je pri posameznem področju svetovanja in posvetovanja navedeno, kje so 

možnosti za sodelovanje med svetovalnimi delavci in učitelji. Učitelj in šolska svetovalna 

služba sodelujeta pri vodenju oddelka in posameznih učencev ter pri vključevanju staršev in 

drugih v delo oddelka. Svetovalni delavec se v delo učiteljev vključuje s tistimi svojimi 

dejavnostmi, ki zadevajo pomoč, razvoj in preventivo, načrtovanje in evalvacijo. 

 

Svetovalni delavci lahko učiteljem nudijo: 

 pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, pri oblikovanju in 

uresničevanju individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami, 

koordinacijo in sodelovanje v razvojnih projektih ter pri strokovnem izpopolnjevanju 

učiteljev; 

 posvetovanje o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, o delu z oddelčnimi skupnosti (npr. 

program razrednih ur, reševanje konfliktov) ter o zagotavljanju osnovnih pogojev za 

varno in spodbudno učno okolje in okolje zunaj pouka, svetovanje za učinkovito delo 

z učenci z vzgojno-disciplinskimi težavami; 

 neposredno pomoč učiteljem, načrtovanje, koordinacija in evalvacija preventivnih 

programov za učence, predavanja in delavnice za učitelje o značilnostih razvoja in 

težavah; 

 usmerjanje učencev v različne zahtevnostne stopnje, odločanja o ponavljanju in 

prešolanju učencev, načrtovanje in izvedbo poklicne vzgoje; 

 oblikovanje in načrtovanje programov reševanja finančnih težav 

      (Programske smernice, 2008). 

Na vseh teh številnih področjih potrebujejo učitelji pomoč, svetovanje, podporo pri 

ugotavljanju stanja, načrtovanju sprememb, uvajanju novosti, evalvaciji. Kalin (2004) 

ugotavlja, da učitelji najpogosteje navajajo, da bi potrebovali pomoč svetovalne službe pri 

reševanju vzgojne in učne problematike (vedenjska problematika, disciplina v razredu; učna 

problematika, učne težave, motiviranje učencev, delo z nadarjenimi učenci; vzgojne, čustvene 

težave, socialno ekonomske stiske otrok-urejanje pomoči, individualna učna pomoč). Hkrati 

Bezić in sodelavci (1998) poudarjajo, da so pričakovanja vodstev šol in učiteljev predvsem 

usmerjena na tri pomembna polja dela, in sicer na zadeve, povezane z učno uspešnostjo, z 

vedenjem (disciplina, osebnostni vidik, prilagojenost) ter s poklicno vzgojo in svetovanjem. 

Ob vsem tem pa Resman (1997) ugotavlja, da se učitelji vedno bolj zavedajo pomena dela z 

oddelčno skupnostjo in tudi empirična raziskava je pokazala, da so vzgojna vprašanja dela na 
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šoli v ospredju skrbi učiteljev. To je tudi drugi (takoj za učnim uspehom) najpomembnejši 

razlog, da učitelji prosijo za sodelovanje svetovalnih delavcev. Učitelj pa lahko bistveno 

izboljša svoje komuniciranje z učenci v razredu. In tudi tu vidi možnost sodelovanja, torej da 

je svetovalni delavec odgovoren za pomoč učiteljem pri tem usposabljanju in tudi 

usposabljanju drugih, da se izboljša medsebojna komunikacija.  

 

Poleg vsega tega svetovalni delavci navajajo še druga področja, ki morda niso tako pogosto 

predmet svetovanja, vendar se s tovrstnimi vprašanji učitelji tudi obračajo nanje (Kalin, 2004, 

str. 30): 

 koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami, izdelava individualiziranega 

programa, spremljanje in evalvacija vključevanja otrok s posebnimi potrebami; 

 razvoj osebnosti: težave odraščanja, medosebni odnosi (odnosi učitelj-učenec, učenci 

med seboj, učitelj do staršev, starši do učitelja), problemi zasvojenosti; 

 smernice za pogovor s starši in učenci, individualno in skupinsko delo s starši; učitelji 

pričakujejo, da bo svetovalna služba izrazila pobudo za svetovalno aktivnost za 

določenega učenca; 

 svetovanje pri izboru učnih metod in oblik, organizaciji vzgojno-izobraževalnega 

procesa; 

 pomoč pri pripravi ur oddelčne skupnosti; 

 poklicna orientacija; 

 koordinacija pri sodelovanju z zunanjimi institucijami; 

 spremljanje in opazovanje učencev, pouka; na podlagi opažanj pa tudi posvetovanje in 

načrtovanje, spremljanje, evalvacija aktivnosti za izboljšanje stanja; 

 interno izobraževanje, informacije, svetovanje v zvezi s strokovno literaturo in 

zakonodajnimi vprašanji – to so področja, na katerih imajo šolski svetovalni delavci 

več znanja in so učiteljem lahko v pomoč.  

 

Po mnenju Ažmanove (2012) je sodelovanje učitelja in svetovalnega delavca koristno tudi pri 

sodelovanju s starši. Svetovalni delavec se po potrebi udeležuje razrednikovih govorilnih ur, 

pomaga pri izpeljavi roditeljskega sestanka, organizira šolo za starše, za starše pripravi 

predavanja (otrokov razvoj, postavljanje meja, odnosi z vrstniki) in jim posreduje razne 

podatke, ki jih sicer zbira svetovalna služba (nadaljnje izobraževanje, možnosti zaposlitve). 

Poudarja tudi, da svetovanje učiteljem vključuje skrb za stalno strokovno izobraževanje in 
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izpopolnjevanje učiteljev. Svetovalna služba tako predlaga vsebine izobraževanja 

razrednikov, organizira in izvaja izobraževanje (seminarji, delavnice, supervizije) ter 

pripravlja pisne informacije o tem. Svetovalni delavec je lahko navzoč pri srečanju aktivov 

razrednikov in pomaga usklajevati njihovo delo. Razrednik/učitelj je včasih tudi v stiski in se 

lahko obrne po strokovno pomoč na svetovalnega delavca. 

 

Na področju učenja in poučevanja so svetovalni delavci vključeni v najrazličnejše razvojno-

aplikativne projekte in akcijske raziskave. Sodelujejo v projektih za preprečevanje osipa, v 

projektih pomoči učencem z učnimi težavami, v projektih integracije otrok s posebnimi 

potrebami ter še posebej skrbijo za mnoge naloge v okviru uresničevanja koncepta odkrivanja 

in dela z nadarjenimi. Kot je že bilo omenjeno, naraščajo tudi potrebe po razvojno-

preventivnem delu svetovalne službe na področjih, kot so preprečevanje nasilja med vrstniki, 

preprečevanje različnih odvisnosti ter tudi dejavnosti za zgodnje odkrivanje in preprečevanje 

najrazličnejših zlorab otrok s strani odraslih. Potrebno je tudi več vključevanja svetovalnih 

delavcev v procese razvoja sodelovanja med šolo in starši (Bezić, 2008). In na tem mestu 

lahko še enkrat poudarimo, da vsega tega svetovalni delavci ne zmorejo brez sodelovanja z 

učitelji.  

 

Posebej lahko izpostavimo pomoč svetovalnih delavcev učiteljem pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami. 

Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole tako splošnim 

kot posebnim potrebam učencev. Šolska svetovalna služba sodeluje pri vzpostavljanju 

optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev in v tem istem okviru tudi 

učencev s posebnimi potrebami. Kalin (2004) ugotavlja, da učitelji najnižje ocenjujejo svojo 

usposobljenost za integracijo otrok s posebnimi potrebami in ravno zaradi tega tudi 

potrebujejo največ pomoči na tem področju. Torej učitelji potrebujejo strokovno pomoč, 

nasvete in diskusijo o odprtih vprašanjih in pristopih ter pomoč pri izvajanju in evalvaciji 

individualiziranega načrta. Pri tem jim zagotovo lahko pomaga sodelovanje v strokovnem 

timu.  

 

Učitelj bo potreboval tudi pri delu z učenci z učnimi težavami pomoč svetovalnih delavcev, ki 

imajo specializirana znanja za delo z učenci z različnimi vrstami težav. Morda bo potreben 

samo posvet s strokovnjakom ali pa natančnejši diagnostični pregled, ugotavljanje težav in 

močnih področij ter pomoč pri izdelavi načrta pomoči učencu (Peklaj, 2012). Podobnega 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

52 
 

mnenja je Valančič (2005b), ki pravi, da je sodelovanje med učiteljem in svetovalnim 

delavcem (npr. z defektologom) potrebno pri identificiranju otrokovih posebnih potreb in pri 

opazovanju, preverjanju in ocenjevanju otroka ter njegovega okolja. To sodelovanje je torej 

nujno, saj učitelj spremlja otroka vsak dan v različnih življenjskih situacijah in je 

svetovalnemu delavcu pri diagnostiki v veliko pomoč. Seveda pa je nujno tudi to, da 

svetovalni delavec izrazi svoje mnenje o otroku in za učitelje pripravi smernice, navodila, 

kako naj otroka opazuje, na kaj naj bo pozoren in kako naj ugotovitve zapiše. Hkrati pa lahko 

učitelju svetuje, kako se odzvati na individualne razlike med učenci, kako učenca čim bolj 

vključiti v pouk, učenje, igro, da bo aktiven, kako ga pripraviti do sodelovanja v skupini 

vrstnikov, kako pripraviti razred, da sprejme v svojo sredino otroka s posebnimi potrebami. 

Na podlagi vseh teh spoznanj in informacij je pomembno, da »učitelj ukrepa, da ta spoznanja 

prenese v prakso, v svoje delo z učenci v razredu. Pozoren mora biti na vse ravni svojega 

dela: na vodenje oddelka, na razlago snovi, na spodbujanje motivacije ter na razvijanje 

ustrezne klime v razredu in pozitivnih socialnih odnosov« (Peklaj, 2012, str. 18).  

 

Učitelji pa niso le občasni svetovalci staršem in učencem, saj pogosto tudi sami potrebujejo 

strokovno pomoč. Kot poudarjata Kottler in Kottler (2001), za to obstaja več razlogov, in 

sicer: želja po pridobivanju strokovnega znanja zunaj pedagoškega področja; potreba po novih 

svetovalnih spretnostih in želja po uspešnem reševanju problemov, ki obremenjujejo otroke; 

želja po nepristranskem in objektivnem odnosu do svojih izkušenj; potreba po pomoči pri 

reševanju težav, ki jih imajo učenci, ob spoznanju, da učiteljem večno primanjkuje časa in 

energije in potreba po pridobivanju manjkajočega znanja.  

 

Bezić in sodelavci (1998) opozarjajo, da gre še zmeraj za prevladujočo željo po sodelovanju 

in pomoči pri odpravljanju težav in v le zelo majhni meri za pričakovanja na področju pomoči 

sistemu. 

 

Še enkrat poudarimo, da ko se učenci srečujejo z vedno ponavljajočimi in naraščajočimi 

osebnimi težavami, socialnimi in emocionalnimi problemi, mora biti svetovalno delo z 

oddelkom kot celoto, sestavni del šolskega svetovalnega programa. Tako gledanje na vlogo 

svetovalnega delavca presega vlogo svetovalnega delavca kot strokovnjaka, ki razbremenjuje 

učitelja pri delu, taka vloga presega vlogo »kurativca«, ki »servisira« učence, ki kakor koli 

odstopajo od povprečja in motijo delo v oddelku. Resman (1997) je mnenja, da nastavljanje 

šolskih svetovalnih služb na šolo ne bi smelo imeti za posledico to, da bi učitelja z 
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nastavljanjem svetovalnih delavcev razrešili skrbi za otrokov širši osebnostni razvoj. Če bi se 

to zgodilo, potem bi to imelo težje posledice, kot če svetovalnih delavcev na šoli sploh ne bi 

zaposlovali. Hkrati poudarja, da svetovalni delavec ne more biti »rezervna delovna armada«, 

ki vskoči, ko kakšen učitelj zboli. Šolski svetovalni delavec ne more biti na šoli instruktor 

učencem, ki niso dobro razumeli učiteljeve razlage, čeprav bi bilo zopet narobe, da bi zavrnil 

učenca, ki se k njemu zateče po pomoč. Šolski svetovalni delavec tudi ne sme biti 

administrator, ki bo pisal najrazličnejše sezname učencev, ki njemu niso v pomoč oziroma jih 

ni predvidel v svojem letnem delovnem načrtu in niso del njegovega programa dela.  

 

Svetovalni delavec naj zato pomaga učitelju razvijati tiste metode in tehnike dela z učenci, ki 

bi olajšale delo in hkrati povečevale učinkovitost njegovega dela. To so tehnike spoznavanja 

učencev, nove učne oblike in metode, vezane na individualizacijo in diferenciacijo pouka ter 

usposabljanje učiteljev za te nove in tudi tiste oblike, ki bi učitelje tesneje povezovale s starši. 

Dobro je, če učiteljem pomaga premagati zadrege sodelovanja s starši, ki izvirajo iz 

neenakopravnega položaja učiteljev in staršev in jim pomaga premagovati težave klientskega 

odnosa, v katerega se postavljajo starši, ter vzpostavljati partnersko sodelovanje. Seveda pa 

uvajanje svetovalne službe na šole in njihovo sodelovanje z učitelji tudi »ne pomeni 

zniževanja ali oženja učiteljevega strokovnega dela. Uvajanje svetovalne službe ne poraja 

zahteve po manj usposobljenih učiteljih in zoževanje njihove funkcije na poučevanje« (prav 

tam, str. 130). 

 

Temelj sodelovanja med učiteljem in svetovalnim delavcem je vzpostavljen odnos zaupanja. 

Pomembno je, da oba vesta, kaj lahko pričakujeta drug od drugega, kaj kdo zna in zmore, v 

čem se dopolnjujeta, kako najbolje komunicirata in za kaj je kdo odgovoren. Dobro je 

omeniti, da je dober odnos med učitelji in svetovalnimi delavci pomemben še iz enega 

razloga. Svetovalna služba s svojo strokovno usposobljenostjo ni koristna le za posamezne 

otroke s takimi ali drugačnimi posebnostmi, ampak lahko tudi za celotno populacijo. 

Svetovalni delavci imajo več strokovnega znanja o različnih problemih in pojavih, ki vplivajo 

na učinkovitost učno-vzgojnega procesa, kot pa učitelji. S tem znanjem pa se seveda lahko 

vključijo ne le v pomoč posameznim učencem, pač pa tudi v načrtovanje, izvajanje in 

ovrednotenje vsakodnevnega dela. Zlasti je to znanje lahko dragoceno pri uvajanju različnih 

inovacij in preverjanju njihove učinkovitosti. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

54 
 

5.1.1 Vpliv svetovalne službe na učiteljev profesionalni razvoj 

 

Poznavanje in razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo strokovno rast, je namreč 

zelo pomembno tudi za šolskega svetovalnega delavca, ki naj bi učitelju pomagal dvigniti 

možnost razmišljajočega ravnanja med poukom in v drugih šolskih situacijah (Javornik 

Krečič, 2007).  

 

Kalin (2004) poudarja eno izmed prednosti sodelovanja med svetovalno službo in učitelji. To 

je prispevek k profesionalnemu razvoju obeh, k osebni in poklicni rasti in k skupinskemu 

delu, ki pomeni doseganje višje kakovosti in razvijanje sodelovalnih veščin. Spodbujanje, 

podpiranje in uresničevanje ustreznega sodelovanja med svetovalno službo in učitelji ustvarja 

ustrezno ozračje za vsakršno sodelovanje, ustvarja skupnost učiteljev in strokovnih delavcev, 

ter aktivira »moč zbornice«, v kateri lahko posamezniki rastejo in napredujejo tudi zaradi 

sodelovanja z drugimi, zaradi delitve izkušenj in znanja in z namenom doseganja odličnosti.  

 

Profesionalnega razvoja pa ne smemo omejevati le na razvoj spretnosti in pridobivanje vedno 

novih znanj, ne gre le za vedenjske spremembe, temveč za dozorevanje znotraj osebnostnega 

razvoja, ko učitelj postaja reflektivni praktik in ki ga označujejo fleksibilnost, spoštovanje 

individualnosti, negovanje medosebnih odnosov, toleranca do nejasnosti in konfliktov ter 

širša družbena perspektiva (Javornik Krečič, 2007). Torej pomembno je, da se učitelji 

udeležujejo usposabljanj, seminarjev ter se osebnostno in profesionalno razvijajo. In ravno 

tukaj je pomembna vključitev in sodelovanje šolske svetovalne službe. Le-ta lahko strokovno 

usmerja učiteljevo delo, daje informacije o novih metodah, didaktičnih sredstvih poučevanja, 

načinu komunikacije znotraj razreda, hkrati lahko pomaga pri izboljševanju odnosov med 

učitelji in učenci in predlaga potek aktivnosti ter potek procesa pouka. 

 

Potrebno je poudariti, da je lahko šolski svetovalni delavec tudi učiteljev supervizor. Vsak 

učitelj si namreč želi povratnih informacij o svojem delu. 

 

5.2 Načini sodelovanja 

 

V šolski praksi se uporabljata dva načina sodelovanja med svetovalnimi delavci in ostalimi 

udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu. V našem primeru je to sodelovanje z učitelji. 

Nekdaj je bil v veljavi klasičen oziroma tradicionalni način sodelovanja, kjer so svetovalni 
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delavci veljali kot nekakšni servisi za »popravilo« učencev, ki so imeli težave, učitelji pa pri 

tem niso imeli aktivnejše vloge. Danes tako v ospredje stopa sodobni oziroma posvetovalni 

način sodelovanja, kjer gre za vzajemno sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev pri 

reševanju učenčevih težav. Ta način je vsekakor bolj dobrodošel in kakovosten, saj daje boljše 

rezultate pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo tako učenci kot učitelji.  

 

 

5.2.1 Klasičen (tradicionalen) model sodelovanja 

 

Klasičen model sodelovanja se ohranja tam, kjer se postavlja koncept svetovanja tako, da se 

učitelja »zadolži« za pouk in učenje učencev, svetovalnega delavca in starše pa za pomoč pri 

drugih ravneh učenčevega razvoja. Torej je za ta model sodelovanja značilno, da šolska 

svetovalna služba prevzame vlogo učiteljevega »servisa«.  

 

Bistvo klasičnega modela sodelovanja med šolsko svetovalno službo in učitelji je v tem, da 

učitelj učenca, s katerim ima težave, pošlje k svetovalnemu delavcu, ta pa mu nato skuša 

pomagati pri reševanju težav. Za učitelja je problem tako odpravljen in učenec se vrne v 

razred - k učitelju (Resman, 1997). Lahko bi rekli, da svetovalni delavec poskrbi za vse 

probleme, ki se pojavljajo.  

 

 napotitev  tretman 

 

Slika 1:Skica klasičnega modela sodelovanja med učitelji in šolskimi svetovalnimi 

delavci (Anserllo, Sweet, 1992, v Resman, 1997, str. 128). 

 

Kot je razvidno iz skice, se po tem modelu učitelj distancira od problemov in vprašanj učenca; 

kar pomeni, da učenca samo pošlje k svetovalcu in s tem prenese vso odgovornost za rešitev 

problematike na svetovalno službo. Resman (prav tam, str. 128) poudarja, da tak odnos učitelj 

včasih pričakuje tudi v primeru, ko gre za učne težave učenca, ki ni dobro razumel njegove 

razlage, kar pa ni smiselno, saj svetovalni delavec brez sodelovanja učitelja ne more vedeti, 

zaradi česa in kje je prišlo do nesporazuma med učiteljem in učencem. Ob tem pa opozori, da 

če »postane to prevladujoča (temeljna) oblika sodelovanja, potem tudi celotno delo (koncept) 

svetovalca dobiva značilnosti individualno in kurativno usmerjenega svetovalnega dela.« Gre 

učitelj svetovalec učenec 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

56 
 

torej za sodelovaje samo z enim udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa in v primeru, 

ko so se težave že pojavile.  

 

Seveda bo šolski svetovalni delavec v posameznih primerih prevzemal intenzivnejše vloge pri 

pomoči posameznim učencem. To bo zlasti v primerih, ko bo težava take vrste in intenzitete, 

da bo presegala učiteljevo usposobljenost in delovne obveznosti.  

 

Zavedati se je potrebno, da učitelji niso usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela kot 

specialisti in da to tudi ni njihova osnovna, edina naloga. Po drugi strani pa je, kar zadeva 

tako strategijo dela, potrebno previdno ravnanje, da ne bi učitelja preveč trgali od njegovih 

izobraževalnih (učnih) obveznosti. Učitelji so torej najbolj usposobljeni za poučevanje in 

vodenje učnega procesa, kar pa ne pomeni, da so odvezani nuditi pomoč učencem ob tistih 

vprašanjih, ki niso vezana samo na učenje in učni uspeh učenca (Resman idr, 1999). Resman 

(1997, str. 129) na podlagi svoje raziskave ugotavlja, da 31,7% svetovalnih delavcev izjavlja, 

da učitelji največkrat in pogosto v njih vidijo človeka, ki bo namesto njih reševal vzgojne in 

druge probleme v razredu. 

 

Šolska svetovalna služba se mora integrirati s šolo in kolektivom. Tradicionalen način 

sodelovanja pa je značilen za svetovalne delavce, ki se niso integrirali z delom in učitelji. Ta 

način jim je lahko tudi vsiljen, če učitelj, kot je že bilo omenjeno, misli, da je njegova naloga 

le skrb za učenčev učni uspeh, vse ostalo pa je naloga drugih, staršev in svetovalne službe. Z 

učitelji je torej treba razviti sodobni oziroma posvetovalni način sodelovanja. 

 

5.2.2 Sodobni (konsultantski) model sodelovanja – posvetovanje 

 

Otrokov razvoj je v veliki meri odvisen od njegovega počutja v oddelku in šoli, od odnosov 

med učiteljem in učenci, zato tudi svetovanje ni tako učinkovito, če izključuje učitelja. Učitelj 

je v šoli edini vsak dan v neposrednem stiku z njimi in zato tudi prvi v funkciji usmerjanja 

oziroma vodenja učenca. Neposredna pomoč svetovalnega delavca je le del celotnega 

svetovalnega programa (Resman, 1997).  Torej posvetovalni model pomeni tako imenovani 

procesni model, pri katerem, kot poudarja Kalin (2004), gre za medsebojno sodelovanje 

učitelja in svetovalnega delavca pri reševanju problemov. Vključuje priznavanje medsebojnih 

kompetenc, spoštovanje drug drugega, s tem pa tudi delitev odgovornosti in vzpostavljanje 

enakopravnosti pri reševanju nastale situacije oziroma določenega problema.  
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Na tem mestu še enkrat omenimo opredelitev posvetovanja, kot jo navaja Dougherty (1990, v 

Pečjak in Košir, 2012) in sicer opredeljuje posvetovanje kot proces, v katerem svetovalec dela 

s posvetovancem na reševanju problema svetovanca, s ciljem, da na določen način pomaga 

obema – posvetovancu in svetovancu. 

 

Bistvo tega modela je, da skrb za otrokovo delo v razredu in njegov razvoj še vedno ostaja 

učitelju, svetovalni delavec pa mu je v pomoč, da bo vse skupaj lažje obvladoval. Njuno 

sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba strokovnjaka, ki vsak s svojega vidika poznata in 

spoznavata učenca in sta mu ob delu lahko tudi vsak po svoje v pomoč. Zato tudi pri 

reševanju vprašanj dela učencev sodelujeta kot kolega, spoštujeta znanje in izkušnje drug 

drugega (Resman, 1997). Svetovalni delavec in učitelj skupaj analizirata učne in druge 

situacije, vzroke za nastale težave, iščeta poti in načine, kako učencu pomagati. Ob tem še 

določita, kaj bo naredil pedagog, kaj učitelj in kaj starši, kdaj in kako bi bilo potrebno 

prilagoditi oblike in metode dela, katere organizacijske spremembe bi bile potrebne. Gre za 

stališče, da je ključna oseba pri vodenju otrok še vedno učitelj. Tak način svetovalne strategije 

je tudi pot za zbliževanje učiteljev in svetovalne službe. Zaradi takega sodelovanja delita tudi 

odgovornost.  

 

  napotitev 

 posvetovanje 

                  neposredni,                                     neposredni, 

                             posredni                          posredni 

                                    tretman               tretman  

 

 

Slika 2:Skica konsultacijskega (posvetovalnega) modela sodelovanja (primerjaj 

Anserllo, Sweet, 1992 v Resman, 1997, str. 132) 

 

Kot prikazuje zgornja slika, posvetovalni model vsebuje neposredno delo svetovalca z 

učencem, pa tudi posredno, s konsultacijami in vključevanjem vseh učiteljev, staršev in po 

potrebi tudi vodstva šole v reševanje problemov. Torej, tak model sodelovanja je značilen za 
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svetovalno službo, ki ji je uspelo pridobiti zaupanje učiteljev, se integrirati z učitelji in 

kolektivom (prav tam). Ta model sodelovanja pokaže, da so enakovredne vse tri vloge 

svetovalnega delavca: svetovalna, posvetovalna, usklajevalna. 

 

Ob takem odnosu, ki ga imata svetovalni delavec in učitelj pri tem modelu, je še posebej 

potrebno biti pozoren, da se svetovalni delavec ne postavlja v nadrejen položaj, ali se učitelj 

zaradi skromnosti in slabše teoretične podkovanosti za reševanje izven učnih problemov, ne 

bo sam postavljal v podrejen položaj. Na vsaki etapi posvetovalnega procesa mu mora biti 

omogočeno enakovredno in enakopravno sodelovanje (prav tam). Zanimivo pa je, da si 

učitelji bolj želijo neposredne pomoči šolske svetovalne službe z določenim učencem in manj 

neposredne pomoči v razredu oziroma svetovanja, kako naj sami ravnajo, da bi se težave 

zmanjšale. Le manjši delež učiteljev pomisli na težave s svojim lastnim ravnanjem, na to, 

kako biti uspešnejši v problemskih situacijah (Bečaj, 1999 v Kalin, 2004).  

 

Pečjak in Košir (2012) poudarjata, da se šolski svetovalni delavec pogosto znajde v situacijah, 

ko učitelji od njega pričakujejo nasvete. Čeprav sodobna posvetovalna usmeritev na področju 

šolskega svetovalnega dela poudarja skupno opredeljevanje in reševanje problema med 

svetovalcem in učiteljem, je v nekaterih situacijah dajanje nasvetov umestno in utemeljeno. 

Pri tem je pomembno, da svetovalec posreduje nasvete na način, ki ne zanika učitelja kot 

strokovnjaka, temveč spodbuja njegov poklicni napredek in učinkovito reševanje problemov.  

 

»Čeprav si učitelji pogosto želijo nasvetov na način preizkušenih »receptov«, je resnična moč 

v posvetovalnem modelu svetovanja« (Kalin, 2004, str. 31). 

 

5.3 Možne ovire pri sodelovanju 

 

Šolska svetovalna služba predstavlja vmesni člen med učitelji, vodstvom šole ter učenci in 

starši na drugi strani. Svetovalna služba ima sorazmerno neodvisen položaj, ki je ponavadi 

povezan s strokovno močjo. Postavljena je na presečišče raznih silnic šolskega delovanja, ki 

pa brez komunikacije z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa ne more opravljati 

svojega dela (Strojin, 1992). Ravno zaradi te pozicije, ki jo ima svetovalna služba na šoli, 

prihaja do raznih težav pri sodelovanju učiteljev s šolskimi svetovalnimi delavci. Problemi pri 

sodelovanju so povezani s prenašanjem odgovornosti drug na drugega, nejasnostjo pri delitvi 

vlog in nejasnostjo v medsebojnih pričakovanjih. Lahko se pojavi občutek ogroženosti ter 
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velika pričakovanja, ki jih ima učitelj do šolskega svetovalnega delavca. Tudi Valančič (2005) 

poudarja, da sodelovanja med učitelji in svetovalnimi delavci žal večkrat ni zaradi strahu, 

občutka manjvrednosti ali nekompetentnosti v primeri z drugimi, ali pa zaradi nestrinjanja z 

ostalimi strokovnjaki. Vemo, da med vsemi ljudmi ne more biti tesnega stika, vendar pa je 

najpomembnejše, da se vzpostavi ustrezen odnos med učiteljem in svetovalnim delavcem, ki 

bo v veliki meri pripomogel k napredovanju učencev in reševanju njihovih težav. V 

nadaljevanju predstavljamo možne ovire, ki se lahko pojavijo pri sodelovanju učiteljev in 

šolske svetovalne službe. 

 

a) Različna in prevelika pričakovanja glede sodelovanja učiteljev in šolske 

svetovalne službe ter nepoznavanje dela šolske svetovalne službe 

Resman (1997) opozarja, da bodo pričakovanja učitelja, ki bo pri delu izhajal iz stališča, da je 

v razredu zato, da poučuje, ostala vprašanja učencev pa so stvar svetovalne službe in staršev, 

bodo seveda drugačna od pričakovanj učitelja, ki gleda širše na svojo vlogo pri delu z učenci. 

Sodelovanje med učiteljem in svetovalnim delavcem bo dobro, če se bodo njuna pričakovanja 

kolikor toliko ujemala, zato je pomembno, da svetovalni delavec učitelje seznani s svojim 

konceptom dela in možnostmi pri nudenju pomoči. Avtor poudarja, da je eden 

najpomembnejših pogojev sporazumevanja in učinkovitega sodelovanja med učitelji in 

svetovalnimi delavci »ugotavljanje pogledov učiteljev na delo šolskega svetovalnega delavca 

ter njegovih potreb in pričakovanj učiteljev na eni strani, ter informiranje učiteljskega zbora o 

naravi dela in realnih možnostih svetovalnih rezultatov« (prav tam, str. 133). Tako bi morala 

svetovalna služba učiteljem in vsem ostalim predstaviti svoj program dela, modele in načine 

reševanja problemov tako, da bi natančno vedeli, kakšna je njihova vloga, kaj lahko od njih 

pričakujejo in kaj tudi svetovalna služba pričakuje od njih. Če učitelji tega ne vedo in imajo 

drugačne predstave in pričakovanja, so lahko razočarani; svetovalno službo vidijo kot breme, 

to pa jih oddaljuje. Nepovezano in neskladno delo z učencem pa obojim lahko vzbuja tudi 

občutek, da drug drugemu nekaj prikrivajo, delajo nekaj za hrbtom.  

 

Tudi Kalin (2004) navaja, da so pogosto problem prevelika pričakovanja, ki jih imajo učitelji 

do svetovalne službe. Ob tem poudarja pomembnost tega, da svetovalni delavci jasno 

opredelijo svojo vlogo in jo tudi nenehno pojasnjujejo učiteljem in vsem preostalim ob jasnem 

soočanju z dejstvom, da mnogi problemi zahtevajo dolgoročno in intenzivno delo. 
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Resman (1997) je s svojo raziskavo ugotovil, da 33,4% svetovalnih delavcev meni, da učitelji 

največkrat ali pogosto od njih pričakujejo, da bodo opravili stvari, za katere niso niti pristojni, 

niti to ni v njihovi moči. To pa tudi pomeni, da ima tretjina učiteljev po mnenju svetovalnih 

delavcev nerealna pričakovanja. 

 

O nepoznavanju delovanja svetovalne službe govori tudi dejstvo, da učitelji njihovo delo 

pogosto povezujejo s poklicnim svetovanjem, testiranji in administracijo.  

 

b) Preobremenjenost šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev 

Delovnih nalog učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev je iz leta v leto več. Oboji so veliko 

novih delovnih nalog dobili z integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne šole, z 

uvajanjem koncepta nadarjenih in koncepta učnih težav. Z dneva v dan se povečuje število ur 

dodatne strokovne pomoči učencem in vedno bolj je poudarjen individualni pristop k učencu. 

Učitelji in svetovalni delavci so torej preobremenjeni z raznimi nalogami in dolžnostmi, ki jih 

morajo opraviti, zato pa tudi zmanjka časa, ki bi ga lahko namenili učinkovitemu 

medsebojnemu sodelovanju.  

 

Povečala se je intenzivnost in obseg dela svetovalnih delavcev. Seveda pa bi bilo potrebno 

resno proučiti obremenjenost svetovalnih delavcev z nalogami, ki niso njihove. 

Pogosti krivci za preobremenjenost svetovalnih delavcev so  ravnatelji šol, saj imajo napačno 

predstavo o delu in delovnih nalogah svetovalne službe. Velikokrat svetovalni delavci 

predstavljajo desno roko ravnateljem, ki jim nalagajo preveč delovnih nalog, katere pa ne 

sodijo v njihov okvir dela. Izsledki raziskav (Chata in Loesch, 2007 v Vršnik, 2008) kažejo, 

da kar 80% dejavnosti, v katere ravnatelji najpogosteje vključujejo svetovalne delavce, ne 

sodi v opise njihovih nalog po smernicah za šolsko svetovalno delo. Ta dela pa v večini 

obsegajo administrativna dela in dela, povezana z vpisom učencev. Podoben problem je 

pokazala tudi raziskava Kirchner in Setchfield (2005) in sicer, da ravnatelji velikokrat 

določijo, katere naloge imajo prednost svetovalcev in te naloge predstavljajo osnovno vrsto 

dejavnosti šolske svetovalne službe.  

 

Na problem primanjkovanja časa za določene vrste dejavnosti in preobremenjenost kažejo 

tudi izjave svetovalnih delavcev: »Svetovalna služba ima še vedno neurejen status. 

Svetovalna služba je mnogokrat vreča brez dna, v katero se še vedno nalagajo različne naloge, 

od administrativnih, ki naše delo preplavljajo, do ustvarjalnih, ki nam dajo zadoščenje in nas 
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energetsko polnijo. Žal je za slednje kar premalo časa.« »Svetovalne delavce na šolah se v 

zadnjem času vedno bolj izkorišča za administrativna dela, nadomeščanje odsotnih učiteljev, 

spremstva, šole v naravi, ipd. Na račun tega pogosto trpi njihovo primarno delo« (Vogrinc in 

Krek, 2012, str. 103-104). 

  

Problemi nastopijo tudi, če je en svetovalni delavec obremenjen s prevelikim številom otrok, 

učencev ali dijakov. Še posebej pogosto se to dogaja srednješolskim svetovalnim delavcem. 

Splošno mnenje teoretikov in praktikov (tudi na mednarodni ravni) je, da naj bi bilo na enega 

svetovalnega delavca 300 do 400 učencev oziroma dijakov. Kadar je to število višje, je tudi 

uresničevanje koncepta že v osnovi ogroženo (Bezić, 2007). 

 

c) Nepripravljenost za sodelovanje, nezaupanje in prenašanje odgovornosti 

Ena od ovir, s katero se šolski svetovalni delavci srečujejo v procesu posvetovanja, je 

nepripravljenost učiteljev za tak način dela, to je za prevzemanje aktivnejše vloge in večje 

stopnje odgovornosti v procesu reševanja problema. Učiteljem je velikokrat bližje 

tradicionalen način dela, ki temelji na tem, da učitelj problematičnega učenca napoti k 

svetovalnemu delavcu, ki nato dela z učencem (Pečjak in Košir, 2012). Kot je že bilo 

omenjeno, je za proces posvetovanja značilno, da sodelujeta tako učitelj kot svetovalni 

delavec. Mnogi učitelji pa se temu skušajo izogniti in zato prelagajo vse dolžnosti na 

svetovalnega delavca, ker se ne čutijo dolžne ukvarjati s temi nalogami. Vzrok za tako 

razmišljanje pa je pogosto slaba usposobljenost učiteljev za tako vlogo. Tudi Kalin (2004) je 

mnenja, da se velikokrat pojavi nejasnost pri delitvi vlog, zaradi česar učitelji ne vedo, kako 

bi reagirali.  

 

d) Občutek ogroženosti 

Kalin (2004) opozarja, da se lahko pojavi občutek ogroženosti, kadar se zdi, da kdo posega v 

učiteljevo strokovno področje. Avtorica dodaja, da imajo nekateri učitelji občutek, da jih 

svetovalni delavci nadzirajo, da jim vsiljujejo svoje načine reševanja težave ter da se 

vmešavajo v njihovo delo. Največkrat prihaja do tega občutka v primerih, ko učitelji ne 

poznajo dela šolske svetovalne službe in svetovalnim delavcev zato tudi ne zaupajo. Če je 

medsebojno sodelovanje dobro in če tako eni kot drugi spoštujejo delo in skupaj 

konstruktivno rešujejo težave, potem ni skrbi, da bi se kdo počutil ogroženega. Zato je treba 

stremeti k kvalitetnemu medsebojnemu sodelovanju. 
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Učiteljem avtonomija v razredu veliko pomeni. Sodelovanje s svetovalno službo se jim 

seveda zdi pomembna, toda to, da nekdo izmed strokovnjakov več ur na teden preživi z njim 

v razredu, ker učno pomoč izvaja v obliki asistence pri pouku, na nek način pomeni ogrožanje 

učiteljeve pedagoške svobode. Še posebno na področju dela z učenci s posebnimi potrebami, 

se učitelji velikokrat počutijo premalo informirani in usposobljeni. Bojijo se kritike, zato je 

pomembno, da se učitelj zaveda, da je predpogoj dobrega sodelovanja s svetovalnim 

delavcem medsebojno zaupanje in to, da znata pobude drugega sprejeti kot dobronamerne. To 

pa se izgrajuje postopoma in se pravo sodelovanje začne v trenutku, ko pride do 

pomembnejših odločitev v zvezi s prešolanjem, ponavljanjem razreda. Takrat pride tudi do 

delitve odgovornosti, ko učitelj začuti, da si resnično želi pomoči svetovalnih delavcev. 

 

Prav tako določena navodila in razlage, ki jih ponujajo svetovalni delavci lahko pri učiteljih 

pomenijo poseganje v njihovo delo, za katero se čutijo bolj usposobljeni kot svetovalni 

delavci. Pri ukvarjanju z različnimi situacijami v razredu, se učitelji gotovo bolje znajdejo in 

imajo več ustreznih izkušenj. Obstaja nevarnost, da učitelji razumejo navodila za drugačno 

ravnanje z otrokom kot kritiko svojega dela-še posebno, če morda obstaja konflikt na osebni 

ravni med učiteljem in svetovalnim delavcem, ali če njun odnos ni najboljši. Učitelji morajo 

imeti občutek varnosti, da bodo pripravljeni spreminjati svoje ravnanje in skupaj s 

svetovalnim delavcem iskati učinkovitejše načine dela (Kalin, 2004). 

 

e) Občutek nemoči 

Pogled in mišljenje, da je iskanje pomoči učitelja pri svetovalnem delavcu izraz nemoči, je 

lahko eden od razlogov, da učitelji ne stopijo v stik s svetovalnim delavcem. Kot pravi 

Resman (1997, str. 137), ta občutek nemoči učitelja »izvira iz suverenosti in avtonomnosti 

njegovega dela z učenci v razredu. Če ima učitelj probleme in težave z delom učencev, če ne 

obvladuje situacije v oddelku, potem se boji kritik svojih kolegov in drugih, da je edino on 

kriv za nastalo situacijo, da je to izraz neznanja in nesposobnosti za delo v razredu«. Avtor 

dodaja, da to pri nas ni prav posebno pereč problem, saj le 13,1% učiteljev vedno ali včasih 

doživlja ta občutek. Vendar je nanj vseeno potrebno biti pozoren ter prepričati učitelje, da so 

konsultacije s kolegi logične in potrebne zaradi lažjega in uspešnejšega dela z učenci (prav 

tam). Torej potrebno je preseči miselnost, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti učiteljev. 
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f)  Neustrezna komunikacija 

Neustrezna komunikacija med svetovalnim delavcem in učiteljem je tudi eden izmed vzrokov 

za neuspelo medsebojno sodelovanje. Gordon (1992) poudarja, da če želimo uspešno 

komunicirati, potem ne smemo ukazovati, moralizirati, opozarjati, svetovati oziroma 

sugerirati, poučevati in navajati logičnih argumentov, etiketirati, kritizirati, analizirati, 

diagnosticirati, zasliševati, … Torej se je v procesu svetovanja potrebno izogibati ti. jezika 

nesprejemanja, ki omogoča dvostransko komunikacijo, je nekonstruktiven, ljudem povzroča 

občutke krivde, onemogoča izražanje pravih občutij, krepi slabo samovrednotenje in 

obrambo. 

 

Kristančič (1995) opozarja na ovire, ki preprečujejo uspešno komunikacijo, in te so:  

 dominantnost učitelja ali svetovalnega delavca v pogovoru, 

 pasivnost učitelja ali svetovalnega delavca, 

 distanciranost učitelja ali svetovalnega delavca, 

 uporaba pritiska,  

 pokroviteljsko vedenje, 

 jezik nesprejemanja. 

 

Mnogi nesporazumi v komunikaciji so lahko tudi čustvene narave, ki pogosto izhajajo iz 

nezaupanja med sogovornikoma, kar lahko privede tudi do dvomov o sporočilu. Tako 

svetovalni delavci kot učitelji se morajo najprej naučiti medsebojnega poslušanja in 

spoštovanja, si pridobiti zaupanje, šele nato bo komunikacija uspešna in bo prinašala 

rezultate. 

 

Brajša (1995) navaja, kako bi se v zbornicah morali pogovarjati, kar pa velja tudi za 

komunikacijo med učitelji in svetovalnimi delavci. Poudarja, da bi se morali vzajemno 

poslušati, ne pa le drug drugemu govoriti, saj je pogovor poslušanje, ne le govorjenje. Seveda 

pa morajo imeti veščine aktivnega poslušanja, kar pomeni, da morajo predelati in razmisliti o 

tem, kar so slišali. Lastna razmišljanja morajo sogovorniku povedati in se zavedati, da so v 

pogovoru enakopravni, enakovredni in enako cenjeni, kajti le tako so zmožni ustvarjalno in v 

obojestransko zadovoljstvo komunicirati. Avtor je mnenja, da morajo v predlogih drugih 

iskati pozitivno in koristno in hkrati predlagati primerne, uporabne in uresničljive rešitve. Ob 

vsem tem pa je potrebno, da iščejo, dajejo in sprejemajo povratne informacije. 
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g) Strokovna usposobljenost učitelja 

Sodelovanje med učiteljem in svetovalnim delavcem ter njun način reševanja problemov je 

odvisen tudi od usposabljanja in usposobljenosti učiteljev za delo z oddelkom in posameznimi 

učenci, ki kakorkoli odstopajo od povprečja. Resman (1997) opozarja, da bi bilo za delo z 

oddelkom kot celoto in posamezniki potrebno učitelje še posebej usposabljati. Če je učitelj za 

delo z oddelkom (ne le za vodenje učnega procesa, ampak tudi za obvladovanje drugih 

vprašanj) dobro usposobljen, lahko dobro sodeluje s svetovalnim delavcem. Ne gre pa si to 

idejo predstavljati v tem smislu, da potem dobro usposobljen učitelj za delo s posameznimi 

kategorijami učencev svetovalnega delavca ne potrebuje več. Torej se učitelj za delo z učenci, 

ki zahtevajo posebno obravnavo in pomoč, »nikoli ne bo toliko usposobil, da bi bila pomoč 

svetovalnega delavca nepotrebna« (prav tam, str. 134). 

 

h) Etične ovire za sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev 

Šolski svetovalni delavci so, ko nudijo pomoč svetovancem, postavljeni pred etično oviro. 

Zavezani so strokovno-etičnemu vidiku in držati se morajo pravno-formalnih aktov. Oba 

vidika opisuje Resman (1995). Pravno-formalni model izhaja iz zaščite posameznika pred 

nepooblaščenim poseganjem v zasebnost. To pomeni, da se nobenega podatka ne sme zbirati, 

če to ni dovoljeno z zakonom ali pa posameznik to posebej ne dovoli. Pravno-formalna 

zaščita velja za vse vrste osebnih podatkov in se ne ozira na namen zbiranja. Vseeno je, ali gre 

za splošne osebne podatke in splošne namene institucij, ali pa za intimnejše podatke, ki so 

potrebni za osebno svetovanje posamezniku. Strokovno-etičnemu vidiku pa je izhodišče 

pomoč človeku, torej tudi otroku oziroma učencu. Poznavanje posameznika, osebnih 

značilnosti in lastnosti posameznika je pogoj nudenja pomoči in osebnemu svetovanju. 

Značilnost tega vidika je tudi tajnost povedanega v svetovalnem odnosu. Na tem so zasnovani 

etični kodeksi svetovalnega dela (prav tam). 

 

Osnovna dilema, ki jo mora svetovalec razrešiti v dobro učenca, je v tem, kateremu vidiku 

dati prednost. Na primer pravno-formalnemu vidiku konkretne okoliščine največkrat niso 

pomembne za presojo, za strokovno-etično presojo pa je ključna prav ocena konkretnih 

okoliščin (prav tam). 
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5.4 Možnosti izboljšanja sodelovanja 

 

Temeljni namen sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev je doseganje višje kakovosti 

šole, izobraževanja, boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov. Hkrati pa to prinaša s seboj 

večje zadovoljstvo in ustreznejšo socialno klimo v posamezni organizaciji in to posredno spet 

vpliva na doseganje kakovosti – brez kakovostnih odnosov je namreč težko pričakovati 

kakovost na drugih področjih, kot sta učenje in poučevanje.  

 

Kalin (2004) poudarja, da je za dobro sodelovanje med učitelji in svetovalnimi delavci 

pomembno omogočati sodelovanje in participacijo vsakega posameznika, spodbujati 

iniciativnost, ustvarjalnost in aktivnost, se zavedati nujnosti interakcije in premagovanja 

togosti tudi s podjetniško miselnostjo in prevzemanjem tveganja. In ne nazadnje: pomembno 

mesto imata tudi evalvacija in refleksija, brez katerih bi si težko predstavljali kakršen koli 

razvoj na podlagi izkušenj.  

 

Ker se je posvetovanje oziroma vključevanje učiteljev pri reševanju večine šolskih problemov 

pokazalo kot učinkovitejše kot tradicionalen način dela, je smiselno, da šolski svetovalni 

delavec učitelje spodbuja k temu načinu dela. Davis in Garrett (1998 v Pečjak in Košir, 2012) 

navajata nekaj načinov, kako lahko svetovalni delavec izboljša sodelovanje z učitelji: 

 

1. Vzpostaviti je potrebno stik z vsemi učitelji 

Ko svetovalni delavec prične s svojim delom na šoli, je običajno predstavljen 

celotnemu kolektivu učiteljev, ne da bi bila njegova vloga na šoli kakorkoli 

opredeljena oziroma pogosto na način »Če ugotovite, da imajo vaši učenci težave, jih 

pošljite k šolskemu svetovalcu.« Zato je smiselno, da si svetovalni delavec vzame čas 

za pogovor z vsakim učiteljem posebej. Tako lahko pojasni svojo vlogo na šoli in 

učitelje povabi k skupnemu reševanju problemov. Opozori lahko na večjo učinkovitost 

skupnega reševanja problemov ter izpostavi strokovno kompetentnost učiteljev za tak 

način dela. 

 

2. Ob napotitvi učenca se je potrebno posvetovati z učitelji, ki tega učenca 

poučujejo 

Svetovalni delavec bo posvetovanje kot običajen način dela v šolo najučinkoviteje 

uvedel, če bo ob napotitvah učencev s strani učiteljev učitelje postopoma začel 
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vključevati v proces reševanja problemov. V primeru napotitve učenca je smiselno 

posvetovanje svetovalca z vsemi učitelji, ki tega učenca poučujejo. Učitelji 

predstavljajo pomemben vir informacij o učencu, ob enem pa je lahko njihova 

vključenost v proces reševanja problemov učinkovita tudi zato, ker imajo učitelji 

številne možnosti nudenja pomoči učencem. Učitelja lahko svetovalni delavec 

povpraša tudi o njihovih predlogih za pomoč obravnavanemu učencu. S tem 

svetovalni delavec učiteljem tudi sporoča, da je na njihovi strani in da je lahko z 

njihovo pomočjo bolj učinkovit pri pomoči učencem. 

 

3. Potrebno je opazovati razredno dinamiko 

Koristno je, če svetovalni delavec ob predhodnem privoljenju učitelja obišče razred in 

opazuje vedenje določenih učencev pri pouku. Na ta način pridobi številne nove 

informacije o vedenju učencev, poleg tega pa se učitelji običajno pozitivno odzovejo 

na tovrstne hospitacije, saj svetovalni delavec na ta način pokaže tudi pripravljenost 

pomagati učitelju pri delu z učenci. 

 

4. Potrebno je podpirati in vključevati učitelje kot zaupnike učencev 

Pogosto se dogaja, da se učenci po pomoč lažje kot na svetovalnega delavca obrnejo 

na učitelje, s katerimi so v pogostejših stikih. Namesto da bi se svetovalni delavci 

zaradi tega počutili ogrožene, lahko tovrstne situacije izkoriščajo za učinkovitejšo 

pomoč učencem. Tako lahko na primer učitelje prosijo, da prisostvujejo svetovalnim 

razgovorom z učenci, seveda na željo učenca oziroma ob njegovem privoljenju.  

 

Kalin (2004) je mnenja, da imajo svetovalni delavci nekaj možnosti za učinkovitejše delo z 

učitelji. Vsak lahko skozi naravo svojega dela, obstoječe stanje in najbolj kritine situacije 

razbira potrebe, na katere more in mora ogovoriti s svojim znanjem, strokovnostjo, 

usposobljenostjo in osebno zavzetostjo. Avtorica predlaga nekaj osnovnih izhodišč za 

sodelovanje med svetovalnimi delavci in učitelji in sicer pravi, da je pomembno:  

 ustrezno informirati učitelje o naravi dela in realnih možnostih svetovalnih rezultatov,  

 presegati miselnost, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti učiteljev, 

 zavedati se, da učitelji potrebujejo usposabljanje za delo z oddelkom, 

 iskati ustrezne načine, oblike sodelovanja med učitelji in svetovalno službo,  
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 šolska svetovalna služba naj skrbi tudi za učitelje in njihove težave (ustrezne 

možnosti, čas, organizacijska struktura), 

 oblikovati ustrezno sodelovalno klimo, 

 biti učiteljem v pomoč pri raziskovalnem delu, akcijskem raziskovanju, drugih 

razvojnih nalogah in projektih, 

 omogočati supervizijo, spremljanje, reflektiranje učiteljevega dela, 

 usposabljati učitelje za svetovanje. 

 

Potrebno se je zavedati, da imajo svetovalni delavci dragoceno znanje, s katerim lahko 

načrtujejo, izvajajo in ovrednotijo vsakdanje delo, kar pa je še posebej dragoceno pri uvajanju 

inovacij in preverjanju njihove učinkovitosti. Bečaj (1999 v Kalin, 2004) poudarja, da je 

dragoceno, če lahko svetovalni delavec pomaga učitelju razviti: 

 tehnike spoznavanja učencev, 

 učne oblike in metode, povezane z učno individualizacijo in diferenciacijo, 

 ustrezne načine in pristope za sodelovanje s starši, 

 tehnike obvladovanja socialnih odnosov, 

 spretnosti usmerjanja in svetovalnega dela z učenci. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

6. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 

Šola omogoča celosten ter optimalen razvoj otrokove osebnosti in njegovih potencialov, pri 

čemer pa je potrebno sodelovanje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Najpomembnejše je sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno službo, saj so ti v največji 

meri odgovorni za ustvarjanje klime in pogojev za zdrav razvoj otroka ter njegovega počutja v 

šoli. 

Učitelji se danes pri svojem delu srečujejo z vedno večjimi učnimi težavami, disciplinskimi in 

vedenjskimi problemi učencev ter težavami, ki so vezane na njihov osebnostni in socialni 

razvoj. Pogosto se zgodi, da se učitelji ne čutijo dovolj kompetentni pri reševanju zgoraj 

naštetih problemov, zato je tukaj potrebna pomoč šolskih svetovalnih delavcev oziroma 

njihovo sodelovanje. Tako kot so učitelji nepogrešljivi za šolske svetovalne delavce, so šolski 

svetovalni delavci nepogrešljivi za učitelje. Šolski svetovalni delavec lahko s svojimi 

informacijami, spoznanji in ugotovitvami pomaga učitelju učenca razumeti iz vidikov, ki so 

učitelju nedostopni in s tehnikami, za katere mogoče ni usposobljen. Šolski svetovalni delavec 

informira učitelja o učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih družinskega 

življenja (omogoča celostni pogled na učenca), o drugih posebnostih učenca, ki jih učitelj ne 

more opaziti v oddelku ter skupaj z njim rešuje nastale probleme. 

Glede na to, da smo socialni pedagogi v večini primerov v šoli zaposleni kot šolski svetovalni 

delavci, želim pri raziskovanju v okviru diplomskega dela ugotoviti, v kolikšni meri so učitelji 

in šolski svetovalni delavci sploh pripravljeni sodelovati, kje se pojavljajo ovire in 

pomanjkljivosti sodelovanja. 

 

Glavni namen diplomske naloge je ugotoviti, kako učitelji in šolski svetovalni delavci 

medsebojno sodelujejo ter katere so najpogostejše težave/ovire, ki se pri sodelovanju 

pojavljajo. 

Skladno s predmetom in problemom raziskave, sem si zastavila sledeče cilje: 

 Ugotoviti, kakšno je medsebojno sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev 

(ali so zadovoljni s sodelovanjem). 

 Ugotoviti, kako pogosto učitelji in šolski svetovalni delavci sodelujejo med seboj. 
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 Ugotoviti, kaj učitelji pričakujejo od šolskih svetovalnih delavcev in kaj šolski 

svetovalni delavci pričakujejo od učiteljev. 

 Ugotoviti, zaradi katerih vprašanj/težav se učitelji pri svojem delu najpogosteje 

obračajo na šolske svetovalne delavce. 

 Ugotoviti, katere so največje ovire, ki preprečujejo kakovostno sodelovanje učiteljev 

in šolskih svetovalnih delavcev. 

 Ugotoviti, na katerih področjih bi učitelji še potrebovali pomoč šolskih svetovalnih 

delavcev oz. le to pogrešajo. 

 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 Raziskovalno vprašanje 1: Kakšno je medsebojno sodelovanje učiteljev in šolskih 

svetovalnih delavcev ter kaj pričakujejo drug od drugega pri sodelovanju? 

 Raziskovalno vprašanje 2: Zaradi katerih vprašanj/težav se učitelji pri svojem delu 

najpogosteje obračajo na šolske svetovalne delavce? 

 Raziskovalno vprašanje 3: Katere so največje ovire, ki preprečujejo kakovostno 

sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev? 

8. RAZISKOVALNA METODA 
 

V empiričnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. Uporabila sem delno 

strukturiran intervju, ki je zajemal naslednja področja spraševanja ljudi: o njihovih 

pričakovanjih, zadovoljstvu, o pogostosti sodelovanja, težavah in ovirah, s katerimi se 

srečujejo pri sodelovanju ter o njihovi oceni medsebojnega sodelovanja. Z izbrano metodo 

želim pridobiti celosten vpogled v medsebojno sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne 

službe ter v njihovo doživljanje le-tega. Namen kvalitativnega raziskovanja je raziskovanje 

različnih tem z vidika subjektov – njihovi pogledi in izkušnje.  

 

8.1 Predstavitev vzorca 

 

V svojo raziskavo sem zajela dve osebi ženskega spola, ki sta zaposleni na osnovni šoli 

Šmartno pri Litiji. Obe sta na šoli zaposleni že preko 20 let in sta močno vpeti v strokovno 
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delo in izobraževanje na šoli, ki velja za eno bolj učencem prijazno v tej regiji. Prva oseba je 

diplomirana pedagoginja, ki je v osnovni šoli zaposlena kot svetovalna delavka, druga oseba 

pa je učiteljica razrednega pouka in v tekočem šolskem letu poučuje v 2. razredu. Kot že 

rečeno, imata obe osebi ogromno izkušenj ter strokovnih izpopolnjevanj. Vsakodnevno sta 

vpeti na dogajanje na šoli in imata izkušnjo sodelovanja tako z učitelji kot s svetovalno 

službo. Želela sem, da bi o sodelovanju med učitelji in šolsko svetovalno službo na tej 

osnovni šoli izvedela čim več. 

 

8.2 Raziskovalni instrument 

 

Za izvedbo kvalitativnega raziskovanja sem uporabila deskriptivno metodo. Za tehniko 

zbiranja podatkov sem izbrala metodo spraševanja. Instrument, s katerim sem zbirala podatke, 

je bil delno strukturiran intervju, pri katerem so bila, za lažjo orientacijo in potek samega 

intervjuja, nekatera vprašanja že vnaprej postavljena. Vprašanja so bila odprtega tipa, s 

katerimi sem dobila bolj celostni vpogled v sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe. 

Za to metodo sem se odločila, ker se nisem želela omejiti na vnaprej določene možnosti in ker 

je intervju bolj prožna oblika kot druge raziskovalne metode. 

 

8.3 Potek zbiranja podatkov 

 

Šolo, na kateri delata intervjuvani osebi, si nisem izbrala naključno, ampak sem se najprej 

osredotočila na šole z več učenci in več zaposlenimi, da bi bile izkušnje čim večje in 

dogajanje bolj pestro. Nato sem naredila ožji izbor in se odločila za osnovno šolo Šmartno pri 

Litiji.  

 

Vzpostavila sem kontakt z ravnateljem šole in mu preko elektronske pošte opisala svoje 

raziskovano delo ter moj namen. Dogovorila sva se, da mi uredi intervju z učiteljico 

razrednega pouka in šolsko svetovalno delavko. Za lažjo predstavitev mojega dela, sem tudi 

sama preko elektronske pošte najprej vzpostavila stik z obema intervjuvankama ter jima na 

grobo predstavila temo moje diplomske naloge. Vprašanj jima vnaprej nisem pošiljala, saj 

sem želela, da bi bili odgovori čim bolj iskreni. 

Na intervju sem se pripravila tako, da sem določila okvirne teme pogovora, si vnaprej 

pripravila določena vprašanja, ostala vprašanja pa sem prilagajali trenutni situaciji. Poskušala 

sem, da bi sogovornici čim več povedali sami in da bi lahko izrazili tisto, kar je bistveno zanju 
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in njune izkušnje. Pogovora sem posnela z diktafonom in ju nato dobesedno prepisala. 

Snemanje pogovora sem uporabila predvsem zaradi natančnosti zapisa pridobljenih podatkov 

in zaradi boljšega ohranjanja vsebine. S prostim zapisovanjem pogovora bi bile lahko mnoge 

vsebine izgubljene, hkrati pa bi bil otežen tudi tekoč in spontan potek pogovora, ki sem ga 

želela uresničiti. 

 

Oba intervjuja sta potekala v dveh dneh, oba sta bila posneta na diktafonski zapis. Prvi dan 

sem opravila intervju z učiteljico razrednega pouka, intervju sva opravili v njeni učilnici. 

Zdela se mi je zelo iskrena in odprta za pogovor, vse odgovore pa je podkrepila s strokovnimi 

argumenti. Všeč mi je bil njen nekoliko strog pogled na sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo, pa tudi njeno pričevanje o tem, kako in koliko so delavci iz svetovalne službe 

pripravljeni pomagati in sodelovati z ostalimi učitelji. Skratka, pogovor je potekal v zelo 

prijetni klimi. 

Drugi intervju je potekal dan za tem v kabinetu šolske svetovalne službe s šolsko svetovalno 

delavko. Druga intervjuvanka je na vprašanja odgovarjala nekoliko boj skopo in togo. Bila je 

bolj redkobesedna in bistveno manj odprta za diskusijo o tej temi. Med pogovorom sem imela 

neprestano občutek, da odgovori niso bili iskreni in da se je moji intervjuvanki neprestano 

mudilo, morda tudi zato, ker sta bila pogovora opravljena v mesecu maju in takrat imajo vsi 

šolski delavci malo več dela, saj se bliža konec šolskega leta. Šolska svetovalna delavka mi ni 

postregla s konkretnimi primeri. 

Po opravljenih intervjujih sem se obema lepo zahvalila, ter poudarila, da bodo njuni odgovori 

uporabljeni izključno za izboljšanje ter izpopolnitev moje diplomske naloge, ter razširitev 

osebnega spektra in raziskovalnega dela. 

 

Gre za majhen vzorec, zato ugotovitve, ki jih bom dobila, ne bom mogla posplošiti na celotno 

populacijo, ampak veljajo zgolj za mojo raziskavo. 

 

8.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke sem obdelala v več zaporednih korakih. Najprej sem naredila transkripcijo oziroma 

prepis intervjuja. Pogovor sem dobesedno prepisala. Po večkratnem branju intervjujev in 

določitvi vsebinsko pomembnih delov besedila, sem določila enote kodiranja. Presodila sem, 

katere informacije so pomembne za mojo raziskavo in jih v nadaljevanju analizirala. Pri 

kodiranju sem uporabila induktiven pristop; kod nisem pripravila vnaprej, ampak sem jih 
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določila na podlagi kodiranih enot, torej na podlagi besedila. Najprej sem zapisala kode prvega 

reda, ki predstavljajo skrajšan zapis pomembnih delov besedila, nato pa sem le-te združila v 

manjše število kod drugega reda oziroma kategorije, ki so vsebinsko širše enote. Tako sem 

dobila končne kategorije, ki sem jih kasneje primerjala. Dobljene kategorije so mi služile kot 

izhodišče za interpretacijo intervjujev, hkrati pa sem jih oblikovala v grafično shemo. Nato 

sem pogovora analizirala in ju primerjala med seboj. Rezultate sem smiselno povezovala s 

teoretičnim delom. 

 

8.4.1 Delni kodiran prepis intervjuja z učiteljico razrednega pouka (primer 

kodiranja) 

 

Intervju z učiteljico Kode 1. reda Kode 2. reda - Kategorije 

Opišite Vaše sodelovanje s 

šolsko svetovalno službo in kaj 

kot učitelj pričakujete od šolske 

svetovalne službe? 

 

Kot pove že samo ime te službe 

(šolska svetovalna služba), od 

nje pričakujem, da mi v primeru 

težav priskoči na pomoč in 

svetuje. Ko začutim, da sama 

kakšnemu učencu ne znam 

pomagati (tako na učnem kot 

tudi na vzgojnem področju), ko 

imam težave s katerim izmed 

staršev, se obrnem na šolsko 

svetovalno službo. Izkušnje s 

šolsko svetovalno službo pa so 

zelo različne. Do letošnjega 

šolskega leta niti nisem 

potrebovala veliko njihove 

pomoči, saj sem sama obvladala 

delo z učenci in starši. V 

letošnjem šolskem letu pa moja 

izkušnja s sodelovanjem s 

svetovalno službo ni bila 

najboljša. 

 

Zaradi katerih vprašanj, težav 

se največkrat obračate na šolske 

svetovalne delavce? 

 

V letošnjem šolskem letu sem se 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pomoč in svetovanje 

 

-Učencu ne zna pomagati 

na učnem in vzgojnem 

področju 

 

-Težave s starši 

-Obračanje na šolsko 

svetovalno službo 

-Zelo različne izkušnje 

 

 

 

 

 

 

-Izkušnja s sodelovanjem 

ni najboljša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pričakovanja učiteljev 

 

 

-Težave, vprašanja, zaradi 

katerih se obračajo po pomoč 

k šolski svetovalni službi 

Področja sodelovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Izkušnja sodelovanja s 

šolsko svetovalno službo 
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obrnila na šolske svetovalne 

delavce z vprašanji: kako 

vzpostaviti pozitivno klimo v 

razredu?; kako pomagati otroku 

z nekontroliranimi čustvenimi 

izbruhi?; zakaj mora učitelj sam 

izpolniti dokumentacijo za 

postopek usmerjanja? V mesecu 

februarju sem prosila svetovalno 

službo za izvedbo predavanja in 

delavnic z naslovom Kako 

pomagati otroku pri branju. 

Torej, če strnem, nekako sem se 

največkrat obračala na 

svetovalno službo zaradi 

učenčevih učnih ali vzgojnih 

težav, vse pogosteje se pojavljajo 

tudi težavni starši. 

Odgovori s strani svetovalne 

službe so bili: nimamo časa. 

Imamo preveč projektov. Z 

vsakim  učencem rešuj probleme 

individualno … Pogrešala sem 

vključitev svetovalne službe v 

razred. 

 

-Kako vzpostaviti 

pozitivno klimo 

-Pomoč otroku z 

nekontroliranimi 

čustvenimi izbruhi 

-Sam izpolni 

dokumentacijo za 

postopek usmerjanja 

 

-izvedba predavanja in 

delavnic 

 

 

-zaradi učenčevih učnih 

in vzgojnih težav 

 

-težavni starši 

 

-nimamo časa 

-preveč projektov 

-reševanje problemov 

individualno 

-vključitev svetovalne 

službe v razred 

 

 

 

-Težave, vprašanja, zaradi 

katerih se obračajo po pomoč 

k šolski svetovalni službi 

Področja sodelovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Težave, vprašanja, zaradi 

katerih se obračajo po pomoč 

k šolski svetovalni službi 

Področja sodelovanja 

 

-Izkušnja sodelovanja s 

šolsko svetovalno službo 

 

-Potreba po pomoči šolske 

svetovalne službe 
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju predstavljam rezultate opravljenih intervjujev z učiteljico in šolsko svetovalno 

delavko. Rezultate sem poskušala interpretirati tako, da sem se navezovala na teorijo, 

predstavljeno v teoretičnem delu diplomske naloge. 

 

Pri obeh intervjuvankah sem se dotaknila enakih tem. Predvsem me zanima, kakšno je 

sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe, kako le-to ocenjujejo, zaradi katerih 

vprašanj se učitelji najpogosteje obračajo po pomoč k šolski svetovalni službi, katere so ovire, 

ki preprečujejo kakovostno sodelovanje in kje vidita možnost za izboljšanje sodelovanja. Prav 

tako med zanima pogled učiteljice in svetovalne delavke na njuno medsebojno sodelovanje. 

 

9.1 Kategorije in kodirne enote 

 

Po opravljenih intervjujih in postopku kodiranja, sem se lotila analize intervjujev. S 

postopkom kodiranja sem izluščila 12 kategorij, ki se dotikajo pomembnih področij glede 

sodelovanja učiteljev in šolske svetovalne službe. Nekatere kategorije kažejo tudi na pozitiven 

odnos in kritiko medsebojnega delovanja. 

 

Dobila sem sledeče kategorije: 

 Delo učitelja ter šolske svetovalne službe (v nadaljevanju ŠSS); 

 Dejavnost učitelja v razredu in dejavnost šole; 

 Šolska klima; 

 Pričakovanja učiteljev ter pričakovanja ŠSS glede medsebojnega sodelovanja; 

 Težave, vprašanja, zaradi katerih se obračajo po pomoč k ŠSS-PODROČJA 

SODELOVANJA; 

 Izkušnja sodelovanja s ŠSS/učitelji; 

 Pogostost sodelovanja; 

 Možnost izboljšanja sodelovanja; 

 Načini sodelovanja; 

 Zadovoljstvo z dobljeno pomočjo ŠSS; 

 Ovire pri sodelovanju s ŠSS; 

 Naloge ŠSS. 
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Tekom prepisovanja intervjuja in določanja kodirnih enot ter kategorij, sem opredelila, kot že 

rečeno, 12 kategorij, pri katerih so določene enote kodiranja skupne obema intervjuvankama, 

nekatere pa so specifične le za posamezno intervjuvanko. 

 

     Učiteljica razrednega pouka               Šolska svetovalna delavka 

DELO UČITELJA TER ŠSS 

- Poučevanje (1.-5. razred) 

-Oddelek podaljšanega bivanja 

-Prilagajanje različnim potrebam učencev 

-Delo s starši 

-Govorilne ure, roditeljski sestanki, 

individualni pogovori 

-Sodelovanje z učiteljicami individualne 

pomoči 

 

- ŠSS se vključuje v vzgojno-izobraževalni 

proces 

-smernice dela 

-LDN, Rokovniki in koledarji MIZŠ 

 

DEJAVNOST UČITELJA V RAZREDU IN DEJAVNOST ŠOLE 

-Pozornost učni snovi 

-Navajanje na red 

-Medsebojno spoštovanje 

-Spoštovanje do učiteljev in drugih odraslih 

-Osvajanje pozitivnih življenjskih vrednot. 

-Dejavnosti, usmerjene v razvijanje dobrih 

odnosov 

-Pohvalno ocenjujejo odnose 

ŠOLSKA KLIMA 

-Pozitivna klima 

 

-Pozitivna klima 

-Izražajo svoje dobro počutje 

-Pohvalno ocenjujejo odnose 

PRIČAKOVANJA UČITELJEV TER PRIČAKOVANJA ŠSS GLEDE 

MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA 

-Pomoč in svetovanje v primeru težav 

 

- Strokovnost 

-Odgovornost 

-Odkrit odnos 

 

TEŽAVE, VPRAŠANJA, ZARADI KATERIH SE OBRAČAJO PO POMOČ K ŠSS-

PODROČJA SODELOVANJA 

-Učencu ne zna pomagati na učnem in 

vzgojnem področju 

-Težave s starši 

-Kako vzpostaviti pozitivno klimo 

-Pomoč otroku z nekontroliranimi 

čustvenimi izbruhi 

-Sama izpolni dokumentacijo za postopek 

usmerjanja 

-Izvedba predavanja in delavnic 

-Zaradi učenčevih učnih in vzgojnih težav 

-Težavni starši 

-Vključitev ŠSS pri delu z razredom 

-Izvedbe predavanj, delavnic 

-Izvedbe timskih sestankov 

-Pomoč pri razrednih projektih 

-Socialna pomoč družinam 

-Zelo širok spekter vprašanj 

-Vprašanja organizacijske narave, v zvezi z 

dokumentacijo, nasveti 

-Obravnava zahtevnejših primerov (učenec, 

ki ne zmore kontrolirati vedenja, konflikti v 

razredu, zdravstvene težave učenca) 
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IZKUŠNJA SODELOVANJA S ŠSS/UČITELJI 

-Izkušnja s sodelovanjem ni najboljša 

-Nimajo časa 

-Preveč projektov 

-Reševanje problemov individualno 

-Vključitev svetovalne službe v razred 

-Nasveti, kako pomagati, kako reševati 

določene situacije 

-ŠSS ni naredila vsega, kar bi lahko 

-Pogosto obračanje po pomoč v ŠSS, le-ta 

ni zaznala odziva 

 

-Vzpostavljen dober odnos 

-Na vseh področjih poteka zelo dobro 

-Avtonomno odločanje učitelja o pomoči 

 

 

POGOSTOST SODELOVANJA 

-S ŠSS samo nujno 

 

-Poteka dnevno 

-Želijo informacije, posvetovanje ali 

pomoč in vključitev ŠSS pri delu z 

razredom 

-Vsak dan 

-Oglasi se več učiteljev 

MOŽNOST IZBOLJŠANJA SODELOVANJA 

-ŠSS mora poznati učence, ki odstopajo na 

učnem oz. vedenjskem področju 

-Prenašanja znanja na ostale učitelje v 

obliki izobraževanj oz. delavnic 

-Jasno opredeliti naloge ŠSS 

-ŠSS mora biti prilagodljiva 

-Ukrepati, ko učitelj začuti potrebo po 

pomoči 

-Jasna opredelitev nalog ŠSS 

-Točno načrtovanje vključevanja ŠSS 

-Dodatni svetovalni delavec 

-Timsko delo, jasno določene naloge in 

odgovornosti 

-Večje medsebojno zaupanje in spoštovanje 

 

NAČINI SODELOVANJA 

-Učenec moti pouk, pošljem v pisarno ŠSS 

-Ni izvedljivo 

  

- Učitelji sami pridobijo informacije, sami 

rešijo težavo 

-Napotijo učenca v svetovalno službo 

-Učenec že obravnavan 

-Sami ne bodo zmogli rešiti problema 

-Pogovor z učencem 

-Vključitev drugih učencev 

-Pogovor z učiteljem, razrednikom 

-Skupno odločanje o nadaljnjem ravnanju 

 

ZADOVOLJSTVO Z DOBLJENO POMOČJO ŠSS 

-Nezadovoljna 

-Previsoka pričakovanja? 

 

-Pomoč vedno dobijo 

-Namen ni zadovoljstvo učiteljev 

-Želijo drugačen odziv, ne morejo biti 

zadovoljni z dobljeno pomočjo 
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OVIRE PRI SODELOVANJU S ŠSS 

-Toliko projektov do konca šolskega leta 

-Kaj je primarno delo ŠSS na šoli 

-Naloge si drugače razlaga kot ŠSS oz. 

pričakuje preveč 

-preobremenjenost ŠSS 

 

-Vprašanja, ki niso vezana na delo ŠSS, so 

moteča 

-Ovirajo ostale dejavnosti 

-Druga nujna opravila 

-Ne morejo se takoj odzvati 

-Učitelji se ne strinjajo s predlogi 

-Prezasedenost ŠSS 

-ŠSS kot servis, ne kot partner 

-Ne želi vključitve ŠSS 

-Časovne ovire, obremenjenost 

-Občutek ogroženosti 

-Bojijo se kritike svojega dela 

NALOGE ŠSS 

-(Nepoznavanje nalog ŠSS) -ŠSS se vključuje v vzgojno-izobraževalni 

proces 

-Smernice dela, LDN, rokovniki in 

koledarji MIZŠ 

-Prednostne naloge ŠSS 

-Delo z učenci 

-Delo s starši in učitelji 

 

 

Tabela 1: Prikaz kategorij in kodirnih enot za obe intervjuvanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

78 
 

V nadaljevanju predstavljam shematski prikaz vsebine intervjujev, v katerega bosta vključeni 

obe osebi glede na prevladujoče teme. Ob koncu je priložena tudi legenda za boljše 

razumevanje celotne sheme. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

NALOGE ŠSS 

»… Sprašujem se, kaj je 
primarno delo ŠSS na šoli? So to 
različni projekti?« 

 

»… naloge so kompleksne. Služba se 
vključuje v vzgojno-izobraževalni 
proces.« 

-naloge ŠSS določajo smernice dela, 
letni delovni načrt 

- izberejo se prednostne naloge ŠSS 

 

-poučevanje (1.-5. razred) 

-dnevno delo v oddelku 
podaljšanega bivanja 
(poučevanje in delo podaljšanem 
bivanju se razlikuje) 

»… oboje pa zahteva dobro mero 
prilagodljivosti različnim potrebam 
učencev.« 

-pozornost namenja učni snovi 

-navaja učence na red, na 
spoštovanje do učiteljev» …ter 
osvajanju pozitivnih življenjskih 
vrednost, pa tudi spodbujanje 
ustvarjalnosti ter njihove 
samostojnosti.« 

 

-prednost ima delo z učenci 

»… pomoč pri obvladovanju težav, 
stisk glede samega učnega procesa, 
odnosov z vrstniki, …« 

-delo z učitelji in starši 

-»Na šoli poteka vrsta dejavnosti, ki 
so usmerjene v razvijanje dobrih 
odnosov …« 

 

ŠOLSKA KLIMA 

-sodelovanje, svetovanje in pomoč 

 

 

 

 

-vsi udeleženci vzgojno-
izobraževalnega procesa izražajo 
svoje dobro  počutje 

-pohvalno ocenjujejo odnose 

-po 

POZITIVNA 

KLIMA 

 

MEDSEBOJNO 

SPOŠTOVANJE 

DELO UČITELJA TER ŠSS 
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TEŽAVE, VPRAŠANJA, ZARADI KATERIH SE OBRAČAJO PO POMOČ K ŠSS-PODROČJA SODELOVANJA 

»Ko začutim, da sama kakšnemu 
učencu ne znam pomagati, tako na 
učnem kot tudi na vzgojnem 
področju ...« 

-težave s starši 

-vprašanje vzpostavljanja pozitivne 
klime 

-vprašanje pomoči otroku z 
nekontroliranimi čustvenimi izbruhi 

-izvedba predavanj in delavnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

-posvetovanje ali pomoč in 
vključitev ŠSS pri delu z razredom 

»Poleg tega pa so tu še izvedbe ali 
organizacije predavanj, delavnic, 
timskih sestankov ...« 

-vprašanja organizacijske narave v 
zvezi z dokumentacijo 

-skupni načrti reševanja 
problematike posameznega 
učenca, njegove družine, razredne 
klime 

-obravnava zahtevnejših primerov 
(konflikti v razredu, vzgojne in 
učne težave ...) 

VZGOJNE IN 

UČNE TEŽAVE 

 

PRIČAKOVANJA UČITELJEV TER PRIČAKOVANJA ŠSS GLEDE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA 

-strokovna pomoč in svetovanje 

» …od nje pričakujem, da mi v 
primeru težav priskoči na pomoč in 
svetuje.« 

 

 

 

 

 

 

-strokovnost, odgovornost, odkrit 
odnos 

 

STROKOVNOST 

 

MEDSEBOJNO 

SPOŠTOVANJE 

IZKUŠNJA SODELOVANJA S ŠSS/UČITELJI 

-ne najboljša izkušnja 

-nimamo časa, preveč projektov, 
individualno reševanje problemov 

 »Letos pa sem dobila občutek, da v 
primeru, ko sem pomoč najbolj 
potrebovala, svetovalna služba ni 
naredila vsega, kar bi lahko« 

-ni odziva, ŠSS še vedno ni vključena 

 

 

 

 

- »Glede na pogostost  in vsebino 
pogovorov z učitelji smatram, da 
je vzpostavljen dober odnos«. 

-na vseh področjih sodelovanje 
poteka zelo dobro 

-avtonomnost učitelja glede 
odločanja o pomoči 
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POGOSTOST SODELOVANJA 

-poteka dnevno 

»Vsak dan se glede na potrebe v 
svetovalni službi oglasi več 
učiteljev.« 

 

-s ŠSS samo nujno 

 

 

 

 

NAČINI SODELOVANJA 

-učenec moti pouk 

-pošljem k njej v pisarno 
(tradicionalen način) 

»… ni bilo izvedljivo, saj učenec tega 
ni želel storiti, pa tudi če bi, mu 
nisem zaupala …« 

 

 

 

 

-učitelji sami pridobijo informacije 

-sami rešijo težavo 

-napotijo učenca v svetovalno 
službo 

»… ker vedo, da je učenec že 
obravnavan, ali ker ocenijo, da 
sami ne bodo zmogli rešiti 
problema.« 

-pogovor z učiteljem, razrednikom 

-na koncu sledi skupno odločanje 
vseh strokovnih udeležencev 

TRADICIONALEN 

NAČIN 

SODELOVANJA 

 

MEDSEBOJNO 

SPOŠTOVANJE 

ZADOVOLJSTVO Z DOBLJENO POMOČJO ŠSS 

»… z dobljeno pomočjo svetovalne 
službe nisem bila zadovoljna.« 

 

 

 

 

-pomoč vedno dobijo 

-namen ni zadovoljstvo učiteljev 

»… zagotavljanje pomoči z 
namenom, da vsak učenec razvije 
svoje potenciale in postane 
samostojna, odgovorna oseba.« 

-zadovoljstvo z dobljeno pomočjo 
ni vedno zagotovljeno 
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MOŽNOST IZBOLJŠANJA SODELOVANJA 

-ŠSS bi morala bolj poznati učence 
(tiste, ki odstopajo na 
učnem/vedenjskem področju) 

 »… smotrno, da to znanje prenašajo 
tudi na ostale učitelje  (in starše) v 
obliki izobraževanj oz. delavnic« 

-ŠSS mora biti bolj prilagodljiva 

-ukrepati, ko učitelj začuti potrebo 
po pomoči 

-jasna opredelitev nalog ŠSS 

-točno načrtovanje vključevanja ŠSS 

 

 

 

 

-potreba po dodatnem 
svetovalnem delavcu 

-timsko delo 

-opredelitev odgovornosti 

»… ravnanje ob izrednih situacijah, 
večje medsebojno zaupanje in 
spoštovanje.« 

JASNA 

OPREDELITEV 

NALOG ŠSS 

 

MEDSEBOJNO 

SPOŠTOVANJE 

OVIRE PRI SODELOVANJU S ŠSS 

-previsoka pričakovanja 

 »Sprašujem se: kaj je primarno 
delo ŠSS na šoli? So to različni 
projekti?« 

-učitelji si delo ŠSS razlagajo 
drugače (nepoznavanje dela) 

-preobremenjenost ŠSS 

 

»… vprašanja organizacijske 
narave,  ki niso vezana na delo 
svetovalne službe …« 

-druga nujna opravila in s tem 
daljša odzivnost, 
preobremenjenost ŠSS 

-nestrinjanje učiteljev s 
predlogi, želijo drugačen odziv 

»Kadar učitelj razume 
svetovalno delo kot servis in 
ne kot partnerja ali ne želi 
vključitve svetovalne službe ali 
kogarkoli drugega, časovne 
ovire, obremenjenost.« 

-občutek ogroženosti učiteljev 

-bojijo se kritike svojega dela 

 

 

 

PREOBREMENJENOST 

ŠSS 
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LEGENDA 

      Učiteljica razrednega pouka   Načini sodelovanja 

      Šolska svetovalna delavka                           Ovire pri sodelovanju 

      Delovanje šole                                           Možnosti izboljšanja sodelovanja 

      Izkušnja sodelovanja                                 Stične točke mnenj obeh intervjuvank 

      Področja sodelovanja 

  

Slika 3: Shematski prikaz vsebine intervjuja z obema osebama glede na prevladujoče 

teme 
 

 

9.2 Interpretacija in diskusija rezultatov 

 

Intervju je bil izpeljan na osnovni šoli Šmartno pri Litiji z učiteljico razrednega pouka in s 

šolsko svetovalno delavko z namenom raziskati, kakšen je pravzaprav odnos med učitelji in 

svetovalnimi delavci in kako bi bilo mogoče ta odnos izboljšati, da bi bilo njihovo 

sodelovanje lažje in učinkovitejše. 

 

V svetovalni službi so zaposleni svetovalni delavci različnih profilov. V moji raziskavi je 

sodelovala svetovalna delavka, ki je po izobrazbi pedagoginja. Nasploh pa v naših osnovnih 

šolah v šolski svetovalni službi prevladujejo pedagogi (Vršnik, 2008). Zavedati se moramo, 

da šolski pedagog pri svetovalnem delu z otroki ne more mimo učiteljev. Ker so učitelji vsak 

dan z učenci, ker delajo po predpisanem programu in so v stalnem vzgojno-izobraževalnem 

odnosu in procesu, so tudi prvi najpomembnejši uresničevalci svetovalnih projektov. 

 

Učiteljica razrednega pouka opisuje svoje delo učiteljice. Poudari, da njeno delo zahteva 

»dobro mero prilagodljivosti različnim potrebam učencev«. Pozitivna stran je, da pri svojem 

delu ni le storilnostno naravnana, ampak podpira tudi otrokovo samostojnost, kritičnost in 

ustvarjalnost. Na to nakazujejo njene besede: »Pri pouku tako največ pozornosti namenjam 

učni snovi, takoj za tem oziroma vzporedno s tem pa navajanju učencev na red, medsebojno 

spoštovanje, spoštovanje do učiteljev in ostalih odraslih, usvajanju pozitivnih življenjskih 

vrednot, pa tudi spodbujanju njihove ustvarjalnosti in samostojnosti.« Bečaj (2005) je 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                   Tanja Vajdl; diplomsko delo 

 

83 
 

mnenja, da če bi z vidika šolske kulture presojali, kakšne spremembe bi bile potrebne v našem 

šolskem sistemu, bi se brez dvoma morali odločiti za spreminjanje tradicionalne šolske 

kulture v kulturo, ki bolj podpira otrokovo samostojnost, kritičnost in ustvarjalnost. Avtor 

poudarja, da je taka kultura, ki svojim članom zagotavlja visoko stopnjo psihološke varnosti 

in sprejetosti, kultura dobre skupnosti, v kateri je poudarjeno oblikovanje dobro delujočega 

kolektiva, ki ga lahko dosežemo s kakovostnim delom z razredno skupnostjo, razredništvom 

in tudi intenzivnejšim vključevanjem staršev. Tej kulturi ni vseeno, kako so učenci uspešni na 

učnem področjuu, vendar pa pričakuje, da se bodo učenci, ki se v šoli dobro počutijo, tudi 

dobro in učinkovito učili. Iz besed učiteljice in šolske svetovalne delavke je razvidno, da se ta 

osnovna šola rahlo približuje kulturi dobre skupnosti. Ocenjujeta, da na njuni osnovni šoli 

vlada dobra, pozitivna klima. Zlasti svetovalna delavka temu pritrjuje z besedami: »… 

odgovori staršev in učencev v anketah preteklih let kažejo, da je njihova ocena klime visoka.« 

Hkrati pa poudarja, da »na šoli poteka vrsta dejavnosti, ki so usmerjene v razvijanje dobrih 

odnosov, medsebojno sprejemanje in spoštovanje, toleranco. V pogovorih učenci, starši, 

učitelji, ki so poučevali na drugih šolah, pogosto izražajo svoje dobro počutje in pohvalno 

ocenjujejo odnose in klimo na šoli.« Iz odgovora je razvidno, da je šola na dobri poti h kulturi 

dobre skupnosti; učenci se dobro počutijo, prisoten je dobro delujoč kolektiv, vključeni pa so 

tudi starši. Učiteljica veliko pozornosti namenja delu s starši-»vsakomesečne govorilne ure, 

roditeljski sestanki in pogosti individualni razgovori s starši, ki imajo otroke z učnimi, v 

zadnjem času pa vse pogosteje tudi vedenjskimi težavami« in pa sodelovanju z učiteljicami 

individualne pomoč, saj »je število učencev z odločbo vse večje.« Ob tem se mi poraja 

vprašanje, zakaj ni omenjeno sodelovanje s šolsko svetovalno službo, saj so to tudi vprašanja 

področja, kjer bi bilo sodelovanje s šolsko svetovalno službo smiselno, učinkovito in 

priporočljivo. 

 

Naloge svetovalnih delavcev se v skladu s programskimi smernicami tesno prepletajo z 

nalogami učiteljev. Zato je pomembno ugotoviti, katere so tiste strokovne naloge – problemi, 

pri katerih svetovalni delavci najintenzivneje sodelujejo s skupinami učiteljev. 

Učiteljica se je v letošnjem letu največkrat obračala na šolsko svetovalno službo z vprašanji: 

»… kako vzpostaviti pozitivno klimo v razredu, kako pomagati otroku z nekontroliranimi 

čustvenimi izbruhi«, prosila je tudi šolsko svetovalno delavko za »izvedbo predavanja in 

delavnic Kako pomagati otroku pri branju«. Hkrati navaja, da se je pogosto obračala po 

pomoč k svetovalni delavki zaradi izredno motečega učenca, ki je bil do sošolcev tudi fizično 

in verbalno nasilen. Torej, kot sama pravi: » ...nekako sem se največkrat obračala na 
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svetovalno službo zaradi učenčevih učnih ali vzgojnih težav, vse pogosteje se pojavljajo tudi 

težavni starši«. Tudi Resman in sodelavci (1999, str. 348) so s svojo raziskavo ugotovili, da bi 

učiteljem najbolj prav prišla pomoč svetovalne službe pri »obravnavanju učnih in vzgojnih 

težav posameznih učencev«. Podobnega mnenja kot učiteljica je tudi svetovalna delavka 

glede vprašanj, problemov, zaradi katerih se učitelji obračajo po pomoč. Vendar 

poudarja, da se učitelji obračajo na svetovalno službo »z zelo širokim spektrom vprašanj«, kar 

pa je po mojem mnenju tudi logično, saj sodeluje z večjim številom učiteljev. Gre predvsem 

za vprašanja »organizacijske narave, v zvezi z dokumentacijo, nasveti glede postopkov 

reševanja«, seveda pa tudi »reševanja problematike posameznega učenca, njihove družine, 

razredne klime.« Svetovalna delavka navaja, da si učitelji želijo »informacije, se želijo 

posvetovati ali pa potrebujejo pomoč in vključitev svetovalne službe pri delu z razredom, 

učencem, starši, drugimi učitelji«. Skrbi pa tudi za izvedbo, organizacijo predavanj, delavnic, 

timskih sestankov, nudi pomoč pri izvajanju razrednih ur. Glede na podane odgovore, se 

svetovalna služba ob različnih organizacijsko-administrativnih delih pri sodelovanju z učitelji 

ukvarja predvsem z disciplinsko problematiko in zagotavljanjem učne pomoči, pa tudi z 

vprašanji, kako vzpostaviti pozitivno razredno klimo. Še en dokaz več so besede svetovalne 

delavke, ki opaža večjo intenzivnost obiskov učiteljev, ko » ... gre za obravnavo zahtevnejših 

primerov, npr.: učenec, ki ne more kontrolirati vedenja, konflikti v razredu ...«. Tukaj lahko 

najdemo tudi stične točke z raziskavo Resmana (1996), s katero je ugotovil, da se 34,7% 

učiteljev po pomoč obrača k svetovalnim delavcem zaradi oblikovanja, izboljševanja splošne 

podobe in klime (počutja v razredu), obenem pa svetovalni delavci (75,1%) poudarjajo, da jim 

je velika večina učiteljev še najbolj hvaležna, če jim pomagajo pri reševanju učnih in 

disciplinskih problemov v razredu. Na to kažejo tudi besede učiteljice, ki od svetovalne službe 

pričakuje, da ji v primeru težav le-ta priskoči na pomoč. »Ko začutim, da sama kakšnemu 

učencu ne znam pomagati, tako na učnem kot tudi na vzgojnem področju, ko imam težave s 

katerim izmed staršev, se obrnem na šolsko svetovalno službo.« Večina učiteljev je torej 

mnenja, da je temeljna naloga svetovalnega delavca pomagati učitelju pri delu z otroki, ki 

imajo težave, v mislih imam predvsem vzgojne in učne težave. Prav tako različni avtorji 

(Resman idr., 1999; Stepišnik, 1998) navajajo, da je učiteljem daleč najpomembnejša pomoč 

svetovalnih delavcev zaradi posameznega učenca oziroma individualno delo z otroki za 

reševanje težav. Tudi svetovalna delavka, ko navaja prednostne naloge te službe, postavlja na 

prvo mesto delo s posameznimi učenci, ki so potrebni neposredne pomoči in jim je drugi ne 

morejo ponuditi. V takih situacijah naj bi svetovalna služba nastopala predvsem kot kurativna 

služba, sama pa sem prepričana, da brez sodelovanja preostalih učiteljev in družine tudi 
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svetovalna služba ne bo dosegla občutnega izboljšanja, npr. vedenja pri otroku. Le malo 

učiteljev se na svetovalno delo obrača zaradi izboljšanja dela pri pouku, zaradi pomoči pri 

uvajanju novih učnih metod ali pomoči pri izboljšanju psihosocialne klime v razredu. Vse to 

so tudi področja, pri katerih lahko svetovalni delavec v veliki meri ponudi svoje znanje. V 

mojem primeru učiteljica šolsko svetovalno službo razume kot servis, ki je učiteljem na voljo 

tedaj, kadar sami začutijo, da so nemočni in da za svoje nadaljnje delo potrebujejo pomoč, na 

kar nakazujejo tudi njene besede: » … od nje pričakujem, da mi v primeru težav priskoči na 

pomoč in svetuje.« Svetovalna delavka pa ravno v tem vidi problem oziroma oviro, ki 

preprečuje boljše sodelovanje: »Kadar učitelj razume svetovalno službo kot servis in ne kot 

partnerja …«. Iskanje pomoči v takih primerih seveda ni isto kot vsakodnevno spontano 

sodelovanje. Torej, kot poudarjajo tudi Resman in sodelavci (1999), se učitelji na svetovalne 

delavce obračajo predvsem zaradi težav, ki jih imajo s posameznimi učenci in oddelki, ne pa 

toliko zaradi lastnega strokovnega napredovanja in izboljševanja vsakodnevnega dela.  

Potrebe učiteljev po svetovalnih uslugah so dovolj specifične, saj sta tudi položaj in vloga 

učitelja v šoli specifična. Ravnati se le po potrebah učiteljev, bi pomenilo, da se svetovalna 

služba postavlja v njegovo službo in postaja njegov servis. Zato mora svetovalna služba 

potrebe učiteljev poznati, da bi ugotovila, zaradi česa težko opravljajo svoje poslanstvo z 

učenci in zaradi česa pri delu z učenci niso tako uspešni, kot bi lahko bili (Resman idr., 1999). 

 

Pomembno je poudariti izkušnjo sodelovanja učiteljice in šolske svetovalne delavke. 

Predvidevala sem, da bosta medsebojno sodelovanje opredelili kot dobro. Ugotovila sem, da 

imata popolnoma drugačne poglede in izkušnje glede njunega medsebojnega sodelovanja. 

Raziskave (prim. Resman idr., 1999) kažejo, da je odnos med učitelji in svetovalnimi delavci 

razmeroma dober. Več kot 90% učiteljev pravi, da s svetovalnimi delavci na splošno dobro 

sodelujejo. Dve tretjini (66%) osnovnošolskih učiteljev pa je največkrat oziroma pogosto s 

pomočjo, ki jo dobijo od svetovalnih delavcev, zadovoljnih. Vendar sem sama na podlagi 

intervjujev prišla do drugačnih ugotovitev. Učiteljica navaja, da do letošnjega leta niti ni 

potrebovala veliko pomoči šolske svetovalne službe, saj je sama obvladovala delo z učenci in 

starši, vendar pa je v primerih, ko je le-to potrebovala, dobila nasvete, kako pomagati, kako 

reševati določene situacije. Njuno medsebojno sodelovanje v letošnjem letu pa po besedah 

učiteljice ni bilo najboljše: »V letošnjem letu pa moja izkušnja s sodelovanjem s svetovalno 

službo ni bila najboljša.« Letos je dobila občutek, da v primeru, ko je pomoč najbolj 

potrebovala, »svetovalna služba ni naredila vsega, kar bi lahko«. Ko se je zaradi različnih 

problemov, vprašanj obračala po pomoč k svetovalni službi, so bili odgovori le-te, po njenih 
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besedah: » ...nimamo časa, imamo preveč projektov, z vsakim učencem rešuj probleme 

individualno…«. To pa po mojem mnenju kaže tudi na preobremenjenost šolskih svetovalnih 

delavcev z različnimi nalogami, predvsem takšnimi, ki ne sodijo v okvir njihovega dela. Ta 

preobremenjenost pa seveda predstavlja oviro učinkovitejšemu sodelovanju z učitelji in takšni 

odzivi s strani svetovalne delavke, kot jih navaja učiteljica, so posledica le-te. Tudi svetovalna 

delavka se zaveda preobremenjenosti svetovalne službe: »Glede na prezasedenost svetovalne 

službe, pa bi že sedaj potrebovali dodatnega svetovalnega delavca«. Tudi nekateri učitelji se 

zavedajo, da je na šoli premalo svetovalnih delavcev, saj je problemov vedno več, poleg tega 

pa so svetovalni delavci preveč podvrženi birokratskemu delu (Purgaj, 2009). 

Učiteljica sodelovanje s svetovalno službo ocenjuje kot slabo tudi zaradi tega, ker se je v 

letošnjem letu zaradi težav v razredu, ki jih je povzročal eden izmed učencev, » ... pogosto 

sem se obračala po pomoč v svetovalno službo, vendar odziva nisem zaznala ...«. Nadaljuje: 

»V mesecu novembru sem sama napisala dve strani dolgo poročilo za psihologinjo, pri kateri 

je bil v obravnavi, svetovalna služba pa se še vedno ni vključila.« Ravno zaradi teh izkušenj 

se pojavlja nezadovoljstvo z dobljeno pomočjo svetovalne službe, kot sama pravi: »V 

navedenem primeru z dobljeno pomočjo šolske svetovalne službe nisem bila zadovoljna.« 

Moja ugotovitev pa je v nasprotju z zgoraj omenjenimi ugotovitvami Resmana in sodelavcev 

(1999) glede zadovoljstva učiteljev z dobljeno pomočjo. Hkrati so v tej raziskavi omenjeni 

tudi vtisi učiteljev o svetovalni službi in 18% jih je izrecno navedlo, da so z delom šolskih 

svetovalnih delavcev zadovoljni. Nekateri so tudi navedli, da imajo dobre izkušnje, da bi bilo 

brez njihove pomoči težje in da je svetovalna služba na šoli nujno potrebna (prav tam). Prav 

tako pa je Purgaj (2009) v svoji diplomski nalogi ugotovila, da je večina učiteljev (89,1%) z 

dobljeno pomočjo svetovalne službe popolnoma zadovoljna. Svoje odgovore utemeljujejo s 

tem, da šolska svetovalna služba dela korektno in strokovno, je vedno pripravljena pomagati 

in se trudi poiskati primerne rešitve problema. Torej, če povzamem, so moje ugotovitve 

popolnoma drugačne od ugotovitev zgoraj navedenih raziskav, saj učiteljica v večini primerov 

sodelovanje s šolsko svetovalno službo ocenjuje kot slabo. Seveda pa je vse skupaj povezano 

tudi z dobljeno pomočjo, s katero pa učiteljica ni zadovoljna, saj ni zaznati konkretne pomoči 

s strani svetovalne službe. 

Hkrati pa je zanimivo dejstvo, da prihaja v moji raziskavi do kontradiktornosti pri odgovorih 

učiteljice in svetovalne delavke, predvsem glede medsebojnega sodelovanja. Za razliko od 

učiteljice, svetovalna delavka ocenjuje sodelovanje z učitelji kot dobro: »Glede na pogostost 

in vsebino pogovorov z učitelji smatram, da je vzpostavljen dober odnos«. Ocenjuje tudi, da » 

... delo svetovalne službe že sedaj poteka na vseh področjih zelo dobro. Vsak učitelj sam 
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avtonomno odloča, kje in koliko si želi vključitve svetovalne službe.« Torej se na tem mestu 

pojavlja popolno neskladje med odgovori učiteljice in svetovalne delavke, saj učiteljica, kljub 

temu, da prosi za pomoč, le-te ne dobi. Tudi sodelovanje na vseh področjih, po besedah 

učiteljice, ne poteka dobro (npr. »Pogrešala sem vključitev svetovalne službe v razred«… »in 

si situacijo ogledala ...«). Tukaj se mi postavlja vprašanje, zakaj prihaja do različnih 

odgovorov, mnenj, izkušenj glede medsebojnega sodelovanja. Eden izmed možnih odgovorov 

je ta, da svetovalna delavka sodeluje še z drugi učitelji na osnovni šoli; to sodelovanje je 

lahko dobro in mu svetovalna delavka posveča več pozornosti, ob tem pa mogoče ne želi 

izpostaviti težav, ki se pojavljajo pri sodelovanju z drugimi učitelji. Možno je tudi, da rešitve, 

ki jih svetovalna delavka poda, v praksi za učitelje niso ustrezne, ali pa so premalo konkretne. 

Lahko pa, da svetovalna delavka želi navzven prikriti pomanjkljivosti sodelovanja. 

Glede na to, da  učiteljica z dobljeno pomočjo svetovalne službe ni zadovoljna, je svetovalna 

delavka drugačnega mnenja, saj pravi da »vsi učitelji, ki zaprosijo za vključitev svetovalne 

službe, to pomoč vedno dobijo«. Vendar iz odgovorov učiteljice je razvidno, da to ne drži 

(npr. »… sem se pogosto obračala po pomoč v svetovalno službo, vendar odziva nisem 

zaznala …«; »… svetovalna služba pa se še vedno ni vključila«). Se pa svetovalna delavka 

zaveda in poudarja, da namen dela svetovalne službe ni »zadovoljstvo učiteljev, ampak 

zagotavljanje pomoči z namenom, da vsak učenec razvije svoje potenciale in postane 

samostojna in odgovorna oseba.« Ravno zaradi tega je delo svetovalne službe, kot sama 

pravi: »ves čas razpeto med različne interese posameznikov, različne naloge in odločanje o 

prioritetah ter potrebo po ohranjanju strokovnega ravnanja, ne glede na pričakovanja vseh 

udeleženih«. Po drugi strani pa se zaveda, da učitelji ne morejo biti zadovoljni s pomočjo 

svetovalne službe, zlasti v primerih, ko »se zaradi drugih nujnih opravil ne moremo takoj 

odzvati, nekateri učitelji se tudi ne strinjajo s predlogi, želijo morda drugačen odziv..«. 

Ugotavljam, da so za nezadovoljstvo učiteljev z dobljeno pomočjo, kriva tudi prevelika 

pričakovanja učiteljev. Večkrat se zgodi, da učitelji od svetovalnih delavcev pričakujejo, da 

bodo naredili stvari, ki niso niti v njihovi pristojnosti niti v njihovi moči. To se sprašuje tudi 

učiteljica sama: »Mislim, da je primer zelo zahteven (op. težaven učenec v razredu). Mogoče 

pa so moja pričakovanja v zvezi s pomočjo svetovalne službe previsoka?« Svetovalni delavci 

pričakovanja učiteljev ocenjujejo kot nekoliko prevelika (Resman idr., 1999). Sodelovanje 

med svetovalnim delavcem in učiteljem bo dobro, če se bodo njuna pričakovanja ujemala, 

zato je pomembno, da svetovalni delavec učitelje seznani s svojim konceptom dela in 

možnostmi pri nudenju pomoči (Resman, 1996). Da ne bi prihajalo do nesoglasij, bi morala 

svetovalna služba učiteljem predstaviti svoj program dela, načine reševanja problemov tako, 
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da bi vedeli, kakšna je njihova vloga, kaj lahko od njih pričakujejo in kaj tudi svetovalna 

služba pričakuje od njih. Če učitelji tega ne vedo, imajo drugačne predstave in pričakovanja in 

so lahko razočarani. To potrjujejo tudi besede učiteljice: »Menim, da bi bilo treba bolj jasno 

opredeliti naloge svetovalne službe. Na šolski spletni strani so te naloge sicer opredeljene, 

ampak si jih jaz očitno drugače razlagam kot šolska svetovalna služba oz. pričakujem 

preveč«. Ravno zaradi nepoznavanja programa svetovalne službe, vlog in pričakovanj drug 

drugega, prihaja pri učiteljici do nezadovoljstva z dobljeno pomočjo in posledično tudi 

medsebojno sodelovanje ni učinkovito. Kot vidimo, je pomembno, da učiteljica in svetovalna 

delavka stremita k učinkovitejšemu sodelovanju in razvijeta partnerski odnos, katerega pa 

trenutno ni zaznati. Hkrati pa se morajo naloge svetovalne delavke in učiteljice dopolnjevati 

tako, da s svojim delom omogočata učencem razvoj lastnih potencialov na področju učenja, 

socialnih odnosov, zdravja in pripomoreta k premostitvi težav. 

Slabo sodelovanje in nezadovoljstvo z dobljeno pomočjo s strani učiteljice pa seveda vplivata 

tudi na pogostost sodelovanja. Zaradi slabih izkušenj in neuslišanih prošenj po pomoči 

svetovalne službe učiteljica pravi, da » ...več kot s šolsko svetovalno službo sodelujem z 

učiteljicami individualne pomoči, saj se res medsebojno usklajujemo pri reševanju učenčevih 

težav. S šolsko svetovalno službo pa samo tisto, kar je nujno.« To, da učiteljica sodeluje s 

svetovalno službo le v nujnih primerih, ni dobro, saj se mora zavedati, kakšen je doprinos 

njunega medsebojnega sodelovanja. Kalin (2004) poudarja, da je temeljni namen sodelovanja 

doseganje višje kakovosti šole, izobraževanja, boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov. 

Hkrati pa to s seboj prinaša večje zadovoljstvo in ustreznejšo socialno klimo v šoli, to pa 

posredno spet vpliva na doseganje kakovosti. Oba podsistema se morata zavedati prednosti 

njunega sodelovanja, in sicer ena izmed teh je tudi prispevek k profesionalnemu razvoju tako 

učiteljice kot svetovalne delavke, k osebni in poklicni rasti. 

Za razliko od učiteljice, pa svetovalna delavka pravi, da »sodelovanje poteka dnevno«. 

Poudarja, da se »vsak dan glede na potrebe v svetovalni službi oglasi več učiteljev«. Ponovno 

prihaja do nasprotnih odgovorov glede pogostosti sodelovanja, svetovalna delavka pravi, da 

sodelovanje poteka vsakodnevno, medtem ko učiteljica sodeluje s svetovalno delavko le, ko je 

le-to nujno. Kot sem že omenila, vidim razlog za nasprotne si odgovore obeh v tem, da prihaja 

svetovalna delavka v stik z večjim številom učiteljev (glede na velikost šole je kapaciteta 

zaposlenih učiteljev velika) in zato sodelovanje z učitelji poteka vsakodnevno. Zato bi bilo 

dobro izpeljati intervju še s katerim učiteljem na tej šoli. Učiteljica pa se zaradi slabih 

izkušenj obrača po pomoč k svetovalni delavki le v nujnih primerih. Moja ugotovitev je v 
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nasprotju z ugotovitvami drugih raziskav (npr. Kolar, 2010; Dervarič, 2011), ki poudarjajo, da 

več kot polovica učiteljev pogosto sodeluje s svetovalno službo.  

 

V okviru raziskave sem se spraševala tudi o načinu sodelovanja med učitelji in šolsko 

svetovalno službo. V teoretičnem delu diplomske naloge sta bila opisana modela sodelovanja: 

tradicionalni in konsultacijski model. Kalin (2004) je mnenja, da je resnična moč v 

posvetovalnem modelu sodelovanja, pri katerem gre za medsebojno sodelovanje učitelja in 

svetovalnega delavca pri reševanju problemov. To pa pomeni priznavanje medsebojnih 

kompetenc, spoštovanje drug drugega, delitev odgovornosti in vzpostavljanje enakopravnosti 

pri reševanju problema. Zanimalo me je, ali je v naši praksi prisoten konsulatacijski model 

sodelovanja. Na podlagi intervjujev sem ugotovila, da se sodelovanje bolj nagiba v korist 

tradicionalnemu modelu sodelovanja. Kot vemo, je bistvo tradicionalnega modela sodelovanja 

v tem, da učitelj učenca, s katerim ima težave, pošlje k svetovalnemu delavcu, ta pa mu skuša 

pomagati. Da gre za tradicionalni model sodelovanja, dokazujejo besede učiteljice: »… 

svetovalna delavka mi je tudi predlagala, naj učenca, ko moti pouk, pošljem k njej v pisarno, 

kar pa ni bilo izvedljivo…«. Tudi svetovalna delavka poudarja, da »nekateri učitelji učenca 

napotijo v svetovalno službo, ker vedo, da je učenec že obravnavan, ali ker ocenijo, da sami 

ne bodo zmogli rešiti problema«. Torej učitelji še vedno pošljejo učenca iz razreda v 

svetovalno službo in pričakujejo, da se bo v razred vrnil popolnoma drugačen otrok. 

Svetovalna delavka nadaljuje, da »se z učencem, ki pride v svetovalno službo, pogovorimo, po 

potrebi vključimo še druge učence in po pogovoru o dogajanju govorimo z učiteljem, 

razrednikom ter se praviloma skupaj odločamo o morebitnem nadaljnjem ravnanju«. Kot 

vidimo, v tem primeru ne gre za skupno reševanje problemov učitelja in šolske svetovalne 

službe, ampak se učitelj distancira od problema in učenca ter njegove težave v celoti prepusti 

svetovalnemu delavcu. Pri medsebojnem sodelovanju se torej učitelji in svetovalni delavci še 

vedno bolj nagibajo k tradicionalnemu modelu sodelovanja. Vendar pa je Žužek (2002) 

ugotovila, da se je tradicionalni način sodelovanja v letih njenega službovanja bistveno 

zmanjšal, se pa še zgodi. Pogosto opaža tako ravnanje pri učiteljih začetnikih, občasno pa tudi 

pri vedno istih učiteljih z dolgoletno prakso v šoli. Prav tako Resman (1997) s svojo raziskavo 

ugotavlja, da se sodelovanje nagiba v korist konsultantskemu modelu sodelovanja.   

Iz odgovorov pa je tudi razvidno, da do sodelovanja največkrat pride, ko učitelj izrazi interes 

za pomoč, svetovalni delavec pa mu pride naproti. Kar pa ponovno nakazuje na tradicionalni 

način sodelovanja. Svetovalna služba se praviloma vključuje v obravnavo le, ko jo zaradi 
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posebnih težav učitelji povabijo k sodelovanju. Pobuda za sodelovanje je v tem primeru 

prepuščena v celoti učiteljem. Pogrešam samoiniciativno vključevanje svetovalne službe.  

Ob vsem tem se mi postavlja vprašanje, zakaj si učitelji ne želijo več svetovalnega in 

posvetovalnega sodelovanja s svetovalno službo. Resman in sodelavci (1999) so mnenja, da 

lahko razlage med drugim iščemo tudi v prevelikih pričakovanjih učiteljev do samih sebe. 

Dober učitelj naj bi namreč bil sposoben motivirati vsakega učenca, kar pomeni, da tovrstnih 

težav v razredu ne bi smel imeti. To v mojem primeru ni razlog, saj se učiteljica obrača po 

pomoč k svetovalni delavki zaradi težav v razredu (vedenjska problematika). Na drugi strani 

se je prav tako mogoče vprašati, koliko so v resnici svetovalni delavci učinkoviti na tem 

področju svetovanja (vedenjska problematika). Največkrat jim manjkajo izkušnje glede 

neposrednega, vsakdanjega dela v razredu in zato morda radi ostajajo na ravni teorije, ki pa za 

učitelje seveda ni več uporabna. Učiteljica pa pogreša ravno prisotnost svetovalne delavke v 

razredu, da bi bila soočena s konkretno situacijo. Verjetno se zaradi pomanjkanja izkušenj v 

zvezi z vsakdanjim delom v razredu svetovalna delavka izogiba svetovanju na tem področju 

in se skriva za raznimi drugimi projekti.  

 

V tem primeru bi bilo potrebno stremeti k tesnejšem sodelovanju učiteljev in svetovalnih 

delavcev. Hkrati bi bilo dobro vzbuditi željo po posvetovalnem odnosu, ki bi morala biti večja 

od želje po nasvetih. Seveda pa je opazna tudi potreba po osebni pomoči, ki jo učitelji 

potrebujejo zaradi vedno novih obremenitev. Pri tem pa se pojavljajo ovire, na katere je 

potrebno biti pozoren, saj preprečujejo učinkovitejše in kvalitetnejše sodelovanje učiteljev in 

svetovalnih delavcev. Kot eno izmed ovir vidim prevelika pričakovanja, o katerih se sprašuje 

tudi učiteljica: »Mogoče pa so moja pričakovanja v zvezi s pomočjo svetovalne službe 

previsoka?« Učiteljica se mora zavedati, da svetovalna delavka problemov učencev ne more 

reševati kot s čarobno palico. Zato bi bilo dobro ugotavljati poglede učiteljev na delo šolske 

svetovalne službe in pričakovanja učiteljev, hkrati pa informirati učitelje o naravi dela in 

realnih možnostih svetovalnih rezultatov. Kot je že bilo omenjeno, bi svetovalna služba 

morala učiteljem predstaviti svoj program dela, načine reševanja problemov, s tem bi 

natančno vedeli, kakšna je njihova vloga in kaj lahko od njih pričakujejo. Tako ne bi prihajalo 

do drugačnih predstav učiteljev glede dela svetovalne službe, nepoznavanja dela le-te in 

njihovih nalog. Pri sodelovanju učiteljice in svetovalne delavke pa prihaja ravno do tega 

problema. To dokazujejo besede učiteljice: »Sprašujem se, kaj je primarno delo svetovalne 

službe na šoli? So to različni projekti?«. Učiteljica pogreša tudi jasno opredelitev nalog 

svetovalne službe. Kot sama pravi, si jih »… jaz si očitno drugače razlagam kot šolska 
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svetovalna služba oziroma pričakujem preveč«. Torej za naše učitelje so značilna prevelika 

pričakovanja in napačno usmerjena odgovornost. Ne čutijo se toliko odgovorni za kakovost 

svojega dela, kot bolj za učinke (Resman idr., 1999).  

Ovira, ki se pojavlja pri sodelovanju učiteljice in svetovalne delavke, je tudi 

preobremenjenost svetovalne službe, posebej ob dejstvu, da se vedenjska in učna 

problematika stopnjujeta. Kot sem ugotovila, je to tudi glavno področje, kjer si učitelji želijo 

več pomoči. Preobremenjenost svetovalne službe dokazujejo besede učiteljice: »Prošnja, ki je 

bila na njih naslovljena meseca februarja (op. delavnica Kako pomagati otroku pri branju), je 

bile enotno zavrnjena z obrazložitvijo, imamo toliko projektov do konca šolskega leta«. 

Vendar se učiteljica zaveda preobremenjenosti svetovalne službe, saj poudarja, da se 

svetovalne delavke »vsakodnevno srečujejo z najrazličnejšimi težavami in mnoge so na žalost 

mnogo hujše kot zgolj slaba ocena pri določenem predmetu. Vse več je različnih družinskih 

stisk, tudi prikritih, ki pa se vsakodnevno odražajo na učencih, še posebno, ko so ti na začetku 

šolanja. Glede na normative pa vse tudi svetovalna služba težko rešuje«. Svetovalna delavka 

omenja prezasedenost svetovalne službe in glede na to »bi že sedaj potrebovali dodatnega 

svetovalnega delavca«. Preobremenjenost svetovalne službe se kaže tudi v prevelikem 

sodelovanju svetovalnih delavcev pri izvajanju različnih administrativnih in upravnih funkcij. 

Svetovalna delavka omenja, da so moteča zlasti vprašanja učiteljev »... organizacijske narave, 

ki niso vezana na delo svetovalne službe, npr. si videla učiteljico, ali naj zapišem v dnevnik, 

lahko pogledaš moj zapis, če je dober…« in le-ta »ovirajo ostale dejavnosti«. Ugotavljam, da 

tu ne gre le za količino časa, ki ga tako delo zahteva, ampak tudi za to, da se svetovalna 

služba s tem avtomatično oddaljuje od konkretne prakse. Učitelji pa si želijo tesnejše 

sodelovanje ravno na konkretni ravni, torej v razredu, ob konkretnem učencu in v konkretni 

situaciji. Dokaz za to so besede učiteljice, ki pravi: »… v takšni situaciji sem pogrešala, da bi 

svetovalna delavka prišla v razred in si situacijo ogledala ...«. Nadaljuje, da »... bi svetovalna 

služba morala poznati učence, ki izrazito odstopajo na učnem oziroma vedenjskem področju«. 

To pa ponovno zahteva prisotnost svetovalne delavke v konkretni situacije, torej v razredu, 

kajti le tako si lahko strokovnjak ustvari popolnejšo podobo o otroku, njegovih potrebah in 

stiskah. Tudi Resman (1999) ugotavlja, da za šolsko svetovalno službo velja, da svetovalni 

delavci najpogosteje tožijo, da svojega svetovalnega poslanstva ne morejo uresničevati, ker 

jim nalagajo preveč drugega dela. Tako svetovalni delavci v šolah pogosto opravljajo tudi 

dela in naloge, ki po svoji vsebini ne sodijo niti v širši izbor nalog svetovalne službe in nimajo 

nobene zveze s stroko in svetovalnim delom. 
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Svetovalna delavka možno oviro, ki preprečuje učinkovito sodelovanje, vidi v tem, da učitelj 

»ne želi vključitve svetovalne službe ali kogarkoli drugega«. Do tega pa prihaja, po njenem 

mnenju, zaradi »občutka ogroženosti« in tudi zato, ker se »nekateri bojijo kritike svojega 

dela«. Iz tega sklepam, da razlage, navodila, ki jih dobijo učitelji, lahko v njihovih očeh 

pomenijo poseganje v delo, za katerega se čutijo bolj usposobljeni, kot so svetovalni delavci. 

Torej obstaja nevarnost, da učitelji ta navodila za drugačno ravnanje z otrokom razumejo kot 

kritiko svojega dela. V raziskavah nekateri učitelji smatrajo, da je obračanje po pomoč na 

svetovalne delavce v nekem smislu priznanje, da ne obvladujejo predmeta in situacije v 

razredu. Učitelji tako obračanje za pomoč na svetovalno službo razumejo kot priznanje 

svojega neuspeha (Resman idr., 1999). To se bo zgodilo toliko prej, če se med svetovalno 

službo in učiteljem oblikuje konflikt na odnosni ravni. V takem primeru so možnosti, da bo 

učitelj sledil navodilom, zelo majhne, bodisi zato, ker jih enostavno noče upoštevati, češ da so 

napačna, ali pa jih razume tako po svoje, da zaradi tega ne morejo dati želenega učinka. To pa 

še enkrat več pomeni, da odnos med učitelji in svetovalnimi delavci ni tako dober, da bi se 

učitelji počutili dovolj varne in bi lahko prišli na dan s svojimi resničnimi težavami. Tukaj 

vidim stične točke z mojo raziskavo, saj se zaradi slabih izkušenj in nezaupanja učiteljica, raje 

kot na svetovalno delavko, obrača po pomoč k učiteljicam individualne pomoči in z njimi tudi 

več sodeluje. Učiteljem je potrebno zagotoviti občutek varnosti, da bodo pripravljeni 

spreminjati svoje ravnanje in skupaj s svetovalnim delavcem iskati bolj učinkovite načine 

dela. Torej, za učinkovitost svetovalne službe je ključnega pomena ugoden in sprejemajoč 

odnos med obema podsistemoma (Resman idr., 1999). Seveda pa je potrebno preseči 

miselnost, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti učiteljev. Poudariti moram, da svetovalna 

delavka vidi oviro v tem, da »… učitelj razume svetovalno službo kot servis in ne kot 

partnerja …«. To je tudi razlog, da ne prihaja do tesnejšega sodelovanja med učiteljico in 

svetovalno delavko, saj je le-to možno izključno v primeru, ko učitelji svetovalne delavce ob 

sebi doživljajo kot enakovredne partnerje, ki jim s svojim specifičnim znanjem in 

usposobljenostjo lahko pomagajo pri razumevanju in odpravljanju različnih težav, kot tudi pri 

lažjem uresničevanju drugih ciljev, ki si jih pri svojem delu postavljajo. 

 

Torej pri sodelovanju učiteljice in svetovalne delavke se pojavljajo ovire, ki preprečujejo 

učinkovito sodelovanje. Zato sem pozornost namenila tudi možnostim za izboljšanje 

sodelovanja. Učiteljica je mnenja, da imajo svetovalna delavka in učiteljice za dodatno 

strokovno pomoč »ogromno znanja, materiala in veščin, ki so potrebne za delo z učenci z 

učnimi težavami«. Mnenja je, da bi bilo smotrno, da »to znanje prenašajo tudi na ostale 
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učitelje in starše v obliki izobraževanj in delavnic«. »To na naši šoli pogrešam«. Po eni strani 

to predstavlja možnost izboljšanja, po drugi strani pa je to področje (učenci s posebnimi 

potrebami), kjer bi učiteljica še potrebovala pomoč šolske svetovalne službe oziroma le-to 

pogreša. Dobro bi bilo, kot poudarja Resman (1997), učitelje za delo z oddelkom kot celoto in 

posamezniki še posebej usposabljati. Skladno z mojo raziskavo tudi Kalin (2004) ugotavlja, 

da učitelji potrebujejo največ pomoči na področju integracije otrok s posebnimi potrebami. Ob 

tem se odpirajo številna vprašanja in dileme – učitelji potrebujejo strokovno pomoč, nasvete 

in diskusijo o odprtih vprašanjih in pristopih ter pomoč pri izvajanju in evalvaciji 

individualiziranega načrta. Seveda jim pri tem zagotovo lahko pomaga sodelovanje v 

strokovnem timu. Avtorica poudarja, da učitelji najnižje ocenjujejo svojo usposobljenost za 

integracijo oseb s posebnimi potrebami. Resman in sodelavci (1999) navajajo, da svetovalna 

služba s svojo strokovno usposobljenostjo ni koristna le za posamezne otroke s posebnostmi, 

ampak lahko tudi za celotno populacijo. Svetovalni delavci imajo več strokovnega znanja o 

različnih problemih in pojavih, ki vplivajo na učinkovitost učno-vzgojnega procesa, kot pa 

učitelji. S tem znanjem se lahko učinkovito vključujejo tako v pomoč posameznim učencem, 

kot tudi v načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vsakodnevnega dela. 

Naslednja možnost za izboljšanje sodelovanje, ki jo omenja učiteljica, je jasna opredelitev 

nalog svetovalne službe in točno načrtovanje vključevanja šolske svetovalne službe, v smislu, 

kako svetovalno službo tekom šolskega leta po razredih vključevati v vzgojno-izobraževalni 

proces. To pa je, kot sem ugotovila, povezano z nepoznavanjem dela in nalog svetovalne 

službe. Še enkrat naj poudarim, da bi morala svetovalna služba informirati učitelje o naravi 

svojega dela, predstaviti svoj program dela in tako bi natančno vedeli, kakšna je njihova vloga 

in kaj lahko od njih pričakujejo. Učiteljica je tudi mnenja, da »… svetovalna služba mora biti 

prilagodljiva in ukrepati takrat, ko učitelj začuti potrebo po pomoči«. Tukaj je še en dokaz 

več, da učitelji razumejo svetovalno službo kot servis, ki jim je na voljo, ko se počutijo 

nemočni in potrebujejo pomoč. Na drugi pa svetovalna delavka kot možnosti za izboljšanje 

sodelovanja vidi »dobro načrtovano timsko delo«, ki je v tem primeru nujno potrebno; 

podobno kot učiteljica, »jasno določene naloge in odgovornosti vseh, pripravljeni protokoli 

ravnanja, npr. vzgojno delovanje, ravnanje ob izrednih situacijah«. Kot možnost za boljše 

sodelovanje navaja tudi »večje medsebojno zaupanje in spoštovanje«. Iz analize intervjujev je 

razvidno, da je tudi to eden izmed razlogov, ki preprečuje kvalitetnejše sodelovanje oziroma 

se tudi zaradi tega primanjkljaja učiteljica raje po pomoč obrača k drugim učiteljicam kot k 

svetovalni delavki. Ob tem pa je potrebno poudariti, da svetovalna delavka od učiteljev 

pričakuje zlasti strokovnost, odgovornost in odkrit odnos.  
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Pomembno pa je dejstvo, da se učiteljica zaveda, da je »delo svetovalne službe izjemno težko 

in odgovorno, saj deluje z namenom, da bi bili posamezni udeleženci v šoli – učenci, učitelji, 

vodstvo šole in starši, čim bolj uspešni«. 

 

9.2.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

V tem poglavju je namen odgovoriti na vsa tri vprašanja, na podlagi dveh opravljenih 

intervjujev, ki sta bila opravljena z učiteljico razrednega pouka ter šolsko svetovalno delavko. 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšno je medsebojno sodelovanje učiteljev in šolskih 

svetovalnih delavcev ter kaj pričakujejo drug od drugega pri sodelovanju? 

Glede na odgovore obeh intervjuvank ugotavljam, da sta mnenji ter pogleda na medsebojno 

sodelovanje povsem različni. Torej sodelovanje obeh podsistemov ni ocenjeno kot dobro z 

obeh strani. Učiteljica razrednega pouka sodelovanje s šolsko svetovalno službo ocenjuje kot 

slabo. Pravi, da njena izkušnja s sodelovanjem ni najboljša, hkrati pa poudarja, da ni zaznala 

odziva svetovalne službe, kljub temu, da se je pogosto obračala po pomoč. Pogosti odgovori s 

strani šolske svetovalne službe so bili: nimamo časa, imamo preveč projektov, učitelji naj 

bodo bolj samoiniciativni pri delu z učenci ter da naj probleme rešujejo individualno. Ravno 

zaradi slabih izkušenj, učiteljica raje kot s šolsko svetovalno delavko, sodeluje z učiteljicami 

individualne pomoči, saj se res medsebojno usklajujejo in si med seboj pomagajo. S šolsko 

svetovalno službo sodeluje le takrat, kadar je to nujno. Na drugi strani pa šolska svetovalna 

delavka sodelovanje na vseh področjih ocenjuje kot dobro. Poudarja, da sodelovanje poteka 

dnevno in da so učitelji vedno deležni pomoči, ko le-to potrebujejo. Torej smatra, da je z 

učitelji vzpostavljen dober odnos. Vidimo, da prihaja do kontradiktornosti. Vsekakor vsaka 

zagovarja svoja stališča ter svoje delo. Očitno ne gre le za slabo komunikacijo med učitelji in 

šolsko svetovalno službo, marveč tudi za nepoznavanje nalog drug drugega, kar privede do 

slabe kontinuitete medsebojnega strokovnega sodelovanja. V tem primeru bi bilo dobro 

opraviti intervju še s kakšnim učiteljem, da bi lahko bolj podrobno preučili, ali gre za 

učinkovito sodelovanje ali ne, saj v mojem primeru prihaja do popolnoma nasprotnih si mnenj 

glede medsebojnega sodelovanja. Kljub temu lahko na podlagi odgovorov potrdim, da je 

prisotnost šolske svetovalne službe v osnovni šoli nujno potrebna pri celotnem življenju in 

delu v šoli, skupaj z vsemi udeleženci, to so učenci, učitelji, starši in vodstvo šole.  
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Šolska svetovalna služba od učiteljev pričakuje strokovnost, odgovornost in odkrit odnos. 

Učiteljica pa od šolske svetovalne službe pričakuje, da ji v primeru težav priskoči na pomoč 

in svetuje; torej takrat, ko začuti, da sama kakšnemu učencu ne zna pomagati (tako na učnem 

kot vzgojnem področju) in ko ima težave s katerim izmed staršev. Tukaj vidimo, da učitelji 

razumejo šolsko svetovalno službo kot servis, ki je učiteljem na voljo takrat, ko začutijo, da 

so nemočni in da za svoje nadaljnje delo potrebujejo pomoč, ne pa kot strokovno sodelavko. 

Šolska svetovalna služba mora stremeti k temu, da bi učitelji šolsko svetovalno službo 

razumeli kot enakovrednega sodelavca v interdisciplinarnih timih strokovnih delavcev in 

učiteljskih zborih, v načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela vzgojno-izobraževalnih 

ustanovi in kot svetovalca. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Zaradi katerih vprašanj/težav se učitelji pri svojem delu 

največkrat obračajo na šolske svetovalne delavce? 

Učitelji se pri svojem delu obračajo po pomoč k svetovalni službi, kot omenja svetovalna 

delavka, z zelo širokim spektrom vprašanj. Gre za vprašanja organizacijske narave, v zvezi z 

dokumentacijo, reševanja problematike posameznega učenca, razredne klime, nasveti glede 

postopkov reševanja. Kljub temu pa je razbrati, da se učitelji največkrat obračajo na šolsko 

svetovalno službo zaradi učenčevih učnih in vzgojnih/disciplinskih težav. Vse preveč gre za 

odpravljanje učnih in vedenjskih težav, ne pa na primer za razvojno delo, ki naj bi ga skupaj 

opravljala svetovalni delavec in učitelj. Interesa za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in 

ovrednotenju vsakodnevnega dela s celotno populacijo ni zaznati. Ponovno se pokaže, da je 

šolska svetovalna služba na osnovni šoli razumljena kot servis za odpravljanje težav.  

Še enkrat poudarimo, da se svetovalna služba poleg organizacijsko-administrativnega dela 

ukvarja predvsem z disciplinsko problematiko in zagotavljanjem učne pomoči. Bečaj (2005) 

je mnenja, da gre za temeljni in bistveni sestavini tradicionalne šolske kulture. Avtor 

poudarja, da s tem zagotovo ne moremo biti zadovoljni, saj po sprejetih smernicah svetovalna 

služba ne bi smela biti zgolj servis, ki zagotavlja pomoč ob različnih motnjah in težavah. 

Ukvarjanje z disciplinsko problematiko in učnimi težavami pa je sumljivo blizu ravno taki 

vlogi. S smernicami je bila za cilj postavljena večja povezanost svetovalne službe z vsemi 

udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, še posebno z učitelji, ki so poglavitni nosilec 

vsega dogajanja. Tega pa na osnovni šoli Šmartno pri Litiji žal ni zaznati. 

Na osnovni šoli bi se svetovalni delavki morali uveljaviti kot »preventivki« oziroma kot 

strokovnjakinji, ki jima ni mar samo za razvoj in odpravljanje vsakdanjih aktualnih 

problemov posameznih učencev. Svetovalni delavki bi morali posegati tudi v širša vprašanja 
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šolskega dela. Omenim pa naj še, da si učitelji želijo pomoči svetovalne službe bolj na 

konkretni ravni – torej v razredu. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Katere so največje ovire, ki preprečujejo kakovostno 

sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev? 

Do kvalitetnega sodelovanja učiteljev in šolske svetovalne službe v največji meri ne prihaja 

zaradi: 

 gledanje učiteljev na šolsko svetovalno službo kot na servis in ne kot na 

partnerja v strokovnem reševanju težav, ki nastanejo v različnih situacijah.  

 prevelikih pričakovanj učiteljev. Velikokrat se zgodi, da od svetovalnih 

delavcev pričakujejo, da bodo naredili stvari, ki niso niti v njihovi pristojnosti 

niti v njihovi moči. Učitelji se morajo zavedati, da svetovalni delavci 

problemov učencev ne morejo reševati kot s čarobno palico. Zato bi bilo 

potrebno ugotavljati poglede učiteljev na delo šolske svetovalne službe in 

učitelje informirati o naravi dela, programih dela svetovalne službe ter realnih 

možnostih svetovalnih rezultatov. Tako bi učitelj vedel, kaj lahko pričakuje od 

šolske svetovalne in ne bi prihajalo do nepoznavanja dela šolske svetovalne 

službe in njenih nalog, kar sem tudi označila za eno izmed ovir, ki preprečuje 

kakovostno sodelovanje. 

 preobremenjenosti svetovalnih delavcev, posebej ob dejstvu, da se vedenjska 

in učna problematika stopnjujeta. Poleg tega je šolska svetovalna služba 

preokupirana z različnimi administrativnimi, organizacijskimi nalogami, vsako 

šolsko leto na seznam delovnih nalog dobiva nove naloge, kar privede do tega, 

da svetovalnim delavcem zmanjka časa za sodelovanje z učitelji, ob tem pa se 

krči še število svetovalnih delavcev na število učencev. Posledica tega je tudi, 

da svetovalnim delavcem zmanjkuje časa za razvijanje tistih oblik in načinov 

dela, s katerimi bi lahko pomagali šoli, da bi lažje dosegla postavljene cilje. 

Spodbudno pa je, da se učitelji zavedajo preobremenjenosti svetovalnih 

delavcev z drugim delom in da le s težavo rešujejo vse nastale probleme. 

 občutka ogroženosti, ki se pojavlja pri učiteljih. 

 miselnosti učiteljev, da je iskanje pomoči pri svetovalni službi izraz njihove 

nesposobnosti, neuspeha. Hkrati pa se učitelji bojijo tudi kritike svojega dela. 

Svetovalni delavec je na šoli zato, da pomaga in svetuje vsem udeležencem v 
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procesu vzgoje in izobraževanja, zato je takšna miselnost učiteljev popolnoma 

napačna in odveč. Seveda pa je ta miselnost odvisna od odnosa, ki je 

vzpostavljen med učiteljem in svetovalnim delavcem. 

 slabše strokovne usposobljenosti učitelja predvsem za delo z učenci z učnimi 

težavami in učenci s težavami v socialni integraciji. Za to bi bilo potrebno 

učitelje še posebej usposabljati. To pa seveda ne pomeni, da dobro usposobljen 

učitelj svetovalnega delavca ne potrebuje več. 

Če je želja po sodelovanju dovolj velika, potem se vsako izmed teh ovir da premostiti 

in na ustrezne ter učinkovite načine sodelovati s svetovalnimi delavci na osnovni šoli. 
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10. ZAKLJUČEK 
 

Šole se danes ne morejo izogniti storilnostni naravnanosti. Vseeno pa šola ne sme biti vpeta v 

mišljenje, da je samo eno in edino pomembno znanje, ampak da obstaja v šolskem prostoru 

velik in pomemben delež socialnega, čustvenega in duhovnega, na katerega ne smemo 

pozabiti. Vsak učenec v sebi skriva zaklad, močna področja, ki jih je potrebno odkriti in 

razvijati naprej, vsak učenec  ima tudi določene potrebe in težave. Učitelj pa je tisti, ki je 

odgovoren za to, koliko znanja in kakšen uspeh bodo učenci imeli. Poleg tega se učitelj 

spopada z vedno večjimi potrebami in težavami učencev, hkrati pa poskuša iskati in razvijati 

močna področja vsakega učenca. Tako učitelj pri svojem delu potrebuje pomoč, saj se srečuje 

tudi z novostmi, ki jim, pa čeprav redko in nerad prizna, ni kos.  

Torej, da je učencu omogočen celosten ter optimalen razvoj njegove osebnosti in potencialov, 

pa je potrebno sodelovanje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Kot smo 

ugotovili, je znotraj šole najpomembnejše sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno 

službo, saj so ti v največji meri odgovorni za ustvarjanje klime in pogojev za zdrav razvoj 

učenca in njegovega počutja v šoli.  

 

Svetovalna služba mora sodelovati z učitelji, ker je učenčev razvoj v veliki meri odvisen od 

dela v razredu in odnosa med učiteljem in učenci. Ob tem mora svetovalna služba učitelju 

pomagati, da bo z boljšim poznavanjem učencev vzpostavil ustreznejše odnose z njimi, da bo 

lažje obvladoval socialne situacije in bo zviševal svojo profesionalnost, kar pa bo nenazadnje 

dajalo boljše učne rezultate. Vendar pa lahko pozitivne rezultate prinese le kvalitetno in 

strokovno usklajeno sodelovanje obeh podsistemov v šoli. 

 

Dosedanje raziskave so pokazale, da je odnos med učitelji in svetovalnimi delavci razmeroma 

dober, posledično tudi sodelovanje. Glede na naše ugotovitve, pa ne moremo govoriti o 

dobrem odnosu in sodelovanju med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci, saj za razliko od 

svetovalne delavke učiteljica sodelovanje ocenjuje kot slabo in z dobljeno pomočjo s strani 

svetovalne službe ni zadovoljna. Nezadovoljstvo pa je povezano s pogostostjo sodelovanja 

obeh podsistemov, saj učiteljica sodeluje s svetovalno službo samo, kadar je to nujno. O 

slabem sodelovanju govori tudi dejstvo, da  učitelji raje kot s svetovalno službo sodelujejo z 

drugimi učitelji, s katerimi usklajujejo mnenja in si medsebojno pomagajo. V tem primeru bi 

bilo dobro, da bi se svetovalna delavka odločila za evalvacijo svetovalnega dela, saj so 

povratne informacije sodelavcev dragocen prispevek pri izboljšanju kakovosti dela. S 
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pomočjo evalvacije bi odkrila področja svojega dela, ki jih mora strokovno dopolniti in 

nadgraditi. Dobila bi odgovore, kje pričakujejo učitelji več vključevanja in sodelovanja 

svetovalne službe. Seveda pa je za to potrebno samozaupanje svetovalnega delavca, velika 

mera zrelosti in sposobnost sprejeti konstruktivno kritiko ter se iz nje kaj naučiti. Z evalvacijo 

bi dobila odgovor, ki si ga od časa do časa verjetno postavi vsak svetovalni delavec: kako 

učitelji vidijo delo svetovalne službe. 

 

Ugotovljeno je bilo, da se učitelji najpogosteje obračajo po pomoč k svetovalni službi zaradi 

posameznih učencev in sodelovanje je omejeno predvsem na odpravljanje učnih in 

disciplinskih težav. Tukaj vidimo, da je svetovalna služba na osnovni šoli razumljena kot 

servis za odpravljanje problemov, ki nastanejo. Vse premalo gre za preventivno in razvojno 

delo, ki naj bi skupaj opravljala svetovalni delavec in učitelj. Učitelj se mora zavedati, da mu 

lahko svetovalni delavec pomaga pri evalvaciji njegovega dela, kako delo izboljšati, 

sodelujeta lahko pri različnih projektih, pri izvedbi predavanj za starše in pri individualnemu 

svetovanju staršem učencev. Raziskava je pokazala, da učitelji pogrešajo konkretno pomoč 

svetovalnega delavca v razredu in pa prenašanje znanj in veščin, ki so potrebne za delo z 

učenci z učnimi težavami, na učitelje v obliki izobraževanj oziroma delavnic.  

Premik od sodelovanja pri reševanju učnih in disciplinskih težav k sodelovanju pri 

vsakodnevnem delu s celotno populacijo zahteva bolj intenzivne stike med učitelji in 

svetovalnimi delavci, ki pa jih na tej osnovi šoli ni zaznati. Menimo, da še vedno preveč 

učiteljev misli, da je svetovalna služba servis za popravilo učencev in da je učiteljevo iskanje 

pomoči pri svetovalni službi priznanje nemoči pri njegovem delu ali pa vmešavanje v delo 

učitelja.  

 

Na podlagi analize odgovorov glede načina sodelovanja smo ugotovili, da gre še vedno za 

tradicionalni način sodelovanja, ko učitelj pošlje učenca, s katerim ima težave, k 

svetovalnemu delavcu, ta pa mu nato skuša pomagati pri reševanju težav. Za učitelja je 

problem tako odpravljen in učenec se vrne v razred - k učitelju. Torej se učitelj distancira od 

problemov in vprašanj učenca, s tem pa prenese vso odgovornost za rešitev problematike na 

svetovalno službo. Tukaj spet vidimo, da šolska svetovalna služba prevzame vlogo 

učiteljevega servisa. Potrebno bi bilo stremeti k posvetovalnemu načinu sodelovanja in se 

zavedati, da le skupno reševanje težav in sodelovanje obeh podsistemov na šoli prinaša 

pozitivne rezultate v razvoju in napredku učencev ter pomembno vpliva na njihovo počutje v 

šoli.  
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Kot kaže vrsta raziskav, so tudi v našem primeru ovire, ki preprečujejo učinkovitejše 

sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe: previsoka pričakovanja učiteljev in 

nepoznavanje dela šolske svetovalne službe, občutek ogroženosti in preobremenjenost šolskih 

svetovalnih delavcev, posebej ob dejstvu, da se vedenjska in učna problematika stopnjujeta. 

Preobremenjenost svetovalne službe se kaže tudi v prevelikem sodelovanju svetovalnih 

delavcev pri izvajanju različnih administrativnih in upravnih funkcij. Domnevamo lahko, da 

je prevelika obremenjenost svetovalnih delavcev s to problematiko praviloma znak, da sistem 

ne deluje tako, kot bi bilo treba. Posledica je seveda to, da svetovalnim delavcem zmanjkuje 

časa za razvijanje tistih oblik in načinov dela, s katerimi bi lahko pomagali šoli, da bi lažje 

dosegla postavljene cilje. 

Preseneča nas tudi nepoznavanje dela, nalog šolske svetovalne službe, saj se učitelji 

sprašujejo, kaj je primarno delo šolske svetovalne službe in si želijo bolj jasne opredelitve 

nalog le-te. Ravno zaradi tega problema je v prvi vrsti naloga svetovalne službe, da učiteljem 

sproti predstavlja svoje delo, jih seznanja z rezultati in navaja na skupno reševanje problemov. 

Tako na šoli ne bi prihajalo do drugačnih predstav učiteljev glede dela svetovalne službe, 

nepoznavanja dela le-te in njihovih nalog. 

 

Oba podsistema predlagata tudi možnosti izboljšanja sodelovanja in sicer: jasno opredeljene 

naloge svetovalne službe in točno načrtovanje vključevanja šolske svetovalne službe, v 

smislu, kako svetovalno službo tekom šolskega leta po razredih vključevati v vzgojno-

izobraževalni proces, dobro načrtovano timsko delo ter večje medsebojno spoštovanje in 

zaupanje.  

Ugotovili smo, da sodelovanje med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci ni najboljše, zato 

je potrebno stremeti k izboljšanju le-tega. Glede na analizo intervjujev bi bilo potrebno več 

časa nameniti skupnim pogovorom (sestankom, konferencam), vključevanju svetovalnih 

delavcev v delo samega razreda (hospitacije), kajti tako bi tudi bolje poznali razredno klimo. 

Pomembno je, da so svetovalni delavci dostopni in pripravljeni za posvetovanje. S tem si tudi 

pridobijo učiteljevo zaupanje, da se le-ti tako večkrat zatečejo k njim po pomoč. Smiselno bi 

bilo tudi več časa nameniti sodelovanju med učitelji, svetovalnimi delavci in starši, saj se na 

osnovni šoli vse pogosteje pojavljajo težavni starši. Ob takem sodelovanju bi pridobili še 

dodatne koristne informacije o učencu in tako lažje odpravljali težave.  
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Z raziskavo smo želeli osvetliti nekatere temeljne vidike kvalitetnega odnosa in sodelovanja 

učiteljev in svetovalnih delavcev na osnovni šoli, ki predstavlja osnovo za zdrav otrokov 

razvoj. Želeli smo poudariti, kako pomembno je učiteljevo zavedanje pomembnosti prispevka 

svetovalne službe k razvoju programov in načrtov za otrokov razvoj in kako pomembno je 

zavedanje negativnih plati neustreznega sodelovanja obeh podsistemov na šoli. 

 

Preseneča pa nas kontradiktornost odgovorov obeh intervjuvank glede izkušnje in pogostosti 

sodelovanja ter zadovoljstva z dobljeno pomočjo. Svetovalna služba govori o dobrem 

sodelovanju, izkušnja učiteljice pa glede sodelovanja ni najboljša. Dobro se je vprašati, zakaj 

prihaja do takšne kontradiktornosti odgovorov. Zaradi tega bi bilo dobro opraviti intervju z 

večjim številom učiteljev na tej osnovni šoli in tako izvedeti, kakšen je pravzaprav odnos med 

učitelji in svetovalnimi delavci in kako bi bilo mogoče ta odnos izboljšati, da bi bilo njihovo 

sodelovanje lažje in učinkovitejše. 

 

Torej, ugotavljamo, da sodelovanje učiteljev in šolske svetovalne službe, ni najboljše. 

Izkušnja učiteljev s sodelovanjem ni najboljša in prav tako učitelji z dobljeno pomočjo niso 

zadovoljni. Na drugi strani pa svetovalna služba meni, da na vseh področjih sodelovanje 

poteka zelo dobro in da je vzpostavljen dober odnos. Menimo, da bi bilo potrebno stremeti k 

posvetovalnemu načinu sodelovanja, saj je v tem načinu prihodnost za kvaliteten in zdrav 

razvoj učenca. Na eni strani je naloga svetovalnega delavca sprotno informiranje učiteljev o 

svoji naravi dela in navajanje le-teh na skupno reševanje problemov. Na drugi strani pa 

morajo svoj del k uspešnemu medsebojnemu sodelovanju prispevati tudi učitelji sami, s tem, 

da sprejemajo novosti, so pripravljeni sodelovati pri skupnem reševanju težav ter nimajo 

občutka nemoči, nesposobnosti, če se posvetujejo s svetovalnim delavcem bodisi o učnih 

težavah učenca, bodisi o lastnem načinu dela in možnostih evalvacije. Zavedati se moramo, 

da so le v pozitivni šolski klimi in ob kvalitetnem sodelovanju vseh udeležencev vzgojno-

izobraževalnega procesa, učencem omogočeni optimalni pogoji za njihov razvoj in napredek.  

 

Glede na to, da smo socialni pedagogi v osnovni šoli v večini zaposleni kot šolski svetovalni 

delavci, nam ta raziskava daje vpogled v sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih 

delavcev, v zavedanju, da smo glavni akterji, ki omogočamo celostni razvoj učencev. 

Raziskava nam kot socialnim pedagogom daje pomembne informacije, kako učitelji vidijo 

svetovalno službo, kje se pojavljajo pomanjkljivosti sodelovanja, kako učitelji ocenjujejo 

sodelovanje in odnos, kaj pričakujejo od šolskih svetovalnih delavcev, kje pričakujejo več 
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vključevanja in sodelovanja svetovalne službe. Vse to nam omogoča izboljšanje našega dela v 

okviru šolske svetovalne službe in pri sodelovanju z učitelji. Zavedati se moramo, da smo 

drug za drugega nepogrešljivi sodelavci. Hkrati pa nam raziskava da vedeti, da socialni 

pedagogi kot svetovalni delavci ne smemo biti le servis v sistemu za odpravljanje vedenjskih, 

disciplinskih problemov. Delujemo lahko na več področjih pri uresničevanju ciljev vzgojno-

izobraževalnega procesa in smo enakovredni sodelavci v interdisciplinarnih timih strokovnih 

delavcev in učiteljskih zborih, v načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela vzgojno-

izobraževalnih ustanov. 
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12. PRILOGE 

 

Intervju z učiteljico razrednega pouka 

Kakšna je Vaša izobrazba? Ste učiteljica razredne ali predmetne stopnje? 

Po izobrazbi sem učiteljica razrednega pouka. Poučujem na razredni stopnji, v tem šolskem 

letu 2. razred. 

 

Kaj vse zajema vaš poklic, čemu posvečate največ pozornosti? 

Moj poklic zajema poučevanje od 1. do 5. razreda in delo v oddelkih podaljšanega bivanja. 

Delo dopoldne pri pouku in popoldne v oddelku podaljšanega bivanja se precej razlikuje, 

oboje pa zahteva dobro mero prilagodljivosti različnim potrebam učencev. Pri pouku tako 

največ pozornosti namenjam učni snovi, takoj za tem oziroma vzporedno s tem pa navajanju 

učencev na red, medsebojno spoštovanje, spoštovanje do učiteljev in ostalih odraslih ter 

usvajanju pozitivnih življenjskih vrednot, ja pa tudi spodbujanju njihove ustvarjalnosti in 

samostojnosti. Veliko pozornosti namenjam tudi delu s starši – vsakomesečne govorilne ure, 

roditeljski sestanki  in pogosti individualni razgovori s starši, ki imajo otroke z učnimi, v 

zadnjem času pa vse pogosteje tudi vedenjskimi težavami. Veliko pozornosti namenjam tudi 

sodelovanju z učiteljicami individualne pomoči, saj je število učencev z odločbo vse večje. 

 

Kakšna šolska klima oziroma kultura prevladuje na vaši šoli? 

Na naši šoli večino časa prevladuje pozitivna klima. Učitelji, s katerimi sodelujem, so vedno 

pripravljeni svetovati in pomagati. Od njih se vsako leto ogromno naučim.  

 

Kakšen profil izobrazbe ima svetovalni delavec na vaši šoli? 

V svetovalni službi delata pedagoginji, ena izmed njiju pa je poleg pedagogike doštudirala še 

sociologijo kulture. 

 

Opišite Vaše sodelovanje s šolsko svetovalno službo in kaj kot učiteljica pričakujete od 

šolske svetovalne službe? 

Torej, kot pove že samo ime te službe - šolska svetovalna služba, od nje pričakujem, da mi v 

primeru težav priskoči na pomoč in svetuje. Ko začutim, da sama kakšnemu učencu ne znam 

pomagati, tako na učnem kot tudi na vzgojnem področju, ko imam težave s katerim izmed 

staršev, se obrnem na šolsko svetovalno službo. Izkušnje s šolsko svetovalno službo pa so 
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zelo različne. Do letošnjega šolskega leta niti nisem potrebovala veliko njihove pomoči, saj 

sem sama obvladala delo z učenci in starši. V letošnjem šolskem letu pa moja izkušnja s 

sodelovanjem s svetovalno službo ni bila najboljša. 

 

Zaradi katerih vprašanj, težav se največkrat obračate na šolske svetovalne delavce? 

V letošnjem šolskem letu sem se obrnila na šolske svetovalne delavce z vprašanji: kako 

vzpostaviti pozitivno klimo v razredu?; kako pomagati otroku z nekontroliranimi čustvenimi 

izbruhi?; zakaj mora učitelj sam izpolniti dokumentacijo za postopek usmerjanja? V mesecu 

februarju sem prosila svetovalno službo za izvedbo predavanja in delavnic z naslovom Kako 

pomagati otroku pri branju. Torej, če strnem, nekako sem se največkrat obračala na 

svetovalno službo zaradi učenčevih učnih ali vzgojnih težav, vse pogosteje se pojavljajo tudi 

težavni starši. 

Odgovori s strani svetovalne služne so bili: nimamo časa. Imamo preveč projektov. Z vsakim  

učencem rešuj probleme individualno … Pogrešala sem vključitev svetovalne službe v 

razred. 

 

Kako pogosto sodelujete s šolsko svetovalno službo na šoli? 

Prejšnja leta  sem dobila veliko nasvetov s strani svetovalne službe, kako pomagati, kako 

reševati določene situacije. Letos pa sem dobila občutek, da v primeru ko sem pomoč najbolj 

potrebovala, svetovalna služba ni naredila vsega, kar bi lahko. Zato pa več kot s šolsko 

svetovalno službo sodelujem z učiteljicami individualne pomoči, saj se res medsebojno 

usklajujemo pri reševanju učenčevih težav. S šolsko svetovalno službo pa samo tisto, kar je 

nujno. 

 

Na kakšen način sodelujete s svetovalnim delavcem? Če navedem primer: učenec  v 

razredu povzroča nemir (disciplinske težave). Kaj storite? 

V letošnjem šolskem letu je bil v razredu zelo moteč učenec. Med poukom se je zvijal po 

stolu, ležal pod mizo, tolkel z vsemi stvarmi, ki so mu prišle pod roko po mizi, s sošolci 

vsakodnevno prihajal v konfliktne situacije, do sošolcev je bil pogosto fizično in verbalno 

nasilen. Pri pouku ni sodeloval, zabaval se je po svoje in nas vse zelo, zelo motil . V šolo je 

prihajala samo mati, ki za vzgojne težave ni imela posluha, zanimale so jo samo učne težave. 

Zelo hitro je sprožila postopek usmerjanja, ki je bil tudi izredno hitro rešen, saj bo učenec 

dobil z novim šolskim letom 3 ure individualne pomoči. Ker sem učenca učila že v 1. 
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razredu, sem se pogosto obračala po pomoč v SŠ, vendar odziva nisem zaznala. V mesecu 

novembru sem sama napisala dve strani dolgo poročilo za psihologinjo, pri kateri je bil v 

obravnavi, SŠ pa se še vedno ni vključila. Ko je v mesecu marcu prišel zahtevek za postopek 

usmerjanja, mi je bilo rečeno, naj ga izpolnim jaz, ker učenca najbolj poznam. Osebno 

smatram, da bi SŠ morala poznati učence, ki izrazito odstopajo na učnem oziroma 

vedenjskem področju. Hmm, svetovalna delavka mi je tudi predlagala, naj učenca, ko moti 

pouk, pošljem k njej v pisarno, kar pa ni bilo izvedljivo, saj učenec tega ni želel storiti, pa 

tudi če bi, mu nisem zaupala, da bi sam odšel iz učilnice, hkrati pa je bilo v razredu še nekaj 

drugih težavnih učencev. Še enkrat, v takšni situaciji sem pogrešala, da bi svetovalna delavka 

kdaj prišla v razred in si situacijo ogledala. 

Je pa res, da se je s strani svetovalne službe zelo mudilo ukrepat mesca junija, ko je 

svetovalna delavka tudi klicala mamico otroka, jo seznanila z individualnim programom za 

učenca in tudi svetovala naj se zaradi učenčevih izrazitih čustvenih izbruhov obrnejo po 

pomoč na zunanjo institucijo.  

 

Ste torej zadovoljni z dobljeno pomočjo svetovalne službe, kako ocenjujete 

sodelovanje?  

V navedenem primeru z dobljeno pomočjo svetovalne službe nisem bila zadovoljna. Mislim, 

da je primer zelo zahteven. Mogoče pa so moja pričakovanja v zvezi pomoči svetovalne 

službe previsoka???!   

 

Na katerih področjih bi še potrebovali pomoč svetovalnega delavca oz. kje le to 

pogrešate? 

Svetovalna služba in učiteljice za dodatno strokovno pomoč imajo ogromno znanja, 

materiala in veščin, ki so potrebne za delo z učenci z učnimi težavami. Menim, da bi bilo 

smotrno, da to znanje prenašajo tudi na ostale učitelje in starše v obliki izobraževanj oziroma 

delavnic. To na naši šoli pogrešam. Prošnja, ki je bila na njih naslovljena meseca februarja, je 

bila enotno zavrnjena z obrazložitvijo: imamo toliko projektov do konca šolskega leta. 

Sprašujem se: kaj je primarno delo SŠ na šoli? So to različni projekti? 

 

 

Kje vidite možne ovire oz. katere so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri  Vašem 

sodelovanju s šolsko svetovalno službo? 
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Menim, da bi bilo treba bolj jasno opredeliti naloge svetovalne službe. Na šolski spletni 

strani so te naloge sicer opredeljene, ampak si jih jaz očitno drugače razlagam kot šolske 

svetovalna služba oz. pričakujem preveč. Hkrati menim, da bi morala biti šolska svetovalna 

služba prilagodljiva in ukrepati takrat, ko učitelj začuti potrebo po pomoči, tudi če to ni bilo 

predhodno načrtovano, saj učitelj ob začetku šolskega leta ne ve, kakšne težave se bodo 

tekom leta pojavile. 

V želji po informacijah o nalogah SŠ nisem našla nobenega zakona, ki bi jih konkretno 

opredeljeval, ampak zgolj smernice za delovanje SŠ. 

 

Kje vidite možnosti za izboljšanje sodelovanja s šolsko svetovalno službo? 

Kot že omenjeno, v bolj jasni opredelitvi nalog svetovalne službe in točnem načrtovanju 

vključevanja šolske svetovalne službe, že v avgustu načrtovati, kako svetovalno službo 

tekom šolskega leta po razredih vključevati v vzgojno-izobraževalni proces.  

 

Za konec bi Vas želela še povprašati za Vaše mnenje o šolski svetovalni službi. 

Menim, da je delo svetovalne službe izjemno težko in odgovorno, saj deluje z namenom, da 

bi bili posamezni udeleženci v šoli (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) čim bolj uspešni. 

Svetovalne delavke se vsakodnevno srečujejo z najrazličnejšimi težavami in mnoge so na 

žalost veliko hujše kot zgolj slaba ocena pri določenem šolskem predmetu. Vse več je 

različnih družinskih stisk, tudi prikritih, ki pa se vsakodnevno odražajo na učencih, še 

posebno, ko so ti na začetku šolanja. Glede na normative pa vse tudi svetovalna služba težko 

rešuje. 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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Intervju z šolsko svetovalno delavko 

Kakšna je vaša izobrazba in koliko traja Vaša delovna doba? 

Sem univerzitetna diplomirana pedagoginja, dokončala pa sem tudi študij sociologije kulture. 

Delovne dobe imam okoli 20 let.  

 

Kakšna šolska klima oz. kultura prevladuje na vaši šoli? 

Na splošno jo ocenjujem kot dobro, pozitivno klimo. Tudi odgovori staršev in učencev v 

anketah preteklih let kažejo, da je njihova ocena klime visoka. Na šoli poteka vrsta 

dejavnosti, ki so usmerjene v razvijanje dobrih odnosov, medsebojno sprejemanje in 

spoštovanje, toleranco. V pogovorih, učenci, starši, učitelji, ki so poučevali na drugih šolah, 

pogosto izražajo svoje dobro počutje in pohvalno ocenjujejo odnose in klimo na naši šoli.  

 

Kaj smatrate kot temeljne naloge šolske svetovalne službe? Katerim nalogam dajete 

prednost oz. posvečate največ pozornosti?  

Ja, naloge so kompleksne, šolska svetovalna služba se vključuje v vzgojno-izobraževalni 

proces. Naloge svetovalne službe v veliki meri določajo smernice dela svetovalne službe, 

letni delovni načrt šole, Rokovniki in koledarji Ministrstva za šolstvo. Poleg tega pa si s 

kolegico (svetovalno delo v obsegu 10 ur) v sodelovanju z učiteljicami dodatne strokovne 

pomoči ter v skladu s prednostnimi nalogami šole izbereva prednostne naloge šolske 

svetovalne službe, praviloma dve do tri, ki jih vključujemo v letni načrt.   

 

Bi lahko konkretno navedli katere so te prednostne naloge? 

Prednost ima vsekakor delo z učenci, kot so poklicna orientacija, preventivno delo, pomoč 

pri obvladovanju težav, stisk glede samega učnega procesa, odnosov z vrstniki, učitelji, tudi 

delo s starši, delo z učitelji. 

 

 

Opišite Vaše sodelovanje z učitelji.  

Sodelovanje poteka dnevno, učitelji želijo informacije, se želijo posvetovati ali pa 

potrebujejo pomoč in vključitev svetovalne službe pri delu z razredom, učencem, starši, 

drugimi učitelji. Poleg tega pa so tu še izvedbe ali organizacije predavanj, delavnic, timskih 

sestankov, pomoč pri izvajanju razrednih ur ali razrednih projektov, socialna pomoč 

družinam. 
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Kaj kot svetovalni delavec pričakujete od učitelja?  

Strokovnost, odgovornost in odkrit odnos.  

   

Zaradi katerih vprašanj, težav se učitelji največkrat obračajo na Vas?  Po kakšni vrsti 

pomoči učitelji največkrat povprašujejo?  

Učitelji se obračajo na svetovalno službo z zelo širokim spektrom vprašanj od vprašanj 

organizacijske narave, vprašanj v zvezi z dokumentacijo, nasvetov glede postopkov 

reševanja, do skupnega načrtovanja reševanja problematike posameznega učenca, njegove 

družine, razredne klime, itd.  Težko bi ocenila katerih oblik je več, so pa vprašanja 

organizacijske narave, ki niso vezana na delo svetovalne službe, npr. si videla učiteljico, ali 

naj zapišem v dnevnik, lahko pogledaš moj zapis, če je dober, moteča in ovirajo ostale 

dejavnosti. Glede na pogostost  in vsebino pogovorov z učitelji smatram, da je vzpostavljen 

dober odnos.  

 

Kako pogosto sodelujete z učitelji?  

Vsak dan se glede na potrebe v svetovalni službi oglasi več učiteljev. Intenzivnost obiskov je 

večja, ko gre za obravnavo zahtevnejših primerov, npr. učenec, ki ne zmore kontrolirati 

svojega vedenja, konflikti v razredu, zdravstvene težave učenca itd.  

 

Na kakšen način sodelujete z učiteljem, če navedem primer: učence učitelji le napotijo k 

Vam, ali skupaj rešujete težave učencev? 

Odvisno od primera, najpogosteje učitelji že sami pridobijo nekaj informacij ali pa pride do 

konflikta pri njihovi uri. Mnogi sami rešijo težavo, ki se pojavi. Nekateri učitelji pa učenca 

napotijo v svetovalno službo, ker vedo, da je učenec že obravnavan ali ker ocenijo, da sami 

ne bodo zmogli rešiti problema. Praviloma pa  se z učencem, ki pride v svetovalno službo 

pogovorimo, po potrebi vključimo še druge učence in po pogovoru o dogajanju govorimo z 

učiteljem, razrednikom ter se praviloma skupaj odločamo o morebitnem nadaljnjem 

ravnanju.  

 

 

Menite, da so učitelji zadovoljni z Vašo pomočjo?  

Vsi učitelji, ki zaprosijo za vključitev svetovalne službe, to pomoč vedno dobijo.  Namen 
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dela svetovalne službe ni zadovoljstvo učiteljev, ampak zagotavljanje pomoči  z namenom, 

da vsak učenec razvije svoje potenciale in postane samostojna in odgovorna oseba.  Zato je 

delo svetovalne službe ves čas razpeto med različne interese posameznikov, različne naloge 

in odločanje o prioritetah ter potrebo po ohranjanju strokovnega ravnanja, ne glede na 

pričakovanja vseh udeleženih. Včasih se zaradi drugih nujnih opravil, ne moremo takoj 

odzvati,  nekateri učitelji se tudi ne strinjajo s predlogi, želijo morda drugačen odziv, itd. . V 

takem primeru ne morejo biti zadovoljni s pomočjo svetovalne službe.  

 

Na katerih področjih bi še lahko nudili pomoč učiteljem oz. z njimi sodelovali? 

Ocenjujem, da delo svetovalne službe že sedaj poteka na vseh področjih zelo dobro. Vsak 

učitelj sicer sam avtonomno odloča kje in koliko si želi vključitve svetovalne službe (poleg 

predpisanih oblik). Glede na prezasedenost svetovalne službe, pa bi že sedaj potrebovali  

dodatnega svetovalnega delavca.  

 

Kje vidite možne ovire za sodelovanje? 

Kadar učitelj razume svetovalno službo kot servis in ne kot partnerja ali ne želi vključitve 

svetovalne službe ali kogarkoli drugega, časovne ovire, obremenjenost. 

Zaradi česa mislite, da učitelji ne želijo vključitve svetovalne službe? 

Morda zaradi občutka ogroženosti. Morda tudi zato, ker se nekateri bojijo kritike svojega 

dela in ne sprejemajo refleksije. 

 

Kje vidite možnosti za izboljšanje sodelovanja? 

Dobro načrtovano timsko delo, jasno določene naloge in odgovornosti vseh, pripravljeni 

protokoli ravnanja, npr. vzgojno delovanje, ravnanje ob izrednih situacijah, večje 

medsebojno zaupanje in spoštovanje. 

 

Hvala za Vaše sodelovanje! 

 

 

 

 


