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POVZETEK 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi v osnovni šoli se pri svojem delu dnevno vključujejo 

v  različne odnose z ostalimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, tako z učenci 

kot tudi z ostalimi učitelji in strokovnimi delavci šole, vodstvom, starši in strokovnjaki iz 

zunanjih institucij, zato je zelo pomembno, da pri svojem delu ohranjajo profesionalno in 

etično držo.  

V teoretičnem  delu na osnovi literature spoznamo nekaj več o etiki in morali, 

profesionalnem delovanju, etičnih dilemah in njihovem reševanju ter etičnih kodeksih. 

Prav tako spoznamo vlogo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v osnovni šoli, vloge 

ostalih udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, pomen sodelovanja ter timskega 

dela, pa tudi negativne vplive na sodelovanje, kar lahko pripelje do dilem pri delu. 

V empiričnem delu se v intervjuju s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo pokaže, da 

se dileme pri delu pojavljajo v odnosu do vsakega udeleženca vzgojno-izobraževalnega 

procesa, čeprav največ v odnosu do učiteljev in staršev. Na koncu na osnovi analize in 

primerjave etičnih kodeksov psihologov, socialnih pedagogov, socialnih delavcev ter 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov podamo predloge za spremembe Etičnega 

kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

 

Klju čne besede 

Profesionalna etika, etični kodeks (specialnih in rehabilitacijskih pedagogov), specialni in 

rehabilitacijski pedagog, (etične) dileme pri delu, sodelovanje in timsko delo. 
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ABSTRACT 

 

Special education teachers at work in primary school are daily engaged in different 

relatonships with other participants of the educational process such as students, teachers, 

administrators, school management and external educational institutions, therefore it is 

essencial for their work to maintain professional and ethical stance. 

In the theoretical part, based on literature, we learn more about ethics and moral, 

professional practice, ethical dillemas and their solutions as well as code of ethics. We 

learn about the role of the special education teacher in primary school, the roles of other 

participants in the educational process, the meaning of cooperation and team work, as well 

as negative impacts on cooperation, which may lead to work dilemmas.  

The empirical part is presented in the interview with the special education teacher and 

shows that work dilemmas occur in relationship with every participant of the educational 

process, although mostly with teachers and parents. 

Finally, due to the analysis and comparison of code of ethics for psychologists, social 

educators, social workers and special and rehabilitaion educators we offer suggestions for 

the changes in the Code of Ethics for special education teachers. 

 

Key words 

Professional ethics, code of ethics (for special education teachers), special education 

teacher, (ethical) dilemmas at work, cooperation and team work. 
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1. UVOD 

Z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v šolski prostor so pomembno vlogo dobili 

tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi. V redni osnovni šoli specialni in rehabilitacijski 

pedagog nastopa kot učitelj za dodatno strokovno pomoč in dela z učenci s posebnimi 

potrebami ali pa je zaposlen v okviru šolske svetovalne službe. Pri svojem delu seveda ni 

omejen zgolj na delo z učenci in njegova naloga ni zgolj strokovnost in znanje. Pri svojem 

delu se dnevno vključuje v marsikatere človeške odnose z ostalimi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa, tako z učenci kot tudi z učitelji, ostalimi strokovnimi delavci v 

šoli, vodstvom, starši in strokovnjaki iz zunanjih institucij. To zahteva visoko mero 

sodelovanja, izredno prilagodljivost, potrpežljivost, sposobnost empatije, dobre 

komunikacijske sposobnosti in timsko delo. Kljub temu, da imajo vsi udeleženci jasne 

vloge v tem procesu in s tem tudi določene pravice in dolžnosti, se specialni in 

rehabilitacijski pedagogi nemalokrat znajdejo v zagatah ali dilemah. 

 

V takšnih primerih je za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zelo pomembno, da 

ohranja profesionalno držo in da znotraj svoje stroke deluje etično. Predvsem, kadar gre za 

etično dilemo, je ključnega pomena, da pri svojemu delu ohranja etično držo in k reševanju 

etičnih dilem pristopa etično in profesionalno, izbrana  rešitev pa seveda mora biti najboljša 

za otroka in ne za ostale. Smernice za profesionalno delovanje znotraj posameznih strok so 

zbrane v etičnih kodeksih in navadno označujejo osrednji namen stroke in opišejo etična 

načela in pravila ali standarde strokovne prakse. Ni nujno, da je vsaka dilema etična, lahko 

se pa pojavi prav na sleherni stopnji sodelovanja oz. z vsakim udeležencem vzgojno-

izobraževalnega procesa, od učenca pa do zunanjih institucij. Po drugi strani pa to tudi ni 

tako nepričakovano. 

 

V tem skupku medčloveških odnosov imajo na sodelovanje in komunikacijo velik vpliv 

predvsem subjektivni dejavniki posameznika. Vsak posameznik je človek zase, z lastno 

osebnostjo in značilnostmi. Vsak v interakcijo z ostalimi vstopa z lastnimi vrednotami, 

stališči, prepričanji, pričakovanji, predsodki in ko na neki točki pride med udeleženci do 
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»trka« le-teh, pride do posmeznih dilem. Te dileme se v praksi pojavijo predvsem pri 

sodelovanju z učitelji in s starši. Vedno bolj očitna pa so tudi različna razmerja moči in 

interesi posameznih akterjev, ki prav tako vplivajo na uspešnost sodelovanja in specialne 

pedagoge postavljajo pred dileme, kako se ustrezno lotiti težave. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. O etiki 

2.1.1. Etika in morala 

Ljudje se v življenju dostikrat sprašujemo, kaj je prav in kaj narobe, kaj moramo storiti, da 

bo prav za nas in za druge. Prav tako se pojavlja tudi vprašanje, kako ravnati, da res 

dosežemo, da bo prav in dobro za vse. In vsa ta vprašanja nas popeljejo na področje etike 

in morale.  

 

Stres (1999) opozarja, da pri etiki pogosto govorimo o morali in namesto morale slišimo 

velikokrat govoriti o etiki. Za nekatere je med tema dvema pojmoma razlika zgolj v 

besedah, pa vendar vsaki lahko damo tudi vsebino. 

 

Sruk etiko opredeljuje kot »filozofsko disciplino ali panogo, ki se ukvarja s tematiko 

človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etika 

je teoretična filozofska refleksija o nravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno 

relevantni. Glede na dve poglavitni vrsti svojih nalog se deli na dve področji – na teoretično 

in na praktično normativno etiko. Za kaj v bistvu gre? Če nam prva pojasnjuje, npr., kaj je 

moralna sodba, druga moralno sodi. Če prva ugotavlja, kaj je moralna opredelitev, druga 

moralno opredeljuje. Teoretična etika ali metaetika razglablja o pojmu moralni princip, 

normativna etika pa formulira in pojasnjuje moralna načela. Prva raziskuje, kakšna in 

kolikšna je vloga karakterja, pobude, namere, cilja, motiva ali ravnanja človeka pri 

nravstvenem presojanju, medtem ko druga določa, kakšen značaj, kakšna pobuda, namera, 

cilj, motiv in delovanje je moralno pozitivno, katero negativno« (1999, str. 138). 

 

Že v tej razlagi pojma etike lahko zasledimo pogosto rabo pojma morale. In kako Sruk 

nadalje opredeljuje pojem morale? »Morala (iz lat. mos »običaj, navada, nrav«; moralis 

»moralen, nraven«), skupek predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s 

posebno notranjo, subjektivno sankcijo, katero subjekt, oseba, posameznik »uporablja« na 
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samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih postavk. Morala je toliko 

bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor bolj jo oseba (p)osvoji. Takšna morala 

je predvsem avtonomna: slaba vest osebo dosti bolje nadzira in obvladuje kot kake sankcije 

vnanjih (pravnih, političnih) dejavnikov» (Sruk, 1999, str. 305). 

 

Kot že rečeno, mnogi enačijo etiko in moralo, vendar se moramo zavedati, da ne obstaja 

enotna definicija etike, prav tako kot tudi morale ne. Etika pomeni za nekatere osmišljanje 

morale in razmišljanje o morali, morala pa nekako izhaja iz človeka samega. 

 

Po Stresu (1999) med moralo in etiko po izviru pomena ni nobene razlike, čeprav nekateri 

v vsakdanjem jeziku moralo pogosto imenujejo kar etika. Izraz morala je latinskega izvora 

(mos, mores), etika pa grškega (ethos), vsak v svojem jeziku pa pomenita popolnoma isto. 

Pri ethosu gre predvsem za družbena pravila človekovega ravnanja, ki se navezujejo na 

izročilo, in ne za osebna, premišljena in racionalno utemeljena prepričanja o tem, katera 

ravnanja so pravilna in katera ne. Podoben pomen ima tudi latinska beseda mores, ki 

pomeni značaj, ravnanje, življenje in nravi. V našem jeziku se temu pomenu najbolj 

približa izraz nravnost in pomeni človekov značaj, ki usmerja njegovo delovanje. Tudi 

sodoben filozof morale P. Ricoeur (1990, po Stres 1999) priznava, da izraza po svojem 

izviru ne zahtevata posebnega razlikovanja. Tako morala kot etika označujeta pogled na 

življenje, ki vsebuje dve prvini: zavest o tistem, kar je za človeka dobro in zavest o 

dolžnostih, ki jih mora človek izpolniti. Dve najbolj trdni značilnosti etične oziroma 

moralne zavesti sta torej dobrost določenih dejanj in njihova obveznost. 

 

Moralo lahko opredelimo kot določeno in konkretno vsoto pravil in norm človekovega 

ravnanja, ki veljajo za brezpogojno obvezna in obče veljavna. Poudarja torej bolj vidik 

dolžnosti in zapovedi. Kar je etično dobro, je tudi moralno obvezno. Etika kot zavest o 

moralnih vrednotah in moralnem dobrem in morala kot zavest o obveznosti in konkretnih 

dolžnostih, ki iz tega izhajajo, druga drugo potrebujeta in se med seboj dopolnjujeta. 

Vendar je po Ricoeurju (1990, po Stres 1999) etika bolj temeljna. Med etiko in moralo se 
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je ustalila razlika, ki jo velja upoštevati. Izraz morala ostaja v veljavi za določena 

življenjska pravila, zapovedi in norme, posebno še, če so vezane na določen nazor ali 

izročilo (npr. krščanska ali katoliška morala, izraz katoliška etika bomo redkeje slišali). 

Izraz etika pa označuje tisto bolj izvirno človekovo moralno zavest, da ni vseeno, kako 

živimo in delamo. To je najsplošnejša zavest, da dolžnosti in obveznosti so. Ker se tega 

zavedamo, imamo etično držo. To splošno etično ozadje je izvir konkretnih moralnih 

zapovedi in norm. 

 

Izraz morala in etika imata lahko torej različne pomene, kljub istemu izvirnemu pomenu. 

Morala tako pomeni konkretno vsoto zapovedi, prepovedi in vedenjskih norm, ki so v 

veljavi v določenem okolju. Z izrazom etika pa označujemo filozofsko panogo, ki se 

osredotoča na razlago in utemeljevanje moralnosti na splošno, na dejstvo, da morala ali 

različne morale sploh obstajajo, in na razloge zaradi katerih je moralnost sploh utemeljena 

in upravičena. Gre torej za filozofsko obravnavanje moralnosti kot takšne in ukvarjanjem 

s tem, kaj je človek kot moralno in odgovorno bitje, zakaj človečnost vsebuje tudi 

moralnost in podobno (Stres, 1999). 

 

2.1.2. Namen in cilji etike 

Človek se razlikuje od drugih bitij po tem, da je »nag, neobut, brez odeje, neoborožen« in 

zato potrebuje »oborožitev«, opremljenost, da bi obvladoval življenje. To opremljenost 

nudi etika kot spretnost, s katero se človek lahko znajde v tem svetu, uresničuje svoje 

življenje in doseže svoje cilje. Etika kot temeljna panoga stalno usmerja človekova 

prizadevanja, da bi bil njegov svet vedno bolj človeški, da si ustvarja svoj svet, svet po 

meri človeka. 

 

Namen etike je dosegati dobro, kar pomeni usmerjeti, ohranjati oziroma razvijati človeka 

v njegovi polni človeškosti. Etika kot dejavnost človeku nudi ustrezno (po)moč, da 

obvladuje samega sebe in se usmerja v dobro, skratka, da postaja vedno bolj človeško bitje. 

Etika skrbi za urejevalne okvire, ki naj človeka usmerjajo, da bo delal dobro in (po 
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Aristotelu) dosegel srečnost. Ti urejevalni okviri so izročila starih, notranji (prirojeni) 

človekov čut za človeškost, določeno družbeno soglasje, ki nas vse spodbuja k spodobnosti 

v medsebojnih odnosih, odgovornost, da spoštujemo življenje pri sebi in drugih. 

 

Etika ta ustaljena izročila človeka in človeštva preverja, jih utemeljuje, primerja z novimi 

konkretnimi problemi človeka in družbe in tako išče vsakokratne okvire »zdravega« 

človeškega življenja, ki naj človeka utrdijo in mu zagotovijo čim bolj človeško ravnanje. 

Ljudje smo v teh prizadevanjih in iskanjih vezani na dialog. To prizadevanje se gradi na 

vzajemnosti – na medsebojnem dogovoru, v dialogu. Vzajemno bolje opredeljujemo svoje 

cilje in svoja prizadevanja, za vse pa je nujno, da najdemo oz. da si določimo skupni cilj 

svojega prizadevanja, ki nas povezuje v eno človeško družino.  Etika ne zagotavja le 

zunanjih dobrin, temveč omogoča samospoštovanje človeka, vse nas usmerja k tistim 

dobrinam, ki so skupne vsem: skupnemu dobremu. 

 

Človek je bitje, ki si mora za to stalno prizadevati. Ima pomanjkljivo naravo, zato potrebuje 

budnost in mora stalno predvidevati, kaj bo delal. Sproti si mora urejati življenje. Ko pride 

na svet, nujno potrebuje izkušnjo starejših, sicer ne bi preživel. Proces se nadaljuje tudi v 

nadaljnjem odraščanju. Treba je razumeti in osvojiti temeljne pojme etike, znati primerjati 

modele etičnega ravnanja in se usposabljati, da znamo tudi sami kriti čno ravnati po etičnih 

izročilih. 

 

Spoštovanje etičnih norm pomeni spoštovanje človeka in oblikovanje njegove dobrobiti. 

Etika oziroma morala predstavljata vrednote in nedotakljivost (integriteto) človeka kot 

posameznika (subjekta) družbe v odnosu do samega sebe, do soljudi in družbenega okolja. 

To pomeni tudi način ravnanja oziroma obnašanja človeka do sočloveka, ustvarjanje 

primernih medsebojnih odnosov v družbi ter ustvarjanje in plemenitenje norm, pravil 

oziroma dogovornih okvirov medsebojnega življenja. Dobre navade ali tako imenovani 

etični mehanizmi pa so bili nekoč in naj bi bili tudi danes predmet politike, skupnega 

urejevanja in s tem skupnega dobrega. Oseba ne more krepostno delovati, če nima ustrezne 
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družbene oziroma socialne opore. Že vzgoja predpostavlja etično usposobljene ljudi, ki 

bodo posredovali etične dobrine tistim, ki jih vzgajajo. Dober družbeni okvir spodbuja in 

krepi etične drže, slab pa otežuje njihovo uresničevanje.    Cilji etike naj bi se torej pokrivali 

oziroma dopolnjevali tudi s cilji politike. V medsebojnem soglasju osebnega in družbenega 

prizadevanja človeka je zagotovljeno tudi skladje človekove osebnosti. Težko je najti 

osebno srečo, če naše prizadevanje nima priznanja in potrditve pri drugih. To je dodatni 

razlog, da je dobra etika vzajemna. Če si več ljudi prizadeva za iste cilje, se med seboj 

utrjujejo in najdejo tudi oporo drug v drugem. Za uspešno etiko sta nujna tudi družbeni 

etični okvir, ki ga skupnost sprejema kot vodilo delovanja vseh posameznikov, in 

prizadevanje celotne skupnosti.  

 

Od Platona in Aristotela naprej etike zaposluje problem, ali je ta cilj etike, tj. dobro, vnaprej 

določen ali pa si etika kot spretnost postavlja ta cilj (sproti) na podlagi stalnega 

neposrednega izkustva. Danes se različna etična izročila srečujejo v sodobni civilizacijski 

in kulturni pluralnosti na enem kraju in lokalno se prepleta z globalnim. Posledice so 

mešanje kulturnih in etičnih izročil, zaradi česar je vprašanje etičnih temeljev in tako tudi 

ciljev etike toliko bolj aktualno. Končni cilj etike je človeku preko dobrega delovanja 

omogočiti, da bo dosegel osebno izpolnitev, zadovoljstvo, srečo. To pomeni, da naj ravna 

tako, da bo čim bolj razvil (izpo(po)lnil) svoje človeško dostojanstvo. Praviloma je to tisto, 

kar imenujemo dobro, zato etiki pravijo: «Glavno načelo etike je delati dobro, oziroma biti 

dober človek.« Če človek dela dobro, dosega po etičnih vodilih dobro v sebi in seveda tudi 

pri drugih, oblikuje dobrega človeka pri sebi in v drugih. Ljudje pa v iskanju dobrega žal 

izkušamo tudi stranpoti, ki so izziv etike (Juhant, 2009, str. 25-31). 

 

2.1.3. Etični in moralni čut ter etičnost 

Človek vsakodnevno vstopa v različne odnose, deluje in dela na različnih področjih z zelo 

različnimi ljudmi, zato je pri takšnih interakcijah in prepletanju različnih osebnosti vloga 

in prisotnost etičnega in moralnega čuta zelo pomembna. 
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Sruk (1999) opredeljuje etični čut in moralni čut kot človekovo temeljno moralno občutje. 

Moralni čut imajo načeloma vsi ljudje, le različno razvitega. Močneje se razvije in 

diferencira pri tistih osebah, ki si prizadevajo dokopati se do resnice in nravnosti, ki se 

trudijo za svojo humanost in se varujejo, da ne bi podlegle zlu, pokvarjenosti in nemorali. 

Na drugi strani pa se pri osebah, ki se navadijo na zlo in se sprijaznijo z nemoralnimi 

ravnanji do samega sebe, do sočloveka in do sveta, moralni čut otopi. Le-ta začne slabeti, 

celo odmirati. Etični čut lahko deformirajo ali uničijo tudi duševne bolezni, skrajno 

nerazvito pa je lahko moralno občutje pri mentalni zaostalosti. 

 

Etičnost  pomeni, da gre za lastnost, značilnost etičnega. V tem primeru so moralne 

relevantne izkušnje ustrezne etičnim merilom, normam, vrednotam, smotrom. Posameznik 

je lahko v svojem ravnanju glede na zahteve in merila določenega etičnega sistema moralen 

ali pa nemoralen: gre za etičnost te osebe (Sruk, 1999). 

 

Človek je torej etičen, kadar deluje moralno in v okviru določenega etičnega sistema, vsa 

dejanja pa seveda ne sodijo na področje nravnosti in morale. Stres navaja (1999), da 

dejanja, ki niso premišljena in osebna (npr. iz čiste navade ali iz zelo močnega in 

neobvladljivega občutja jeze, strahu, strasti), vsaj neposredno niso moralna. Toda tudi 

moralna v negativnem smislu niso, ampak so amoralna. Zanje ne veljajo moralni ukazi, 

temveč samo naravne zakonitosti, saj niso svobodna, ampak so pod odločilnim vplivom 

psiholoških, socioloških, fizioloških naravnih zakonitosti. In tedaj njihov nosilec tudi ni 

(ali vsaj ni v zadostni meri) konkretna človeška oseba, temveč splošna človeška narava.  

 

2.1.4. Profesionalna etika, poklicna etika 

Profesionalna etika predstavlja sistem etičnih norm in načel, ki veljajo za posebne poklicne 

skupine in za posameznike v njih. Te osebe naj bi se pri opravljanju svojih strokovnih, 

raziskovalnih ipd. dejavnosti ravnali po ustreznih nravstvenih ali moralnih vodilih. V 

praksi je potrebno nenehno težiti k razumnemu optimalnemu kompromisu; poslovne 

kompromise je potrebno usklajevati s poklicnimi normami. Če to ne uspe, se nasprotje med 
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poslovno in profesionalno etiko lahko sprevrže v odprt, direkten konflikt. Profesionalna 

etika zahteva od strokovnjaka, da se v celoti posveti svojemu delu. Poglavitna nagrada za 

osebo, v kateri živi profesionalna etična zavest, je čim višji, čimbolj kvaliteten dosežek, 

pomembna inovacija ipd. Strokovnjak, ki začne misliti na denarno nagrado, na oblastniško 

pozicijo in na podobne vrednote, se običajno že pogreza v neustvarjalno rutinerstvo, v 

apatijo, ki ji botruje neuspešnost, profesionalni, strokovnjaški etos umira (Sruk, 1999). 

 

Norberto Bobbio (1994, po Kodelja 2011) pojasni razmerje med etiko in t.i. poklicnimi 

etikami s pomočjo analogije s pravom. Ob tem poudari, da to ni razmerje med pravilom in 

izjemo, pri katerem gre za to, da upoštevamo posebnosti neke določene okoliščine, ampak 

razmerje, ki je utemeljeno na posebnosti določenih subjektov, na njihovem statusu, zaradi 

katerega uživajo ali trpijo drugačno normativno ureditev kot velja za običajne ljudi. Če to 

opredelitev prenesemo na moralno področje, lahko rečemo, da je poklicna etika celota tistih 

pravil ravnanja, katerim bi se morale čutiti zavezane osebe, ki opravljajo neko določeno 

dejavnost. Ta pravila se razlikujejo od moralnih norm, ki naj bi veljala za vsakogar, in sicer 

tako, da nalagajo osebam, ki opravljajo določen poklic, bodisi strožje obveznosti bodisi 

oprostitve izvrševanja določenih dolžnosti. O poklicnih etikah je torej mogoče govoriti kot 

o posebnih moralah v enakem smislu, kot se v pravni teoriji govori o posebnih vrstah prava. 

Tem posebnim moralam oziroma poklicnim etikam pa njihovi uporabniki radi dajejo 

specifično in vzvišeno ime: deontologija. Deontologija pa ni istovetna z etiko, čeprav imata 

izraza podoben pomen. Prva predstavlja določeno število pravil in empirično določljivih 

dolžnosti, druga pa neko koherentno metamoralo, utemeljeno na določenih načelih 

(Kodelja, 2011). 

 

Pri obravnavanju profesionalne oziroma poklicne etike pa Sruk tudi opozori na možno 

razlikovanje med »poklicem« in »profesijo«. Bistveno bi bilo naslednje: za profesionalno 

dejavnost je značilna sistematična teorija, za poklic pa specifično izkustvo; profesionalec 

torej izhaja iz teorije, ne iz izkustva. Profesionalna aktivnost sloni na avtoriteti strokovne 

sodbe; poklicno delo te avtoritete nima (Rus, po Sruk 1999). 
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2.1.5. Etični kodeksi 

Ker smo ravno govorili o profesionalni in poklicni etiki, je smiselno nadaljevati z etičnimi 

kodeksi. Zakaj etični kodeksi sploh nastajajo? 

 

Človek – strokovnjak, posebej še tisti, ki dela z ljudmi, mora svoje odločitve utemeljiti 

pred seboj in pred drugimi. S svojimi odločitvami in dejanji ne sme poseči v svobodo in 

pravice drugega, ki jih zagotavljajo različne konvencije, ampak jih je dolžan spoštovati. 

Etični kodeksi različnih strok nastajajo zato, da bi obvarovali in zaščitili posameznika, 

klienta, otroka, mladostnika in njegove osebnostne pravice. Vprašanje, ki se ob tem 

zastavlja, je, kdo ščiti pravice samega delavca, učitelja, psihologa, pedagoga, vzgojitelja, 

svetovalnega delavca,..predvsem v odnosu do institucije in do klienta, poleg sindikatov, ki 

so krovne organizacije in niso vezane na posamezne stroke (Jeriček, 2000). 

 

S. Banks (2003, po Banks 2011) opredeljuje etične kodekse kot zapisane ali nenapisane 

sklope norm, ki navadno označujejo osrednji namen stroke in opišejo etična načela in 

pravila ali standarde strokovne prakse. Ponavadi jih napišejo in regulirajo strokovna telesa 

in vplivajo na določitev meje stroke, promocijo strokovne identitete, vodenje in nadzor 

praktikov ter na varovanje uporabnikov. Te norme ne izvirajo iz posameznega strokovnega 

delavca, ki dela v praksi, zato jih lahko označimo kot »zunanje«. Sestavljajo jih splošna 

načela in pravila, ki nepristransko veljajo za vsakogar, ki dela v določenem poklicu. 

 

In zakaj so potrebni etični kodeksi posameznih strok, če imamo ustavo, zakonodajo, 

splošne deklaracije o človekovih pravicah, konvencijo OZN o pravicah otrok itd.? H. 

Jeriček (2000) meni, da se glede na oblikovanje številnih kodeksov različnih strok pri nas 

in po svetu zdi, da le-ti zagotavljajo uresničevanje in izpopolnjevanje mednarodnih oz. 

različnih svetovnih deklaracij na mikrosocialni ravni. Glavni vzrok za njihovo oblikovanje 

vidi Pediček (1996, po Jeriček 2000) v sesutju dosedanjega kozmosa, ki so ga oblikovali 

religija, filozofija, znanost, ideologija, nazori in vrednote, saj se spreminja v kaos, ki ga bo 

treba razviti v nov kozmos bivanja, doživljanja, mišljenja, delovanja, vrednotenja. Pečlin 
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(1998, po Jeriček 2000) poudarja predvsem utilitarističen vidik, po katerem naj bi kodeksi 

zagotavljali najvišje standarde dela in kakovostno prakso. Hkrati pa naj bi bili le eden od 

zunanjih vidnih formalnih pokazateljev etične poklicne osveščenosti stroke. Toplak (1996, 

po Jeriček 2000) meni, da je pojav etičnih kodeksov zgodovinsko utemeljen in je posledica 

širjenja sfere civilnega dispozitivnega prava ter oženja administrativnega političnega 

prava. Temu pojavu pravijo tranzicija ali deregulacija, kar pomeni v normativni sferi 

nadomeščanje administrativnega prava s civilnim pravom ali z normami profesionalne 

etike. S spremembo normativnega sistema se spreminaja sistem odgovornosti in namesto 

administrativne se širi domena civilne in etične odgovornosti. Samo civilno pravo ne more 

v celoti nadomestiti administrativnega prava, zato demokratični sistem nujno vključuje 

poklicno etiko in s tem sistem poklicnih kodeksov, ki morajo jasno definirati odgovornosti. 

 

Tudi A. Sobočan (2011) opaža visok porast nastanka ali preoblikovanja etičnih kodeksov 

številnih poklicnih združenj v zadnjih petnajstih letih. Opaža, da večinoma temeljijo na 

načelih (pravicah, dolžnostih) po vzoru deontološke teorije, manj pa utilitarističnih 

pristopov. Nekateri vključujejo tudi navezavo na vrline (npr. posameznik z dobrim 

značajem). Izpostavi še eno skupno lastnost etičnih kodeksov, da se namreč ne dotaknejo 

realnega družbenega in ekonomskega konteksta, ampak ostajajo na abstraktni, idealizirani 

ravni. Večina etičnih kodeksov izraža pomen spoštovanja posameznika (njegove 

enkratnosti, dostojanstva, avtonomije) in spodbujanje uporabnikovega samoodločanja 

(pravica do izbire), čeprav nekateri zagovarjajo predvsem varovanje uporabnikovih pravic. 

Osrednjega pomena je tudi poklicna inegriteta: nenazadnje je namen etičnih kodeksov prav 

to – javna afirmacija predanosti pripadnikov poklica posebnim načelom in vrednotam ter 

delovanje v skladu z njihovim položajem v družbi. Poklicna integriteta je tako osrednja 

vrednota etičnih kodeksov in se navezuje na lastnosti, kot so iskrenost, zanesljivost, 

nepristranskost. Etični kodeksi, ki jih je A. Sobočan prebrala, prav tako niso izražali, ali 

imajo (ali naj bi imeli)  le-ti prednost pred pravili, ki so določena v posamezni organizaciji. 

Vloga in pomen etičnega kodeksa sta predvsem v tem, da pripomore k »poklicnemu 

statusu« določenega poklica, vzpostavi in vzdržuje poklicno identiteto, vodi strokovne 
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delavce pri njihovem delovanju, varuje uporabnike storitev pred zlorabami ter regulira 

poklic (Banks 2006, po Sobočan 2011). 

 

Namen in vsebinske značilnosti kodeksov po Pečlinu (1998, str. 72,73, po Jeriček 2000, str. 

156, 157): 

o »Kodeksi opredeljujejo cilje stroke, ideale, h katerim stroka stremi in s tem 

nastopajo v vlogi usmerjevalca. Tudi, če so cilji, ki jih določajo splošna načela, 

idealistični in predstavljajo končne smotre dela, ki so v nasprotju z vsakodnevno 

prakso, ustvarjajo kontekst za bližnje in bolj konkretne smotre. 

o Kodeksi naj bi opisovali standarde dobrega dela, ki so nad sprejetim minimumom 

zahtev, vendar dosegljivi pri vsakodnevnem delu. V tem pogledu zagotavljajo 

usmerjanje in pomagajo delavcem k ozaveščanju standardov, ki jih je mogoče 

realno doseči pri delu. 

o Kodeksi določajo minimalne standarde vedenja, ki jih pojmujemo kot 

nespremenljive in naj bi jih ne kršil noben strokovni delavec. V tem pogledu 

nastopajo etični kodeksi v regulativni funkciji in jih je mogoče uporabljati v 

disciplinske namene, če pride do kršitve etičnih standardov. 

o Proces snovanja ali študija etičnih kodeksov vpelje delavce v razmišljanje o lastnih 

strokovnih ciljih. V nekaterih državah delo temelji na zapisanih zakonih in 

regulativih, medtem ko se drugje sporna vprašanja razrešujejo v razpravah in v 

dialogu z zelo malo vnaprej začrtanimi vodili. Kakršne koli že so običajne poti, 

razprava o temi vzpodbuja posameznike na različnih položajih, da razmišljajo o 

tem, kaj hočejo doseči in o poteh, po katerih bi lahko dosegli zastavljene cilje.« 

 

Kodelja (2011) poklicni etični kodeks opisuje kot nakakšen stanovski zakon, ki ga neko 

poklicno združenje naloži svojim članom. Znotraj poklicne skupine služi bodisi kot kažipot 

pri konkretnem uresničevanju poklicnih nalog bodisi kot merilo za oceno ravnanj, ki 

škodujejo temu poklicu. Po eni strani je poklicni kodeks normativna osnova, ki omogoča, 

da se znotraj neke poklicne skupine ukrepa zoper tiste člane, ki niso izpolnili svojih 
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poklicnih dolžnosti in so s tem povzročili škodo vsej poklicni skupini. Po drugi strani pa 

poklicni kodeks varuje člane pred neupravičenimi napadi nanje, kajti samo na podlagi 

dovolj natančno določenih norm profesionalne morale je mogoče dokazati, da je nekdo v 

določenem primeru ravnal v skladu s svojo dolžnostjo. 

 

Etični kodeks ni kot knjiga s kuharskimi recepti (Resman 1999, po Resman 2003); daje le 

okvir ravnanja, opredeljuje le načela, ne predpisuje pa podrobno, kaj mora strokovnjak v 

posamezni okoliščini narediti. Etični kodeks zahteva, da se delavec v danih okoliščinah 

odloča sam skladno s strokovnimi spoznanji in svojo človeško vestjo. Etični kodeks le 

pomaga, da se delavec v posebno zapletenih primerih lažje odloča (Resman, 2003). 

 

2.1.6. Etične dileme, etična vprašanja 

Kljub obstoječim etičnim kodeksom pa se posameznik znotraj stroke včasih znajde tudi 

pred dilemo, vprašanjem, kako določeno situacijo izpeljati, rešiti, da bo deloval etično in 

profesionalno znotraj stroke, znotraj lastnega sistema vrednot in seveda etično z 

upoštevanjem potreb uporabnika in ostalih, s katerimi sodeluje. Ni nujno, da se ti 

vrednostni sistemi ujemajo. 

Dilema po SSKJ pomeni položaj, ko se je treba odločiti med dvema danima možnostma 

(SSKJ, 2008). Te odločitve pa niso vedno najlažje. Proces odločanja lahko podaljšujejo, 

zavirajo, komplicirajo najrazličnejši vnanji in notranji psihični vplivi, predvsem človekovi 

dvomi in spopadanje enakovrednih motivov (Sruk, 1999). 

 

Običajno pravimo, da smo soočeni z dilemo vsakokrat, ko moramo izbrati med medsebojno 

izključujočimi se alternativami. Toda v skladu z nekaterimi interpretacijami ni vsaka 

dilema že tudi etična dilema. V ožjem smislu lahko govorimo o etični dilemi samo takrat, 

ko moramo izbirati med alternativami, ki so v etičnem smislu enako nesprejemljive, torej 

takrat, ko moramo izbrati »med slabim« in ne »med dobrim« (Kodelja, 2012). 
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A. Sobočan kot primer etične dileme poda primer iz področja socialnega dela, npr. osebno 

moralno prepričanje socialne delavke je, da je abortus nesprejemljivo dejanje, načela 

socialnega dela pa zahtevajo podporo ljudem pri samoodločanju glede dejanj, ki zanje niso 

škodljiva, svobodno izbiro žensk na tem področju pa določa tudi veljavna slovenska 

zakonodaja. V sami odločitvi v etično problematičnih okoliščinah se torej stekajo različni 

normativni sistemi, ki vplivajo na izobraževanje, poklicno prakso – izkušnje, službeno 

»kulturno«, kolegialno podporo, verska in druga osebna prepričanja ipd. (2011). 

 

Dragoš (2003, po Sobočan 2011) piše o petih vrstah normativnih sistemov, ki so relevantni 

za odločanje v posamezni situaciji: družbeno kulturni normativni, zakonodajni, poklicno-

etični, službeni in osebni. Opozarja na to, da lahko v kompleksnejših etičnih situacijah 

ponavadi govorimo o več normativnih sistemih, moralne dileme pa se pojavljajo predvsem 

na presekih med njimi. 

 

V nadaljevanju želim kot primer podati situacijo (zajema ključne dele članka), ki se je še 

nedavno nazaj zgodila na našem prostoru in v njej lahko najdemo primere etičnih dilem, 

torej stike različnih normativnih sistemov. 

“… So profesorji gimnazije Franceta Prešerna padli na izpitu, ker so nasprotovali namestitvi šestih 
migrantskih otrok v kranjskem dijaškem domu? Naloga profesorjev je namreč tudi vzgajanje otrok za 
medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti. 
Profesorji so reagirali neprofesionalno, pravijo na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije.  
Profesorji kranjske gimnazije, ki nosi ime našega največjega pesnika Franceta Prešerna, ki je sanjal o miru 
in prijateljstvu med vsemi ljudmi, so očitno pozabili na eno od svojih nalog, ki jih imajo kot prosvetni 
delavci.  

Eden od ciljev sistema vzgoje in izobraževanja, ki so navedeni tudi v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), je namreč tudi  "vzgajanje za medsebojno strpnost, 
razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje 
otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem 
razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi."  

A protestno pismo s 24 podpisi profesorjev Gimnazije Franceta Prešerna, ki so ostro nasprotovali 
nastanitvi migrantov v kranjskem dijaškem domu, je prav nasprotno. Dijakom pošilja sporočilo, da tisti, ki 
so drugačni, niso dobrodošli ...  

"Profesorji so reagirali neprofesionalno. Njihov poklic zahteva, da spoštujejo otrokove pravice, delujejo v 
njihovo korist in se zavzemajo za strpnost in sprejemanje drugačnosti. K temu jih zavezujejo zakoni, bela 
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knjiga o vzgoji in izobraževanju ter evropske smernice," je jasna Mirjam Milharčič Hladnik z Inštituta za 
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. 

Grozili z izpisom otrok 

Potem ko je predlog za namestitev mladoletnih migrantov v kranjski dijaški dom naletel na burne odzive, so 
iz kabineta kranjskega župana včeraj sporočili, "da je boljša lokacija za namestitev mladoletnih azilantov v 
azilnem domu v Ljubljani, kjer so prisotne tudi vse strokovne službe, ki se ukvarjajo s to problematiko."  

Ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Kranj Judita Nahtigal sicer obžaluje pretirane reakcije staršev 
in krajevne skupnosti. Kot je pojasnila, bi bili mladoletni migranti nastanjeni v stavbah, kjer dijakov ni. 
Nahtigalova je pred odločitvijo želela govoriti s starši dijakov, ki bivajo pri njih, in s člani sveta staršev, 
zato je organizirala sestanek. 

A sledilo je skoraj obsedeno stanje. Starši niso bili pripravljeni na pogovor, prepri čal jih ni noben 
argument, zagrozili so celo z izpisom otrok iz dijaškega doma…”  (Husejnović, 2016). 

 
Ta primer je za nas zanimiv predvsem zato, ker zajema področje vzgoje in izobraževanja 

in tako tudi nekatere udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa – vodstvo, učitelje in 

starše. Vsi so se znašli pred določenim vprašanjem, odločali pa so se na osnovi različnih 

normativnih sistemov. Kot je razvidno iz članka, so strokovni delavci (v tem primeru so to 

vodstvo in učitelji) že z zakonom zavezani določenim ciljem vzgoje in izobraževanja, le-ti 

pa so se vseeno drugače odločali. Vodstvo je sledilo tem ciljem, torej zakonskim 

opredelitvam, in delovalo v etičnih okvirih, medtem ko se je del učiteljev odločal po nekih 

lastnih, osebnih normativih, torej osebnih prepričanjih, ki so v tej dilemi tudi prevladali. 

Tudi starši so se odločali po lastnem normativnem sistemu, vendar njih zakonske osnove 

in etični okvirji posameznih strok ne zavezujejo. Posledično, po grožnjah staršev z izpisom 

otrok iz dijaškega doma in nestrinjanjem nekaterih profesorjev, se je tudi vodstvo odločilo 

drugače. Vodstvo torej etično usmerjenega dejanja ni udejanjilo, saj je pri dilemi med 

profesionalno in poslovno etiko prevladala slednja. Iz tega primera je razvidno, da kljub 

želji rešiti neko dilemo etično, to ni vedno možno, saj je naša odločitev odvisna tudi od 

ostalih udeležencev in njihovega pogleda na določeno dilemo. 

 

Vidimo, da etike in etičnih vprašanj ne moremo razumeti le kot nekaj, kar je povezano s 

strokovno vlogo posameznika, ampak tudi kot odgovornosti, prepričanja, ki izhajajo iz 

naše kulture ali normativnih sistemov in odnosov, zato ne moremo govoriti le o etičnih 
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načelih, ampak tudi o pričakovanjih, omejitvah in kontekstu posamezne etično obarvane 

situacije (Sobočan, 2011). 

 

Resman tudi opozarja, da ni nujno, da se vrednostni sistem (etika) stroke in osebni sistem 

vrednot posameznika - strokovnjaka v vsem ujemata. Kodeks kaže norme obnašanja, 

prepričanja, navade, običaje in vrednote, ki so gradbeni elementi vrednostnih sistemov. Ni 

enega in enotnega sistema vrednot. Ti se med seboj razlikujejo, odvisni so od kulture 

posamezne družbe, socialnega okolja. Prav tako tudi ni enotnih vrednot med starši, učitelji, 

učenci in ostalimi strokovnimi delavci (2003). 

 

B. Caf (2008) se sprašuje o etičnih dilemah v zvezi z integracijo in inkluzijo, ki so povezane 

z vsakdanjostjo v šolstvu, kjer je bila integracija sprva ponujena kot projekt in se je tako 

tudi razumela, danes pa je tako kot inkluzija v šolskem prostoru zaživela kot redna praksa. 

Meni, da je naša družba do nekaterih drugačnosti bolj sprejemljiva, do nekaterih pa manj 

(bolj sprejemajo tiste osebe s posebnimi potrebami, ki dosegajo minimalne standarde 

znanja kot pa tiste, ki jih ne). Navaja, da se kljub novim zakonom in terminologiji še vedno 

pri učiteljih pojavljajo predsodki o drugačnih, ki pa so pogojeni s strahom, da bi bili kot 

učitelji neuspešni. Krivdo za neuspeh pripisujejo otroku, ki je drugačen. Kaj pa je s posebno 

pomočjo in individualiziranim poukom, ki pomenita za posameznega učenca 

stigmatizacijo, saj ga s posebnim tretmajem postavljata v nekakšno stanje izključenosti? 

Kadar je učenec pri urah dodatne strokovne pomoči v času pouka, mora pogosto 

nadoknaditi učno snov, ki so jo medtem obravnavali v razredu. To običajno počne doma, 

ker med poukom ni časa za to. Ali s tem še dodatno ne obremenimo učenca? Tudi s 

pretiranim opozarjanjem vrstnikov na učenca s posebnimi potrebami (naj bodo strpni do 

njega, prizanesljivi, mu pomagajo, naj ne dajejo pripomb na njegov način,..) še bolj 

prispevajo k izključevanju, zato se nekateri avtorji sprašujejo, koliko in kako izpeljan 

individualiziran pouk še deluje integracijsko in ne gre že v svoje protislovje, segregacijo. 

Takšna in podobna vprašanja si postavlja B. Caf, vendar zaključi, da je pravzaprav vseeno, 

kaj se gremo: integracijo ali segregacijo, vključevanje ali izključevanje... »Če ne pride do 
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sprememb znotraj nas, so vse te lepe besede le prazne fraze, ki živijo bolj na papirju kot v 

realnosti« (str. 111). 

 

2.1.7. Etično odločanje, reševanje etičnih dilem 

Kot smo videli, je lahko reševanje etičnih dilem in vprašanj zelo zapleteno, predvsem zato, 

ker naše odločitve vplivajo tudi na ostale udeležence. 

 

Strokovna etika se osredotoča na ravnanje, se pravi na dejanja tistih, ki so v vlogi 

strokovnjakov. Gre za razmislek o odločitvah glede tega, kaj bi bilo treba storiti, in za 

presojanje, ali so bila storjena dejanja pravilna ali napačna glede na objektivna etična 

načela. Etični kodeksi nas spodbujajo k razmišljanju na tak način, kot tudi razprava o 

konkretnih primerih, usmerjenih k delovanju (Banks, 2011). 

Po A. Sobočan (2011) etično odločanje izhaja iz dveh ravni: prva, intuitivna, obsega osebne 

občutke, ideje in poglede na to, kaj je “prav” ali “narobe” v dani situaciji; druga, kritična, 

refleksivna raven pa obsega racionalne sodbe in oceno situacije. Druga vključuje 

poznavanje in razmislek o etični teoriji, etičnih načelih, pravilih, vrednotah in standardih 

poklica v zvezi s specifičnim položajem, v katerem je treba sprejeti odločitev. 

 

Rest (1994, po Sobočan 2011) je prepoznal štiri ravni etičnega vedenja: 

1. Prva je moralna občutljivost, t.j. zavedanje, kako naša dejanja vplivajo na druge.  

2. Druga je raven moralnega presojanja in sodb: zmožnost, da presojamo kritično, 

glede na moralne vrednote in obstoječe možnosti (da znamo presoditi, katero 

dejanje ali odločitev je moralno uprevičena), naj gre za racionalni, deduktivni 

proces odločanja ali odločanje glede na druge, znane primere. 

3. Tretja raven je moralna motivacija. Pri tem postavimo moralne vrednote nad druge, 

ki niso moralne narave. 

4. Četrta raven se nanaša na moralen značaj: na osebne lastnosti (kot so pogum, 

stanovitnost, samozavest), ki so potrebne za etično ravnanje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vulić Nadja; diplomsko delo 

- 18 - 

Rest nadalje opozori tudi na to, da je lahko oseba tako moralno občutljiva, zmožna 

moralnih sodb kot tudi moralno motivirana, vendar zaradi odsotnosti zadnje ravni v 

določenih okoliščinah, npr. pod pritiskom ali zaradi strahu, ni zmožna moralnega dejanja 

oz. odločitve. 

 

Ker smo ravno omenili določene okoliščine, v katerih se posameznik zaradi strahu ali 

pritiska ni zmožen moralno odločati, je to ponavadi zaradi vpliva moči. Tudi A. Sobočan 

(2011) navaja različne študije, ki so pokazale, da imajo sistemi moči in hierarhični odnosi 

v delovnem okolju večji vpliv na prakso in etično odločanje kot pa etični kodeksi in 

vrednote, na katerih temelji v tem primeru predvsem socialno delo. Prav tako se pokaže, 

da ima pri etičnem odločanju velik vpliv osebni moralni okvir, kot tudi znanje, ki izhaja iz 

prakse. Tako se zelo poudarja tudi učenje odločanja na osnovi konkretnih situacij in 

resničnih izkušnjah. 

Za reševanje etičnih dilem različni avtorji ponujajo tudi različne modele etičnega 

odločanja, s katerimi si lahko oseba pomaga v dani situaciji. Za pomoč pri odločanju, npr. 

v socialnem delu, Lowenberg in Dolgoff (1996, po Banks 2011) ponujata hierarhijo etičnih 

načel. Kadar si načeli nasprotujeta, ima prednost načelo, ki je više na lestvici: 

1. varovanje življenja, 

2. enakost in neenakost, 

3. avtonomija in svoboda, 

4. najmanjša škoda, 

5. kakovost življenja, 

6. zasebnost in zaupnost, 

7. iskrenost in podajanje vseh informacij.  

 

Drugi pristopi k etičnemu odločanju vključujejo modele linearnega stopenjskega 

odločanja, kot je na primer Goovaertsov (2003) sedemstopenjski model: 

1. Kakšna so dejstva? 

2. Čigavi interesi so v igri? 
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3. Za kaj gre pri tej dilemi? 

4. Kakšne so alternative? 

5. Kakšna je sklepna ugotovitev? 

6. Kako uresničiti odločitev? 

7. Evalvacija in refleksija. (po Banks, 2011) 

 

Praktične napotke za etične odločitve predlaga tudi Ameriško svetovalno združenje 

(ACA). Kitchener (1984, po Forster-Miller in Davis, 1996) je opredelil pet moralnih načel, 

ki jih vidi kot temelj etičnim smernicam. Ta načela so: avtonomnost, pravičnost, 

dobronamernost, neškodljivost in zvestoba. Etične smernice ne morejo pojasniti vseh 

problemov, s katerimi se soočamo, lahko pa s pomočjo teh načel pridemo do boljšega uvida 

v dani situaciji. 

V bolj večplastnih primerih pa Forster-Miller in Davis (1996) ponujata v pomoč 

sedemstopenjski model etičnega odločanja: 

1. identificiraj problem, 

2. uporabi etični kodeks, 

3. ugotovi vrsto in razsežnost dileme, 

4. razvij čim več možnih smeri delovanja,  

5. upoštevaj potensialne posledice vseh možnosti in določi smer delovanja,  

6. evalviraj izbrano smer delovanja,  

7. izvedi delovanje. 

 

2.2. Specialni in rehabilitacijski pedagog v osnovni šoli 

2.2.1. Dodatna strokovna pomoč in svetovalna služba 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je v osnovni šoli lahko zaposlen kot učitelj dodatne 

strokovne pomoči ali pa v okviru svetovalne službe, čeprav jih je v slednji zaposlenih 

precej manj. 
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Dodatna strokovna pomoč 

Mobilna specialno pedagoška služba je bila predhodnica dodatne strokovne pomoči, po 

prenovi šolskega sistema pa je prišlo do velikih sprememb  tudi na področju vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč je bila v zakonodaji 

prvič omenjena v Zakonu o osnovni šoli leta 1996, nato pa je bil leta 2000 sprejet Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V slednjem sta bila med najpomembnejše 

sestavine vzgoje in izobraževanja vnesena dva ključna elementa, ki sta pogoj za 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in izobraževanja in to 

sta dodatna strokovna pomoč ter prilagajanje izvajanja programov. V osnovni šoli 

govorimo torej o izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Dodatna strokovna pomoč se je nato členila še na dve komponenti (saj 

so se kot izvajalci te pomoči pojavljali različni pedagoški profili): 

o pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj in  

o učno pomoč.  

Naloge pomoči pri prvi pripadajo specialnim in rehabilitacijskim pedagogom kot 

ustreznemu strokovnemu profilu, ki je usposobljen za delo s posameznimi vrstami motenj 

v razvoju, izvajanje učne pomoči pa lahko izvajajo učitelji, svetovalni delavci in specialni 

in rehabilitacijski pedagogi. 

Z zadnjimi spremembami zakonodaje leta 2011 je bila uvedena še ena komponenta dodatne 

strokovne pomoči – svetovalno delo. Te ure dodatne strokovne pomoči so jasno 

opredeljene in dodeljene otroku s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi, še bolj 

natančna opredelitev izvajanja dodatne strokovne pomoči pa je vodena v 

najpomembnejšem dokumentu, to je individualiziranem programu (Opara, 2015). 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog nudi torej dodatno strokovno pomoč učencem s 

posebnimi potrebami, med katere po šolski zakonodaji spadajo otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci z učnimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vulić Nadja; diplomsko delo 

- 21 - 

težavami in posebej nadarjeni učenci (Magajna idr., 2008). Na tem mestu naj kot komentar 

zgolj omenimo, da so otroci z motnjami v duševnem razvoju po večini vključeni v 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, v 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in druge posebne programe ter v vzgojne programe. V programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo jih je precej manj. 

 

Namen dodatne strokovne pomoči in prilagoditev je zagotoviti otrokom s posebnimi 

potrebami takšne razmere in takšno strokovno pomoč, da bodo zmogli čez ovire in bodo 

uspešni. Ker so ti otroci različni, je treba pri vsakem posebej ugotoviti, kakšno strokovno 

pomoč in katere prilagoditve potrebuje, da bi bil uspešen v inkluzivni vzgoji oziroma 

izobraževanju. A pri tem ne smemo pozabiti, da mora šola nuditi tem otrokom tudi 

neakademske oblike pomoči. To vključuje tudi prostočasne dejavnosti in interesno 

vključevanje teh otrok v šolske in obšolske aktivnosti (Opara, 2015). 

 

Svetovalna služba 

Svetovalni delavec v osnovni šoli je lahko pedagog, psiholog, socialni delavec, specialni 

in rehabilitacijski pedagog ali sociani pedagog. 

 

Šolska svetovalna služba je tisto pomembno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja 

svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. Temeljne funkcije svetovalne službe 

(svetovanje, posvetovanje, koordinacija) opravlja na način tega posebnega odnosa. V šoli 

se na svoj posebni način preko svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, 

sodelovanja, povezovanja in pobude (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

 

G. Čačinovič Vogrinčič dalje navaja, da se svetovalna služba vključuje v kompleksno 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med 

seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe: 

o dejavnosti pomoči, 
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o razvojnih in preventivnih dejavnosti ter 

o dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 

Delo šolskega svetovalnega delavca obega delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo 

z vodstvom in delo z zunanjimi institucijami (2008). Vendar na tem mestu naj zgolj kot 

opombo omenimo, da naj svetovalni delavec nudi pomoč učencu v okviru svoje stroke. 

Osnovna področja dela svetovalne službe v osnovni šoli so: 

o učenje in poučevanje, 

o šolska kultura, vzgoja, klima, red, 

o telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj, 

o šolanje, 

o poklicna orientacija, 

o socialno-ekonomske stiske.  

 

»Bistvo učiteljeve pomoči in pomoči svetovalnega delavca učencem s posebnimi 

potrebami je pretrgati začaran krog, s katerim se kar naprej utrjujejo predstave in občutki 

odrinjenosti, manjvrednosti, ponižanja, iz katerih se ti učenci ne morejo izkopati. Učencem 

je treba pomagati, da se bodo sami sposobni spopadati in reševati probleme. Temeljni cilj 

svetovalnega dela je usposobiti učenca, da se bo sposoben spopadati s izzivi in dilememi, 

ki jih prinaša življenje« (Resman, 2003, str. 22). 

 

2.2.2. Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

Vloga in naloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v osnovni šoli so zelo različne. 

Ker so udeleženci dodatne strokovne pomoči vsi, ki se vključujejo v obravnavo 

posameznega otroka s posebnimi potrebami, je strokovni izvajalec te pomoči v nekem 

smislu moderator in koordinator dela z otrokom. Specialni in rehabilitacijski pedagog je 

torej strokovnjak, ki mora prepoznati posebne potrebe, primanjkljaje, ovire oziroma 

mornje pri otroku in na podlagi tega prepoznati, kako pomagati posamezniku pri 

premagovanju teh težav, in ugotoviti, kako je treba prilagoditi vzgojno-izobraževalno delo 

posameznika (Opara, 2015). 
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Angleški model skrbi za otroke s posebnimi potrebami natančneje opredeli vlogo 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v vlogi koordinatorja in njegove naloge 

(Hornby, Davis, Taylor, 1995, str. 15, po Lipec - Stopar 1999): 

o identificirati in oceniti posebne potrebe otrok, 

o oblikovati, spremljati in ovrednotiti učne izkušnje, 

o svetovati učiteljem o  najprimernejših učnih metodah in o najprimernejšem učnem            

okolju, 

o uvesti postopke za identificiranje, ocenjevanje in spremljanje otrokovih potreb in 

napredka znotraj šole, 

o odgovoriti na zahteve staršev in drugih institucij po informacijah o otrocih in 

njihovih učnih zmožnostih, 

o poznati različne institucije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, in zlasti 

razumeti njihove funkcije, 

o zagotoviti učinkovito izmenjevanje informacij pri otrokovem prehodu iz ene 

skupine v drugo ali iz enega razreda v drugega ali z ene šole na drugo, 

o dobro poznati zakonodajo s področja skrbi za otroke s posebnimi potrebami, še 

posebno področje njihovih pravic in pravic njihovih staršev. 

 

Naloge koordinatorja zajemajo torej različna področja, od diagnostike, načrtovanja, 

svetovanja, oblikovanja pripomočkov in materialov za delo, do neposrednega dela z 

otrokom, povezovalne vloge in vloge informiranja kolegov. Predvsem na višjih stopnjah 

pa kot koordinator prevzema vedno večjo odgovornost za samo usmerjanje otroka in se 

vključuje v neposredno delo z otrokom – v razredu in izven njega ter k sodelovanju po 

potrebi pritegne širši krog strokovnjakov (Lipec – Stopar, 1999). 

 

Tudi M. Kavkler (2008) je opredelila vlogo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki 

ga vidi kot enakovrednega člana šolskega tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju 

težav, saj: 

o »usklajuje dejavnosti, povezane z otrokom s posebnimi potrebami, 
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o učitelju posreduje potrebne informacije o otroku še pred prihodom otroka s 

posebnimi potrebami v razred, 

o pomaga pri posredovanju informacij vrstnikom in sodeluje pri pripravi programa 

podpore, ki jo izvajajo vrstniki, 

o sodeluje pri pripravi individualiziranega programa, 

o sodeluje pri prilagajanju kurikula, materialov, opreme itd., 

o uči druge strokovne delavce prilagajanja kurikula, učnih gradiv, pripomočkov itd.,  

o podpira, pomaga in podpira učitelja, 

o je vzor inkluzivnega ravnanja učitelju in drugim strokovnim delavcem« (str. 81). 

Kot opombo na tem mestu naj zgolj opozorimo, da glede na Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, 2005) specialni in 

rehabilitacijski pedagog le s težavo zadovoljivo zagotovi zgoraj navedene naloge. 

 

Seveda ne smemo pozabiti, da so člani tima tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi 

starši, ki jih mora specialni in rehabilitacijski pedagog vabiti na sestanke in jih dejavno 

vključevati v pogovor, kot tudi v vse faze dela z njihovim otrokom. Vedno mora poskrbeti 

tudi za inkluzivno okolje za starše, saj lahko preveliko število strokovnih delavcev otroka 

in njegove starše spravi v stisko. Pozoren mora biti na primerno rabo strokovne 

terminologije, da ga razumejo, o otroku s posebnimi potrebami in njegovih starših pa mora 

vedno razpravljati strokovno korektno in tako ustvariti poštene odnose  (Kavkler, 2008). 

 

2.2.3. Ostali udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in njihova vloga 

Pri vzgojno-izobraževalnem procesu otrok s posebnimi potrebami seveda ne smemo 

poudarjati samo vloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Opara (2015) navaja, da 

so udeleženci tega procesa kot tudi dodatne strokovne pomoči vsi, ki se vključujejo v 

obravnavo posameznega otroka. To so poleg strokovnega izvajalca dodatne strokovne 

pomoči, t.j. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in otroka s posebnimi potrebami 

tudi vsi učitelji, ki poučujejo otroka, svetovalna služba, vodstvo šole, starši, prav tako pa 

tudi strokovnjaki zunanjih institucij. 
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M. Lipec – Stopar (1999) poudarja, da je za uspešno delovanje vsakega tima pomembno, 

da ima vsak član jasno določene naloge in da so cilji skupnega dela jasno postavljeni.  

 

Tudi M. Kavkler (2008) meni, da mora imeti vsak udeleženec jasno vlogo in da se mora 

naučiti sodelovanja. V vzgojno-izobraževalnem procesu naj si pomagajo in dajejo podporo, 

posredujejo znanja in strategije za učinkovito delo z otrokom, pomagajo pri reševanju 

težav, si pomagajo in se podprejo v kriznih trenutkih itd. Sicer so res nekateri člani tima 

bolj, drugi pa manj angažirani, pa vendar je naloga tima, da podpre in pomaga vsakemu 

članu učinkovito vključiti otroka s posebnimi potrebami in oblikovati zanj individualizirani 

program.  

 

Vloge članov tima po M. Kavkler (2008) so: 

»Starši ali predstavniki družine so enakovredni člani tima pri načrtovanju, odločanju in 

reševanju težav, povezanih z otrokom. Posredujejo nam: 

o vizijo, vrednote in prioritete družine, 

o informacije o otrokovem delovanju zunaj šole, 

o informacije o otrokovih primanjkljajih itd. 

 

Učitelj je enakovreden član tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju težav, saj: 

o sprejme otroka s posebnimi potrebami kot člana razredne skupnosti, 

o oblikuje v razredu ozračje sprejemanja, enakosti vseh, 

o sodeluje pri pripravi individualiziranega programa, 

o je odgovoren za prilagajanje programa, 

o prilagaja učne dejavnosti učenčevim potrebam, 

o je dovzeten za nove ideje, spremembe itd., 

o je vzor učencem in drugemu šolskemu osebju, 

o podpira vrstniške interakcije, 

o vodi pomočnike pri delu v razredu itd. 

Učiteljev pomočnik (vzgojitelj, drugi učitelj): 
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o pomaga in podpira učitelja pri uresničevanju programa, 

o organizira možnosti za interakcije otroka s posebnimi potrebami z vrstniki, 

o pomaga otroku pri učenju, pripravi in rabi pripomočkov, prilagaja okolje itd., 

o v timu pomaga pri načrtovanju in reševanju težav,  

o s svojim odnosom in ravnanjem je vzor vrstnikom in strokovnim delavcem. 

 

Ravnatelj: 

o je v podporo in pomoč strokovnim delavcem na šoli in zunaj nje,  

o zagotavlja usposabljanje strokovnih delavcev,  

o pomaga pri reševanju težav, posebno s predlogi o izvajanju otrokovega programa, 

o podpira pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami, 

o s svojimi pozitivnimi stališči do inkluzije itd. je zgled učencem in strokovnim 

delavcem« (str. 81, 82). 

 

Vloga učenca je prav tako zelo pomembna, saj je že v izvirnem delovnem projektu pomoči 

najpomembnejše učenčevo aktivno sodelovanje, da v njem sodeluje s svojimi izbirami in 

odločitvami. (Magajna idr., 2008). Prav tako naj bi tudi aktivno sodeloval pri vseh fazah 

individualiziranega programa (načrtovanje ciljev, dejavnosti, metod, prilagoditev,..). 

 

Šolska svetovalna služba pomaga učencem, njihovim staršem in učiteljem. Sodeluje z 

učenci in njihovimi starši, z učitelji, drugimi strokovnimi delavci, prostovoljci, vodstvom 

šole in strokovnjaki iz zunanjih ustanov (svetovalnih centrov, centrov za socialno delo, 

zdravstvenih služb, fakultet, inštitutov idr.) (Magajna idr., 2008). 

Njene osnovne dejavnosti so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter 

dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se med seboj prepletajo. 

V projektu prilagajanja šole učencem s posebnimi potrebami šolska svetovalna služba z 

nosilcem individualiziranega programa sodeluje kot koordinator, ki v ta namen spodbudi 

in poveže vse potrebne strokovne moči za pripravo, izvedbo in spremljanje 
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individualiziranega programa. V samo načrtovanje, izvedbo in spremljanje le-tega se 

vključuje v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

 

Strokovnjaki drugih strokovnih institucij spadajo tudi med mogoče vire dodatne pomoči 

ali strokovnih informacij pri delu z učencem s posebnimi potrebami. Sem spadajo 

strokovnjaki iz svetovalnih centrov, posvetovalnic, centrov za socialno delo in 

zdravstvenih domov oziroma služb (Magajna idr., 2008). 

 

(Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je bila predstavljena v prejšnjem 

poglavju, tako da je ne bomo ponovno opredeljevali.) 

 

Opara (2015) pa poudarja tudi odgovornost udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa 

ali dodatne strokovne pomoči. 

o Otrok s posebnimi potrebami je središčna točka, zato je njegova aktivna vloga 

nujna. Sprejeti jo mora prostovoljno in z odgovornostjo, ki je starosti primerna. 

Njegovo pripravljenost in aktivno vlogo je treba oblikovati, to pa naredimo z 

ustreznim odnosom in sprejetjem. Če bo otrok čutil, da je dobrodošel v razredu in 

šoli, bo rad prihajal k uram dodatne strokovne pomoči in bo aktiven. Za uspeh je v 

prvi vrsti odgovoren sam. Sam mora vlagati napore, dodatna strokovna pomoč je 

pri tem le pomoč. 

o Specialni in rehabilitacijski pedagog je ponavadi koordinator dela z otrokom s 

posebnimi potrebami. V formalnih in neformalnih stikih z učitelji in ostalimi 

strokovnimi delavci šole spodbuja, svetuje in usmerja skrb in delo z učenci s 

posebnimi potrebami na šoli. Ustvarja ozračje na šoli, je zaupnik in zagovornik 

vsakega otroka s posebnimi potrebami. 

o Starši morajo spodbujati svojega otroka in mu nuditi starševsko skrb in oporo. Žal 

pa »prepogosto« dvignejo roke od težav, češ mi temu nismo kos, vi ste za to plačani 

ipd. Ravno zato je vključevanje staršev v delo z otrokom prednostna naloga 

izvajalca dodatne strokovne pomoči in šole kot celote. 
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o Šolska svetovalna služba ima pomembno odgovornost, da vprašanje potreb 

učencev s posebnimi potrebami postaja njihova prioriteta in prioriteta šole. S 

svojim angažiranim odnosom oblikujejo ozračje v šoli in morajo k temu spodbujati 

tudi vodstvo šole. 

o Odgovornost celotnega šolskega kolektiva je v tem, da oblikuje stališče, da so 

otroci s posebnimi potrebami dobrodošli v šoli in razredu in da so pri svojem delu 

vedno pripravljeni zagotoviti potrebno pomoč in prilagoditve za te otroke. 

o Vodstvo si mora prozadevati, da ustvarja pozitiven odnos do otrok s posebnimi 

potrebami in posveča tem otrokom posebno skrb, saj bo takrat tudi dejavnost 

dodatne strokovne pomoči in prilagoditev učinkovita.  

 

2.2.4. Sodelovanje in timsko delo 

Za uspešno delo z otrokom s posebnimi potrebami je nujno intenzivno sodelovanje vseh 

udeležencev. Vodja tima naj bo specialni ali inkluzivni pedagog, vsi udeleženci pa so v 

timskem delu enako pomembni in drug drugega bogatijo s svojim spoznanjem in vedenjem. 

Zelo pomembni so tudi vsakodnevni priložnostni stiki, kjer se prenašajo informacije o tem, 

kako delati s posameznim otrokom (Opara, 2015). 

 

A. Polak podaja naslednjo opredelitev timskega dela: »Timsko delo je tisto dogajanje, ko 

se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati 

usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega 

predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice. Timsko delo lahko poteka 

v eni ali več etapah, in sicer kot timsko načrtovanje pouka, timsko poučevanje in timska 

evalvacija. Pri timskem poučevanju oz. timskem izvajanju timsko načrtovanega pouka je 

stik pedagoških delavcev z učenci hkraten in neposreden, pri timskem načrtovanju in timski 

evalvaciji pa se lahko nanje usmerjajo le posredno (v mislih, v diskusiji). Tim se oblikuje 

na temelju pozitivne soodvisnosti in z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev, 

ki jih vsak posamezen učitelj zase ne bi mogel dosegati. Skupni cilji so pri timskem delu v 
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šoli vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju in učenju« 

(2009, str. 10). 

 

A. Polak nadalje poudarja tudi sodelovalno naravnanost članov tima, ki je za uspešno 

delovanje tima zelo pomembna, ta pa temelji na kolektivizmu oz. sodelovanju s drugimi. 

Sodelovalna kultura se mora razvijati iz notranje pobude, vrednot in prepričanja o 

pomembnosti sodelovanju v timu. Vodstvo šole je glavni oblikovalec šolske kulture, ne 

sme pa biti edini. S podajanjem dobrega primera, izražanja zaupanja in podpore kolegom 

to prenaša na sodelavce. Sodelovalno naravnanost označujejo štirje temeljni pogoji: 

1. »v ospredju so skupinski pogledi, potrebe in cilji, ne pa osebni, 

2. prednost ima vedenje, ki je določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, ne pa 

tisto, ki temelji na osebnih koristih in užitkih, 

3. člani skupine imajo podobna skupna prepričanja,  

4. člani skupine so pripravljeni sodelovati« (str. 11). 

 

O pomembnosti sodelovanja pa govori tudi P. Mrvar (2008). Izpostavlja, da danes na 

področju sodelovanja med šolo in domom različni avtorji pogosto govorijo o partnerstvu 

oziroma partnerskem odnosu med šolo in domom, ki ga opredeljujejo kot sodelovanje in  

skupno prizadevanje šole (učiteljev in svetovalnih delavcev) in staršev za otrokov razvoj 

in učenje. Šola in starši si v skrbi za otroka prizadevajo deliti odgovornost, vire moči in 

kompetentnost. Partnersko sodelovanje je seveda najprej namenjeno pomoči otrokom, je 

pa tudi v pomoč samim učiteljem in strašem, da spreminjajo oziroma izboljšujejo svoj 

odnos do otroka. 

P. Mrvar dalje tudi navaja, da številne raziskave dokazujejo, da kakovostno sodelovanje 

med šolo in domom pozitivno vpliva na otroka, na družino oziroma starše, učitelje in šolo 

nasploh. Epstein (1995, po Mrvar 2008) navaja prednosti in koristi sodelovanja za starše, 

učitelje oziroma šolo nasploh: 

o za starše: starši lahko v šoli dobijo zamisli, kako otroku pomagati doma; spoznajo, 

kako deluje šola in spoznajo vzgojno-izobraževanje programe, se bolj zavzamejo 
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za otroka in ga podpirajo; postanejo samozavestnejši glede pomoči otroku pri 

učenju; imajo pozitivnejši odnos do učiteljev in šole nasploh, 

o za učitelje in šolo: zvišanje morale pri učiteljih; starši bolj cenijo učitelje; učitelji 

menijo, da so starši bolj pripravljeni pomagati učitelju oziroma šoli; učitelji dobijo 

podporo staršev in navsezadnje – izboljšajo se dosežki učencev.   

 

Na vzpostavljanje stika s starši, na razvoj in vzdrževanje odnosa ter sodelovanja med šolo 

in domom pa vpliva vrsta dejavnikov. Eccles in Harold (1996, po Mrvar 2008) na podlagi 

pregleda raziskav o sodelovanju med šolo in domom navajata naslednje: 

o značilnosti, odnos in drža staršev oziroma družina do šole, 

o značilnosti otroka, 

o značilnosti, odnos in drža šolskega osebja, 

o značilnosti šole, 

o značilnosti širše okolice, 

o čas, ki je na voljo za sodelovanje tako s strani staršev kot s strani šole. 

 

Pri sodelovanju gre tako za vrsto subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki lahko 

sodelovanje ter partnerski odnos med šolo in domom spodbujajo ali zavirajo. Sodelovanje 

bo tem bolj uspešno, čim bolj bodo učitelji, svetovalni delavci in starši poznali in razumeli 

značilnosti, posebnosti drug drugega. Pričakovanja šole in staršev o sodelovanju so tista, 

ki vplivajo na motivacijo za sodelovanje, ki usmerjajo sodelovanje in hkrati vplivajo na 

učinkovitost le-tega. Večje je nesoglasje med pričakovanji šole in staršev, večja je 

nevarnost neuspeha v medsebojnem sodelovanju in toliko bolj verjetno je nezadovoljstvo 

ter razočaranje obeh (Mrvar, 2008). 

 

2.2.5. Negativni vplivi na sodelovanje 

Ravnokar smo govorili o sodelovanju, o pomembnosti sodelovanja za vse udeležence, pa 

tudi o tem, da na to sodelovanje vpliva vrsta dejavnikov, objektivnih in subjektivnih, ki 

imajo na medsebojno sodelovanje lahko tudi negativen vpliv. Nesoglasja v pričakovanjih 
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med udeleženci prinesejo ponavadi manj uspešno sodelovanje. To so bolj subjektivni 

dejavniki, ki izhajajo iz posameznika. Tudi pri etičnih dilemah smo že omenili, da lahko 

pride do razhajanj med etičnimi in moralnimi okvirji pozameznikov in da tako tudi ni 

enotnih vrednot med starši, učitelji, učenci in ostalimi strokovnimi delavci. Še eno situacijo 

smo omenili, kjer je zaradi različne porazdelitve moči posameznik lahko v zelo neprijetni 

situaciji, ko se ne more etično odločati zaradi pritiska ali moči. Torej tudi različna hierarhija 

moči lahko vpliva na dobro sodelovanje. 

Različne vrednote, stališča in prepričanja, pričakovanja, predsodki, različna porazdelitev 

moči so torej dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na sodelovanje. 

 

Vrednote 

Vrednote so lahko različni cilji - lahko so idealni, zgolj nazorski ali realni in stvarni. Lahko 

so pa tudi različna spoznavna, moralno-etična, umetnostno-estetska, politična, verska in 

druga načela, norme in drže. Sicialnopsihološki pomen izraza vrednota je definiran kot 

pomembna vrsta prepričanj članov skupine o tem, kaj je dobro in kaj zaželeno in kaj je 

slabo in nezaželeno. Vrednote so torej pozitivne (želeno) in negativne (nezaželeno). Človek 

si sam postavlja vrednote in je zato tudi sam odgovoren zanje. Od človekovega gledišča je 

odvisno, kaj je zanj vredno in kakšne vrednote bo izbral. Vsaka vrednota pa nima iste teže. 

Ob primerjanju posameznih vrednot pridemo do njihove hierarhične povezanosti in končno 

do najvišje vrednote (Sruk, 1999). 

Z vrednotami predvsem označujemo ideje ali situacije, ki predstavljajo nekaj pozitivnega, 

zaželenega, nekaj, za kar se je treba zavzemati. Vrednote do pojmovanja o ciljih in pojavih, 

ki jih visoko cenimo, za katere se v življenu zavzemamo in k čemur težimo (Ule, 2009). 

 

 

Stališča in prepričanja 

Stališče je pomemben psihološki pojem, saj zajema in prikazuje kompleksno soodvisnost 

človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Nobena druga osebnostna 

lastnost ni toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena druga lastnost ne vpliva tako 
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močno na dogajanje med ljudmi kot prav človekova stališča. Ljudje sumničimo drug 

drugega, prihajamo v konflikte drug z drugim in vojne prav zaradi razlik v stališčih. 

Posredujejo med zunanjimi dražljaji in odzivi ljudi nanje. Stališča v tesni povezavi s 

prepričanji človeka, ki se izražajo v artikuliranih odgovorih človeka na določena vprašanja 

(Ule, 2009). 

 

»Stališča so predispozicije ljudi za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje 

ali situacijo v socialnem svetu« (Rosenberg in Hovland, 1990, str. 145, po Ule 2009, str. 

126). 

 

»Stališča so trajni sistemi pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti 

v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov» (Krech idr., 1962, str. 103, po Ule 

2009, str. 126). 

 

Stališča imajo kognitivno, čustveno in motivacijsko komponento: 

o Kognitivna komponenta stališč so znanja, izkušnje, informacije, tudi vrednotne 

sodbe in argumenti v zvezi z dogodkom, osebo, objektom, situacijo, o kateri 

oblikujemo stališče. Vsako stališče temelji na znanju in poznavanju situacij in 

stvari, do katerih imamo stališče. Če temelji na nepreverjenih dejstvih, govoricah, 

je to predsodek. 

o Čustvena (ocenjevalna) komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in 

ocenjevanja objektov stališč. Simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, 

zaničevanje so čustva, ki jih lahko vzbujajo določene osebe, situacije in drugo. 

Kognitivna in čustvena komponenta sta običajno usklajeni med seboj.  

o Motivacijska komponenta je težnja človeka, da deluje na določen način glede na 

objekt stališč, ko na primer podpre tiste objekte sli situacijo, do katerih ima 

pozitivna stališča in obratno. 
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Stališča so v tesni povezavi s prepričanji človeka, ki se izražajo v artikuliranih odgovorih 

človeka na določena vprašanja. Bistvena razlika med stališčem in prepričanjem je, da je 

prepričanje zasnovano samo na intelektualni komponenti, stališče pa na intelektualni, 

čustveni in motivacijski komponenti. Ko govorimo o prepričanju, se sklicujemo predvsem 

na znanje, dejstva, argumente.  

S prepričljivimi argumenti spremenimo prepričanja, stališča pa ne (Ule, 2009). 

 

Pričakovanja 

Pričakovanja so potreba posameznika po tem, da bi se nekaj zgodilo v skladu z njihovimi 

zamislimi, ki si jih v zvezi z neko situacijo, človekom, izkušnjo postavi kot edini možni 

izid. V resnici ne obstaja edini možni izid, zato pričakovanja posledično prinesejo tudi 

razočaranje. Tako je lahko posameznik posledično razočaran zaradi pričakovanj do samega 

sebe, do drugih in do tistih, ki jih drugi postavijo do njega (Ule, 2009). 

 

Predsodki 

Predsodki so izrazite, pa vendar enostavne strukture, podobno kot karikature, ki toliko bolj 

izrazito opozorijo na kake značilnosti, kolikor enostavnejše so, skrčene na nekaj ključnih 

potez. Predsodki podobno karikirajo določene značilnosti ljudi, narodov in odnosov. 

Pomen predsodkov je predvsem v vrednotnih ocenah, ki jih ponujajo posameznikom, 

skupinam in situacijam. Zasnovani so na nepreverjenih dejstvih in govoricah. Vodijo naše 

zaznavanje zunanjega sveta, ne da bi sami to opazili. Največkrat povzročajo popačenje 

podobe objekta in zavračenje le-tega. Opazovalec je pozoren le na tiste vidike obnašanja 

drugih oseb, ki so v skladu z njegovimi predsodki – povzročajo selektivno pozornost 

opazovalca. Kolikor večjo težo daje posameznik svojim predsodkom, toliko bolj jim 

podlega. Kažejo se predvsem v nespoštljivem, nestrpnem, ponižujočem ali prezirljivem 

odnosu do drugih in drugačnih; do pripadnikov drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, 

kultur... (Ule, 2009). 
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Vpliv moči in socialno vplivanje 

Po Cartwrightu in Zanderju lahko o moči, ki jo ima neka oseba nad drugo, govorimo takrat, 

kadar prva s svojim vedenjem pri drugi povzroči določeno spremembo (1968, po Bečaj 

2000). Pri tem sta pomembni dve komponenti: izvor moči, s katerimi razpolaga oseba, ki 

vpliva, in različne potrebe, interesi ali želje osebe, na katero je vplivanje usmerjeno. Moč 

je potencialni vpliv neke osebe na drugo, ki je odvisen tudi od vrste moči osebe, ni pa sploh 

nujno, da oseba svojo moč dejansko uporabi. Na drugo osebo lahko vpliva že zgolj 

zavedanje, da ima ta oseba določeno moč nad njo.  

 

Poznamo različne osnove socialne moči (French in Raven, 1959, po Bečaj 2000): 

o moč nagrajevanja – uporaba te vrste moči naj bi predvsem povečala privlačnost 

osebe, ki to vrsto moči uporablja, 

o moč prisiljevanja ali moč kaznovanja – uporaba oz. uporabnik te moči stopnjuje 

odvisnost druge osebe in zmanjšuje lastno privlačnost, 

o moč legitimnosti – uporabnik te moči ima v odnosu do druge osebe določene 

pravice (1. različne kulturne vrednote ali norme, ki določajo, kaj kdo sme, mora ali 

pa ne sme narediti; 2. pravice, ki so pripisane različnim vlogam v splošno sprejeti 

socialni zgradbi). Uporabnik se sklicuje pravzaprav le na tisto, na kar druga oseba 

pristaja že sama po sebi, delno zaradi internalizacije. Če tega pristajanja ni, mora 

uporabnik uporabiti neko drugo vrsto moči, 

o referenčna moč – to je moč dobrega odnosa, ki temelji na identifikaciji druge osebe 

z osebo, ki vpliva, 

o moč ekspertnosti – če druga oseba vidi v tistem, ki vpliva, eksperta, ta moč deluje. 

Če ga pa iz kakršnegakoli razloga ne vidi tako, pa tudi ta vir moči odpove in si je 

potrebno pomagati s kakšnim drugim. 

 

Značilnosti razumevanja socialne moči: 

o je predvsem sredstvo in ni namenjena sama sebi, pač pa za doseganje nečesa, 
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o je potencialnega pomena - oseba, ki jo ima, jo lahko uporablja ali pa tudi ne, vendar 

zavedanje večje moči pomeni tudi več poskusov njene uporabe, 

o njeno učinkovanje je ponavadi določeno s potrebami osebe, na katero se vpliva, 

o socialno vplivanje, ki pomeni dejansko uporabo socialne moči, je v bistvu 

konfliktna situacija (Bečaj, 2000). 

 

2.2.6. Dileme pri delu in sedemstopenjski model reševanja 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi se torej pri svojem delu srečujejo z različnimi 

vprašanji in dilemami, ki so posledica različnih objektivnih in subjektivnih dejavnikov, ki 

so bili predstavljeni v prejšnjem poglavju. 

 

B. Šteh in P. Mrvar (2011) sta v raziskavi prišli do ugotovitve, da učitelji, svetovalni 

dejavci in starši dvomijo v kompetentnost drug drugega, kar ni dobra osnova za 

medsebojno sodelovanje. Stališča in pričakovanja oblikujejo na različnih začilnostih, kot 

so spol, starost, izobrazba, kulturni izvor, socialnoekonomski status, zaposlitveni status, 

družinski status, starši pa tudi na osnovi starševske vloge, zadovoljstva s samim seboj, 

lastnega šolanja in lastnih želja ob otrokovem šolanju in uspehu. 

 

Pomembno je, da učitelji in svetovalni delavci vedno znova poskrbijo za medsebojno 

razjasnjevanje pričakovanj, saj je večina staršev zainteresirana za izobraževanje svojih 

otrok, le da nekateri starši ne vedo, kaj šole pričakujejo od njih in kako lahko prispevajo k 

šolanju svojih otrok (Hornby 2000, po Šteh, Mrvar 2011). 

 

Starši so zelo raznoliki in bodo z nekaterimi učitelji oz. svetovalnimi delavci še posebej 

težko vzpostavili stik in uspešno sodelovali. Hornby (2000, po Šteh, Mrvar 2011) je te 

starše razdelil v osem skupin. 

1. Starši, ki ne podpirajo učitelja v njegovih prizadevanjih - starši ne hodijo na 

govorilne ure, ne pregledujejo domačih nalog, se ne odzivaji na učiteljeva vabila,.. 
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2. Starši, ki niso pripravljeni na sodelovanje – ti starši jasno pokažejo, da niso 

pripravljeni sodelovati z učiteljem, presegajo meje svoje odgovornosti in so do 

učiteljev pretirano kritični in zahtevni. 

3. Starši, ki se stalno pritožujejo, so sovražni in grozeči – ti starši se pritožujejo glede 

stvari, za katere je odgovoren učitelj in so ob tem lahko tudi agresivni in začnejo 

groziti. 

4. Starši, ki zlorabljajo svojega otroka – ti so za učitelje največja obremenitev. V taki 

situaciji je nujno potrebno identificirati znake zlorabe in informirati ustrezne 

strokovne službe. 

5. Starši z osebnimi, partnerskimi in družinskimi problemi – ti starši zaradi lastnih 

problemov niso zmožni posvečati dovolj pozornosti otrokovim potrebam in igrati 

ustrezne vloge v njihovem izobraževanju. 

6. Občutljivi in ranljivi starši – ti starši so sami ranljivi in potrebujejo pomoč, da bi 

lahko ustrezno pomagali svojim otrokom oz. upoštevali njihove potrebe. 

7. Starši, ki preveč ali premalo pričakujejo – tisti, ki pričakujejo preveč in postavljajo 

previsoke zahteve, s tem dosežejo pri otroku odpor in celo slabše dosežke; tisti, ki 

pa pričakujejo premalo, omejujejo svojega otroka pri razvoju njegovih potencialov, 

do svojega otroka so lahko tudi preveč zaščitniški. 

8. Starši iz različnih kulturnih okolij – sodelovanje je lahko oteženo zaradi jezikovne 

prepreke, dvoma o vzpostavitvi dobrega odnosa z nekom iz druge kulture, razlike 

v stališčih in vrednotah, razlike v pričakovanjih... 

 

Korošec (2015, str. 30) izpostavlja, da dileme med starši in učitelji povzročajo predvsem: 

o »nezadostna in neustrezna komunikacija, 

o izguba medsebojnega spoštovanja med starši in učitelji, 

o strah in nezaupanje do staršev pri učiteljih, 

o kritiziranje učiteljev pred otroki s strani staršev, 

o posploševanje negativne izkušnje na vse starše oziroma učitlje, anekdotičnost,  

o različna pričakovanja učiteljev in staršev,  
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o nepoznavanje pristojnosti in meja, so katerih starši smejo posegati v vzgojno-

izobraževalni proces, 

o v času formacije učitelji niso prejeli zadosti veščin v komuniciranju s starši, 

o učitelji staršev večkrat ne priznavajo za enakovredne sogovornike«. 

 

Dalje Korošec še poudarja, da si tako starši kot učitelji želijo: 

o »več dialoga in odprto komunikacijo, 

o red in jasna, skupno dogovorjena pravila, definirana pričakovanja, 

o doslednost pri spoštovanju vrednot s strani vseh deležnikov, 

o partnerstvo in zaupanje med starši in učitelji, učitelj naj starše sprejme kot 

enakovredne sogovornike, starši naj spoštujejo učiteljevo strokovnost« (str. 30). 

 

O dilemah pri delu govori tudi T. Černe (2015) in izpostavlja konkretne konfliktne situacije 

med domom in šolo, ki so vezane na neusklajena in nerealna pričakovanja. 

Oglejmo si nekaj primerov (Černe, 2015, str. 22-24): 

Starši navajajo:  

»Otroci bodo vso domačo nalogo naredili v šoli in učiteljica v OPB jo bo pregledala.« 

Otroci potrebujejo dogovor, kje bodo delali domačo nalogo, morda so takoj po pouku že 

precej utrujeni, morda pri določenem predmetu potrebujejo še dodatna individualna 

navodila in razlago, lahko imajo tudi večje težave na področju pozornosti in se postavlja 

vprašanje, ali je zanj sploh smiselno ostajati v OPB... 

»Naloga šole je v tem, da otroka čimveč nauči, tudi OSUT. V šoli so strokovnjaki, ki znajo 

pomagati OSUT.« Otrok znanje res pridobi v šoli, doma pa ga je potrebno še utrjevati.  

»Vsak dan dobi veliko domače naloge, ki jo uspe rešiti ravno do večera.« Otroci so pri 

domačem delu različno učinkoviti. Zagotoviti je potrebno ustrezen prostor, odmore.. Če 

starši ocenijo, da je naloge preveč, lahko napišejo v beležko obvestilo za učitelja. 
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Učitelji navajajo: 

»OSUT naj bo toliko samostojen pri domačem delu kot otrok brez SUT.« Ti otroci imajo 

pogosto kratkotrajno, odkrenljivo pozornost, dobre in slabe dneve, energetsko so manj 

učinkoviti,..zato potrebujejo pri učenju starša v bližini, ko je to potrebno za nudenje 

podpore in usmerjanje pozornosti. 

»Učenje ne more biti veselo in zabavno, temveč gre za redno in sistematično delo.« Pri teh 

otrocih uporabljamo različne bolj prijetne načine, da jim približamo snov (glasba, risanje, 

barve, simboli, asociacije, zgodbe,..) in tako vplivamo na učinkovitejši priklic informacij. 

»OSUT je večkrat len. Naloga staršev je v tem, da vzpostavijo konsistentne zahteve ter 

stojijo za njimi.« Ti otroci potrebujejo podporo in razumevanje. Včasih delujejo 

nezainteresirano, ker imajo že sekundarne čustvene težave (vedenje, izogibanje, 

nasprotovanje), ki so nastale na osnovi primarnih. 

 

 

Sedemstopenjski model reševanja etičnih dilem za specialne in rehabilitacijske 

pedagoge 

Stockall in Dennis (2015) ugotavljata, da kljub temu, da v literaturi obstaja veliko število 

modelov za reševanje dilem in vprašanj, so le-ti po večini namenjeni določeni stroki ali 

disciplini (npr. medicina, svetovanje, psihologija), pogrešata pa obstoj ustreznega modela 

za reševanje etičnih situacij za specialne in rehabilitacijske pedagoge. V ta namen 

predstavljata sedemstopenjski model reševanja etičnih dilem, da bi učiteljem in šolskim 

timom pomagala pri soočanju z različnimi etičnimi situacijami. 

 

Model temelji na štirih teoretičnih perspektivah, ki omogočajo različne poglede na 

določen problem ali dilemo. 

1. Perspektiva pravičnosti – temelji na prepričanju, da morajo biti vsi ljudje 

obravnavani enakopravno in pošteno. Posamezniki so enakopravni, svobodni in 

moralni. Vsi imajo enake  pravice, ki so opredeljene v zakonih. 
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2. Perspektiva kritike – nanaša se na naravo zakonov ter zakonskih procesov in se 

sprašuje, če so le-ti tudi pravični. Želi torej izpostaviti stvari, ki so »prikrite« in 

izziva pasivno sprejemanje obstoječega stanja »tako pač je« ter se sprašuje o 

nepravičnostih in neustreznostih v družbenem sistemu. 

3. Perspektiva skrbi – usmerja se na osnovne elemente odnosov. Sprašuje se o lastnih 

potrebah in potrebah ostalih in gradi na občutku obveze, da poskrbimo za tiste, ki 

so odvisni in ranljivi. Zanjo je značilno, da je dejanje skrbi tisto moralno, bolj kot 

sledenje nekim načelom. Postavlja dolžnosti in odnose pred pravila in pravice.  

4. Perspektiva profesionalnosti – poudarja, da je moralna dolžnost učitelja služiti 

najboljšim interesom učenca. Imeti mora ustrezno izobrazbo in vsebovati znanje in 

spretnosti za poučevanje in izobraževanje. Ta perspektiva pa vključuje tudi 

posameznikove vrednote in prepričanja, ki so ključna pri soočanju s 

kompleksnejšimi situacijami, v katerih se profesionalna etika razlikuje od osebne 

etike. 

 

Sedem stopenj reševanja etične situacije: 

1. Opis konteksta dane situacije – na tej stopnji se jasno opredeli situacija in vsi 

njeni elementi (torej kje se to dogaja - šola, razred, kdo je vpleten, kdo je za kaj 

odgovoren, kakšna so zakonske osnove...). 

2. Opis težav, ki se pojavljajo – na tej stopnji se jasno opredelijo težave, ki so se 

pojavile (npr. učitelj ne omogoča učencu prilagoditev, ki so zapisane v 

individualiziranem programu; vodstvo ne omogoči prostora za individualno delo, 

v prostoru hkrati delajo 3 specialne pedagoginje z učenci...). 

3. Postavljanje vprašanj iz zornega kota različnih etičnih  perspektiv, ki bi se 

lahko nanašala na posamezne težave – ta stopnja je ključna v tem modelu, saj 

vsebuje določena vprašanja, ki takoj odkrijejo osebna prepričanja in vrednote v 

timu. Posameznike spodbujajo, da pogledajo na težave iz različnih zornih kotov in 

tako tudi spreminjajo pogled na problem drug pri drugemu. Morajo se zavedati teže 

lastnih vrednot in prepričanj, saj bodo le-ta zagotovo vplivala na proces odločanja.  
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Razmišljanje o vprašanjih iz različnih etičnih perspektiv (primeri vprašanj): 

o Etika pravičnosti: Kaj zakon pravi glede težave? Kaj so posledice 

neupoštevanja zakona? Bi morali zakon bolj dodelati?... 

o Etika kritike: Kako gledajo na učence s posebnimi potrebami v šoli, v kraju, 

v državi? Kdo ima koristi od določenih zakonov ali šolskih pravil? Kako bo 

naša odločitev ohranila »status quo« oziroma ga izzvala?...   

o Etika skrbi: Kdo bo imel koristi od dane odločitve v dani situaciji? Kakšne 

bodo kratkoročne in dolgoročne posledice za učenca, učenčevo družino, 

učitelja, ravnatelja? Kaj bi učenec potreboval, da bi se počutil sprejetega v 

šoli?... Vprašanja se nanašajo se na etiko odnosov, torej bolj na potrebe 

posameznika kot pa na pravice posameznika. 

o Etika profesionalnosti: Kaj je najboljše za učenca glede na njegove potrebe? 

Kaj bi stroka pričakovala od nas, da naredimo? Kdo ima avtoriteto in moč, 

da sprejme neko odločitev?... Na tej točki si strokovnjaki pomagajo s 

kodeksom etike. 

4. Identifikacija možnih odločitev za vsako težavo – po natančnem pristopu k 

težavam iz različnih perspektiv se vrnemo k težavam in oblikujemo možne 

odločitve za vsako. Cilj je opredeliti vse možnosti in rešitve, ki imajo nekaj 

skupnega in izhajajo iz etičnih perspektiv. 

5. Identifikacija posledic za vsako možnost – vsi v timu dobro premislijo o 

možnostih, nato pri vsaki predvidijo in opredelijo možne posledice. 

6. Razporeditev možnosti in določanje, na koga bo vplivala odločitev in kdo mora 

biti zastopan v procesu – zdaj je zbranih že dovolj informacij, da lahko pride do 

debate ali pogovora o problemu s ključnimi osebami za razrešitev situacije. Prav 

tako smo pripravljeni glede posledic različnih možnosti. 

7. Nadzorovanje in spreminjanje odločitve, če je to potrebno. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev problema 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi v osnovni šoli se pri svojem delu dnevno vključujejo 

v  različne odnose z ostalimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, tako z učenci 

kot tudi z ostalimi učitelji in strokovnimi delavci šole, vodstvom, starši in strokovnjaki 

zunanjih institucij. Ključnega pomena je sodelovanje in timsko delo. Vsi vstopajo v te 

odnose s svojimi osebnimi značilnostmi in naravnanostjo, kar pa lahko pripelje tudi do 

dilem pri delu. Na odnose vplivajo torej različni dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na 

sodelovanje, zato je za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zelo pomembno, da 

ohranja profesionalno in etično držo.  

V prvem delu empiričnega dela želimo ugotoviti, katere dileme se pojavljajo pri specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogih do posameznih udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

V drugem delu pa želimo podati predloge za spremembe Etičnega kodeksa specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov Slovenije na osnovi analize in primerjave le-tega z etičnimi 

kodeksi psihologov, socialnih pedagogov in socialnih delavcev. 

 

3.2. Cilji 

V tem diplomskem delu bo cilj: 

o primerjati različne etične kodekse in podati predloge za spremembe Etičnega 

kodeksa  specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 

o izpostaviti dileme, ki se pojavijo pri delu specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v odnosu z različnimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, na 

podlagi literature in študije primera. 
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3.3. Raziskovalna vprašanja 

1. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do učencev? 

2. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do staršev? 

3. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do učiteljev? 

4. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do vodstva? 

5. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih do 

zunanjih institucij? 

6. Kateri etični principi sestavljajo kodekse na področju specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, psihologije, socialnega dela in socialne pedagogike? 

 

3.4. Raziskovalna metodologija 

Osnova dela bo teoretično raziskovalni pristop in študija primera.  

METODA: analiza teksta, primerjava in sinteza ter strukturiran intervju, ki ga bomo 

posneli ter analizirali. 

VZOREC: specialni in rehabilitacijski pedagog, 16 let delovne dobe. 

ANALIZA: kvalitativna. 

 

3.5. Rezultati in interpretacija 

3.5.1. Intervju in interpretacija 

Intervju je bil izveden s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je zaposlena v osnovni 

šoli kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč in ima 16 let delovne dobe. Posnet je bil z 

diktafonom, tako da so lahko bile pri zapisu njenih odgovorov zajete vse informacije.  
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V intervjuju nas je zanimalo, s katerimi dilemami se pri svojem delu srečujejo specialni in 

rehabilitacijaki pedagogi v odnosu do različnih udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Zanimalo nas je torej: 

1. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do učencev? 

2. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do staršev? 

3. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do učiteljev? 

4. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih v odnosu 

do vodstva? 

5. Katere dileme se pojavljajo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih do 

zunanjih institucij? 

 

 

Odgovori intervjuvanke so bili naslednji: 

V odnosu do učencev ne opažam nekih večjih dilem. Gre zgolj za neke osnovne, bazične 

dileme, kot je na primer zgolj neko osebnostno neujemanje, ali pa nekako energetsko 

neujemanje. Delaš mogoče z zelo pasivnim učencem, ki ne da veliko od sebe. Dejstvo je, 

da imamo z nekaterimi boljši odnos in smo tam tudi učinkovitejši, z drugimi pa nekoliko 

manj, vendar to ni ravno neka huda dilema. Večja je takrat, kadar se počutiš 

nekompetentnega pri delu z določenim učencem, čeprav si strokovno usposobljen za to 

delo. Spomnim se, ko sem bila prvo leto na neki šoli in sem dobila dečka v 3. razredu, ki je 

imel velike težave. Šola je sicer mamo že ves čas opozarjala, da deček ni primeren za ta 

program in da bodo težave le še večje, vandar mama še ni želela preusmeritve v drug 

program. Tako so bile že velike težave pri samem pouku v razredu in tudi pri individualnem 

delu. Delo je odklanjal, uhajal je iz učilnice, pri pouku ni sodeloval, tako kot tudi pri 

individualnih urah. Bil je zelo neobvladljiv. Lizal je vse, kar je lahko, od svojih rok do 

ograje, mize, podplate copat, lepilo,.. skratka deček je bil res težaven. Stopnja pozornosti 
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je bila tako nizka, da si se dejansko ves čas moral prilagajati in spreminjati dejavnosti, 

naredil nisi pa nič. Zadnji mesec šolskega leta sploh ni več obiskoval pouka, ker je do 

takrat tudi mama že videla, da to pa res ne bo šlo, in je sprejela preusmeritev. Skratka kaj 

narediti v takem primeru, ko z otrokom res ne moreš delati? Ko si dejansko prepričan, da 

presega tvoje kompetence? Ne vem. Kolegica je imela podoben primer (sicer ne tako 

drastičen), ko se nikakor ni ujela z otrokom. Ob koncu šolskega leta je to povedala na 

sestanku in so za naslednje leto uredili zamenjavo z drugo specialno pedagoginjo na šoli, 

s katero se je učenec dosti bolje razumel. To se mi je zdela dobra poteza, saj se tudi učenci 

lahko z nekim drugim učiteljem dosti bolj razumejo oz. jim verjetno kot oseba bolj 

odgovarja in je tako ves proces veliko bolj učinkovit. 

 

V odnosu do staršev pa je nekaj več dilem. Predvsem pričakovanja so tista, ki jih 

povzročajo. Nekateri kar mislijo, da ker ima njihov otrok dodatno strokovno pomoč, bi pa 

moral imeti v šoli štirice in petice. Pa je tako prepričanje zelo napačno. Nekateri ob slabi 

oceni takoj preverjajo, če so bile upoštevane vse prilagoditve, ki jih mora imeti učenec. 

Niso sposobni realnega pogleda na sposobnosti svojega otroka. Tudi zaradi tega, ker 

želijo, da bi bil čimbolj tako kot drugi učenci. Ena mama je ravno prejšnje leto »milo« 

zagrozila, da kako pa ima njena hči dve negativni oceni pri dveh predmetih, če pa nikoli 

tam ni imela težav. In ali bi morda morala inšpekcija preveriti, če se vse prilagoditve 

upoštevajo. Hm, zelo nizko za moje pojme. Deklica je dejansko le nekoliko popustila, bila 

je kar precej v puberteti in je potem tudi sama nekako dala vedeti, da mogoče se je pa res 

tisto obdobje nekoliko manj pripravljala za šolo. Še vedno se pa pojavlja ta predsodek o 

»otrocih s posebnimi potrebami« in mislim, da živi tudi v njih, zato želijo videti uspeh v 

obliki dobrih ocen, da bi pokazali, da njihov otrok pa nima resnejših težav. Še večji 

problem se mi zdijo tisti starši, ki se sami ne sprijaznijo z dejstvom, da ima njihov otrok 

odločbo, jih je nekako sram. Zato tudi ne želijo upoštevati določenih prilagoditev oz. se ne 

strinjajo z njimi, kot npr. pisanje izven razreda, podaljšan čas, uporaba določenih 

pripomočkov. Rečejo enostavno, da želijo, da piše v razredu in ne hodi ven, pa tudi 

podaljšanega časa ne rabi, saj on to normalno lahko rešuje. Ja, nekateri bi na tak način 
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najraje to skrili. Ampak zanimivo, ti starši so izobraženi. Bila je pa neka mama, ki pa ni 

ravno izobražena in je imela do usmerjanja njene hčere velik odpor. Nekako smo jo le 

prepričali in deklica je dobila odločbo, pa je vedno bilo kaj narobe. Vsako leto je bila 

učiteljica slaba, deklici se je delala krivica že od vrtca, ker ona nikakor ni neumna. Deklica 

pa je dejansko imela izredno nizke intelektualne sposobnosti, nič ji ni bilo jasno. Kadar 

smo na sestanih omenili, na katerem področju bi bilo treba še nekoliko delati, je takoj 

stopila v obrambno pozicijo. Enostavno ni sprejemala, da ima njen otrok kjerkoli težave. 

Včasih se je tako branila, da je začela kar jokati. Na enem sestanku, ko sta bila skupaj z 

možem, je rekel, da ne želi več, da skupaj hodita na sestanke, saj mu vedno naredi sramoto 

in da bo naslednjič sam prišel. Da naj to damo v zapisnik. Temu seveda ni bilo tako. Nato 

je, se mi zdi, dobila vabilo za obravnano, mislim, da je bila to komisija na Njegoševi in je 

nekje pisalo verjetno »pedopsihiatrična klinika« in to je bilo pa konec. Prišla je v šolo in 

bila čisto iz sebe, da njena hči pa že ni butasta in da ima zdrave možgane, da ona noče več, 

da ima to pomoč. Poskušali smo ji na lep način razložiti, da ta beseda nekje na vabilu ne 

pomeni nič kaj takega, da tam je zgolj ta komisija za obravnano, pa ni nič pomagalo. Ta 

mama je dejansko pisala, da ne želi več dodatne strokovne pomoči za hčero in da noče več 

odločbe. In tako je bilo. Deklica je potem komaj zdelovala razrede. In to zaradi neke 

nevednosti, zaradi nekega predsodka ob besedi »pedopsihiatrična«. Mama je zgleda ob 

temu takoj pomislila na psihiatre, pa nore ljudi ali kaj in takoj želela ukinit odločbo. Res 

noro. Drugače pa dosti staršev ne upošteva dogovorov, kako delati z učencem doma oz. 

sploh kaj delati z učencem doma to je tudi velika težava. Vedno vse obljubijo, potem pa 

nič. Nekateri sicer imajo željo, pa nekako to vseeno ne sprovedejo, nekateri pa znajo direkt 

povedati, da njim tudi nihče ni pomagal, pa so čisto vredu izpadli in naj se otrok znajde 

sam. Spomnim se nekega očeta, ki je bil tak. Popolnoma nič ni naredil za svojega otroka. 

Tudi doma je bil prepuščen sam sebi. Vmes je posegel tudi center za socialno delo, pa je 

bilo za kratek čas celo malo boljše, ampak je šlo kmalu vse nazaj. Težki so taki primeri. 

Imela sem tudi enega dečka iz petega razreda, zelo prijeten sicer, pa tudi težave na učnem 

področju niso bile tako velike, bolj na vedenjskem. Dostokrat je prišel v konflikt z vrstniki, 

sploh v OPBju, pa smo nekako to poskušali zmanjšati. Oče je namreč redno hodil na 
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govorilne ure in vedno je želel, da mu vse povemo, kaj se dogaja. Tudi mama je bila zraven, 

pa je komaj kaj sodelovala. Pohvale je oče dokaj ravnodušno sprejemal, bolj so ga 

zanimali problemi. Vendar smo vedeli, da ga potem doma tudi kaznuje. Tudi starejšega 

brata je, znajo povedati ostali učitelji. In kako potem povedati, čeprav si dolžan staršem 

povedati o dogajanju v šoli, če jih zanima, ko pa veš, kaj bo sledilo? Seveda zato nekatere 

stvari raje ne poveš, sploh ker ti je čisto jasno, od kod izhajajo vse te vedenjske težave pri 

učencu.  Ja, ta kaznovanja, pa tudi nagrajevanja doma, lahko predstavljajo kar težave 

potem tudi pri našem delu. 

 

V odnosu do učiteljev je prav tako kar nekaj dilem. Jih je pa precej več z učitelji predmetne 

stopnje kot pa pri razrednih učiteljih, vsaj jaz tako vidim. Razredni učitelji se dosti bolj 

zavedajo težav učencev, s katerimi mi delamo, saj jih imajo pet dni na teden in to skoraj 

vse ure pouka, tako da so tudi sami veseli dodatne pomoči. Včasih jim lahko tudi 

priskočimo na pomoč v razredu, če jo  porebujejo. Pri nekaterih predmetnih učiteljih je pa 

nekoliko drugače. Nekateri še vedno dojemajo določene učence zgolj kot »lene« in da je ta 

pomoč le potuha. Prav tako jim ne paše, da hodijo od njihovih ur, saj mislijo, da nismo 

dovolj usposobljeni za učenje njihovega predmeta, da nismo »kompetentni«. Tak primer 

sem imela z eno učiteljico matematike. Ni ji bilo jasno, kako lahko specialni pedagogi 

učencu bolje razložimo matematiko kot pa ona, zato bi bilo bolje, da je učenec v razredu. 

Z njo sem tudi težko sodelovala. Kadarkoli sem prišla na posvet, kako gre otroku, ali želi, 

da kaj določenega delava ali vadiva, je popolnoma nezainteresirano delovala. Ko sem že 

stopila v kabinet, sem dobila tisti pogled, da ji je to čisto odveč. In potem, ko so začele 

prihajati odločbe za učno pomoč po večini pisane na učitelje, je sploh znala pokomentirati, 

da seveda, to pomoč bi itak lahko komot tudi učitelji izvajali, da ta dodatna strokovna 

pomoč ni nič kaj takega. In obratno, da pa sigurno na bodo nikoli dali specialnega 

pedagoga učiti matematiko. Res je bila precej nezrela. Prav podcenjevalni odnos je imela 

do našega dela. Šla je celo tako nizko, da je enkrat na konferenci celo omenila, kako to, da 

mi dobivamo plačo čez počitnice, da itak nimamo takrat ur. Mislim resno??? Se je takrat  

prav plaz komentarjev usul, da če ona pa ima pouk matematike takrat. Je potem tudi malo 
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ravnatelj posredoval, pa se je situacija nekoliko umirila. In vsi so imeli skratka težave pri 

sodelovanju z njo. Težave so bile tudi zaradi tega, ker ni želela dosledno upoštevati 

prilagoditve, ni nas obveščala o preverjanjih ipd. Niso pa seveda vsi predmetni učitelji 

takšni, z nekaterimi je prav lepo sodelovati. Je bila pa še ena situacija, ko sem sodelovala 

z učiteljico razrednega pouka. Njena značilnost pa je bila, da se ni preveč ukvarjala z 

učenci s posebnimi potrebami. Rekla mi je, kaj naj na primer delava, potem pa so pri pouku 

čisto nekaj drugega delali in na to sploh ni po uri opozorila mene ali pa učenko, da bi ji 

priskrbeli snov. Dokler niso enkrat na sestanku na to opozorili starši oz. so vprašali, kako 

to, da midve tudi tega ne delava pri urah in da ji manjkajo zapisi. Učiteljica je takoj vedela, 

da je sama spreminjala ure in poskušala nekako opravičiti, da midve delava, kar je 

pomembno za deklico in da tiste stvari pri pouku niso bile tako pomembne, zato na to tudi 

ni opozorila. Je pa neprijetno, saj starši mislijo, da ti nimaš kontakta z učiteljem, ti pa ga 

redno pred vsako uro vprašaš, kaj bodo delali in se držiš tega. Ta učiteljica je enkrat tudi 

poslala mojo učenko pisati test v kabinet še z dvema, kar med uro, in ji je kot »prilagoditev« 

dovolila, da ima zraven zvezek, da bo učenka ja pisala dobro. V kabinetu so bile same, jaz 

sploh nisem vedela, drugače bi jo jaz vzela. Čisto neprimerno. Je bila pa deklica hčera 

tiste mame, ki sem jo prej že omenila, ki je »ukinila« odločbo. Ta učiteljica se je zavedala, 

da je ta mama težavna in z njo ni želela imeti težav. Rekla je: »Ma ne mislim se z njo 

spuščat v konflikte, da mi bo kaj težila. Sej drugo leto je itak ne bom več mela.« Izredno 

nestrokovna in neprofesionalno. Vedela je tudi, da je  vsako prejšnjo učiteljico 

»popljuvala«, ona pa je želela imeti dober odnos z njo. In deklica je pisala test pet, 

samostojno pa bi lahko verjetno za dve rešila. Ko sem zvedela za to, sem to tudi takoj 

povedala vodstvu, saj nisem želela biti odgovorna za te ocene, ki jih je včasih na zelo 

»ohlapen« način dobila, ker pač učiteljica ni želela težav z mamo. Nisem želela, da se 

nekdo naslednje leto sprašuje, kako ima deklica pri takem znanju takšne ocene in da bi se 

spraševali, ali je bilo preveč pomoči pri pisnih ocenjevanjih z moje strani. To sem takoj 

želela razčistiti.  In to je še en problem, ki se včasih tudi pojavi, ko učitelji popuščajo 

učencem na razredni stopnji, češ »sej sam, da jih to leto do konca spravim«, težave se pa 

potem pojavijo na predmetni stopnji, ko učitelji ne razumejo, kako so s takim znanjem prišli 
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naprej. Se pa tudi dostikrat zgodi, da nekateri učiteji enostavno nimajo občutka za te 

otroke. Dejansko jim grejo kar malo na živce, če lahko tako rečem, predvsem zato, ker 

nekaterih ne morajo ravno obvladat. Ena učiteljica nikakor ni mogla sprejeti, da je en 

deček ni ravno najbolj upošteval v OPBju. To je bil deček tistega očeta, ki sem ga že prej 

omenjala, ki precej kaznuje svoje otroke. In kadarkoli je bilo kaj takega, je želela na vrat 

na nos javiti očetu, da naj ga kar kaznuje, sej si »mulc prav zasluži«. Pa dejansko ni šlo za 

kakšne večje stvari, bolj za to, ker je ona to dojemala zelo osebno, da njo zavrača oz. je ne 

mara in zato ji je šel prav na živce. Želela ga je »ukrotiti« na nek svoj način in sploh ni 

poslušala naših nasvetov, kako z njim. Prav tako smo jo opozorili glede javljanja očetu, 

saj je deček potem dostikrat kaznovan in da poskušamo drugače reševati stvari. Drugače 

so pa nekateri učitelji tudi slabe volje, če dobijo dodatne ure za učno pomoč, ker jim je kar 

nekak odveč.  Vsaj nekaterim no, ne pa vsem. 

 

V odnosu do vodstva je predvsem pomembno, kako je naravnano do otrok s posebnimi 

potrebami in dodatne strokovne pomoči. Načeloma ni večjih dilem, razen če vodstvo ne 

želi preveč »ugajati« staršem. S tem mislim, da se jim ne podreja preveč zaradi nekih 

njihovih pozicij ali vlog. Včasih starši želijo neke stvari reševati kar direktno z vodstvom, 

preko ostalih. Kolegica na šoli je imela tak primer. Bila je situacija, ko  je neka mama, ki 

ima kar pozicijo v službi, želela rešiti neko zadevo kar direktno z ravnateljem, čeprav to 

sploh ni bilo potrebno. Poklicala ga je in ta jo je takoj povabil na razgovor, ne da bi o tem 

obvestil tudi ostale, torej učiteljico in specialno pedagoginjo, ki jih pa mama sploh ni 

kontaktirala. On ji je zagotovil, da bo situacijo uredil in da bo vse ok. Bilo pa je nakaj v 

zvezi z učenko, z nekim dogovorom, ki ga je imela z učiteljico in specialno pedagoginjo.  

To se mi je zdelo skrajno neprimerno, tudi nestrokovno in neprofesionalno. Najprej bi 

moral mamo napotiti k razredničarki, da se najprej sami skušajo pogovoriti, ne pa, da se 

sam z njo pogovarja, s tem da se pri ostalih dveh učiteljicah sploh prav ni pozanimal, za 

kaj pravzaprav gre. Moral bi mami jasno dati vedeti, da se lahko zmenijo za sestanek, 

vendar bosta povabljeni na sestanek tudi ostali vpleteni. Jah, so že bili v ozadju neki drugi 
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interesi. To je bil ravnatelj, ki je pred kratkim stopil na to funkcijo, in je bil potrjen ravno 

od lokalne skupnosti in staršev, tako da se je zelo trudil biti v dobrem odnosu  z  njimi.  

 

V odnosu do zunanjih institucij ni načeloma nekih večjih dilem, nekatere se pa vseeno 

pokažejo. Meni osebno se zdi največja težava sodelovanje z mobilno službo. Nikoli nekako 

nimajo časa, da si se dobili in pogovorili o učencu. Enega dečka sva si delili z mobilno 

specialno pedagoginjo in težave v sodelovanju so bile kar velike. Pa še deček je imel kar 

veliko težav. Kadarkoli sem jo srečala na šoli, je potem že morala takoj drugam. Pa to še 

čisto razumem, imajo pač tako naravo dela. V takem primeru si je treba pač nekako čas 

zorganizirati, da se vsaj kdaj dobiš s timom in pogovoriš. Je bilo pa celo tako, da tudi na 

timske sestanke vedno ni mogla priti. Poslala je pač svoj del poročila in to je bilo to. To se 

mi res ne zdi vredu, sploh če si ure učenca deliš še z nekom drugim. Morali bi si tudi zunanji 

izvajalci, ki delajo na šoli, določit čas, kdaj so lahko tudi nam, s katerimi sodelujejo, na 

voljo. Spomnim se tudi, par let nazaj, ko je država »šparala« in se je moralo privarčevati 

pri javni upravi in so tudi ure DSPja racionalizirali. To je bila tista okrožnica, da naj se 

združuje učence z isto vrsto motnje zaradi racionalizacije v skupine. In ja, tukaj so bile 

dileme. Ti učenci so imeli pravico do individualnih ur. Res jim je sicer pisalo na odločbi, 

da se lahko izvaja pomoč v manjši skupini, kar je takrat še pri večini pisalo, vendar to ni 

bilo vredu. Ene se je združevalo, pa čeprav to nikakor ni bilo dobro za njih, druge se ni, 

ker ni bilo na tisti starostni stopnji nobenega z isto vrsto motnje. Torej sploh niso bili vsi 

učenci v istem položaju. To so bili tudi specifični učenci, ki so se med seboj zelo razlikovali 

po sposobnostih ali pa so imeli zraven še kakšne druge motnje, ki so zahtevale dosledno 

individualno delo. Jaz popolnoma razumem, da Ministrstvo za šolstvo to ni naredilo, da bi 

nam nagajali, povzročili pa so vseeno nekaj dilem pri delu. Tudi na komisijah niso vsi 

enako ažurni, na nekatere je treba precej čakat in se jih nikakor ne dobi. Zdi se mi tudi 

prav, da bi končno dobili enotno obliko individualiziranega programa, nek skupen 

»mušter« z jasnimi smernicami, ker to je od šole do šole različno in jih zalo različno pišejo. 

Načeloma pa mislim, da je sodelovanje z zunanjimi institucijami čisto korektno in ni večjih 

dilem.  
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Interpretacija 

Glede na odgovore intervjuvanke, nanašujoč se na dileme, s katerimi se srečujejo specialni 

in rehabilitacijski pedagogi v odnosih do ostalih udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

procesa, lahko opredelimo naslednje dileme: 

o V odnosu do učencev se lahko pojavljajo dokaj osnovne dileme, kot so zgolj 

»osebnostno neujemanje«, ki pa lahko vplivajo na kvaliteto odnosa in posledično 

tudi na učinkovitost pomoči. Večjo dilemo predstavlja občutek nekompetentnosti 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z nekim otrokom, občutek, »da 

otroku nisi kos«, 

o V odnosu do staršev so največja težava predvsem pričakovanja staršev. Ne 

zavedajo se (ali pa ne sprejemajo) dejanskih sposobnosti svojega otroka. V takšnih 

primerih lahko pride tudi do situacij, kjer starši presegajo svojo odgovornost in 

vplivajo na delo z otrokom (npr. izsiljevanja, grožnje). Prav tako je še vedno 

prisoten predsodek o otrocih s posebnimi potrebami in delom z njimi. Starši se 

težko sprijaznijo z dejstvom, da ima njihov otrok odločbo. Gre za prisotnost 

nenakšnega občutka sramu, iz katerega lahko sledi neupoštevaje določenih 

prilagoditev, pripomočkov, dogovorov, ki kažejo na opredelitev otroka. Dosti 

staršev še vedno ne upošteva dogovorov, bodisi zaradi pomanjkanja časa ali 

občutka nekompetentnosti za pomoč pri določenih vsebinah. Težave se kažejo tudi 

v odnosu do staršev, ki bodisi zanemarjajo svojega otroka ali pa preveč zahtevajo 

od njega (ga preveč obremenjujejo), ga kaznujejo ali pa ga za delo motivirajo s 

pomočjo nagrajevanja, 

o V odnosu do učiteljev se nekoliko več dilem kaže v odnosu do predmetnih učiteljev, 

saj ti otroke z odločbo (v večji meri kot učitelji razrednega pouka) še vedno 

dojemajo kot »lene« in velja prepričanje, da je zanje dodatna strokovna pomoč in 

pripadajoče prilagoditve le potuha. Posledično včasih tudi ne upoštevajo vseh 

prilagoditev in dogovorov. Nekateri, predvsem predmetni učitelji, še vedno mislijo, 

da specialni in rehabilitacijski pedagogi niso kompetentni za nudenje dodatne 

strokovne (predvsem ustrezne pomoči pri predmetu predmetnega učitelja) in ne 
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kažejo interesa po sodelovanju. Lahko pa se tudi pojavi dilema, ko učitelj pri 

samem ocenjevanju otroka ni ravno realen. Nanj vplivajo starši in ker želi imeti z 

njimi dobre odnose brez težav, ne upošteva realnega znanja otroka. Nerealne ocene 

posledično predstavljajo težave pri delu z otrokom za učitelje v višjih razredih. 

Nekaterim predstavljajo tudi dodatni vir dela (prilagoditve, pripomočki, 

ocenjevanja...). Razredni učitelji imajo vseeno več občutka za te otroke, saj jih 

imajo pet dni na teden in to skoraj vse ure, ne pa zgolj nekaj ur na teden. Imajo tudi 

več stikov s starši, tako da so tudi bolj seznanjeni s samo situacijo v domačem 

okolju, s katero so predmetni učiteji, (razen razrednika) nekoliko manj seznanjeni 

in imajo tako posledično tudi manj razumevanja za posameznega otroka, 

o V odnosu do vodstva dilem ni toliko, če je le-to pozitivno naravnano do otrok s 

posebnimi potrebami in dodatne strokovne pomoči. Dileme se pojavijo, če je 

vodstvo (ravnatelj, ravnateljica) zaradi različnih interesov v določeni situaciji 

neupravičeno naklonjeno staršem in jim daje prednost, pri tem pa pozablja, da je 

potrebno zadeve vedno najprej razjasniti s strokovnimi sodelavci in združno 

nastopati v odnosih s starši, 

o V odnosu do zunanjih institucij se pojavlja največ dilem pri sodelovanju s 

strokovnjaki iz mobilne službe, saj le-ti mnogo preredko najdejo čas za izmenjavo 

izkušenj in mnenj o napredku otroka ter konstruktivno debato o delu z otrokom. 

Dileme se pojavljajo tudi pri odzivnosti komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami. Dobro bi bilo, da bi se končno poenotila tudi oblika individualiziranega 

programa za vse šole. Včasih se kakšna dilema pojavi tudi v odnosu do Ministrstva 

za izobraževanje in šport, če lahko tako rečemo, ki s spreminjanjem zakonskih 

opredelitev vpliva na kakovost dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

Popolnoma razumljivo je, da ima ta institucija vso zakonsko, torej legitimno 

previco za spreminjanje zakonskih opredelitev, vendar se pri tem mora zavedati, da 

s svojimi spremembami včasih učencu zagotovi slabše pogoje za vzgojo in 

izobraževanje. 
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3.5.2. Analiza in primerjava etičnih kodeksov 

V tem delu bomo analizirali in primerjali štiri etične kodekse z različnih področij. Namen 

tega je ugotoviti, v katerih značilnostih se kodeksi med seboj razlikujejo in kje so njihove 

podobnosti. Na osnovi primerjave bomo tudi podali predloge za spremembe Etičnega 

kodeksa spacialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Kodeksi, s katerimi ga bomo 

primerjali, so: 

o Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike 

o Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije 

o Kodeks poklicne etike psihologov.  

 

Te kodekse smo izbrali zato, ker gre za sorodna področja in strokovnjaki s temi profili 

delajo tudi na istih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju (v osnovni šoli - učitelji 

dodatne strokovne pomoči). 

 

Kodekse bomo analizirali in med seboj primerjali glede na:  

o njihove zunanje značilnosti oz. strukturne značilnosti, 

o namen, ki ga opredeljuje ton pisanja, 

o vsebino. 

 

Glede na ton pisanja jih bomo lahko umestili v tri kategorije (Eiselt, 2011): 

o aspiracijski kodeksi so tisti, ki usmerjajo k cilju, 

o urejevalni etični kodeks vsebuje pravila, ki določajo meje, znotraj katerih naj 

strokovnjaki delujejo, 

o predpisovalni etični kodeks vsebuje mešanico ukazov in prepovedi. 
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3.5.2.1. Analiza Etičnega kodeksa delavcev na področju socialne 

pedagogike 

Zunanje značilnosti kodeksa oz. struktura ter vsebinski deli 

Kodeks je razdeljen na 5 sklopov in 62 alinej: 

1. Uvod 

2. Koga kodeks zavezuje 

3. Usmerjevalna vloga etičnega kodeksa 

4. Splošna izhodišča (7 alinej) 

5. Odgovornost socialnih pedagogov v odnosu do posameznih skupin: 

• odgovornost do uporabnikov: 

o spoštovanje (9 alinej) 

o participacija (8 alinej) 

• odgovornost do samega sebe 

o profesionalni in osebnostni razvoj (8 alinej) 

• odgovornost do stroke (3 alineje) 

• odgovornost do ustanove, kjer je socialni pedagog zaposlen 

o avtonomija (3 alineje) 

o sledenje/lojalnost (4 alineje) 

• odgovornost do sodelavcev 

o sodelovanje (3 alinej) 

o jasnost odnosov (2 alineji) 

o podpora (4 alineje) 

• odgovornost do drugih institucij in strokovnih delavcev, vpletenih v 

obravnavo (3 alineje) 

• odgovornost do uporabnikov bližnjih (3 alineje) 

• odgovornost do širšega okolja, javnosti (5 alinej) 
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Kodeks  v uvodu zajema splošno opredelitev stroke in namen socialno predagoškega dela, 

nadalje pa še koga zavezuje. V 3. sklopu opredeljuje služenje kodeksa ne le kot usmeritev 

in podporo delavcem na področju socialne pedagogike, ampak tudi kot začšito pred 

neupravičenimi zahtevami njihovega delovnega ter širšega okolja. Sledijo jasno 

opredeljeni in poimenovani vsebinski sklopi in tudi komu so namenjeni. 

 

Namen, ki ga opredeljuje ton pisanja 

Ta kodeks bi lahko opredelili kot aspiracijsko-urejevalni, saj nima značilnosti zgolj enega 

in opisuje, kakšna oseba naj bo socialni pedagog - usmerja k cilju, hkrati pa podaja neke 

okvirje. Tudi ton je ustrezen in ne predpisovalni, uporablja glagole kot npr. pozna in 

upošteva pravice, dela po svojih najboljših močeh, dela v dobro, se odloča, zaveda se, 

spoštuje, sprejema, varuje, nudi pomoč... 

 

3.5.2.2. Analiza Kodeksa etike socialnih delavk in delavcev Slovenije 

Zunanje značilnosti kodeksa oz. struktura ter vsebinski deli 

Kodeks je razdeljen na 5 sklopov in ima 33 členov: 

1. Uvodne odločbe (3 členi) 

2. Odnos do uporabnikov (16 členov) 

3. Odnos do profesionalnega okolja (8 členov) 

4. Odnos do širšega družbenega okolja (2 člena) 

5. Končne določbe (4 členi) 

 

Kodeks  v uvodnih določbah zajema osnovne naloge socialnih delavk in delavcev in koga 

kodeks zavezuje. Nadalje opredeljuje jasno poimenovane vsebinske sklope in komu so 

namenjeni. V končnih določbah predstavi Častno razsodišče kot organ, ki ugotavlja 

moralno odgovornost za kršitve tega kodeksa in kdaj kodeks začne delovati. 
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Namen, ki ga opredeljuje ton pisanja 

Ta kodeks bi lahko opredelili kot urejevalno-predpisovalni, saj določa meje, znotraj katerih 

naj strokovnjaki delujejo, vendar s precej ukazovalnim tonom. Vsebuje po večini mešanico 

ukazov in prepovedi, ki so izražene z naslednjimi besedami: mora biti, mora spoštovati, 

mora posredovati, ne sme, je prepovedano, izrecno varuje... 

 

3.5.2.3. Analiza Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije 

Zunanje značilnosti kodeksa oz. struktura ter vsebinski deli 

Kodeks je razdeljen na 4 sklope in ima 57 točk: 

1. Uvodna določila (3) – Spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva: 

spoštovanje človekovega dostojanstva (3), človekove splošne pravice (4), enakost 

pravic – enakopravnost (2), zasebnost in zaupnost (9), obveščeno soglasje in 

svoboda soglasja (5) 

2. Pristojnosti psihologa: 

etična zavest (1), omejitve pristojnosti (1), omejitve postopkov (2), stalni poklicni 

razvoj (1), zmožnost za opravljanje strokovnega dela (1) 

3. Odgovornosti psihologa: 

splošna odgovornost (1), zagotavljanje visoke ravni strokovnega in znanstvenega 

dela (1), uporaba in varovanje psihodiagnostičnih sredstev (6), izogibanje 

povzročanju škode (1), podaljšana skrb (2), razžirjena odgovornost (1), 

razreševanje etičnih dilem(1) 

4. Integriteta poklica: 

poznavanje omejitev (2), verodostojnost(3), odkritost in odprtost (3), konfliktnost 

interesov in izkoriščanje (3), kršitve kodeksa poklicne etike(1). 

-Sankcije 

-Zaključne določbe 

 

Kodeks v uvodnih določilih opredeljuje, koga zavezuje, nato opredeljuje štiri načela, po 

katerih se psihologi ravnajo pri svojem delu ter značilnost svojega poklicnega odnosa. 
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Nadaljni jasno poimenovani vsebinski sklopi vsebujejo pristojnosti in odgovornosti 

psihologa ter integriteto poklica. V končnem delu za urejanje sankcij opredeli Pravilnik o 

delu Častnega razsodišča psihologov Slovenije. 

 

Namen, ki ga opredeljuje ton pisanja 

Ta kodeks bi lahko opredelili kot aspiracijsko-urejevalni, saj nima značilnosti zgolj enega 

in opisuje, kakšna oseba naj bo psiholog - usmerja k cilju, hkrati pa podaja neke okvirje. 

Tudi ton je ustrezen in ne predpisovalni, čeprav prav tako opredeljuje odgovornost 

strokovnjakov z besedami »je odgovoren za«. Uporablja še ostale glagole kot npr. spoštuje, 

pozna in upošteva, vodi, zagotavlja, uporabi, pozna, deluje, razvija in ohranja, skuša vedno 

izbrati,... 

 

3.5.2.4. Analiza Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskoh 

pedagogov Slovenije 

Zunanje značilnosti kodeksa oz. struktura ter vsebinski deli 

Kodeks je razdeljen na 8 sklopov in ima 39 členov: 

1. Uvod (4) 

2. Splošna načela (4) 

3. Spoštovanje pravic in dostojanstva oseb s posebnimi potrebami (10) 

4. Odgovornost do stroke (7) 

5. Zaupnost in zasebnost (3) 

6. Konklikt interesov (4) 

7. Častno razsodišče (5) 

8. Končni določbi (2) 

 

Kodeks v uvodu zajema opredelitev specialnega in rehabilitacijskega pedagoga kot 

strokovnjaka, cilj njegovega dela in koga zavezuje. Sledijo splošna načela, nato pa jasno 

poimenovani vsebinski sklopi ter komu so namenjeni. Na koncu opredeli Častno razsodišče 
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kot organ, ki ureja kršitve etičnega kodeksa in izreka sankcije iz tega kodeksa, v zadnji 

določbi pa, kdo je prisoten za razlago tega kodeksa ter kdo ga sprejme.  

 

Namen, ki ga opredeljuje ton pisanja 

Ta kodeks bi lahko opredelili predvsem kot urejevalni, saj določa meje, znotraj katerih naj 

specialni in rehabilitacijski pedagogi delujejo, vendar na nekaterih delih vsebuje tudi  

nekoliko predpisovalni ton, saj so določene opredelitve izražene z besedo mora: mora 

upoštevati, mora oblikovati, mora zagovarjati, se mora zavedati,.. 

 

3.5.2.5. Primerjava etičnih kodeksov 

Etične kodekse smo primerjali glede na zunanje značilnosti kodeksov oz. strukturo ter 

vsebinske dele in glede na ton pisanja. 

Glede na zunanje značilnosti bi lahko rekli, da so opazne razlike v obsegu in 

strukturiranosti. Prva razlika, ki je opazna že na prvi pogled, je, da imajo kodeksi bodisi 

načela ali pravila ali dolžnosti zavedene bodisi pod člen (Kodeks etike socialnih delavk in 

delavcev Slovenije, Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije), 

točko (Kodeks poklicne etike psihologov Slovenije) ali alinejo (Etični kodeks delavcev na 

področju socialne pedagogike). Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike 

vsebuje največ alinej- 62 alinej, ki so zajete v petih sklopih, najmanj členov pa vsebuje 

Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije – 33 členov, ki so zajeti prav tako v 

petih sklopih. Vsi kodeksi so si enotni glede tega, koga zavezujejo in sicer vsi zavezujejo 

vse delavce in delavke v posameznih strokah.  

Glede na vsebinske dele je najbolj dodelan in jasno razčlenjen Etični kodeks delavcev na 

področju socialne pedagogike, saj pri odgovornosti strokovnih delavcev zajema posamezne 

sklope, ki opredeljujejo odgovornost: do uporabnikov, do samega sebe, do stroke, do 

ustanove, kjer je socialni pedagog zaposlen, do sodelavcev, do drugih institucij in 

strokovnih delavcev, vpletenih v obravnavo, do uporabnikov bližnjih ter odgovornost do 

širšega okolja, javnosti. Ostali kodeksi imajo posebej opredeljen povečini zgolj odnos do 
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uporabnikov, do stroke ali profesionalnega okolja, določene obveznosti do ostalih 

posameznikov pa so zajete v okviru posameznih členov. 

Glede na ton pisanja je najbolj »prijazen« v podajanju bodisi načel ali pravil ali dolžnosti 

Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, saj za podajanje le-teh uporablja 

nedovršne glagole, ki po namenu pisanja ne delujejo tako strogo ali predpisovalno, temveč 

urejevalno in aspiracijsko. Uporabljajo torej glagole (kot npr. pozna in upošteva pravice, 

dela po svojih najboljših močeh, dela v dobro, se odloča, zaveda se, spoštuje, sprejema, 

varuje, nudi pomoč...), za razliko od Kodeksa etike socialnih delavk in delavcev Slovenije, 

ki uporablja glagole kot so npr. mora biti, mora spoštovati, mora posredovati, ne sme, je 

prepovedano, izrecno varuje, ter s tem deluje zalo strogo in predpisovalno. Kodeks 

poklicne etike psihologov Slovenije in Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov Slovenije bi lahko opredelili predvsem kot urejevalna, saj podajata okvirje, 

znotraj katerih naj strokovnjaki delujejo. Med tema dvema je Kodeks poklicne etike 

psihologov vseeno nekoliko bolj aspiracijsko usmerjen, saj opisuje, kakšna oseba naj bo 

psiholog – usmerja k cilju, medtem ko je pri Etičnem kodeksu specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov Slovenije na določenih delih možno zaslediti nekoliko 

predpisovalni ton, saj so določene opredelitve izražene z besedo »mora«.  

 

Pri večini teh kodeksov sankcije za kršitve kodeksa izreka Častno razsodišče, razen pri  

Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne pedagogike, kjer takšen organ ni omenjen. 
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4. ZAKLJUČEK 

V tem diplomskem delu smo s pomočjo teoretičnega raziskovalnega pristopa, študije 

primera ter analize in primerjave kodeksov psihologov, socialnih pedagogov in socialnih 

delavcev z Etičnim kodeksom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije 

poskušali opredeliti, katere dileme se pojavljajo pri delu specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v odnosu do  učencev, staršev, učiteljev, vodstva in zunanjih institucij ter 

predlagati spremembe Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije. 

 

Dileme pri delu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v osnovni šoli 

Analiza študije primera je pokazala, da se dileme pri delu specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga v osnovni šoli lahko pojavijo v odnosu z vsakim udeležencem vzgojno-

izobraževalnega procesa, torej v odnosu z učencem, s starši, z učitelji, z vodstvom, pa tudi 

pri delu z zunanjimi institucijami. Največ dilem se pojavlja v odnosu do staršev in učiteljev. 

Pokazalo se je, da so te dileme v veliki meri odvisne od negativnih dejavnikov, ki smo jih 

že opredelili v teoretičnem delu kot dejavnike negativnega vpliva na sodelovanje. Torej 

gre za različna pričakovanja, stališča in prepričanja, predsodke ter različne oblike 

socialnega vplivanja, ki jih občutijo kot dileme pri delu.  

Predlogi za pomoč oziroma učinkovitejše razreševanje dilem pri delu specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga v šoli: 

1. uporaba Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 

2. uporaba sedemstopenjskega modela reševanja etičnih dilem za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge, 

3. učenje na podlagi primerov etičnih dilem in opredelitev delovanja v konkretnih 

primerih v okviru različnih Študijskih skupin specialnih ali rehabilitacijskih 

pedagogov, sekcij, ki delujejo pri Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije ali na zborih Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 
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4. raziskava o dilemah specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri njihovem delu naj 

se izvede na večjem vzorcu, da se na osnovi rezultatov raziskave lahko opredelijo 

jasnejše smernice za reševanje konkretnih konfliktnih situacij in če se pokaže 

potreba tudi prevrednoti dane zakonske opredelitve. 

 

 

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije 

Analize Etičnega kodeksa delavcev na področju socialne pedagogike, Kodeksa etike 

socialnih delavk in delavcev Slovenije, Kodeksa poklicne etike psihologov Slovenije ter 

Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ter primerjava le-teh 

med seboj je pokazala posamezne razlike med kodeksi. Na osnovi prepoznavanja razlik v 

zunanjih, strukturnih, vsebinskih značilnostih ter tonu pisanja smo mnenja, da bi bile 

potrebne določene spremembe v Etičnem kodeksu specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov Slovenije. 

 

Predlogi za spremembe Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih predagogov 

Slovenije: 

1. Točka ali alineja naj stoji pred posameznimi načeli ali pravili ali dolžnostmi; 

beseda člen je v SSKJ (2008) opredeljena kot »oštevilčen odstavek zakona ali 

določbe«, zato menimo, da deluje bolj kot pravniški izraz, ki je bolj primeren v 

uradnih zakonsko opredeljenih dokumentih, za ta kodeks, ki pa nima uradno 

zakonske osnove in zakonsko predpisanih sankcij, pa so morda nekoliko primerne 

»manj uradniške« opredelitve. 

 

2. Načela ali pravila ali dolžnosti naj bodo izražena z nedovršnimi glagoli; 

načela ali pravila ali dolžnosti, izražena v besedami »mora upoštevati, mora 

oblikovati, mora zagovarjati...«, delujejo zelo ukazovalno in predpisovalno in glede 

na to, da kodeks nima uradne zakonske osnove, temveč podaja le smernice, od 
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zavezancev ne smemo zahtevati določega ravnanja na tak način. Bolj primerno je 

uporabiti nedovršne glagole, kot npr. upošteva, oblikuje, zagovarja... 

o Sklop št. 3 – Spoštovanje pravic in dostojanstva oseb s posebnimi potrebami - naj 

se preimenuje v Odgovornost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do 

posameznih skupin, ki naj vsebuje poleg obstoječega sklopa št. 3 tudi naslednje 

podsklope smernic:  - odgovornost do sodelavcev, 

                                 - odgovornost do vodstva,  

                                 - odgovornost do staršev,   

                                 - odgovornost do zunanjih institucij.     

Teoretično raziskovanje in študija primera so pokazale, da se dileme specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov pojavljajo v odnosu do različih udeležencev, zato bi 

bilo smiselno smernice za odnose do posameznih skupin tudi opredeliti v kodeksu.   

   

3. Kodeks naj poleg dolžnosti opredeli tudi nekaj pravic specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, ki jih oblikuje na  osnovi področi, kjer specialni in rehabilitacijski 

pedagogi občsno začutijo dileme (podajamo zgolj nekaj osnutkov predlogov). 

o Če specialni in rehabilitacijski pedagog oceni, da uporabniku ne more nuditi 

ustrezne strokovne pomoči – bodisi zaradi pomanjkanja ustreznega znanja,  

preobremenjenosti z drugim strokovnim delom ali nepremagljivih osebnih 

zadržkov, ima pravico zaprositi sodelavce in vodstvo za pomoč pri tej zadevi. 

o Specialni in rehabilitacijski pedagog ima pravico izraziti, ko pride do svoje lastne 

meje. 

o Specialni in rehabilitacijski pedagog ima pravico do zasebnega življenja, svoje 

osebnostne in poklicne poti. 

Teoretična izhodišča kažejo, da  »etika predstavlja vrednote integriteto človeka kot 

posameznika družbe v odnosu do samega sebe, do soljudi in družbenega okolja« 

(Juhant, 2009) in da »večina etičnih kodeksov izraža pomen spoštovanja 

posameznika (njihove enkratnosti, dostojanstva avtonomije) in spodbujanje 

uporabnikovega samoodločanja (pravica do izbire), čeprav nekateri zagovarjajo 
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predvsem varovanje uporabnikovih pravic« (Sobočan, 2011). Vidimo, da je pri etiki 

pomemben odnos do samega sebe in prav tako pri etičnih kodeksih spoštovanje 

posameznika, zato je pomembno začeti pri sebi in tako biti etičen tudi do sebe 

(specialnih in rehabilitacijskih pedagogov). Menimo, da je specialne in 

rehabilitacijske pedagoge v etičnem kodeksu potrebno »ohrabriti« in »oborožiti« s 

pravicami v težkih in konfliktnih situacijah, za katere se je v študiji primera 

pokazalo, da jih je kar nekaj. 

 

4. Pri 4. sklopu – Odgovornost do stroke (avtonomnost) – bi morda lahko dodali 

naslednji člen (osnutek predloga): 

o Specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu so v interesu nadaljnji 

znanstveni razvoj stroke in njeni razvojni učinki, zato se ga spodbuja, da 

sodeluje pri načrtnih raziskavah, v katerih je »znanstveno pošten« in v 

raziskavah in publikacijah pazi na pravice uporabnikov. 

 

5. Pri 6. sklopu – Konflikt interesov – bi morda lahko dodali naslednji sklop: 

o Specialni in rehabilitacijski pedagog si lahko v primerih reševanja 

konfliktov pomaga z naslednjo prioritetno listo: 

• pomembni zakonski in etični  standardi, 

• uporabnikova dobrobit, 

• dobrobit specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

• programske potrebe in/ali potrebe organizacije. 

 

6. Pri 8. sklopu – Končni določbi – bi morda lahko dodali naslednji člen: 

o Glavni odbor društva Specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije 

skrbi, da ostane poklicno-etični diskurz med člani živ in da se o etičnih 

smernicah javno razpravlja na občnih zborih. 

o Člani upravnega odbora Društva Specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije se obvezujejo, da bodo vsakih pet let pregledali vsebino in 
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aktualnost etičnih smernic in nato na občnem zboru društva z ostalimi člani 

v diskusijah izvedli spremembe smernic. 

 

7. Glede na predlog št. 3 o vključitvi pravic specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

v kodeks smo se vprašali, zakaj kodeksi po večini ne vsebujejo pravic 

strokovnjakov oz. zaposlenih. Pri razmišljanju smo izhajali iz naslednje definicije 

etičnih kodeksov: »Etični kodeksi so pravila vedenja in moralnih norm, ki so jih 

skupine posameznikov prostovoljno zapisale z namenom urediti odnose znotraj 

skupine ter odnose do okolja, v katerem ta deluje. Po vsebini določajo, kakšne 

značilnosti naj ima oseba, da v določeni skupini velja za osebo z integriteto oziroma 

kaj skupina šteje kot dolžno ravnanje posameznikov, in predstavljajo podlago za 

ukrepanje ob kršitvi dolžnega ravnanja. So torej prvi formalni okvir za 

sankcioniranje v primeru koruptivnih dejanj« (Komisija za preprečevaje korupcije, 

2011 – 2014). 

Glede na to definicijo etični kodeksi zajemajo torej značilnosti in dolžna ravnanja, 

pravice pa niso omenjene. Morda bi se morala definicija etičnega kodeksa nekoliko 

spremeniti ali pa bi lahko tudi dokument nekoliko preimenovali, da ne bi bil v 

nasprotju z definicijo. Zato podajamo naslednja predloga za preimenovanje 

Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v: 

o Profesionalna etika specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 

o Etične smernice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. 
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