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POVZETEK 

V svojem magistrskem delu se osredotočim na mnenja vzorčne skupine logopedov o 

partnerskem sodelovanju s starši.  

V teoretičnem delu opišem različne modele sodelovanja, med katere sodi tudi partnerski 

model. Opredelim pojem partnerstvo, pri čemer izhajam iz strokovnih spoznanj različnih 

avtorjev. Prav tako opredelim razliko med pojmoma partnerstvo in sodelovanje. Naštejem 

elemente partnerstva, ki jih navajajo avtorji, ter posebno poglavje posvetim še oviram in 

prednostim za partnersko sodelovanje. Izpostavim v literaturi najpogosteje omenjene 

dejavnike, ki so pomembni pri vzpostavljanju oziroma grajenju partnerstva s starši, in sicer 

usposobljenost strokovnjaka – logopeda, motivacijo za sodelovanje s starši, izkušnje, 

pričakovanja, znanje staršev, empatijo in učinkovito komunikacijo logopeda. Opišem ovire, s 

katerimi se srečujejo strokovnjaki – logopedi pri vzpostavljanju partnerskega sodelovanja s 

starši. Posebej predstavim še dialog kot sredstvo (način) za oblikovanje partnerskega odnosa.  

V empiričnem delu uporabim kvalitativni raziskovalni pristop. Raziskujem, kakšno mnenje 

imajo logopedi o partnerstvu s starši, kakšne oziroma katere so razlike v pogledih logopedov 

na partnerstvo s starši glede na delovno dobo in delovno mesto logopeda (zdravstveni dom, 

osnovna šola, vrtec, specializirana ustanova …), ali uresničujejo koncept partnerskega 

sodelovanja s starši ter na kakšne načine ga vzpostavljajo. Prav tako preverim, s kakšnimi 

ovirami pri vzpostavljanju partnerskih odnosov s starši se srečujejo logopedi v različnih 

kontekstih (zdravstveni dom, šola, vrtec …). Vzorec vključuje sedem logopedinj, ki se 

razlikujejo glede na število let delovne dobe in delovno mesto. Podatke zberem s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja in jih nato kvalitativno obdelam.  

Rezultati raziskave kažejo, da logopedinje poznajo teoretične postavke partnerstva s starši, 

vendar se te delno ujemajo tudi s prakso, ki so jo opisale. Razlike v pogledih na partnerstvo 

glede na delovno dobo in delovno mesto obstajajo, vendar menim, da niso tako pomembne in 

se nanašajo predvsem na izkušnje posamezne logopedinje. 
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ABSTRACT 

In my master’s degree thesis I focus on the opinions of a sample group of speech and 

language therapists working on partner cooperation with parents. 

In the theoretical part I describe various models of cooperation, which includes partnership 

model as well. I define the concept of partnership, on the basis of expert knowledge of various 

authors. I also define the difference between the concepts of partnership and cooperation. I list 

the elements of partnership mentioned by the authors. In a special section I concentrate on the 

obstacles and advantages for partner cooperation. I focus the most frequently mentioned 

factors in the literature which are important in establishing and building partnership with 

parents, namely professional’s competence - speech and language therapist’s, motivation for 

cooperation with parents, experiences, expectations, parents’ knowledge, empathy and 

effective communication of the speech and language therapist. I describe obstacles faced by 

professionals - speech and language therapists in establishing a partner cooperation with 

parents. I specifically introduce the dialogue as a means (method) for the creation of a partner 

relationship. 

 

In the empirical part I use the qualitative research approach. I research what opinion do 

speech and language therapists have about partnership with parents, what are the differences 

in views among speech and language therapists on partnership with parents with regard to 

seniority and workplace (health center, primary school, kindergarten, a specialized institution 

...), do they realize the concept of partner cooperation with parents and in what ways do they 

maintain it. I also check what kind of obstacles in establishing partnership relationship with 

parents they experience in different contexts (health center, school, kindergarten ...). The 

sample includes seven speech and language therapists, who vary depending on seniority and 

workplace. I gather data through semi-structured interview and then qualitative analyse them. 

 

The survey results show that speech and language therapist are familiar with theoretical items 

of partnership with parents, but they just partially correspond with the practice, which they 

described. There are differences in views on the partnership with regard to seniority and 

workplace, but in my opinion they are not so important and relate mainly to the experiences of 

the individual speech and language therapist. 
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1. UVOD 

V sodobnem času je partnerstvo s starši zelo razširjen koncept na različnih področjih in tako 

je tudi na področju logopedije. Za uspešno delo in doseganje dobrih rezultatov je pomembno 

sodelovanje, spoštovanje ter enakovredna delitev odgovornosti glede na vlogo in strokovno 

znanje logopeda ter staršev.  

V slovenskem prostoru praktično ni literature s področja partnerstva med logopedom in starši. 

O tem je zelo malo zapisanega tudi v tujini. Veliko literature in avtorjev pa govori o 

partnerstvu med učitelji oziroma vzgojitelji in starši. Zaradi tega bom pretežno izhajala iz 

načel in značilnosti vzpostavljanja partnerstva med učitelji/vzgojitelji in starši, saj lahko iz 

tega potegnemo vzporednice na področje logopedije. Za lažje razumevanje bom ves čas 

namesto besede učitelj/vzgojitelj uporabljala besedo strokovnjak, saj je ta beseda mišljena za 

vse, ki delajo z ljudmi. 

Tako v širšem evropskem kot tudi v našem prostoru lahko že nekaj časa sledimo aktualnemu 

konceptu, ki učinkovito sodelovanje med starši in strokovnjaki vidi v vzpostavljanju 

medsebojnega partnerstva (Štefanc, 2004). Ta misel vsekakor velja tudi za sodelovanje med 

logopedom in starši. Prav tako pa se moramo zavedati, da podobno velja, ko imamo odraslega 

pacienta, saj je treba tudi z njim vzpostaviti partnerstvo, da bo sodelovanje uspešno in 

učinkovito. Toda v tem magistrskem delu sem se osredotočila samo na vzpostavljanje 

partnerskega sodelovanja s starši. 

Partnerski model je viden kot najustreznejši za razvijanje konstruktivnega vključevanja 

staršev, ker strokovnjaki upoštevajo tudi potrebe staršev in se zavedajo različnih načinov, na 

katere lahko starši prispevajo svoj delež (Šteh, 2009). Pomembno je, da strokovnjaki znajo 

biti fleksibilni in prilagajati pristop značilnostim staršev (Kalin idr., 2008). 

O partnerstvu lahko govorimo le takrat, če strokovnjak upošteva vsako družino in otroka kot 

individuum. To pomeni, da je občutljiv za potrebe staršev in za njihova močna področja ter 

upošteva njihove navade, ekonomski položaj, širše okolje in kulturne norme (Novljan, 2004). 

Sama v kontekstu logopedije pojem partnerstvo razumem kot enakopravno sodelovanje med 

logopedom in starši. Enakopravno sodelovanje pomeni možnost staršev, da se aktivno 

vključujejo v logopedsko obravnavo in delo logopeda, da imajo možnost prispevati svoj 

delež, da se upoštevajo njihove ideje ter mnenje.  

Razvijanje dobrega partnerskega odnosa med starši in strokovnjaki ni ključnega pomena samo 

za razvoj in napredek otroka, temveč tudi za njegovo družino in navsezadnje za strokovnjake, 

ki šele ob podpori in sodelovanju staršev lahko pripravijo celostno strokovno obravnavo 

(Novak, 2011). 

Menim, da so starši pomembni partnerji pri pridobitvi govorno-jezikovnih sposobnosti, ker so 

stalnica v otrokovem življenju, medtem ko se storitve in strokovnjaki ves čas menjujejo. 

Ravno zato je logopedova odgovornost spoznati otroka skozi oči staršev. Ko starši postanejo 

aktivni udeleženci v procesu terapije, ne obstajajo prednosti samo za otroka, ampak tudi za 

starše in logopeda ter celotno družino otroka. Starši, ki sodelujejo pri terapiji, so bolj 
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sproščeni pri dajanju povratnih informacij logopedu, ki so zanj izjemno dragocene. To 

pomeni, da logoped in starši skupaj sodelujejo kot ekipa za razvoj najboljšega možnega 

intervencijskega programa za otroka. 

Partnersko sodelovanje pa je kljub vsemu potreba, ki se bolj ali manj uresničuje. Obstajajo 

številne objektivne in subjektivne okoliščine, ki sodelovanje spodbujajo ali ovirajo. Zavedati 

se je treba, da z vsemi starši ne bo mogoče razviti partnerskega odnosa (Kalin, 2009). 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1. MODELI SODELOVANJA STROKOVNJAKOV S STARŠI 

Resman (1992a) poudarja, da lahko učitelji in starši v medsebojnem sodelovanju 

vzpostavljajo dva temeljna odnosa: klientskega, ki učitelja ali starše postavlja v podrejeni 

položaj, in partnerskega, kjer učitelji in starši razvijejo enakopravno sodelovanje v 

medsebojnem spoštovanju različnosti.  

Tudi Intihar in Kepec (2002) pravita, da se v Evropi srečujemo z dvema konceptoma 

sodelovanja, in sicer s kompenzacijskim sodelovanjem, v katerem so starši v podrejeni vlogi 

klientov, in s partnerskim, komplementarnim in kooperativnim sodelovanjem, kjer se 

predlogi, želje ter stališča staršev poslušajo in upoštevajo.  

V praksi so se razvili različni modeli sodelovanja s starši, ki so se spreminjali in dopolnjevali, 

saj starši dobivajo vedno večjo vlogo pri delu z otroki, odnos staršev in strokovnjakov pa 

postaja vedno bolj sodelujoč. Večina avtorjev sodelovanje med strokovnjaki in starši razdeli 

na več modelov, ki spadajo v kompenzacijski, klientski koncept ali v partnerski koncept ter 

bodo urejeni od najstarejšega do najmlajšega. 

Ličen (2003) opiše tri modele sodelovanja strokovnjakov s starši po Cunninghamu in Davisu 

(1991): 

1. V EKSPERTNEM MODELU ima strokovnjak mesto eksperta, ki obvladuje situacijo 

in odloča. Starši dobijo toliko informacij, kot strokovnjak meni, da jih potrebujejo. 

Zaradi tega prihaja do slabšega razumevanja in s tem do nezadovoljstva na obeh 

straneh. Strokovnjaki staršev ne opogumljajo, zato se v starših pojavi občutek 

nevednosti in nekompetentnosti. Ta model bi lahko predstavili s pomočjo gesla: jaz 

vem, kaj ti potrebuješ. 

2. Pri MODELU PRENOSA ZNANJA so strokovnjaki še vedno v vlogi eksperta, toda 

staršem priznavajo prednost pri poznavanju otrok, zato si prizadevajo, da bi del 

svojega znanja prenesli na starše. Staršem se priznava kompetentnost, vendar so še 

vedno v vlogi podaljškov strokovnjakov. Starši in učitelji usklajujejo delo, zato je 

manj nesporazumov. Odgovornost je porazdeljena, čeprav je še vedno v večji meri na 

strani strokovnjakov. Prva nevarnost tega modela je, da ne zaznava heterogenosti 

družine in vsem staršem ponuja isto, druga pa, da strokovnjaki včasih preveč 

pričakujejo od staršev in starši lahko zaradi preobremenjenosti »pregorijo«. Zadnja 

leta je ta model vedno pogostejši v Sloveniji. Model ustreza geslu: izberi iz 

ponujenega. 
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3. V MODELU UPORABNIKA ali PARTNERSKEM MODELU se na starše gleda 

kot na uporabnike storitev, ki imajo pravico odločati in izbirati, kaj je zanje 

najprimernejše. V procesu odločanja sta obe strani enakopravni. Strokovnjakova 

naloga je poslušati, razumeti starše in v skladu z njihovimi potrebami ponujati 

alternative. Pretok informacij je sproščen, odnosi sprejemanja so vzpostavljeni. 

Prednost modela je, da starši in strokovnjaki v dialogu spoznavajo drug drugega. 

Slabost modela se pokaže tedaj, ko starši pričakujejo nezmotljive učitelje. Model je 

naporen za starše, ker morajo razmišljati in biti aktivni. Prav tako je naporen za 

strokovnjake, ker imajo navadno občutek, da nimajo nadzora nad dejavnostjo. 

Rezultati niso tako predvidljivi. Partnerskemu modelu ustreza geslo: povej, kaj 

potrebuješ. 

V pregledu razvoja in spreminjanja odnosov med starši in strokovnjaki Dale (1996) 

opisuje pet modelov, od katerih prvi vključuje najnižjo stopnjo, zadnji trije pa višjo 

stopnjo njihovega medsebojnega sodelovanja: 

1. V TRADICIONALNEM MODELU je strokovnjak »ekspert«, uporablja moč 

svojega položaja in strokovnosti, da odloča in nadzoruje delo. Vloga staršev je 

omejena na posredovanje informacij in upoštevanje strokovnjakovih nasvetov. Starši 

so o odločitvah strokovnjaka obveščeni, vendar ne sodelujejo pri odločitvah. O 

občutkih in željah staršev se običajno ne pogovarja.  

2. V PRESADITVENEM MODELU so starši potencialno neizčrpen vir pomoči pri 

terapiji, domače okolje pa je predstavljeno kot koristno za učenje. Strokovnjaki svoje 

spretnosti in znanje »presadijo« na starše in jim pomagajo, da postanejo kompetentni, 

samozavestni in spretni. Starši so aktivno vključeni in sodelujejo v vlogi součitelja, 

strokovnjak pa je v vlogi inštruktorja ali svetovalca ter usmerja dejavnost staršev z 

otrokom. Strokovnjaki torej posredujejo staršem strategije dela z otrokom, starši pa 

strokovnjakom posredujejo povratne informacije o učinkovitosti uporabljenih 

pristopov in otrokovem napredku. 

3. V POTROŠNIŠKEM MODELU imajo starši kot potrošniki pravico, da izbirajo med 

različnimi oblikami pomoči svojemu otroku. Naloga strokovnjakov je usmerjati starše, 

da se ustrezno odločijo, še vedno pa ohranjajo položaj inštruktorja in svetovalca. 

Starše seznanijo z možnostmi, ki so jim na voljo, dokončna odločitev pa izhaja iz 

znanja in osebnih izkušenj staršev. Pomen strokovnega znanja se v primerjavi s 

prvima modeloma ne zmanjšuje, povečuje pa se pomen izbire staršev. 

4. MODEL OPOLNOMOČENJA umešča potrošniški model v širšo socialno mrežo in 

upošteva odnose znotraj družine in širše skupnosti. Strokovnjaki usmerjajo starše in 

jih seznanijo z različnimi možnostmi, ob upoštevanju pogojev okolja, v katerem starši 

živijo. 

5. POGAJALSKI MODEL predstavlja deloven in sodelujoč odnos, v katerem se 

poskušajo starši in strokovnjaki s pogajanji, skupnim sprejemanjem različnih pogledov 

in mnenj odločiti o obravnavanem problemu. Tako prispevek staršev kot 

strokovnjakov je pri obravnavi otroka enako pomemben. Starši potrebujejo prispevek 

strokovnjakov in strokovnjaki prispevek staršev. V procesu reševanja problema vsak 

predstavi svoj pogled nanj. Strokovnjak mora stremeti k zbližanju mnenj obeh strani v 
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procesu pogajanja. To lahko doseže s poslušanjem, spraševanjem in z odprtostjo do 

pogledov staršev. Izid pogajanj je lahko bodisi skupno reševanje problema bodisi 

nestrinjanje.  

Oblike odnosa, kot jih opisujejo zgornji modeli odnosov, se med seboj prepletajo (Dale, 

1996). 

Hornby (2000) naniza modele vzpostavljanja odnosov med strokovnjaki in starši ter jih 

razvrsti od tistih, ki zmanjšujejo vključevanje in aktivno vlogo staršev, do tistih, ki ga 

promovirajo: 

1. V ZAŠČITNIŠKEM MODELU se je pomembno izogniti konfliktom med 

strokovnjaki in starši. To je najlažje doseči s popolno ločitvijo funkcij strokovnjaka in 

staršev.  

2. V EKSPERTNEM MODELU strokovnjaki smatrajo sebe za eksperta (izvedenca) v 

vseh vidikih. Vloga staršev je v tem, da sprejemajo informacije in napotke glede 

svojih otrok ter so potisnjeni v podrejeno in odvisno vlogo. Starši naj ne bi postavljali 

pod vprašaj strokovnjakovih odločitev in kompetentnosti. Strokovnjaki pa s takšnim 

odnosom ne morejo priti do bogatih informacij o otroku in nimajo nobenega vpogleda 

v njegovo družinsko življenje, zato lahko spregledajo njegove pomembne težave ali 

sposobnosti. Starši so navadno zelo nezadovoljni s takšnim odnosom. 

3. V TRANSMISIJSKEM MODELU strokovnjaki še vedno smatrajo sebe za 

poglavitni vir ekspertnosti, toda sprejmejo, da starši lahko igrajo pomembno vlogo pri 

spodbujanju napredka otroka. Strokovnjaki tako staršem predstavijo določene ukrepe 

in pričakujejo, da jih bodo izpeljali. 

4. V POTROŠNIŠKEM MODELU imajo straši nadzor nad odločanjem. Vloga 

strokovnjakov je v tem, da staršem predstavijo vse pomembne informacije in 

možnosti, ki so na voljo, ter jim nato pomagajo izbrati najbolj optimalno. Starši niso 

potisnjeni v odvisno vlogo, vendar je problematično to, da se strokovnjakom jemlje 

profesionalno odgovornost. 

5. PARTNERSKI MODEL je najustreznejši model sodelovanja med strokovnjaki in 

starši, saj vključuje delitev ekspertnosti in nadzora z namenom zagotoviti optimalno 

obravnavo za otroka, h kateri prispevajo tako strokovnjak kot starši. Strokovnjaki in 

starši se morajo vzajemno spoštovati, kar pomeni, da se morajo poslušati in upoštevati 

drug drugega. O partnerstvu lahko govorimo, ko gre za skupno načrtovanje in delitev 

odgovornosti ter neko trajnejše zavzemanje in izvajanje določenih aktivnosti. 

Podobno kot Ličnova vlogo staršev v razmerju do strokovnjakov opredeljuje Štefanc (2004):  

1. STARŠI KOT PROBLEM nastopijo takrat, kadar se učinki domače vzgoje ne 

skladajo s pričakovanji, ki jih imajo do njih strokovnjaki. Za percepcijo staršev kot 

problematičnih je včasih dovolj že dejstvo, da se starši le po strokovnjakovem mnenju 

ne zanimajo dovolj za otrokov napredek ali njegove težave. 

2. STARŠI KOT KONZUMENTI. Ustanova, kjer je strokovnjak zaposlen, je servis 

storitev za starše in otroke. Gre za predpostavko, ki izhaja iz razumevanja, da bo 

ustanova najučinkoviteje delovala, če bo delovala v skladu z logiko tržne ekonomije. 
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3. STARŠI KOT PARTNERJI. V skupnem prizadevanju za vzgojo in izobraževanje 

otrok se lahko starši udejanjajo v dveh oblikah: v smislu sodelovanja na kurikularni 

ravni ter na ravni upravljanja in vodenja institucije.  

Novljan (2004) omenja štiri temeljne modele sodelovanja s starši otrok s posebnimi 

potrebami: 

1. STARŠI KOT LAIKI – LAIČNI MODEL 

Bistvena značilnost je neravnotežje med pristojnostmi strokovnjakov in staršev ter v 

tem, da so starši povsem odvisni od strokovnjakov. Strokovnjak ima strokovne 

pristojnosti in avtoriteto, ker oblikuje diagnozo in potek obravnave. S tega zornega 

kota delujejo starši kot »laiki«, ki jih strokovnjaki vidijo samo kot osebe, ki prinašajo 

informacije in sprejemajo nasvete, in kot ljudi, ki bodo izpolnjevali njihova navodila. 

Prepričanje strokovnjakov v tem modelu je, da z otrokom lahko dobro dela le za to 

usposobljen strokovnjak, starši pa so povsem odvisni od njegovih napotkov. 

2. STARŠI KOT »ŠOLARJI« IN »PACIENTI« 

Strokovnjaki s starši pogosto komunicirajo kot s šolarji, ki so dolžni izpolnjevati 

njihova navodila. Tak odnos starše vodi do tega, da odklonijo vsako pomoč in 

sodelovanje ter dvomijo v ustreznost obravnave. Razvrednotenje staršev je slaba 

podlaga za skupno sodelovanje in pri starših vzbudi strah ter jih počasi vodi v vse 

večjo odvisnost od strokovnjakov.  

3. STARŠI KOT SOTERAPEVTI 

Ta model dejavno vključuje starše pri terapiji in obravnavi, toda pod vodstvom 

strokovnjaka. Vključevanje staršev v strokovni del obravnave je prav gotovo korak 

naprej od prejšnjega modela. Čeprav imajo pri tem pogosto le vlogo prinašalcev 

informacij, jim je v tem modelu zagotovljena potrebna vloga v pedagoško-

terapevtskem procesu. Pomen staršev se je s tem v očeh strokovnjakov povečal in ta 

spremenjen vrednostni položaj staršev se izraža v različnih oblikah. Tako Mittler in 

Mittler (1983 v Novljan, 2004) menita, da so starši »edini resni terapevti in najboljši 

pomočniki«. Če pobliže pogledamo, pa vidimo, da so starši v tem modelu samo 

pogojno samostojni. Vrednost staršev ocenjujejo strokovnjaki, ki jim prenašajo svoje 

strokovne pristojnosti kot inštrukcije. Hierarhični odnos med njimi in strokovnjaki še 

vedno obstaja (Kerkoff 1982 v Novljan, 2004). Obstaja nevarnost, da bodo starši s 

tem, ko bodo prevzeli vlogo soterapevta, izgubili veliko starševske subjektivnosti in 

spontanosti ter s tem tudi odločanje pri otrokovi vzgoji. Starši lahko dobijo občutek, 

da ne smejo biti več starši, da so postali terapevti in da so jih strokovnjaki vpeljali v 

delo z namenom, da bodo z otrokom doma sami izvajali različne vaje. Pogosto jih je 

strah, da tega ne bodo zmogli, zato se mnogi odločno uprejo prevzemu vloge 

terapevta, kar lahko strokovnjaki razumejo kot premalo intenzivno sodelovanje.  

4. PARTNERSKI MODEL 

Partnersko sodelovanje obstaja takrat, ko se starši in strokovnjaki trudijo doseči 

optimalni razvoj otroka v skladu z njegovimi psihofizičnimi zmožnostmi. V takem 

odnosu obe strani prevzemata specifično odgovornost kakor tudi pogled na način 

obravnave, ki temelji na njuni pripadnosti različnima sistemoma. Pri tem je treba 

izhajati iz enakovrednosti tako družinskega kot strokovno-profesionalnega sistema. 
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Upoštevati je treba merila, kjer sodelovanje temelji na spoštovanju in izhaja iz 

enakovrednega položaja obeh partnerjev. Vsaka stran vnaša v delo svoje informacije 

in sposobnosti. Strokovnjaki staršem prepustijo odločitev, koliko dela bodo prevzeli 

pri terapiji in na kakšen način se bodo vključili v obravnavo.  

Watts Pappas in McLeod (2009) poudarjata, da se je sodelovanje logopedov s starši in 

družinami v zadnjih 50. letih bistveno spremenilo. V literaturi različni avtorji razpravljajo o 

treh zaporednih fazah vključenosti staršev oziroma celotne družine pri logopedski terapiji. Te 

vključujejo modele terapevt kot središče, starši kot terapevti pomočniki in družina kot 

središče. Ti modeli se razlikujejo predvsem v obsegu vključenosti staršev, kaj je poudarjeno v 

terapiji in moči v procesu odločanja. Strokovnjakinja Watts Pappas (2007, v Watts Pappas in 

McLeod, 2009) je dodala še nov model sodelovanja z družinami, ki ga imenuje »družini 

prijazni« model.  

1. TERAPEVT KOT SREDIŠČE 

Ta model je znan tudi kot ekspertni model, v katerem strokovnjaki prevzemajo hierarhični 

nadzor nad načrtovanjem in zagotavljanjem intervencijskih storitev. Družina ni vključena v 

načrtovanje in izvajanje intervencije. Strokovnjaki otroka obravnavajo v osami namesto v 

okviru družine, starši so videni kot del težav in ne rešitev.  

2. STARŠI KOT TERAPEVTI POMOČNIKI 

Večina avtorjev ta model imenuje presaditveni model ali starši kot učitelji in terapevti. 

Avtorici pa sta to poimenovanje naredili na podlagi omejenega sodelovanja staršev pri 

odločanju v terapiji, s čimer se dajejo starši v položaj terapevtov pomočnikov. Po tem modelu 

starši večinoma sodelujejo v terapiji z izvajanjem aktivnosti doma, ki pa so načrtovane in 

izdelane s strani strokovnjaka. Strokovnjak deluje kot svetovalec in starši kot primarni 

posredniki terapije. V središču terapije je še vedno otrok, nanj se osredotoča v izolaciji 

namesto v okviru njegove družine. Čeprav je staršem dana možnost, da se vključijo v terapijo 

svojega otroka, imajo še vedno omejeno udeležbo pri sprejemanju odločitev o otroku. 

3. DRUŽINA KOT SREDIŠČE 

Ta model se je leta 1990 pojavil kot nov model prakse, kot osnova za odnos med družinami in 

strokovnjaki. Gre za model prakse v terapiji za otroke, ki se osredotoča na podporo in krepitev 

celotne otrokove družine. Pomembna značilnost modela družina kot središče je, da lahko 

družina odloča o terapiji, toda upoštevati je treba, da se lahko vpletenost družine v 

načrtovanje terapije in identiteta otroka spreminjata glede na želje družine. Eden od ključnih 

konceptov modela je sprejetje celotne družine kot stranke in ne samo otroka. Temelji na 

stališču, da sprememba enega družinskega člana vpliva na vse ostale družinske člane. Terapija 

se ne osredotoča samo na neposredne spremembe otroka, temveč tudi na pomoč celotni 

otrokovi družini. Strokovnjaki delujejo kot svetovalci in so odgovorni za zagotavljanje 

informacij staršem ter jim nudijo podporo pri njihovih odločitvah. Čeprav model spodbuja 

starše, da bi se vključili v vse vidike terapije, to ni nujno, saj je obseg njihovega sodelovanja 

in vključevanja izključno njihova izbira. Model družine kot središča priznava individualnost 

in raznolikost staršev ter prilagaja storitve, upoštevajoč prepričanja, kulturo in okolje vsake 

družine. 
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4. DRUŽINI PRIJAZEN MODEL 

Gre za model, v katerem so starši podprti, da se vključijo v izvajanje terapije. Prav tako jim je 

dana možnost, da se vključijo v načrtovanje terapije. Kljub temu logopedi obdržijo 

odgovornost kot primarni nosilci odločitev in uporabljajo svoje znanje za usmerjanje procesa 

terapije. Družini prijazni model vključuje mnogo značilnosti modela družine kot središča: 

 vzpostavitev pozitivnega odnosa s starši in celotno družino; 

 spoštovanje idej in mnenj staršev; 

 učinkovito komuniciranje s starši; 

 priznavanje samostojnosti staršev; 

 upoštevanje otroka v kontekstu družine; 

 podpiranje in spodbujanje družinskih članov, da se vključijo v terapijo, če želijo. 

V družini prijaznem modelu strokovnjaki odkrito izmenjujejo informacije s starši ter z njimi 

komunicirajo na jasen in dosleden način.  

Ta model vključuje tudi nekatere elemente, ki se razlikujejo od modela družine kot središča: 

 večja osredotočenost na otroka; 

 strokovnjaki so primarni nosilci odločitev; 

 podpira vključevanje družine v terapijo, če je to optimalno za učinkovitost terapije; 

 poudarek je na tem, da je terapija pozitivna izkušnja za otroka. 

Kot je že bilo omenjeno, je v tem modelu družina povabljena, da se vključi v proces 

odločanja, toda strokovnjak še vedno ohranja odgovornost za končne odločitve v zvezi s 

terapijo. Model se ne osredotoča samo na vzpostavljanje pozitivnega odnosa med starši in 

strokovnjakom, ampak tudi na vzpostavitev pozitivnega odnosa med strokovnjakom in 

otrokom. 

Menim, da sta najustreznejši razdelitvi modelov sodelovanja za področje logopedije avtoric 

Novljan (2004) in Watts Pappas (2007, v Watts Pappas in McLeod, 2009). Toda opozorila bi, 

da v današnjem času mogoče laični model ni več tako prisoten, saj lahko starši marsikaj 

pogledajo in se pozanimajo na internetu, torej imajo večji dostop do različnih informacij, tako 

da včasih zelo veliko vedo in niso več »laiki«. Najverjetneje pa se strokovnjaki tega še ne 

zavedajo in si tega tudi ne želijo. Pri razdelitvi modelov avtorice Watts Pappas pa se mi zdi 

pomembno, da je izpostavila sodelovanje celotne otrokove družine in ne samo staršev, saj je 

za doseganje pozitivnih rezultatov treba upoštevati družinsko dinamiko. Strokovnjak se mora 

zavedati, da je vsaka družina drugačna, in to upoštevati pri svojem delu.  

Kljub temu da različni avtorji različno poimenujejo modele sodelovanja, lahko vidimo, da so 

si med seboj podobni. Vsi ti modeli sodelovanja med strokovnjaki in starši spadajo v dva že 

prej omenjena koncepta, in sicer kompenzacijskega oziroma klientskega ter kooperativnega 

oziroma partnerskega. Šalej in Lampret (2000) menita, da je partnerski odnos sodelujoč, 

dopolnjujoč odnos med obema enakopravnima partnerjema. Klientski odnos pa je nadomestni 

ali kompenzacijski odnos, v katerem je ena stran podrejena, druga pa dominantna.  

  



8 

Tabela 1: Pregled modelov sodelovanja s starši po avtorjih in glede na koncept sodelovanja 

AVTOR LETO MODEL KONCEPT 

Cunningham in 

Davis 

1991 Ekspertni model Klientski 

Model prenosa znanja Klientski  

Model 

uporabnika/partnerski 

model 

Partnerski  

Dale 1996 Tradicionalni model Klientski 

Presaditveni model Klientski 

Potrošniški model Klientski 

Model opolnomočenja Klientski 

Pogajalski model Partnerski  

Hornby 2000 Zaščitniški model Klientski  

Ekspertni model Klientski  

Transmisijski model Klientski  

Potrošniški model Klientski  

Partnerski model Partnerski  

Štefanc 2004 Starši kot problem Klientski  

Starši kot konzumenti Klientski  

Starši kot partnerji Partnerski  

Novljan 2004 Starši kot laiki Klientski 

Starši kot »šolarji« in 

»pacienti« 

Klientski 

Starši kot koterapevti Klientski 

Partnerski model Partnerski  

Watts Pappas in 

McLeod 

2009 Terapevt kot središče Klientski 

Starši kot terapevti 

pomočniki 

Klientski 

 

Družina kot središče 

 

Klientski 

 

Družini prijazni model Partnerski 

 

Dandanes se vse bolj poudarja, da naj strokovnjaki in starši postanejo partnerji in izgubljajo 

vlogo klientov. Partnerski odnos daje staršem več pravic in povečuje njihovo odgovornost; 

nalaga jim drugačno funkcijo, kot jo imajo v t. i. klientskem položaju (Resman, 1992c). 
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2.1.1. Partnerski model sodelovanja  

Partnerski model je viden kot najustreznejši za razvijanje konstruktivnega vključevanja 

staršev, ker strokovnjaki upoštevajo tudi potrebe staršev in se zavedajo različnih načinov, na 

katere lahko starši prispevajo svoj delež (Šteh, 2009). Pomembno pa je, da strokovnjaki znajo 

biti fleksibilni in prilagajati pristop tudi značilnostim staršem (Kalin idr., 2008). 

Tudi drugi avtorji (Hornby, 2000; Štefanc, 2004) se strinjajo, da je najustreznejši model 

sodelovanja med strokovnjaki in starši partnerski model, saj vključuje delitev ekspertnosti in 

nadzora z namenom zagotovitve optimalne obravnave za otroka, h kateri prispevajo tako 

strokovnjaki kot starši. Strokovnjaki in starši morajo poslušati in upoštevati drug drugega. O 

partnerstvu lahko govorimo, ko gre za skupno načrtovanje in delitev odgovornosti ter za neko 

trajnejše zavzemanje in izvajanje določenih aktivnosti (Hornby, 2000). 

V partnerskem modelu je strokovnjak občutljiv za potrebe staršev in za njihova močna 

področja ter upošteva njihove navade, ekonomski položaj, širše okolje in kulturne norme. 

Model partnerstva prav tako poudarja svobodno odločitev staršev glede njihovega 

vključevanja v obravnavo in pravico do sprejemanja ali odklanjanja sodelovanja. Starši kot 

»odjemalci« morajo imeti realne možnosti izbirati med različnimi ponudbami in modeli 

(Novljan, 2004). »Transdisciplinarno sodelovanje je v partnerskem modelu povsem 

samoumevno, strokovnjaki podpirajo vlogo staršev, ki niso več zadovoljni samo s tem, da 

strokovnjaki obravnavajo njihovega otroka, ampak želijo imeti vpogled v celotno 

obravnavo/terapijo otroka in odločati o njegovi prihodnosti« (Novljan, 2004, str. 110). 

V partnerskem modelu strokovnjak (po Novljan, 2004, str. 111): 

 spodbuja starše k sodelovanju; 

 pokaže staršem, da jih pozorno posluša; 

 pomaga staršem, da bodo lahko tudi sami pomagali otroku; 

 spodbuja starše, da najprej povedo svoje izkušnje in želje v zvezi z otrokom, potem 

šele pove svoje mnenje; 

 staršem daje vedno točne informacije; 

 skrbno izbira besede, ko opisuje otrokov položaj, in se izogiba sodbam; 

 staršem omogoči, da počasi spoznavajo svoj delež pomoči pri oblikovanju in izvajanju 

individualiziranega programa; 

 daje staršem ustne in pisne informacije o otrokovem napredovanju; 

 ne uporablja tujk, ko se pogovarja s starši, in jih stalno obvešča o otrokovih močnih 

področjih, njegovih potrebah in napredku; 

 na podlagi otrokovega napredovanja skupaj s starši postavlja cilje za njihovega otroka; 

 ne postavlja omejitev glede otrokovega napredovanja, ne predvideva otrokove 

prihodnosti; 

 obzirno razloži vzroke za otrokovo stanje; 

 pove staršem, da otrokovo stanje lahko s skupnimi močmi omilimo; 

 pove staršem primere dobre prakse; 

 olajša staršem sodelovanje z drugimi strokovnjaki; 
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 dovoli staršem, da lahko o otrokovi prihodnosti včasih tudi »sanjajo« tako kot drugi 

starši. 

2.2. OPREDELITEV POJMA PARTNERSTVO 

Beseda partnerstvo nam pove, da gre za sodelovanje, delitev odgovornosti (SSKJ, 2005). V 

nadaljevanju bom nanizala definicije partnerstva različnih avtorjev za vpogled v podobnosti in 

razlike opredelitve tega pojma. 

Pugh (1989, v Kodele, 2011) partnerstvo definira kot delovni odnos, ki ga označujejo 

obojestranska opredelitev namena sodelovanja, medsebojno spoštovanje in sposobnost 

pogajanja. 

Wolfendale (1989, v Kodele, 2011, str. 39) partnerstvo razume kot: 

 vključenost staršev pri odločitvah in njihovih uresničitvah; 

 enakost moči in enakovrednost znanja; 

 sposobnost deliti si odgovornost tako, da lahko starši in šola računajo drug na drugega. 

Po Drummond (1991, v Kodele, 2011, str. 38) učinkovito partnerstvo vsebuje naslednje 

elemente:  

 izvajanje stvari, ne da o njih samo govorimo; 

 potreba po medsebojni komunikaciji, hkrati pa tudi možnost izraziti nestrinjanje; 

 poslušanje drug drugega; 

 prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, tako individualna kot skupinska. 

Bastiani (1993) partnerstvo definira kot: 

 porazdelitev moči in odgovornosti; 

 stopnjo vzajemnosti, ki se začne s procesom poslušanja drug drugega in vsebuje 

občutljiv dialog obojestranske koristnosti; 

 skupne cilje, ki dopuščajo tudi morebitne razlike v ciljih; 

 obvezo, da se povežemo v akciji, ki povezuje starše, učence in šolo. 

Po Moellerju (1996, v Novak, 1998) partnerstvo ni nikoli popolnoma zavestno, ampak je 

stopnja ozaveščenosti odvisna od pogostosti in intenzivnosti stikov. 

Novak (1998) pravi, da je partnerstvo na področju edukacije nenehno učeči se dialog o učenju 

med vsemi udeleženci. 

Po mnenju Maleševe (Lepičnik Vodopivec, 1999) je partnerstvo tisti odnos med vzgojitelji in 

starši, v katerem si vzgojitelj in starši enakopravno delijo informacije, cilje, obveznosti, 

vezane na vzgojno-izobraževalno delo, v katerem imajo oboji aktivno vlogo pri spodbujanju 

otrokovega razvoja, v katerem so oboji odgovorni za otrokov razvoj in v katerem imajo vsi 

pravice in dolžnosti. 

Hornby (2000) pravi, da lahko govorimo o partnerstvu, ko gre za skupno načrtovanje in 

delitev odgovornosti ter za trajnejše zavzemanje in izvajanje kakšnih dejavnosti. Po njegovem 
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mnenju so za partnerstvo značilni dvosmerna komunikacija, vzajemna podpora, skupno 

odločanje in spodbujanje učenja. 

O partnerskem sodelovanju lahko govorimo le takrat, če strokovnjak upošteva vsako družino 

in otroka kot individuum. Torej gre za to, da je strokovnjak občutljiv za potrebe staršev in za 

njihova močna področja ter upošteva njihove navade, ekonomski položaj, širše okolje in 

kulturne norme (Novljan, 2004). 

 

Novak (2009) partnerstvo definira kot doseganje kakovostnih rešitev z dialogom. Kakovost 

pomeni skladnost z dogovorom in zadovoljstvo uporabnika. Novak (2009, str. 209) pravi: 

»Partnerstvo (nem. Partnerschaff, angl. Partnership) je oblika socialne prakse, je resnica, ki 

se začenja med dvema osebama.«  

Resman (2009, str. 23) opredeljuje partnerstvo kot »sodelovanje, kjer ni načelnega podrejanja 

ene strani drugi in odgovornost za uspehe in neuspehe mora biti do določene stopnje 

vzajemna«. 

Naštete definicije nam kažejo, da koncept partnerstva težko enoznačno definiramo, kar nam 

potrjuje številčnost definicij partnerstva, saj avtorji za njegovo opredelitev uporabljajo 

različna merila oziroma dajejo enim merilom večji poudarek kot drugim. Definicije 

partnerstva so si podobne v tem, da poudarjajo »skupno delo« strokovnjakov in staršev. Za 

Tadejo Kodele (2011) skupno delo pomeni, da »obe strani prispevata svoj delež, da dosežeta 

cilj, ki sta si ga zastavili, zanj prevzemata odgovornost, se medsebojno poslušata in spoštujeta. 

Partnerja sta v odnosu enakopravna sodelavca« (str. 40).  

Sama v kontekstu logopedije pojem partnerstvo razumem kot enakopravno sodelovanje med 

logopedom in starši. Enakopravno sodelovanje pomeni možnost staršev, da se aktivno 

vključujejo v logopedsko obravnavo in delo logopeda, da imajo možnost prispevati svoj 

delež, da se upoštevajo njihove ideje ter mnenje. Ne glede na to, kako zelo si logoped 

prizadeva, da bi se starši počutili kot enakopravni partnerji, pa bo težko presegel razlike med 

njim in starši. Razlikujejo se lahko v znanju, pričakovanjih, zmožnostih, prepričanjih … Vse 

to ovira njihovo enakopravno sodelovanje. Pri tem se mi poraja vprašanje, kaj pa sploh je 

enakopravnost in kako se ločuje od enakovrednosti. Jesper Juul (2013) daje odgovor, da 

enakopravnost pomeni predvsem imeti enako moč, medtem ko enakovrednost pomeni 

zavedanje, da so vsi ljudje, ne glede na različnosti, enakovredni in da gre za spoštovanje 

osebnega dostojanstva in celovitosti drugih ljudi. 

Tabela 2: Definicije partnerstva po več merilih (Kodele, 2011, str. 41) 

KOMUNIKACIJA Ustvariti prostor za pogajanje. 

Možnost izraziti nestrinjanje. 

Poslušanje drug drugega. 

NAČIN DELA Soustvarjanje rešitev (doseganje kakovostnih 

rešitev z dialogom). 

Obojestranska opredelitev namena 

sodelovanja. 

Medsebojno spoštovanje. 
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Delovanje, ne le govorjenje o določenih 

zadevah. 

Vključenost staršev pri odločitvah in 

njihovih uresničitvah. 

Podpiranje drug drugega. 

ODGOVORNOST Prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. 

Porazdelitev odgovornosti. 

POLOŽAJ PARTNERJEV Enakost moči. 

Enakovrednost znanja, vendar na različnih 

področjih. 

Porazdelitev moči. 

CILJ SODELOVANJA Obojestranska korist. 

Skupni cilji, ki dopuščajo tudi morebitne 

razlike v ciljih. 

2.2.1. Razlika med pojmoma sodelovanje in partnerstvo 

Veliko avtorjev v različni literaturi omenja samo sodelovanje s starši in ne partnersko 

sodelovanje. Gre za razlike in podobnosti med tema dvema pojmoma. Ravno zato sem v 

nadaljevanju opisala različne opredelitve avtorjev, ki ta dva pojma med seboj ločujejo na 

različnih ravneh. 

Željeznov Seničar (2012) pravi, da partnerstvo pomeni neko stremenje k najboljšim ciljem in 

se uresničuje skozi medsebojno zaupanje, dobro komunikacijo ter z raznimi skupinskimi ter 

medsebojnimi aktivnostmi. Partnerstvo med vzgojitelji in starši mora vključevati redno 

komunikacijo, prepuščanje določenega odločanja staršem in možnost nudenja različne 

kakovostne literature za starše.  

Za razliko od partnerstva sodelovanje pomeni, da starši kljub svojemu sodelovanju pri 

organizaciji in izvedbi programa tega ne doživljajo kot svojo odgovornost (Željeznov Seničar, 

2012). 

Po Žnidaršič (2012) pa je bistvena razlika med sodelovanjem in partnerstvom v tem, da gre 

pri sodelovanju za dva elementa, ki sta različna, ki participirata, vendar ostajata vsak na svoji 

strani, saj se sodelovanje nanaša na pozicijo moči. Gre za pozicijo moči strokovnjaka nad 

starši in zaradi te neenakomerno porazdeljene moči ne moremo govoriti o medsebojnem 

prepletanju pogledov. Bistveni element partnerstva pa je ravno enakovredno mnenje ene in 

druge strani. Avtorica še poudari, da se partnerstvo uresničuje z medsebojnimi in skupnimi 

aktivnostmi, z medsebojnimi srečanji, s pristno komunikacijo in z medsebojnim zaupanjem. 

Sodelovanje z družino pomeni (po Beguš, 2012, str. 27): 

 delitev odgovornosti, 

 površinska oblika sodelovanja, 

 ni enakovrednega položaja pri odločanju, 

 odgovornost je lahko izmenična, 

 predlogi so lahko zavrnjeni brez razloga, 
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 ni soodločanja, 

 vedno mora biti cilj … 

Partnerstvo z družino pomeni (po Beguš, 2012, str. 28): 

 vključevanje v neposredno delo, 

 dogovarjanje, sooblikovanje, soodločanje, 

 da imamo vsi skupne cilje/enakopravna vloga obeh strani, 

 vzpostavitev dialoga v smeri spoštovanja različnosti, 

 komplementarnost – da se dve zadevi združita v eno, 

 demokratičnost (soodločanje, možnost izbire, sodelovanje ...), 

 enakovrednost (enakovredni odnosi ne glede na izobrazbo posameznika), 

 je na višji ravni kot sodelovanje, 

 participativna vloga staršev, 

 informacije o otrokovem napredku, 

 sprotno reševanje težav, 

 spoštovanje razlik, strpnosti … 

Beguš (2012) meni, da je dejanska razlika v tem, da je za sodelovanje pomembno, da dva 

različna elementa, ki participirata, v skupno zadevo vlagata vsak svoj del. Vsak ostaja na 

svojem bregu in imata razdeljene naloge, ki jih opravljata. Za partnerstvo pa je pomembno, da 

sta elementa enakovredna, sta enakega mnenja. Predvsem gre za participiranje 

komplementarnih del: demokratičnost, enakovrednost, aktivno vključevanje obeh. Partnerstvo 

je višje na kvalitativni ravni, saj gre pri sodelovanju za slabšo participacijo.  

Po spoznanjih različnih avtorjev je glavna razlika med sodelovanjem in partnerstvom položaj 

moči obeh strani. Pri sodelovanju sta udeleženca med seboj neenakovredna, eden je nad 

drugim, v procesu sta le sodelavca. Pri partnerstvu pa sta udeleženca med seboj enakovredna, 

enako se upošteva mnenje obeh, ustvarita neko trajno vez in si želita biti v stiku, torej sta v 

tem procesu partnerja. Tudi Jereb (2010) kot temeljno utemeljitev partnerskega odnosa 

zaznava »enakovrednost«. 

2.2.2. Elementi partnerstva  

Delno so elementi partnerstva opisani že pri definicijah partnerstva, vendar se mi zdi zelo 

pomembno, da jih izpostavim še posebej, saj so ravno ti elementi ključni za prepoznavanje 

partnerstva. Namen naštetih elementov je iz opisa sodelovanja logopeda s starši prepoznati, 

ali gre za partnersko sodelovanje ali ne. Zapisala sem elemente avtorjev, ki so te najbolj 

očitno in posebej izpostavili. 

Hornby (2000) izpostavlja štiri ključne elemente partnerstva: 

1. dvosmerno komunikacijo, 

2. vzajemno podporo, 

3. skupno odločanje in 

4. spodbujanje učenja. 
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Wolwendale (v Štefanc, 2004, str. 35) navaja naslednje elemente partnerstva: 

1. vpletenost staršev v proces odločanja in implementacijo odločitev, 

2. predpostavko, da imata obe strani enako moč in sta enako usposobljeni, 

3. možnost za delitev odgovornosti med starše in strokovnjake. 

Hargreaves (2001, v Rutar Ilc, 2009, str. 283) premike k partnerstvu označuje z naslednjimi 

osmimi elementi: 

1. od individualizma k sodelovanju, 

2. od enega k dvema, 

3. od hierarhij k timom, 

4. od nadziranja k mentorstvu, 

5. od podučevanja k profesionalnemu razvoju, 

6. od podrejenosti k partnerstvu, 

7. od avtoritet k pogajanjem, 

8. od preživetja k opolnomočenju … 

Ucman (1997, v Kalin, 2009, str. 87) navaja nekatere elemente, ki spodbujajo dobre odnose 

med učitelji in starši in so vezani na učitelja, njegovo delo in način komuniciranja: 

 želja po medosebnem komuniciranju, 

 gledanje na terapijo kot del življenja, 

 občutljivost za stiske staršev in otrok, 

 sposobnost poslušanja staršev, 

 sposobnost preproste razlage problema, 

 trezno presojanje kriznih situacij, 

 predstavljanje otroka staršem ne samo kot klienta, ampak predvsem kot človeka z 

dobrimi in slabimi lastnostmi. 

Avtorji navajajo različne elemente partnerstva s starši, ki pa so si med seboj zelo podobni. Vsi 

izpostavljajo skupno odločanje oziroma delitev odgovornosti med starše in strokovnjake, 

aktivno sodelovanje staršev v timu s strokovnjakom in dvosmerno komunikacijo. 

2.3. PARTNERSTVO S STARŠI 

Različni avtorji za pojem partnerstvo s starši uporabljajo različna poimenovanja, in sicer 

partnerstvo, partnersko sodelovanje ali partnerski odnos. Pri poimenovanju torej ni enotnega 

izraza. V tem magistrskem delu uporabljam različna poimenovanja, vendar je vedno mišljeno 

partnerstvo strokovnjaka oziroma logopeda s starši.  

Partnerski odnos daje staršem več pravic, hkrati pa povečuje njihovo odgovornost, nalaga jim 

drugačno funkcijo, kot jo imajo v kompenzacijskem razmerju in klientskem položaju 

(Resman, 1992a). Partnerski odnos je sodelujoč, dopolnjujoč odnos med obema 

enakopravnima partnerjema, med strokovnjakom in starši. Klientski odnos je nadomestni ali 

kompenzacijski odnos, v katerem je ena stran podrejena, druga pa dominantna (Šalej in 

Lampret, 2000). »Ustvariti partnerski odnos pomeni skupno sodelovanje obeh enakovrednih 

partnerjev s specifičnimi pravicami ter z jasno določenim skupnim ciljem, ki je blagor otroka. 

Temelj partnerskega sodelovanja je medsebojno spoštovanje in priznavanje primata 
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specifičnih znanj in spretnosti drugemu partnerju ter dobronamerno sprejemanje nasvetov 

pomoči ali aktivnega medsebojnega sodelovanja« (Jereb, 2010, str. 156). V partnerskem 

odnosu lahko starši s svojim celostnim poznavanjem otroka in učitelji s svojim strokovnim 

znanjem ustvarjajo komplementarni odnos pomoči ter tako otroku z učnimi težavami nudijo 

celostno podporo (Jereb, 2010). 

Partnerstvo med starši in učitelji omogoča drugačno percepcijo učiteljev o vlogi staršev, prav 

tako pa spreminja percepcijo staršev o učiteljih in njihovi odgovornosti do staršev. Partnerski 

odnos med starši in učitelji ni statičen, spreminja se skladno z interesi staršev in šole (Rajgl, 

2010). 

O partnerskem sodelovanju lahko govorimo le takrat, če strokovnjak upošteva vsako družino 

in otroka kot individuum in jim pomaga doseči njihove želje in cilje. Bistvo partnerskega 

sodelovanja med strokovnjaki in starši je torej, da pri sodelovanju iščejo odločitve skupaj 

(Novljan, 2004). 

2.3.1. Prednosti partnerstva s starši 

Intihar in Kepec (2002) poudarjata, da je velika prednost partnerstva prav v tem, da poudarja 

vzajemno sodelovanje. 

Rajgl (2010) pa trdi, da partnersko sodelovanje med domom in šolo daje veliko več 

priložnosti za individualno obravnavo otroka, ker učitelj bolje pozna družino, starši pa šolo. 

To je prav tako velika prednost partnerstva med strokovnjakom in starši. 

Dobro načrtovano in učinkovito izvedeno vključevanje staršev prinaša pozitivne posledice 

tako za otroka kot za starše in učitelja. Prednost za otroka je v prizadevanju za doseganje 

boljših rezultatov, čim večja je doslednost pri vajah, tem večje je njegovo samozaupanje, tem 

bolj je samodiscipliniran in kaže večjo motivacijo. Prednost za starše je, da ti z večjo 

povezanostjo in s pogovori z otroki postajajo občutljivejši za otrokove potrebe; bolj zaupajo v 

svojo starševsko vlogo in spretnosti odločanja. Prednosti za učitelja se kažejo v večjem 

spoštovanju profesionalnega dela drugih strokovnjakov, izboljšani komunikaciji in odnosih s 

starši. Prav tako poročajo o večjem poklicnem zadovoljstvu (Kalin, 2009). 

Gonzalez-DeHass idr. (2005, v Kalin, 2008) so opravili primerjalno analizo raziskav in 

ugotovili pomembno povezanost med vključevanjem staršev in motivacijo otrok v šoli. Pri 

večji vključenosti staršev so poročali o večjem trudu, koncentraciji in prisotnosti otrok. Otroci 

so bili bolj zainteresirani za vaje in dosegali boljše kompetence. 

Raziskave so torej pokazale, da motivacija učencev spodbuja vključevanje staršev. Starši se 

lahko bolj vključujejo, ko verjamejo, da so njihovi otroci motivirani; možno je tudi, da 

motiviran otrok lahko zahteva večjo vključenost staršev (Kalin, 2008).  

Iz tega sklepam, da aktivno vključevanje staršev oziroma partnersko sodelovanje s 

strokovnjakom pri otrocih poveča motivacijo za delo, kar lahko razumemo kot še eno 

prednost partnerstva s starši. 
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2.3.2. Slabosti  partnerstva s starši 

Bastiani (1993) opozarja, da je o partnerstvu lahko govoriti, vendar ga je v praksi težje doseči, 

saj se njegov koncept zelo pogosto spreminja in je sodelovanje težko enoznačno opredeliti. 

Pravi, da je na partnerstvo boljše gledati kot na proces ali stanje, h kateremu stremimo, kot pa 

ga imeti za nekaj nespremenljivega ali z lahkoto dosegljivega. 

Novak (1998) pravi, da se ovire pri razvijanju partnerstva med drugim kažejo v nedefiniranih 

področjih sodelovanja staršev in učiteljev.  

Problem partnerstva je, da gre bolj za emotiven kot vsebinski pojem. Vincent (1996, v 

Štefanc, 2004, str. 35) poudari, da partnerstvo »implicira širok spekter idej, kot so enakost, 

konsenz, harmonija in skupno prizadevanje«. Tako uporaba te besede prikliče emocije, ob tem 

pa natančen pomen ostane nejasen. 

Enega od problemov partnerstva v svoji razpravi omeni tudi Hegarty (1993, v Štefanc, 2004). 

Po njegovem mnenju mora koncept partnerstva nujno sloneti na nekaterih predpostavljenih 

aktivnostih, ki jih starši izvajajo in se skozi to identificirajo kot partnerji. Ali to torej pomeni, 

da so partnerji zgolj starši, drugim pa partnerska vloga ni priznana? Hegarty želi poudariti 

dejstvo, da bi moralo biti razmerje med starši in učitelji transparentno in jasno definirano. Pri 

tem pa se je koncept partnerstva pokazal kot neustrezen, saj funkcionira kot ideološka formula 

brez jasne vsebine. Prav zaradi te vsebinske izpraznjenosti partnerstvo ne more biti 

produktivno in obenem lahko proizvaja nekatere nezaželene učinke v polju sodelovanja med 

učitelji in starši. Kot lahko vidimo, partnerstvo zaradi svoje vsebinske nedoločnosti proizvede 

učinke, ki pomenijo bodisi nelegitimno poseganje v zasebnost staršev bodisi implicitna 

pričakovanja, da bodo starši kot del realizacije partnerstva sami odprli vrata svoje zasebnosti 

bolj, kot je to potrebno (Štefanc, 2004).  

2.4. VZPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA S STARŠI 

Temeljni namen partnerstva med učitelji in starši je omogočiti čim optimalnejši razvoj otroka 

in zagotavljati njegovo uspešnost na različnih področjih. Od tega sta v prihodnosti odvisni 

tudi otrokova življenjska in poklicna pot (Kalin, 2008). 

Novak (2011) še izpostavi, da vzpostavljanje dobrega partnerskega odnosa med starši in 

delavci ni ključnega pomena samo za razvoj in napredek otroka, temveč tudi za njegovo 

družino in navsezadnje za delavce, ki šele ob podpori in sodelovanju staršev lahko pripravijo 

celostno strokovno obravnavo. 

Pri vzpostavljanju in vzdrževanju partnerskega odnosa med učitelji in starši lahko pomaga 

zavedanje, da so oboji strokovnjaki, le da učitelji za izobraževanje in starši za svoje otroke. 

Učitelji lahko s starši uspešno sodelujejo le, če jim lahko priznavajo in upoštevajo njihove 

moči in kompetentnost (O’Callaghan 1993, v Čačinovič Vogrinčič 1999).  

Daveren (1999, v Novljan, 2004) pa je v svoji raziskavi ugotovil, da je strokovnjakov odnos 

do zamisli in ciljev, ki jih imajo starši v zvezi z otrokom, in njegov odnos do otroka in staršev 

poglavitni ključ za učinkovito vzpostavljanje partnerskega sodelovanja. 
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2.4.1. Pomembni dejavniki pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

Zanima me, kateri dejavniki so tisti, ki jih morajo strokovnjaki upoštevati, če želijo s starši 

vzpostaviti partnerstvo. Šalej in Lampret (2000) delita pogoje sodelovanja s starši na 

objektivne in subjektivne. Med objektivne pogoje spadajo prostorske, časovne in materialne 

predpostavke sodelovanja. Med subjektivne pa strokovna usposobljenost učitelja in 

motivacija za delo s starši ter njihova motiviranost za sodelovanje. Intihar in Kepec (2002) pa 

še dodajata, da je sodelovanje med učitelji in starši precej odvisno tudi od osebnostih 

značilnosti in posebnosti učiteljev ter staršev, od njihovega življenjskega stila, od njihove 

»zgodovine«. Poudarjata, da je odnos učiteljev do staršev in staršev do učiteljev posledično 

odvisen tudi od odnosov in družinskih razmer, v katerih so rasli, in od odnosov, ki jih učitelji 

in starši ustvarjajo pri oblikovanju svojih družin. Murgelj (2006) pa izpostavi naslednje 

dejavnike, od katerih je odvisno uspešno partnerstvo s starši: dobra komunikacija, zaupanje, 

vztrajnost, doslednost, sproščenost in posluh za težave. 

Mostert (1998, v Christenson in Sheridan, 2001) je osnoval deset predpostavk, ki lahko večajo 

ali zavirajo sodelovanje med šolo in domom. Predstavljam jih zato, da bi lahko odgovorila na 

vprašanje, kako vzpostaviti in vzdrževati partnerski odnos s starši: 

1. Otrokova korist mora biti vedno glavno vodilo sodelovanja s starši. Če so starši 

prepričani, da želi šola res sodelovati z njimi v korist njihovega otroka, jih bo šola 

lažje povabila k sodelovanju in bodo tudi sami imeli večji interes za sodelovanje. 

2. Starši so lahko za šolske strokovne delavce dragocen vir informacij o otroku, za katere 

še niso vedeli. 

3. Strokovni delavci šole morajo razlikovati, kaj vedo o učencu oni in kaj starši, kajti ti 

dve perspektivi lahko sovpadata, lahko pa sta zelo različni. 

4. Otroci po navadi veliko časa preživijo zunaj institucije kot v njej, zato je pomembno, 

da šolski strokovni delavci jasno razlikujejo vloge in odgovornost vseh udeleženih. 

5. Treba je upoštevati in spoštovati potrebe ter položaj vsake posamezne družine. 

6. Učitelji in drugi strokovni delavci šole so dolžni, če je le mogoče, vključiti starše v 

celoten proces odločanja glede njihovega otroka. Ti imajo zakonsko in etično pravico, 

da so obveščeni o morebitnih posledicah kakršnekoli intervencije, ki se tiče njihovega 

otroka. 

7. Pomembno je, da se šola bori proti stereotipiziranju staršev. Če šola želi zares 

pomagati družini otroka, je pomembno, da vsako družino vidi kot edinstveno, z vsemi 

njenimi močmi, slabostmi in lastno zgodovino. 

8. Strokovni delavci morajo z družino ravnati spoštljivo, kar pa ne pomeni, da naj 

dovoljujejo agresivnost staršev, njihovo preveliko pasivnost ali družbeno 

nesprejemljivo vedenje. 

9. V odnosu s starši morajo biti šolski strokovni delavci odkriti in jih seznaniti s svojimi 

strokovnimi omejitvami, z zakonskimi in etičnimi pooblastili. 

10. Pomembno se je zavedati, da sodelovanje s starši sega od popolnega nesodelovanja na 

eni strani do pretiranega sodelovanja na drugi strani. Kjerkoli se že starši nahajajo na 

tem kontinuumu, je pomembno, da se strokovni delavci zavedajo, da za to obstaja 

veliko razlogov, ki so šoli pogosto neznanka. 
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Za vzpostavitev in ohranitev partnerskega odnosa med strokovnjaki in starši je nujno, da 

strokovnjaki poznajo in upoštevajo naslednje temeljne spretnosti (Lepičnik Vodopivec, 1996): 

 Medsebojno poznavanje in zaupanje. Zaupanje med strokovnjaki in starši se bo 

vzpostavilo, če bodo strokovnjaki sprejemali starše kot osebnosti ter jim nudili 

podporo in sodelovanje. V nasprotnem primeru se starši umaknejo. 

 Medsebojno komuniciranje. Komunikacije med starši in strokovnjaki ne bo, če ne 

bodo uspeli vzpostaviti medsebojnega zaupanja. 

 Medsebojno sprejemanje in potrjevanje. S potrjujočim vedenjem strokovnjaki staršem 

pokažejo, da jih sprejemajo, ter jim dovolijo, da so takšni, kakršni so. Takšno vedenje 

lahko strokovnjaki izražajo z očesnim stikom, z jasnim govorom, s posredovanjem 

direktnih odgovorov staršem, predvsem pa s tem, da si vzamejo čas za poslušanje 

staršev, ko ti izrazijo potrebo po tem. 

 Konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom. Dejstvo je, da ni normalnega 

razvoja medosebnih odnosov brez konfliktov. Tega se morata zavedati obe strani, ki 

sodelujeta v komunikaciji, in v primeru konflikta enako prispevati k reševanju težav. 

Beguš (2012, str. 29) navaja naslednje segmente, ki se morajo upoštevati oziroma uresničevati 

pri vzpostavljanju kakovostnega partnerstva: 

 Profesionalnost in vljudnost. Strokovnjaki morajo profesionalnost obdržati na 

določeni ravni, ne smejo se spustiti pod svojo raven znanja. Ne glede na okoliščine 

morajo biti strokovni, starš ne sme imeti občutka pozicijske moči. Zelo pomembni so 

vljudnostni vsakodnevni pozdravi, ki so zelo spoštljivi do staršev, s čimer jim 

strokovnjaki dajo občutek sprejetosti. Če ne vedo odgovora na vprašanje staršev, je 

bolje, da se o tem pozanimajo, kot da govorijo stvari, ki jih ne vedo, in jih starši 

prepoznajo kot neprofesionalne. Strokovnjaki morajo imeti visok prag tolerance in se 

obnašati morajo profesionalno, kar pomeni, da morajo umiriti jezo, čeprav bi staršu 

najraje povedali svoje mnenje oziroma pokazali čustva.  

 Pozitivna naravnanost. 

 Zaupanje. Medsebojno zaupanje med otrokom, starši in strokovnjakom je prvi 

segment v razvijanju »začetnega partnerstva s starši«. 

 Medsebojno spoštovanje. Ne glede na status, versko prepričanje, kulturo 

posameznika morajo strokovnjaki sprejeti vsakega otroka in vsakega starša. 

 Upoštevanje posebnih potreb in interesov staršev. 

 Prostor za starše. Oglasna deska je prvi vizualni prostor, ki je namenjen staršem. 

Pred ambulanto je dobro imeti polico, na kateri so želene revije, članki za starše, 

strokovna literatura, s katero si lahko pomagajo pri lažjem razumevanju težav svojega 

otroka. 

Žnidaršič (2012, str. 11) navaja, da je pri grajenju partnerstva med starši in institucijo 

izjemnega pomena naslednje: 

 strokovnjak mora biti profesionalec na določeni ravni in zagovornik strokovnega 

znanja; 

 v primerih, ko strokovnjak ne vidi rešitve problemov, ne sme obupati, ampak mora 

iskati nove rešitve; 
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 izjemnega pomena so strokovni pogovori s starši, da se lahko vzpostavi medsebojno 

zaupanje; 

 strokovnjak mora spoštovati vse družinske kulture, ne glede na različnost otrok mora 

vsakega sprejeti kot pomembnega; 

 strokovnjak mora upoštevati posebne potrebe in interese posameznih družin/staršev. 

Novljan (2004, str. 105) navaja, da je pri vzpostavljanju partnerstva s starši treba upoštevati 

naslednja merila: 

 Sodelovanje naj temelji na medsebojnem spoštovanju, ki izhaja iz enakovrednega 

položaja obeh partnerjev. To je načelo, za katero sta zainteresirani obe strani ter je v 

dobro otroku in njegovemu razvoju. 

 Posebno pomembno je, da vsaka stran svoje informacije in sposobnosti vnaša v 

obravnavo. Starši so tesno povezani z otrokom, in ker so z njim vse dneve, imajo 

vsestransko nujno potrebno vedenje o otroku. Strokovnjaki imajo vedenje in 

sposobnosti iz svojega teoretičnega izobraževanja in praktičnega dela z več otroki. 

Ravno v tej neposredni povezavi med doživljanjem otroka v domačem okolju in 

strokovnimi pristojnostmi tiči plodna podlaga za sodelovanje med starši in 

strokovnjaki. 

 Bistveno pri tem je, da potekata vedenje in izmenjava pristojnosti odprto, da je obema 

stranema dovoljeno pokazati tudi svoje omejitve, ne da bi pri tem eden izmed 

partnerjev imel občutek, da je izgubil svoj osnovni položaj, prihodnost in avtoriteto 

(Mittler in Mittler, 1983 v Novljan, 2004). 

 Starši naj pri obravnavi obdržijo vlogo staršev, starševsko spontanost in odločilna 

odgovornost za otroka naj bo na njih. Njihova naj ostane tudi odločitev, kako bodo kot 

starši sprejeli in uporabili strokovne nasvete. 

Hornby (2000) izpostavlja dve ključni naravnanosti strokovnjakov, potrebni za razvijanje 

partnerskega odnosa s starši: 

1. Da bodo strokovnjaki lahko razvijali partnerstvo s starši, je ključno, da so v 

medsebojni komunikaciji pristni, spoštljivi in empatični. Pristni so lahko le tisti z 

določeno mero samozaupanja, ker so le tako lahko odkriti in tudi priznajo svoje 

napake ter se ne skrivajo za »masko« kompetentnosti. Spoštljivost med drugim 

pomeni tudi to, da strokovnjaki resno vzamejo in upoštevajo mnenja staršev. 

Najpomembnejše pa je, da strokovnjaki razvijejo sposobnost empatije in skušajo 

položaj otroka spremljati s perspektive staršev, saj to najverjetneje pripelje do 

učinkovitega partnerstva. 

2. Drugo potrebno stališče je, da se strokovnjaki zavzemajo za realističen pogled na 

možen napredek in prognozo otroka. Starši potrebujejo optimistične strokovnjake, a 

hkrati tudi realistične, ki se ne izogibajo odprtemu in odkritemu pogovoru. Pomembno 

je tudi, da se soočijo s svojimi pogledi na določene »brezupne« primere, saj je v vsaki 

situaciji močno doseči določen napredek, čeprav ne zmorejo rešiti vseh težav in doseči 

vseh zadanih ciljev. 
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Kalin (2003) izpostavlja naslednja načela, ki so potrebna za vzpostavljanje učinkovitega 

sodelovanja: 

 temeljno je medsebojno spoštovanje in sodelovanje, 

 upoštevati in spoštovati je treba osebnost staršev (starši imajo različno stopnjo 

izobrazbe, raznolike poklice, obveznosti in skrbi) ter individualne razlike med starši 

(nekateri znajo svojim otrokom bolje pomagati, so bolj realni, drugi se ne znajdejo 

najbolje, lahko preveč ali premalo zahtevajo od svojih otrok …), 

 zavedati se je treba, da so v skrbi za otroka starši in strokovnjaki partnerji, 

 upoštevati je treba tudi interese in potrebe staršev, 

 zagotoviti je treba vzvode za aktivno sodelovanje staršev. 

Blue-Baning (2004, v Novak, 2011, str. 124) izpostavlja šest poglavitnih dejavnikov, ki 

vplivajo na uspešno partnersko sodelovanje in bi jih morali upoštevati vsi strokovni delavci, 

ki se srečujejo z otroki z motnjami in njihovimi starši. Ti dejavniki so: 

 komunikacija (jasnost, iskrenost, odprtost, poslušanje, posredovanje informacij), 

 angažiranost (fleksibilnost, razumeti delo kot nekaj več kot službo, spodbujanje otrok 

in družine, konsistentnost …), 

 enakopravnost (spodbujanje enakovrednega delovanja in partnerstva s starši, 

spoštovanje drugih, iskanje različnih možnosti, upoštevanje različnih mnenj …), 

 spretnosti in veščine (pripravljenost za učenje, aktivnosti na različnih področjih, 

pričakovanja in cilji, upoštevanje celostnega vidika sodelovanja vseh vpletenih v 

odnos, usklajevanje individualnih potreb), 

 zaupanje (zanesljivost, diskretnost), 

 spoštovanje (ceniti in upoštevati otroka z motnjami in starše, izogibanje obsojanju in 

vsiljevanju, vljudnost, nediskriminativnost). 

Kot lahko vidimo, avtorji navajajo veliko segmentov, na katere morajo biti strokovnjaki in 

posledično tudi logopedi pozorni pri vzpostavljanju partnerstva s starši. Ti so si med seboj 

podobni, saj vsi govorijo o profesionalnosti strokovnjaka, medsebojnem zaupanju in 

spoštovanju, komunikaciji med strokovnjaki in starši, upoštevanju potreb, kulture in 

različnosti posameznih družin ter o pomembnosti informacij o otroku, ki jih lahko prispevata 

obe strani – starši lahko podajo drugačne informacije kot strokovnjaki. Razlik med navedbami 

avtorjev skoraj ni, zato menim, da so segmenti, ki sem jih izpostavila, ključnega pomena za 

strokovnjaka, ki si s starši želi partnerskega sodelovanja. Omenila bi še nekaj, kar ni bilo tako 

izpostavljeno in je prav tako zelo pomembno. To je ohranitev bioloških vlog, torej, da je 

prvotna vloga staršev biti starš in ne terapevt ter prvotna vloga strokovnjaka biti človek in ne 

strokovnjak. Strokovnjaki in starši se morajo tega zavedati in to tudi upoštevati pri 

medsebojnem sodelovanju. Nadalje bom podrobno opisala le tiste dejavnike, ki so v literaturi 

najpogosteje omenjeni in se mi zdijo najpomembnejši za učinkovito partnerstvo s starši. 

2.4.1.1. Usposobljenost strokovnjaka 

Učinkovito partnersko sodelovanje s starši in njihovo aktivno vključevanje sta možna samo 

tedaj, ko imajo strokovnjaki razvita ustrezna stališča, usvojena določena znanja in spretnosti 

(Hornby, 2000). 
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Intiharjeva (2002) navaja raziskave, ki kažejo na to, da potrebujejo učitelji posebna znanja in 

spretnosti, s pomočjo katerih bi lažje premagovali težave, ki jih imajo pri sodelovanju s starši. 

Med posebna znanja in spretnosti spada razvijanje nekaterih osebnostnih lastnosti in socialnih 

spretnosti (samozavest, empatija, prilagajanje, ustvarjalnost, komunikacija), ki so potrebne za 

organizacijo in vodenje dela s posameznikom, s skupino, za delo in sodelovanje s starši. 

Trudn (2013) še dodaja, da sta temelja dobrega sodelovanja s starši predvsem uspešna 

komunikacija in sposobnost motivacije staršev za sodelovanje. 

Stališča strokovnjakov 

Gre za stališča, ki jih zavzemajo strokovnjaki do staršev in lahko ovirajo ali na drugi strani 

vodijo v plodno sodelovanje. Za vzpostavljanje partnerstva s starši je ključno, ali strokovnjak 

lahko sprejme starše kot enakovredne sogovornike in partnerje v skupnem vzgojno-

izobraževalnem delovanju in reševanju problemov, ali jih na drugi strani postavljajo v 

podredno vlogo, ko jih je treba predvsem poučiti, ali nadredno vlogo, ko je treba pred njimi 

predvsem opravičevati in utemeljevati svoje ukrepe. S starši bodo strokovnjaki lahko tvorno 

sodelovali le, če jim bodo lahko priznali in upoštevali njihove moči in kompetentnost 

(O'Callaghan, 1993, v Čačinovič Vogrinčič, 1999). Le strokovnjakovo stališče, da starši niso 

motnja pri njegovem delu, ampak so mu v podporo in mu dajejo možnosti za kakovostnejše 

delo, bo prispevalo k vzpostavljanju partnerstva s starši (Ličen, 1999). 

Na oblikovanje stališč strokovnjakov glede partnerskega sodelovanja s starši vplivajo različni 

dejavniki. Nekatere raziskave kažejo, da imajo strokovnjaki z nižjo stopnjo izobrazbe bolj 

negativna stališča do aktivnega vključevanja staršev v strokovno obravnavo otrok kot 

strokovnjaki z višjo stopnjo izobrazbe (Strgar, 2004, Končar in Antič, 2006). Poleg tega 

veliko delavcev nima formalnega treninga tako pri pripravi kot pri ponujanju pomoči pri delu 

s starši.  

Intihar in Kepec (2002) opozarjata, da imajo na kakovostno partnersko sodelovanje med 

strokovnjaki in starši velik vpliv tudi strokovnjakove subjektivne teorije. »To so osebni 

konstrukti, ki se nenehno spreminjajo zaradi osebnih izkušenj, pridobljenih izkušenj od drugih 

in znanja. Take subjektivne teorije v zvezi s starši so npr.: »Starši so nemogoči, ne brigajo se 

za svoje otroke«, »Če skušaš s starši vzpostaviti odprt odnos, te izkoriščajo« … (Intihar in 

Kepec, 2002, str. 94). Subjektivne teorije so v nasprotju z dobro prakso, zato jih morajo 

strokovnjaki spremeniti, najprej pa jih je treba ozavestiti. Te subjektivne teorije pa se pogosto 

odražajo tudi skozi stališča, ki jih imajo strokovnjaki o starših. 

Potrebna znanja oziroma kompetence in spretnosti strokovnjakov 

Clutterbuck (2004, v Govekar Okoliš, 2009, str. 88) med splošne kompetence strokovnjaka v 

najširšem smislu opredeljuje tri vrste sposobnosti: 

 sposobnost primerno se odzvati na različne potrebe otroka, 

 sposobnost prepoznati in uskladiti različne ter morda konfliktne namene, 

 sposobnosti prepoznati in se primerno prilagoditi načinom komuniciranja. 
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Splošne kompetence učinkovitega strokovnjaka so povezane s pozitivnimi osebnostmi 

lastnostmi in sposobnostmi strokovnjaka. Te Clutterbuck (2004, v Govekar Okoliš, 2009, str. 

88) deli na pet področij: 

1. Strokovnjak potrebuje visoko razvito samospoštovanje zato, da prepozna in uravnava 

svoje lastno vedenje. Sposoben mora biti za primerno uporabo empatije. 

2. Strokovnjak mora biti profesionalno iznajdljiv, kar pridobi z različnimi izkušnjami. Z 

iznajdljivostjo se izogne problemom, ki jih je predvidel, in najde boljše možnosti, 

kako se problemom izogniti. 

3. Strokovnjak mora uspešno komunicirati. Najpomembnejše je, da zna poslušati in se 

ustrezno odzivati na sporočila. 

4. Strokovnjak mora biti pripravljen, da se stalno izobražuje in dopolnjuje svoje znanje. 

5. Strokovnjak naj bi bil kar se da demokratičen, odločen, ustvarjalen in samozavesten.  

Mora biti »razmišljujoč praktik«, to pa je takrat, ko se sam uči iz lastnih izkušenj in jih 

vnaša v svoje delo ter zna povezovati teoretična znanja s prakso. 

Govekar Okoliš (2009, str. 93) pa izpostavi naslednje kompetence za partnersko sodelovanje s 

starši: 

 učinkovito komunikacijo – sposobnost primerno se odzvati na različne potrebe staršev, 

prepoznati in uskladiti različne namene, potrebe ter morda konflikte s strani staršev in 

prepoznati odnose s starši ter se jim primerno prilagoditi; 

 pozitivno sodelovalno ozračje – spodbujati starše k sodelovanju in zaupanju. 

Strokovnjak mora priznavati in upoštevati razlike v mišljenju ter dajati staršem 

možnosti, da izrazijo svoja mnenja in odločitve; 

 profesionalno iznajdljivost – strokovnjak se v sodelovanju s starši izogne problemom, 

ki jih je lahko predvidel in zna najti boljše možnosti, kako se problemom v 

sodelovanju s starši izogniti; 

 zavedanje posledic neučinkovitosti in slabih odnosov v sodelovanju in komunikaciji s 

starši – neučinkovitost se lahko pokaže v napačnih oblikah besednega 

sporazumevanja, v nezmožnosti podajanja negativnih informacij … Strokovnjak mora 

vse to poznati, da se jim lahko izogne in v praksi razvije dobre profesionalne 

značilnosti, ki ga vodijo v kakovosten odnos s starši.  

Čim bolj kot strokovnjaki stremijo k intenzivnejšemu vključevanju staršev, k vzpostavljanju 

partnerstva, tem več znanj in spretnosti medosebnega sodelovanja morajo obvladati. Razvite 

morajo meti določene sodelovalne komunikacijske in organizacijske spretnosti (Šteh, 2009). 

Hornby (2000) izpostavlja naslednje: 

 obvladovanje osnovnih spretnosti poslušanja in svetovanja, 

 spretnosti asertivne komunikacije, 

 organizacijske in komunikacijske spretnosti za vzdrževanje stikov s starši, 

 spretnosti za vključevanje staršev v aktivnosti, 

 spretnosti skupinskega vodenja, da lahko organizirajo skupinska srečanja za starše. 
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Še posebno pa je obvladovanje spretnosti poslušanja, asertivnosti in svetovanja pomembno pri 

delu s tako imenovanimi zahtevnejšimi starši (Hornby 2000; Kottler in Kottler 2001). Gre za 

starše, ki ne podpirajo strokovnjaka v njegovih prizadevanjih, ki niso pripravljeni na 

sodelovanje, ki se stalno pritožujejo, so sovražni in grozeči, ki zlorabljajo svojega otroka, ki 

imajo osebne, partnerske in družinske probleme, ki so ranljivi, ki preveč ali premalo 

pričakujejo od svojih otrok in ki izhajajo iz drugačnega socialnega, kulturnega in etičnega 

okolja. 

Avtorja D. J. O’Shea in L. J. O’Shea (2001) menita, da bi vsak strokovnjak, ki želi dobro 

sodelovati s starši, moral imeti med drugim naslednje znanje in spretnosti: 

ZNANJE SPRETNOSTI 

 Pozna dejavnike, ki pomagajo voditi 

učinkovito komunikacijo in 

sodelovanje s posamezniki, starši, z 

drugimi strokovnjaki in s širšim 

okoljem. 

 Uporablja primerne strategije za 

uspešno sodelovanje s posamezniki, 

starši, z drugimi strokovnjaki in s 

širšim okoljem. 

 Ima vedenje o družinah z otroki s 

posebnimi potrebami ter strategijah 

za pomoč staršem in otroku. 

 Zna ustrezno komunicirati in se 

posvetovati s posameznikom, starši, z 

drugimi strokovnjaki in s širšim 

okoljem. 

 Pozna vlogo posameznikov s 

posebnimi potrebami, staršev, drugih 

strokovnjakov pri oblikovanju 

individualiziranega programa. 

 Goji spoštljiv odnos so staršev in 

drugih strokovnjakov. Spodbuja in 

pomaga staršem, da sčasoma 

postanejo dejavni pri 

obravnavi/terapiji svojega otroka in 

da bodo znali dejavno in enakovredno 

sodelovati z vsemi strokovnjaki. 

  Skupaj s starši načrtuje in vodi timske 

sestanke. 

  Je dejaven v strokovnih krogih, ki 

pomagajo otrokom s posebnimi 

potrebami in njihovim družinam. 

 

V okviru projekta Vzvodi uspešnega sodelovanja med domom in šolo (sodobne rešitve in 

perspektive) je bila v slovenskem prostoru narejena empirična raziskava. Z analizo pogledov 

učiteljev in staršev so avtorji (Kalin idr., 2008) spoznali, da mora imeti učitelj določena 

znanja za dobro sodelovanje s starši, med njimi so omenili dobro strokovno znanje, znanje s 

področja komunikacije in andragoških načel, oblik in metod dela z odraslimi.  

Lastnosti strokovnjaka 

Prav tako so pri vzpostavljanju partnerstva s starši zelo pomembne osebnostne lastnosti 

strokovnjaka. Katere in kakšne so učiteljeve lastnosti, da je učitelj odlično strokovno 

usposobljen za sodelovanje s starši? 
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Vsak strokovnjak naj bi imel oziroma bi moral imeti dobre osebnostne lastnosti, in sicer da 

zna prisluhniti pogovoru s starši, je odprt za pogovor, je odkrit, prijazen, iskren, razumljiv, ne 

boji si priznati svojih napak, je zadovoljen s svojim poklicem in sposoben zaupanja s starši. 

Pri vsem tem pa mora tudi ustrezno obvladati komunikacijo s starši. Ta mora biti dobra, 

odprta in tekoča (Kalin idr., 2008). Tudi Trudn (2013) izpostavi pomembne osebne lastnosti 

strokovnega delavca za vzpostavljanje partnerstva s starši: ljubezen do otrok in poklica, 

poštenost, razumevajoč odnos, empatija, strpnost, sproščenost in humanost, sposobnost 

komuniciranja, odgovornost … 

2.4.1.2. Učinkovita komunikacija in odnos med strokovnjakom in starši 

Pri vseh oblikah sodelovanja s starši je v ospredju kakovostna komunikacija (Pušnik, 2003). 

Za graditev uspešnega partnerskega sodelovanja med učitelji in starši je temeljno učinkovito 

medsebojno komuniciranje, saj nam omogoča več medsebojnih stikov in enakovredno 

sodelovanje (Murgelj, 2006). V ta namen je nujna dvosmerna delitev informacij z zavestnim 

prizadevanjem učitelja in staršev za medsebojno izmenjavo informacij, doseganje skupnih 

ciljev in stalno komuniciranje (Kalin, 2009). Lavoie (2008, v Jereb 2010) še posebej poudari, 

da naj bi se komunikacija v partnerskem odnosu držala pravil dobre in učinkovite 

komunikacije. Tudi Vec (2009) je mnenja, da bi moral biti osnovni cilj sodelovanja s starši 

vzpostavljanje in ohranjanje komunikacijskega prostora s starši. Stremeti je treba k temu, da 

ne glede na vsebine, ki so trenutno aktualne, bolj ali manj prijetne, bolj ali manj zaželene, bolj 

ali manj primerne, načrtno spodbujamo, ohranjamo in vzdržujemo polje komunikacije. 

Potrebno je zavedanje, da je vsebina komunikacije v fazi vzpostavljanja sodelovanja šele 

drugotnega pomena, veliko pomembneje je, da se s starši vzpostavi način sodelovanja. Šele 

ko se vzpostavita potrebna varnost in zaupanje, je možno odpirati tudi t. i. »neprijetne 

vsebine«. V ta namen je dobro ponuditi staršem čim širšo paleto možnosti sodelovanja na 

celotnem kontinuumu prostovoljnosti in intenzivnosti, ki naj bo prilagojena značilnostim in 

dinamičnim zakonitostim posamezne družine. Avtor še izpostavi, da je torej ustvarjanje 

komunikacijskega prostora daleč od izmenjave informacij, kar se pod dobro komunikacijo 

najpogosteje razume. Tudi Novak (2011) se strinja, da komunikacija med starši in delavci ne 

pomeni samo izmenjave informacij, temveč tudi osnovo in priložnost za razvijanje 

medsebojne predanosti in zaupanja, ki pomeni več iskrenosti in pripravljenosti za 

sodelovanje. 

David in Frank Johnson (1997, v Vec, 2005, str. 33) učinkovito komunikacijo definirata tako: 

»Učinkovita komunikacija med dvema osebama je tista, pri kateri si prejemnik razlaga 

sporočilo pošiljatelja enako, kot je le-ta želel, da bi si.« Učinkovita komunikacija je torej 

odvisna od učinkovitega pošiljanja in od učinkovitega sprejemanja sporočil. Tudi Intihar in 

Kepec (2002 str. 96) podata podobno definicijo: »O učinkoviti komunikaciji govorimo takrat, 

ko si prejemnik razlaga in razume sporočilo tako, kot je pošiljatelj želel oziroma nameraval.« 

Pošiljatelj to lahko uspešno opravi, če dobro pozna jezik, besedni zaklad in jezikovne 

zakonitosti. 

Tudi Juhart Vrebec (2006) pravi, da je učinkovita komunikacija takrat, ko prejemnik v 

sporočilu prepozna vsebino, ki mu jo je pošiljatelj sporočil. Prav tako poudarja, da če želimo, 
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da je komunikacija učinkovita, mora biti tudi naše poslušanje aktivno in učinkovito. Aktivno 

poslušanje se izraža prek pritrjevanja, spraševanja, izkazovanja zanimanja in odzivanja. 

Takšno poslušanje pomaga razumeti čustva, daje občutek sprejetosti, olajša reševanje 

problemov in pospešuje nadaljnjo komunikacijo. 

Wheldall (v Fras, 1993, str. 30) navaja sedem dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost 

komuniciranja: 

1. Zmanjšana sposobnost spremljanja informacij 

Pri sporočanju je treba upoštevati, kakšni so znanje, inteligentnost, šolska izobrazba in 

druge lastnosti osebe, ki ji je informacija namenjena. 

2. Različni distraktorji v okolju 

Gre za fizične (npr. hrup) ali psihične (npr. utrujenost, stres …) ovire. 

3. Nejasna ali slabo formulirana dejstva 

Govorec uporablja pojme, ne da bi preveril, ali pomenijo enako tudi poslušalcu. 

4. Inkompatibilnost sheme sogovornika 

Če se sogovornika zelo razlikujeta v mišljenju, stališčih in vrednotah, bosta zelo težko 

vzpostavila uspešno komunikacijo. 

5. Vpliv podzavestnih in delno zavestnih mehanizmov 

Predsodek, ki ga imamo o neki osebi ali skupini oseb, povzroča, da pripišemo izjavam 

teh oseb popolnoma drugačen pomen, kot bi ga, če teh predsodkov ne bi imeli. 

6. Konfuzno in neadekvatno podana vsebina 

Lahko se zgodi, da dobra zamisel ni bila sprejeta, ker so bili podani napačni 

argumenti. Lahko pa se zgodi, da je sprejet manj pomemben argument samo zato, ker 

je bil zanimivo podan. 

7. Odsotnost komunikacijskega kanala 

Ni pomemben samo verbalni kontekst, temveč tudi situacijski. Pozorni moramo biti na 

to, v kakšni situaciji je bilo kaj povedano, komu in s kakšnim namenom. 

Za učinkovito komunikacijo med vzgojitelji in starši je pomembno, da vzgojitelj zna poslušati 

in razmišljati, da zna staršem jasno in natančno sporočiti, kaj je videl, slišal in razmišljal, da 

zna tudi spodbujati in sprejemati mnenja in ideje staršev ter da je pripravljen spreminjati svoja 

mnenja in stališča (Lepičnik Vodopivec, 1996).  

Intihar in Kepec (2002) pa poudarjata, da je temeljna značilnost učinkovite komunikacije med 

strokovnjaki in starši skladnost med besedno in nebesedno komunikacijo. Brajša (1993) 

priporoča tri korake do usklajene komunikacije: 

 prepoznavanje svojega in tujega neverbalnega sporočanja, 

 verbalizacija lastnih in tujih neverbalnih sporočil, 

 skupno pojasnjevanje neusklajenosti, usklajevanje opaženih in pojasnjenih napačno 

razumljenih verbalnih in neverbalnih sporočil. 

Komunikacija med starši in strokovnjaki mora v partnerskem sodelovanju med drugim 

potekati tudi na čustveni ravni. To pa je pogosto težko tako za starše kot za strokovnjake, ker 

tega niso vajeni. Tudi če strokovnjaki poskušajo v začetku pri komunikaciji s starši preiti na 

čustveno raven, lahko to pri njih vzbudi strah. Tu je zelo pomemben občutek strokovnjaka, da 
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zazna ustrezno priložnost (Novljan, 2004). Ravno zato je za dobro komunikacijo velikega 

pomena empatija, kot pravi Razgoršek (2013). Bolj podrobno je o empatiji zapisano v 

naslednjem poglavju, saj je to zame pomemben dejavnik za vzpostavljanje partnerstva s starši. 

Strokovna literatura deli komunikacijo na dva prepletajoča se procesa, in sicer na 

znotrajosebno (intrapersonalno) in medosebno (interpersonalno). Znotrajosebna komunikacija 

je sestavni del medosebne komunikacije in ima nanjo pomemben vpliv. Medosebna 

komunikacija poteka med dvema ali več osebami. Gre za proces, v katerem vsi sodelujoči v 

pogovoru sprejemajo, pošiljajo in si razlagajo sporočila (Intihar in Kepec, 2002). 

Juhart Vrebec (2006) pravi, da je komunikacija med učitelji in starši medosebna oziroma 

interpersonalna. Je najpomembnejši del medosebnih odnosov, saj se v njej zrcali kakovost 

odnosov. Šalej in Lampret (2000) izpostavita bistvene značilnosti medosebne komunikacije. 

To so: vsebinski vidik, povratna informacija v komunikaciji ter verbalna in neverbalna 

komunikacija. 

Komunikacija s starši mora biti iskrena, preprosta, pregledna, jedrnata in zanimiva (Šalej in 

Lampret, 2000; O’Shea in O’Shea, 2001), da se lahko vzpostavi partnerstvo. Kalin (2003) še 

izpostavi, da je za kakovostno komunikacijo treba razvijati medsebojno zaupanje in odprtost. 

To pomeni pripravljenost za odprtost do samega sebe, do drugih in do okolja. Avtorica prav 

tako pravi, da je kakovostna komunikacija svobodna za vse sogovornike, omogoča 

spoštovanje in upoštevanje osebnostnih lastnosti, temelji na iskrenosti in podpira osebno 

integriteto posameznika, kar pomeni, da sta sogovornika v komunikaciji enakovredna, 

drugače ne moremo govoriti o njeni učinkovitosti. Za vzpostavljanje partnerstva mora biti 

komunikacija med učitelji in starši objektivna, odkrita, reflektirajoča in učinkovita. 

Objektivna komunikacija je, ko starši in učitelj tisto, kar opazijo, tudi izrazijo kot svoje 

opažanje. V odkriti komunikaciji prevladujeta medsebojno zaupanje in spoštovanje. Učitelj 

starše sprejema, ceni in obratno. Reflektirajoča komunikacija temelji na enakopravnosti in o 

njej govorimo, kadar so govorjenje in poslušanje, razmišljanje o tem, kar slišiš, in sporočanje 

o razmišljanju temeljne prvine. Starše mora učitelj sprejeti takšne, kot so, spoštovati mora 

njihovo individualnost in ne sme ogrožati njihove samopodobe. Tako se bodo starši počutili 

varne (Juhart Vrebec, 2006). 

Pri komunikaciji s starši je treba sproti preverjati, ali starši razumejo povedano in se s tem 

strinjajo ali pa je treba iskati soglasje oziroma določene izjave pojasniti. Starši bodo tako 

vedeli, kaj strokovnjaki mislijo, kaj lahko od njih pričakujejo in kaj oni pričakujejo od njih 

(Pušnik, 2003). 

Juhart Vrebec (2006) pravi, da je komunikacija med starši in učitelji proces, v katerega 

vstopajo vsak s svojimi stališči, vrednotami, znanjem, pričakovanji in izkušnjami. Meni, da 

ima v komunikaciji med učitelji in starši posebno vlogo učiteljeva kompetenca. Toga stališča, 

nerealni cilji in negativna učiteljeva samopodoba ovirajo doživljanje uspešnosti pri delu, kar 

pa slabo vpliva na učinkovito medsebojno sporazumevanje. 

Tukaj bi še izpostavila, da »dobra komunikacijska spretnost ni samo dodatek k 

profesionalnemu znanju, ki naredi terapevta bolj razumevajočega, ampak je spretnost, ki 
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naredi tistega, ki zagotavlja profesionalno pomoč, učinkovitejšega,« kot meni Ule (2009, str. 

208).  

Vidovič in Tomc Šavora (2015) menita, da uspešna in učinkovita komunikacija med logopedi 

in starši ni pomembna samo za vzpostavljanje partnerstva, ampak tudi zato, ker pomaga na 

kakovosten način izboljšati življenje otrok, pomaga pa tudi k zmanjševanju zaostankov in 

razvoju spretnosti. Pomen učinkovite komunikacije med logopedi in starši je prizadevanje za 

skupen cilj.  

Novak (2005) je mnenja, da je za partnersko sodelovanje s starši poleg uspešne komunikacije 

zelo pomemben tudi dober medsebojni odnos vzgojiteljev s starši. Tudi avtorica Lepičnik 

Vodopivec (1996, str. 52) izpostavi to dejstvo: »Medsebojni odnosi in komunikacija med 

starši in strokovnjaki so v tesni povezanosti, saj se medsebojni odnosi ne morejo razviti brez 

komunikacije, pa tudi komunikacije brez medsebojnih odnosov ni mogoče razviti.« Žnidaršič 

(2012, str. 8) pa celo poudari, da je »komunikacija najpomembnejši sestavni del medsebojnih 

odnosov, je v bistvu oblika in način, skozi katerega se medsebojni odnosi prikazujejo«.  

Tudi sama sem mnenja, da učinkovite komunikacije ne more biti brez medsebojnega odnosa 

udeležencev tega procesa. Zato sem v tem poglavju ta medsebojni odnos še posebej poudarila. 

Juul in Jensen (2009) imenujeta odnos med strokovnjakom in starši asimetričen odnos, saj 

ima ena stran večjo moč oziroma to moč vsaj predstavlja. Pri tem ne mislita samo na formalno 

ali dejansko moč, ki jo imajo strokovnjaki po zakonu, ampak predvsem na neformalno moč, 

ki je utemeljena v strokovnem poznavanju stvari. 

Temelj kakovostnega odnosa med učitelji in starši je zaupanje (Intihar in Kepec, 2002). Za 

takšen odnos je značilno (Gordon, 1989): 

 da je odkrit, 

 da je vsak prepričan, da ga partner ceni, 

 da se oba zavedata vzajemnosti, odvisnosti in soodgovornosti, 

 da lahko vsak zase raste in razvija svojo ustvarjalnost in individualnost, 

 da udeleženca skupaj uresničita svoje cilje. 

Odnos, ki ga starši gojijo do strokovnjaka, je odvisen od njegove usposobljenosti za 

sodelovanje, izkušenj in uspešnosti v poklicnem delu (Prodanović, 1981). 

Željeznov Seničar (2012) navede dva koncepta odnosa med strokovnjaki in starši: koncept 

direktivnosti in nedirektivnosti. Direktivnost pomeni, da dajemo veliko odgovornost 

strokovnjaku za iskanje vzrokov in rešitev problema. S takšnim konceptom lahko 

strokovnjaki staršem jemljejo moč za reševanje otrokove težave in postanejo pretirano odvisni 

od njih. Strokovnjaki naj bi koncept direktivnosti uporabili takrat, kadar presodijo, da 

obstajajo omejitve pri starših glede odločanja in izbiranja ustreznih rešitev. Koncept 

nedirektivnosti prelaga odgovornost za iskanje rešitev na tistega, ki ima težavo. Strokovni 

delavci so tisti, ki ponujajo predloge za rešitev problema, odločitev za reševanje problemov pa 

je na starših oziroma celotni družini. 
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Proces odnosa naj temelji na osnovnih etičnih principih, kot jih navaja Željeznov Seničar 

(2012, str. 145): 

 zaupanje in zaupnost – zaupanje se veže na vzpostavljen odnos, zaupnost pa na 

varovanje osebnih podatkov in informacij, ki jih posredujejo starši in otrok; 

 delati v dobrobit otroka – zelo tanka je meja ločevanja med potrebami otroka in 

staršev, ki jo je treba zaznati, da se lahko pravilno usmeri v reševanje problema; 

 prostovoljni vstop družine/staršev v proces sodelovanja – brez dogovora o sodelovanju 

bo težko speljati kakovosten in učinkovit pogovor ter s tem tudi terapijo.  

Predstavljena spoznanja različnih avtorjev kažejo, da so učinkovita komunikacija in z njo 

povezani medsebojni odnosi res zelo pomembni pri vzpostavljanju partnerstva med 

strokovnjaki in starši. V svoji raziskavi bom poskusila ugotoviti, ali tudi logopedi menijo, da 

sta učinkovita komunikacija ter odnos med njimi in starši pomembna dejavnika pri 

vzpostavljanju partnerstva. 

Ovire pri komunikaciji med strokovnjaki in starši 

Lahko se zgodi, da komunikacija ni najbolj učinkovita. Vzrokov za to je lahko več, 

najpogostejši pa je, da strokovnjaki ne znajo poslušati, ker se ukvarjajo s svojimi mislimi in 

niso dovolj pozorni do sogovornika (Intihar in Kepec, 2002). Pri tem še navedeta, da je 

sporočilo sestavljeno z dveh vidikov: vsebinskega (kaj povemo) in odnosnega (kako povemo). 

Za uspešno oziroma učinkovito komunikacijo sta potrebna oba vidika.  

Prekop (1983 po Intihar in Kepec, 2002) predstavlja razhajanja in neskladja, do katerih lahko 

pride v komunikaciji med strokovnjaki in starši. Ta so prikazana v tabeli 3. 

Tabela 3: Neskladja v komunikaciji med strokovnjaki in starši (Prekop, 1983 po Intihar in Kepec, 2002) 

STARŠI STROKOVNJAKI 

Starši se morajo spoprijeti s problemom. Strokovnjaki se želijo spoprijeti s problemom. 

Zaradi lastne negotovosti dopuščajo, da jim 

strokovnjaki vsiljujejo svoja mnenja. 

Zaradi visoke strokovnosti se počutijo 

popolnoma kompetentne. 

Postavljajo se v položaj odvisnosti od 

strokovnjaka, ki edini lahko pomaga otroku. 

Prevzemajo vlogo »moči«, imuni so za kritiko. 

Ko starši občutijo, da se strokovnjak 

problema ne loteva čustveno, kažejo odpor. 

Odpor pri starših izziva pri strokovnjakih 

občutek, da ne sledijo navodilom. 

Imajo občutek, da so prisiljeni odkrivati 

intimno sfero svojega življenja. 

Umikajo se v ozadje profesionalne pozicije. 

Polresnice starše največkrat obremenjujejo. Dajejo nepopolne informacije. 

Pogosto brez razloga predpostavljajo, da gre 

za testiranje, eksperimentiranje, tajnost … 

Prizadene jih nezaupanje staršev (»starši so 

težki«). 

Pričakujejo posebno pozornost za svojega 

otroka. 

Ni lahko zadovoljiti potrebe posameznika 

znotraj večje skupine. 

V dajanju informacij in postavljanju niso 

realni in dovolj odprti. 

Čeprav se želijo nasloniti na njihove 

informacije, so nezaupljivi. 

Imajo občutek krivde, da strokovnim 

napotkom ne sledijo zadosti. 

Izzivajo dodatni občutek krivde. 
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Tudi Ličen (1999, str. 33) navaja ovire za uspešno komunikacijo s starši: 

 uporaba prezahtevnega besedišča, 

 uporaba mašil, 

 prehiter govor, 

 monotonost, 

 uporaba žargonskih besed ali poklicnega slenga, 

 branje z listka, 

 govorjenje, ne da bi sogovorniku pogledali v oči, 

 pomanjkanje samozavesti. 

Jurišič (2012) pa opiše različne blokade v komunikaciji med strokovnjaki in starši, ki vplivajo 

na odnos in sodelovanje med njimi. Izpostavila je naslednje blokade: 

 Prekinjanje staršev. Strokovnjaki včasih prekinjajo pripovedovanje staršev besedno, 

ko povedo nekaj, kar se zdi njim pomembnejše od tistega, kar govorijo starši. 

Prekinjanje je lahko tudi nebesedno, ko z določenimi kretnjami, pogledi, izrazi obraza 

pokažejo, da ne poslušajo, ne želijo poslušati, ne odobravajo povedanega in podobno. 

 Zmanjševanje pomena težav, o katerih pripovedujejo starši. Kadar starši 

pripovedujejo o tem, kar jih skrbi, ali izražajo druge neprijetne občutke o postopkih 

zdravljenja, ocenjevanja, sodelovanja s strokovnjaki, pričakujejo razumevanje, 

poslušanje in morda tudi svetovanje v zvezi s povedanim. Z različnimi odzivi lahko 

strokovnjaki zmanjšujejo pomen tistega, kar so izrazili starši, in ne kažejo 

razumevanja za težave, ki jih opisujejo starši. 

 Krivda staršev. Nekateri odzivi strokovnjakov lahko pri starših ustvarjajo občutke 

krivde oziroma jih še poglabljajo in krepijo. Strokovnjak staršem sporoča, da so s 

svojim ravnanjem povzročili nastale težave, ne pomaga okrepiti njihove želje po 

spreminjanju ravnanja, niti jim ne pojasni drugačnih strategij.  

 Poudarjanje težav – strokovnjakov, ustanove, sistema. Včasih, ko starši 

pripovedujejo o svojih težavah ali pričakovanjih, strokovnjaki začnejo govoriti 

podobno – o lastnih težavah. Usmerjanje skupne pozornosti k sistemskim 

pomanjkljivostim ne vodi k reševanju težav staršev, to tudi ni čas, ki bi bil namenjen 

tovrstnemu reševanju težav. 

 Poudarjanje osebnih težav staršev. Gre za to, da se strokovnjaki na konkretna 

vprašanja staršev odzovejo s poudarjanjem osebnih težav staršev, ki so jim jih ti 

morda prej zaupali ali pa veljajo za splošne težave prilagajanja na otrokovo motnjo. 

Pogosto gre za razlago zanikanja otrokove motnje pri starših. Kadar starši govorijo o 

ciljih, ki se zdijo nedosegljivi, se mnogi strokovnjaki odzovejo z oznako, da starši 

zanikajo motnjo otroka, ker je niso sprejeli.  

 Strokovnjaki so strokovno kompetentni. Sem sodijo odzivi, ko strokovnjaki 

zavrnejo predloge staršev z utemeljitvijo, da starši niso strokovno usposobljeni, hkrati 

pa ne pojasnijo, zakaj se s predlogi ne strinjajo in kaj sami predlagajo.  

 Strokovni izrazi. Starši pogosto ne razumejo izvidov, ki so jih prejeli od različnih 

strokovnjakov, se ne znajdejo pri branju zakonodaje, poročil, individualiziranih 

programov in tudi ne v številnih pogovorih ter sestankih. Strokovnjaki včasih 
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uporabljajo tudi kratice, ki so staršem nerazumljive, ali pa določene izraze, ki niso 

tujke, vendar starši ne vedo, kaj pomenijo. 

Strokovnjaki torej navajajo različne vzroke, zakaj med strokovnjaki in starši prihaja do 

razhajanj in s tem do neučinkovite komunikacije. Juhart Vrebec (2006) tako izpostavi 

različnost potreb, ki usmerjajo medsebojne odnose med starši in učitelji. Ravno ta različnost 

potreb, nepoznavanje in nenazadnje nezadovoljevanje teh povzročajo nezadovoljstvo in 

konflikte. Vse to pa vodi v nekakovostne medsebojne odnose in nezadovoljivo medsebojno 

komunikacijo, saj je komunikacija v tesni povezanosti z odnosi (Juhart Vrebec, 2006). Prav 

tako lahko strokovnjaki v želji po čim boljši komunikaciji s starši nehote prestopijo mejo in s 

starši vzpostavijo preveč neformalen odnos. To se še posebej dogaja¸ če starše poznajo iz 

osebnega življenja. V takšnih primerih se morajo zavedati, da so javni uslužbenci, ki 

predstavljajo neko institucijo oziroma stroko, zato se morajo tako tudi obnašati (Logar, 2012). 

Vidovič in Tomc Šavora (2015) navedeta še nezaupanje staršev kot enega izmed vzrokov za 

neučinkovito komunikacijo. Nezaupanje povzroči to, da starš tehta, ocenjuje vse, kar logoped 

dela in govori. Posledica tega je neuspešno partnersko sodelovanje oziroma sodelovanje 

nasploh. 

2.4.1.3. Empatija strokovnjaka  

Ule (2009, str. 302) empatijo definira kot »racionalno in čustveno dogajanje, ki temelji na 

sposobnosti postavljanja v položaj drugega in vživljanja vanj«. 

Pomembno motivacijsko sredstvo za empatijo je vzajemnost v dajanju, ki ne pomeni, da 

pričakujemo povračilo pomoči, pomeni samo, da se zavedamo pomembnosti medsebojnega 

sodelovanja in solidarnosti (Ule, 2009). 

Osnova strokovnjakove empatičnosti je sprejemanje verbalnih in neverbalnih sporočil, zato 

mora strokovnjak dejavno poslušati mišljenje, stališča, doživljanja in čustva klienta. 

Pozornost mora torej usmerjati na verbalna kot tudi na neverbalna sporočila (Kristančič, 

1995). 

Kristančič (1995) še izpostavlja, da je pomembna značilnost strokovnjakove komunikacije in 

empatičnega razumevanja spodbujanje klientovih odgovorov. Prav tako meni, da empatični 

odgovori strokovnjaka kažejo na njegovo pozornost in usmerjenost na klientova čustva pa 

tudi na samo vsebino, čustva in njihove razloge ter pri klientu zmanjšujejo občutek, da je v 

posebnem procesu. 

Strokovnjaki govorijo tudi o empatični komunikaciji, katere pomembna in dinamična vidika 

sta skrb in zaupanje (Ule, 2009). Kristančič (1995, str. 30) pravi, da empatična komunikacija 

vsebuje sporočila, kot so: »Jaz sem z vami«, »Slišim vas in razumem, kar mi pravite o svojih 

izkušnjah«. Empatična komunikacija je pomembna pri vsakem svetovalnem odnosu, ker bi 

naj lajšala razvoj odnosa in razvila ozračje razumevanja, ki je potrebno pri komunikaciji 

(Kristančič, 1995). Menim, da je empatična komunikacija pomemben dejavnik pri 

vzpostavljanju partnerstva s starši, ker nam pomaga, da se približamo staršem v smislu, da 
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vedo, da jih razumemo. Zato bodo raje in bolje sodelovali z nami, kar pa nakazuje 

partnerstvo. 

Rogers (1957, v Mrvar, 2009) vse nekoliko razširi in pravi, da bo oblikovanje zaupljivega 

partnerskega odnosa s starši odvisno od tega, koliko bo strokovnjaku uspelo vnesti v te 

odnose empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje in kongruentnost. Empatično 

razumevanje avtor opredeljuje kot sposobnost posameznika, da vstopi v svet drugega človeka 

in nato iz njega izstopi, ne da bi pri tem postal ta druga oseba. Druga temeljna lastnost je 

brezpogojno pozitivno sprejemanje, ki pomeni sprejemanje in spoštovanje posameznika 

takšnega, kakršen je. Pomeni sprejeti človekovo individualnost, sprejeti človeka z vsemi 

njegovimi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi, ravnanji ter čustvi. Tretja temeljna lastnost 

je kongruentnost. Ta pojem označuje posameznika, ki je odprt, jasen, spontan, se zaveda 

svojih čustev, ki jih je treba včasih deliti s sogovornikom, četudi so morda negativna. 

Strokovnjak se ne pretvarja, v odnos s starši vstopa kot enakovreden, se z njimi poveže in ta 

vez presega profesionalni odnos. 

Kot sem nakazala že prej, sta empatija in partnerski odnos med seboj povezana. Brez empatije 

težko oziroma ne moremo vzpostaviti medsebojnega odnosa, ki pa je izjemno pomemben za 

partnerstvo med strokovnjaki in starši. Osebno menim, da mora biti vsak strokovnjak, ki na 

kakršenkoli način sodeluje z ljudmi, empatičen, ker bo tako lahko razvil ustrezen odnos in 

posledično tudi vzpostavil partnersko sodelovanje. 

2.4.1.4. Motivacija strokovnjaka in staršev za partnersko sodelovanje 

Za vzpostavljanje kakovostnega partnerskega sodelovanja s starši pa je pomembna tudi 

pripravljenost ene in druge strani. Motivacijo strokovnjaka za partnerstvo in prav tako staršev 

avtorji (Ličen, 1999; Intihar in Kepec, 2002) izpostavljajo kot najpomembnejši dejavnik za 

vzpostavljanje partnerskega odnosa. Tudi sama sem tega mnenja, saj je pripravljenost nujno 

potrebna, da se lahko določen odnos in sodelovanje sploh začneta. 

Sodelovanje staršev je večje, bolj motivirajoče, če je vezano s spoznanjem, da bodo na takšen 

način pomagali svojemu otroku. Motivacija za sodelovanje upada, ko starši ne vidijo neke 

neposredne ali posredne koristi za svojega otroka (Resman, 1992b). 

 

Ličen (1999) meni, da sta najpomembnejša motivacijska dejavnika strokovnjakov odnos do 

staršev in strokovnjakov odnos do njihovih otrok. Tudi Intihar in Kepec (2002) štejeta odnos 

do staršev kot najpomembnejši motivacijski dejavnik, ki spodbuja starše k sodelovanju. 

Pravita, da kakovosten odnos temelji na medsebojnem poznavanju in zaupanju, dobrem 

komuniciranju, medsebojnem sprejemanju in konstruktivnem reševanju konfliktov. 

Kljub vsemu je starše težko motivirati za učinkovito sodelovanje. Razlogi za to so njihova 

stališča, želje, interesi, pričakovanja in potrebe, ki se zelo razlikujejo, ter pomanjkanje časa in 

energije. Pomembno je, da se strokovnjaki tega zavedajo in se tako lažje odločajo za ustrezne 

motivacijske strategije, s katerimi bodo starše vzpodbudili, da bodo želeli sodelovati. 

Motivacija za sodelovanje se povečuje, če starši začutijo in doživijo, da se njihovi predlogi in 

pobude, ki se tičejo njihovega otroka, sprejemajo in upoštevajo (Intihar in Kepec, 2002). Tudi 
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kadar so starši nemotivirani za sodelovanje, je odgovornost za vzpostavljanje partnerstva na 

strani strokovnjakov in ne na strani staršev. Strokovnjaki se morajo tega zavedati in delati na 

tem, da starše motivirajo za sodelovanje.  

Na tem mestu se mi poraja vprašanje, kdaj so starši motivirani za sodelovanje. Resman (2009) 

meni, da je sodelovanje staršev bolj motivirano, če je povezano s spoznanjem, da bodo 

pomagali svojemu otroku. Motivacija in pripravljenost za sodelovanje se povečujeta tudi, ko 

njihovi predlogi naletijo na odobravanje in se jih tudi upošteva. Če starši ne vidijo perspektive 

uresničitve svojih predlogov, izgubijo veselje do sodelovanja. Prav tako upada motivacija za 

sodelovanje, če nimajo možnosti za spreminjanje situacije. 

Ovire, ki vplivajo na motivacijo za partnersko sodelovanje   

Avtorici Intihar in Kepec (2002) navajata ovire, ki vplivajo na motivacijo za partnersko 

sodelovanje s starši:  

 Starši so obremenjeni s službo, z dodatnim zaslužkom in brezposelnostjo 

Mnogi starši so obremenjeni s službo, z dodatnim zaslužkom in brezposelnostjo … 

Posledica tega je, da imajo malo časa za otroke in za sodelovanje. Zato je prav, da jih 

strokovnjaki v njihovih stiskah razumejo in se jim prilagodijo. 

 Preambiciozni starši  

Ti starši lahko negativno vplivajo tako na otroka kot tudi na strokovnjaka, saj hočejo 

več, kot je možno. 

 Starši manj uspešnih otrok imajo manj zaupanja 

Veliko staršev svojim otrokom ne zna in ne more pomagati, ker niso dovolj 

izobraženi, velikokrat pa tega ne zmorejo tudi starši, ki imajo več izobrazbe. 

Negativne izkušnje nemoči starše potiskajo v podrejen položaj in zato se izogibajo 

sodelovanja s strokovnjakom. Takšne starše lahko strokovnjak pridobi za sodelovanje 

le, če jih bolje spozna. Tako se lažje poglobi v njihove stiske in težave ter jih tudi 

razume. Starši mislijo, da je njihov otrok najslabši, bojijo se za njegovo prihodnost, 

smili se jim, hkrati pa so nanj jezni, ker mu ne znajo in ne morejo pomagati. V 

takšnem položaju postanejo do strokovnjaka negativno naravnani. Podobno se dogaja 

tudi strokovnjaku, saj se počuti slabo, ker ne doživlja pravega uspeha. Zaradi tega sta 

obe strani čustveno obremenjeni in ne najdeta uspešnih načinov reševanja problemov. 

2.4.1.5. Pričakovanja strokovnjaka in staršev 

Strokovnjak in starši morajo vedeti, zakaj in kako potrebujejo drug drugega. Različno, vsak 

po svoje, si razlagajo sodelovanje in partnerstvo. Od širine in različnosti pričakovanj 

posamezne strani, ki s seboj nosita napetosti, nasprotja in celo konflikte, in od tega, kako bo 

mogoče to različnost uskladiti, bo odvisno tudi sodelovanje. Čim manj bodo pričakovanja in 

cilji usklajeni, več bo konfliktov in zaradi tega bo sodelovanje oteženo (Kalin, 2009). Po 

navadi so razlike obojestranskih pričakovanj precej velike (Intihar in Kepec, 2002). 

Hornby pa (2000) ugotavlja, da imajo povsod po svetu starši bolj ali manj enaka pričakovanja 

do strokovnjakov in strokovnjaki do staršev, vendar si je treba ta na začetku sodelovanja 
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vedno znova razjasniti, saj so običajno eni in drugi pristno presenečeni nad pričakovanji 

drugih. Naj navedemo le nekaj tipičnih pričakovanj staršev. Ti pričakujejo od strokovnjakov: 

 da se ti v večji meri posvetujejo z njimi in prisluhnejo njihovemu pogledu, 

 da so ti bolj odprti za poglede, stališča drugih, 

 da so pripravljeni priznati, če česa ne vedo, 

 da stopijo z njimi v stik, če posumijo, da ima njihov otrok kakršnekoli težave, 

 da vse otroke obravnavajo s spoštovanjem, 

 da upoštevajo individualne razlike med otroki, 

 da identificirajo učne težave otrok in jim skušajo pomagati, 

 da se pogovarjajo o napredku otroka tako z drugimi strokovnjaki kot s starši itd. 

Strokovnjaki pa pričakujejo od staršev: 

 da so z njimi odkriti glede otrokovih osebnih potreb in zdravstvenih težav, 

 da jim povedo o vseh domačih razmerah, ki lahko vplivajo na otrokovo delo in 

njegovo uspešnost, 

 da spremljajo domače delo otroka (npr. pregledujejo domače naloge, ga poslušajo pri 

branju ...), 

 da imajo realistična pričakovanja do svojih otrok, 

 da se udeležujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih aktivnosti, 

pripravljenih za njih, 

 da preberejo in upoštevajo sporočila, poročila, ki jih domov pošljejo učitelji, ipd. 

Šteh in Mrvar (2011) pravita, da bo sodelovanje tem bolj uspešno, čim bolj bodo učitelji, 

svetovalni delavci in starši poznali ter razumeli značilnosti (posebnosti) drug drugega. Pri tem 

so pomembna tudi pričakovanja, ki jih imajo učitelji in drugi strokovni delavci ter starši drug 

do drugega. Pričakovanja strokovnjakov in staršev o sodelovanju so tista, ki vplivajo na 

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

učinkovitost. Interesi in pričakovanja strokovnjaka od sodelovanja s starši naj bi bili širši kot 

pričakovanja staršev (Kalin, 2009). Pričakovanja se lahko medsebojno ujemajo, velikokrat pa 

so tudi različna. Kolikor manj je soglasja med pričakovanji strokovnjakov in staršev, toliko 

večja je nevarnost neuspeha v medsebojnem sodelovanju in toliko bolj je verjetno 

nezadovoljstvo ter razočaranje na obeh straneh. najpomembneje je, da učitelji in strokovni 

delavci vedno znova poskrbijo za medsebojno razjasnjevanje pričakovanj (Šteh in Mrvar, 

2011).  

2.4.1.6. Izkušnje oziroma znanje in lastnosti staršev 

Velik vpliv na partnersko sodelovanje imajo tudi lastne izkušnje staršev in njihova tradicija 

(Intihar in Kepec, 2002). Pri sodelovanju s starši je treba upoštevati, da imajo starši različna 

stališča in poglede ter da so njihove želje, zmožnosti in potrebe po sodelovanju različne 

(Končar, 2003).  

O´Shea in O´Shea (2001) navajata želene lastnosti staršev v partnerskem odnosu: 

 topli, skrbni starši, ki spoštujejo druge; 

 znajo poslušati informacije in rešitve, ki zadevajo otroka, 
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 imajo pravico imeti in izraziti svoje mnenje, 

 imajo pravico določiti obseg sodelovanja, 

 imajo pravico določiti, kaj je pomembno in potrebno za otroka in družino, 

 imajo pravico vedeti, da jih strokovnjak posluša in da jih sliši, 

 imajo pravico biti taki, kot so, brez kakršnegakoli obsojanja, 

 sprejeli naj bi dejstvo, da imajo strokovnjaki vedenje o njihovem otroku in naj bi jim 

tudi pomagali pri otrokovem napredovanju, 

 podajo vse informacije o otroku in družini, ki so lahko v pomoč strokovnjaku pri delu, 

 pripravljeni so pomagati strokovnjaku pri iskanju ciljev, ki bodo koristili otroku in 

družini, 

 priznajo prispevek strokovnjakov pri delu z otrokom in družino. 

Intihar in Kepec (2002, str. 26) pravita: »Starši bodo zadovoljni, ko bodo spoznali, v čem je 

smisel sodelovanja, če bodo dobili občutek in osebno izkustvo, da so prispevali pomemben in 

učinkovit delež k ciljem, ki vodijo k zdravemu, uspešnemu razvoju in napredku otroka ter 

mladostnika.«  

Če vse na kratko povzamem, so predpogoji za vzpostavljanje partnerstva s starši ustrezna 

stališča in pričakovanja vseh vključenih, ustrezne spretnosti komuniciranja, zagotovljeni 

formalni okviri in ustrezna usposobljenost strokovnjakov za sodelovanje s starši.  

2.4.2. Ovire, s katerimi se srečujejo strokovnjaki oziroma logopedi pri vzpostavljanju 

partnerstva s starši 

Partnersko sodelovanje je potreba, ki se bolj ali manj uresničuje. Obstajajo številne objektivne 

in subjektivne okoliščine, ki sodelovanje spodbujajo ali ovirajo (Kalin, 2009). Številni 

okoljski in čustveni dejavniki predstavljajo oviro za strokovnjake kot tudi za starše in vplivajo 

na njihove zmožnosti za vzpostavljanje partnerstva (Jakovljević, 2010). 

Novak (1998) vidi ovire pri razvijanju partnerstva v nedefiniranih področjih sodelovanja 

staršev in strokovnjakov. Resman (2009) meni, da je ena od osnovnih ovir, ki preprečujejo 

uspešno sodelovanje s starši, strokovnjakovo nepoznavanje in nerazumevanje staršev, 

njihovega socialnega in ekonomskega izvora ter značilnosti življenja. Na drugi strani pa gre 

za nepoznavanje položaja in dela strokovnjaka s strani staršev. Še večja ovira je, če imajo 

drug o drugem razvite stereotipe. Logar (2012) pa izpostavi, da je najpogostejša ovira 

strokovnih delavcev, da starše enačijo s homogeno skupino. Premalokrat se zavejo, da je vsak 

starš poseben, unikaten s svojimi željami, hotenji pa tudi z napakami. 

»Med dejavnike, ki zavirajo dobre odnose med učiteljem in starši, bi lahko prišteli tudi 

zavračanje medosebnega komuniciranja in nesposobnost poslušanja, prenašanje odgovornosti 

drug na drugega, nenehno kritiziranje otroka, staršev ali učitelja, ponujanje rešitev, 

odklanjanje skupnega iskanja rešitev, prepričanost v svoje videnja problema in zapletenost 

sporočil« (Kalin, 2009, str. 87). Toda avtorica temeljno oviro pri vzpostavljanju partnerstva s 

starši tako pri nas kot v svetu vidi v slabši usposobljenosti učiteljev za sodelovanje s starši. K 

uspešnemu sodelovanju zagotovo ne prispeva, če učitelji vidijo starše kot problem, kot 
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tekmece, manj sposobne, potrebne pomoči in kot vzrok težav. Vsa ta stališča pa so s strani 

učiteljev zelo pogosta. Mnogi še menijo, da je treba vzdrževati profesionalno distanco, a to 

starši pogosto občutijo kot pomanjkanje učiteljeve empatije in izgubijo zaupanje vanj. 

Tudi Hornby (2000) navaja zelo širok pregled dejavnikov, ki ovirajo učinkovito sodelovanje 

med strokovnjaki in starši: 

 Opozori na dve demografski spremembi zadnjih desetletij, ki otežujeta vključevanje 

staršev zaradi preobremenjenosti. V sodobnem času je zaposlena večina mam šolo 

obveznih otrok in v mnogi deželah se skoraj polovica zakonov konča z ločitvijo, tako 

da otroci živijo v enostarševskih družinah. Tak trend je značilen tudi za slovenski 

prostor. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v začetku leta 

2016 zaposlenih 365.824 žensk, kar predstavlja približno 46 % vseh zaposlenih. V letu 

2014 je bilo 1.238 razvez zakonskih zvez z otroki, kar predstavlja 51 % vseh razvez.  

 Pomemben dejavnik so tudi stališča staršev, a Epstein (1990, v Hornby, 2000) v zvezi 

s tem ugotavlja, da je večina staršev zainteresirana za izobraževanje svojih otrok, in to 

ne glede na socialno poreklo in položaj. Problem vidi v tem, da večina staršev ne ve, 

kaj šole pričakujejo od njih in kako lahko prispevajo k šolanju svojih otrok. 

 Intenzivnejše vključevanje staršev zahteva tudi več strokovnjakovega dela in časa. Ali 

strokovnjaki to ob vseh novih obveznostih, ki se jim nalagajo, sploh zmorejo? Če 

skušamo spodbuditi in razviti višje ravni sodelovanja med strokovnjaki in starši, je 

treba zagotoviti tudi dodatne finančne in človeške vire. 

 Epstein (1985, v Hornby, 2000, str. 5) »izpostavlja, da večina učiteljev ni deležna, ali 

pa le v manjši meri, usposabljanja za delo s starši tako v okviru dodiplomskega 

izobraževanja kot kasneje v okviru dodatnega izpopolnjevanja«. Prav tako v 

raziskavah o usposobljenosti učiteljev v slovenskem prostoru ugotavljajo: manjšo 

usposobljenost učiteljev na področju vodenja in komunikacije ter sodelovanja s starši 

oziroma pomemben razkorak med želenimi in pridobljenimi kompetencami na tem 

področju (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006). Ravnatelji med drugim izpostavljajo, da 

je šibka stran sveže diplomiranih učiteljev tudi njihova neusposobljenost za delo s 

starši (Razdevšek Pučko, 200$) in da bi si pedagoški delavci pri nas zlasti želeli 

pridobiti dodatna znanja s področja vzgoje in komunikacije, mlajši pedagoški delavci 

pa tudi v zvezi z delom s starši (Cencič, Polak in Devjak, 2005). Predpostavljam, da 

omenjene raziskave veljajo tudi za druge strokovne delavce. 

Ovira pa so lahko tudi negativna stališča strokovnjakov do staršev in dela z njimi. Hornby 

(2000) izpostavlja vrsto stališč, ki jih pogosto zasledimo pri strokovnjakih in prispevajo k 

neuspešnem sodelovanju: 

 starši so videni kot problem, ker ne sprejmejo strokovnjakovega pogleda na problem; 

 starši so videni kot tekmeci; lahko imajo različne cilje in prioritete glede na te, ki se 

postavljajo v šoli, tako strokovnjaki kot starši dvomijo v delo in ukrepe drug drugega; 

 strokovnjaki lahko smatrajo starše kot preveč ranljive, da bi jih lahko smatrali kot 

partnerje, ali pa s svojim superiornim nastopom še prispevajo k ranljivosti in 

obrambnemu vedenju staršev; 
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 strokovnjaki vidijo starše kot manj sposobne in zato njihovih idej in mnenj nimajo za 

kredibilne, čeprav si to zaslužijo, saj imajo starši ogromno informacij o svojih otrocih, 

ki bi lahko zelo koristile strokovnjakom; 

 strokovnjaki vidijo starše kot potrebne pomoči in domnevne slabosti staršev postanejo 

središče obravnave namesto težav otroka; starši to občutijo kot izrazito 

obremenjujoče; 

 starši so lahko videni kot vzrok otrokovih težav v smislu zanemarjanja ali 

neustreznega discipliniranja ipd., vendar so zelo pogosto obravnavani kot slabi starši, 

celo ko gre za specifične učne težave otroka. Starši se že tako večinoma čutijo krive 

zaradi enega ali drugega vzroka in povečevanje njihovega občutka krivde zagotovo ne 

vodi k reševanju problemov; 

 mnogi strokovnjaki so prepričani, da je do staršev treba vzdrževati profesionalno 

distanco. Določeno mero čustvene distance so izpostavljali v mnogih treningih 

profesionalnih spretnosti, lahko pa izvira iz vseh predhodnih stališč ali pa nezaupanja 

v samega sebe. Problem je, da starši zelo hitro začutijo to čustveno distanco in jo 

doživljajo kot pomanjkanje učiteljeve empatije ter ob tem izgubijo zaupanje v 

strokovnjaka. 

Resman (2009) navaja naslednje razloge, zakaj vzpostavljanje partnerstva s starši ni vedno 

preprosto: 

 neenakopravnost staršev s položajem strokovnega delavca. Ker imajo strokovnjaki  

relativno močnejši položaj, morajo oni narediti prvi korak do staršev in poskušati 

vzpostaviti enakopravnost; 

 ni starša, ki si ne bi želel s strokovnjakom imeti dobrih odnosov, ker je usoda 

njegovega otroka v strokovnjakovih rokah. Ob tem se izraža dvom, ali si tega želijo 

tudi vsi strokovnjaki; 

 zbliževanje je proces, ki zahteva odkritost, poštenost in medsebojno spoštovanje. Če 

bodo starši začutili, da kdo manipulira z njimi, se bo komunikacija prekinila; 

 ovire partnerskemu sodelovanju so lahko tudi jezik, razlika v stopnji izobrazbe, razlika 

v socialno-ekonomskem statusu in različnost kultur (v našem prostoru predvsem Romi 

in različni priseljenci); 

 težko je vzpostaviti partnerski odnos s starši, če strokovnjak uporablja preveč 

strokovnih izrazov. Lažje ga bo vzpostaviti, če bo poskušal formalne oblike 

sodelovanja izpeljati čim bolj neformalno. 

Ovire nastajajo tudi v širšem kontekstu v odnosu do same izobraževalne in socialne politike 

ter lokalne skupnosti (po Novak, 2011, str. 122): 

 konflikti med potrebami družine in socialno politiko – sistem pričakuje od strokovnih 

delavcev, da zagovarjajo državno politiko in področje delovanje ustreznega 

ministrstva, medtem ko družine od delavcev pričakujejo podporo pri zahtevah za 

boljše in obsežnejše storitve; 

 časovne omejitve − urejanje dokumentacije jemlje strokovnim delavcem veliko časa in 

pogosto jim zato ne preostane veliko časa za stike in komunikacijo, ki bi vzpodbujali 

uspešno sodelovanje s starši; 
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 pomanjkanje pomoči administrativnega osebja − pogosto se dogaja, da je osebje 

administracije v ustanovi neprimerno obveščeno o upravičenih zahtevah  in posledično 

ne podpira strokovnih delavcev v prizadevanjih za zagotavljanje ustrezne pomoči; 

 omejitve v medsebojnem razumevanju različnih strokovnih delavcev in njihovih 

strokovnih praks – težko je opustiti področje lastne stroke in razumeti strategije drugih 

strokovnih področij, obstajajo tudi težave pri dajanju strokovno komplementarnih in 

usklajenih informacij staršem; 

 pomanjkanje izobraževanja za pridobivanje strategij za delo s starši – v zadnjem času 

se vedno bolj poudarja pomen dobrega sodelovanja med vsemi strokovnimi delavci in 

ustanovo ter strokovnjaki s starši;  

 pomanjkanje spretnosti v komuniciranju – vedno večji poudarek je na razvijanju 

spretnosti, ki pomagajo zagotavljati učinkovito komunikacijo med strokovnimi delavci 

in komunikacijo strokovnih delavcev s starši; 

 pomanjkanje pripravljenosti za sodelovanje – v praksi obstaja izkušnja, da veliko 

strokovnih delavcev ni pripravljenih sodelovati s starši niti z ostalimi sodelavci v 

razvijanju uspešnega sodelovalnega odnosa. 

Za uspešno partnersko sodelovanje s starši in premoščanje raznih ovir, ki nastanejo pri delu s 

starši, so nujne pedagoška razgledanost in strokovnost, zavzetost za otrokov ali mladostnikov 

razvoj, osebnostna zrelost in sposobnost vzpostavljanja pristnih človeških stikov s starši 

(Valentinčič, 1981, v Kalin, 2009). Z organizacijskega vidika pa sta ključna fleksibilnost v 

ponujenih oblikah sodelovanja in iskanje tistih, ki bodo najbolj ustrezale tako strokovnjaku 

kot staršem. Strokovnjaki potrebujejo tudi ustrezno usposabljanje za sodelovanje s starši. To 

področje bi moralo biti načrtno in sistematično vključeno v dodiplomsko izobraževanje in 

programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Prav je tako je zelo pomembno pojasniti 

medsebojna pričakovanja, povedati drug drugemu, kaj se pričakuje in kaj je kdo pripravljen 

storiti. Hkrati pa je treba ohranjati objektivnost in realnost pričakovanj na obeh straneh (Kalin, 

2009). 

2.5. DIALOG KOT SREDSTVO ZA OBLIKOVANJE PARTNERSTVA 

Za oblikovanje partnerskega sodelovanja med strokovnjaki in starši je potreben dialog. To 

pomeni, da si udeleženca v dialogu skupaj prizadevata ustvariti nekaj novega in stremita samo 

k točno določenemu cilju, ki sta si ga zastavila sama pri sebi (Lorger, 2012). Johannes Slök (v 

Juul in Jensen, 2009) poda zanimivo definicijo dialoga: »Pogovor – dialog – lahko opišemo 

kot potovanje dveh ljudi, ki ga zaznamujejo jezik, vprašanja in odgovori, previdno, 

obojestransko preskušanje. Pogovor je pogosto zelo dolgo potovanje proti zelo oddaljenemu 

cilju.« Dialog lahko razumemo kot komunikacijo, o kateri sem že pisala, ampak pri dialogu 

gre za neko višjo raven, ki nam omogoča pravo partnerstvo, kar je pojasnjeno tudi v 

nadaljevanju. To je razlog, zakaj sem dialog še posebej izpostavila.   

Kot je bilo že omenjeno, mora strokovnjak s starši vzpostaviti učinkovito komunikacijo, da 

čim bolje spozna otroka, njegovo družino in okolje, v katerem živi (Lorger, 2012). Beseda 

komunikacija izhaja iz latinske besede »communicare«, ki prvotno pomeni napraviti skupno, 

deliti nekaj z nekom. Pozneje dobi drugačen pomen in pomeni vsako medsebojno sodelovanje 



38 

in sporazumevanje ljudi s pomočjo sporočil. Gre torej za čim bolj natančen prenos informacij 

od ene osebe k drugi, pri čemer si obe osebi prizadevata narediti nekaj skupnega iz tega, kar 

že navajata (Juul in Jensen, 2009). Ta vidik komunikacije pa nam ne prinaša zadostnih 

temeljev za oblikovanje partnerskega sodelovanja med strokovnjaki in starši. Za partnerstvo 

je potreben dialog, ki se od komunikacije razlikuje po tem, da nima vnaprej zastavljenega 

cilja ali vsebinskega rezultata. Za takšen dialog je pomembno, da se udeleženca brez 

predsodkov poslušata, se odzivata na argumente drugega in se med seboj ne skušata 

spreminjati (Lorger, 2012). Kot pravita E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 87): »Če je pogovor 

s starši predvsem dialog, v katerem vlada pristen stik, bomo s svojimi argumenti mnogo laže 

prodrli do sogovornikov in pripomogli k uveljavljanju konstruktivnih in trajnih sprememb.«  

Medsebojno sodelovanje se mora začeti s pogovorom o ciljih. So cilji različni? Si mogoče 

nasprotujejo? Oba udeleženca v dialogu morata vedeti, katere cilje postavljajo na prvo mesto 

starši in katere strokovnjaki. Razmisliti se mora, kakšne so vloge staršev in kakšne 

strokovnjakov pri doseganju ciljev, kako pomagati otroku. Potrebno se je tudi pogovorili o 

tem, katere potrebe ima otrok, ali obstajajo različna videnja teh potreb. V pripravi na pogovor 

mora strokovnjak premisliti, kaj bo staršem povedal in kako jim bo to povedal. Izogibati se 

mora: jaz vem, jaz dajem, mi smo, mi delamo itd., saj poudarjanje zgolj sebe ruši partnerstvo. 

Poleg tega pa si učitelj v pripravi na pogovorno uro sestavi vprašanja, ki jih bo postavil 

staršem, da bo skupaj z njimi pojasnil določene pojave. Pomembno je, da tudi starše 

spodbudi, da se pripravijo na pogovor z njim, da razmišljajo, kaj mu bodo o otroku povedali, 

kaj ga bodo vprašali, kaj bi se želeli z njim pogovoriti in dogovoriti. Strokovnjak je torej na 

dialog vsebinsko pripravljen, zato se obnaša samozavestno, vendar ne arogantno (Ličen, 

1999). 

Pri dialogu s starši se upošteva njihova merila in vrednote ter tudi navade. Tako npr. nekateri 

strokovnjaki priporočajo rokovanje s straši, drugi ga odsvetujejo. Premisliti je treba, kako 

rokovanje deluje v tistem okolju in okolju staršev, še posebej, če prihajajo iz drugega 

kulturnega okolja. Strokovnjak mora sporočila prilagoditi posameznim staršem. Če je le 

mogoče, staršev ne prekinja, ampak ji spodbuja, da povedo svoje misli, in ob tem ne kaže 

nestrpnosti (Ličen, 1999). Avtorica Lepičnik Vodopivec (1996) še doda, da strokovnjaki v 

dialogu s starši ne smejo zlorabljati svoje pozicije avtoritete, temveč nenehno skrbijo za 

enakopravnost. V predlogih staršev vedno iščejo pozitivno, dobro. V dialogu s starši 

spreminjajo mnenje v razumevanje, dajejo, poslušajo, razmišljajo o tem, kar so slišali, in 

preverjajo, ali so dobro razumeli. Strokovnjak je prijazen poslušalec in govorec, ki zna 

prisluhniti in tudi povedati ter se zavestno trudi, da bi čim bolj razumljivo oblikoval svoje 

misli in sporočila. Zaveda se, da je pomembno, kaj starši slišijo in razumejo, ne le, kaj pove 

on. Sporočanje se kaže v verbalnem in neverbalnem delu, zato mora biti strokovnjak pozoren 

na »zračni ovoj« in govorico telesa. Trudn (2013) še navaja, da morajo strokovnjaki stremeti 

k temu, da v dialogu s starši predstavijo svoje mnenje, predloge in razumevanje njihovih 

zahtev. Morajo jim prisluhniti v kakršnihkoli vprašanjih, dvomih, pripombah in se nanje 

odzvati z razumevajočim odnosom do starša. Avtorica poudari, da strokovnjaki v dialogih s 

starši gradijo uspešen odnos. 
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V dialogih s starši ne moremo vedno pričakovati optimalnega procesa, ker popolnost ni 

konstruktivna kakovost v medosebnih odnosih. Za obe strani je neprijetno, če se eden od 

sogovornikov počuti, da ga napadajo, da ga ne jemljejo resno ali ga kritizirajo. Toda zavedati 

se je treba, da je za problemsko naravnane pogovore značilno, da je vse izrečeno osebno in je 

ena stran, po navadi starši, tudi osebno prizadeta (Žlof Leskovšek, 2010). 

Osnova partnerskega sodelovanja ni le vsebinska raven dialoga – kaj počnemo in o čem 

govorimo, ampak predvsem procesna raven – kako to počnemo. Naloga pedagoga je, da skuša 

dialog usmerjati na procesni ravni, hkrati podaja strokovno vsebino v razumljivem jeziku ter 

skrbi za vzdušje med dialogom (Lorger, 2012). Pri dialogu s starši mora strokovnjak 

upoštevati naslednja načela na procesni ravni (prav tam): 

 Načelo dvosmerne komunikacije. Strokovnjak mora ustvariti takšno vzdušje, da 

starši pridejo do besede, jih povabiti k odprtemu in sproščenemu pogovoru. Starši naj 

imajo možnost izražanja lastnih predlogov, idej pobud ipd. 

 Načelo upoštevanja individualnih posebnosti staršev. Strokovnjak sodeluje s starši 

različnih starosti, socialnih statusov, izobrazb, kulturnih in verskih pripadnosti. 

Zavedati se mora tudi, da imajo starši različne ambicije, pričakovanja, navade in 

težave. V skupnem dialogu s starši mora biti učitelj pozoren na individualne 

posebnosti. 

 Načelo spoštovanja osebnosti staršev. Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešno 

sodelovanje. Strokovnjak mora spoštovati in razumeti stališča ter pričakovanja staršev, 

ki se razlikujejo od njegovih. 

 Načelo pedagoškega optimizma. Strokovnjak mora biti optimistično naravnan, to je 

še posebej pomembno v stikih s prizadetimi starši. Išče dobre strani in možnosti, ki jih 

lahko razvija in krepi pri otroku, starše pa skuša hrabriti in jim nuditi oporo. 

 Načelo preudarnosti. Strokovnjak mora biti posebno preudaren takrat, ko mora 

staršem sporočiti neprijetne informacije o otroku. 

 Načelo usmerjenosti v resnične probleme. Pomembno je, da se za vsak nastali 

problem poišče vzroke in možnosti za rešitev. Pri tem bodo starši s strokovnjaki radi 

sodelovali, saj bodo ugotovili, da je to koristno za njihovega otroka. 

 Načelo ekonomično porabljenega časa v stikih s starši. Strokovnjak se mora na 

vsak pogovor s starši dobro pripraviti, da lahko v razmeroma kratkem času pove 

bistveno o otroku in prisluhne staršem. 

Strokovnjaki morajo starše upoštevati in spoštovati ter z njimi gojiti odprt dialog in jim s tem 

dajati možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih o njihovem otroku. V dialogu s 

starši se morajo strokovnjaki vesti tako, da bodo občutili njihovo spoštovanje do njihovega 

znanja in izkušenj. Zato je dobro, če uporabijo besede: »Naj vas spomnim, vi to dobro veste, 

to za vas ni nič novega, saj bolje poznate svojega otroka« ipd. (Razgoršek, 2013, str. 75). 

Takšna oblika komunikacije omogoča staršem, da pripovedujejo o svojih izkušnjah, nato pa 

se skupaj s strokovnjakom dogovorijo o nadaljnjih korakih. Starši pa so lahko pri iskanju 

rešitev pasivni in takrat jih mora strokovnjak spodbuditi. To lahko naredi z naslednjimi izrazi: 

»Zanima me, kaj vi mislite o tem, kaj naredite, kadar otrok …« ipd. (Razgoršek, 2013, str. 

75).  Vse to jih spodbudi k sodelovanju, k pripovedovanju. Razgoršek (2013) še poudari, da je 
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v dialogu pomembno tudi poslušanje in sprejemanje sogovornikovih sporočil. S 

sogovornikom, ki so v našem primeru starši, je treba vzpostaviti očesni stik in opazovati 

njegovo neverbalno izražanje, s katerim kaže svoj odnos do nas in do sporočila. V procesu 

dialoga je najbolje, da smo čim bolj naravni ter povemo tisto, kar mislimo in čutimo. 

Pomembno pa je tudi dejstvo, da sogovornika sprejemamo takšnega, kot je, s svojimi mnenji 

in stališči. 

Razgoršek (2013) opozarja, da mora biti ravnanje s starši še bolj občutljivo in kočljivo, če 

mora strokovnjak razrešiti kakšen večji problem. Ti starši na razgovor po navadi čakajo napeti 

in živčni, pripravljeni na oporekanje tistemu, kar bodo slišali. Zato je pomembno začeti 

pogovor o stvareh, ki so pozitivne, ugodne, s čimer se staršem vlije interes za nadaljnji 

pogovor. Nato strokovnjak postopoma odkriva stvari, s katerimi ni zadovoljen. Pogovor pa 

konča z optimizmom, saj to starše pomirja in jim utrdi prepričanje v lastne uspehe. 

Strokovnjakinja Željeznov Seničar (2012) pa je opisala pomembne odzive strokovnjaka v 

dialogu s starši, ki pripomorejo h grajenju partnerstva:  

1. Motiviranje  

Pomembno vlogo pri motivaciji staršev ima motivacija strokovnjaka. Svojo vlogo 

lahko izpolni z naslednjimi pristopi: 

 pogovor prilagodi staršem (izbor besedišča, raven komunikacije, konkretizacija 

problema, razjasnjuje, povzema); 

 ustvarja ozračje zaupnosti, spoštovanja, sprejemanja in občutek varnosti; 

 spozna starše in otroka, mogoče tudi tisto, kar ni neposredno vezano na težavo; 

 kakovostna priprava na pogovor in ciljna naravnanost. 

2. Tišina 

Tišina predstavlja komunikacijo in ustvarja komunikacijski prostor, kjer je čas za 

razmišljanje, notranji monolog, razjasnjevanje in sprejemanje odločitev.  

3. Reflektiranje 

Reflektiranje oziroma zrcaljenje odpira, razširja in poglablja komunikacijski prostor. Z 

reflektiranjem na posreden način omogočamo učinkovito razčlenitev problema in 

ustvarjalno iskanje rešitev. 

4. Empatično razumevanje 

Empatija je sposobnost in pripravljenost vživljanja v položaj in situacijo sogovornika, 

kot je bilo že omenjeno. Pozornost, aktivno poslušanje in medosebna občutljivost 

pomagajo strokovnjaku, da izstopi iz sebe ter začuti starše, njihovo stisko in 

razmišljanje. V pretirani empatičnosti lahko strokovnjak pregori, se preveč 

obremenjuje s problemsko situacijo. Da ne pride do tega, mora biti strokovnjak v času 

dialoga starši konkretno z njimi, jim posvetiti svoj čas, energijo in znanje, ko pa 

odidejo iz odnosa, odide tudi on. 

5. Konfrontacija 

Konfrontacijo ali soočenje strokovnjak uporabi takrat, kadar je dobro in zaupno 

vzpostavljen odnos med njim in starši. Starši morajo biti na soočanje pripravljeni, 

drugače se lahko zaprejo in prekinejo komunikacijo. Za korektno soočanje mora imeti 

strokovnjak čim več informacij, dobro mora poznati problem in družinsko situacijo. 
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6. Povzemanje in zaključevanje 

Povzemanje in zaključevanje sta dve komunikacijski tehniki, ki se pojavljata med 

dialogom ali na koncu. Povzemanje je pomembno z motivacijskega vidika: 

 starši vedo, da jih strokovnjak posluša in spremlja; 

 strokovnjak spodbudi starše, da sami naredijo povzetek; 

 povzetki so dobro izhodišče za naslednje srečanje in vzpostavitev stika. 

Zaključevanje se razlikuje od povzemanja na podlagi vsebine, ciljev in njegovega 

oblikovanja. Cilj zaključevanja je dogovor, ki postane osnova za nadaljnje delo. 

Zaključevanje ima določena pravila: 

 ne sme biti nepremišljeno in prehitro; 

 starši in strokovnjak se morajo strinjati glede zaključkov; 

 zaključki morajo biti v interesu obeh; 

 strokovnjak mora staršem dopuščati avtonomijo pri zaključkih ter jim s tem 

omogočiti večjo odgovornost za odločitve.  

7. Preoblikovanje in preokvirjanje 

Preoblikovanje in preokvirjanje je komunikacijska tehnika, ki pomaga staršem videti 

problem v drugi smeri, s čimer lahko problem postane manj obremenjujoč in rešljiv. 

8. Metakomunikacija 

Metakomunikacija je komunikacija o komunikaciji. Izboljšuje, čisti in odpira 

komunikacijo med sogovorniki. 

Motiviranje, tišina, reflektiranje, empatično razumevanje, konfrontiranje, preoblikovanje, 

interpretiranje, povzemanje in zaključevanje ter metakomuniciranje so komunikacijske 

tehnike, ki bodo učinkovite v dialogu s starši, kadar bodo slonele na visokih etičnih 

dimenzijah, senzibilnosti, spoštovanju in odnosu (Željeznov Seničar, 2012). 

Dialog predstavlja sredstvo za oblikovanje partnerskega odnosa s starši, zato je treba 

upoštevati določene zakonitosti dialoga in se nanj tudi ustrezno pripraviti. 

Intihar in Kepec (2002, str. 98) predlagata, kako naj potega dialog med strokovnjakom in 

staršem: 

 strokovnjak začne razgovor na osnovi teme, težave, ki je za starše aktualna, 

 pozoren je na ritem komunikacije: govorjenje – poslušanje – razmišljanje, 

 pogovor poteka z izmenjavo različnih opisov, pojasnil in razlag ter oblikovanja novih 

opisov in razlag, 

 v pogovoru staršem stalno prilagaja svoj »pritisk«, 

 uporablja »jaz stavke«, »jaz sporočila«, 

 izogiba se negativnih nasvetov (npr. to ste napačno naredili), 

 enakomerna poraba časa v govorjenju in poslušanju obeh sogovornikov (izogibanje 

monologov), 

 uporablja jasen besednjak. 
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Na zahtevnejše pogovore s starši se je dobro vnaprej pripraviti (Vaupotič 1998; Čadež, 2003; 

Intihar in Kepec, 2002). Pred razgovorom: 

1. Strokovnjak razmisli, kako bo pogovor začel ter si postavi jasne in primerne cilje, kaj 

želi z razgovorom doseči. 

2. Pogovor začne pobudnik pogovora. Če so pobudniki starši, jih povabite na pogovor in 

jim povejte, da ste jih pripravljeni poslušati. Če je pobudnik strokovnjak, staršem 

vnaprej pove, o čem se želi pogovarjati.  

3. Strokovnjak mora predvideti možne rešitve problema, ki jih je želel posredovati; pri 

tem si lahko pomaga s strokovno literaturo in z znanjem svetovalnih delavcev. 

4. Že pred pogovorom, posebej pa med pogovorom, se poskuša empatično vživeti v 

položaj sogovornika. Strokovnjak mora vzpostaviti odnos zaupanja in spoštovanja. Z 

metodo aktivnega poslušanja doseže poglobljeno razumevanje problema, ki ga ne 

začne reševati takoj. Pogovor na reševanje problema preusmeri šele tedaj, ko spozna, 

da starše razume. Pri tem lahko razmisli, kakšne so dosedanje izkušnje z njimi, in se  

skuša vživeti v njihov položaj. 

5. Strokovnjak si mora pripraviti oporne točke za razgovor: kaj želi izvedeti, katere teme 

želi obdelati, katere svoje zaključke preveriti, kako utemeljiti svoje rešitve, trditve in 

zahteve. 

Dialog sem posebej izpostavila zato, ker menim, da ga večina logopedov uporablja kot edino 

sredstvo za vzpostavljanje partnerstva s starši. Tisto, kar razumem pod pojmom dialog, 

obsega vse oblike dialoga med strokovnjaki in starši: predpisane, spontane in dogovorjene 

oziroma potrebne pogovore. Zaenkrat je to najverjetneje edini način, ki se ga lahko 

poslužujejo logopedi, saj je področje logopedije v slovenskem prostoru malo manj razvito in 

poznano. To pa je posledica majhnega števila strokovnjakov – logopedov, ki pa lahko 

naredimo največ v smeri izboljšanja razmer v logopediji. 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Logopedi pri delu z otroki sodelujejo tudi z njihovimi starši. Sodelovanje logopeda in staršev 

je pomembno za napredek otroka na govorno-jezikovnem področju zaradi učenja v kontekstih 

s čustveno zavestjo. Zaradi tega mora biti njihovo medsebojno sodelovanje učinkovito. 

Aktualni koncept v evropskem kot tudi našem prostoru učinkovito sodelovanje med starši in 

strokovnjaki vidi v vzpostavljanju medsebojnega partnerstva (Štefanc, 2004). 

Raziskovalni problem, ki se ga lotevam v empiričnem delu, je raziskati, kakšno mnenje imajo 

logopedi o partnerstvu s starši, kakšne oziroma katere so razlike v pogledih logopedov na 

partnerstvo s starši glede na delovno dobo in delovno mesto logopeda (zdravstveni dom, 

osnovna šola, vrtec, specializirana ustanova …), ali uresničujejo koncept partnerskega 

sodelovanja s starši ter na kakšne načine ga vzpostavljajo. Zanima me, ali se pogledi 

logopedov na partnerstvo s starši ujemajo s teoretičnimi izhodišči, ki so zapisana glede 

vzpostavljanja partnerskega odnosa. 



43 

3.2. CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave v magistrskem delu je raziskati mnenje logopedov o partnerstvu s starši in 

predstaviti pogled logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši. Obseg izvedbe 

kvalitativne raziskave je omejen, saj je namenjena samo za potrebe magistrskega dela in gre 

za poglede, ki so se izoblikovali skozi delovne izkušnje nekaterih logopedov. Na osnovi 

pridobljenih podatkov in informacij se lahko določijo smernice za nadaljnje raziskave.  

3.2.1. Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi raziskovalnega problema in cilja raziskave sem si postavila naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

 RV 1: Na kakšen način si logopedi razlagajo partnersko sodelovanje s starši in kaj 

menijo, da sodi vanj, ter ali partnersko sodelovanje ločujejo od drugih oblik 

sodelovanja? 

 RV 2: Kakšen je pogled logopedov na sodelovanje s starši, v čem je ali ni skladen s 

temeljnimi načeli partnerskega sodelovanja?  

 RV 3: S kakšnimi težavami, ovirami se logopedi srečujejo pri vzpostavljanju 

partnerskega sodelovanja s starši? 

 RV 4: Kaj je po mnenju logopedov pomembno pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

in katere načine vzpostavljanja partnerstva vidijo kot učinkovite ter kako to 

utemeljujejo? 

 RV 5: Ali se logopedi razlikujejo v pogledih na partnersko sodelovanje s starši glede 

na delovno dobo in glede na delovno mesto ter v čem se razlikujejo? 

3.3. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA DELA 

V raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno metodo 

raziskovanja. Kvalitativni raziskovalni pristop se po Sagadinu (2001, str. 12) »osredotoča na 

probleme manjšega obsega oziroma na manjše izseke področja vzgoje in izobraževanja, 

vezane predvsem na manjše skupine oseb in posameznike«. Musek (2005, str. 48) pa pravi, da 

je kvalitativni pristop »usmerjen v odkrivanje pomena, smisla in konteksta, ki se pojavlja pri 

opazovancih«. Pri kvalitativnem pristopu je osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 

raziskovalnem procesu, sestavljeno iz besednih opisov ali pripovedi ter je to gradivo tudi 

obdelano in analizirano na besedni način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila, 

in brez operacij nad števili (Mesec, 1998). Z deskriptivno metodo spoznavamo stanje nekega 

pojava, ne da bi ga vzročno proučevali (Sagadin, 2004).  

Podatke sem zbrala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev logopedinj z različno dolgimi 

delovnimi dobami in na različnih delovnih mestih. S to deskriptivno metodo sem želela 

pridobiti čim bolj poglobljene odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

3.3.1. Vzorec 

V raziskavi sem uporabila namenski vzorec. Vzorec predstavlja sedem logopedinj. Vse delajo 

pretežno z otroki, razlikujejo pa se po številu let delovne dobe in glede na delovno mesto. 
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Logopedinje za sodelovanje v raziskavi sem poiskala v različnih zdravstvenih domovih, 

Centru za sluh in govor Maribor, Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, različnih centrih in 

zavodih za usposabljanje ter različnih osnovnih šolah oziroma vrtcih. 

Tabela 4: Podatki o intervjuvancih 

Logopedinja Delovna doba Delovno mesto 

L1 8 let Mobilna logopedinja 

v vrtcih in OŠ 

L2 39 let Zdravstveni dom 

L3 26 let Zavod  

L4 15 let Zdravstveni dom 

L5 9 let Zdravstveni dom 

L6 33 let Mobilna logopedinja 

v vrtcih in OŠ 

L7 16 let Zavod  

3.3.2. Instrumentarij 

V raziskavi sem uporabila polstrukturirani intervju, pri katerem »je vnaprej pripravljenih 

nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa (tj. brez predložnih odgovorov), druga vprašanja (vsa 

odprtega tipa) oblikuje intervjuist sproti med intervjujem« (Sagadin, 2001, str. 13). Glede na 

zastavljena raziskovalna vprašanja sem oblikovala deset vprašanj odprtega tipa in za vsako še 

nekaj specifičnih podvprašanj, ki sem jih zastavila v primeru, da na vprašanje odprtega tipa 

nisem dobila odgovora. Pod vprašanjem osem sem dodala še dodatna tri vprašanja, ki sem jih 

zastavila v primeru negativnega odgovora, ter s tem nadomestila vprašanji devet in deset. 

Vprašanja sem prilagajala toku posameznega intervjuja. Vprašanja so bila naslednja: 

1. Opišite svoje sodelovanje s starši (Ali staršem na prvem srečanju predstavite, kako bo 

potekalo sodelovanje? Kaj storite, kadar se starši s takšnim sodelovanjem ne strinjajo? 

Zakaj se vam zdi/ne zdi pomembna prisotnost staršev na terapiji? Zakaj uporabljate 

samo pogovor kot sredstvo za sodelovanje s starši? ...).   

2. Katere oblike/modele sodelovanja s starši uporabljate in katere še poznate? (Kakšen 

odnos ima strokovnjak do staršev pri posamezni obliki? Kakšna je stopnja sodelovanja 

med strokovnjakom in starši pri posamezni obliki? Kakšen je obseg vključenosti 

staršev pri terapiji in v procesu odločanja?) 

3. Kaj je po vašem mnenju partnersko sodelovanje s starši? (Kako bi definirali 

partnerstvo s starši? Kaj vam pove sama beseda partnerstvo?) 

4. V čem se partnersko sodelovanje ločuje od ostalih oblik sodelovanja s starši? (S 

katerimi besedami oziroma besedo bi opisali razliko med partnerstvom in ostalimi 

oblikami sodelovanja?)  

5. Naštejte pet asociacij, ki najboljše opišejo partnerstvo s starši. 

6. Se vam zdi partnerstvo s starši najbolj primerna oblika sodelovanja in zakaj da oz. 

zakaj ne? 

7. Kateri dejavniki so po vašem mnenju pomembni pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

in zakaj? (Na katere segmente moramo biti pozorni pri vzpostavljanju partnerstva s 

starši? Kaj vpliva na vzpostavljanje partnerstva s strani strokovnjakov in kaj s strani 

staršev?) 
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8. Ali menite, da vzpostavljate partnersko sodelovanje s starši? Odgovor utemeljite. 

 ČE NA TO VPRAŠANJE ODGOVORIJO Z NE, ZADNJI DVE VPRAŠANJI NE 

POSTAVIM, AMPAK JIH VPRAŠAM:  

9. Kaj bi morali narediti, da bi vzpostavili partnersko sodelovanje s starši? 

10. Kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi lahko vzpostavili partnerstvo s 

starši? 

11. Kaj je tisto, kaj vas najbolj ovira, da ne vzpostavljate partnerstva s starši? 

9. Katera sredstva uporabljate za vzpostavljanje partnerskega sodelovanja s starši? (Ali 

uporabljate dialog, udeležbo staršev na obravnavi, delavnice, predavanja …?) Katero 

sredstvo se vam zdi najbolj učinkovito pri vzpostavljanju partnerstva in zakaj?  

10. S kakšnimi/katerimi ovirami se srečujete pri vzpostavljanju partnerstva s starši? 

(Katere ovire opažate pri sebi kot strokovnjaku? Katere ovire opažate pri starših? 

Katere ovire opažate v sistemu in družbi nasploh?) 

3.3.3. Postopek zbiranja podatkov 

Najprej sem prek elektronske pošte ali telefona navezala stike z 8 logopedinjami, ki so bile 

ustrezne glede na delovno mesto. Povprašala sem jih o številu let delovne dobe in ali so 

pripravljene sodelovati v moji raziskavi. Nekatere se niso odzvale na mojo prošnjo, zato sem 

iskala dalje, da sem imela 8 logopedinj, ki so ustrezale mojim pogojem in so bile pripravljene 

sodelovati v raziskavi. Nato sem se z vsako posebej dogovorila za termin in kraj izvedbe 

intervjuja. Potem sem jim po elektronski pošti poslala soglasje za sodelovanje v raziskavi in 

soglasje za snemanje intervjuja, kjer je bila raziskava podrobneje opisana. Želela sem, da mi 

vnaprej sporočijo, ali se s čim ne strinjajo, da sem se jim lahko prilagodila. Nobena ni imela 

pripomb. Kasneje je ena logopedinja zadnji hip pred izvedbo intervjuja odklonila sodelovanje 

v raziskavi, zato sem intervjuvala samo 7 logopedinj. Intervjuvanje je potekalo v aprilu in 

maju 2016. Pred izvedbo intervjuja sem jim dala v podpis že prej omenjeni soglasji. Intervjuji 

so potekali individualno in vse sem posnela z aplikacijo Snemalnik zvokov, ki je nameščena 

na mobilnem telefonu. Med intervjuvanjem sem si beležila podatke, ki so se mi zdeli 

pomembni ali zanimivi. Čas intervjuja ni bil omejen, intervju je v povprečju trajal približno 

33 minut.  

3.3.4. Obdelava podatkov 

Po izvedbi intervjujev je sledil dobesedni prepis odgovorov v program Microsoft Word v 

slovenskem jeziku. Nato sem prepise poslala logopedinjam, da so si jih lahko prebrale in kaj 

spremenile. V roku 10 dni so mi morale javiti morebitne spremembe. Vse so se strinjale s 

prvotnim prepisom. Potem sem prepise prebrala in v posameznih odgovorih podčrtala 

bistvene dele, jim pripisala zaporedne številke in jih kodirala. Kode sem uredila in jih združila 

v kategorije. Sledili sta analiza podatkov in interpretacija glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja v skladu s teoretskimi postavkami, ki sem jih zapisala v teoretičnem delu. 
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3.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Na osnovi kvalitativne analize podatkov sem samostojno oblikovala tematske sklope, ki so se 

pojavili v vseh sedmih intervjujih in se med seboj prekrivajo. Tematski sklopi so: 

 definicija partnerstva s starši, 

 elementi partnerstva s starši, 

 razlika med partnerstvom in ostalimi oblikami sodelovanja s starši, 

 načela partnerstva s starši, 

 načela drugih oblik sodelovanja s starši, 

 ovire pri vzpostavljanju partnerstva s starši, 

 pomembni dejavniki pri vzpostavljanju partnerstva s starši, 

 sredstva za vzpostavljanje partnerstva s starši. 

Vsako raziskovalno vprašanje (RV) sem podrobno analizirala po navedenih tematskih 

sklopih, ki sem jih oblikovala. Pri RV 5 sem na podlagi oblikovanih tematskih sklopov 

primerjala poglede logopedov na partnersko sodelovanje s starši glede na delovno dobo in 

delovno mesto ter v katerih tematskih sklopih se razlikujejo med seboj. Za boljši pregled in 

lažjo interpretacijo pri RV 5 sem med seboj primerjala tiste, ki imajo krajšo delovno dobo 

(5−10 let), tiste, ki imajo srednjo delovno dobo (11−20 let), in tiste, ki imajo najdaljšo 

delovno dobo (21−40 let). Glede na delovno mesto pa sem med seboj primerjala tiste, ki so 

zaposlene kot mobilne logopedinje v vrtcih in OŠ, tiste, ki so zaposlene v zdravstvenih 

domovih, in tiste, ki so zaposlene v različnih zavodih. Vse to sem prikazala v tabeli pod 

interpretacijo RV 5. Za vse interpretacije uporabljam ženski spol, ker so v raziskavi 

sodelovale le ženske. 

Tabela 5: Razdelitev tematskih sklopov na posamezna raziskovalna vprašanja 

Raziskovalno 

vprašanje 

RV 1 RV 2 RV 3 RV 4 

Tematski 

sklop 

- definicija 

partnerstva s 

starši 

- elementi 

partnerstva s 

starši 

- razlika med 

partnerstvom 

in ostalimi 

oblikami 

sodelovanja s 

starši 

- načela 

partnerstva 

s starši 

- načela 

drugih oblik 

sodelovanja 

s starši 

 

- ovire pri 

vzpostavljanju 

partnerstva s 

starši 

 

- pomembni 

dejavniki pri 

vzpostavljanju 

partnerstva s 

starši 

- sredstva za 

vzpostavljanje 

partnerstva s 

starši 

 

3.4.1. Raziskovalno vprašanje 1 (RV 1) − Razumevanje partnerstva s starši 

Na kakšen način si logopedi razlagajo partnersko sodelovanje s starši in kaj menijo, da sodi 

vanj, ter ali partnersko sodelovanje ločujejo od drugih oblik sodelovanja? 
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Tabela 6: Kode in kategorije za tematski sklop Definicija partnerstva s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

21 Da imamo pozitiven odnos. Pozitiven odnos Odnos 

22 Da nimamo občutka, da je nekdo 

superioren zaradi tega, ker je 

strokovnjak, ampak da dejansko črpamo 

eden od drugega ideje in informacije. 

Ni tega občutka, da je 

nekdo nad drugim 

Enakopravnost 

23 Nekaj jaz dam in nekaj starši meni dajo.  Izmenjava idej in 

informacij 

25 Kot sem omenila že prej o tisti obliki 

neformalnega sodelovanja s staršem, ki 

je bilo izven službenega časa, je prišlo 

do partnerstva. 

Partnerstvo se lahko 

vzpostavi prek 

neformalnega 

sodelovanja 

Neformalno 

sodelovanje 

26 Mislim, da to potem jaz od staršev nekaj 

pričakujem in potem oni od mene nekaj 

pričakujejo.  

Pričakovanja 

logopedinje do staršev 

in pričakovanja staršev 

do logopedinje 

Pričakovanja 

27 Morala bi obstajati neka dvosmerna 

komunikacija. 

Potreba po dvosmerni 

komunikaciji 

Komunikacija 

L2 

Št. Postavke Kode Kategorije 

17 Kaj pa jaz vem, pojma nimam.  Logopedinja ne pozna 

definicije 

Nezadostno 

poznavanje 

partnerstva 20 Z nekaterimi temi definicijami pa se ne 

strinjam. 

Nestrinjanje z 

nekaterimi povedanimi 

definicijami partnerstva 

s starši 

18 Da je partnerstvo delovno sodelovanje 

obeh strani. 

Delovno sodelovanje 

obeh strani 

Aktivno 

sodelovanje 

19 Spoštovanje na obeh straneh. Spoštovanje na obeh 

straneh 

Spoštovanje 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

25 Prvo, bi rekla, da je to enakovrednost. Partnerstvo je 

enakovrednost 

Enakovrednost 

 

27 Saj konec koncev je starš tisti, ki otroka 

najbolje pozna, ki je z njim skupaj. 

Tako, da je treba tudi njega upoštevati 

in vzeti to kot pozitivno. 

Prepletanje znanja obeh 

strani 

26 Da jaz povem s svojega stališča, kar pač 

vem o komunikaciji, kako se 

komunikacija razvija. Potem pa, da tudi 

starš pove, kako je doma. 

Izmenjava informacij 

 

Komunikacija 

L4 

Št. Postavke Kode Kategorije 

11 Odkrit odnos Odkrit odnos
 

Odnos 

22 Odprt odnos Odprt odnos
 

12 Spoštljiv Spoštljiv odnos
 

Spoštovanje 
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13 Strokovni odnos Strokovni odnos Strokovnost 

21 Ohranjanje strokovne kompetence Ohranjanje strokovne 

kompetence logopeda 

14 Da skupaj nekako nekaj zaključimo Skupno zaključevanje Enakopravnost 

24 Sodelovalni odnos Sodelovalni odnos 

20 Gre za zaupanje Zaupanje
 

Zaupanje 

23 Realna pričakovanja Realna pričakovanja
 

Pričakovanja 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

12 To pomeni, da si zaupata, tako starš 

terapevtu kot terapevt staršu. Recimo jaz 

staršu zaupam, da bo on izvajal vaje 

vsak dan doma z otrokom, da bo terapija 

šla naprej. On pa meni zaupa v mojo 

strokovnost, da jaz vem, kaj delam pa 

kaj govorim pa na kakšen način, da jih 

primerno, pravilno naučim. 

 
Zaupanja vreden odnos Zaupanje 

27 Mislim, da starš zaupa meni. Zaupanje staršev do 

strokovnjaka 

28 Jaz kot strokovnjak, da lahko zaupam 

staršu, da se bo držal mojih nasvetov. 

Zaupanje strokovnjaka 

do staršev 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

13 Jaz staršem predstavim, kaj, kako delati, 

pa potem mislim, da pa oni morajo 

aktivno k temu pristopiti in tudi mi. 

Aktivno sodelovanje 

obeh strani 

Aktivno 

sodelovanje 

14 Dati eno povratno informacijo – to pa se 

mi zdi fajn, pa to smo doma tako delali, 

kaj se vam zdi … V bistvu, da je tu en 

dialog med nami. 

Izmenjava informacij Komunikacija 

38 Smo sposobni gojiti en prijateljski 

odnos, ampak ta prijateljski odnos mora 

biti vseeno na profesionalni ravni, ne 

moremo kar naenkrat zaiti nekam, 

vseeno se mi zdi, da en nivo mora vedno 

ostati. Starši so starši, jaz pa sem 

strokovni delavec, mora biti ena ta 

relacija. 

Prijateljski odnos na 

strokovni ravni 

 

Odnos 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 

33 To je v bistvu neko sodelovanje, v 

katerem prihaja do nekih izmenjav 

mnenja, stališč, opažanj glede otroka. 

Sodelovanje, kjer prihaja 

do izmenjave mnenj, 

stališč in opažanj o 

otroku 

Enakopravnost 

36 Zadovoljni, ne vem enakopravni Enakopravnost obeh 

strani
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34 Iz katerega, na koncu katerega pridemo 

ven vsi nekako zadovoljni oziroma vsaj 

z občutkom, da smo dobili nekaj, kar 

nam bo v pomoč, tako eni kot drugi. 

Na koncu sodelovanja sta 

obe strani zadovoljni
 

Zadovoljstvo 

35 Da se počutimo enakovredni. Enakovrednost obeh 

strani
 

Enakovrednost 

37 Da je prikrajšan, da je neka prisila, 

ampak res, da gre tukaj za nek 

enakovreden odnos. 

Enakovreden odnos
 

38 V katerega vlaga vsak tisto, kar zna s 

svoje strani. 

Prepletanje znanja obeh 

strani
 

 

Intervjuvane logopedinje so pod razlago partnerstva s starši najpogosteje izpostavile, da je to 

nek odnos, da gre za aktivno sodelovanje in enakovrednost oziroma enakopravnost. Rezultati 

potrjujejo mnenje Maleševe (Lepičnik Vodopivec, 1999), da je partnerstvo tisti odnos med 

vzgojitelji in starši, v katerem si vzgojitelj in starši enakopravno delijo informacije, cilje, 

obveznosti, vezane na vzgojno-izobraževalno delo, v katerem imajo oboji aktivno vlogo pri 

spodbujanju otrokovega razvoja, v katerem so oboji odgovorni za otrokov razvoj in v katerem 

imajo vsi pravice in dolžnosti.  

Tri intervjuvane logopedinje so poudarile komunikacijo, da gre za potrebo po dvosmerni 

komunikaciji oziroma da gre za izmenjavo informacij.  

Dve intervjuvanki sta izpostavili, da gre pri partnerstvu za medsebojno zaupanje. Prav tako sta 

dve intervjuvanki omenili, da ima vsaka stran v partnerstvu določena pričakovanja do druge 

strani in da so v takšnem odnosu pričakovanja realna. Tudi Novljan (2004) pravi, da o 

partnerskem sodelovanju lahko govorimo le takrat, če strokovnjak upošteva vsako družino in 

otroka kot individuum. Torej gre za to, da je strokovnjak občutljiv za potrebe staršev in za 

njihova močna področja ter upošteva njihove navade, ekonomski položaj, širše okolje in 

kulturne norme. Avtorica je bolj izpostavila samo realna pričakovanja strokovnjaka do starša 

in ne tudi obratno, vendar pa se mi zdi pozitivno, da so logopedinje izpostavile oba vidika. 

Dve intervjuvani logopedinji sta izpostavili tudi to, da gre v tem partnerskem odnosu za 

spoštovanje. Medsebojno spoštovanje v partnerstvu omenja Pugh (1989, v Kodele, 2011).  

Ena izmed intervjuvank je omenila zadovoljstvo, da so na koncu vsi zadovoljni. In to je 

pritrditev Novaku (2009), ki partnerstvo definira kot doseganje kakovostnih rešitev z 

dialogom. Kakovost pomeni skladnost z dogovorom in zadovoljstvo uporabnika. Ena 

logopedinja je izpostavila strokovnost logopeda kot pomemben del partnerstva s starši. Prav 

tako je ena intervjuvana logopedinja poudarila, da je partnerstvo lažje vzpostaviti pri nekem 

neformalnem sodelovanju. Le ena intervjuvanka ni znala povedati svoje definicije partnerstva, 

zato sem ji prebrala nekaj definicij različnih avtorjev in nato je na podlagi tega oblikovala 

neko svojo definicijo. Prav tako je povedala, da se z nekaterimi prebranimi definicijami ne 

strinja. Sklepam, da gre pri tej logopedinji za nezadostno poznavanje partnerskega 

sodelovanja s starši. 
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Na podlagi dobljenih odgovorov ugotavljam, da si intervjuvanje logopedinje ustrezno 

razlagajo partnerstvo s starši, saj so izpostavile vse tisto in še več kot tudi različni avtorji v 

različnih definicijah. Taka ugotovitev je pozitivna, ker kaže na to, da intervjuvane logopedinje 

vedo, kaj je partnerstvo, in si ga ustrezno razlagajo. 

Tabela 7: Kode in kategorije za tematski sklop Elementi partnerstva s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

33 Enakovrednost Enakovrednost Delitev 

odgovornosti 34 Spoštljivost Spoštljivost 

35 Spodbuda Spodbuda 

36 Doslednost Doslednost 

37 Aktivnost Aktivnost Aktivno 

sodelovanje  

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 

23 Prijaznost logopeda Prijaznost logopeda Pozitivna 

naravnanost  24 Humor logopeda Humor logopeda 

25 Razumevanje težav Razumevanje težav Strokovnost 

26 Natančnost Natančnost 

27 Držanje dogovorov Držanje dogovorov Delitev 

odgovornosti 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

31 Skupaj
 

Skupaj
 

Delitev 

odgovornosti 32 Vsak doda nekaj
 

Vsak doda nekaj
 

35 Nastane novi element Nastane novi element 

33 Zaupanje
 

Zaupanje
 

Pozitivna 

naravnanost 34 Sproščenost
  

sproščenost
 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

30 Sodelovalni odnos  Sodelovalni odnos  Delitev 

odgovornosti 33 Spremljanje otrok Spremljanje otrok 

31 Strokovna kompetentnost  Strokovna kompetentnost  Strokovnost 

32 Zaupanje Zaupanje Pozitivna 

naravnanost 34 Zadovoljstvo staršev in otroka Zadovoljstvo staršev in 

otroka 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

20 Zaupanje Zaupanje Pozitivna 

naravnanost 24 Pozitiven odnos Pozitiven odnos 

21 
 
Iskrenost 

 
iskrenost 

22 Spoštovanje  Spoštovanje  Delitev 

odgovornosti 

23 Strokovnost Strokovnost Strokovnost 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

19 Odprtost Odprtost Pozitivna 
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22 Zadovoljstvo staršev Zadovoljstvo staršev naravnanost 

20 Empatija iz ene in druge strani Empatija obeh strani 

21 Skupni cilji Skupni cilji Delitev 

odgovornosti 

23 Pripravljenost sodelovanja Pripravljenost 

sodelovanja 

Aktivno 

sodelovanje 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 

49 Sodelovanje Sodelovanje Delitev 

odgovornosti 

50 Zadovoljstvo Zadovoljstvo Pozitivna 

naravnanost 53 Zadoščenje Zadoščenje 

51 Jok Jok Negativna 

naravnanost 52 Težave Težave 

 

Vse intervjuvane logopedinje so naštele elemente partnerstva, ki sem jih združila v skupno 

kategorijo Delitev odgovornosti. V to kategorijo spadajo naslednji elementi: enakovrednost, 

spoštljivost, spodbuda, doslednost, držanje dogovorov, skupaj, vsak doda nekaj, nastane novi 

element, sodelovalni odnos, spremljanje otrok, skupni cilji in sodelovanje.  

Večina logopedinj je izpostavila tudi elemente, ki kažejo na neko pozitivnost oziroma 

pozitivno naravnanost, kot sem poimenovala tudi kategorijo. To so: prijaznost logopeda, 

humor logopeda, zaupanje, sproščenost, zadovoljstvo staršev in otroka, pozitiven odnos, 

iskrenost, odprtost, empatija obeh strani in zadoščenje. Večkrat so izpostavile zaupanje in 

zadovoljstvo, zato sklepam, da sta ta dva elementa partnerstva še posebej pomembna pri 

logopedinjah.  

Tri intervjuvane logopedinje so izpostavile strokovnost logopeda kot element partnerstva. Dve 

izmed intervjuvank sta omenili aktivno sodelovanje, ki ga tudi Wolwendale (v Štefanc, 2004) 

izpostavi kot enega izmed elementov partnerstva. Le ena logopedinja je naštela elemente, ki 

kažejo na zaupanje strokovnjaku, in sicer jok ter težave. Zaveda se, da pri starših, ki imajo 

otroke z različnimi primanjkljaji, pride do različnih stisk in težav, s katerimi se morajo soočiti. 

Če je med starši in strokovnjakom vzpostavljeno partnerstvo, pride do tega, da starši zaupajo 

strokovnjaku do te mere, da mu povejo svoje težave in izlijejo svoja čustva. To sklepam iz 

njenega odgovora: »Velikokrat pride tudi do tega, do kakšnih takih čustev, da starš enostavno 

ne zmore več, se tudi razjoka, lahko tudi pridejo ven stvari, ki sploh niso vezane na otroka, 

ne.« 

Iz danih odgovorov ugotavljam, da so vse logopedinje naštele elemente partnerstva, ki sem jih 

izpostavila tudi v teoretičnem delu in so ključni za prepoznavanje partnerstva s starši. 

Ugotovila sem, da je večina intervjuvank naštela elemente, ki so pozitivni, zato sklepam, da 

na partnerstvo gledajo kot na nekaj pozitivnega. Različni avtorji (Hornby, 2000; Wolwendale 

v Štefanc, 2004; Hargreaves, 2001 v Rutar Ilc, 2009;  Ucman, 1997 v Kalin, 2009) tega niso 

posebej poudarili, vendar je tudi v njihovih elementih partnerstva zaznati pozitivno 

naravnanost. 
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Tabela 8: Kode in kategorije za tematski sklop Razlika med partnerstvom in drugimi oblikami 

sodelovanja s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

29 Za partnerstvo bi nekako rekla 

enakovrednost, spoštljivost, spodbuda, 

mogoče tudi doslednost. 

Pri partnerstvu gre za 

enakovrednost, 

spoštovanje, spodbude in 

doslednost 

Značilnosti 

partnerskega 

sodelovanja 

32 Partnerstvo se mi zdi bolj aktivno 

sodelovanje …, meni je partnerstvo 

neka zadeva, ki je aktivna. 

Partnerstvo je aktivno 

30 Sedaj pod drugo pa bi izpostavila 

nadvlado, ene ali druge strani, lahko 

tudi negativne izkušnje, nepovezanost. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanje gre za 

nadvlado ene strani, 

nepovezanost, negativne 

izkušnje 

Značilnosti 

drugih oblik 

sodelovanja 

31 Drugo pa dejansko neaktivno. Druge oblike 

sodelovanja so neaktivne  

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 

21 Da je partnerstvo s starši boljši način, da 

si s staršem v enem takšnem varnem, 

prijaznem odnosu. 

Partnerstvo je boljši 

način za varen in 

prijazen odnos s starši 

Značilnosti 

partnerskega 

sodelovanja 

22 Ne nastopiš kot avtoriteta …, sicer neki 

nivo avtoritete moraš obdržati. 

Pri partnerstvu ne 

nastopaš kot avtoriteta 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

28 Kar je velikokrat rezultat tega, je, da 

pride do tega, da so starši sproščeni. 

V partnerstvu so starši 

bolj sproščeni 

Značilnosti 

partnerskega 

sodelovanja 29 Pride do enega zaupanja znotraj tega in 

da tudi ni nič narobe, kar oni rečejo, da 

upajo povedati, kako so nekaj naredili, 

kar včasih mogoče ne bi. 

V partnerstvu starši bolj 

zaupajo 

30 Kjer ni tega partnerskega sodelovanja, ni 

te sproščenosti in tega zaupanja staršev. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja ni 

sproščenosti in zaupanja 

staršev 

Značilnosti 

drugih oblik 

sodelovanja 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

26 V smislu formalnega odnosa oziroma 

spoštljivega odnosa in ne prijateljevanja. 

Pri partnerstvu se 

razvije spoštovanje 

obeh strani 

Značilnosti 

partnerskega 

sodelovanja 

29 Res mora biti partnerski, zato ker gre za 

neke longitudinalne obravnave. Ni samo 

enkratno, pri obravnavah, ko se srečuješ 

že tedensko ali vsaj na dva tedna s tistim 

otrokom, to pa že zahteva eno časovno 

obdobje. 

Partnerstvo se razvije 

po več srečanjih 

 

27 Vidite razliko v tem spoštljivem odnosu, Pri drugih oblikah Značilnosti 
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spoštljivost. sodelovanja ne pride do 

spoštovanja 

drugih oblik 

sodelovanja 

28 Mogoče pri sistematiki, enkraten prihod-

odhod, je čisto neka druga objektivnost. 

Pri enkratnem srečanju 

je drugačna oblika 

sodelovanja  

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

15 Partnersko sodelovanje, to, ko si 

zaupata. 

Pri partnerstvu gre za 

zaupanje 

Značilnosti 

partnerskega 

sodelovanja 17 Ja, v partnerskem odnosu je definitivno 

aktivna udeležba. 

Pri partnerstvu je 

aktivna udeležba 

14 Da ti staršem sporočaš, kaj si delal, ali 

da mu napišeš samo v zvezek pa mu niti 

nič verbalno ne sporočiš. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja nimaš 

verbalnega stika s starši 

Značilnosti 

drugih oblik 

sodelovanja 

16 Sodelovanje pa je tak, ali si zaupaš ali si 

ne zaupaš, pač si v tem trenutku prisiljen 

z nekom sodelovati. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja ne gre za 

zaupanje 

18 V odnosu sodelovanja pa je mogoče 

enosmerno aktivna. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja je 

enosmerna aktivna 

udeležba 

19 Jaz povem, kaj sem delala, pokažem, kaj 

sem delala, z njihove strani pa tega ne 

dobiš, je bolj pasiven odnos. Ali pa 

obratno, da starši povejo, kaj so delali, 

pa kot strokovnjak potem je pasiven. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja gre za bolj 

pasiven odnos 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

15 V prvi vrsti se pozna pri samem delu in 

samem napredovanju otroka, ker če vsi 

delamo nekje enotno, mislim, da bomo 

lažje dosegali cilje kot pa …, ta 

partnerski odnos vodi v napredek. 

Pri partnerstvu je 

napredek otroka boljši 

 

Značilnosti 

partnerskega 

sodelovanja 

16 Bolj aktivni so v tem partnerskem 

odnosu, ker tu, tu so vedno ene povratne 

informacije z ene in druge strani in se 

pravi, da moramo biti vsi aktivni. 

Pri partnerstvu gre za 

aktivno udeležbo obeh 

strani 

17 Če pa je samo sodelovanje, kaj jaz vem, 

pa se vidimo zdaj pa potem na evalvaciji. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja je 

srečevanje s starši redko 

Značilnosti 

drugih oblik 

sodelovanja 

18 Potem pa vmes ali je ali pa ni to delo 

staršev. Pa tudi tako že pri samem delu 

ne veš, ali jih sploh zanima, kaj ti delaš, 

ali jim to ni pomembno, ali pričakujejo, 

da boš samo ti dosegal ene cilje, ne. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja so starši 

pasivni 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 

39 Sodelujeta oba. Pri partnerstvu 

sodelujejo logoped in 

Značilnosti 

partnerskega 
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starši sodelovanja 

40 Lahko prideta ven oba zadovoljna. Pri partnerstvu sta obe 

strani zadovoljni 

43 Starš se počuti v tej enakovredni 

izmenjavi …. Dovolj vrednega, 

sposobnega neke vzgoje, izobraževanja, 

da zmore, ker je upoštevan, se pravi, da 

je sposoben tega. 

Pri partnerstvu se starš 

počuti vrednega in 

sposobnega, ker je 

upoštevan 

46 Tudi povemo, če se tudi starši karkoli 

odločijo drugače ali enako, da smo 

enako odgovorni, da enostavno vsak 

nosi del odgovornosti. 

Pri partnerstvu je 

odgovornost na 

logopedu in starših 

47 Da je veliko bolj vpet v to, tudi ta 

vpetost sama, ja. 

Pri partnerstvu je starš 

bolj aktiven 

41 Nezadovoljna. Pri drugih oblikah 

sodelovanja je vsaj ena 

stran nezadovoljna 

Značilnosti 

drugih oblik 

sodelovanja 

42 Če je komunikacija enostranska. Pri drugih oblikah 

sodelovanja je 

enosmerna 

komunikacija 

44 Tam na drugi strani ga delamo v bistvu, 

da je on nesposoben, da tega ne bo 

zmogel, to znamo samo mi. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja se starš 

počuti nesposobnega 

45 Da s tem, ko sodelujemo oboji, 

prevzema enako odgovornost on kot jaz, 

ker lahko se odgovornost samo na mene 

preloži. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja je 

odgovornost na 

logopedu 

48 Če samo jaz delam, on pa zraven na 

mobitelu oziroma zunaj čaka. 

Pri drugih oblikah 

sodelovanja je starš 

pasiven 

 

Vse intervjuvane logopedinje so izpostavile vsaj eno razliko med partnerstvom in ostalimi 

oblikami sodelovanja, večina pa je naštela več razlik.  

Štiri intervjuvanke so izpostavile razliko v aktivnosti staršev, da so starši v partnerskem 

odnosu aktivni udeleženci, medtem ko so pri ostalih oblikah pasivni. Tri intervjuvane 

logopedinje pa vidijo razliko v enakovrednosti. To pomeni, da so logoped in starši 

enakovredni, torej logoped ni avtoriteta nad starši ali obratno in oboji imajo enako 

odgovornost. Gre za potrditev avtorjem Željeznov Seničar, Žnidaršič in Beguš (2012), ki so 

poudarili, da je glavna razlika med partnerstvom in samo sodelovanjem s starši v poziciji 

moči obeh strani.  

Dve logopedinji vidita razliko v spoštovanju, saj menita, da se pri partnerstvu med logopedom 

in starši razvije spoštljiv odnos, medtem ko v ostalih oblikah sodelovanje ne pride do 

spoštovanja med logopedom in starši. Prav tako sta dve logopedinji izpostavili, da je razlika v 

sproščenosti in zaupanju staršev. Pri partnerstvu so starši bolj sproščeni in bolj zaupajo 

logopedu kot pri ostalih oblikah sodelovanja. Dve logopedinji vidita razliko tudi v tem, da pri 
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ostalih oblikah sodelovanju logoped nima verbalnega stika s starši oziroma je srečevanje z 

njimi zelo redko. Ena izmed intervjuvank je poudarila, da je razlika v napredku otroka, in 

sicer da je pri partnerskem sodelovanju s starši napredek otroka večji kot pri drugih oblikah 

sodelovanja. Ena intervjuvanka pa je omenila še nekaj, kar ni ravno razlika med partnerstvom 

in samo sodelovanjem s starši, vseeno pa se mi zdi pomembno. Poudarila je, da pri enkratnem 

srečanju s starši (npr. na preventivnem pregledu) ne moreš vzpostaviti partnerstva s starši in 

gre za neko drugo obliko sodelovanja, ker se partnerstvo s starši vzpostavi po več srečanjih 

(npr. skozi dlje trajajočo terapijo).  

Če vse to povzamem, ugotovim, da le tri logopedinje resnično razumejo razlike med 

partnerstvom in ostalimi oblikami sodelovanja. To so te logopedinje, ki vidijo razliko v 

poziciji moči med strokovnjakom in starši, saj je ta razlika najpomembnejša. 

Na podlagi dobljenih odgovorov sklepam, da je na splošno razumevanje partnerstva s starši s 

strani logopedinj dobro, saj so natančno definirale partnerstvo, naštele so elemente, ki sodijo v 

partnerstvo, ter izpostavile razlike med njim in ostalimi oblikami sodelovanja s starši. 

Ugotovitve sovpadajo tudi z mnenji avtorjev, ki sem jih zapisala v teoretičnem delu. 

3.4.2. Raziskovalno vprašanje 2 (RV 2) – Skladnost sodelovanja logopedov s starši z 

načeli partnerstva  

Kakšen je pogled logopedov na sodelovanje s starši, v čem je ali ni skladen s temeljnimi 

načeli partnerskega sodelovanja? 

Tabela 9: Kode in kategorije za tematski sklop Načela partnerstva s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

3 Dam tudi svojo številko, če bi bilo treba 

kaj poklicati. 

Izmenjava telefonske 

številke 

Medsebojna 

komunikacija 

4 Sedaj, letos smo tudi v okviru 

svetovalne službe naredili pogovorne 

ure. 

Organizirane so 

pogovorne ure v okviru 

svetovalne službe 

14 V bistvu razlagam ne v strokovnem 

jeziku, ampak ker vidim, da če ti s starši 

vodiš komunikacijo na takšen način, 

recimo na primerih, da te bolje 

razumejo, gre lažje. 

Razlaganje stvari na 

primerih in v 

nestrokovnem jeziku 

Učinkovit način 

komunikacije 

strokovnjaka 

15 Zdaj, nekatere starše se tudi včasih 

povabi, da pridejo na samo uro, torej 

takšno sodelovanje, da bi prišli skupaj z 

otrokom na uro.  

Starše se povabi na uro 

skupaj z otrokom 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 

17 Imela sem sicer tudi takšno obliko, v 

smislu kot predavanja. 

Predavanja 

19 Jaz tudi sodelujem z zunanjo institucijo. Sodelovanje z zunanjo 

institucijo 

Vključenost 

širšega okolja 

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 

1 Vsaki dan si v stiku s starši. Vsakodnevni stiki s Intenzivno 
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starši sodelovanje 

2 Staršem svetuješ, pokažeš vaje, poveš, 

kaj morajo delati. 

Svetovanje staršem in 

konkreten prikaz vaj 

Medsebojna 

komunikacija 

16 Če je le možno realno, glede 

pričakovanja rezultatov. 

Predstaviti realna 

pričakovanja 

Učinkovit način 

komunikacije 

strokovnjaka 

8 Včasih sem imela po vrtcih kakšna 

predavanja. 

V preteklosti je imela 

logopedinja predavanja 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 12 Večina pa ja, morem reči, da res delajo. Večina staršev dela 

doma 

14 Poskušam biti zelo pozitivna …, 

poskušam vedno na pozitiven način 

pristopiti k staršem. 

Pozitiven odnos do 

staršev 

Vzajemna 

podpora 

15 Spodbudno. Spodbuden odnos do 

staršev 

L3 
Št. Postavke  Kode Kategorije 

3 S tistimi starši se srečujem dnevno, ko 

pripeljejo otroka v obravnavo oziroma 

tedensko pridejo k meni. 

Srečevanje s starši 

poteka enkrat tedensko 

Intenzivno 

sodelovanje 

4 Ko starši otroka pripeljejo, so vedno 

zraven. 

Starši so vedno prisotni 

na obravnavi 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 5 Potem odvisno od tega, kako so starši na 

začetku odprti …, sčasoma grem v 

anamnezo. 

Od starša vzame 

anamnestične podatke o 

otroku 

12 V bistvu sodelujemo skozi obravnavo. Sodelovanje skozi 

obravnavo 

14 In možnost govorilnih ur. Govorilne ure 

16 Na koncu festival integracij in potem so 

starši naših otrok, ki so vključeni v ta 

program, tudi povabljeni in se potem 

tudi tam srečujemo, vendar tam je to v 

obliki nekih aktivnosti, nekih iger. 

Neformalno sodelovanje 

s starši na različnih 

dogodkih 

6 In potem staršem ves čas zraven 

razlagam, kaj jaz delam pa zakaj delam, 

in gledamo, kako otrok reagira. Potem 

spet povem, zakaj jaz zdaj nekaj delam, 

kaj bi rada dobila od otroka. 

Pogovor in razlaga stvari 

skozi terapijo 

 

Medsebojna 

komunikacija 

9 Jim predstavimo, kdo smo, kaj smo 

ugotovili o otroku, povprašamo, če se 

oni s tem strinjajo, kakšna je situacija 

doma … Potem staršem predstavimo, 

kaj mi mislimo, da bi bilo dobro, in tudi 

njih vprašamo, kaj pa oni o tem mislijo. 

Izmenjava informacij o 

otroku 

11 Če imajo starši vprašanja, lahko 

vprašajo. 

Starši imajo možnost 

postaviti vprašanja 

19 Bolj na tem temelji, da lahko vprašajo, 

kar želijo, da jih ni strah in lahko 

vprašajo karkoli. 

Starši lahko med 

obravnavo vprašajo, kar 

želijo 
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17 V okviru zavoda se jim na začetku pove, 

ampak to ima preko socialna delavka, ki 

je prva v stiku z njimi ob sprejemu. V 

bistvu jim ona že prestavi, tako da jaz 

ne. 

Socialna delavka v 

zavodu staršem 

predstavi, kako bo 

potekalo sodelovanje 

Seznanjenost 

staršev z 

načinom 

sodelovanja 

21 Da se eni in drugi dogovarjajo. Dogovarjanje obeh strani Skupno delo 

22 Mislim pa, da ves čas, ko delam, jaz njih 

vprašam, kaj pa oni mislijo, kako otrok 

reagira, ali mislijo, če bi to šlo. 

Logopedinja sprašuje po 

mnenju staršev 

23 Ampak ne razlagam tako je, ampak 

rečem večinoma je tak, mogoče pa je 

lahko tudi drugače. Nikoli ni tisto 

stoprocentno prav, kar rečem jaz. 

Odločitve sprejemata 

obe strani 

24 Moramo biti vsi odprti Odprtost logopeda in 

staršev 

Vzajemna 

podpora 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

2 Vsekakor jaz zahtevam, da so starši 

prisotni. Prisotni so tudi pri sistematiki. 

Starši so vedno prisotni 

na obravnavi 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 17 Glede odnosa tudi staršev do teh 

obravnav, tudi počutje staršev, 

zadovoljstvo staršev. To pa se v bistvu 

vsako leto na koncu leta preverja prek 

vprašalnika. 

Mnenje in zadovoljstvo 

staršev se preverja prek 

vprašalnika 

4 Ko otrok zaključi vse te dejavnosti, se 

usmerim v pogovor s starši. To pomeni, 

da vzamem pred sabo ocenjevalni list 

sistematskega pregleda in skupaj s starši 

grem od anamnestičnih podatkov od 

zgodnjega razvoja otroka, vseh teh 

podvprašanj skozi in pa v bistvu od 

točke do točke, katera področja sem 

spremljala. 

Na sistematičnem 

pregledu poteka pogovor 

s starši skozi ocenjevalni 

list 

Medsebojna 

komunikacija 

5 Na koncu podam svoje mnenje …, pač, 

da so starši v bistvu takoj seznanjeni z 

mojo oceno. 

Starše se seznani z oceno 

govorno-jezikovnega 

razvoja 

 

7 V vsakem primeru pa se povratno 

informacijo ob zaključku obravnave 

preda staršu. To pa potem naredim jaz 

skupaj z otrokom, kaj sva danes delala. 

Kadar starši niso prisotni 

na obravnavi se 

logopedinja z njimi 

pogovori po obravnavi 

8 Malo tudi on ponovi, pokaže. Konkreten prikaz vaj na 

otroku 

43 Na nek način skupaj s starši vodiš in se 

pogovarjaš o razvoju otroka, kaj bi še 

oziroma katere so še druge možnosti.
 

Staršem se predstavi tudi 

druge možnosti 

6 Pri sami terapiji pa tudi zahtevam 

prisotnost, najmanj 3-krat, 4-krat, dokler 

en sklop oziroma glasovni sklop ali pa 

Po prvih nekaj srečanjih 

se starš sam odloči, ali 

bo prisoten na obravnavi 
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en glas ni predelan. Dokler jaz ne vidim, 

da starš razume, kaj je smisel 

posamezne naloge …, ko že starš usvoji 

ta proces, v vsakem primeru lahko že 

zunaj počaka …, to se starš vedno 

odloča s svojim otrokom. 

ali ne 

9 Res sem zelo odkrita in poskušam biti 

razumevajoča. 

Odkritost in razumevanje 

logopedinje 

Vzajemna 

podpora 

11 Odkrit odnos. Odkrit odnos 

12 Spoštljiv. Spoštljiv odnos 

 Mora pa biti pozitiven odnos 

strokovnjaka do staršev in nekako 

obratno, da potem lahko sodelujemo. 

Pozitiven odnos obeh 

strani 

13 Strokovni odnos. Strokovni odnos Strokovnost  

 Mora se čutiti v vsakem primeru 

strokovna kompetenca in strokovno 

okolje. 

Logoped je strokovno 

kompetenten na 

govorno-jezikovnem 

področju 

14 Da skupaj nekako nekaj zaključimo. Skupni dogovor Skupno delo 

15 Da je zelo zelo pomembno sodelovanje s 

pediatri, torej cel ta strokovni tim, ta 

prehajanja informacij. 

Pomembno je 

sodelovanje z drugimi 

strokovnjaki 

 

Vključenost 

širšega okolja 

48 Ali pa, da pridejo tudi iz šole, iz vrtca, 

da se vzpostavi res ena mreža 

sodelovanja …, če so odprte 

vzgojiteljice, naj to uporabijo, naj 

razvijajo, naj ponavljajo, naj utrjujejo 

pri tem otroku. 

Pomembna je 

sodelovanje z vrtci in 

osnovnimi šolami 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

1 S starši se srečujem vsak dan.  Vsakodnevni stiki s 

starši 

Intenzivno 

sodelovanje 

2 Pri individualnih obravnavah so pri meni 

večinoma vedno prisotni starši.  

Starši so večinoma 

prisotni na obravnavi 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 7 Jaz jim dostikrat dam palčko v roke pa 

da oni sami poskusijo, da pred mano 

poskusijo, veš, da točno vidim, ali delajo 

prav ali ne delajo prav. 

Starši sami poskusijo 

izvajati vaje na 

obravnavi 

10 Meni je pomembno, da jaz starša naučim 

pravilno izvajati vajice in da oni lahko te 

vaje doma vsaki dan izvajajo. 

 starše je potrebno 

naučiti izvajati vaje 

4 Drugače je, če ti staršu nekaj razlagaš ali 

če mu nekaj pokažeš, ne. Če mu nekaj 

pokažeš, si bo definitivno bolj zapomnil. 

Konkreten prikaz vaj Medsebojna 

komunikacija 

3 Meni se zdi komunikacija z njimi zelo 

pomembna. 

Pomembna je 

komunikacija s starši 

26 Starš je tisti, ki nosi odgovornost za 

svojega otroka, ki vzgaja svojega otroka 

Starši brez zadržkov 

povejo svoje želje in 
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in potem je tudi tisti, ki reče, ja, dovolim 

to za mojega otroka ali pa ne dovolim to 

za mojega otroka …, starš je tisti, ki ima 

prvo in zadnjo besedo. 

potrebe 

9 Vseeno potem na koncu staršem povem, 

kaj sem delala z njihovim otrokom in kaj 

od njih pričakujem, da delajo doma. 

Kadar starši niso prisotni 

na obravnavi, se 

logopedinja z njimi 

pogovori po obravnavi 

6 Največkrat, ja. Jaz jim na prvem 

srečanju vedno povem, da pač 

logopedska terapija temelji na tem, da 

jaz njim vaje pokažem, da njih naučim 

in da njih vodim, da te vaje doma 

izvajajo, da je večino dela na otroku in 

na njih. 

Logopedinja staršem 

predstavi, kako bo 

potekalo sodelovanje 

Seznanjenost 

staršev z 

načinom 

sodelovanja 

L6 
Št.  Postavke Kode Kategorije 

1 Takrat starše povabim, da pridejo. Starše se povabi na 

sestanek 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 7 Tako, da običajno sploh tisto na začetku 

so starši zraven celo uro, tako da tudi 

vidijo sam način dela, da vidijo, na čem 

je več poudarka, kako delati. 

Na začetku so starši 

prisotni na obravnavi 

8 Potem pa vabljeni so kadarkoli, to vejo, 

da vsako uro, kadar jaz delam z njihovim 

otrokom, lahko pridejo. 

Tudi kasneje lahko 

pridejo na obravnave 

10 Najbolj krasno je, če so starši aktivni. Najboljše je, če starši 

aktivno sodelujejo 

11 Jaz se trudim, da bi starše čim bolj 

vključila, da bi bili bolj aktivni, ampak 

drugo pa je stvar, koliko to starši 

sprejmejo. 

Logopedinja se trudi, da 

bi starši sodelovali čim 

bolj aktivno 

3 Jim povem, da je zelo pomembno, da 

delajo tudi doma, ker če bom delala 

samo jaz, sploh če so večje težave, 

potem ni pričakovati nekih rezultatov. 

Na sestanku se pove, da 

je potrebno vaje izvajati 

tudi doma 

Seznanjenost 

staršev z 

načinom 

sodelovanja 

4 Dogovorimo se za način, kako jih bom 

obveščala. 

Dogovor o načinu 

obveščanja 

Medsebojna 

komunikacija 

6 Zdaj jaz jim dam tudi normalno mojo 

telefonsko številko v primeru, da je 

karkoli nejasno, lahko kadarkoli 

pokličejo. 

Izmenjava telefonske 

številke 

43 Jaz moram, mislim, da moram, ker je 

pač moja narava dela taka, da ni prav, da 

jaz gojim neke zamere, da se nekaj nazaj 

držim, da kaj jaz vem, kažem svoj 

odklonilen odnos, ne. Mislim, da jaz 

tega ne smem
 
…, jaz pa vseeno moram 

nekje en profesionalen odnos ohraniti, 

ali mi je ali mi ni. 

Logoped mora vedno 

ohranjati profesionalni 

odnos s starši 

Strokovnost 
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49 Čim delaš z otrokom, je pomembno, 

kakšen odnos imaš s starši. 

Pri delu z otroki je 

vedno pomemben odnos 

s starši 

26 In če so že starši nekje ugotovili, da 

otrok rabi pomoč, potem se mi zdi, da je 

krasno, če mu pomagamo s skupnimi 

močmi, se pravi, da skupaj stopimo in 

logoped, starši, prav je, da je tukaj 

absolutno še zraven vzgojitelj, da nekje 

vsi vemo, kaj delamo, kako delamo, ker 

tako bomo lažje dosegali tiste cilje 

oziroma boljši napredek otroka. 

Gre za timsko 

sodelovanje, ki vodi do 

boljšega napredka otroka 

Vključenost 

širšega okolja 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 

1 Zdaj starše naročamo oziroma otroke 

naročamo glede na vrsto patologije, 

odvisno zdaj lahko na štirinajst dni, če 

gre za svetovanje, na en mesec, tri 

mesece, lahko tudi na pol leta, odvisno 

tudi, koliko stari so otroci. 

Intenzivnost obravnav je 

odvisna od vrste 

patologije in starosti 

otroka 

 

 

Intenzivno 

sodelovanje 

2 Vedno ko pridejo otroci k nam, so na 

obravnavi prisotni tudi starši.  

Starši so vedno prisotni 

na obravnavi 

Aktivno 

sodelovanje 

staršev 9 Medtem tudi, ko se neka obravnava 

odvija, staršem pridejo na misel 

raznorazna vprašanja, dobijo neke 

pobude. 

Staršem se med 

obravnavo pojavijo 

vprašanja 

10 Tako pa se spotoma odvija neka 

komunikacija, ki mogoče vnaprej ni 

bila, sigurno ni bila zastavljena, kako bo 

potekala. 

Spontana komunikacija s 

starši med obravnavo 

 

3 V izjemnih primerih staršem rečemo, da 

naj počakajo zunaj, če res vidimo, da 

otroci ne sodelujejo, če se res ne da na 

noben način otroka pripraviti k delu, še 

mogoče starši rečejo, poskusimo, glejte, 

boljše bo delal, če mene ne bo zraven. 

Kadar ob prisotnosti 

staršev otrok ne sodeluje, 

logopedinja starše pošlje 

ven 

 

Medsebojna 

komunikacija 

4 Proti koncu obravnave se priključijo k 

obravnavi, otroku dam za igrat in potem 

s staršem greva še enkrat skozi, kaj sva 

počela in kako naloge nadaljevati doma. 

Kadar starši niso prisotni 

na obravnavi, se 

logopedinja z njimi 

pogovori po obravnavi 

5 Predvsem zato, da vidijo, kaj doma 

početi z otrokom …, se pravi, da lahko 

starši s takim in podobnim delom 

nadaljujejo doma. 

Starši vidijo konkreten 

prikaz vaj in jih enako 

izvajajo tudi doma 

 

7 Če starša ni zraven in da mi staršu 

govorimo, kaj je otrok počel, na kakšen 

način je počel, kaj se je dogajalo, lahko 

starši to jemljejo nekako z rezervo 

oziroma »fajn« je, če na lastne oči 

Starši na lastne oči vidijo 

vse, kar se dogaja na 

obravnavi 
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vidijo vse te stvari. 

8 Tukaj je takoj jasna slika in enostavno 

ena na ena takoj zdaj lahko tudi 

rešujemo težave, probleme, ki se 

pojavljajo. 

Takojšnje reševanje 

težav, ki se pojavijo 

 

11 Starš je v veliko pomoč pri tem, ne 

samo mi njim, ampak starši tudi nam, 

ker so v bistvu oni tisti, ki otroka 

najbolje poznajo. Veliko informacij 

lahko oni meni posredujejo, ker je lahko 

spet otrok doma čisto drugačen kot 

tukaj. 

Starši posredujejo 

informacije o otroku 

 

20 Absolutno s staršem komunicirava in 

izmenjujeva mnenja … drugače pa, 

seveda, si izmenjujemo mnenja, 

upoštevamo drug drugega. 

Komuniciranje in 

izmenjava mnenj s starši 

 

 

23 Otroka jaz ocenim, s staršem gremo tudi 

skozi to, potem ko naredim oceno 

govorno-jezikovne komunikacije. 

Skupaj s starši pogledamo in tudi on 

pove, če se mu kje zdi, da pa to ni tako, 

kot jaz vidim, greva skozi to, da vidi 

starš, kje so te stvari, ki si jih mogoče 

on drugače razlaga. 

Izmenjava informacij in 

pogovor ob oceni 

govorno-jezikovne 

komunikacije 

18 Če ne morejo priti, da se opravičijo. Doslednost staršev 

24 Staršu mi predstavimo vse, kar se lahko 

otroku ponudi, kaj bi za njegov razvoj 

in za njega bilo najboljše pa tudi za celo 

družino, kaj bi bilo najboljše. 

Staršem se predstavijo 

najboljše možnosti za 

celotno družino 

12 Dostikrat pride tudi do tega, da starš 

začuti neko pristnost oziroma zaupanje 

vzpostavi. 

Starši vzpostavijo 

zaupanje 

 

Vzajemna 

podpora 

13 Velikokrat pride tudi do tega, do 

kakšnih takih čustev, da starš enostavno 

ne zmore več, se tudi razjoka, lahko tudi 

pridejo ven stvari, ki sploh niso vezane 

na otroka, ne. Svoje stiske ven spravi. 

Starši povejo o svojih 

stiskah 

 

14 Res, mi smo pravno strokovnjaki za to 

delo. 

Logoped je strokovnjak 

za govorno-jezikovno 

področje 

Strokovnost 

15 Za otroka pa je strokovnjak starš. Starši so strokovnjaki za 

otroka 

16 Imamo tudi eno zgibanko …, smo 

oblikovali eno zgibanko, kjer je vse 

opisano, kakšen pristop imamo pri nas, 

kakšne načine sodelovanja, kaj tudi 

pričakujemo od staršev, kaj lahko oni od 

nas, kaj mi od njih. 

Preko zgibanke 

logopedinja staršem 

predstavi, kako bo 

potekalo sodelovanje 

 

Seznanjenost 

staršev z 

načinom 

sodelovanja 

17 En vprašalnik oziroma ja, obrazec, kjer 

se starš takoj že na prvem pregledu 

Starši podpišejo obrazec, 

kjer dovoljujejo 
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opredeli do tega, ali lahko podatke 

posredujemo naprej, ali lahko 

kontaktiramo z drugimi, ki sodelujejo z 

otrokom, recimo z vrtcem, vzgojiteljico. 

Podatke naprej v smislu, da otroka 

napotimo še k psihologu, pa damo že te 

podatke tudi našemu psihologu, ne. Če 

ga lahko napotimo k dodatnim 

strokovnjakom, če ga lahko snemamo, 

če lahko to, to, to … 

sodelovanje z drugimi 

institucijami, snemanje, 

posredovanje podatkov 

drugim strokovnjakom 

 

21 Seveda upoštevam tudi mnenja in želje 

staršev, ne samo mnenje, kakšno imajo, 

tudi želje, ki jih ima starš. 

Logopedinja upošteva 

mnenja in želje staršev 

Skupno delo 

22 Te cilje, lahko rečem, da skupaj 

postavimo. 

Logopedinja in starši 

skupaj zastavijo cilje za 

otroka 

26 Tudi staršu rečemo, »poglejte, 

svetujemo vam to«. 

Staršem se svetuje, kaj bi 

bilo najboljše 

27 Vi se lahko odločite drugače, ravnajte 

tako, da boste vi zadovoljni, da boste 

imeli občutek, da ste naredili za otroka 

tako, kot mislite vi, da je prav. 

Starši se sami odločijo 

tako, da bodo zadovoljni 

32 Skupaj s staršem določimo, česa bi se 

lahko držali, kaj bi lahko speljali, kaj bi 

lahko v okviru njihovih zmožnosti in 

finančnih in takšnih in drugačnih možno 

naredili. 

Skupaj s starši se odloči 

za najoptimalnejšo 

rešitev 

 

19 Pri teh težjih patologijah pa vseeno 

želimo, da gre za timsko sodelovanje 

…, potrebno je od usmerjanja do 

sodelovanja z vrtcem, s psihologi, tudi 

pedopsihiatri in psihiatri za starše, vse. 

Timsko sodelovanje pri 

težjih patologijah 

Vključenost 

širšega okolja 

25 Vedno res gledamo na to tudi otrokovo 

ožje in širše okolje, vključujemo tudi 

vrtec, vsi so vključeni v to. 

Sodelovanje s celotno 

otrokovo družino in z 

vrtcem 

56 Sodelovanje tudi z vrtcem. Vrtec je tudi 

zelo pomemben, ker večji del dneva pa 

je v vrtcu, absolutno je treba 

vzgojiteljem tudi povedati. 

Pomembno je 

sodelovanje z vrtcem 

 

28 Ne silim pa starša v to, niti nisem za to, 

da starša prepričujem ali v njegove 

težave, v diagnozo, ki jo ima. Starša v to 

ne prepričujem in tudi zato nismo. 

Logopedinja staršev ne 

sili in ne prepričuje 

 

 

 

Učinkovit način 

komunikacije 

strokovnjaka 

29 Nujno pa moramo mi staršu povedati o 

tem, ne zato, ker nam je težko to vleči v 

nedogled in govoriti saj bo, saj je vse v 

redu. 

Treba je realno povedati 

stvari 

30 Vse to na primeren način in postopoma, 

seveda. 

Primeren način podajanja 

informacij 
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31 Moramo imeti tudi eno rešitev, ne 

smemo jim mi nekaj povedati, takole pa 

takole je z vašim otrokom, in ga potem s 

tem pustiti, da on gre. Mi moramo na to 

imeti odgovore in rešitve. 

Za povedano je vedno 

treba imeti rešitve 

 

 

Iz opisov, kako logopedinje sodelujejo s starši, sem določila kode, ki sem jih združila v 

različne kategorije in tako določila tisto, kar je značilno za partnersko sodelovanje s starši. Te 

kategorije so: medsebojna komunikacija, učinkovit način komunikacije strokovnjaka, aktivno 

sodelovanje staršev, vključenost širšega okolja, intenzivno sodelovanje, vzajemna podpora, 

seznanjenost staršev z načinom sodelovanja, skupno delo in strokovnost. 

Vse intervjuvane logopedinje so povedale stvari, ki sem jih združila v kategorijo medsebojna 

komunikacija. V to kategorijo sem uvrstile vse odgovore, ki so se nanašali na kakršenkoli 

pogovor med logopedom in starši, na izmenjavo informacij in mnenj, na dogovor, na možnost 

postavljanja vprašanj s strani staršev in na konkreten prikaz vaj, kjer je ta medsebojna 

komunikacija še posebej izrazita. To je skladno z avtorjema Drummond (1991, v Kodele, 

2011) in Hornby (2000), ki izpostavita medsebojno oziroma dvosmerno komunikacijo kot 

značilnost partnerskega sodelovanja.  

Vse logopedinje so tudi izpostavile stvari, ki so združene v kategorijo Aktivno sodelovanje 

staršev. Gre za prisotnost staršev na terapiji, udeležbo staršev na predavanjih in govorilnih 

urah, izvajanje vaj doma, izvajanje vaj v času obravnave ter spontano komunikacijo med 

obravnavo. Kljub temu da so logopedinje izpostavile, da morajo starši biti aktivni, pa Novljan 

(2004) meni, da morajo strokovnjaki staršem prepustiti odločitev, koliko dela bodo prevzeli 

pri terapiji in na kakšen način se bodo vključili v obravnavo zato, da so cilji realni. 

V kategorijo Intenzivno sodelovanje spadajo vsakodnevni stiki s starši, srečevanje s starši je 

enkrat tedensko in pogostost srečevanj je odvisna od vrste primanjkljaja otroka. Zelo 

zanimivo se mi zdi, da se kar štiri logopedinje s starši srečujejo zelo pogosto, kar vpliva tudi 

na boljše partnerstvo s starši.  

Štiri logopedinje so omenile, da starše seznanijo z načinom sodelovanja, kar se meni osebno 

zdi prav tako pomembno pri vzpostavljanju partnerstva s starši, saj ne gre le za informiranje 

staršev, ampak tudi za educiranje. Na takšen način logopedinje izobražujejo starše za 

upravljanje otrokovega primanjkljaja na govorno-jezikovnem področju. Čeprav pa tega nisem 

zasledila v teoriji in ne vem točno, ali je to res načelo partnerstva.  

Prav tako so štiri logopedinje omenile stvari, ki so združene v kategorijo Vzajemna podpora. 

Sem spadajo pozitiven, spodbuden, odkrit in spoštljiv odnos na obeh straneh, odprtost 

logopeda in staršev ter zaupanje staršev. To je pritrditev Hornby (2000), ki vzajemno podporo 

izpostavlja kot enega izmed štirih elementov partnerstva.  

Kategorija Vključenost širšega okolja zajema sodelovanje z različnimi zunanjimi institucijami 

in različnimi strokovnjaki, sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami ter otrokovo celotno 

družino. O tem so govorile štiri intervjuvane logopedinje. Sodelovanje s celotno družino 

otroka sta poudarili tudi avtorici Watts Pappas in McLeod (2009), saj na takšen način 
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spoznamo družino in lažje upoštevamo pogoje, v katerih otrok živi, ter tako boljše 

vzpostavljamo partnerstvo. Vključenost širšega okolje je nekoliko manj omenjena v teoriji, 

ampak menim, da je zelo pozitivno, da so logopedinje izpostavile tudi ta vidik. 

Tri intervjuvanke so opisale stvari, ki sem jih združila v kategorijo Učinkovit način 

komunikacije strokovnjaka. Govorile so, da je staršem treba razlagati stvari na primerih in v 

nestrokovnem jeziku, torej, da se ne uporablja strokovnih besed, ki jih starši ne razumejo. Gre 

za to, da ko logopedinje razlagajo staršem, morajo tolmačiti iz njihovega strokovnega jezika v 

jezik običajnih ljudi. Vse stvari je treba povedati realno, staršev se ne sme siliti in 

prepričevati, za povedano pa je vedno treba imeti pripravljene rešitve.  

Tri logopedinje so povedale stvari, ki se nanašajo na kategorijo Skupno delo, kar poudarjajo 

definicije partnerstva s starši. V to kategorijo sem uvrstila odgovore, ki kažejo na 

dogovarjanje, skupne odločitve, skupno postavljanje ciljev, spraševanje in upoštevanje mnenj, 

želj in pričakovanj staršev. To skupno delo se pri partnerstvu ves čas poudarja, zato je 

zaskrbljujoče, da so ga izpostavile samo tri logopedinje. 

Prav tako so tri intervjuvanke opisale stvari, ki sem jih združila v kategorijo Strokovnost. 

Izpostavile so, da je logoped strokovnjak na govorno-jezikovnem področju, starši pa so 

strokovnjaki za otroka in logoped kot strokovnjak mora imeti s starši vedno strokoven 

oziroma profesionalen odnos. Na podlagi tega lahko pritrdim ugotovitvam O’Callaghana 

(1993, v Čačinovič Vogrinčič 1999), da pri vzpostavljanju partnerskega odnosa med učitelji 

in starši lahko pomaga zavedanje, da so oboji strokovnjaki, le da učitelji za izobraževanje in 

starši za svoje otroke.  

Glede na dobljene odgovore ugotavljam, da je sodelovanje logopedov s starši skladno z načeli 

partnerskega sodelovanja na različnih področjih. Ta področja so medsebojna oziroma 

dvosmerna komunikacija, aktivno sodelovanje staršev, vključenost širšega okolja, učinkovit 

način komunikacije strokovnjaka in skupno delo. Takšna ugotovitev je pozitivna, ker kaže na 

to, da intervjuvane logopedinje pri sodelovanju s starši delno ali v celoti uporabljajo stvari, ki 

so značilne za partnersko sodelovanje. 

Tabela 10: Kode in kategorije za tematski sklop Načela drugih oblik sodelovanja s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

1 Sodelovanje s starši poteka po 

individualiziranem programu, ko 

imamo ta srečanja dvakrat do trikrat 

na leto. 

Sodelovanje prek 

individualiziranega 

programa (ip) dvakrat do 

trikrat letno. 

Premalo 

intenzivno 

sodelovanje 

 

 

 
6 V šolstvu je sodelovanja s starši res 

bolj malo. 

Sodelovanja s starši je v 

šolstvu malo 

13 Razen če jaz vidim tisto potrebo, si 

potem starša povabim k sebi. 

Logopedinja po potrebi 

povabi starša k sebi 

2 Jaz se nekako poslužujem zvezka, 

prek katerega komuniciramo s starši. 

Tam jim zapisujem vse, kar se dela, 

kaj bi bilo potrebno, kakšne nove 

Komuniciranje s starši 

prek zvezka 

Neučinkovit 

način 

komunikacije 

strokovnjaka 
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informacije. Pa tudi dejansko na 

začetku vsakemu staršu povem, da 

lahko notri zapiše, karkoli potrebuje. 

7 Dejansko starši mislijo odločba se 

dobi in to je to …, večinoma potem 

starši dajo roke vstran.  

Ko pride odločba, se starši 

umaknejo in več ne delajo 

doma 

Neaktivno 

sodelovanje 

staršev 

 11 Ker pač pridejo na sestanek, ker 

morajo. Ne da bi bila kakšna 

negativna situacija, ampak v bistvu, če 

tega ne bi bilo, bi se izognili.  

Starši na sestanek pridejo, 

ker morajo 

12 Tisti starši potem niti ne pridejo do 

vsakega posameznega strokovnjaka 

…, ampak dejansko izpustijo, ne 

poiščejo informacij. 

Starši sami od sebe ne 

poiščejo dodatnih 

informacij 

18 Ampak starši se bolj malo udeležujejo, 

tiste, ki zanima, pridejo poslušat, tisti, 

ki pa jih ne, pa pač ne pridejo …, 

potem pa, ko dejansko nakažeš in jih 

obvestiš, da težave so, pa vsi ne 

pridejo. 

Starši se ne udeležujejo 

dodatnih predavanj in 

srečanj 

20 Dejansko potem vidiš, da starši sicer 

iščejo nekaj, ampak ko pa bi bilo 

potrebno biti aktiven, takrat pa nekako 

pustijo vse na stran. 

Starši iščejo pomoč,  

vendar ne želijo biti 

aktivni 

8 Starši so pripravljeni poslušati in so 

pripravljeni tudi kaj narediti, ampak 

po navadi je to bolj enosmerno. 

Enosmerna komunikacija Enosmerna 

komunikacija 

9 V bistvu, da mi bolj podajamo 

navodila, svetujemo, pokažemo in 

potem starši to vzamejo. 

Podajanje navodil staršem, 

svetovanje, konkreten 

prikaz stvari 

10 Večinoma pa z njihove strani ne pride 

neka informacija, da so poskusili kaj 

drugega. 

S strani staršev ni 

povratnih informacij 

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 

3 Sicer pri vajah niso prisotni. Starši niso prisotni na 

obravnavi 

Neaktivno 

sodelovanje 

staršev 10 Nekateri starši včasih kaj predlagajo, 

sami kaj spoznajo in povejo, če so prišli 

do kakšnega spoznanja, kako je vaje 

lažje izvajati. 

Malo staršev pove svoje 

predloge glede vaj 

13 Redkokdaj so starši prisotni, ko pač 

oceniš, da morajo biti zraven. 

Starši so na obravnavi 

prisotni po potrebi 

4 Ampak po vajah se njim posvetiš in jim 

razložiš vse vaje. 

Logopedinja se s starši 

pogovori po obravnavi 

Enosmerna 

komunikacija 

11 Večina pa ne, večina bolj upošteva 

samo nasvete, ki jim jih damo. 

Večina staršev samo 

posluša nasvete 

5 Zato ker so otroci bolj sproščeni. Otroci so bolj 

sproščeni, če staršev ni 

Osredotočenost 

samo na otroka 
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zraven 

6 Nekateri starši so tudi moteči, se ves čas 

vtikajo v delo, ne morejo biti tiho in 

odgovarjajo namesto otroka. 

Nekateri starši so 

moteči 

7 Veliko lažje je delati, če je otrok sam. 

 

 

 

 

Delo z otrokom je lažje, 

če je otrok sam 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

8 Predstavitve od diagnostike in program, 

ki se naredi na temelju diagnostike, 

predstavi staršem. Takrat po navadi 

komaj prvič srečamo starše. 

Prvi stik s starši je ob 

predstavitvi izdelanega 

programa za otroka 

 

Premalo 

intenzivno 

sodelovanje 

 

10 Največkrat se zgodi, da se oni kar 

strinjajo s tem, kar mi rečemo …, in 

potem se oni strinjajo s tem, največkrat. 

Večina staršev se samo 

strinja z logopedinjo 

Neaktivno 

sodelovanje 

staršev 

20 Mogoče bi lahko izpostavila odnos, da 

je strokovnjak tisti, ki vodi starša, ki mu 

govori, kaj je potrebno. 

Strokovnjak vodi starše 

 

18 Pa jim jaz pravzaprav ne razlagam, kako 

bomo sodelovali. 

Logopedinja ne razlaga, 

kako bo potekalo 

sodelovanje 

Neseznanjenost 

staršev z načinom 

sodelovanja 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

3 Opazujejo otrokovo funkcioniranje, vse 

dejavnosti, celotni diagnostični 

postopek. 

Na sistematičnem 

pregledu so starši 

opazovalci 

Neaktivno 

sodelovanje 

staršev 

 16 Kljub temu da starš ves čas sedi zraven 

in tudi otrok, ampak vseeno je kot 

spremljevalec. 

Starši so spremljevalci 

otroka 

19 Formalni so sigurno enkratno 

sodelovanje na sistematiki …, to ni tako 

partnersko sodelovanje. 

Na enkratnem 

sistematskem pregledu 

ni mogoče vzpostaviti 

partnerstva s starši 

Ni priložnosti 

za intenzivno 

sodelovanje 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

8 Takrat, ko jaz vidim recimo, da starš za 

sodelovanje s terapevtom ni 

zainteresiran ali pa da ga sploh ne 

zanima, kaj otrok z menoj dela …, jaz 

potem dostikrat tiste starše pošljem v 

naslednjih nekaj terapijah iz ambulante 

in delam potem sama z otrokom. 

Starše, ki jih ne zanima, 

kaj se dela z otrokom, 

logopedinja pošlje ven 

Neaktivno 

sodelovanje 

staršev 

11 Včasih pa drugo ne moreš kot samo to, 

da uporabiš neki tradicionalni model, da 

jim poveš, kaj si delal, in je to to in od 

njih ne pričakuješ nič. 

Nekaterim staršem samo 

poveš stvari in od njih 

ne pričakuješ nič 
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54 Potem pa se obrnem na starša in se res 

tam tiste tri minutke ali štiri, koliko jih 

imam za starša, in mu vsa posamezna 

področja podrobno razložim, kaj je 

njegov otrok dosegel, česa pa ni zmogel 

doseči. 

Po koncu preventivnega 

pregleda se s starši 

pogovori in se poda 

povratna informacija 

glede govorno-

jezikovnega razvoja 

Enosmerna 

komunikacija 

56 Na preventivnem pregledu je bolj to, da 

ti njim poročaš, kaj je bilo, kaj je otrok 

dosegel pa kaj ni dosegel. 

Na preventivnem 

pregledu gre za 

poročanje logopedinje 

55 Takšnega partnerskega odnosa ziher ne 

vzpostaviš na preventivnem pregledu. 

Na enkratnem  

preventivnem pregledu 

se ne vzpostavi 

partnerstvo s starši 

Ni priložnosti za 

intenzivno 

sodelovanje 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

5 Po navadi je to zvezek, v katerega mi 

pač delamo, in otrok naj ta zvezek nosi 

domov, starši pogledajo, kaj je, kaj sva 

delala in kaj naj delajo doma. 

Obveščanje staršev prek 

zvezka 

Neučinkovit 

način 

komunikacije 

strokovnjaka 

 

Na podlagi opisov logopedinj glede njihovega sodelovanja s starši sem določila kode in jih 

združila v kategorije, ki so v nasprotju z značilnostmi partnerstva s starši. Gre torej za načela 

drugih oblik sodelovanja s starši. To so: neučinkovit način komunikacije strokovnjaka,  

enosmerna komunikacija, neaktivno sodelovanje staršev, neseznanjenost staršev z načinom 

sodelovanja, premalo intenzivno sodelovanje in ni priložnosti za intenzivno sodelovanje ter 

osredotočenost samo na otroka. 

Največ intervjuvank, kar pet, je izpostavilo neaktivno sodelovanje staršev. Povedale so, da 

starši ne izvajajo vaj doma, na sestanek pridejo, ker morajo, starši ne iščejo dodatnih 

informacij, večina staršev se samo strinja s povedanim in ne dajo svojih predlogov, starši niso 

prisotni na obravnavi, staršev ne zanima, kaj se dela z njihovim otrokom, in od njih ne moreš 

pričakovati nič. Ena logopedinja je izpostavila, da so starši na preventivnem pregledu samo 

opazovalci in spremljevalci otroka. 

Štiri intervjuvane logopedinje so povedale tudi nekaj o pogostosti srečevanj s starši, in sicer 

da srečevanja potekajo od dvakrat do trikrat letno, po potrebi in da je prvi stik s starši ob 

predstavitvi izdelanega programa za otroka. Te odgovore sem združila v kategorijo Premalo 

intenzivno sodelovanje s starši. Dve logopedinji sta še poudarili, da se pri preventivnem 

pregledu s starši srečaš samo enkrat, če otrok nima večjih težav, in da pri enkratnem srečanju 

ni možno vzpostaviti partnerskega odnosa. Torej gre za to, da sploh ni priložnosti za 

intenzivno sodelovanje s starši. Vse to je značilno za druge oblike sodelovanja, saj je za 

vzpostavljanje in vzdrževanje partnerstva pomembno intenzivno srečevanje s starši, vsaj 

enkrat tedensko. Težava pa je v tem, da je to velikokrat nemogoče zaradi najrazličnejših 

razlogov in eden izmed njih je ta, da ni priložnosti za intenzivnejšo sodelovanje, kot je to pri 

preventivnem pregledu. Drugi razlogi so tudi veliko število otrok, ki so vključeni v terapijo in 

pridejo enkrat na mesec na vrsto in tako starši samo enkrat na mesec pridejo v stik z 

logopedinjo, ali pa v vzgoji in izobraževanju, kjer starši niso prisotni na sami obravnavi, saj 
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jim določen termin ne ustreza in se z logopedinjo srečujejo po potrebi. Če ena stran ne čuti te 

potrebe po večkratnem srečevanju, potem se srečujejo tolikokrat, kot je določeno z zakonom, 

in to je trikrat na leto. 

Tri intervjuvanke so omenile enosmerno komunikacijo. Gre predvsem za to, da starši ne 

podajo povratnih informacij, logopedinje razlagajo, poročajo, svetujejo in podajajo navodila, 

starši pa samo poslušajo. Starši tako dobijo toliko informacij, kot strokovnjak meni, da jih 

potrebujejo. Zaradi tega prihaja do slabšega razumevanja in s tem do nezadovoljstva na obeh 

straneh (Cunningham in Davis 1991, v Ličen, 2003). Vloga staršev je v tem, da sprejemajo 

informacije in napotke glede svojih otrok ter so potisnjeni v podrejeno in odvisno vlogo 

(Hornby, 2000). To pa ne vodi v partnerstvo. Zanimivo se mi zdi, da so logopedinje 

izpostavile to enosmerno komunikacijo le s tega vidika, da samo one govorijo, in ne tudi, da 

se včasih zgodi ravno obratno in govorijo samo starši. Tako je enosmerna komunikacija s 

strani staršev. Menim, da se tega toliko ne zavedajo, saj prej vidimo napake pri drugih kot 

svoje lastne.  

V kategorijo Neučinkovit način komunikacije strokovnjaka spadajo odgovori, kot sta 

komuniciranje in obveščanje staršev prek zvezka. Gre za neoseben stik in na takšen način ni 

mogoče vzpostaviti partnerstva s starši. Takšen način komuniciranja s starši uporabljata 

mobilni logopedinji, ker starši niso prisotni na obravnavah. 

Ena intervjuvana logopedinja je izpostavila, da starše posebej ne seznanja z načinom 

sodelovanja oziroma ne razlaga, kako bo potekalo sodelovanje. Prav tako je le ena 

logopedinja opisala stvari, ki sem jih združila v kategorijo Osredotočenost samo na otroka. 

Rekla je, da so starši moteči in da je lažje delati z otrokom, če starši niso prisotni na 

obravnavi. To pa ne sovpada z načeli partnerstva s starši, kar potrjujeta tudi avtorici Watts 

Pappas in McLeod (2009), ki opišeta model sodelovanja s starši. Terapevt je po njunem kot 

središče, v katerem strokovnjaki otroka obravnavajo v osami namesto v okviru družine, starši 

so videni kot del težav in ne rešitev. 

Prej sem že omenila, da ugotavljam, da je sodelovanje logopedov skladno z načeli partnerstva 

na določenih področjih. Sedaj pa tudi ugotavljam, da v nekaterih pogledih ni skladno in se 

kažejo elementi drugih oblik sodelovanja. Ti elementi so neaktivno sodelovanje staršev, 

enosmerna komunikacija, neučinkovit način komunikacije strokovnjaka in osredotočenost 

samo na otroka. Taka ugotovitev kaže na neustrezno ravnanje logopedinj in staršev oziroma  

vsaj na ravnanje, ki ga ne moremo uvrščati v polje partnerstva. Kaže tudi na to, da v teoriji 

(vsaj nekatere) poznajo, kako naj bi bilo videti partnerstvo, kot kaže, pa to šepa v praksi. Le 

pri opisu sodelovanja s starši logopedinje L7 nisem zasledila ničesar, kar ne bi bilo značilno 

za partnerstvo, zato sklepam, da je edina izmed intervjuvank, ki s starši vzpostavlja pravi 

partnerski odnos, ki se sklada z načeli partnerstva. 

3.4.3. Raziskovalno vprašanje 3 (RV 3) – Ovire pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

S kakšnimi težavami, ovirami se logopedi srečujejo pri vzpostavljanju partnerskega 

sodelovanja s starši? 
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Tabela 11: Kode in kategorije za tematski sklop Ovire pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

58 Če o starših že kaj veš oziroma če jih 

poznaš. 

Osebno poznanstvo 

staršev 

Ovire pri 

strokovnjaku 

63 Lahko pa tudi osebnostno, saj včasih 

enostavno s katerimi starši ne prideš 

skupaj. 

Osebnost logopeda 

28 Da sta mogoče eden ali pa dva starša 

pripravljena na takšno partnerstvo. 

Nepripravljenost staršev 

vzpostaviti partnerstvo 

Ovire pri starših 

59 Pri starših je tudi odvisno, kaj so 

mogoče že o tebi slišali, kakšne 

informacije. 

Predhodne informacije 

staršev o logopedu 

60 Da ne sprejemajo, da ima otrok težave 

…, se postavijo v bran. 

Nesprejemanje težav 

otroka 

63 Lahko pa tudi osebnostno, saj včasih 

enostavno s katerimi starši ne prideš 

skupaj. 

Osebnost staršev 

61 Zdaj v sistemu pa je v bistvu problem, 

da so ure tako nastavljene, da težko 

prideš do staršev. 

Neustrezna nastavitev ur Ovire v sistemu 

62 Pa tudi se mi zdi, da je sistem tako 

nastavljen, da imajo starši občutek, da 

sedaj ne bo več potrebno sodelovati. 

Zdaj smo dali otroka v sistem, toliko 

pomoči ima, zdaj ga imate …, se v 

bistvu preloži delo na institucijo, delo na 

sistem. 

Preložitev dela na 

institucijo 

65 Ta svetovalna ura še vedno ni tako 

dodelana, kot bi morala biti. 

Nedodelanost 

svetovalnih ur v okviru 

odločbe 

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 

40 Zdaj je veliko težav s temi službami, s 

temi odsotnostmi, ker starši ne morejo 

več tolikokrat pripeljati otroka, zato 

velikokrat prihajajo dedki, babice ali pa 

kdo drug.  

Na obravnave z otrokom 

ne prihajajo starši 

Ovire pri starših 

43 Ne dajo si dopovedati, kako je to 

pomembno, da morajo biti točni. 

Nedoslednost staršev pri 

prihajanju na obravnave 

44 Eni pač jemljejo to bolj tako, da pač 

prihajajo, da izpolnijo svojo dolžnost, 

vendar za to ne naredijo nič ali pa zelo 

malo. 

Starši so neaktivni 

45 Najdejo se takšni, da jim celotno trajanje 

terapije ne moreš dopovedati, za kaj gre.  

Drugačna pričakovanja 

staršev od logopeda 

41 Ker enostavno starši si ne morejo 

dovoliti, da bi toliko izostajali iz službe. 

Starši v službi ne dobijo 

prosto 

Ovire v sistemu 

46 Če je kakšen takšen primer kompleksnih Omejeno znanje Ovire pri 
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težav, se mogoče včasih malo loviš in ne 

veš, kje začeti …, lahko pa so tudi 

kakšne vedenjske motnje pri otroku in je 

neobvladljiv, tam se po navadi lovim in 

ne vem, kako bi začela.  

logopedinje strokovnjaku 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

56 Mi smo pač taki, kot smo, na en način 

funkcioniramo v življenju in 

komuniciramo …, imam pa recimo 

težave včasih s kakšnimi otroci, ki rabijo 

več strukture. 

Osebnostne lastnosti 

logopeda 

 

ovire pri 

strokovnjaku 

58 Ta občutek, da ne naredim dovolj v eni 

obravnavi. 

Slab
 
občutek glede 

obsega dela na eni 

obravnavi 

59 Ali pa da mi otrok ne gre naprej, ko bi že 

moral. 

Nenapredek otroka 

57 Isto tako tudi z nekaterimi starši najdeš 

takoj boljši kontakt kot pa z drugimi. 

Osebnostne lastnosti 

staršev 

Ovire pri starših 

60 Eni starši imajo to lastnost, da recimo ne 

pridejo tiste termine, ko jih naročiš. 

Potem se spet za nekaj časa naročijo, 

spet ne pridejo, ne javijo. 

Nedoslednost staršev pri 

prihajanju na obravnave 

61 To so kar neke spretnosti in eni starši 

včasih tega ne zmorejo. 

Nezmožnost staršev za 

delo z otrokom 

62 Včasih pa se mi zdi, da se dogaja, da 

zahtevajo neke stvari, ki niso realne. Na 

primer število obravnav, pogostost 

obravnav, neke določene rezultate v 

obravnavi. 

Nerealne zahteve staršev 

50 Dostikrat starši rečejo, da doma včasih 

ne gre, ne vedo, kako, ali pa pride do 

nekih vedenjskih težav zaradi 

nezmožnosti komunikacije, zato bi bila 

idealna možnost, da gre logoped …, 

ampak pri nas nam programi tega ne 

omogočajo. 

Ni možnosti logoped na 

domu 

 

Ovire v sistemu 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

52 Kadrovska podhranjenost, sigurno 

otežujejo te dostopnosti in intenziteto pri 

povezovanjih.  

Pomanjkanje logopedov 

 

Ovire v sistemu 

53 Tako oddaljenost od doma. Velika oddaljenost 

ambulant od doma 

54 Od čakalnih dob. Dolge čakalne dobe 

40 Seveda, če ni napredka pri otroku. Nenapredek otroka Ovire pri 

strokovnjaku 55 V mojem primeru, ker kar precejkrat ali 

odpovem obravnavo ali prestavim na 

drug dan. 

Pogosto odpovedovanje 

in prestavljanje obravnav 
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58 V vsakem primeru pač nekateri mogoče 

že osebni karakter. Nekdo ima bolj 

občutek prilagodljivosti, sprejemljivosti 

staršev v odnosu in nekateri pač manj. 

Osebnostne lastnosti 

logopeda 

38 Kar formalizira, je že sama stavba, 

zdravstveni dom in to tudi že nek 

formalni odnos pričakuje. 

Pričakovanje formalnega 

odnosa s strani staršev 

Ovire pri 

starših 

56 Premajhna osveščenost staršev Premajhna osveščenost 

staršev 

57 Pomanjkanje izkušenj staršev s tega 

vidika. 

Pomanjkanje izkušenj 

staršev 

59 Enako velja tudi za starše. Vsak ima 

pravico odločanja, komu in kdaj, na 

kakšen način. 

Osebnostne lastnosti 

staršev 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

46 Da je vedno premalo časa, premalo 

časa, ki bi si ga pač lahko kot logoped 

vzel za starša, da bi mu razložil ene 

stvari, še posebej pri kakšni težki 

patologiji. 

Premalo časa za 

posameznega starša 

Ovire v sistemu 

47 Ker je komunikacija s starši zelo 

zahtevna …, da nismo kompetentni za 

to. 

Nekompetentnost 

logopeda za komunikacijo 

s starši 

48 Da logopedov pa strokovnjakov ne 

pošilja na neka izobraževanja ali v 

tujino zvezi s komunikacijo. 

Nepošiljanje logopedov 

na izobraževanja v zvezi s 

sodelovanjem s starši 

49 Včasih pač prekinem starša prehitro pa 

bi še mogoče rad kaj povedal. 

Prekinjanje staršev med 

pogovorom 

Ovire pri 

strokovnjaku 

50 Pa poskusiš staršu nekako vsiliti svoje 

mnenje pa tudi veš, da ni prav. 

Vsiljevanje mnenja 

logopedinje staršem 

51 Včasih pač ne sprejmejo tistega ali pa 

uporabijo kakšno zanikanje – saj moj 

otrok pa že ni takšen ali pa … 

Zanikanje in 

nesprejemanje težav 

otroka s strani staršev 

Ovire pri 

starših 

52 Dostikrat z otroci tudi babice pa dedki 

vadijo. 

Pomanjkanje časa za delo 

doma 

53 Je pa vsekakor ovira, če starš ne govori 

slovensko. Da mu potem moraš ti 

podati informacijo, da je njegov otrok 

avtist ali pa da ima otrok motnjo v 

duševnem razvoju, pa si ne 

predstavljam, no. 

Nerazumevanje 

slovenskega jezika s 

strani staršev 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

39 Zdaj sigurno jaz nisem idealna.  Osebnostne lastnosti 

logopeda 

Ovire pri 

strokovnjaku 

46 V največji meri je to sodelovanje 

odvisno od same osebnosti človeka. Eni 

so sposobni, drugi pač niso sposobni. 

Osebnost logopeda 
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Mislim, da je to res, največ je v samem 

ali ti je dano ali ti ni dano, saj se lahko 

trudiš pa vse. 

40 Vsi starši niso idealni. Tako je, ni 

vedno, z vsakim človekom pač ne moreš 

res tako super sodelovati, da tako rečem. 

Osebnostne lastnosti 

staršev 

Ovire pri starših 

41 Zdaj včasih, zdaj mogoče se staršem zdi, 

da moje delo ni pomembno. 

Staršem delo logopeda ni 

pomembno 

42 Mogoče starši tudi včasih ne morejo 

sprejeti, da pa jim ti nekaj poveš na ta 

način, mogoče bi katerim morala kaj v 

»celofan« zaviti pa jim to drugače 

povedati. 

Način sporočanja 

informacij 

 

 

 

44 Vse te, za mene še vedno, formalnosti. 

Mislim, da imajo kar velik vpliv. Vse, 

vse, vse, vsako malenkost je treba 

zapisati. Tako, da to se mi zdi, meni 

osebno velika ovira. 

Preveč pisanja 

dokumentacije 

Ovire v sistemu 

45 Ta zakonodaja se mi zdi, da postaja 

vedno bolj, kaj jaz vem, se mi zdi, da 

dela vsa ta zakonodaja zdaj kot eno 

mejo, ker ni več tiste sproščenosti, ne 

moreš tak, ampak se je točno, točno 

pravil potrebno držati, čeprav včasih 

vemo, da bi lahko, če bi lahko to 

zaobšli, bi bilo veliko bolj enostavno in 

veliko lažje in za enega in za drugega. 

Zakonodaja 

47 Tako da mislim tak ene take, saj so ene 

smernice, dobijo študenti …, ampak ja, 

vsekakor pa mislim, ne vem, če 

študentje dobijo dovolj tega znanja, 

mislim, da ne. 

Premajhna 

usposobljenost 

logopedov za 

sodelovanje s starši ob 

koncu študija 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 

82 Recimo vse tisto, kar sem prej rekla, da 

je potrebno. Od te strokovnosti, samo-

zavesti, avtonomije, če tega nimaš, ne. 

Nestrokovnost, 

nesamozavest, 

neavtonomnost logopeda 

Ovire pri 

strokovnjaku 

83 Tudi neizkušenost. Neizkušenost logopeda 

84 S strani staršev spet to zaupanje, da 

nimajo zaupanja. 

Nezaupanje staršev Ovire pri starših 

85 Spet osebnost staršev, kakšna je. Ti 

lahko narediš ne vem kaj, pa ne bodo 

oziroma vsaj tisto, kakor ti znaš. Nekdo 

drug, mogoče ko bo k nekomu drugemu 

prišel, pa bo tam lahko se odprl pa bo ta 

starš lahko čisto drugače sodeloval. 

Osebnostne lastnosti 

staršev 

86 To pa absolutno, da je premalo 

logopedov. 

Pomanjkanje logopedov Ovire v sistemu 

87 Če tako pogledam, tukaj sem se vse v Premajhna 
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bistvu res mogla sama, sam iti skozi to 

delovno dobo, skozi napake pa skozi 

uspehe pa skozi vse, se nekako kališ pa 

učiš pa sam, kolikor si angažiran. Zdaj 

ja, seveda, absolutno bi moglo biti pa ne 

samo za to partnerstvo, za marsikaj bi 

bilo potrebno na faksu že poskrbeti. 

usposobljenost 

logopedov za sodelovanje 

s starši ob koncu študija 

88 Ni teh timov, nekih centrov, kjer bi 

lahko mogoče več. 

Ni centrov za celostno 

obravnavo posameznih 

motenj 

 

Odgovore vseh intervjuvanih logopedinj sem razvrstila v tri kategorije. Te kategorije so Ovire 

pri strokovnjaku, Ovire pri starših in Ovire v sistemu. Pri vseh intervjuvankah so se pojavile 

te tri vrste ovir.  

Intervjuvanke so naštele najrazličnejše ovire pri strokovnjakih, kot so osebnost logopeda, 

osebno poznanstvo staršev, neznanje logopeda, nenapredek otroka, slab občutek glede obsega 

dela na eni obravnavi, pogosto odpovedovanje in prestavljanje obravnav, prekinjanje staršev 

med pogovorom, vsiljevanje svojega mnenja staršem, način sporočanja informacij, 

nestrokovnost logopeda, nesamozavest logopeda, neavtonomnost logopeda in neizkušenost 

logopeda. Na tem mestu so logopedinje kot bistveno oviro izpostavile osebnost oziroma 

osebnostne lastnosti logopeda, saj so kar štiri to naštele kot pomembno oviro pri 

vzpostavljanju partnerstva. Sledi nenapredek otroka, kar sta izpostavili dve intervjuvani 

logopedinji. Kot sem zapisala že v teoretičnem delu, so za premoščanje raznih ovir, ki 

izhajajo iz strokovnjaka in nastanejo pri delu s starši, nujne pedagoška razgledanost in 

strokovnost, zavzetost za otrokov ali mladostnikov razvoj, osebnostna zrelost in sposobnost 

vzpostavljanja pristnih človeških stikov s starši (Valentinčič, 1981, v Kalin, 2009). 

V kategorijo Ovire pri starših sodijo nepripravljenost staršev vzpostaviti partnersko 

sodelovanje, predhodne informacije staršev o logopedu, nesprejemanje težav otroka, osebnost 

staršev, na obravnave z otrokom ne prihajajo starši, nedoslednost staršev pri prihajanju na 

obravnave, starši so neaktivni, drugačna pričakovanja staršev od logopeda, nezmožnost 

staršev za delo z otrokom, nerealne zahteve staršev, pričakovanje formalnega odnosa s strani 

staršev, premajhna osveščenost staršev, pomanjkanje izkušenj staršev, pomanjkanje časa za 

delo doma, nerazumevanje slovenskega jezika, delo logopeda staršem ni pomembno in 

nezaupanje staršev. Intervjuvanke so kot bistveno oviro pri starših izpostavile osebnost 

oziroma osebnostne lastnosti staršev, ker jih je kar pet naštelo to kot oviro. Sledi 

nesprejemanje težav otroka, kar sta našteli dve logopedinji. Prav tako sta dve logopedinji 

izpostavili nedoslednost staršev pri prihajanju na obravnave.  

V zadnjo kategorijo sem združila ovire v sistemu. Te so neustrezna nastavitev ur, preložitev 

dela na institucijo, nedodelanost svetovalnih ur v okviru odločbe, starši ne dobijo prosto v 

službi, ni možnosti logoped na domu, pomanjkanje logopedov, velika oddaljenost ambulant 

od doma, dolge čakalne dobe, premalo časa za posameznega starša, nekompetentnost 

logopeda za komunikacijo s starši, nepošiljanje logopedov na izobraževanja v povezavi s 

sodelovanjem s starši, preveč pisanja dokumentacije, zakonodaja, premajhna usposobljenost 
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logopedov za sodelovanje s starši ob koncu študija in ni centrov za celostno obravnavo 

posameznih motenj. Intervjuvane logopedinje so kot bistveni oviri v sistemu navedle 

pomanjkanje logopedov in premajhno usposobljenost logopedov za sodelovanje s starši ob 

koncu študija, ker sta vsako oviro izpostavili dve logopedinji. Tudi Epstein (1985, v Hornby, 

2000, str. 5) »izpostavlja, da večina učiteljev ni deležna, ali pa le v manjši meri, usposabljanja 

za delo s starši tako v okviru dodiplomskega izobraževanja kot kasneje v okviru dodatnega 

izpopolnjevanja«. 

Vidimo lahko, da so intervjuvanke podale veliko število različnih ovir za vzpostavljanje 

partnerstva s starši. Največ ovir so izpostavile pri ovirah pri starših, kar pomeni, da vidijo pri 

starših glavne težave za vzpostavljanje partnerstva. Takšna ugotovitev kaže tudi na to, da 

logopedinje ne razumejo povsem, kaj je to partnerstvo, ker večino ovir vidijo v starših. Po 

številu nato sledijo ovire v sistemu in na koncu so ovire pri strokovnjaku. Ugotavljam, da se 

te številke zelo malo razlikujejo med seboj, zato je kombinacija vseh treh vrst ovir tista, ki 

vpliva na vzpostavljanje partnerstva s starši. Tudi avtorji Kalin (2009), Logar (2012), Hornby 

(2000) in Resman (2009) so izpostavili vse tri vrste ovir za vzpostavljanje partnerstva s starši. 

3.4.4. Raziskovalno vprašanje 4 (RV 4) – Pomembni dejavniki pri vzpostavljanju 

partnerstva s starši in učinkovita sredstva za vzpostavljanje tega partnerstva 

Kaj je po mnenju logopedov pomembno pri vzpostavljanju partnerstva s starši in katere  

načine vzpostavljanja partnerstva vidijo kot učinkovite ter kako to utemeljujejo? 

Tabela 12: Kode in kategorije za tematski sklop Pomembni dejavniki pri vzpostavljanju partnerstva s 

starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

44 Jaz mislim, da kot strokovnjak moraš 

biti dokaj odprt. 

 

Odprtost logopeda Osebnostne 

lastnosti 

strokovnjaka 

45 V neki smeri ne smeš biti superioren, po 

drugi strani pa dejansko moraš biti. 

Kompetentnost logopeda 

na govorno-jezikovnem 

področju 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 

46 Pa tam, kjer ti nisi, pa staršu pustiš, da je 

on tisti močnejši. 

Superiornost starša na 

njegovem področju 

Izkušnje 

oziroma znanje  

staršev 

48 Ko starši opazijo težave in starši sami 

poiščejo pomoč. 

Samoiniciativa staršev, 

da poiščejo pomoč 

Motivacija 

staršev 

49 Motivacija staršev oziroma 

samomotivacija staršev, bi lahko rekli. 

Motivacija staršev za 

sodelovanje 

47 Kako oboji gledamo na težave otroka. V 

bistvu, da pridemo na isto gledanje. 

Enako gledanje na 

težave 

 

Pričakovanja 

strokovnjakov 

in staršev 

50 In potem, da so tudi pričakovanja enaka. Enaka pričakovanja 

logopeda in staršev 

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 
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30 En primeren način, kako staršu 

predstaviš celotno stvar, na kakšen način 

mu podaš težavo …, moraš se spustiti na 

nivo starša. 

Primeren način 

podajanja informacij 

staršem 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 

31 Da ga poskusimo razumeti. Razumevanje staršev Empatija 

strokovnjaka 

32 Da povejo dejansko stanje, da ne tajijo 

določenih stvari …, da so iskreni. 

Iskrenost staršev Osebnostne 

lastnosti staršev 

33 Pomembna je tudi njihova pripravljenost 

za sodelovanje. 

Motivacija staršev za 

sodelovanje 

Motivacija 

staršev 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

38 Način pogovora. Primeren način 

podajanja informacij 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 
45 Neke stvari recimo vedeti razložiti. Znati razložiti nekatere 

stvari 

39 Da je prisotna ta odprtost že na začetku, 

da se jim predstavim in da niti toliko jaz 

ne govorim, ampak jih na začetku 

vprašam, kaj želijo, zakaj so prišli, kaj se 

njim zdi.  

Odprtost logopeda Osebnostne 

lastnosti 

strokovnjaka 

40 V bistvu tudi, da sprejemaš to, kar oni 

rečejo, ne glede na to, kaj si o tem misliš, 

da sprejemaš brez neke kritike. 

Sprejemamo to, kar recimo oni povejo o 

otroku. 

Sprejemanje informacij 

od staršev 

Empatija 

strokovnjaka 

41 Ali pa recimo tudi njihova pričakovanja. Sprejemanje 

pričakovanj staršev 

42 Motivacija se mi zdi zelo pomembna. Motivacija staršev za 

sodelovanje 

Motivacija 

staršev 

43 Starš je motiviran, ko vidi neke 

spremembe na otroku. 

Motivacija staršev za 

delo, ko pri otroku 

opazijo napredek 

44 Predvsem pa ga na začetku pridobiš s 

tem, če otrok rad pride. Če otrok rad 

pride, potem tudi starš rad pride. 

Motivacija staršev za 

delo, če otrok rad 

prihaja na obravnave 

46 So otroci, ki imajo težke motnje in imajo 

že dolgo zgodovino nekih zdravstvenih 

težav, veliko so bili po bolnicah, raznih 

ambulantah in raznih pregledih. Mogoče 

še imajo druge obravnave, fizioterapevta, 

delovnega terapevta, še enega logopeda. 

Različne izkušnje 

staršev 

Izkušnje 

oziroma znanje 

staršev 

55 Zelo »fajn« je, če starša tudi pohvališ …, 

pomembno je, da pohvališ tam, kjer je 

dobro. 

Pomembno je povedati  

pohvalo staršem 

Učinkovita 

komunikacija 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

39 Sam prostor, sam izgled, sama 

opremljenost samega prostora, sami 

Izgled in opremljenost 

prostora 

Prostor 

obravnave 
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didaktični materiali … 

41 Tudi starš izgubi smisel prihajanja na 

obravnavo. 

Motivacija staršev za 

sodelovanje 

Motivacija 

staršev 

25 Mora biti strokovnjak res kompetenten, 

opremljen tako z veščinami s področja 

svoje stroke kot tudi z načinom 

komunikacije, načinom pristopa, 

razumevanjem, z odprtostjo. 

Opremljenost logopeda z 

različnimi veščinami 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 

42 Jaz kot strokovnjakinja morem tole 

ovrednotiti. Če jaz nisem dovolj 

kompetentna oziroma pač se vidi, da 

nekako ne gre, potem je tudi moja 

dolžnost, da otroka napotim k drugemu 

strokovnemu delavcu. 

Kompetentnost logopeda 

na govorno-jezikovnem 

področju 

44 Veliko staršev, ki je iz tega naslova 

slišanih oziroma imajo pozitivne 

izkušnje. 

Pozitivne izkušnje 

staršev 

Izkušnje 

oziroma znanje 

staršev 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

29 Vpliva sigurno počutje osebe, kako se v 

tistem trenutku počutiš, si dobre volje, si 

slabe volje, imaš kakšne težave. 

Počutje logopeda Osebnostne 

lastnosti 

strokovnjaka 

30 Vpliva sigurno to, če si imel že prej 

kakšen odnos s temi starši, če jih že od 

prej poznaš. 

Predhodno poznanstvo 

staršev 

31 Višja kot so pričakovanja staršev, višje 

kot so neke želje pa da ti kot 

strokovnjak veš, da mogoče to ne bo 

mogoče doseči pri njihovem otroku, 

težja je potem komunikacija s starši. 

Pričakovanja in želje 

staršev 

Pričakovanja 

staršev 

32 Recimo lahko bi rekli učinkovita 

komunikacija, da tudi vpliva na 

vzpostavljanje partnerstva s starši …, 

učinkovita pa uspešna 

Učinkovita in uspešna 

komunikacija 

Učinkovita 

komunikacija 

33 Zdaj če so bili prisiljeni priti v 

ambulanto s svojim otrokom, pa ne 

opažajo težav, potem sigurno motivacija 

ni visoka po sodelovanju pa po nekem 

partnerskem odnosu, ne. Če pa so oni 

sami izrazili željo, recimo pa vidijo, da 

je z njihovim otrokom nekaj narobe, da 

si želijo nekaj spremeniti, potem pa je 

motivacija zelo visoka z njihove strani. 

Motivacija staršev za 

sodelovanje 

Motivacija 

staršev 

58 Tudi če so starši še tako proti pa če 

otrok rad pride, bodo oni to prej ali slej 

sprejeli. 

Motivacija staršev za 

delo, če otrok rad prihaja 

na obravnavo 

34 Z moje strani kot strokovnjaka pa mora 

biti motivacija vedno visoka pri vsaki 

terapiji. 

Motivacija logopeda za 

sodelovanje 

Motivacija 

strokovnjaka 
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35 V Sloveniji je zelo malo seminarjev, 

predavanj na temo komunikacije s starši, 

prav z logopedom jih sploh ni, mislim, 

jaz jih ne poznam …, je pa zelo 

pomembno, pa jaz mislim, da bi zelo 

logopedom koristilo. 

Kompetentnost logopeda 

za sodelovanje s starši 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

27 Staršem je treba realno predstaviti 

videnje, kako vidim jaz otroka, kje so 

otrokove dobre stvari, njegova močna 

področja, kje, kaj so njegova šibka 

področja, in tudi ne dati, mislim, dajati 

nekega lažnega upanja …, se pravi, 

staršem predstavim stvari tako, kot 

dejansko so, ne jih zavijati v »celofan«.
 
 

 
odkrit način podajanja 

informacij 

 

 

 

 

 

 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 

28 Da en čisto pozitiven odnos in do otroka 

in do staršev. 

Pozitiven odnos 

logopeda do otroka in 

staršev 

30 Če imajo starši kakršnokoli težavo, da 

jim daš vedeti, da si jim na razpolago. 

Jaz jim dam vedeti, da me lahko 

kadarkoli pokličejo. 

Dostopnost logopeda za 

starše 

29 Pripravljenost za sodelovanje. Pripravljenost logopeda 

za sodelovanje s starši 

Motivacija 

strokovnjaka 

31 Ali me sprejemajo kot nekoga, ki pač, 

kaj jaz vem, prihaja, ker pač, kot da 

nimaš kaj drugega početi, potem je to 

sodelovanje sigurno malo težje, ker zdaj 

nekateri starši pač, ali ne uvidijo, ali ne 

želijo uvideti, ali kakorkoli ne, pa si 

mislijo pač dobro, če je že tam, potem pa 

pač naj bo. Starši so takšni ali drugačni, 

ali te sprejmejo ali te ne sprejmejo, saj 

tudi včasih ni nujno, da te sprejmejo, ker 

nismo vsi ljudje vsem všeč. 

Sprejemanje logopeda s 

strani staršev 

 

Osebnostne 

lastnosti staršev 

32 Tudi ni nujno, da sem jaz vsem staršem 

všeč, mogoče bi koga drugega dosti rajši 

sprejeli, ampak mislim, da je to 

človeško, eni so nam všeč, eni nam niso 

všeč. 

Osebnost logopeda Osebnostne 

lastnosti 

strokovnjaka 

33 Če si starši res želijo, da bi otrok čim 

prej prebrodil te govorne ali kakršnekoli 

težave, potem absolutno te sprejmejo 

čisto drugače, kot pa če jih v bistvu niti 

ne uvidijo, pa sem jim te težave sploh ne 

zdijo, jim ne dajejo neke vrednosti. 

Motivacija staršev za 

delo 

Motivacija 

staršev 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 
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57 Strokovnost strokovnjaka sigurno, da si ti 

nekako gotov v to, da ti to zmoreš, da ti 

to dovolj dobro znaš, da dovolj stvari veš 

o teh stvareh, mislim, da imaš dovolj 

znanja o teh stvareh. 

Strokovnost logopeda 

 

 

 

 

Potrebna znanja 

oziroma 

kompetence 

strokovnjaka 

58 Absolutno tudi avtonomen pri svojem 

delu, samostojen, da imaš ti vodstvo, ki te 

podpira, ki ti ne nalaga, kaj moraš ti, sam 

dovolj veš. 

Avtonomnost logopeda 

 

61 Zaupanje vase sigurno, samozavest ali 

kako naj rečem. 

Samozavest logopeda 

59 Sigurno, kilometrina je pomembna, da do 

tega prideš. 

Izkušnje logopeda Izkušnje 

strokovnjaka 

60 Jaz mislim tudi, da karakter, 

temperament logopeda, sigurno. Nekdo 

zelo težko, so tudi stvari, ki jih moraš 

sporočiti, nekdo zelo težko pove … 

Osebnost logopeda Osebnostne 

lastnosti 

strokovnjaka 

67 Mi smo tudi lahko kdaj slabe volje, takšni 

in drugačni … prideš ti tudi z 

raznoraznimi stvarmi v službo, pa moraš, 

jaz pravim, vedno biti nasmejan in ko je 

starš pred vrati, mora imeti občutek, da je 

najpomembnejši njegov otrok in on, ko 

pride. 

Počutje logopeda 

66 Tudi recimo ti si lahko že na prvi pogled 

staršu ali mu usedeš ali pa ne, si mu všeč, 

… se pravi, ta prvi stik, ali kako naj 

rečem. Prvi vtis, no. 

Prvi vtis logopeda na 

starše 

63 Sigurno ta motivacija staršev, sigurno, če 

so starše napotili sem drugi, pa da oni ne 

vidijo težav, sigurno ne bodo tako 

sodelovali. 

Motivacija staršev za 

sodelovanje 

Motivacija 

staršev 

62 Tudi s strani staršev, kako starši gledajo 

na to. 

Sprejemanje logopeda iz 

strani staršev 

Osebnostne 

lastnosti staršev 

64 Tukaj tudi karakter starša. Osebnost staršev 

65 Tako, da to tudi vse, kar starš s seboj 

prinese, sigurno. Njegove izkušnje tudi. 

Znanje in izkušnje 

staršev 

 

Izkušnje 

oziroma znanje 

staršev 

 

V teoretičnem delu sem podrobneje opisala šest dejavnikov, ki pomembno vplivajo na 

vzpostavljanje partnerstva s starši. Na podlagi teh dejavnikov sem oblikovala kategorije, v 

katere sem združila odgovore intervjuvanih logopedinj.  

Vseh sedem intervjuvank je opozorilo na pomembnost potrebnega znanja oziroma kompetenc 

strokovnjaka. Dve logopedinji pravita, da gre za kompetentnost logopeda na govorno-

jezikovnem področju in drugi dve za primeren način podajanja informacij staršem, za kar je 

potrebno določeno znanje. Nato pod to kategorijo spada tudi opremljenost logopeda z 

različnimi veščinami, znati razložiti stvari, kompetentnost logopeda za sodelovanje s starši, 

odkrit način podajanja informacij, pozitiven odnos logopeda do otroka in staršev, dostopnost 
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logopeda za starše ter strokovnost, avtonomnost in samozavest logopeda. Na podlagi tega 

lahko pritrdim ugotovitvam različnih avtorjev Clutterbuck (2004, v Govekar Okoliš, 2009), 

Govekar Okoliš (2009), Šteh (2009) in Hornby (2000), ki so izpostavili različna znanja 

oziroma kompetence in spretnosti strokovnjaka za partnersko sodelovanje s starši. To so 

dobro strokovno znanje, znanje s področja komunikacije, spretnosti medsebojnega 

sodelovanja in znanje iz metod dela z odraslimi. 

Prav tako je vseh sedem intervjuvank izpostavilo motivacijo staršev kot pomemben dejavnik 

pri vzpostavljanju partnerstva. In tu gre za potrditev trditvi Ličen (1999) ter Intihar in Kepec 

(2002), ki vidijo motivacijo staršev in strokovnjaka za partnerstvo kot najpomembnejši 

dejavnik za vzpostavljanje partnerskega odnosa. Pri tem so logopedinje najpogosteje 

opisovale, da morajo biti starši motivirani za sodelovanje in da so starši motivirani za delo, če 

otrok rad prihaja na obravnave oziroma ko pri otroku opazijo napredek. Ena je povedala, da 

so starši bolj motivirani za sodelovanje, če sami poiščejo pomoč. Tukaj se poraja vprašanje, 

ali se res ne da vzpostavljati partnerstva s starši, ki so »nemotivirani«. Načeloma je vsak starš 

motiviran za dobrobit svojega otroka (z zelo redkimi izjemami), torej je od tu dalje 

»nemotiviranost« lahko pogosto znak za izgovor strokovnjakov ravno zaradi tega, ker ne 

zmorejo, znajo, hočejo … vzpostavljati partnerstva. 

Vsak strokovnjak naj bi imel oziroma bi moral imeti dobre osebnostne lastnosti, in sicer da 

zna prisluhniti pogovoru s starši, je odprt za pogovor, je odkrit, prijazen, iskren, razumljiv, ne 

boji si priznati svojih napak, je zadovoljen s svojim poklicem, sposoben zaupanja s starši 

(Kalin idr., 2008). Pet intervjuvank je izpostavilo osebnostne lastnosti strokovnjaka kot 

pomemben dejavnik. Pod to so naštevale odprtost logopeda, počutje logopeda, prehodno 

poznanstvo staršev in osebnost logopeda. Torej, gre za potrditev ugotovitev različnih avtorjev.  

Velik vpliv na partnersko sodelovanje imajo tudi lastne izkušnje staršev in njihova tradicija 

(Intihar in Kepec, 2002). To potrjujejo tudi intervjuvane logopedinje, saj so štiri izmed njih 

opisale izkušnje oziroma znanje staršev kot pomemben dejavnik za vzpostavljanje 

partnerstva. Izpostavile so, da imajo vpliv različne in pozitivne izkušnje staršev ter zavedanje 

logopeda o superiornosti starša na njegovem področju, in sicer da je starš strokovnjak za 

svojega otroka. 

Tri intervjuvanke so opredelile osebnostne lastnosti staršev, kot so iskrenost, osebnost in 

sprejemanje logopeda. V teoretičnem delu sem zapisala želene lastnosti staršev v partnerskem 

odnosu (O´Shea in O´Shea, 2001), med katerimi sta tudi, da naj bi starši sprejeli dejstvo, da 

imajo strokovnjaki vedenje o njihovem otroku (v primeru logopedinj, da imajo vedenje v 

zvezi z govorno-jezikovnimi motnjami) in da podajo vse informacije o otroku in družini, ki so 

lahko v pomoč strokovnjaku pri delu. To kaže na sprejemanje logopeda in iskrenost staršev. 

Potem sta dve logopedinji izpostavili pričakovanja strokovnjaka in staršev, in sicer da je 

pomembno pri vzpostavljanju partnerstva, da imajo oboji enaka pričakovanja oziroma enako 

gledanje na težave ter da so pomembna pričakovanja staršev do logopeda.  

Prav tako sta dve logopedinji opisali empatijo strokovnjaka kot pomembno pri vzpostavljanju 

partnerstva s starši. Osredotočili sta se predvsem na sprejemanje informacij in pričakovanj od 
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staršev ter razumevanje staršev. Tudi Kristančič (1995) pravi, da je osnova strokovnjakove 

empatičnosti sprejemanje verbalnih in neverbalnih sporočil, zato mora strokovnjak dejavno 

poslušati mišljenje, stališča, doživljanja in čustva klienta.  

Dve intervjuvanki sta opozorili tudi na učinkovito komunikacijo med logopedom in starši. Za 

graditev uspešnega partnerskega sodelovanja med strokovnjaki in starši je temeljno 

učinkovito medsebojno komuniciranje, saj nam omogoča več medsebojnih stikov in 

enakovredno sodelovanje (Murgelj, 2006). 

Že prej sem omenila, da avtorji (Ličen, 1991, Intihar in Kepec, 2002) vidijo motivacijo 

staršev in strokovnjaka za partnerstvo kot najpomembnejši dejavnik za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa. Tudi dve logopedinji sta izpostavili motivacijo strokovnjaka kot 

pomemben dejavnik pri vzpostavljanj partnerstva s starši.  

Le ena logopedinja je tudi opredelila, da na vzpostavljanje partnerstva vplivajo izkušnje 

strokovnjaka. Izkušenj strokovnjaka tudi sama nisem posebej opredelila v teoretičnem delu, 

ampak so zajete v poglavju Usposobljenost strokovnjaka. Kljub temu sem menila, da bo to 

izpostavilo več intervjuvank kot pomemben dejavnik pri vzpostavljanju partnerstva.  

Ena logopedinja pa je omenila prostor obravnave, in sicer da naj bi videz in opremljenost 

prostora vplivala na vzpostavljanje partnerstva s starši. Tega v literaturi nisem zaznala, zato 

sklepam, da ne gre za tako pomemben dejavnik, in tudi velikokrat strokovnjak ne more 

vplivati na opremljenost prostora. Menim, da prostor obravnave vpliva na počutje staršev in 

tudi otrok, kar pa lahko posredno vpliva na vzpostavljanje partnerstva. In sicer če se bodo 

starši dobro počutili in videli, da se dobro počuti tudi njihov otrok, bodo logopedi lažje 

vzpostavili partnerski odnos, kot če se starši pri njih počutijo slabo. Vendar pa sem mnenja, 

da prostor na partnerstvo s starši ne vpliva neposredno. 

Če vse skupaj povzamem, vidimo, da so intervjuvane logopedinje izpostavile vseh šest 

dejavnikov, ki sem jih tudi sama opredelila v teoretičnem delu, in še enega zraven. Prav vsaka 

je naštela več različnih dejavnikov, zato sklepam, da se zavedajo, da več stvari vpliva na 

vzpostavljanje partnerstva s starši in ne samo ena. Ugotavljam pa, da intervjuvanke menijo, da 

najbolj vpliva znanje oziroma potrebne kompetence strokovnjaka in motivacija staršev.  

Tabela 13: Kode in kategorije za tematski sklop Sredstva za vzpostavljanje partnerstva s starši 

L1 
Št. Postavke Kode Kategorije 

2 Jaz se nekako poslužujem zvezka, prek 

katerega komuniciramo s starši. Tam jim 

zapisujem vse, kar se dela, kaj bi bilo 

potrebno, kakšne nove informacije. Pa 

tudi dejansko na začetku vsakemu staršu 

povem, da lahko notri zapiše, karkoli 

potrebuje. 

Komuniciranje s starši 

prek zvezka 

Pisna sporočila 

 

 

4 Sedaj, letos smo tudi v okviru svetovalne 

službe naredili pogovorne ure. 

Organizirane so 

pogovorne ure v okviru 

svetovalne službe  

Dialog 

(pogovor) 
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53 Ja, omenila sem že pogovor
 
in 

predavanja. 

Pogovor 

55 Pogovor, ali v pisni obliki ali prek maila 

ali prek telefona. 

Pogovor prek elektronske 

pošte ali telefona  

57 Pogovor, osebni stik. 

 

Najbolj učinkovito 

sredstvo za 

vzpostavljanje 

partnerstva je pogovor, 

osebni stik  

54 Ja, omenila sem že pogovor in 

predavanja 

Predavanja Predavanja 

L2 
Št. Postavke Kode Kategorije 

36 Gre za pogovor. Pogovor Dialog 

(pogovor) 37 Da razložiš, pokažeš vaje. Konkreten prikaz in 

razlaga vaj  

38 Direktni stik mi je najbolj blizu. Najbolj učinkovito 

sredstvo za 

vzpostavljanje partnerstva 

je pogovor, osebni stik 

39 In tako tudi najlažje pokažeš, če je 

direktno, ker določene stvari moraš 

pokazati, ne moraš samo povedati. 

Prek osebnega stika stvari 

najlaže pokažeš 

L3 
Št. Postavke Kode Kategorije 

4 Ko starši otroka pripeljejo, so vedno 

zraven. 

Starši so vedno prisotni 

na obravnavi 

Udeležba 

staršev na 

obravnavi 

6 In potem staršem ves čas zraven 

razlagam, kaj jaz delam pa zakaj delam, 

in gledamo, kako otrok reagira. Potem 

spet povem, zakaj jaz zdaj nekaj delam, 

kaj bi rada dobila od otroka. 

Pogovor in razlaga stvari 

skozi terapijo 

Dialog 

(pogovor) 

13 Imamo pa še potem letne roditeljske 

sestanke. 

Letni roditeljski sestanki 

14 In možnost govorilnih ur. Govorilne ure 

54 Nekako najbolj se mi zdi, največkrat 

delamo to konkretno v sami terapiji z 

otrokom …, vprašamo, kako je doma, in 

tako malo začnemo pogovor. 

Najbolj učinkovito 

sredstvo za 

vzpostavljanje 

partnerstva je pogovor 

skozi terapijo 

7 Da starši prosijo za kakšno poročilo ali 

pa recimo, če bi želeli še kakšno posebno 

pisno mnenje. 

Pisanje poročil za starše Pisna sporočila 

15 Starši dobijo tudi redno letno poročilo ob 

koncu šolskega leta. 

Starši ob koncu šolskega 

leta dobijo letno poročilo 

51 Imamo komunikacijske delavnice. Komunikacijske 

delavnice 

Delavnice 

52 Včasih kakšnega starša usmeriš na Usmeritev starša na Uporaba 
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kakšno knjigo. knjige 

 

drugih virov 

informacij 

53 Da se recimo lahko pogleda na YouTubu 

kaki določen element, recimo, ko se kaj 

dela. 

Usmeritev starša na 

internetne strani 

L4 
Št. Postavke Kode Kategorije 

49 Precej sem že hodila tudi kot 

predavateljica z naslova logopedije po 

osnovnih šolah, po vrtcih. 

Predavanja po vrtcih in 

osnovnih šolah 

Predavanja 

2 Vsekakor jaz zahtevam, da so starši 

prisotni. Prisotni so tudi pri sistematiki. 

Starši so vedno prisotni 

na obravnavi 

Udeležba 

staršev na 

obravnavi 

50 Da je treba napisati eno logopedsko 

poročilo za komisijo za usmerjanje. 

Pisanje poročil Pisna sporočila 

4 Se usmerim v pogovor s starši. To 

pomeni, da vzamem pred sabo 

ocenjevalni list sistematskega pregleda in 

skupaj s starši grem od anamnestičnih 

podatkov od zgodnjega razvoja otroka, 

vseh teh podvprašanj skozi in pa v bistvu 

od točke do točke, katera področja sem 

spremljala. 

Na sistematičnem 

pregledu poteka pogovor 

s starši skozi ocenjevalni 

list 

Dialog 

(pogovor) 

7 V vsakem primeru pa se povratno 

informacijo ob zaključku obravnave 

preda staršu. To pa potem naredim jaz 

skupaj z otrokom, kaj sva danes delala. 

Kadar starši niso prisotni 

na obravnavi, se 

logopedinja z njimi 

pogovori po obravnavi 

8 Malo tudi on ponovi, pokaže. Konkreten prikaz vaj na 

otroku 

51 V bistvu res prek pogovora in prvega 

stika, od sprejema, od vstopa. 

Najbolj učinkovito 

sredstvo za 

vzpostavljanje 

partnerstva je pogovor 

L5 
Št. Postavke Kode Kategorije 

4 Drugače je, če ti staršu nekaj razlagaš ali 

če mu nekaj pokažeš, ne. Če mu nekaj 

pokažeš, si bo definitivno bolj zapomnil. 

Konkreten prikaz vaj Dialog 

(pogovor) 

7 Jaz jim dostikrat dam palčko v roke, pa 

da oni sami poskusijo, da pred mano 

poskusijo, veš, da točno vidim, ali delajo 

prav ali ne delajo prav. 

Starši sami poskusijo 

izvajati vaje na 

obravnavi 

39 S starši jaz v ambulanti komuniciram 

verbalno, s tem, da mu razložim, 

demonstriram stvar. 

Razlaga in demonstracija 

stvari 

40 Pa da mu direkt na otroku pokažem. Konkreten prikaz vaj na 

otroku 

41 In da on pokaže, da vidim, če se je starš 

to naučil, pa mi on še enkrat pokaže. 

Starši sami pokažejo 

kako izvajajo vaje 
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42 Če recimo otroka pripelje babica, jaz 

babici povem: OK, to pa to sem opazila, 

ampak se mi vseeno zdi, da moram jaz to 

staršem povedati in jaz vzamem telefon 

pa sem poklicala starše. Tako, da tudi 

telefona se poslužujem. 

Pogovor preko telefona 

43 Velikokrat komuniciram tudi prek maila, 

da me starši kaj vprašajo. Recimo 

pripelje spet babica pa me potem starši 

prek maila vprašajo, o kateri vaji ali kako 

je bilo, in jim potem prek maila 

odgovorim. 

Pogovor preko 

elektronske pošte 

44 Definitivno verbalni govor Najbolj učinkovito 

sredstvo je verbalni 

pogovor 

54 Potem pa se obrnem na starša in se res 

tam tiste tri minutke ali štiri, koliko jih 

imam za starša, in mu vsa posamezna 

področja podrobno razložim, kaj je 

njegov otrok dosegel, česa pa ni zmogel 

doseči. 

Po koncu preventivnega 

pregleda se s starši 

pogovori in se poda 

povratna informacija 

glede govorno-

jezikovnega razvoja 

2 Pri individualnih obravnavah so pri meni 

večinoma vedno prisotni starši.  

Starši so večinoma 

prisotni na obravnavi 

Udeležba 

staršev na 

obravnavi 

L6 
Št. Postavke Kode Kategorije 

35 Če je to potrebno, pri nas center 

organizira predavanja. 

Predavanja so 

organizirana v ustanovi, 

kjer je logopedinja 

zaposlena 

Predavanja 

36 Tudi delavnice za starše in za vzgojitelje 

se organizirajo v našem centru v sklopu 

teh različnih programov. 

Delavnice so 

organizirane v ustanovi, 

kjer je logopedinja 

zaposlena 

Delavnice 

1 Takrat starše povabim, da pridejo. Starše se povabi na 

sestanek 

Dialog 

(pogovor) 

2 Jim povem, da je zelo pomembno, da 

delajo tudi doma, ker če bom delala 

samo jaz, sploh če so večje težave, 

potem ni pričakovati nekih rezultatov. 

Na sestanku se pove, da 

je potrebno vaje izvajati 

tudi doma 

37 Pogovor. Najbolj učinkovito 

sredstvo za 

vzpostavljanje 

partnerstva je pogovor 

7 Tako da običajno sploh tisto na začetku 

so starši zraven celo uro, tako da tudi 

vidijo sam način dela, da vidijo, na čem 

je več poudarka, kako delati. 

Na začetku so starši 

prisotni na obravnavi 

Udeležba 

staršev na 

obravnavi 

8 Potem pa vabljeni so kadarkoli, to vejo, 

da vsako uro, kadar jaz delam z njihovim 

Tudi kasneje lahko 

pridejo na obravnave 
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otrokom, lahko pridejo. 

L7 
Št. Postavke Kode Kategorije 

3 Vedno so otroci, ko pridejo k nam, so 

zraven na obravnavi tudi starši prisotni. 

Starši so vedno prisotni 

na obravnavi 

Udeležba 

staršev na 

obravnavi 

23 Otroka jaz ocenim, s staršem gremo tudi 

skozi to, potem ko naredim oceno 

govorno-jezikovne komunikacije. Skupaj 

s starši pogledamo in tudi on pove, če se 

mu kje zdi, da pa to ni tako, kot jaz 

vidim, greva skozi to, da vidi starš, kje so 

te stvari, ki si jih mogoče on drugače 

razlaga. 

Izmenjava informacij in 

pogovor ob oceni 

govorno-jezikovne 

komunikacije 

Dialog 

(pogovor) 

75 Zdaj staršem svetujemo, ja. Svetovanje staršem prek 

pogovora 

 

76 Prek maila,  mailov, če imajo vprašanja, 

to jim odgovarjam na vprašanja, staršem 

Odgovarjanje prek 

elektronske pošte 

79 Recimo prek posnetkov, ampak to je spet 

individualno, ne. Recimo pokažemo 

posnetek otroka, saj v bistvu imam 

predavanje staršu. 

Pogovor s starši ob 

gledanju posnetka otroka 

77 Drugače pa napotim pa ja na delavnice, 

če so. 

Delavnice so 

organizirane v ustanovi, 

kjer je logopedinja 

zaposlena 

Delavnice  

 

 

78 Ali pa predavanja pa šola za starše pa 

take stvari, ki jih imamo organizirane. 

Predavanja so 

organizirana v ustanovi, 

kjer je logopedinja 

zaposlena 

Predavanja 

80 Za tiste starše, ki potrebujejo, sigurno 

tudi ta šola za starše. 

Šola za starše 

81 Tako da se mi absolutno zdi pomembno 

vse. 

Ni najbolj učinkovitega 

sredstva, potrebna je 

kombinacija vsega 

Kombinacija 

 

Intervjuvane logopedinje za vzpostavljanje partnerstva s starši uporabljajo različna sredstva. 

Njihove odgovore sem razvrstila v šest kategorij.  

Vse se poslužujejo dialoga oziroma pogovora s starši, vendar na različne načine. To pomeni, 

da imajo organizirane pogovorne ure za starše, da poteka pogovor prek elektronske pošte ali 

telefona, da pogovor poteka med razlago in konkretnim prikazom vaj, da pogovor poteka 

skozi terapijo, da imajo organizirane govorilne ure ter letne roditeljske sestanke, predvsem pri 

preventivnem pregledu poteka pogovor skozi ocenjevalni list, da poteka pogovor po 

obravnavi, da organizirajo sestanke, kjer se s starši pogovori o izvajanju vaj doma, in da 

poteka pogovor ob gledanju posnetka otroka. Vse te različne načine sem združila v kategorijo 

Dialog (pogovor). 
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Pet intervjuvank uporablja tudi udeležbo staršev na obravnavi. Pri večini so starši vedno 

prisotni, pri nekaterih le na začetku, kasneje pa po potrebi in pri eni so starši vedno prisotni, 

razen tistih, ki jih ne zanima delo z otrokom in se jih pošlje ven. To nam kaže odgovor: 

»Takrat, ko jaz vidim recimo, da starš za sodelovanje s terapevtom ni zainteresiran ali pa da 

ga sploh ne zanima, kaj otrok z menoj dela, pa vzame ven telefon pa brska po telefonu, ali pa 

si vse prebere, kar imam po ambulanti, ali pa da mu nekaj razlagam in mi samo kima, pa 

vidiš, da potem tistega doma ne naredi ali pa da naredi čisto nekaj drugega, ne, jaz potem 

dostikrat tiste starše pošljem v naslednjih nekaj terapijah iz ambulante in delam potem sama z 

otrokom.« 

Štiri logopedinje so omenile predavanja kot sredstvo za vzpostavljanje partnerstva s starši. 

Dve izmed njih sami izvajata ali sta izvajali različna predavanja za starše, drugi dve pa sami 

ne izvajata predavanj, ampak starše napotita na različna predavanja, predvsem na tista, ki so 

organizirana v ustanovi, kjer sta zaposleni. Predavanj ne izvajata, ker jih imajo organizirane v 

ustanovi, ena pa se ne čuti dovolj kompetentno, da bi lahko predavala večji skupini ljudi, saj 

pravi: »Nimam tega, ker nisem za to pa nisem dovolj samozavestna, no, nimam nekako, se mi 

zdi, da nisem človek, ki bi lahko predavala neki večji skupini.« 

Tri intervjuvanke so omenile tudi komuniciranje prek zvezka in pisanje različnih poročil za 

starše, kar sem združila v kategorijo Pisna sporočila. Prav tako tri logopedinje za 

vzpostavljanje partnerstva s starši uporabljajo delavnice. Ena sama izvaja delavnice, dve pa 

starše samo napotita na različne delavnice, ki jih izvajajo drugi strokovni delavci, vendar sta 

mnenja, da so za starše potrebne in koristne. 

Ena izmed intervjuvank pa je izpostavila tudi, da starše usmeri na kakšno knjigo ali na 

internetne strani, da si lahko še tam preberejo kaj novega. Tako da uporablja tudi druge vire 

informacij kot sredstvo za vzpostavljanje partnerskega sodelovanja. 

Na podlagi dobljenih odgovorov vidimo, da logopedinje kot sredstvo za vzpostavljanje 

partnerstva s starši najpogosteje uporabljajo dialog oziroma pogovor. Prav tako so tudi 

povedale, da se jim verbalni pogovor, osebni stik oziroma pogovor skozi terapijo zdi najbolj 

učinkovito sredstvo pri vzpostavljanju partnerstva. Le ena je rekla, da ni najbolj učinkovitega 

sredstva, ampak je potrebna kombinacija vsega naštetega. Tudi sama sem dialog kot sredstvo 

za vzpostavljanje partnerstva s starši izpostavila v teoretičnem delu, ker so tudi drugi 

strokovnjaki mnenja, da je za oblikovanje partnerskega sodelovanja med strokovnjaki in starši 

potreben dialog. To pomeni, da si udeleženca v dialogu skupaj prizadevata ustvariti nekaj 

novega in stremita samo k točno določenemu cilju, ki sta si ga zastavila sama pri sebi (Lorger, 

2012). Logopedinje svoje odgovore utemeljujejo na različne načine, vendar so v glavnem 

povedale, da je prek osebnega stika najlažje stvari razložiti in pokazati, ker določene stvari 

moraš pokazati in ne samo razlagati. Prav tako je prek pogovora najlažje dajati sprotne 

informacije staršem in tako je tudi najlažje zahtevati povratne informacije od staršev, da se 

takoj vidi, ali so starši razumeli stvari. Ena pa je celo dejala, da je na takšen način najlažje 

vzpostaviti prijateljski odnos na strokovni ravni, ki mora biti, če želimo s starši partnersko 

sodelovanje. 
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Pozitivno se mi zdi, da večina logopedinj uporablja več različnih sredstev in ne samo enega, 

kot sem predvidevala. Ena logopedinja za vzpostavljanje partnerstva s starši uporablja le 

dialog oziroma pogovor. Prav tako se mi zdi pozitivno, da je vsaj ena intervjuvanka omenila, 

da je najbolj učinkovita kombinacija vseh sredstev in ne samo eno. Prek tega lahko tudi 

opredelim, da večina logopedinj bolj realizira partnerstvo v praksi, medtem ko ga ena 

nekoliko manj.  

3.4.5. Raziskovalno vprašanje 5 (RV 5) – Razlike v pogledih logopedov na partnersko 

sodelovanje s starši glede na delovno dobo in glede na delovno mesto 

Ali se logopedi razlikujejo v pogledih na partnersko sodelovanje s starši glede na delovno 

dobo in glede na delovno mesto ter v čem se razlikujejo? 

Tabela 14: Razporeditev intervjuvank v skupine glede na delovno dobo 

Skupina Delovna doba Logopedinja 

Skupina 1 5−10 let L1, L5 

Skupina 2 11−20 let L4, L7 

Skupina 3 21−40 let L2, L3, L6 

 

Definicija partnerstva s starši 

Glede definicije partnerstva s starši ni pomembnih razlik med logopedinjami iz vseh treh 

skupin. V vseh treh starostnih skupinah so se pojavili odgovori, ki sem jih združila v 

kategoriji Odnos in Enakopravnost oziroma enakovrednost. Kategorija Zaupanje se pojavi v 

skupini 1 in skupini 2, medtem ko se kategorija Spoštovanje pojavi v skupini 2 in skupini 3. 

Vse ostale kategorije so izpostavljene posamično v vsaki skupini. V skupini 3 sta kar dve 

logopedinji izpostavili aktivno sodelovanje, medtem ko v drugih dveh skupinah logopedinje 

tega sploh niso opredelile. V skupini 3 ena logopedinja ni vedela podati definicije partnerstva 

in jo je podala šele, ko je slišala nekaj definicij, ki so bile že zapisane s strani različnih 

avtorjev. Rekla je tudi, da se z nekaterimi temi definicijami ne strinja, zato sklepam, da gre za 

nezadostno poznavanje koncepta partnerstva, kar potrjuje tudi dejstvo, da starejše generacije 

tega koncepta toliko ne poznajo, ker gre za novejši koncept, ki se je začel bolj uveljavljati v 

sodobnem času.  

Elementi partnerstva s starši 

V vseh treh skupinah so logopedinje naštevale stvari, ki so združene v kategorijo Delitev 

odgovornosti. Prav tako se je pri vseh treh skupinah pojavila pozitivna naravnanost. V skupini 

1 in skupini 2 se pojavi tudi kategorija Strokovnost, medtem ko se kategorija Aktivno 

sodelovanje pojavi pri skupini 1 in skupini 3. Negativno naravnanost je izpostavila le ena 

logopedinja, ki spada v skupino 2. Vidimo, da med logopedinjami glede na delovno dobo ni 

razlik v tem, kaj sodi v partnersko sodelovanje s starši. Takšen rezultat, menim, da sem dobila 

verjetno zato, ker spoznanje o tem, kaj sodi v partnerstvo, ni toliko odvisno od števila let 

delovne dobe kot od tega, kaj so logopedinje o tem prebrale oziroma kaj so o tem slišale ter 

kakšne osebnosti so. 
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Razlika med partnerstvom in ostalimi oblikami sodelovanja s starši 

Vse intervjuvane logopedinje so izpostavile vsaj eno razliko. Kot sem omenila že prej, so 

opredelile razliko v aktivnosti staršev, da so starši v partnerskem odnosu aktivni udeleženci, 

medtem ko so pri ostalih oblikah pasivni. Ta razlika se pojavi v vseh treh skupinah, in sicer 

sta v skupini 1 to izpostavili obe logopedinji, medtem ko je v drugih dveh skupinah to 

izpostavila le po ena. Prav tako se v vseh treh skupinah pojavi, da je razlika v enakovrednosti. 

To pomeni, da so logoped in starši enakovredni, torej logoped ni avtoriteta nad starši ali 

obratno in oboji imajo enako odgovornost. V skupini 1 in skupini 2 izpostavijo razliko v 

spoštovanju, kar pomeni, da se pri partnerstvu med logopedom in starši razvije spoštljiv 

odnos, medtem ko v ostalih oblikah sodelovanja ne pride do tega spoštovanja. V skupini 1 in 

skupini 3 pa vidijo razliko tudi v zaupanju in sproščenosti staršev ter v pogostosti srečevanj s 

starši. Vse ostale razlike so različne po skupinah. Zanimivo pa je tudi to, da so v skupinah 1 in 

2, kjer gre za mlajšo populacijo, logopedinje naštevale veliko razlik med partnerstvom in 

ostalimi oblikami sodelovanja, v skupini 3 pa so naštele le od dve do tri razlike. Ugotavljam, 

da se logopedinje glede na delovno dobo ne razlikujejo v vsebini razlik med partnerstvom in 

ostalimi oblikami sodelovanja s starši, ampak v številu naštetih razlik. Logopedinje s krajšo 

delovno dobo (5−10 let in 11−20 let) so naštele več razlik kot logopedinje z veliko let delovne 

dobe (21−40 let). Menim, da logopedinje s krajšo delovno dobo bolje poznajo značilnosti 

partnerstva, ker gre za novejši koncept sodelovanja s starši, o katerem so slišale na faksu, in 

so zato lahko naštele več razlik med to obliko in ostalimi oblikami sodelovanja s starši. 

Načela partnerstva s starši 

V tem tematskem sklopu sem odgovore razvrstila v devet kategorij, ki sem jih naštela pod 

interpretacijo RV 2. Kategorije Medsebojna komunikacija, Aktivno sodelovanj staršev, 

Intenzivno sodelovanje, Seznanjenost staršev z načinom sodelovanja in Vključenost širšega 

okolja se pojavijo v vseh treh starostnih skupinah. Od tega so medsebojno komunikacijo in 

aktivno sodelovanje staršev opredelile prav vse intervjuvanke. Razlika je med skupino 1 in 

med ostalima dvema skupinama, saj se v skupinah 2 in 3 pojavijo kategorije Vzajemna 

podpora, Strokovnost in Skupno delo, skupina 1 pa tega ni izpostavila. Torej sklepam, da 

logopedinji z manj delovne dobe nimata še toliko izkušenj s sodelovanjem s starši, zato pri 

njiju nisem zasledila dodatnih načel partnerstva.  

Načela drugih oblik sodelovanja s starši 

Odgovore sem razvrstila v šest kategorij, ki sem jih naštela pod interpretacijo RV 2. V vseh 

treh skupinah se pojavita kategoriji Neaktivno sodelovanje staršev in Premalo intenzivno 

sodelovanje. V skupini 1 in skupini 3 se pojavijo enosmerna komunikacija in neučinkovit 

način komunikacije strokovnjaka, medtem ko tega v skupini 2 ni omenila nobena logopedinja. 

Zanimivo je, da ni razlik med tistimi z najmanj leti delovne dobe in s tistimi z največ leti 

delovne dobe. Pričakovala bi, da bodo ravno med tema dvema skupinama največje razlike. 

Prav tako bi pričakovala, da pri skupini 1 sploh ne bo opredeljenih načel drugih oblik 

sodelovanja, ker gre za mlajši logopedinji. Vendar pa so le logopedinje iz skupine 3 

izpostavile stvari, ki so razvrščene v vseh šest kategorij za ta tematski sklop. Opredelile so še 

osredotočenost samo na otroka in neseznanjenost staršev z načinom sodelovanja. Tako da 

vseeno vidimo, da so logopedinje z največ leti delovne dobe opredelile več načel drugih oblik 
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sodelovanja kot logopedinje z manj leti delovne dobe. Torej ugotavljam, da ni razlik med 

logopedinjami gleda na delovno dobo pri vsebini in načelih drugih oblik sodelovanja, saj so 

opredeljena v prav vseh skupinah, razlika pa je v številu opredeljenih načel, saj so jih več 

opredelile logopedinje z več delovne dobe, kar je tudi logično, saj je partnerstvo s starši 

novejši koncept, ki se je začel uveljavljati šele pred nekaj leti. 

Ovire pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

Odgovore sem razvrstila v tri kategorije, ki so Ovire pri strokovnjaku, Ovire pri starših in 

Ovire v sistemu. Vse tri kategorije so se pojavile v vseh skupinah, tako da so vse logopedinje 

opisovale različne ovire ne glede na delovno dobo. Kot sem omenila že prej, so logopedinje 

kot bistveno oviro pri strokovnjaku izpostavile osebnost oziroma osebnostne lastnosti 

logopeda. Ta ovira se pojavi v vseh treh skupinah. Sledi nenapredek otroka, ki se pojavi v 

skupini 2 in skupini 3. Skupina 1 nenapredka otroka ni opredelila kot ovire pri vzpostavljanju 

partnerstva s starši, vendar pa je opredelila ovire, ki jih nista drugi dve skupini. Recimo 

osebno poznanstvo staršev, prekinjanje staršev med pogovorom in vsiljevanje svojega mnenja 

staršem. Glede ovir pri starših so intervjuvanke kot bistveno oviro izpostavile osebnost 

oziroma osebnostne lastnosti staršev. Ta ovira se pojavi v vseh treh skupinah. Nesprejemanje 

težav otroka se pojavi samo v skupini 1 in nedoslednost staršev pri prihajanju na obravnave pa 

se pojavi samo v skupini 3. Vse ostale naštete ovire pa so različne v vsaki skupini in med 

njimi ne morem vleči nekih vzporednic. V kategoriji ovire v sistemu so intervjuvane 

logopedinje kot bistveni oviri navedle pomanjkanje logopedov in premajhno usposobljenost 

logopedov za sodelovanje s starši ob koncu študija. Pomanjkanje logopedov je opredelila 

samo skupina 2, medtem ko sta premajhno usposobljenost logopedov za sodelovanje s starši 

ob koncu študija opredelili skupina 2 in skupina 3. Vse ostale razlike so spet različne v vsaki 

skupini in med njimi ne morem vleči vzporednic. Če povzamem, vidimo, da ni bistvenih 

razlik v ovirah pri vzpostavljanju partnerstva s starši med logopedinjami glede na delovno 

dobo. Vse so naštele vse tri vrste ovir in tudi najpogosteje omenjene ovire v vsaki kategorije 

so bile zastopane v prav vseh skupinah. To je zelo zanimivo, saj bi pričakovala, da bodo med 

skupinami razlike, ker imajo različno število let izkušenj s sodelovanjem s starši. Sklepam, da 

je rezultat takšen po moji krivdi, ker sem tistim logopedinjam, ki so odgovorile zelo na kratko 

in so naštele manj ovir, nudila pomoč ter usmerjanje in so na takšen način lahko izpostavile 

podobne ovire. 

Pomembni dejavniki pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

V vseh treh skupinah so logopedinje kot pomembne dejavnike izpostavile potrebna znanja 

oziroma kompetence strokovnjaka, motivacijo staršev, osebnostne lastnosti strokovnjaka in 

izkušnje oziroma znanje staršev. V skupini 1 in skupini 3 so opredelile učinkovito 

komunikacijo in motivacijo staršev. V skupinah 2 in 3 pa so izpostavile še osebnostne 

lastnosti staršev kot pomemben dejavnik pri vzpostavljanju partnerstva s starši. Zanimivo je, 

da sta obe logopedinji, ki sestavljata skupino 1, izpostavili tudi pričakovanja strokovnjakov in 

staršev, kar ni izpostavila nobena druga skupina. Prav tako sta logopedinji v skupini 2 

izpostavili prostor obravnave in izkušnje strokovnjaka, kar ni bilo opredeljeno v nobeni drugi 

skupini. Ugotavljam, da tudi pri dejavnikih pri vzpostavljanju partnerstva s starši niso velike 

razlike med skupinami. Zanimivo je edino to, da imata več skupnega skupini 1 in 3, ki sta si 
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glede na delovno dobo najbolj oddaljeni. Pričakovala bi, da bosta podobno razmišljali skupini 

1 in 2 ali skupini 2 in 3, ker so si po številu let delovne dobe bolj skupaj. Tudi tukaj takšen 

rezultat pripisujem sebi, ker sem pri tem vprašanju vsem logopedinjam nudila pomoč in sem 

jih usmerjala pri podajanju njihovih odgovorov.   

Sredstva za vzpostavljanje partnerstva s starši 

Odgovori intervjuvanih logopedinj so združeni v različne kategorije. V vseh treh skupinah se 

pojavijo kategorije Dialog oziroma pogovor, Udeležba staršev na obravnavi, Pisna sporočila 

in Predavanja. Vendar pa je razlika v tem, da v skupini 1 in skupini 2 uporabljajo poleg 

osebnega pogovora tudi pogovor prek telefona in elektronske pošte, medtem ko v skupini 3 

uporabljajo samo osebni pogovor. Prav tako je razlika v predavanjih, saj skupina 1 sama 

izvaja različna predavanja, medtem ko v skupinah 2 in 3 logopedinje starše samo napotujejo 

na predavanja oziroma predavanj dandanes več ne izvajajo. V skupini 2 in skupini 3 so 

izpostavile tudi delavnice, ki pa jih izvaja samo ena logopedinja iz skupine 3, ostale na 

delavnice starše samo napotujejo. Spet ugotavljam, da ni bistvenih razlik v uporabi različnih 

sredstev za vzpostavljanje partnerstva s starši, razlika je samo v načinu uporabe sredstev.  

V vseh treh skupinah kot najbolj učinkovito sredstvo za vzpostavljanje partnerstva s starši 

opredeljujejo dialog oziroma osebni pogovor. Le ena logopedinja iz skupine 2 je izpostavila, 

da je najbolj učinkovita kombinacija vseh sredstev, ampak v glavnem ni razlik med 

logopedinjami glede na delovno dobo. 

Na podlagi zastavljenih tematskih sklopov ugotavljam, da se logopedinje glede na delovno 

dobo razlikujejo v številu naštetih razlik med partnerstvom in ostalimi oblikami sodelovanja, 

ker so logopedinje z manjšim število let delovne dobe naštele več razlik kot logopedinje z 

veliko let delovne dobe. Prav tako so razlike v številu načel partnerstva s starši, saj so 

logopedinje z večjo delovno dobo naštele več načel kot logopedinje z manjšo delovno dobo. 

Enako je tudi pri načelih drugih oblik sodelovanja. Razlike je opaziti tudi v načinu uporabe 

različnih sredstev za vzpostavljanje partnerstva s starši, saj logopedinje z manjšo delovno 

dobo poleg osebnega pogovora uporabljajo tudi pogovor prek telefona in elektronske pošte ter 

same izvajajo predavanja, medtem ko logopedinje z večjo delovno dobo uporabljajo samo 

osebni pogovor in predavanj ne izvajajo, ampak starše samo nanje napotujejo. V ostalih 

tematskih sklopih ni razlik glede na delovno dobo. 

Tabela 15: Razporeditev intervjuvank v skupine glede na delovno mesto 

Skupina Delovno mesto Logopedinja 

Skupina 1 Mobilna logopedinja v vrtcih 

in OŠ 

L1, L6 

Skupina 2 Zdravstveni dom L2, L4, L5 

Skupina 3 Zavod L3, L7 

 

Definicija partnerstva s starši 

V vseh treh skupinah se pojavi le kategorija Enakopravnost oziroma enakovrednost. V skupini 

1 in skupini 2 se pojavita še kategoriji Odnos in Aktivno sodelovanje. Le v skupini 2, kjer so 

logopedinje zaposlene v zdravstvenem domu, so izpostavile še spoštovanje in zaupanje. Torej, 

logopedinje iz skupine 2 so najbolj na široko definirale partnerstvo s starši, medtem ko so v 
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skupini 3 izpostavile le enakopravnost oziroma enakovrednost in zadovoljstvo. V definiranju 

partnerstva so torej razlike med logopedinjami glede na delovno mesto, ker se sodelovanje s 

starši razlikuje glede na to, kje je logoped zaposlen, zato si tudi logopedinje na različnih 

delovnih mestih različno razlagajo partnersko sodelovanje. Sklepam, da so partnerstvo 

definirale glede na svoje izkušnje na določenem delovnem mestu. 

Elementi partnerstva s starši 

Kategoriji Delitev odgovornosti in Pozitivna naravnanost se pojavita v vseh treh skupinah. 

Kategorija Aktivno sodelovanje pa se pojavi le v skupini 1. Gre za mobilni logopedinji, ki sta 

to izpostavili verjetno predvsem zato, ker zaradi narave njunega delovnega mesta z večino 

staršev nimata stika na vsaki obravnavi in se vseeno zavedata, da je potrebno aktivno 

sodelovanje obeh strani. Le v skupini 2 je bila izpostavljena kategorija Strokovnost. Menim, 

da zato, ker so zaposlene v zdravstvenem domu, in že sama ustanova lahko pomeni neko 

določeno strokovnost. Ugotavljam, da so razlike v tem, kaj logopedinje menijo, da sodi v 

partnersko sodelovanje s starši glede na delovno mesto. Vse poudarjajo delitev odgovornosti 

in pozitivno naravnanost, mobilne logopedinje poudarjajo še aktivno sodelovanje in 

logopedinje, zaposlene v zdravstvenem domu, izpostavijo še strokovnost. 

Razlika med partnerstvom in ostalimi oblikami sodelovanja s starši 

Razlike, ki so jih opredelile intervjuvanke, sem omenila že prej. V vseh treh skupinah so 

opredelile razliko v aktivnosti staršev, da so starši v partnerskem odnosu aktivni udeleženci, 

medtem ko so pri ostalih oblikah pasivni, in razliko v enakovrednosti, to pa pomeni, da so 

logoped in starši v partnerstvu enakovredni, torej logoped ni avtoriteta nad starši ali obratno in 

oboji imajo enako odgovornost. V skupini 1 in skupini 2 izpostavijo še razliko v spoštovanju, 

kar pomeni, da se pri partnerstvu med logopedom in straši razvije spoštljiv odnos, medtem ko 

v ostalih oblikah sodelovanja ne pride do tega spoštovanja, ter razliko v pogostosti srečevanj s 

starši, da je srečevanje pri ostalih oblikah bolj redko oziroma ni tega verbalnega stika s starši. 

V skupini 1 in skupini 3 pa vidijo razliko tudi v zaupanju in sproščenosti staršev, kar pomeni, 

da pri partnerstvu starši bolj zaupajo in so bolj sproščeni kot pri ostalih oblikah sodelovanja. 

Na podlagi teh odgovorov ugotavljam, da med logopedinjami glede na delovno mesto ni 

razlik v ločevanju partnerstva od ostalih oblik sodelovanja.  

Načela partnerstva s starši 

V tem tematskem sklopu sem odgovore razvrstila v devet kategorij, ki sem jih naštela pod 

interpretacijo RV 2. V vseh treh skupinah so se pojavile kategorije Medsebojna komunikacija, 

Aktivno sodelovanje staršev, Vključenost širšega okolja, Učinkovit način komunikacije, 

Seznanjenost staršev z načinom sodelovanja in Strokovnost. Kategorije Intenzivno 

sodelovanje, Vzajemna podpora in Skupno delo pa se pojavijo samo v skupinah 2 in 3. Torej, 

razlika je samo v tem, da mobilni logopedinji nista pri svojem sodelovanju s starši opisali 

stvari, ki bi se nanašale na intenzivno sodelovanje, vzajemno podporo in skupno delo. To pa 

je verjetno posledica tega, da srečanja s starši niso vsakodnevna, ampak po potrebi oziroma 

od dvakrat do trikrat letno, kar pa je značilno za druge oblike sodelovanja. 
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Načela drugih oblik sodelovanja s starši 

Odgovore sem združila v šest kategorij, ki sem jih naštela pod interpretacijo RV 2. Kategoriji 

Premalo intenzivno sodelovanje in Neaktivno sodelovanje staršev sta opredeljeni v vseh treh 

skupinah. Kategorija Enosmerna komunikacija je izpostavljena v skupini 1 in skupini 2, 

medtem ko je kategorija Neučinkovit način komunikacije strokovnjaka opredeljena samo v 

skupini 1. V skupini 3 ena logopedinja sploh ni opisala stvari, ki bi bile skladne z načeli 

drugih oblik sodelovanja. To je pozitivno, saj kaže na to, da logopedinje, ki so zaposlene v 

zavodu, lažje vzpostavljajo partnerstvo s starši. Tako da so tudi tukaj razlike glede na delovno 

mesto, in sicer logopedinje iz skupine 1 in skupine 2 opredeljujejo več stvari, ki so značilne za 

druge oblike sodelovanja, kot logopedinje iz skupine 3.  

Ovire pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

V tem tematskem sklopu sem odgovore razvrstila v tri kategorije. To so Ovire pri 

strokovnjaku, Ovire pri starših in Ovire v sistemu. Vse tri kategorije so se pojavile v vseh 

skupinah, tako da so vse logopedinje opisovale različne ovire ne glede na delovno mesto. Kot 

sem omenila že prej, so logopedinje kot bistveno oviro pri strokovnjaku izpostavile osebnost 

oziroma osebnostne lastnosti logopeda, ki se tudi na tem mestu pojavi v vseh treh skupinah. V 

skupinah 2 in 3 se pojavi nenapredek otroka kot ovira pri strokovnjaku. Vse ostale naštete 

ovire pri strokovnjaku so zelo različne in med njimi ne morem vleči vzporednic. Na splošno 

so kot bistveno oviro pri starših intervjuvanke izpostavile osebnostne lastnosti staršev, ki se 

pojavi v vseh treh skupinah. Kot oviro pri starših so naštele tudi nedoslednost staršev pri 

prihajanju na obravnave, ki se pojavi v skupini 2 in skupini 3, ter nesprejemanje težav otroka, 

ki se pojavi v skupini 1 in skupini 2. Spet vse ostale naštete ovire pri starših so zelo različne in 

med njimi ne morem vleči vzporednic. V kategoriji Ovire v sistemu so intervjuvane 

logopedinje kot bistveni oviri navedle pomanjkanje logopedov in premajhno usposobljenost 

logopedov za sodelovanje s starši ob koncu študija. Pomanjkanje logopedov se pojavi v 

skupinah 2 in 3, medtem ko se premajhna usposobljenost logopedov za sodelovanje s starši ob 

koncu študij pojavi v skupinah 1 in 3.  

Vse ostale naštete ovire se nanašajo na sistem, v katerem posamezna logopedinja dela in so si 

zato med seboj zelo različne. Mobilni logopedinji sta izpostavili neustrezno nastavitev ur, 

preložitev vsega dela na institucijo, nedoslednost svetovalnih ur v okviru odločbe, preveč 

pisanja dokumentacije in zakonodajo v šolskem sistemu. Logopedinje, zaposlene v 

zdravstvenem domu, so opredelile veliko oddaljenost ambulant od doma, dolge čakalne dobe, 

premalo časa za posameznega otroka in da starši v službi ne dobijo prosto, da bi lahko otroka 

pripeljali k logopedu. Logopedinji, zaposleni v različnih zavodih, pa sta kot ovire sistema 

opisali, da ni centrov za celostno obravnavo posameznih motenj in da v Sloveniji ni možnosti 

logoped na domu, kar pomeni, da bi lahko logopedi hodili k otrokom domov in izvajali 

terapijo v realnih situacijah. Če povzamem, vidimo, da ni pomembnih razlik v ovirah pri 

vzpostavljanju partnerstva s starši med logopedinjami glede na delovno mesto. Vse so naštele 

vse tri vrste ovir in tudi najpogosteje omenjene ovire v vsaki kategorije so bile zastopane prav 

v vseh skupinah. Razlika je samo pri ovirah v sistemu, ker logopedinje delujejo v različnih 

sistemih in se zato nekatere naštete ovire sistema nanašajo na točno določen sistem in niso 

splošne za vse.  
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Pomembni dejavniki pri vzpostavljanju partnerstva s starši 

V vseh treh skupinah so se pojavile kategorije Potrebna znanja oziroma kompetence 

strokovnjaka, Motivacija staršev, Osebnostne lastnosti staršev in Izkušnje oziroma znanje 

staršev. Od tega so potrebna znanja oziroma kompetence strokovnjaka in motivacijo staršev 

izpostavile vse intervjuvane logopedinje. V skupini 1 in skupini 2 se pojavita kategoriji 

Pričakovanja strokovnjakov in staršev ter Motivacija strokovnjaka. V skupini 2 in skupini 3 

pa sta opredeljeni še kategoriji Empatija strokovnjaka in Učinkovita komunikacija. Na 

podlagi zapisanega ugotavljam, da med logopedinjami glede na delovno mesto ni razlik v 

opredeljenih dejavnikih, ki so pomembni pri vzpostavljanju partnerstva s starši.  

Sredstva za vzpostavljanje partnerstva s starši 

Dobljene odgovore sem združila v različne kategorije. Kategorije Dialog, Udeležba staršev na 

obravnavi, Predavanja in Pisna sporočila se pojavijo v vseh treh skupinah. V skupini 1 in 

skupini 3 pa se pojavi še kategorija Delavnice. Logopedinje, zaposlene v zdravstvenem domu, 

torej ne uporabljajo delavnic kot sredstva za vzpostavljanje partnerstva s starši in tukaj je ta 

glavna razlika med logopedinjami glede na delovno mesto.  

V vseh treh skupinah kot najbolj učinkovito sredstvo za vzpostavljanje partnerstva s starši 

opredeljujejo dialog oziroma osebni pogovor. Le ena logopedinja iz skupine 3 je izpostavila, 

da je najbolj učinkovita kombinacija vseh sredstev, ampak v glavnem med logopedinjami 

glede na delovno mesto ni razlik v opredelitvi najbolj učinkovitega sredstva za vzpostavljanje 

partnerstva s starši. 

Glede na tematske sklope ugotavljam, da se logopedinje glede na delovno mesto razlikujejo v 

definiciji partnerstva s starši, saj so logopedinje, zaposlene v zdravstvenem domu, podale 

najbolj široko definicijo. Prav tako se razlikujejo v tem, kaj sodi v partnerstvo, in načelih 

partnerstva s starši, ker sta mobilni logopedinji izpostavili manj stvari, ki so značilne za 

partnerstvo. Predvidevam, da sta mobilni logopedinji poudarili manj značilnosti partnerstva, 

ker je na tam delovnem mestu zelo težko s starši vzpostaviti pravo partnerstvo, saj je sistem 

naravnan tako, da logoped z otrokom dela v času, ko ima ta pouk oziroma ko je v vrtcu. 

Takrat se srečuje samo z učitelji oziroma vzgojitelji in ne s starši otrok. Srečanja s starši so 

manj pogosta, po navadi na začetku, na sredini in na koncu šolskega leta. Menim, da je to 

glavni razlog, da sta mobilni logopedinji izpostavili manj značilnosti partnerstva. Intervjuvane 

logopedinje se razlikujejo tudi v načelih drugih oblik sodelovanja, saj so mobilne logopedinje 

in logopedinje, zaposlene v zdravstvenem domu, opredelile več stvari, ki so značilne za druge 

oblike sodelovanje in ne za partnerstvo, kot logopedinje, zaposlene v zavodu. Razlike med 

logopedinjami glede na delovno mesto so se pojavile tudi v tematskem sklopu Ovire pri 

vzpostavljanju partnerstva s starši. Logopedinje se razlikujejo le v kategoriji Ovire v sistemu, 

ker delujejo v različnih sistemih in se zato nekatere naštete ovire sistema nanašajo na točno 

določen sistem. V vseh ostalih tematskih sklopih ni razlik med logopedinjami glede na 

delovno mesto.  
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3.4.6. Globalna interpretacija z razpravo 

V nadaljevanju navajam ključne ugotovitve, do katerih sem prišla s pomočjo raziskave, in 

lastna mnenja, ki sem jih ob tem izoblikovala. 

Na podlagi prvega raziskovalnega vprašanja lahko trdim, da logopedinje razumejo, kaj 

pomeni partnerstvo s starši, saj so natančno definirale samo partnerstvo, naštele so elemente, 

ki sodijo v partnerstvo, ter izpostavile razlike med njim in ostalimi oblikami sodelovanja s 

starši. Menim, da poznavanje partnerstva pri logopedinjah izhaja iz tega, da se v zadnjem času 

veliko govori o tem, in tudi iz tega, da so si lahko o tem kaj prebrale pred izvedbo intervjujev, 

saj so že bile seznanjene s temo raziskave.   

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja sem želela ugotoviti, ali je dejansko sodelovanje 

med intervjuvanimi logopedinjami in starši skladno s teoretičnimi načeli partnerstva. 

Spoznala sem, da čeprav vsaj nekatere vedo, kako naj bi bilo videti partnerstvo v teoriji, tega 

v praksi ne upoštevajo. Vemo, da je teorijo s papirja velikokrat težko prenesti v realnost in 

prav to je težava tudi pri logopedinjah, ki sem jih intervjuvala. Menim, da bi se to lahko 

izboljšalo s spremembami sistema. V zdravstvu tako, da bi bilo v obravnavo vključenih manj 

otrok, ki bi imeli bolj pogoste obravnave. Na takšen način bi imele logopedinje tudi več časa 

za starše, tako bi jih bolje spoznale in bi z njimi lažje vzpostavile partnerski odnos. V okviru 

vzgoje in izobraževanja pa bi morali določiti, da morajo biti starši prisotni na obravnavi 

približno enkrat na mesec. To bi lahko uredili v okviru ur svetovalnih storitev. Tako bi 

mobilne logopedinje imele pogostejše stike s starši in bi z njimi bolj učinkovito komunicirale. 

Sama torej glavne rešitve vidim v naših sistemih. 

Ugotovila sem, da so logopedinje izpostavile najrazličnejše ovire za vzpostavljanje 

partnerstva s starši. Od tega so v največjem številu naštele ovire, ki izhajajo iz staršev, kar 

lahko vzamemo kot problem, saj to pomeni, da partnerstva ne razumejo dovolj dobro, če 

težavo v glavnem vidijo v starših. Izpostavile so tudi ovire pri strokovnjaku, kjer je večina 

izhajala iz nekih splošnih ovir in niso toliko izpostavile ovir, ki jih vidijo pri sebi. Tiste, ki so 

izpostavile lastne ovire, se teh ovir zavedajo in jih najverjetneje tudi želijo odpraviti, kar 

lahko pomeni, da res hočejo s starši vzpostavljati partnerstvo. Izpostavile so tudi ovire v 

sistemu, ki se razlikujejo glede na to, kje je logopedinja zaposlena, saj je vsaka govorila za 

sistem, ki ga pozna. Skupno jim je bilo, da so poudarile pomanjkanje logopedov in premajhno 

usposobljenost logopedov za sodelovanje s starši ob koncu študija. Ti dve oviri bi lahko 

odpravili s spremembami na Pedagoški fakulteti, ki izobražuje prihodnje logopede. Sprva bi 

morali povečati strokovni kader, da bi lahko sprejeli več študentov na študijski program 

Logopedija in surdopedagogika. Prav tako pa bi morali imeti en obvezen predmet, kjer bi se 

naučili pravilne komunikacije s starši in metod dela z njimi ter bi vse to poskusili tudi v 

praksi. Tako bi bili logopedi že ob koncu študija veliko bolj usposobljeni za sodelovanje s 

starši, kar bi pripomoglo tudi k boljšemu delu z otrokom. Čeprav sem še vedno mnenja, da so 

za partnerstvo vseeno potrebne dolgoletne izkušnje sodelovanja s starši, pa bi bilo lažje, če bi 

na tem poglobljeno začeli delati že na fakulteti.  

Glede dejavnikov, ki vplivajo na vzpostavljanje partnerstva s starši, ugotavljam, da so 

intervjuvanke mnenja, da najbolj vplivata znanje oziroma potrebne kompetence strokovnjaka 
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in motivacija staršev. Izpostavile so še osebnostne lastnosti staršev, izkušnje oziroma znanje 

staršev, osebnostne lastnosti staršev, pričakovanja staršev in strokovnjaka, empatijo 

strokovnjaka, učinkovito komunikacijo in prostor obravnave. Veliko število naštetih 

dejavnikov je tudi posledica mojega usmerjanja in pomoči. Priznam, da sem nekaterim 

posredno povedala še kakšen dodaten dejavnik, vendar so nekatere intervjuvanke imele tukaj 

velike težave z odgovarjanjem in so me same prosile za pomoč. Preseneča me, da niso 

omenile motivacije strokovnjaka kot pomembnega dejavnika za vzpostavljanje partnerstva s 

starši, saj je od motivacije strokovnjaka tudi odvisno, ali se bo med njim in starši vzpostavilo 

partnerstvo. Če strokovnjak nima motivacije za vzpostavitev partnerstva, lahko pozna vsa 

njegova načela, vendar partnerstva ne bo vzpostavil, ker nima želje po njem. Za 

vzpostavljanje kakovostnega partnerskega sodelovanja s starši pa je pomembna pripravljenost 

ene in druge strani. Motivacijo strokovnjaka za partnerstvo in prav tako staršev avtorji (Ličen, 

1999; Intihar in Kepec, 2002) izpostavljajo kot najpomembnejši dejavnik za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa.  

V sklopu sredstev, ki jih logopedinje uporabljajo za vzpostavljanje partnerstva, lahko trdim, 

da večina logopedinj bolj realizira partnerstvo, saj uporabljajo kombinacijo več sredstev 

(dialog, udeležba staršev na obravnavi, predavanja, delavnice), medtem ko ena logopedinja 

uporablja le dialog oziroma pogovor in tako manj realizira partnerstvo v praksi. Tudi tukaj 

sem jih morala dodatno spodbujati, da so povedale več, saj bi drugače večina ostala samo pri 

dialogu kot sredstvu za vzpostavljanje partnerstva, kar sem tudi pričakovala.  

Logopedinje se glede na delovno dobo razlikujejo v številu naštetih razlik med partnerstvom 

in ostalimi oblikami sodelovanja, ker so logopedinje z manjšim številom let delovne dobe 

naštele več razlik kot logopedinje z veliko let delovne dobe. Prav tako so razlike v številu 

načel partnerstva s starši, saj so logopedinje z večjo delovno dobo naštele več načel kot 

logopedinje z manjšo delovno dobo. Enako je tudi pri načelih drugih oblik sodelovanja. 

Razlogi za te razlike mi ostajajo neznani. To bi zahtevalo dodatno raziskovanje. Razlike pa je 

opaziti tudi v načinu uporabe različnih sredstev za vzpostavljanje partnerstva s starši, saj 

logopedinje z manjšo delovno poleg osebnega pogovora uporabljajo tudi pogovor prek 

telefona in elektronske pošte ter same izvajajo predavanja, medtem ko logopedinje z večjo 

delovno dobo uporabljajo samo osebni pogovor in predavanj ne izvajajo, ampak starše samo 

nanje napotujejo. Menim, da je razlog v tem, da so mlajše logopedinje bolj vešče uporabe 

računalnika (in s tem tudi interneta) in se ga zato poslužujejo v večji meri. 

Logopedinje se glede na delovno mesto razlikujejo v definiciji partnerstva s starši, saj so 

logopedinje, zaposlene v zdravstvenem domu, podale najbolj široko definicijo. Prav tako se 

razlikujejo v tem, kaj sodi v partnerstvo, in načelih partnerstva s starši, ker sta mobilni 

logopedinji izpostavili manj stvari, ki so značilne za partnerstvo. Intervjuvane logopedinje se 

razlikujejo tudi v načelih drugih oblik sodelovanja, saj so mobilne logopedinje in logopedinje, 

zaposlene v zdravstvenem domu, opredelile več stvari, ki so značilne za druge oblike 

sodelovanje in ne za partnerstvo, kot logopedinje, zaposlene v zavodu. Razlike med 

logopedinjami glede na delovno mesto so se pojavile tudi v tematskem sklopu Ovire pri 

vzpostavljanju partnerstva s starši. Logopedinje se razlikujejo le v kategoriji Ovire v sistemu, 

ker delujejo v različnih sistemih in se zato nekatere naštete ovire sistema nanašajo na točno 
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določen sistem. Razlogi za razlike mi ostajajo neznani. Predvidevam pa, da so razlike 

posledica različnih sistemov, v katerih so logopedinje zaposlene. 

Zaključim lahko, da logopedinje poznajo teoretične postavke partnerstva s starši, vendar se te 

delno ujemajo tudi s prakso, ki so jo opisale. Razlike v pogledih na partnerstvo glede na 

delovno dobo in delovno mesto obstajajo, vendar se mi zdi, da niso tako pomembne in se 

nanašajo predvsem na izkušnje posamezne logopedinje. 
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4. SKLEP 

V magistrskem delu sem raziskala pogled logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši, ki 

ga avtorji (Hornby, 2000; Štefanc, 2004; Šteh, 2009) vidijo kot najbolj učinkovit koncept za 

sodelovanje s starši. Tudi sama sem tega mnenja, zato me je zanimalo, kako se ta koncept 

partnerstva uresničuje na področju logopedije. Zanimalo me je, ali se pogledi logopedov na 

partnerstvo s starši ujemajo s teoretičnimi izhodišči, ki so zapisana glede vzpostavljanja 

partnerskega odnosa. Predvsem pa sem se za to temo odločila, ker sem se hotela nekoliko bolj 

poglobiti svoje znanje glede sodelovanja s starši, ki je pomemben del našega poklica, vendar 

sem imela občutek, da sem za to premalo usposobljena. 

Raziskava je imela določene omejitve, in sicer majhen vzorec ter nerazumevanje nekaterih 

vprašanj v intervjuju, kar se kaže v odgovorih logopedinj. Prav tako sem se osredotočila samo 

na mnenje logopedinj glede vzpostavljanja partnerstva s starši, nisem pa o tem spraševala 

staršev, s katerimi te logopedinje sodelujejo. Zavedam se, da je bila raziskava izvedena na 

majhnem vzorcu in heterogeni skupini logopedinj, zato ugotovitev v tej raziskavi ne morem 

posplošiti na celotno populacijo, ampak zgolj na preučevani vzorec. 

Raziskavo bi lahko izboljšala tako, da bi povečala proučevani vzorec, da bi vključila več 

logopedinj. Prav tako bi nekoliko manj usmerjala odgovore oziroma ne bi postavljala toliko 

podvprašanj. V prihodnjih raziskavah pa bi bilo treba proučiti tudi pogled staršev na 

vzpostavljanje partnerstva z logopedi, da bi dobili vpogled v to tematiko tudi z druge strani. 

Kljub naštetemu menim, da sem v magistrskem delu v okviru metodoloških omejitev 

odgovorila na vprašanja, ki so me zanimala na začetku. Poleg tega sem se skozi raziskovanje 

naučila in spoznala načela partnerstva, na kaj moramo biti pozorni pri partnerstvu, na kakšen 

način ga vzpostavljamo, kaj vse vpliva na vzpostavljanje partnerstva … Vso to pridobljeno 

znanje bom uporabila pri svojem delu, da bom v prihodnosti tudi sama s starši vzpostavljala 

partnerski odnos, ki se mi zdi najprimernejša oblika sodelovanja med logopedom in starši. 
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6. PRILOGE 

6.1. SOGLASJE 

SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

Sem Kaja Plohl, študentka podiplomskega študija Logopedija in surdopedagogika. Vabljeni 

ste k sodelovanju v moji raziskavi za namene magistrskega dela z naslovom Pogledi 

logopedov na vzpostavljanje partnerstva s starši.  

V okviru raziskave bom izvedla polstrukturirani intervju. Vprašanja se bodo nanašala na Vaše 

sodelovanje s starši, kjer bo poudarek na Vašem mnenju glede partnerstva s starši. Vprašanja 

bodo predvsem odprtega tipa, imela pa bom pripravljenih tudi nekaj bolj specifičnih vprašanj, 

ki jih bom zastavila v primeru, da na vprašanje odprtega tipa ne bom dobila odgovora. 

Celoten intervju bom posnela in ga potem transkribirala. Imeli boste možnost zaprositi za 

transkript in vnesti morebitne popravke v roku 10 dni od prejema transkripta. V magistrsko 

delo ne bom zapisala celotnega intervjuja, ampak samo delne izjave. Vaši osebni podatki ne 

bodo uporabljeni, zapisana bosta le število let delovne dobe in delovno mesto oziroma 

ustanova, v kateri ste zaposleni.  

Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 

posledic. Rezultati raziskave bodo uporabljeni izključno v namene magistrskega dela.  

Zelo bi bila vesela Vašega sodelovanja, saj so informacije, ki bi jih nudili, zelo pomembne. Za 

Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Spodaj podpisan/-a____________________________(ime in priimek) jamčim, da sem 

soglasje prebral/-a, in potrjujem svojo privolitev za udeležbo v raziskavi ter dovolim uporabo 

rezultatov v namene magistrskega dela z naslovom Pogledi logopedov na vzpostavljanje 

partnerstva s starši. 

 

Datum:______________                                                         Podpis:_____________________ 

 

SOGLASJE ZA SNEMANJE INTERVJUJA 

Spodaj podpisan/-a____________________________(ime in priimek) se strinjam, da se 

celoten intervju posname s pomočjo aplikacije Snemalnik zvokov, nameščene na mobilnem 

telefonu, ter da se posnetek hrani pri Kaji Plohl na zunanjem disku največ eno leto, v z geslom 

zaščiteni datoteki. Posnetek bo uporabljen izključno za transkripcijo intervjuja, katerega delne 

izjave bodo zapisane tudi v magistrskem delu. 

 

Datum:______________                                                         Podpis:_____________________ 
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6.2. PRIMER ZAPISA INTERVJUJA IN DOLOČITEV POSTAVK 

DOBESEDEN PREPIS INTERVJUJA (L 5) 

1. Opišite svoje sodelovanje s starši (Ali staršem na prvem srečanju predstavite, kako bo 

potekalo sodelovanje? Kaj storite, kadar se starši s takšnim sodelovanjem ne strinjajo? Zakaj 

se vam zdi/ne zdi pomembna prisotnost staršev na terapiji? Zakaj uporabljate samo pogovor, 

kot sredstvo za sodelovanje s starši? ...).   

L: S starši se srečujem vsak dan
1
. Pri individualnih obravnavah so pri meni večinoma 

prisotni vedno starši zraven
2
, tako da je komunikacija z njimi … Meni se zdi 

komunikacija z njimi zelo pomembna
3
. Kako podvprašanje? 

K: Zakaj se Vam zdi pomembno, da so starši prisotni na sami obravnavi? 

L: To se mi zdi pomembno iz tega stališča, ker starš potem direkt vidi, kaj jaz delam, in 

lahko potem tudi doma dela na takšen način. Drugače je, če ti staršu nekaj razlagaš ali 

če mu nekaj pokažeš, ne. Če mu nekaj pokažeš, si bo definitivno bolj zapomnil
4
, kot če 

mu samo nekaj razložiš. Meni se zdi s tega stališča, da je terapija hitrejša in uspešnejša, 

če so starši zraven
5
.  

K: Ali na prvem srečanju staršem prestavite, kako bo to sodelovanje potekalo? 

L: Največkrat, ja. Jaz jim na prvem srečanju vedno povem, da pač logopedska terapija 

temelji na tem, da jaz njim vaje pokažem, da njih naučim in da njih vodim, da te vaje 

doma izvajajo, da je večino dela na otroku in na njih
6
. Zato je pač pomembno, da so 

starši vedno zraven in da vedno vidijo tisto, kar jaz delam. Jaz jim dostikrat dam palčko 

v roke pa da oni sami poskusijo, da pred mano poskusijo, veš, da točno vidim, ali delajo 

prav ali ne delajo prav
7
.  

K: Ste se že kdaj srečali s starši, ki se s takšnim sodelovanjem niso strinjali? 

L: Ja.  

K: Kaj pa ste takrat storili? 

L: Takrat, ko jaz vidim, recimo, da starš za sodelovaje s terapevtom ni zainteresiran ali 

pa da ga sploh ne zanima, kaj otrok z menoj dela, pa vzame ven telefon pa brska po 

telefonu ali pa si vse prebere, kar imam po ambulanti, ali pa da mu nekaj razlagam in 

mi samo kima, pa vidiš, da potem tistega doma ne naredi ali pa da naredi čist nekaj 

drugega, ne, jaz potem dostikrat tiste starše pošljem v naslednjih nekaj terapijah iz 

ambulante in delam potem sama z otrokom
8
. Vseeno potem na koncu staršem povem, 

kaj sem delala z njihovim otrokom in kaj od njih pričakujem, da delajo doma
9
. Samo, 

da pač več ni vključen v terapijo. 

 

2. Katere oblike (modele) sodelovanja s starši uporabljate in katere še poznate? (Kakšen 

odnos ima strokovnjak do staršev pri posamezni obliki? Kakšna je stopnja sodelovanja med 

strokovnjakom in starši pri posamezni obliki? Kakšen je obseg vključenosti staršev pri terapiji 

in v procesu odločanja?) 

L: Jaz največkrat uporabljam model opolnomočenja. Zdi se mi najbolj primeren model 

v naši logopedski terapiji, ker tako kot sem prej razložila – meni je pomembno, da jaz 

starša naučim pravilno izvajati vajice in da oni lahko te vaje doma vsaki dan izvajajo
10

. 

Ker premalo je enkrat tisto na štirinajst dni tukaj samo, zato je ta model meni najbolj 

blizu in jaz se ga nekako poslužujem. 

Katere modele še poznam? Tradicionalni model, potrošniški model. Ampak meni je pač 

najbolj ta pri srcu. Včasih pa drugo ne moreš kot samo to, da uporabiš neki 

tradicionalni model, da jim poveš, kaj si delal, in je to to in od njih ne pričakuješ nič
11

, 

niti partnerskega odnosa. 
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3. Kaj je po vašem mnenju partnersko sodelovanje s starši? (Kako bi definirali partnerstvo s 

starši? Kaj vam pove sama beseda partnerstvo?) 

L: Po mojem mnenju to pomeni, da si zaupata, tako starš terapevtu kot terapevt staršu. 

Recimo jaz staršu zaupam, da bo on izvajal vaje vsaki dan doma z otrokom, da bo 

terapija šla naprej. On pa meni zaupa v mojo strokovnost, da jaz vem, kaj delam pa kaj 

govorim pa na kakšen način, da jih primerno, pravilno naučim
12

. To se mi zdi ta 

zaupanja vreden odnos. Tudi ko začutiš ti, da ti starši zaupajo, ko začutiš, da ti dovolijo, 

da jih ti vodiš, potem je tista terapija »špica«, uspešna, učinkovita, hitro zaključena
13

, 

tudi če je kakšna težka patologija.   

 

4. V čem se partnersko sodelovanje ločuje od ostalih oblik sodelovanja s starši? (S katerimi 

besedami oziroma besedo bi opisali razliko med partnerstvom in ostalimi oblikami 

sodelovanja?)  

L: Recimo druge oblike sodelovanja bi lahko bile samo to, da ti staršem sporočaš, kaj si 

delal, ali da mu napišeš samo v zvezek, pa mu niti nič verbalno ne sporočiš
14

. 

K: S katero besedo ali besedami bi opisali to razliko? 

L: Partnersko sodelovanje, to, ko si zaupata
15

. Sodelovanje pa je tak ali si zaupaš ali si 

ne zaupaš, pač si v tem trenutku prisiljen z nekom sodelovati
16

.  

K: Kaj pa mogoče tudi to: aktivna-neaktivna udeležba pri terapiji? 

L: Ja, tudi to. Ja, v partnerskem odnosu je definitivno aktivna udeležba
17

. V odnosu 

sodelovanja pa je mogoče enosmerno aktivna
18

. Jaz povem, kaj sem delala, pokažem, kaj 

sem delala, z njihove strani pa tega ne dobiš, je bolj pasiven odnos. Ali pa obratno, da 

starši povejo, kaj so delali, pa kot strokovnjak potem je pasiven
19

.  

  

5. Povejte pet asociacij, ki najboljše opišejo partnerstvo s starši? 

1. Zaupanje. 

2. Iskrenost. 

3. Spoštovanje. 

4. Strokovnost. 

5. Pozitiven odnos. 

 

6. Se vam zdi partnerstvo s starši najbolj primerna oblika sodelovanja in zakaj da oz. zakaj 

ne? 

L: Ja, v mojem logopedskem poklicu definitivno
25

. Starš je tisti, ki nosi odgovornost za 

svojega otroka, ki vzgaja svojega otroka, in potem je tudi tisti, ki reče, ja, dovolim to za 

mojega otroka ali pa ne dovolim to za mojega otroka ali pa želim si, da moj otrok pove r 

ali pa si ne želim, da pove r. Starš je tisti, ki ima prvo in zadnjo besedo
26

. Vsaj jaz tako 

mislim in zato je pomembno to.  

K: Pač, da starši tudi tebi povejo želje, potrebe, kaj si oni želijo? 

L: Ja, točno to. 

 

7. Kateri dejavniki so po vašem mnenju pomembni pri vzpostavljanju partnerstva s starši in 

zakaj? (Na katere segmente moramo biti pozorni pri vzpostavljanju partnerstva s starši? Kaj 

vpliva na vzpostavljanje partnerstva s strani strokovnjakov in kaj s strani staršev?) 

L: To, da zaupaš strokovnjaku, ne. Mislim, da starš zaupa meni
27

 in jaz kot strokovnjak, 

da lahko zaupam staršu, da se bo držal mojih nasvetov
28

.  

 

K: Mislila sem bolj, na katere segmente morate biti pozorni Vi kot strokovnjak pri 

vzpostavljanju partnerstva s starši oziroma kaj vpliva na to vzpostavljanje partnerskega 

sodelovanja s starši? 
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L: Vpliva sigurno počutje osebe, kako se v tistem trenutku počutiš, si dobre volje, si 

slabe volje, imaš kakšne težave
29

. Potem vpliva sigurno to, če si imel že prej kakšen 

odnos s temi starši, če jih že od prej poznaš
30

. Kaj bi še bilo? 

K: Mogoče, kot ste omenili že prej želje, pričakovanja staršev. 

L: Ja. Višja kot so pričakovanja staršev, višje kot so neke želje, pa da ti kot strokovnjak 

veš, da mogoče to ne bo mogoče doseči pri njihovem otroku, težja je potem 

komunikacija s starši
31

 oziroma moraš korak po korak potem z njimi, da sami spoznajo, 

kje je meja, ne. 

K: Torej, recimo lahko bi rekli učinkovita komunikacija, da tudi vpliva na vzpostavljanje 

partnerstva s starši. 

L: Definitivno. Učinkovita pa uspešna
32

. 

K: Kaj pa mislite, ali vpliva motivacija s strani Vas kot strokovnjaka in tudi staršev? 

L: Ja. Definitivno vpliva na odnos med logopedom pa starši pa potem tudi na odnos do 

dela tistega, kar si starši želijo. Zdaj če so bili prisiljeni priti v ambulanto s svojim 

otrokom pa ne opažajo težav, potem sigurno motivacija ni visoka po sodelovanju pa po 

nekem partnerskem odnosu, ne. Če pa so oni sami izrazili željo recimo pa vidijo, da je z 

njihovim otrokom nekaj narobe, da si želijo nekaj spremeniti, potem pa je motivacija 

zelo visoka z njihove strani
33

. Z moje strani kot strokovnjaka pa mora biti motivacija 

vedno visoka pri vsaki terapiji
34

.  

K: Kaj pa recimo, mislite, da vpliva usposobljenost strokovnjaka za sodelovanje s starši? 

L: Zelo, ampak v Sloveniji je zelo malo seminarjev, predavanj na temo komunikacije s 

starši, prav z logopedom jih sploh ni, mislim, jaz jih ne poznam. Ali greš na kakšen tečaj 

retorike ali pa kakšen seminar med učiteljem pa starši. Na individualnem področju jaz 

ne poznam kakšnega seminarja. Je pa zelo pomembno pa jaz mislim, da bi zelo 

logopedom koristilo
35

.  

 

8. Ali menite, da vzpostavljate partnersko sodelovanje s starši? Odgovor utemeljite. 

L: Ja. Tako kot sem prej v začetku rekla, jaz vedno hočem vsake starše opolnomočiti, da 

jih naučim, kako je potrebno delati vaje doma, ker to je bistvo logopedskega dela
36

, da 

pridejo in nekaj dosežemo.  

Pri enih starših lahko to partnersko sodelovanje malo bolj mogoče vzpostaviš, pri 

drugih starših pa malo manj. Spet je vse odvisno od motivacije, od želje, od potrebe, 

tako kot sva se prej pogovarjali. Tako, da jaz se z vsakimi starši trudim vzpostaviti neki 

partnerski, pozitiven odnos, ne. Če pa včasih ne gre, potem pa … Nisi z vsemi vedno na 

isti valovni dolžini, to se moramo zavedati
37

. Tudi z otroci nisi vedno z vsemi na isti 

valovni dolžini, se pa moraš truditi. Jaz kot strokovnjak mislim, da se moraš truditi v 

vsakem primeru, tudi če ni tisti idealni partnerski odnos, pa daj se še vseeno malo 

potrudi. Ni pa prav, če je to samo enostransko, da je samo z moje strani, mora se starš 

tudi potruditi
38

.  

9. Katera sredstva uporabljate za vzpostavljanje partnerskega sodelovanja s starši? (Ali 

uporabljate dialog, udeležbo staršev na obravnavi, delavnice, predavanja …?) Katero sredstvo 

se vam zdi najbolj učinkovito pri vzpostavljanju partnerstva in zakaj?  

L: Zdaj, s starši jaz v ambulanti komuniciram verbalno, s tem da mu razložim, 

demonstriram stvar
39

 pa da mu direkt na otroku pokažem
40

 in da on pokaže, da vidim, 

če se je starš to naučil pa mi on še enkrat pokaže
41

, v glavnem, dokler nisem jaz 

zadovoljna. Če recimo otroka pripelje babica, jaz babici povem, OK, to pa to sem 

opazila, ampak se mi vseeno zdi, da moram jaz to staršem povedati in jaz vzamem 

telefon pa sem poklicala starše. Tako da tudi telefona se poslužujem
42

, recimo, v 

takšnem primeru. Velikokrat komuniciram tudi prek maila, da me starši kaj vprašajo. 

Recimo pripelje spet babica pa me potem starši prek maila vprašajo o kateri vaji ali 
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kako je bilo in jim potem prek maila odgovorim
43

. Tega je manj, se pa dogaja.  

Zdaj, da bi jaz imela kakšna predavanja za starše, ne, imela pa sem predavanje recimo 

za strokovnjake o komunikaciji. Za starše pa ne, ker je imel že kdo drugi. 

K: Kaj pa kakšne delavnice? 

L: Jaz zdaj tega trenutno nimam možnosti imeti. Imajo pa kolegice, ki se ukvarjajo z 

jecljanjem, delavnice za starše pa za otroke.  

K: Katero sredstvo pa se Vam zdi najbolj učinkovito in zakaj?   

L: Definitivno verbalni govor
44

. Zakaj? Zato, ker jaz vedno preverim, kakšno je, vedno 

zahtevam povratno informacijo, da vidim, če so me starši razumeli, da vidim če sva oba 

na isti valovni dolžini
45

. Prek maila in prek telefona tega ne moreš preveriti, tako pa 

lahko.   

 

10. S kakšnimi/katerimi ovirami se srečujete pri vzpostavljanju partnerstva s starši? (Katere 

ovire opažate pri sebi, kot strokovnjaku? Katere ovira opažate pri starših? Katere ovira 

opažate v sistemu in družbi nasploh?) 

L: Če grem ovire sistema, ne, mogoče to, da je vedno premalo časa, premalo časa, ki bi si 

ga pač lahko kot logoped vzel za starša, da bi mu razložil ene stvari, še posebej pri 

kakšni težki patologiji
46

, ko je res potrebno malo več časa. To, pač. Ker je komunikacija 

s starši zelo zahtevna, jaz tudi mislim, da nismo kompetentni za to
47

. Primanjkljaj 

sistema je ta, da se logopedov pa strokovnjakov ne pošilja na neka izobraževanja ali v 

tujino zvezi s komunikacijo
48

. 

Zdaj ovire, ki izhajajo iz mene, pa se jih trudim minimirati pa včasih ne gre. Včasih pač 

prekinem starša prehitro pa bi še mogoče rad kaj povedal
49

. Pa poskusiš staršu nekako 

vsiliti svoje mnenje pa tudi veš, da ni prav
50

, ne. Glej, pač se trudimo to nekako 

zmanjševati te ovire. 

Kaj pa so ovire pri starših, pa ne vem. Včasih pač ne sprejmejo tistega ali pa uporabijo 

kakšno zanikanje – saj moj otrok pa že ni takšen ali pa …
51

 Zdaj te ovire pri starših je 

težko govoriti.  

K: Kaj pa recimo v današnjem času preobremenjenost staršev, ker si v službah zelo težko 

vzamejo prosto? 

L: Vsekakor, ja, vsekakor, ja. Zdaj, da starš ne pripelje otroka na obravnavo, ni 

problem. Jaz dostikrat potem v zvezek napišem ali pa starše pokličem in jim po telefonu 

razložim, kaj morajo delati. Ni isto, kot če bi bili tu, ampak nekaj več pa je, kot da jih ne 

vidim. Dostikrat z otroki tudi babice pa dedki vadijo
52

 pa njim razložim, kako morajo 

delati. Tako, da to pa, da si starši včasih ne vzamejo časa, da bi otroku knjigico prebrali 

pa … 

K: Kaj pa če starši prihajajo iz kakšnega drugega kulturnega okolja, govorijo kakšen drugi 

jezik  in slovenščina ni njihov materni jezik. Ali bi lahko bila to ovira? 

L: Definitivno je to lahko ovira. Sem imela enkrat na preventivi enega malega iz 

Hrvaške, govoril je hrvaško, mama je govorila slovensko in hrvaško. Kljub temu da jaz 

razumem hrvaško, si jaz nisem upala zdaj v ambulanti hrvaško govoriti z njim in je bila 

velika ovira pri komunikaciji med mano in otrokom. In je potem mama prevajala tisto 

na hrvaško, kar sem pač jaz njega spraševala. Tako da med nama z otrokom je bila 

ovira, s starši ne. Je pa vsekakor ovira, če starš ne govori slovensko. Da mu potem moraš 

ti podati informacijo, da je njegov otrok avtist ali pa da ima otrok motnjo v duševnem 

razvoju, pa si ne predstavljam, no
53

. Google translate tudi ni tako natančen. 

 

K: Sedaj sva končali z vprašanji. Želite še kaj dodati? 

L: Mogoče kakšno podvprašanje? 

K: Ja, lahko še malce poveste več o sodelovanju s starši na preventivnem pregledu. Kako 
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poteka to sodelovanje s starši, ko otroka vidiš samo enkrat? 

L:  Na preventivnem pregledu delam jaz po PLP-5 in potem, ko zaključim, najprej 

pohvalim otroka za sodelovanje in mu dam štampiljko. Potem pa se obrnem na starša in 

se res tam tiste tri minutke ali štiri, koliko jih imam za starša, in mu vsa posamezna 

področja podrobno razložim, kaj je njegov otrok dosegel, česa pa ni zmogel doseči
54

. Zdi 

se mi, da ta povratna informacija, ki jo dam staršem, da jim je to ok, da jim je to v redu, 

da jim točno opišem področja pa da jim točno realno sliko povem, ker ne lažem v obraz 

»eh, tukaj pa še bo«. Potem se nekak lažje tudi starši odločijo, ali je potrebno za terapijo 

ali bodo prišli v terapijo, ko je potrebno, ali ne bodo prišli.  

K: Se Vam zdi, ko je preventivni pregled in je z otrokom vse v redu, da ni potrebna nadaljnja 

logopedska terapija, da je težje vzpostaviti to partnerstvo kot pa s tistimi starši, ki pridejo 

večkrat? 

L: Tam se mi zdi, da takšnega partnerskega odnosa ziher ne vzpostaviš na preventivnem 

pregledu
55

. Na preventivnem pregledu je bolj to, da ti njim poročaš, kaj je bilo, kaj je 

otrok dosegel pa kaj ni dosegel
56

. Da bi zdaj neke povratne informacije od njih želela, 

kako je bilo v zgodnjem razvoju, kako oni to doma opažajo ali pa če strinjajo s tem, tega 

enostavno ni časa. Jaz jim povem, če mi kaj želijo nazaj na to odgovoriti, jih poslušam, 

jim nazaj povem, če je potreben odgovor, če ne, pa zaključimo. V terapiji pa je to čisto 

drugače. Ko pridejo na prvi pregled, jim enako po diagnostiki jaz vedno razložim, to pa 

to sem opazila, to pa to je še smiselno delati ali pa ta področja so mogoče malo bolj 

šibka, tu se bomo malo dlje časa ustavili, jim razložim vajice in sprosti sporočim pač 

isto, ob diagnostiki in ob terapiji. Tam se mi zdi pa, da moraš začeti vzpostavljati ta 

partnerski odnos
57

. Meni to zaenkrat uspeva. Jaz nimam trenutno z nobenim staršem 

nekih konfliktov, še vseeno vse nekako nekak speljem. Sem pa imela en konflikt z eno 

mamico, ker je otrok dislektik in se mama s tem ni mogla sprijazniti. In sem jaz 

predlagala usmeritev, mama pa se s tem ni strinjala in se je potem pritožila vodji, da 

sem bila nesramna do nje. Jaz glasa nisem povzdignila ali pa da bi ji rekla kako žalo 

besedo, ji tudi nisem, jaz sem ji pač povedala, kakšno je realno stanje z otrokom, 

mogoče je to bilo malo preveč. In kaj se je takrat zgodilo? Takrat je šla k drugemu 

terapevtu. Tam sva midve potem z vodjo tako odločile. To je bila edina stvar, ko sem 

imela tako pritožbo malo večjo čez mene pri komunikaciji s starši. Vedno je potrebno, 

res, tako kot si ti prej rekla, videti, kakšne so želje, kakšne so potrebe staršev, in iti 

korak po korak. Jaz zdaj vem, kaj sem v tistem primeru narobe naredila pa več ne bi 

tako naredila, ker to je bilo na začetku moje kariere. Zdaj vem, kako bi drugače 

postopala v tistem trenutku. Fajn je, da se izogneš konfliktom, že zaradi otroka, da 

vseeno tisto malo drugače obrneš, malo zaviješ v »celofan« in da se otrok potem dobro 

počuti. Če se otrok dobro počuti pa starši vidijo, da je otroku fajn sem hoditi, bodo 

potem tudi oni vzpostavili boljši odnos do mene.  

K: Torej, lahko bi rekle, da je to en dejavnik, da se otrok dobro počuti, da rad pride, ki vpliva 

na vzpostavljanje partnerstva s starši. 

L: Ja, točno to. Ja, zelo, zelo. Tudi če so starši še tako proti pa če otrok rad pride, bodo 

oni to prej ali slej sprejeli
58

. 

 

 

K: Zahvaljujem se Vam za odgovore. 
 

 


