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POVZETEK 

V magistrskem delu sem raziskovala vlogo socialnih pedagogov pri uresničevanju inkluzije v 

osnovnih šolah. Osnovni vprašanji, ki sta me vodili v procesu raziskovanja, sta naslednji: 

kakšen je lahko doprinos socialnih pedagogov k uresničevanju inkluzivnega izobraževanja 

oziroma kakšna je njihova vloga pri vpeljavi inkluzije v šoli ter kako konkretno socialni 

pedagogi z namenom uresničevanja inkluzije sodelujejo z učitelji in drugimi strokovnjaki 

znotraj šole ter starši in otroki, pri čemer so me posebej zanimale možnosti pomoči in podpore 

socialnih pedagogov učiteljem.  

V teoretičnem delu se najprej posvetim inkluziji, kjer podrobneje raziskujem opredelitve 

inkluzije, teoretične poglede v zvezi z njo, dotaknem pa se tudi dejstev, ki govorijo o 

zahtevnosti njene implementacije v šolah in iskanju dejavnikov oziroma pogojev, ki morajo 

biti izpolnjeni, da se lahko inkluzija v praksi zares uresničuje. V nadaljevanju pišem o stroki 

socialne pedagogike in povezavah socialne pedagogike z inkluzijo, na koncu pa se posvetim 

tudi raziskovanju profila socialnega pedagoga v svetovalni službi in sodelovanju med 

socialnimi pedagogi in učitelji. 
 

V raziskavi je sodelovalo šest slovenskih osnovnih šol, in sicer sem intervjuje opravila s 

šestimi socialnimi pedagoginjami in dvanajstimi učiteljicami. Glavni namen raziskave je 

osvetliti in poudariti vlogo socialnih pedagogov pri uresničevanju inkluzivne šolske prakse. 

Rezultati so pokazali, da ima lahko socialni pedagog pomembno vlogo pri vzpostavljanju 

inkluzije v šoli, saj ima kot strokovnjak znotraj svetovalne službe stik oziroma je ravno on 

povezovalec tako otrok, staršev, zaposlenih v šoli kot tudi strokovnjakov zunanjih institucij. 

Intervjuvane socialne pedagoginje svoj največji doprinos k inkluziji vidijo v pomoči otrokom, 

staršem in učiteljem, kjer jo ti potrebujejo – v organiziranju izobraževanj, povezanih z 

inkluzijo; organiziranju supervizij in intervizij; v preventivnih delavnicah, v organiziranju 

projektov in aktivnosti za učenje socialnih veščin in spoznavanje raznolikosti ljudi. Rezultati 

kažejo tudi na potrebo po dobrem sodelovanju med socialnimi pedagogi in učitelji, kjer so 

socialni pedagogi učiteljem pomembna opora s svetovanjem, usmerjanjem, napotki o 

vzgojnem delovanju, timskim delom in z osveščanjem o pomembnosti grajenja dobrega 

odnosa z vsakim otrokom posebej. 

 

Ključne besede: inkluzija, socialna vključenost, izključeni otroci, socialni pedagog, učitelji 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In master's thesis I researched the role of social pedagogues in realizing inclusion in 

elementary schools. The main questions that I followed in the research process were: what can 

be the contribution of social pedagogues to the realization of inclusive education, or what 

their role in introducing inclusion in school is, and how specifically social pedagogues work 

with teachers, parents, children and other experts in order to achieve it. I was especially 

interested in how social pedagogues can help the teachers.  

In the theoretical part, I first focus on inclusion, where I research the definitions of inclusion 

and theoretical views on it. I focus on complexity of its realization in schools and on the 

search for factors or conditions that must be fulfilled so that inclusion can be carried out. 

After that I write about the field of social pedagogy and the links between social pedagogy 

and inclusion. Ultimately, I dedicate myself to researching the profile of social pedagogues in 

counselling and cooperation between social pedagogues and teachers.  

 

Six Slovenian elementary schools were involved in the survey. I interviewed six social 

pedagogues and twelve teachers. The main purpose of the research was to highlight and 

emphasize the role of social pedagogues in the implementation of inclusive school practice. 

The results showed that a social pedagogue can play an important role in establishing 

inclusion in school, as they better understand children, parents, school staff and experts of 

external institutions. Interviewed social pedagogues see helping children as their greatest 

contribution to inclusion, parents and teachers when they need it - in organizing inclusive 

education courses; organizing supervisions and preventive workshops, and in the organization 

of projects and activities for learning social skills and learning about the diversity of people. 

The results also point to the need for good cooperation between social pedagogues and 

teachers, where social pedagogues contribute with their counselling, guidance on upbringing, 

teamwork and awareness of the importance of building a good relationship with each child 

separately. 

 

Key words: inclusion, social inclusion, excluded children, social pedagogue, teachers 
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1 UVOD V NALOGO 

V spominu mi je ostala primerjava med integracijo in inkluzijo, ki prek prispodobe – po 

mojem mnenju – zelo lepo ubesedi koncept inkluzije: »Pri integraciji med otroke v zelenih 

plaščkih pridejo otroci v rumenih, rdečih, oranžnih, modrih plaščkih, mi pa se potrudimo, da 

barve teh plaščkov čim prej ob naši pomoči spremenijo v zelene ali take, da vsaj vlečejo na 

zeleno. Pri inkluziji pa pridejo med otroke v zelenih plaščkih prav tako otroci v rumenih, 

rdečih, oranžnih, modrih plaščkih, mi pa jim moramo omogočiti take pogoje šolanja, da bodo 

barve svojih plaščkov lahko obdržali. Otroci v zelenih plaščkih ne bodo zato nič na slabšem, 

le hitreje se bodo seznanili z mavrično paleto življenja« (Kokovnik, 2005, str. 43). 

 

Danes koncept inkluzije pridobiva na pomenu in se postavlja v ospredje tudi v vzgoji in 

izobraževanju. Za dosego inkluzivnega izobraževanja sta potrebni naklonjenost celotne šole in 

predanost delavcev šole za delo z vsemi učenci, pri čemer imajo velik pomen tudi njihovo 

znanje, usposobljenost in močna podpora vseh udeležencev. 

 

Ker sem tudi sama naklonjena inkluziji in se mi zdi pozitivno, da otroci spoznavajo 

raznolikosti drug drugega, sem se kot bodoča socialna pedagoginja v pričujočem delu 

posvetila raziskovanju vloge socialnih pedagogov pri vzpostavljanju inkluzije znotraj šol. V 

literaturi je namreč socialni pedagog redko omenjen v povezavi z inkluzijo. Dejstvo je tudi, da 

mnogi kot ključno vlogo za doseganje inkluzije v vzgoji in izobraževanju izpostavljajo vlogo 

učiteljev, ki znotraj razreda zaradi velikega števila otrok včasih ne zmorejo vsem zagotoviti 

potrebnih prilagoditev oziroma se za to ne čutijo dovolj usposobljene ali kompetentne. Zato se 

mi zdi pomembno, da učitelj pri tem ne ostane sam in dobi oporo strokovnjakov, ki imajo na 

tem področju drugačno znanje. S tem namenom sem v raziskavi želela raziskati tudi možno 

pomoč in podporo, ki ju lahko učiteljem nudi svetovalna služba (natančneje socialni pedagogi 

znotraj nje). Vloga socialnih pedagogov pri podpori učiteljem, ostalim delavcem šol, otrokom 

in njihovim staršem je po mojem mnenju namreč premalo izpostavljena.  
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2 TEORETSKI UVOD 
 

2.1 Inkluzija 

Mnogi avtorji v svojih delih pišejo o inkluziji, vodilo moje naloge pa bodo opredelitve, misli, 

citati o inkluziji, ki posebej poudarijo pomen skrbi za vse učence, ki hkrati v ospredje 

postavljajo tako skrb za učni kot tudi za osebni razvoj otroka in ki pri tem poudarjajo pomen, 

vlogo, doprinos socialnega pedagoga.  

 

V tem delu želim predstaviti predvsem zame pomembne opredelitve o inkluziji, teoretične 

predpostavke, poglede. Med pisanjem se bom dotaknila dejstev, ki govorijo o zahtevnosti 

implementacije inkluzije v šolah, pa iskanju dejavnikov, ki vplivajo na razvoj inkluzije, 

oziroma pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko inkluzija v praksi zares uresničuje.  

 

 

2.1.1 Inkluzija – kaj je to 

Teoretično izhodišče inkluzije predstavlja holistični pogled na svet, ki upošteva vse učenčeve 

potrebe in daje ob izobraževalnem enako vrednost socialnemu in emocionalnemu razvoju 

kakor tudi razvoju osebne in kolektivne odgovornosti vseh udeležencev v izobraževalnem 

sistemu (Schmidt, 2001, str. 13–14).  

 

Tako Booth in Ainscow (2002, str. 1) inkluzijo opredeljujeta kot proces, ki zajema 

izobraževanje vseh učencev in mladih ljudi. Tudi Lauchlan in Greig (2015, str. 70) razumeta 

inkluzijo kot vključenost vseh otrok tako v socialnem kot v izobraževalnem smislu, hkrati pa 

jo vidita kot zagotovilo vsem učencem, da se v šolskem okolju počutijo dobrodošle, da v njem 

lahko uspevajo in napredujejo. Podobno Peček, Čuk in Lesar (2008, str. 225) v povezavi z 

inkluzijo pišejo o potrebni prilagodljivosti šol in šolskega osebja, da bi omogočili učni in 

osebni razvoj vsem otrokom in njihovo vključenost v vse izobraževalne in družbene 

dejavnosti v okviru šol.  

 

Loughran (2012, str. 102) meni, da gre pri inkluziji za stalen proces, ki ga narekuje 

edinstvenost vsakega otroka posebej. Inkluzivno izobraževanje cilja na izobraževanje vseh 

otrok. Značilno je, da otrok ne kategorizira, temveč jih postavi v skupen razred, ki je odprt in 

se odziva na njihove individualne sposobnosti in potrebe. Inkluzija stremi k odpravi 

marginalizacije in postavljanju meja otrokovih sposobnosti. Še več – prispeva k raznolikosti v 

razredu in upoštevanju edinstvenosti vsakega učenca posebej. 

 

Ainscow, Booth in Dyson (2006, str. 25) inkluzijo opišejo na treh ravneh. Na prvi inkluzijo 

opredelijo kot proces povečevanja, omogočanja vključenosti učencev oziroma zmanjševanje 

njihove izključenosti iz kurikula, kulture in skupnosti šole. Na drugi inkluzijo razumejo kot 

prestrukturiranje šolske kulture, njene politike in prakse na način, da slednje hkrati 

odgovarjajo tako na raznolikost otrok kot tudi na njihovo unikatnost. Na tretji ravni pa 

inkluzijo opredelijo kot prisotnost, vključenost in uspeh vseh učencev, dovzetnih za 

izključenost, ne le tistih, ki so označeni kot otroci s posebnimi potrebami. 

 

Glede na to, da izhajam iz stroke socialne pedagogike, se mi zdi v povezavi z njo pomembno 

poudariti tudi razumevanje inkluzije kot socialnega vključevanja. Kajti, kot pravi Skalar 
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(2000), s takšnim razumevanjem inkluzije se poveča obseg populacije otrok, ki zaradi delne 

ali popolne socialne izključenosti znotraj šole doživljajo strese in frustracijo. Gre za vse 

otroke, pri katerih njihov obrobni socialni položaj vpliva na njihovo samopodobo, 

samovrednotenje, znižuje njihovo motivacijo za šolsko delo, kar posledično povzroča učne 

težave in slabša njihov učni uspeh ter morebiti ustvarja tudi težave v vedenju. Avtor omeni 

tudi otroke priseljenih staršev, otroke narodnostnih manjšin, otroke, ki so vzgojno 

zanemarjeni, otroke iz revnejših družin, otroke, ki so ob vstopu ali pomembnih prelomnicah 

na učiteljih pustili vtis učno težavnih, manj uspešnih učencev. Po njegovem mnenju sem 

spadajo tudi otroci z lažjimi učnimi ali vedenjskimi težavami ter otroci s slabšimi ocenami, ki 

so s strani učiteljev velikokrat označeni kot leni in nezainteresirani. Vse to so izključeni 

učenci, ki ne prihajajo iz šol s prilagojenim programom, ampak so del populacije rednih šol 

(Skalar, 2000, str. 39–40).  

 

Zgornji zapis po mojem mnenju zelo nazorno pokaže potrebnost zavzemanja za vse otroke – 

ne le za otroke, ki so označeni kot otroci s posebnimi potrebami, kar je prvotni temelj 

inkluzije, temveč zapis nadalje opozarja na to, da so razlogi za ranljivost otrok zelo različni in 

da je posledično v šolah zelo veliko ranljivih otrok. V napisanem prepoznam potrebo po 

izredni občutljivosti pedagoških delavcev v šoli, da stiske otrok zaznajo, prepoznajo in da 

vsakemu otroku ponudijo potrebno pomoč in podporo, da bo prav vsak izmed njih dobil 

izkušnjo vključenosti, ne glede na svojo unikatnost in tako potrebno izkušnjo šolskega 

uspeha. 

 

V literaturi lahko beremo o tem, kako se pogled na inkluzijo spreminja. Tako Lesar (2009) 

izpostavi, da se je v preteklosti na inkluzijo gledalo predvsem kot na gibanje za nameščanje 

hendikepiranih učencev v redna šolska okolja oziroma nasprotno za zmanjšanje izključevanja 

drugačnih učencev iz rednih šol. Danes pa je inkluzija videna bolj kot proces, ki je pomemben 

za vse učence v šoli, sicer je pa še posebej osredotočena na tiste, ki so bili zgodovinsko 

gledano najbolj izpostavljeni marginalizaciji. Danes se bolj poudarja tudi pomen vključevanja 

vseh znotraj inluzivnega procesa: od staršev oziroma skrbnikov do šolskega osebja in širše – 

politikov in praktikov (Lesar, 2009, str. 102). Mnogi avtorji ob pisanju o spremembah v 

razvoju inkluzije slednjo primerjajo z integracijo. O tem obstaja veliko literature, vendar jaz v 

okviru pričujočega dela poudarjam zgolj temeljno razliko. Tako Skalar (2000) v zvezi v 

inkluzijo izpostavlja, da gre pri integraciji predvsem za vključevanje in prilagajanje oseb s 

posebnimi potrebami v različne socialne skupine, medtem ko je za inkluzijo značilno 

predvsem zavzemanje, da bi tudi fizično in socialno okolje približali osebam s posebnimi 

potrebami. Koncept inkluzije v ospredje postavlja individualizacijo in individualne programe, 

in sicer za vse, ne le za osebe s posebnimi potrebami (Skalar, 2000, str. 18–19).  

 

V preteklosti so pojma inkluzija in integracija pogosto zamenjevali, danes pa lahko vidimo, 

da se koncept inkluzije vedno bolj ločuje od koncepta integracije, kar prinaša tudi novosti v 

terminologiji. Schmidt (2001) v zvezi s tem izpostavlja predvsem spremembe, povezane s 

sintagmo nezmožnost, hendikep in posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Osredotočanje na 

primanjkljaje pri posamezniku in individualne sposobnosti danes zamenjuje usmerjenost tudi 

na potencialno problematične odnose med okoljem in posamezniki z motnjami. Slednje 

omogoča novo razumevanje, da je učni neuspeh otroka lahko rezultat neuspešnih načinov dela 

z učenci, ki imajo posebne potrebe in videnje usmeritve otroka v ločen vzgojno-izobraževalni 

program oziroma posebni oddelek kot nekaj, kar dodatno prispeva k etiketiranju in 

stigmatizaciji učenca. Namen inkluzije namreč ni spremeniti učence, temveč preoblikovati 

šole na način, da bodo zmožne odgovoriti na različne potrebe otrok v razredu (Schmidt, 2001, 

str. 16). 



Tina Kogovšek (2018): Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah 

 

4 
 

2.1.2 Implementacija inkluzije 

Inkluzija je zahteven proces, ki terja mnoge spremembe, pravzaprav temeljno preoblikuje 

celoten sistem. Dyson in Millward (1997, v Schmidt, 2001, str. 13) vidita razlog za to v 

temeljnem vodilu inkluzije, ki ga razumeta kot upoštevanje potreb vseh učencev, ne glede na 

stopnjo in vrsto posebnih potreb.  

 

Naslednji citat prav tako ubesedi pomembne spremembe, ki jih prinaša inkluziven pristop:  

»V inkluzivni šoli ima vsakdo priložnost, da je prisoten v razredu, skupaj z vrstniki, da po 

svojih močeh prispeva k boljšim dosežkom skupine in da je uspešen. Potrebna je sprememba 

stališč, saj moramo iskati možnosti, ki bodo posamezniku omogočale uspešno vključevanje 

namesto poudarjanja primanjkljajev, ki mu onemogočajo vključevanje v šolo. Vedno lahko 

posamezniku ponudimo nalogo, ki jo zmore, kar pa terja prilagoditve, včasih tudi kurikula, 

učne in tehnične pripomočke, zato ne morejo vsi učenci reševati enakih nalog na enak način z 

enakimi učnimi in tehničnimi pripomočki in v enakem časovnem obdobju« (Kavkler, 2008, 

str. 13).  

 

Zavedati se moramo, da prilagajanje vsem mogočim raznolikostim otrok ni lahka naloga in da 

je eno o tem pisati, drugo pa to realizirati v praksi. Polemike v zvezi s tem se v praksi med 

drugim pojavljajo pri vprašanju, ali je res mogoče vsem raznolikim otrokom omogočiti učenje 

znotraj rednih šol, hkrati pa se v zvezi s tem problematizira tudi poučevanje zunaj razreda. 

Lesar (2009) izpostavlja, da se pri določenih učencih pojavljajo potrebe po specifičnem 

poučevanju, ki je tem otrokom omogočeno zunaj razreda, kar je dandanes pojmovano kot 

neinkluzivno. Vendar avtorica meni, da je ravno zato zelo pomembno poudariti, da lahko 

inkluzivnost vključuje tudi določene umike ali odsotnosti od drugih vrstnikov. Inkluzivno 

naravnane šole namreč uporabljajo paleto prilagoditev, s katerimi preskrbijo različne potrebe 

učencev (Lesar, 2009, str. 102–103).  

Da je inkluzija zahteven proces, ki zahteva stalno prevpraševanje primernih načinov dela, 

ponazarja tudi Lesar (2007) s svojim mnenjem, ko pravi, da je inkluzija proces, ki v resnici ni 

nikoli končan, saj naj bi šole, ki so sprejele inkluzivno naravnanost, konstruktivno reagirale 

na raznolike ovire, s katerimi se med šolanjem spoprijemajo njihovi učenci. Glede na to, da se 

ovire pri učenju in participaciji v individualnem razvoju ves čas spreminjajo, stalno pa se 

spreminja tudi struktura učencev v posamezni šoli, se je treba stalno posvečati iskanju 

primernih načinov in metod dela (2007, str. 142–143).  

Da je šola resnično inkluzivna, morajo biti vsem učencem, ne glede na njihove sposobnosti in 

nezmožnosti, etnično pripadnost, socialni razred in spol, zagotovljeni štirje pogoji: prisotnost, 

sprejetost, udeleženost oziroma sodelovanje in uspeh. Ni dovolj, da so otroci le prisotni v šoli, 

ampak morajo biti tudi sprejeti s strani svojih vrstnikov in šolskega osebja, udeleženi morajo 

biti v vseh šolskih aktivnostih, hkrati pa jim mora biti v šolskem okolju zagotovljena možnost 

doseganja dobrih učnih rezultatov in primernega vedenja (Farrell, 2004, str. 8–9). Zavedati se 

moramo, da je vse to zelo težko delo in da je treba vložiti veliko truda s strani pedagoških 

delavcev znotraj šole, da se vse to doseže, in sicer za vse otroke. Te spremembe niso mogoče 

čez noč, ampak gre za dolgotrajen proces, ki mora biti dobro načrtovan. Kavkler (2010, str. 5) 

piše o tem, da te spremembe zmorejo strokovni delavci s pozitivnimi stališči do sprememb in 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tudi potrebna ekspertna znanja in 

strategije za odkrivanje in obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter dobro sodelujejo v 

timu. Podobno opozarja Lesar (2009) in pravi, da uresničevanje inkluzije od delavcev v šolah 

zahteva spreminjanje in nerutinizirano opravljanje svojega dela. Prav tako pa kot ključno 

izpostavlja pripravljenost vseh vključenih v pedagoški proces, da vsakokrat znova razmislijo, 
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ali izbrani odziv na raznolikost učencev ne vodi do morebitnih izključevalnih učinkov 

oziroma ali z njim omogočajo ali onemogočajo učno in socialno napredovanje posameznega 

učenca (Lesar, 2009, str. 111).  

Glede na to, da je pri doseganju inkluzivne prakse vloga zaposlenih v šoli zelo pomembna, je 

ključnega pomena, da imajo zaposleni pri svojem delu podporo in da sodelujejo drug z 

drugim. Da ne smemo zanemariti pomena celotnega šolskega okolja, opozarja tudi Kavkler 

(2010), ki pravi, da mora biti slednje organizirano tako, da podpira delo strokovnih delavcev v 

šoli. Organizacija šole ima namreč pomemben vpliv na učinkovitost dela ter zavzetost 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole na vključevanje ranljivih otrok. Bistven vpliv 

imajo tako različni dejavniki, kot so: vodstvo šole, nagnjenost k spremembam in izboljšanju 

učinkovitosti, prilagajanju okolja in opreme, strategij izrabe časa, razvoja virov ter povezave 

šole z okoljem. Ob tem je za inkluzivno šolo značilno, da timsko delo vključuje tudi različne 

oblike sodelovanja med učenci (sodelovalno učenje, vrstniška pomoč, krog prijateljev itd.) in 

sodelovanje med strokovnimi delavci, ki delajo skupaj in se med seboj (Kavkler, 2010, str. 5–

6). Tudi Peček Čuk in Lesar menita, da spreminjanje programa in načinov poučevanja za vse 

učence v razredu zahteva sodelovanje med učitelji rednih razredov in številnimi drugimi, kot 

so specialni pedagogi, asistenti, terapevti, starši (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 196). 

Od vseh pedagoških delavcev na šoli imajo v inkluzivni vzgoji najbolj ključno vlogo ravno 

učitelji. Kavkler (2010) vidi pomembno vlogo učitelja v skrbi za inkluzivno klimo v razredu 

in ustrezno poučevanje s prilagoditvami procesa poučevanja in preverjanja znanja. Avtorica 

opozori, da je pri tem zelo pomembna pomoč šolskega tima, in sicer tako svetovalnih 

delavcev in drugih učiteljev kot tudi ravnatelja in staršev. Učitelj sam namreč ne more 

uspešno vključiti otroka z izrazitejšimi potrebami in potrebuje tudi sam pomoč in podporo. 

Pomembno vlogo pa avtorica pripiše tudi vodstvu, ko pravi, da učitelj in drugi strokovni 

delavci brez podpore vodstva ne morejo uvajati sprememb, potrebnih za razvoj inkluzivne 

šole (Kavkler, 2010, str. 6). Za šole z inkluzivno kulturo je značilna prisotnost močnih vodij, 

ki so naklonjeni inkluzivnim vrednotam in vodijo na način, da tudi ostale spodbujajo k 

participaciji v vodstvenih funkcijah. Ključnega pomena je razvijanje inkluzivnih vrednot med 

šolskim osebjem, šolskim vodstvom, učenci in njihovimi starši ali skrbniki ter ostalimi 

sodelujočimi (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 194–195). 

 

2.1.3 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inkluzije 

»Inkluzivna šola pomeni vzpostavljanje nove učne klime in kulture, za katero je značilno 

širjenje komunikacije, sodelovanje, podpiranje in iskanje možnosti, razvoj močnih področij, 

odgovorno sodelovanje, povezanost med učenci, učitelji, starši. Filozofijo in prakso 

inkluzivne šole morajo sprejeti vsi udeleženci izobraževanja. Učitelje naj bi spodbujala k 

uvajanju inovacij, k učenju, k medsebojni izmenjavi uspešnih strategij učenja in poučevanja, k 

zaupanju v učne zmožnosti in učni napredek učencev ter k oblikovanju sodelovalne kulture« 

(Grah, 2010, str. 16). 

Za razvoj inkluzivne prakse je potreben širok pogled, saj nanj vplivajo mnogi dejavniki. 

Kavkler (2005) opisuje rezultate analize stanja evropske šolske politike, ki je pokazala izrazit 

vpliv predvsem petih dejavnikov:  

– Prvi izpostavljen dejavnik je premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-

interaktivni usmeritvi, zaradi česar ni več aktualna usmeritev v defekt, temveč je v  
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ospredju socialni model vključevanja. Slednji poudarja, da je uspešnost vključevanja 

ranljivih otrok odvisna od celostnega funkcioniranja otroka, okolja in tudi od količine 

pomoči, ki je zanj organizirana. Večji pomen kot poznavanje diagnoze se danes 

pripisuje poznavanju otrokovih močnih področij in njegovih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb.  

– Drugi dejavnik so spremembe v zakonodaji in sistemu financiranja šol. Temelj za 

razvoj inkluzivnega izobraževanja namreč predstavlja inkluzivno usmerjena 

zakonodaja, ki pa vendar ne zadostuje za razvoj inkluzije v praksi; pomemben 

dejavnik je namreč tudi vpliv prevladujočega modela financiranja obravnave otrok s 

posebnimi potrebami.  

– Kot naslednji pomemben dejavnik se je izkazal razvoj kontinuuma oblik izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami, ki poudarja predvsem pomen organiziranja različnih 

oblik pomoči in služb, ki uresničujejo kontinuum otrokovih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb.  

– Pomemben dejavnik je tudi preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami«, in sicer v smislu strokovnih ter 

materialnih virov. Spreminjanje namembnosti specialnih ustanov je sicer dlje trajajoč 

proces, vendar je pogoj za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne 

šole.  

– Dejavnik, ki ima glede na analizo stanja evropske šolske politike prav tako pomemben 

vpliv na razvoj inkluzije v praksi, pa je pravica staršev do izbire šole. Starši so namreč 

tisti, ki zahtevajo inkluzivno izobraževanje svojih otrok in iščejo tiste ustanove, ki to 

otrokom omogočajo (Kavkler, 2005, str. 29–31).  

Mnogi avtorji razpravljajo o pogojih, ki so potrebni za doseganje inkluzivne prakse. Tako na 

primer Ferguson, Kozlevski in Smith (2001, v Kavkler, 2005) potrebne pogoje opišejo v 

»štiristopenjskem sistemskem modelu razvoja inkluzivne šole«. Kot pove že ime modela, so v 

sistem vključeni štirje podsistemi – otrok, razred, šola in širše okolje –, ki se seveda med 

seboj prepletajo. V podsistemu razred ima najpomembnejšo vlogo učitelj, zato mora biti 

deležen potrebne podpore. Učiteljeva stališča, njegova občutljivost za razvoj socialnih 

odnosov med vrstniki in obvladovanja veščin, ki omogočajo ta razvoj, učiteljeva znanja in 

strategije ter viri za delo z otroki so komponente, od katerih je odvisen uspeh inkluzivnega 

izobraževanja. Šola oziroma šolsko okolje pa je tisto, ki mora biti organizirano tako, da 

podpira delo strokovnih delavcev v šoli. Ker pa je organizacija inkluzivnega izobraževalnega 

procesa najbolj odvisna od uspešnosti učitelja, je pomembno natančno opredeliti, kdo po nudil 

učitelju podporo, kakšne in kolikšne pomoči bo deležen. Pomembno je zavedanje, da tako 

učitelj kot tudi drugi strokovni delavci pri uvajanju sprememb potrebujejo ustrezno podporo. 

Nič manj pomembni pa za uspešno inkluzijo niso niti državni organi, ki morajo imeti dobro 

razvito inkluzivno politiko, jasno izraženo podporo inkluzivnemu izobraževanju, financiranje 

potrebnih strokovnih in materialnih virov, ustrezno izobraževanje za učitelje in dajati tudi 

podporo raziskovanju. Pomembno je znati izrabiti tudi vire v bližnjem okolju, kot so družine, 

pa tudi v širšem okolju, kjer so mišljeni predvsem prostovoljci, študenti, nevladne 

organizacije. Bistveno je tudi sodelovanje in povezovanje več šol, ki si lahko izmenjujejo 

izkušnje, znanja, materiale itd. (Kavkler, 2005, str. 31–32). 

Tancig (2005, str. 47–48) navaja, da se mora za uspešno izvajanje inkluzivnega šolanja šola 

preoblikovati in razviti v učečo ustanovo, ki jo označuje naslednjih pet značilnosti:  

– razvoj spretnosti nenehne refleksije in raziskovanja lastnega dela, stališč, predpostavk, 

prepričanj in tudi tistih, ki jih imajo drugi, ter ustvarjanje varnega prostora oziroma 

okolja za odkrito in produktivno razpravo o manj prijetnih in bolj občutljivih temah;  
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– razvoj sistemskega gledanja in razmišljanja, ki posameznika uči razumeti soodvisnosti 

in sprememb v svojem okolju;  

– spodbujanje razvoja oblikovanja lastne vizije posameznika, ki pomembno mobilizira 

posameznikov razvoj, spodbujanje tega, kar si najbolj želi doseči v svojem življenju z 

upoštevanjem trenutne realnosti; 

– timsko učenje, ki v ospredje postavlja skupinsko interakcijo, posebne tehnike dialoga, 

diskusije za namene učenja skupnega razmišljanja ter mobiliziranja lastne energije in 

dejavnosti za doseganje skupnih ciljev; 

– oblikovanje skupne vizije (skupnega videnja prihodnosti), ki jo oblikujejo tako šola 

kot celota kot tudi njeni različni podsistemi in timi ter v okviru te tudi načrtovanje 

strategij in akcij, s katerimi jo želijo uresničiti. 

Nujno pa je tudi izobraževanje učiteljev na eni strani, na drugi strani pa tudi vključevanje 

strokovnih delavcev, kot so pedagogi, socialni pedagogi, defektologi, in sicer tam, kjer je to 

potrebno. Za uresničitev inkluzije je treba združiti strokovna znanja različnih strok, kajti 

uveljavitev te lahko uspe samo na osnovi upoštevanja socialnih, pedagoških, psiholoških, 

defektoloških, socialnopedagoških znanj, ki so osnova za razvoj konkretnih modelov in 

načrtov pomoči za inkluzijo otrok in mladostnikov (Zorc Maver, 2000, str. 17). Tudi Skalar 

(2000, str. 42) kot eno izmed prioritetnih nalog na poti doseganja inkluzivnega izobraževanja 

navaja potrebnost dodatnega izobraževanja učiteljev, ki so že vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces in dopolnitev ter preoblikovanje dodiplomskih študijskih programov za 

usposabljanje učiteljev v duhu vključujoče paradigme. Prav tako Opara (2005, str. 6) kot eno 

izmed najpomembnejših nalog pri vzgoji in izobraževanju ranljivih otrok opredeli izboljšanje 

opremljenosti učiteljev na vseh ravneh šolanja s temeljnimi znanji, ki jim bodo orientacija v 

novih situacijah, ki jih neizogibno s seboj prinese raznolikost otrok. 

Pisanje zame pomembnih teoretičnih spoznanj o inkluziji želim zaključiti s citatom, ki lepo 

ubesedi na eni strani zahtevnost doseganja inkluzije in na drugi strani njen pomemben 

doprinos: »Najprej se moramo za inkluzijo odločiti. Odločiti se moramo strokovnjaki in starši, 

da bi znali in zmogli otroke povabiti v uspešen projekt učenja. V inkluzijo ne moremo 

zdrsniti, saj zahteva spremembo paradigme. Ko sprejmemo koncept inkluzije kot temeljno 

izhodišče za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, sprejmemo tudi nov koncept 

izobraževanja sploh. To je  koncept, v katerem šola omogoči vsakemu otroku individualni 

projekt učenja, to je šola, ki zmore ravnati z učencem iz perspektive moči, in končno je to 

šola, ki zmore etiki izobraževanja dodati etiko udeleženosti. To so elementi postmoderne: 

spoštljivo ravnanje z edinstvenostjo vsakega učenca, odkrivanje učenčevih sposobnosti skupaj 

z njim in to najprej njegove močne strani, ozaveščanje o udeleženosti in deležu učitelja 

oziroma strokovnjaka v soustvarjanjem procesa učenja« (Čačinovič Vogrinčič, 2005, str. 23). 

 

2.2 Socialna pedagogika  

V tem delu želim izpostaviti predvsem nekaj temeljnih značilnosti stroke socialne 

pedagogike, poudariti njene glavne usmeritve in načela pri delu ter ubesediti njene temeljne 

cilje.  
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2.2.1 Temeljne značilnosti socialne pedagogike 

Dejstvo je, da socialno pedagogiko umeščamo med poklice pomoči in podpore, katerih 

primarna usmerjenost so ranljivejši posamezniki in skupine.  Kot pravi Klemenčič (2006, str. 

159), je socialna pedagogika usmerjena v opolnomočenje oziroma krepitev virov 

posameznikov ali skupin, odrinjenih na rob družbenega dogajanja ali blizu njega, ki imajo 

minimalne ali skoraj nikakršne participatorne možnosti v družbi. 

»Socialni pedagogi so tisti strokovnjaki, ki pomagajo posameznikom, ki nimajo zadostnih 

osebnih in materialnih sredstev za primerno upravljanje s svojim življenjem ali pa se nahajajo 

v kritičnem obdobju življenja in potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z njim. In če so socialni 

pedagogi pravi profesionalci, to počnejo tako, da postopoma povečujejo klientove zmožnosti, 

in ne tako, da jih zamenjajo ali oslabijo« (Müller, 2006, str. 154). Podobno tudi Skalar (2000, 

str. 44) opiše naravnanost socialne pedagogike, ko pravi tako: »Socialnopedagoške 

intervencije niso usmerjene k terapiji in korekciji težave, pač pa k povečanju uspešnosti, 

socialne kompetentnosti, k boljši opremljenosti, k trdnosti in močem za obvladovanje 

razvojnih nalog in za premagovanje rizičnih dejavnikov.« 

Okvirni koncept stroke socialne pedagogike oziroma orientacija njene prakse je koncept 

usmerjenosti v življenjski svet oziroma vsakdan. Slednji v ospredje postavlja vprašanje 

vsakdana: neposrednega izkustva ljudi v njihovih življenjskih kontekstih, njihovih 

življenjskih kompetenc in moči (Grunwald in Thiersch, 2008, str. 7). 

Zorc Maver (2006) piše o tem, da življenjska usmeritev socialne pedagogike pomeni, da je 

njeno delovanje usmerjeno na obvladovanje in premagovanje problemov posameznika v 

njegovem celostnem življenjskem kontekstu. Zato sta nalogi socialnih pedagogov kritičen 

pogled in razumevanje vsakdana uporabnika, cilja njihovih intervencij pa zaščita in podpora 

pri oblikovanju za posameznika obvladljivejšega vsakdana. Ta koncept v središče postavi 

družbeno pogojen življenjski položaj uporabnikov, njihove vsakodnevne probleme ter 

individualne življenjske in izobraževalno-učne situacije (Zorc Maver, 2006, str. 9).  

Vlogo socialne pedagogike dobro ubesedi tudi naslednji citat: »Socialna pedagogika  stoji na 

poziciji med socialnim na eni in vzgojnim na drugi strani. Razvila je doktrino suportivnih, 

korekcijskih, kompenzirajočih, vzpodbujevalnih, aktivirajočih konceptov dela s posamezniki 

in skupinami, ki so v svojem razvoju kakorkoli deprivirani, depriviligirani, razvojno ali 

socialno in integracijsko ogroženi. V novejšem času zavzema poleg omenjenih pozicij in drž 

tudi držo advokature in zastopnika populacijskih skupin, ki jim namenja svoje profesionalne 

›energije‹ in znanja« (Kobolt, 1995, str. 100). 

Socialna pedagogika je občutljiva za vzpostavljanje odnosov in stremi k celostni obravnavi 

zgodbe posameznika ali skupine. Podrobneje o tem piše Klemenčič (2006), ko navaja, da je za 

socialnega pedagoga značilno, da želi pri delu z ljudmi izhajati iz potreb, želja posameznikov, 

zato jih poskuša spoznati, razumeti njihova prepričanja, resnico o svetu, kjer avtorica posebej 

poudari, da je ta lahko drugačna od resnice socialnega pedagoga. Da bi zmogel skupaj z 

uporabnikom iskati rešitev, da mu ne bi vsiljeval svojih pogledov ter da bi se soočil s tem, 

kako so se ga osebno dotaknile zgodbe uporabnikov, je pomembno, da socialni pedagog 

stalno reflektira lastno delo. Poleg tega je pomembno, da se zaveda, da ne more reševati stisk 

uporabnikov, temveč da lahko skupaj z njimi išče možne rešitve v posamezni situaciji. 

Pomembno je, da dela s posamezniki tako, da spoštuje njihovo enkratnost, potrebe in želje 

(Klemenčič, 2006, str. 159–161).  
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Socialni pedagog tako s svojo dejavnostjo kot tudi s svojim odnosom ustvarja pozitivno, 

sodelovalno klimo, klientom in sodelavcem poskuša pokazati ozadje predsodkov, odporov in 

iracionalno pogojenih stališč in ravnanj. Poleg tega pomaga svojim klientom vzpostavljati 

mostove za vključevanje v relevantne socialne skupine; z drugimi besedami – pomaga se jim 

vključevati v glavni tok (Skalar, 2000, str. 20–21). 

 

2.2.2 Temeljni cilji in metode socialne pedagogike 

»Socialna pedagogika temelji na dajanju opore, usmerjanju, kompenziranju, vzpodbujanju in 

aktiviranju posameznikov in skupin« (Privošnik, 2008, str. 96). Zajema svetovanje, 

spremljanje, podporo, sodelovanje in opazovanje, sistemsko-ekološki pogled na probleme 

posameznikov. Od socialnih pedagogov zahteva razumevanje problemov, iskanje rešitev ter 

razpoložljivih osebnih in socialnih virov vse do kompetenc posameznika in njegove socialne 

mreže. Potrebni sta odprtost in situacijska usmerjenost, torej upoštevanje vsakokratne 

individualne situacije, zaradi česar moramo rešitve iskati skupaj z uporabnikom. Da to 

zmoremo, pa kot socialni pedagogi potrebujemo pogum, da se v teh odnosih izpostavimo, 

razumemo dane interakcije, vzpostavimo in tudi vzdržujemo zaupanje, posredujemo v 

konfliktnih situacijah, imamo domišljijo za nove rešitve v težkih situacijah (Zorc Maver, 

2006, str. 9–10).  

Temeljne metode, ki jih pri svojem delu uporabljajo socialni pedagogi, so pomoč, usmerjanje, 

svetovanje, vzgoja in učenje, med najpomembnejšimi pa je socialno učenje – opremljanje 

posameznika za življenje v skupnosti (Privošnik, 2008, str. 97). 

 

»Cilj vseh socialnopedagoških intervencij je nuditi pomoč ljudem različnih starosti v 

razvojnih krizah ter konfliktnih, stresnih in v življenjsko obremenjujočih situacijah s ciljem, 

da se integrirajo v socialno okolje, in to s pomočjo pedagoških pristopov, metod in strategij« 

(Skalar, 2006, str. 20). Podobno Kobolt (1995, str. 101) kot cilj navaja pomoč ljudem na 

način, da razrešijo svojo situacijo, razvijejo svoje možnosti in sposobnosti ter se polnopravno 

integrirajo v okolje, v katerem živijo. 

 

Eden od pomembnih ciljev socialne pedagogike je torej zavzemanje za skupine, ki so 

ogrožene in družbeno marginalizirane, torej za tiste, ki imajo v določenem zgodovinskem 

kontekstu manj družbene moči. Njeni nalogi sta neposredno spoznavanje teh skupin, 

posameznikov in prenašanje njihovega glasu širši družbi. Vendar ne sme ostati zgolj pri 

prenašanju njihovih glasov – potrebni sta tudi strokovna analiza in interpretacija teh nadalje 

ter vzpostavljanje dialoga med različnimi družbenimi skupinami (Razpotnik, 2006, str. 23). 

 

V socialni pedagogiki velik pomen pripisujemo odnosu, ki ga pomagajoči vzpostavi z 

obravnavano osebo. Kvaliteten odnos Krajnčan in Bajželj (2008) opredelita kot odnos, v 

katerem se klient in strokovnjak začutita, kar posledično pri klientu povzroči občutek 

zaupanja do strokovnjaka. Takšen odnos avtorja vidita kot pogoj za uspešno pomoč, obenem 

pa v zvezi z značilnostmi pedagoškega odnosa poudarjata tudi, da gre za sposobnosti in 

kvalitete, ki jih mora socialni pedagog živeti v praksi (Krajnčan in Bajželj, 2008, str. 57–58). 

Kleinertova (2007, v Krajnčan in Bajželj, 2008, str. 58) kot pomembne sestavine pedagoškega 

odnosa navaja štiri značilnosti: pristnost, vživljanje, sočutje in sprejemanje. Za grajenje 

dobrega odnosa pa so potrebne tudi druge spretnosti, kot so npr. aktivno poslušanje, s katerim 

otroku omogočimo izkušnjo, da ga jemljemo resno; naravnanost na sposobnosti, zaradi česar 
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tudi otrok sam do sebe lahko doživi drugačno spoštovanje; sposobnost preinterpretacije, ki od 

nas zahteva, da pogledamo situacijo z različnih zornih kotov.  

Ena izmed značilnosti socialne pedagogike, ki prav tako poudarja pomen skrbi za kvaliteten 

odnos, pa je tudi njena dialoškost. Značilno je namreč, da sta obe strani vključeni v pedagoški 

odnos, obe stopita v dialog, v katerem oba vključena spremljata drug drugega, si sledita in se 

vzajemno poslušata oziroma opazujeta, kaj imata drug drugemu sporočiti (Razpotnik, 2006, 

str. 33). 

 

2.2.3 Kompetence socialnih pedagogov 

Glede na to, da bom v empiričnem delu raziskovala vlogo socialnih pedagogov pri inkluziji, 

se mi zdi smiselno na tem mestu dotakniti tudi kompetenc, ki naj bi jih socialni pedagogi 

imeli. Krajnčan (2007, str. 11) navaja specifične socialnopedagoške kompetence, izmed 

katerih v nadaljevanju navajam zgolj tiste, ki se mi zdijo zelo pomembne in nujno potrebne 

pri zagotavljanju procesa inkluzije znotraj šol:  

 

– razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in drugih 

kultur in subkultur – sposobnost neobsojajočega dela; 

– razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja ter 

njihovo preprečevanje; 

– empatija in komunikacijska odprtost; 

– strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; 

– sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi socialnimi skupinami 

uporabnikov;  

– zavedanje in refleksija lastnih prispevkov pri delu z ljudmi; 

– ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah; 

– razumevanje institucionalnega delovanja na uporabnike in ozaveščanje lastne 

institucionalne vpetosti; 

– načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov; 

– razumevanje in obvladovanje različnih socialnopedagoških oblik dela; 

– vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij; 

– izveninstitucionalno in skupnostno delo; 

– sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih in 

evalvacijskih skupinah. 

»Socialni pedagogi naj bi imeli kompetence z mnogih področij za uspešno pomoč otrokom, 

razumevanje njihovih življenjskih pogojev, zagotovitev varnosti, učenje različnih spretnosti in 

ustvarjanje ugodnih priložnosti. Sposobni naj bi bili svetovati otrokom in njihovim staršem 

pri pravnih in psihosocialnih težavah, upravljati različne službe, imeti pregled nad ponudbo 

storitev pomoči, pridobivati sredstva in tako naprej. Ne morejo pa biti socialni pedagogi 

specialisti na vseh področjih« (Müller, 2006, str. 149). Zato sta sposobnost učenja in 

privzemanja kompetenc drugih profesij ter razumno ocenjevanje njihovih prispevkov 

vsekakor nujna za kvaliteto dela v socialni pedagogiki (Müller, 2006, str. 149–150). 
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2.3 Inkluzija in socialna pedagogika 

O povezanosti inkluzije in socialne pedagogike je moč zaslediti malo teoretičnih zapisov. 

Vse, ki sem jih uspela najti, jih v nadaljevanju tudi omenjam, saj se mi zdi pomembno 

osvetliti, kje konkretno so vezi med socialno pedagogiko in inkluzijo, med drugim tudi zato, 

ker vidim med njima tesno povezanost. Inkluzija namreč v svoji osnovi poudarja skrb za 

celosten razvoj in vključenost vseh otrok, socialna pedagogika pa temu ravno tako sledi in je s 

svojo usmerjenostjo na odnos, z zavzetostjo za ranljive skupine ter metodami in načini dela, 

ki stremijo k opolnomočenju teh, lahko ena izmed pomembnih strok, ki pripomore k 

uresničevanju inkluzije v šolah.  

 

Povezanost inkluzije in socialne pedagogika lepo opiše naslednji citat:  

»Inkluzija oziroma socialno vključevanje je namreč operativno izhodišče delovanja socialnih 

pedagogov. Pa če gre pri tem za socialnega pedagoga kot šolskega svetovalnega delavca ali za 

socialnega pedagoga v drugih vzgojnih, medicinskih, socialnih ali kazenskih ustanovah. V 

vseh primerih bodo potrebovali njegovo pomoč izključeni, depravirani, stigmatizirani, 

segregirani, marginalizirani. V vseh primerih se bo s svojo ponudbo, z individualnimi ali 

skupinskimi programi vključeval pri dajanju pomoči in opore, pri osveščanju, pri 

premagovanju subjektivnih in objektivnih ovir na poti k emancipaciji, pri povečanju 

posameznikove socialne kompetentnosti, pri povečevanju posameznikovega pozitivnega 

samoocenjevanja, pri vzpostavljanju mostov med posamezniki in pomembnimi drugimi itd.« 

(Skalar, 2000, str. 20). 

 

Skalar v povezavi s tem poudarja, da socialni pedagog pri uresničevanju inkluzije posega tudi 

v socialno okolje, in sicer na način, da si na vseh nivojih prizadeva zagotavljati človekove in 

otrokove pravice, usmerjati celotno družbo v dojemanje različnosti kot kvalitete in ne 

pomanjkljivosti ter s tem, da stremi k sožitju, strpnosti in demokratičnosti (Skalar, 2000, str. 

20). 

Žnidaršič (2005, str. 194) piše o tem, da je za vsakega človeka, ne glede na njegovo 

edinstvenost, vključenost v družbeno dogajanje oziroma sodelovanje pri preoblikovanju 

družbe izrednega pomena. Avtorica zato pripisuje velik pomen socialnopedagoškemu delu z 

osebami, ki imajo pri tem težave. V nadaljevanju ubesedi, da smo takšno delo dolga leta 

pripisovali zgolj specialnim pedagogom, vendar pa v potrebah integracije in inkluzije 

ranljivih oseb zaznava tudi vedno večje prepoznavanje socialne pedagogike.  Tudi Kraner 

(2007, str. 254) poveže socialno pedagogiko z inkluzijo, ko navaja, da naj bi socialni pedagog 

s svojimi metodami in načini dela prispeval k boljši vključitvi posameznikov v razredno 

skupnost, ob tem pa vidi vlogo socialnih pedagogov tudi v svetovanju učiteljem pri 

vzpostavljanju kvalitetnejših odnosov v razredu. 

V procesu inkluzije se socialni pedagogi posvečajo predvsem učenju za samopomoč, 

spodbujanju lastne samoiniciativnosti, samoaktivnosti, samoorganiziranju, še posebej pa 

učenju za prevzemanje lastne odgovornosti za storjena dejanja, kar pomembno vpliva na 

posameznikovo samopodobo (Privošnik, 2008, str. 96). 

 

2.4 Šolska svetovalna služba 
 

Bečaj (1999) svetovalne delavce v šoli poleg učencev, učiteljev in vodstvenih delavcev 

dojema kot enega izmed glavnih podsistemov, ki sestavljajo šolo. Šolsko svetovalno službo 
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sicer vidi kot podsistem, ki znotraj šole predstavlja izrazito manjšino, ki je brez vsake 

formalne moči. Vendar kljub temu ni brez vsakršne moči, saj ji pomembno neformalno moč 

prinašata velika količina informacij, ki jih ima, ter vzdrževanje formalnih in neformalnih 

stikov z ostalimi podsistemi na šoli in tudi z najrazličnejšimi institucijami zunaj šole (Bečaj, 

1999, str. 167).  

Resman (1999) meni, da je ključnega pomena, da je šolska svetovalna služba integralni del 

šolskega kolektiva in ne zgolj njen privesek, njihov program pa sestavni del šolskega 

kurikuluma. Ključno pri tem je, da svetovalni delavci živijo s šolo, kar pomeni, da pri svojem 

delu izhajajo iz njenih potreb in potreb posameznih subjektov. Njena učinkovitost pa je 

odvisna od podpore, ki jo dobi od vodstva in učiteljev, zato je sodelovanje celotnega kolektiva 

zelo pomembno (Resman, 1999, str. 88–89).  

Zavest o potrebnosti strokovne pomoči in podpore, ki jo nudijo svetovalni delavci, je danes 

velika. Kot pravi Šebjanič Pupis (2007), vloga šolskega svetovalnega delavca morda na videz 

ni tako izstopajoča v primerjavi z vlogo ostalih pedagoških delavcev, vključenih v obravnavo 

izključenih učencev, pa vendar v kontinuiteti izobraževanja nihče drug nima toliko vpogleda v 

celotno problematiko otroka kot ravno svetovalni delavec, ki ima torej vpogled v vse od 

otrokovega vstopa v šolo do zaključka šolanja. Slednji je namreč po potrebi prisoten praktično 

v vsakem trenutku bodisi za otroka bodisi za učitelja, ki potrebuje konkreten nasvet (Šebjanič 

Pupis, 2007, str. 225–226). 

Svetovalni delavci v šolah pomagajo učencem razvijati kvalitete, ki jim bodo v pomoč pri 

spoprijemanju z življenjskimi izzivi in priložnostmi. Učencem pomagajo prepoznati in 

razvijati notranje mehanizme in sposobnosti. Ob tem imajo svetovalni delavci veliko 

priložnost, da se približajo učencem in skupaj z njimi raziskujejo njihove edinstvene 

osebnostne značilnosti, moči, talente; pomagajo jim akademsko, socialno, osebno rasti in jim 

stojijo ob strani pri življenjskih odločitvah, s katerimi se srečujejo. Kajti naloga šol ni zgolj 

omogočiti izobraževanje, temveč tudi otroke učiti za življenje in jih pripraviti, da postanejo 

učinkoviti člani družbe (Davis, 2005, str. 126).  

Vršnik (2008, str. 90–91) je na podlagi opravljene raziskave ugotovila, da prihaja do 

razkoraka med zakonsko določenimi nalogami svetovalne službe in nalogami, ki jih 

svetovalni delavci v praksi zares opravljajo. Najbolj sporno, kar avtorica ugotavlja, je to, da 

čeprav zakoni največji odstotek časa predpisujejo svetovalnemu delu z otroki, se je to 

področje v njeni raziskavi pojavilo na predzadnjem mestu. Ugotavlja namreč, da so 

najpogostejše delovne naloge svetovalnih delavcev povezane s sodelovanjem s starši in 

strokovnjaki zunaj šole, temu sledijo administrativno delo, povezano z vpisom učencem in 

organiziranjem izobraževanj, nato strokovno svetovanje, delo z nadarjenimi in učenci s 

posebnimi potrebami, šele na predzadnjem mestu pa se je znašlo izvajanje strokovnih 

dejavnosti z učenci  V najmanjšem obsegu se šolska svetovalna služba v okviru svojega 

delokroga ukvarja z organizacijo rednih šolskih dejavnosti, kot so organizacija malice, izletov 

ipd., ter z izvajanjem strokovnih dejavnosti z učenci, kamor sodijo šolski projekti, delavnice 

ipd. 

 

2.5 Socialni pedagog na mestu svetovalne službe 

Kot lahko vidimo, prihaja velikokrat do razkoraka med teorijo in prakso. Med preučevanjem 

te tematike sem ugotovila tudi, da lahko redko zasledimo konkretno opredeljene naloge 

profila socialnega pedagoga v šoli, saj gre večinoma za navajanje nalog svetovalne službe 
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nasploh. Socialni pedagogi pa so zgolj eden izmed profilov, ki med drugim deluje tudi v 

šolski svetovalni službi. Šmit (1997, str. 71) vidi socialnega pedagoga kot nov profil, zato je 

nejasno, kako bosta sprejeta njegova vloga in delovanje. Podobno se tudi Grünfeld (1997, str. 

19) dotakne težav ob vstopu socialnega pedagoga v šolsko svetovalno službo, saj omenja 

morebiten občutek ogroženosti ostalih profilov v svetovalni službi in njihovo bojazen, da jim 

bo socialni pedagog prevzel delo in naloge. Tudi Klinar (2000, str. 45) v zvezi s tem poudarja, 

da smo socialni pedagogi v primerjavi s psihologi in klasičnimi pedagogi mladi po statusu in 

šele poganjamo svoje korenine v slovenskem prostoru. Avtorica opisuje, da naj bi bili socialni 

pedagogi opremljeni z znanji in vedenji, ki sodijo tako v psihologijo in pedagogiko kot tudi v 

medicino, kazensko pravo, težo svojega dela pa naj bi namenjali otrokom z motnjami v 

vedenju in osebnosti. Meni, da v šolskem prostoru na socialne pedagoge gledajo kot na 

»operativce«, zato je zelo pomembno govoriti o pričakovanjih do stroke socialne pedagogike 

in njenega doprinosa v šolskem prostoru. 

Obenem je moč opaziti, da s časom socialni pedagog postaja vedno bolj vpet v svetovalno 

službo in da se tudi njegove vloge in morebiten doprinos svetovalni službi vedno bolj 

izoblikujejo. Kraner (2007) meni, da delo socialnega pedagoga v šolskem prostoru zajema 

tista področja, kjer se zaradi pretežno storilnostno naravnanega pedagoškega dela težave pri 

učencih kažejo kot primanjkljaji na vzgojnem in socializacijskem področju. Značilno je, da 

socialni pedagog dela s skupino, učenci, starši, učitelji in ne za njih. Njegova vloga je 

usposabljanje za samopomoč, spodbujanje samoaktivnosti, iniciativnosti, prevzemanje lastne 

vloge in odgovornosti pri reševanju lastnih problemov. Pri tem uporablja nove načine in 

metode dela, obenem pa naj bi prispeval tudi k boljši integraciji posameznikov v razrede in 

svetoval učitelju, kako vzpostaviti kvalitetnejše odnose v razredu (Kraner, 2007, str. 254). 

Kraner (2007) meni, da socialni pedagog opravlja pomembno vlogo v šolah. Avtor piše o tem, 

da je socialni pedagog pomemben član svetovalne službe, kar mu daje možnost spoznati 

učenca in se mu približati ter pomagati pri vključevanju v razredno skupnost, skupaj z njim 

tudi razrešuje probleme in ga pripravlja na širšo socialno skupnost. Poleg tega sodeluje tudi z 

učiteljem – prednost tega je, da se težave lahko rešijo sproti. Socialni pedagog pomaga tako 

učitelju kot učencu, obenem pa je tudi vezni člen med šolo in širšim okoljem (Kraner, 2007, 

str. 255). 

 

Kraner (2007) v svojem prispevku navaja tudi nekaj specifičnih metodičnih usmeritev dela 

socialnega pedagoga:  

– »Socialni pedagog deluje v šoli strokovno, z jasno postavljenimi cilji in strategijami 

delovanja. Njegovo delo temelji na ljubiteljstvu in dobroti. 

– Njegovo delo mora biti v interesu šole, vodstva, učiteljev, staršev, otrok. 

– Delo socialnega pedagoga izvira iz izobraževalnih in vzgojnih nalog. 

– Socialni pedagog prispeva s svojim delom k normalizaciji razmer na šoli. k 

humanizaciji odnosov. 

– Socialni pedagog dela z otrokom, starši, z učitelji in ne za njih. Usmerjen je v razred in 

šolo in ne v posameznika, ki kaže drugačne potrebe. S takšnim načinom dela prispeva 

k integraciji, z usmeritvijo v posameznika pa bi lahko prispeval k njegovi segregaciji. 

– Strateška usmeritev socialnega pedagoga je vedno ponujen projekt, akcija, skupinske 

prostočasne dejavnosti, izlet in podobno. 

– Vključitev otrok v delo ni pogojeno z njihovo uspešnostjo ali drugo, vnaprej določeno 

zahtevo. Pomemben je otrok, njegov interes, volja po sodelovanju. 

– Socialni pedagog vstopa v šolski prostor s svojim programom in jasno opredeljenimi 

cilji delovanja. 
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– Pri delu se izogiba stereotipnim metodam in postopkom, probleme rešuje na izviren in 

alternativen način. 

– Socialni pedagog spremlja vsa dogajanja tudi v širšem okolju in se nanje sproti 

odziva« (Kraner, 2007, str. 255). 

Tudi Skalar (2000) piše o vlogi socialnih pedagogov, in sicer se posebej dotakne njihove 

vloge pri obravnavanju otrok s težavami v socialni integraciji. Omenjena vloga po njegovem 

mnenju temelji na načelih socialnopedagoškega dela. Slednja socialne pedagoge zavezujejo k 

temu, da niso usmerjeni k identifikaciji slabih, motečih, problematičnih, ampak da pozornost 

usmerjajo otrokom, ki potrebujejo pomoč – da otrokom dajejo pomoč tam, kjer jo potrebujejo, 

in v tolikšni meri, kolikor je potrebujejo. Avtor v ospredje postavi pomembnost zavedanja, da 

lahko pomoč potrebuje prav vsak otrok in da otrokova težava praviloma nastane v socialnem 

kontekstu, zato socialnopedagoške intervencije ne smejo biti usmerjene v otroka s težavo, pač 

pa v otroka v socialnem kontekstu. Pri obravnavah je potrebna previdnost predvsem pri 

ravnanjih, ki bi lahko bila stigmatizirajoča (Skalar, 2000, str. 44).  

Grünfeld (1997, str. 15–18) ugotavlja, da svetovalni službi zaradi obilice birokratskega dela in 

zaradi nujnih nalog, kot so delo z novinci, oblikovanje razredov, poklicno usmerjanje, 

testiranje, delo z učenci s težavami, izvajanje razgovorov s starši, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami ipd., zmanjka časa za preventivno delo in vzpostavitev neposrednega stika z 

učenci. Posledično se velikokrat zgodi, da svetovalna služba v situacijo poseže prepozno. 

Avtorica na podlagi teh ugotovitev naniza seznam nalog, ki naj bi jih socialni pedagog 

opravljal v osnovni šoli. Njihovo vlogo vidi predvsem v delu s posameznimi oddelki, kjer 

lahko socialni pedagog: pomaga učitelju pri delu z učenci z učno in vzgojno problematiko; 

usmerja učitelja z različnimi metodami in načini dela; opolnomoči učitelja z ustreznimi 

metodami in načini dela za vzpostavljanje kakovostnih odnosov; pomaga oblikovati pozitivno 

razredno klimo, pozitivne odnose med učenci; nudi individualno pomoč učencem, ki se 

spoprijemajo s težavami v družini; nudi pomoč pri vključevanju novincem; odkriva pozitivne 

lastnosti posameznika in na njih gradi posameznikovo samopodobo; osvetli močna področja 

posameznikov celotnemu razredu, učitelju in staršem; svetuje staršem, kako ravnati in 

pomagati svojemu otroku; organizira delavnice za starše in učence; starše seznanja z razredno 

problematiko in skupaj z njimi išče rešitev ipd. Avtorica vidi največjo vlogo socialnega 

pedagoga v delu z učenci in učitelji. 

Za mojo raziskavo se mi zdi pomembno izpostaviti tudi naloge, ki jih H. Tuggener (po Skalar, 

1993, str. 13) navaja kot naloge socialnih pedagogov, saj jih je najširše opredelil kot 

integriranje in razvoj. Pri tem gre za integriranje stigmatiziranih, socialno izključenih 

posameznikov ali skupin v širšo skupnost. Z razvojem pa misli na pomoč posamezniku pri 

razvojnih procesih v smeri emancipacije, osebnostne in socialne integracije. Pri razvojnih 

nalogah navaja dve glavni socialnopedagoški vlogi, in sicer preventivo – ustvarjanje 

življenjskih razmer, ki pospešujejo razvojne procese – ter kompenziranje – odpravljanje 

primanjkljajev in pomanjkljivosti, ki zavirajo progresivne procese. 

Poglavje zaključujem z mislijo Kobolt in Dekleve (2006, str. 173), da so socialni pedagogi pri 

svojem delu nenehno izpostavljeni negotovosti, kompleksnosti in ambivalenci, kar ponazorita 

s tabelo vsebin dela poklica socialnega pedagoga oziroma – kot ga imenujeta avtorja – 

»mogoče nemogočega poklica«. Te naloge sama razumem tudi kot kompetence, ki jih socialni 

pedagog potrebuje pri delu in vsaka posebej se mi zdi pomembna tudi za proces inkluzije. 
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VSEBINE DELA POKLICA SOCIALNEGA PEDAGOGA: 

– spoznavati, 
– oceniti situacije, 
– sprejeti, 
– poslušati, 
– razumeti, 
– odgovarjati, 
– biti na razpolago, 
– vzeti resno, 
– urejati, 
– sodelovati, 
– verjeti, 
– informirati, 
– posredovati, 

– učiti, 
– vzgajati, 
– spoštovati, 
– pustiti samostojnost, 
– voditi, 
– informirati, 
– razlagati, 
– interpretirati, 
– biti v ozadju, 
– počakati, 
– slediti, 
– biti model, 
– se umakniti, 

– podpirati, 
– omogočati, 
– svetovati, 
– spremljati, 
– obravnavati, 
– spodbujati, 
– posredovati, 
– zastopati, 
– posegati, 
– navduševati, 
– uravnotežiti, 
– vplivati, 
– se vmešati. 

Kobolt in Dekleva (2006, str. 173) 

 

2.6 Sodelovanje med socialnim pedagogom in učitelji 

Glede na to, da bom v svoji raziskavi podrobneje raziskovala sodelovanje med socialnimi 

pedagogi in učitelji, me je zanimalo, kaj lahko o tem preberemo v literaturi. 

Ne morem mimo dejstva, da je učitelj najpomembnejši akter pri doseganju inkluzije, saj 

preživi največ časa z učenci in jim je zato hkrati tudi pomemben zgled. Kot pravi Rutar Ilc 

(2017, str. 4–10) je učitelj namreč tisti, ki z otroki soustvarja klimo v razredu, pri čemer pa je 

zelo pomembno, kakšne odnose vzpostavi z učenci, kako se učitelj in učenci v razredu 

počutijo, saj to v veliki meri vpliva na to, kako so učenci vanj vključeni. Kavkler (2008, str. 

16) je mnenja, da samo učitelj lahko poskrbi za inkluzivno ozračje, za ustrezne prilagoditve 

poučevanja in preverjanja znanja v razredu. Hkrati pa avtorica opozarja, da lahko vse to 

učitelj zmore le ob podpori šolskega tima, tako ravnatelja, svetovalnih delavcev kot tudi 

drugih učiteljev. Šolski tim mora učitelju dajati strokovno podporo in pomoč pri reševanju 

težav, ga okrepiti, mu svetovati na vseh stopnjah vključevanja otrok v razred in prisluhniti ter 

razreševati stiske, s katerimi se ob tem sooča. Podobno tudi Opara (2002, str. 10–11) 

pomembno vlogo pripisuje učiteljem, saj navaja, da otrokom ni mogoče nuditi pomoči pri 

učenju brez oziroma mimo učiteljev, ki jih poučujejo. Avtor meni, da je učitelj tisti, ki se 

mora prilagoditi potrebam in mora vedeti, kateri razvojni procesi in procesi učenja so pri 

posamezniku ovirani. Prav tako poudari, da učitelj tega ne zmore sam, da za to tudi ni 

usposobljen in da pri tem potrebuje pomoč specialnega pedagoga, socialnega pedagoga, 

logopeda. Omenjeni strokovnjaki morajo ob neposrednem stiku z otrokom razvijati ter nato 

skupaj z učiteljem določiti, kako je treba prilagajati tehnike učenja. Namen je, da učitelj ob 

pomoči teh strokovnjakov pride do spoznanja, kako delati z otrokom (Opara, 2002, str. 10–

11). Tudi Pulec Lah (2009, str. 61) vidi oblikovanje in izvajanje učinkovitega podpornega 

sistema kot ključna dejavnika za uspešno poučevanje in nudenje celostne pomoči učencem s 

težavami in ravno tako piše o tem, da prepoznavanje, upoštevanje in podpiranje učne 

raznolikosti ni zgolj odgovornost učitelja,  ampak bi morala biti to deljena odgovornost tako 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev kot tudi staršev, vrstnikov in šolske oblasti. 

Marsikje je torej možno prebrati, da je za otroke zelo pomembna učiteljeva vloga. Čeprav je 

to res, se mi zdi na tem mestu pomembno poudariti tudi težko situacijo, v kateri so učitelji.  
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Skalar (1996) namreč piše o tem, da so učitelji ujeti v storilnostne naloge, s katerimi so 

zaposleni večino svojega časa. Njihova učinkovitost je merljiva z uspešnostjo učencev, prek 

preverjanja nacionalnih standardov, zunanjih preverjanj znanj in vse to učitelje dobesedno 

potiska v storilnostne okvirje. Zanemarljivo pa ni niti dejstvo, da lahko k temu še dodatno 

prispevajo obsežni, zahtevni učni načrti in močna obremenjenost učiteljev (Skalar, 1996, str. 

46). Napisano v meni vzbuja zavedanje o tem, da učiteljem ni lahko, in še dodatno podkrepi 

zavedanje o pomembnosti podpore učiteljem, kjer vidim velike možnosti za ustrezno pomoč 

ravno v svetovalnih delavcih. Vedno znova pridem do spoznanja, da je timsko delo znotraj 

šolskega procesa res ključnega pomena. Poljanšek (2007, str. 279) meni, da slednje namreč 

izboljša prepoznavanje učencev s težavami in posledično hkrati pripomore k samemu delu z 

njimi. Avtorica veliko prednost timskega dela vidi v lažjem zagotavljanju celostne obravnave 

učencem. 

»Ker so učitelji del oddelka kot temeljne socialne in vzgojno-izobraževalne skupnosti 

inštitucije in zadolženi za njegovo delo in delo vsakega posameznega učenca, se svetovalni 

delavec brez učitelja ne more vključevati v delo z učenci. Učitelj je zato nepogrešljiv 

sodelavec svetovalni službi; on je dejansko tudi prvi ›uresničevalec‹ svetovalnega programa, 

ker je edini od strokovnih delavcev šole vsak dan v neposrednem stiku z učenci. To pa na 

drugi strani tudi pomeni, da svetovalni delavec ne bi smel delati z učencem mimo učiteljeve 

vednosti. Če se to dogaja, potem se učitelju jemlje skrb in pristojnost za celotno delo učenca v 

šoli, je pa to lahko tudi izraz (dokaz) nezaupanja učitelju« (Resman, 1999, str. 148). Dober 

odnos med učitelji in svetovalnim delavcem je zato ključnega pomena za učinkovito delo 

svetovalnih delavcev in od njegove kakovosti je odvisna uspešnost večine intervencij 

svetovalne službe (Bečaj, 1999, str. 341). Vendar pa je pri tem, kot opozarja Schmidt (2004), 

zelo pomembna delitev odgovornosti za posameznega otroka, saj se v praksi mnogokrat 

dogaja, da je odgovornost za inkluzijo otroka s težavami v celoti na ramenih svetovalnega 

delavca, učiteljeva odgovornost pa so vsi ostali učenci v razredu. Takšna delitev odgovornosti 

škodljivo deluje na vključenost otroka s težavami in pravzaprav še povečuje etiketiranje in 

diskriminacijo. Avtorica v nadaljevanju nadaljuje, da mora učitelj prevzeti odgovornost za vse 

učence in zmanjšati svojo preveliko odvisnost od strokovne podpore, saj lahko le tako 

organizira dejavnosti, kjer je omogočeno polno sodelovanje vseh otrok, ter spodbuja socialne 

kontakte in interakcije med vsemi v razredu (Schmidt, 2004, str. 66). 

Kot lahko vidimo, je sodelovanje učiteljev in socialnih pedagogov znotraj svetovalne službe 

ključnega pomena. Jugovac (1997, str. 77) govori o tem, da učitelji zelo potrebujejo nekoga, 

ki jih posluša, razbremeni, spravi v smeh in jim kaj svetuje. Kavkler (2008, str. 73) meni, da 

lahko svetovalni delavec s svojimi bolj specialnimi znanji, kot jih ima učitelj, dopolni in 

poglobi oceno močnih in šibkejših področij otroka, ki je pri njem v obravnavi, ponudi 

konkretno pomoč otroku, ki vključuje več specialnih oblik pomoči, hkrati pa svetovalni 

delavec tudi svetuje in spodbuja tako otroka kot tudi starše in učitelje. Podobno tudi Resman 

(1999) vlogo pomoči svetovalnega delavca učitelju vidi v podajanju svojih informacij, 

ugotovitev in znanja, s čimer učitelju pomaga razumeti otroka s tistih vidikov, ki so mu manj 

ali celo nedostopni, in s tistimi tehnikami, za katere učitelj znotraj razreda nima časa oziroma 

zanje ni usposobljen. Svetovalni delavec ima pri otrocih, s katerimi dela, tudi boljši vpogled v 

njihove intelektualne sposobnosti, v posebnosti njihovega družinskega življenja, učitelja lahko 

informira tudi o otrokovih socialnih situacijah zunaj šole, o njegovih drugih posebnostih, ki 

jih na ravni razredne situacije ni mogoče opaziti in ugotavljati (Resman, 1999, str. 148–149). 

 

Svetovalni delavec učitelju stoji ob strani, da bi slednji zmogel voditi in usmerjati svoje 

učence. O tem govori konsultantski oziroma posvetovalni model, čigar bistvo je, da učitelj 

skrbi za otrokovo delo v razredu in njegov razvoj, svetovalni delavec pa mu je pri tem v 
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pomoč, da se z vsem skupaj lažje sooča in spoprijema. Ključno je, da pri tem sodelujeta kot 

kolega, da spoštujeta znanje in izkušnje drug drugega, saj tako lahko skupaj ugotavljata in 

analizirata, zbirata podatke in izmenjavata misli, načrtujeta in uresničujeta akcije, si delita 

odgovornost  (Resman, 1999, str. 152–153). Tudi Kalin (2004, str. 31) izpostavlja, da je pri  

sodelovanju med svetovalnim delavcem in učiteljem zelo pomembno, kako svetovalni delavec 

vzpostavi odnos z učitelji. Hitro lahko namreč sprejme vlogo izvedenca in skuša vse nastale 

probleme reševati po klientskem modelu, nasprotno pa lahko pomaga učiteljem vzpostavljati 

sodelovalni model svetovanja, ki omogoča njuno enakopravnost v procesu reševanja situacij. 

Za učitelje je namreč pomemben občutek varnosti, da bodo pripravljeni spreminjati svoje 

ravnanje in skupaj s svetovalnim delavcem iskati načine dela, ki bodo učinkovitejši. 

 

Sodelovanje med učitelji in svetovalnimi delavci je nujno in neizogibno, kajti Bezić (2008, 

str. 73–74) piše o tem, da se naloge svetovalnih delavcev v skladu s programskimi 

smernicami tesno prepletajo z nalogami učiteljev. Avtorica ugotavlja, da so najpomembnejše 

strokovne naloge, kjer svetovalni delavci najintenzivneje sodelujejo s skupinami učiteljev, 

delo z otroki s posebnimi potrebami, uvajanje novosti in delo na konferencah, aktivih ter 

administracija. Avtorica je v svoji raziskavi ugotovila tudi, da so se pri tem pokazale razlike 

glede na profil svetovalnega delavca; pri socialnih pedagogih namreč prednjačijo naloge v 

povezavi z otroci s posebnimi potrebami in naloge v povezavi z reševanjem disciplinskih 

problemov. 

 

2.7 Zaključek teoretičnega dela 

Po pregledu teorije na iskanem področju ugotavljam, da lahko redkokje zasledimo konkretno 

navajanje vloge in nalog socialnega pedagoga v povezavi z inkluzijo. Sama pa v stroki 

socialne pedagogike vidim veliko zavzemanja za vključitev vseh otrok v šoli in sprejemanje 

vseh ter v povezavi s tem veliko polje možnosti pomoči, ki jo socialni pedagogi lahko 

ponudijo šolam pri uveljavljanju inkluzije v šolah. Zato je glavno vprašanje, ki me je vodilo v 

empiričnem delu moje raziskave, povezano z doprinosom socialnih pedagogov k inkluziji, 

možno pomočjo in podporo, ki jo v povezavi s tem konceptom socialni pedagog lahko ponudi 

otrokom, staršem, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem šole. Glede na že poudarjeno 

težko situacijo učiteljev, ki se soočajo z mnogimi raznolikostmi otrok znotraj razreda, sem se 

med raziskovanjem posebej posvetila predvsem sodelovanju socialnih pedagogov z učitelji, 

raziskovanju situacij, v katerih učitelji sploh potrebujejo pomoč, in iskanju možnosti pomoči 

in podpore, ki jo socialni pedagog lahko ponudi učiteljem.  
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3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Inkluzija je dolgotrajen in zahteven proces, ki je v zadnjem času zelo aktualen, med drugim 

tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Za dosego te se večinoma poudarja učiteljevo 

vlogo kot najpomembnejšo, hkrati pa lahko marsikje zasledimo, da se učitelji ne zmorejo sami 

soočati z vsemi raznolikostmi otrok v razredu. Zato se mi zdi izrednega pomena, da učitelji 

pri tem ne ostanejo sami in da dobijo ustrezno pomoč in podporo, kjer jo potrebujejo. 

 

V magistrskem delu sem se zato posvetila raziskovanju vloge socialnih pedagogov, saj jih 

vidim kot strokovnjake, ki lahko nudijo potrebno pomoč tako učiteljem in ostalim sodelavcem 

kot tudi staršem in konkretno otrokom samim. Večina avtorjev na tem mestu poudarja pomen 

specialnih pedagogov; mene kot bodočo socialno pedagoginjo pa zanima, kje in na kakšen 

način lahko v proces doseganja inkluzije vstopajo socialni pedagogi oziroma kaj lahko slednji 

doprinesejo v prid inkluzije. Podrobneje bom raziskovala tudi sodelovanje med učitelji in 

socialnimi pedagogi, saj me zanima, kakšno pomoč potrebujejo učitelji pri ravnanju z otroki 

oziroma v katerih primerih se obrnejo po pomoč k socialnemu pedagogu. 

 

4 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN/ALI HIPOTEZE 
 

4.1 Cilji raziskave 

– Raziskati doprinos socialnih pedagogov k uresničevanju inkluzivnega vzgojno-

izobraževalnega procesa in njihovo vlogo pri vpeljavi inkluzije v šolo. 

– Raziskati, kako konkretno socialni pedagogi z namenom uresničevanja inkluzije 

sodelujejo z učitelji, otroki in starši, specialnimi pedagogi in ostalimi delavci osnovnih 

šol, ter raziskovati možnosti, kje in na kakšen način lahko oni podprejo učitelje, starše, 

otroke. 

 

4.2 Raziskovalna vprašanja 

– Kako socialni pedagogi vidijo in razumejo koncept inkluzije ter kakšna so njihova 

stališča do tega koncepta? V čem vidijo prednosti in v čem slabosti tega koncepta? 

– Kako na šolah udejanjajo inkluzijo, kako konkretno skrbijo za marginalizirane 

učence? S kakšno problematiko se srečujejo pri otrocih in kako se z njo soočajo? 

Kakšne oblike pomoči nudijo tem otrokom? 

– Kakšna je vloga socialnih pedagogov pri uresničevanju inkluzije? Katere naloge so 

jim dodeljene? V čem vidijo svoj največji doprinos in katere kompetence jim po 

njihovem mnenju pri tem najbolj pomagajo? 

– Kako usposobljene se počutijo socialni pedagogi na poti uresničevanja inkluzije? Kaj 

jim pri tem pomaga in kaj bi morebiti še potrebovali? 

– Kako konkretno socialni pedagogi z namenom uresničevanja inkluzije sodelujejo z  

učitelji, otroki in njihovimi starši, specialnimi pedagogi in ostalimi delavci osnovnih 

šol? 

– Kakšen vpliv ima naravnanost šole na delovanje socialnih pedagogov (jih pri 

delovanju ovira ali spodbuja)? 
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– Koliko in v okviru katerih aktivnosti se na šoli govori o inkluziji? So organizirana 

kakršna koli izobraževanja o tej tematiki na šolah? 

– Kakšno pomoč pri ravnanju z otroki potrebujejo učitelji? 

– V katerih primerih se učitelji obrnejo po pomoč k socialnemu pedagogu? 

 

5 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda, ki sem jo uporabila v raziskavi, je deskriptivna. Raziskovalni pristop pa je 

kvalitativna raziskava. 

 

 

5.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo šest slovenskih osnovnih šol. Vzorec tistih, ki so vključeni v 

raziskavo, predstavlja šest socialnih pedagoginj in dvanajst učiteljic s šestih različnih 

osnovnih šol v Sloveniji, in sicer v šolskem letu 2016/2017.  

 

Tabela 1: Prikaz značilnosti obiskanih šol 

ŠOLA 
VELIKOST ŠOLE (število otrok v letu 

2017/2018) REGIJA 
MESTO/  

PODEŽELJE 

ŠOLA 1 750 otrok1 gorenjska mesto 

ŠOLA 2 509 otrok (45 otrok z odločbo) osrednjeslovenska predmestje 

ŠOLA 3 290 otrok (32 otrok z odločbo) osrednjeslovenska podeželje 

ŠOLA 4 357 otrok (33 otrok z odločbo) osrednjeslovenska podeželje 

ŠOLA 5 714 otrok2 primorsko-notranjska mesto 

ŠOLA 6 650 otrok  (32 otrok z odločbo) osrednjeslovenska predmestje 

 

  

                                                           
1
 Podatka o številu otrok z odločbo na tej šoli nisem uspela pridobiti. 

2
 Podatka o številu otrok z odločbo na tej šoli nisem uspela pridobiti. 
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Tabela 2: Prikaz oseb, vključenih v raziskavo 

OSEBA ŠOLA SPOL 
RAZREDNA / 

PREDMETNA STOPNJA 
PREDMET 

POUČEVANJA 

PRISOTNOST 
UČENCA 

Z OPP 

SP1 1 Ž / / / 

UČ 1.1. 1 Ž razredna stopnja (4. razred) / da 

UČ 1.2. 1 Ž predmetna stopnja (8. razred) glasba da 

SP2 2 Ž / / / 

UČ 2.1. 2 Ž razredna stopnja (3. razred) / da 

UČ 2.2. 2 Ž predmetna stopnja (8. razred) geografija ne 

SP3 3 Ž / / / 

UČ 3.1. 3 Ž predmetna stopnja (6. razred) 
državljanska vzgoja in etika, 

zgodovina ne 

UČ 3.2. 3 Ž razredna stopnja (4. razred) / da 

SP4 4 Ž / / / 

UČ 4.1. 4 Ž razredna stopnja (4. razred) / da 

UČ 4.2. 4 Ž predmetna stopnja (6. razred) slovenščina da 

SP5 5 Ž / / / 

UČ 5.1. 5 Ž razredna stopnja (3. razred) / da 

UČ 5.2. 5 Ž predmetna stopnja (7. razred) matematika da 

SP6 6 Ž / / / 

UČ 6.1. 6 Ž predmetna stopnja (8. razred) slovenščina ne 

UČ 6.2. 6 Ž razredna stopnja (1. razred) / da 

 

5.2 Opis postopka zbiranja podatkov in opis uporabljenega 

vprašalnika 

Glavnino podatkov sem zbrala s primarno metodo zbiranja podatkov, in sicer z metodo 

spraševanja, saj sem uporabila delno strukturiran odprt intervju. Vnaprej sem si pripravila 

glavna vprašanja, ki sem jih posebej oblikovala za socialne pedagoge in učitelje.  

 

Iskanja sogovornikov sem se lotila tako, da sem prek Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport pridobila seznam vseh zaposlenih socialnih pedagogov v slovenskih osnovnošolskih 

svetovalnih službah. Izbor šol z zaposlenimi socialnimi pedagogi pa je nato potekal po 

neslučajnostnem vzorčenju: sogovornike sem pridobila po lažji dostopnosti, torej je šlo za 

priložnostno vzorčenje (Mesec, 2009). Za vstop v šolo sem najprej vzpostavila stik s 

tamkajšnjimi socialnimi pedagoginjami, s katerimi sem se po elektronski pošti in telefonu 

dogovorila za osebno srečanje. Socialne pedagoginje so mi nato pomagale pri iskanju 

učiteljev, ki bi bili pripravljeni sodelovati. Same so izbrale po dve učiteljici, s katerima sem 

nato navezala stik in se dogovorila za srečanje. Intervjuje sem opravila v času od 5. maja do 

13. junija 2017. Trajali so zelo različno – s socialnimi pedagoginjami od 45 do 120 minut, z 

učiteljicami pa od 15 do 30 minut.  
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S socialnimi pedagoginjami
3
 sem najprej odprla temo problematike šole oziroma populacije 

na njihovi šoli. V okviru te teme sem jih spraševala o številu otrok na šoli, podrobneje smo 

govorile o populaciji otrok, njihovem socialnem in ekonomskem stanju, o tem, ali imajo na 

šoli prisotne ranljive oz. marginalizirane otroke, kakšne so konkretne težave teh otrok in 

nazadnje tudi o tem, kateri med njimi jim predstavljajo največji izziv.  

 

Druga tema, o kateri sem govorila s socialnimi pedagoginjami, je njihov odnos do inkluzije, 

kar sem raziskovala prek vprašanj, kot so: kako vidijo, razumejo in si razlagajo koncept 

inkluzije, kakšna so njihova stališča do inkluzije, v čem vidijo prednosti in slabosti tega 

koncepta.  

 

Tema, ki smo se je dotaknile s socialnimi pedagoginjami, je tudi odnos šole in svetovalne 

službe znotraj nje do inkluzije. V okviru te teme sem sogovornice spraševala o tem, koliko in 

v okviru katerih aktivnosti se na njihovi šoli sploh govori o inkluziji, ali imajo na šoli svoj 

koncept inkluzije in kakšen je ta, katere otroke povezujejo z inkluzijo, kako udejanjajo 

inkluzijo, torej, kako konkretno skrbijo za marginalizirane učence, kakšna je pri tem vloga 

svetovalne službe in ali imajo organizirana kakšna izobraževanja o tej temi.  

 

Za mojo raziskavo sta tematsko zelo pomembna tudi socialni pedagog in inkluzija, zato sem s 

sogovornicami govorila o njihovem delokrogu, nalogah in zadolžitvah, ki jim pripadajo, o 

tem, v katerih primerih, povezanih z inkluzijo, se obrnejo po pomoč k njim kot socialnim 

pedagoginjam, v zvezi s katerimi otroki se najpogosteje obračajo k njim po pomoč in kaj se 

od njih pričakuje. Raziskovala sem tudi, kako konkretno delajo s temi otroki, kako z 

namenom uresničevanja inkluzije sodelujejo z učitelji, starši ranljivih otrok, kdaj in na kakšen 

način sodelujejo z drugimi strokovnimi delavci v svetovalni službi in v katerih primerih se 

obrnejo za zunanje institucije. V okviru te teme pa sem socialnim pedagoginjam zastavila tudi 

vprašanja, povezana s podporo vodstva, pri čemer me je zanimalo, kako so s podporo vodstva 

zadovoljne, za kakšno podporo gre, ali imajo dovolj pripomočkov, usposabljanj in 

zagotovljenih materialnih sredstev.  

 

Zadnja, peta tema, ki sem jo odprla s socialnimi pedagoginjami, pa so kompetence – zanimalo 

me je, kako usposobljene se počutijo kot socialne pedagoginje na poti uresničevanja inkluzije, 

katere kompetence jim pomagajo, katere jim manjkajo, ali kdaj občutijo nemoč in potrebujejo 

pomoč ostalih strokovnjakov v svetovalni službi, kakšen je njihov položaj znotraj svetovalne 

službe, ali se počutijo sprejete. 

 

Intervjuji z učiteljicami
4
 so bili manj poglobljeni – z njimi sem odprla zgolj dve temi.  

 

Prva je problematika v razredu, v okviru katere sem učiteljice spraševala o tem, s kakšno 

problematiko se srečujejo v svojem razredu, kakšne so težave otrok, kateri otroci jim 

predstavljajo največji izziv, kdaj oziroma v katerih primerih potrebujejo pomoč svetovalne 

službe in kaj od nje pričakujejo.  

 

Druga tema, o kateri sem govorila z učiteljicami, pa je njihovo sodelovanje s socialnimi 

pedagogi, ki sem ga podrobneje raziskovala skozi vprašanja, s katerimi sem jih spraševala, v 

katerih primerih vzpostavijo stik s socialnim pedagogom, kakšno pomoč pričakujejo, kako 

pogosto sodelujejo z njimi, kakšne so njihove dosedanje izkušnje sodelovanja, v čem vidijo 

prednosti in slabosti socialnih pedagogov. 
                                                           
3
 Glej Prilogo 1 

4
 Glej Prilogo 2. 
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Vsem sogovornikom sem po potrebi sproti postavljala tudi dodatna vprašanja v okviru zgoraj 

zapisanih tem, splošnih smernic. Intervjuvance sem predvsem vabila k temu, da mi svoje 

odgovore podajo prek konkretnih primerov, ki so se zgodili na šoli.  

 

V raziskavi sem uporabila tudi sekundarne podatke, in sicer dokumentacijo obiskanih šol: 

letni delovni načrt in vzgojni načrt. Omenjena dokumenta z vseh obiskanih šol sem temeljito 

prebrala. Moj glavni namen  je bil poiskati, kaj je v njih povezano z inkluzijo, zato sem si te 

zaznane povezave sproti podčrtovala. Nato sem naredila izpiske za vsako posamezno šolo, ki 

so mi bili potem v pomoč pri zapisovanju rezultatov. 

 

5.3 Postopek obdelave podatkov 

Ker so bili podatki pridobljeni na kvalitativen način, je bila tudi obdelava kvalitativna. 

Podrobno obdelavo v nadaljevanju ponazarjam s konkretnim primerom, in sicer sem si za 

primer izbrala majhen odsek opravljenega intervjuja z eno od socialnih pedagoginj. 

 

Obdelavo podatkov sem začela tako, da sem opravljene intervjuje zapisala v obliki 

dobesednih transkriptov pogovorov
5
: 

JAZ: Kako pa bi vi rekli, da udejanjate inkluzijo? Zelo vesela bi bila tudi kakega konkretnega 

primera. 

SP3: Zdaj jaz imam eno skupino za razvijanje socialnih veščin, kamor vključimo otroke, ki so 

pri meni obravnavani in pri kolegici, ki jih imava skupaj, jaz sem socialni pedagog, ona pa 

specialni in skupaj delava z otroki tam, kjer zaznavava, da imajo težave s tem vključevanjem 

ali pa z vedenjem, da so bolj introvertirani ali ekstrovertirani. Imava to skupino starejših in 

mlajših otrok, kjer se srečujemo in razvijamo socialne veščine. Potem tudi v razredih imamo 

delavnice, kolikor pač se lahko vključimo. Te razredne delavnice so bolj preventivnega 

pomena, niso usmerjene v inkluzijo, kot so recimo Iskrice, kjer pa res razvijamo veščine, ki so 

pomembne za to, da otroci lahko funkcionirajo. In gledava res otroke, ki jih imava, ni tako da 

bi imeli vnaprej nek plan, ampak res glede na otroke, kjer imajo težave, potem sproti vidiva, 

kaj in kako, in delava na tem. Potem imamo tudi Tačke pomagačke, kjer pač prihajajo kužki, 

in ravno tako midve s kolegico izvajava aktivnosti, kjer pač poskušava pri otrocih, pač s 

pomočjo živali izvajat te aktivnosti. Potem imamo… aha, za to, da bi se otroci, ker velikokrat 

so otroci, ki so učno manj uspešni, imajo težave pri tem, da se tudi vključijo, manjvredno se 

počutijo, smo organizirali medvrstniško učno pomoč, potem razredniki pomagajo, s tem da se 

pogovarjajo, da sodelujejo s starši, jaz potem zraven pridem zraven tudi, pa individualne 

pogovore imam jaz tuki z otroki, kjer zaznamo, da so take in drugačne težave. To nekako 

mislim, da je to. 

 

Zapisane transkripte sem nato temeljito prebrala, saj sem v naslednjem koraku podčrtovala in 

oštevilčevala za mojo raziskavo pomembne izjave (oznaka SP2 pomeni, da gre za socialno 

pedagoginjo s šole 2, številke pa predstavljajo posamezno izjavo v intervjuju): 

 

SP2: Zdaj jaz imam eno skupino za razvijanje socialnih veščin, kamor vključimo otroke, ki so 

pri meni obravnavani in pri kolegici, ki jih imava skupaj (SP2 – 37), jaz sem socialni 

                                                           
5
 Pri transkriptih sem skušala ohraniti čim bolj izvorno obliko, zato imajo značilnosti spontanega govorjenega 

jezika.  
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pedagog, ona pa specialni in skupaj delava z otroki (SP2 – 38), tam kjer zaznavava, da imajo 

težave s tem vključevanjem ali pa z vedenjem, da so bolj introvertirani ali ekstrovertirani 

(SP2 –39). Imava to skupino starejših in mlajših otrok, kjer se srečujemo in razvijamo 

socialne veščine. Potem tudi v razredih imamo delavnice, kolikor pač se lahko vključimo. Te 

razredne delavnice so bolj preventivnega pomena (SP2 – 40), niso usmerjene v inkluzijo, kot 

so recimo Iskrice, kjer pa res razvijamo veščine, ki so pomembne za to, da otroci lahko 

funkcionirajo (C41). In gledava res otroke, ki jih imava, ni tako da bi imeli vnaprej nek plan, 

ampak res glede na otroke, kjer imajo težave, potem sproti vidiva kaj in kako, in delava na 

tem (SP2- 42). Potem imamo tudi Tačke pomagačke, kjer pač prihajajo kužki, in ravno tako 

midve s kolegico izvajava aktivnosti, kjer pač poskušava pri otrocih, pač s pomočjo živali, 

izvajat te aktivnosti (SP2 – 43). Potem imamo … aha, za to, da bi se otroci, ker velikokrat so 

otroci, ki so učno manj uspešni, imajo težave pri tem, da se tudi vključijo, manjvredno se 

počutijo (SP2 – 44), smo organizirali medvrstniško učno pomoč (SP2 – 45), potem razredniki 

pomagajo, s tem da se pogovarjajo, da sodelujejo s starši (SP2 – 46), jaz potem pridem 

zraven tudi, pa individualne pogovore imam jaz tudi z otroki, kjer zaznamo, da so take in 

drugačne težave (SP2 – 47). To nekako mislim, da je to. 

 

Nato sem vsaki oštevilčeni izjavi pripisala kodo 1. reda in kodo 2. reda, se pravi izraze za 

pojme, ki so izjavi po mojem mnenju najbolj ustrezali. Nato sem zapisane kode združevala v 

kategorije. Celoten postopek sem zaradi večje preglednosti opisala tabelirano: 

 

Tabela 3: Prikaz kodiranja 

ŠT. 

IZJAVE 

IZJAVA KODA 1. 

REDA 

KODA 2. 

REDA 

KATEGORIJA 

SP2 – 37 Jaz imam eno skupino za 

razvijanje socialnih veščin, 

kamor vključimo otroke, ki so 

pri meni obravnavani in pri 

kolegici, ki jih imava skupaj. 

Skupina za 

razvijanje 

socialnih veščin 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

SP2 – 

38 

Jaz sem socialni pedagog, ona 

pa specialni in skupaj delava z 

otroki. 

Delo z otroki 

skupaj s 

socialno 

pedagoginjo 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

SP2 – 

39 

Kjer zaznavava, da imajo težave 

s tem vključevanjem ali pa z 

vedenjem, da so bolj 

introvertirani ali ekstrovertirani. 

Delo z otroki, 

ki imajo težave 

z vključitvijo 

ali vedenjem 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

SP2 – 

40 

Tudi v razredih imamo 

delavnice, kolikor pač se lahko 

vključimo. Te razredne 

delavnice so bolj preventivnega 

pomena. 

Preventivne 

razredne 

delavnice 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

SP2 – 

41 

Usmerjene v inkluzijo, kot so 

recimo Iskrice, kjer pa res 

razvijamo veščine, ki so 

pomembne za to, da otroci 

lahko funkcionirajo. 

Vodenje Iskric 

–razvijanje 

veščin za 

funkcioniranje 

otrok 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

SP2 –42 Gledava res otroke, ki jih 

imava, ni tako da bi imeli 

vnaprej nek plan, ampak res 

glede na otroke, kjer imajo 

Prilagajanje 

programa 

potrebam otrok 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 
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težave, potem sproti vidiva kaj 

in kako, in delava na tem. 

SP2 – 

43 

Potem imamo tudi Tačke 

pomagačke, kjer pač prihajajo 

kužki, in ravno tako midve s 

kolegico izvajava aktivnosti, 

kjer pač poskušava pri otrocih, 

pač s pomočjo živali, izvajat te 

aktivnosti. 

Izvajanje 

programa 

Tačke 

pomagačke 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

SP2 – 

44 

Velikokrat so otroci, ki so učno 

manj uspešni, imajo težave pri 

tem, da se tudi vključijo, 

manjvredno se počutijo. 

Prepletenost 

učnih težav in 

težav z 

vključevanjem 

Ranljivi 

otroci 

PROBLEMATIKA 

ŠOLE 

SP2 – 

45 

Organizirali smo medvrstniško 

učno pomoč. 

Medvrstniška 

učna pomoč 

Pomoč 

učencev 

ODNOS ŠOLE DO 

INKLUZIJE 

SP2 –46 Razredniki pomagajo, s tem da 

se pogovarjajo, da sodelujejo s 

starši. 

Pogovori 

razrednikov z 

otroki in starši 

Pedagoška 

pomoč 

ODNOS ŠOLE DO 

IKLUZIJE 

SP2 –47 Individualne pogovore imam 

jaz tudi z otroki, kjer zaznamo, 

da so take in drugačne težave. 

Individualni 

pogovori z 

otroki z 

različnimi 

težavami 

Doprinos sp 

k inkluziji 

SOCIALNI 

PEDAGOG V SV 

IN INKLUZIJA 

 

Legenda:  

sp = socialni pedagog 

sv = svetovalna služba 

      

Po tabeliranju je sledilo urejanje pojmov v hierarhijo, pri čemer sem kode 1. in 2. reda 

zapisovala pod pripadajoče kategorije. S tem so bili vsi pojmi zbrani pod kategorijo, ki ji 

pripadajo, s čimer sem pridobila dober pregled nad pomembnimi odgovori intervjuvancev na 

posamezno temo, kar mi je bilo v veliko pomoč pri zapisovanju rezultatov. 
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6 REZULTATI 

V tem poglavju predstavljam rezultate, do katerih sem prišla z opravljeno raziskavo. Najprej 

predstavljam ugotovitve, pridobljene na podlagi pregledanega sekundarnega gradiva šol, 

natančneje letnih delovnih načrtov in vzgojnih načrtov šol, ki sem jih obiskala.  

 

6.1 Rezultati pregleda sekundarnega gradiva 

Sekundarno gradivo, ki sem ga uporabila v raziskavi, predstavljajo vzgojni načrti in letni 

delovni načrti šestih šol, ki sem jih obiskala. 

  

Letni delovni načrt šole je uradni šolski dokument, v katerem so dokumenti, seznami, 

poročila, načrti in druge pomembne informacije, ki so sestavni del organizacije življenja in 

dela šole v posameznem šolskem letu. Vzgojni načrt šole pa je dokument, ki je del letnega 

delovnega načrta in čigar namen je predvsem zapis temeljnih načel in vrednot šole, vzgojnih 

dejavnosti, ukrepov in postopkov. Oblikujejo ga delavci šole skupaj s starši, učenci in 

sodelavci šole, s čimer poudarja pomembnost vzajemnega odnosa med vsemi, ki se jih dotika 

šolski proces. 

Po pregledu vzgojnih načrtov in letnih delovnih načrtov obiskanih šol ugotavljam, da so 

vzgojni načrti dokumenti šole, ki se precej bolj dotaknejo inkluzije kot letni delovni načrti. 

Povezave z inkluzijo zaznavam predvsem v zapisanih vrednotah in načelih, ki jih šole 

izpostavljajo kot vrednote, ki jim sledijo.  

V vzgojnem načrtu šole 1 kot načela izpostavijo: oblikovanje optimalnega življenjskega, 

učnega, vzgojnega okolja v fizičnem, socialnem in duhovnem smislu; vključevanje v strpnost, 

sodelovanje, zavzetost za vsakega posameznika, velik pomen pa kot šola dajejo tudi iskanju 

odličnosti posameznikov in odnosu. Spoštljiv odnos opredelijo kot eno izmed prioritet na šoli, 

ki ga podrobneje razložijo kot sprejemanje in strpnost, priznavanje in sprejemanje drugačnosti 

ter medsebojno vzpodbujanje. 

V vzgojnem načrtu šole 2 v povezavi z inkluzijo izstopajo predvsem zapisane vrednote, kot so 

spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, razvijanje dobrih odnosov, povezave z inkluzijo pa 

vidim tudi v njihovi prednosti nalogi, ki so ji sledili v letu 2016/2017, in sicer gre za delo na 

dobrem počutju vseh in kvalitetnem življenju.  

V vzgojnem načrtu šole 3 sta kot vrednoti v ospredju spoštovanje in pripadnost. Prvo 

opredelijo kot strpnost, odprtost, dobre odnose, sprejemanje drugačnosti, drugo vrednoto pa 

kot timski duh in povezanost. Pomembne povezave z inkluzijo opažam tudi v nadaljevanju 

vzgojnega načrta, ko šola kot pomembno izpostavi zadovoljevanje potreb po sprejetosti, 

pripadnosti in vključenosti učencev v skupnost ne glede na njihove posebnosti, 

zadovoljevanje potreb po individualnosti, uspešnosti in participiranju vseh učencev. Pri 

svojem delu z otroki upoštevajo otrokovo radovednost, razvojne značilnosti, predznanja in 

individualne posebnosti ter stremijo k spoštljivemu in strpnemu odnosu do individualnosti, 

človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase, spola. 

V vzgojnem načrtu šole 4 je zapisano, da kot šola stremijo k vzgajanju za spoštovanje in 

sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, spoštovanje človekovih 

pravic in njegovih temeljnih svoboščin. Poleg tega kot vrednoti izpostavijo tudi prijateljstvo 

in medsebojno pomoč. V nadaljevanju je zapisano, da dajejo velik pomen pozitivnim 
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medosebnim odnosom, učiteljevi skrbi za učence, pri čemer v povezavi z inkluzijo poudarijo 

pomembnost dovzetnosti za otrokove potrebe in interese, upoštevanje individualnih prednosti 

in pomanjkljivosti posameznikov. Posebej je poudarjena tudi pomembnost zgleda odraslih, 

staršev in delavcev šole. 

Vzgojni načrt šole 5 kot vrednote izpostavlja enakopravnost, človeško dostojanstvo, 

nediskriminacijo, medsebojno pomoč, spoštovanje človekovih pravic, strpnost in medsebojno 

spoštovanje. V nadaljevanju je v povezavi z inkluzijo zapisano tudi, da opravljajo preventivne 

dejavnosti z namenom zadovoljevanja potreb po vključenosti, sprejetosti, individualni 

uspešnosti posameznikov in da posebno skrb namenjajo učencem, ki se težje vključujejo v 

skupino. 

V vzgojnem načrtu šole 6 pa lahko zasledimo, da sta jim spoštovanje in strpnost 

najpomembnejši vrednoti, ki jima v šoli sledijo. Spoštovanje opredelijo kot sprejemanje sebe, 

drugih, dejanj, kulture, drugačnih, kot upoštevanje posameznika in njegovih okoliščin. Pri 

strpnosti pa kot pomembno izpostavijo predvsem upoštevanje in dopuščanje različnih mnenj, 

sprejemanje drugačnosti, pomembnost razumevanja za druge ljudi. 

Posebej sta mi v spominu ostali tudi dve zapisani viziji šole, saj v njima najbolj prepoznavam 

težnjo k skrbi za vse učence:  

 

 »V naši šoli je odlika, da se vedeš, kot se šika, če tvoj glavni cilj so znanje, skrb za vse 

 in spoštovanje. K temu cilju vsi stremimo, skupaj v boljši svet hitimo« (vzgojni načrt 

 šole 6).  

 »Spoštujmo sebe in druge, bodimo strpni, sprejmimo drugačnost, skrbimo za znanje, 

 krepimo medsebojno pomoč in bodimo varna šola« (vzgojni načrt šole 4).  

Če na splošno pogledam vzgojne načrte vseh obiskanih šol, lahko ugotovim, da vse dajejo 

pomen sprejemanju in spoštovanju vseh otrok, vključevanju ne glede na otrokove posebnosti, 

participaciji vseh in skrbi za individualnost posameznika. Zelo zanimivo so v vzgojnem 

načrtu šole 4 posebej zapisali vrednote staršev in vrednote strokovnih delavcev. Vrednoti, ki 

so ju starši dali na prvo mesto, sta ravno strpnost in sprejemanje drugih in drugačnih, 

svetovalni delavci pa so na prvem mestu izpostavili spoštovanje vseh do vseh, čemur sledijo 

še sprejemanje odgovornosti, strpnost in varnost. 

Tako da bi na splošno lahko rekla, da so vzgojni načrti obiskanih šol inkluzivno usmerjeni. 

Zastavlja pa se mi vprašanje, koliko se šole tudi v praksi držijo zapisanih načrtov, kajti v 

letnih delovnih načrtih, kjer so podrobneje zapisane tudi dejavnosti šole, projekti in vse 

aktivnosti in med drugim naloge strokovnega kadra, pa je povezav z inkluzijo vse manj.  

Pri letnih delovnih načrtih so tudi razlike med šolami v povezavi z inkluzijo večje – nekatere 

šole imajo podrobno ločeno in zapisano, kako poteka delo z določenimi ranljivimi skupinami 

(npr. otroki z učnimi težavami, učenci priseljenci, učenci s posebnimi potrebami, z 

nadarjenimi učenci ipd.), kar sem zaznala predvsem pri šoli 5 in šoli 6, medtem ko imajo 

druge to manj ločeno oziroma nekatere skoraj nič, kar je moč zaznati v letnem delovnem 

načrtu šole 4. Pri dveh šolah, natančneje pri šoli 3 in šoli 6, sem opazila, da teme, povezane z 

inkluzijo, obravnavajo znotraj šolskega parlamenta, znotraj katerega si tudi kot cilje 

zastavljajo vzgojo v multikulturnosti, zagotavljanje možnosti za aktivno participacijo v 

družbi, okrepitev glasu otrok, sodelovalno kulturo in odgovoren odnos do soljudi.  

Nekatere šole pa se inkluziji posvetijo tudi s projekti, in sicer sta takšne projekte v svoj letni 

delovni načrt zapisali zgolj dve šoli – šola 1 in šola 6. Projekti, povezani z inkluzijo, so se mi 
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zdeli predvsem: projekt UNESCO – naučiti se živeti skupaj, prek katerega gradijo na 

medsebojni pomoči, znanju za življenje, individualnem pristopu do učencev iz nižjih socialno 

ekonomskih družin; projekt Korak k sončku, čigar namen je spoznavanje dela in življenja 

oseb s posebnimi potrebami; projekt mreže šol, ki vključujejo otroke z Dawnovim 

sindromom; projekt Stisni me močno; projekt Šola sobivanja. Drugače pa povezave z 

inkluzijo zaznam tudi znotraj pravic in dolžnosti učencev, kjer je posebej zapisano, da je 

pravica učencev, da jim šola zagotavlja enako obravnavanje ne glede na spol, raso, 

veroizpoved, etnično pripadnost, socialni status družine in druge okoliščine, da šola spoštuje 

njihovo osebnost in individualnost ter upošteva njihovo radovednost, razvojne značilnosti, 

predznanja in individualne posebnosti. 

Glede vloge socialnega pedagoga pri inkluziji ni moč zaslediti ničesar konkretnega znotraj 

vzgojnih in letnih delovnih načrtov. Seveda se posredno socialnega pedagoga kot delavca 

znotraj šole ravno tako dotika vse, kar sem že navedla v zgornjih ugotovitvah, pa vendar ni 

njegova vloga z inkluzijo nikjer posebej zapisana. Glede na to, da je ta profil običajno znotraj 

svetovalne službe, je njegova vloga na kratko opisana pod razdelkom nalog svetovalne službe, 

vendar sem po pregledu ugotovila, da vloga pri inkluziji v tem razdelku ni posebej 

izpostavljena. Zgolj v letnem načrtu šole 4 je posebej zapisano, da sta del dela svetovalne 

službe med drugim prizadevanje za vzpostavljanje in vzdrževanje pogojev za optimalni razvoj 

vsakega otroka v šoli, ne glede na njegove individualne posebnosti, in skrb za dobro čustveno 

in duševno zdravje tako otrok kot ostalih pedagoških delavcev. 

 

6.2 Rezultati intervjujev 

V nadaljevanju predstavljam rezultate, pridobljene na podlagi opravljenih intervjujev s 

socialnimi pedagoginjami in učiteljicami. Zaradi velike količine pridobljenih podatkov sem se 

odločila, da rezultate intervjujev predstavim ločeno po kategorijah, ki sem jih pridobila s 

postopkom kvalitativne analize. Znotraj posameznih kategorij ločeno predstavljam odgovore 

intervjuvanih socialnih pedagoginj in učiteljic, kar sem znotraj vsake kategorije posebej 

poudarila z odebeljenim tiskom, obenem pa sem rezultate razčlenila tudi glede na teme, ki so 

se pokazale znotraj posameznih kategorij. Pri zapisovanju mi je bila v veliko pomoč 

hierarhična ureditev pojmov. Opisane rezultate sem pogosto ponazorila še s konkretnimi 

izjavami sogovornic. 

 

6.2.1 PROBLEMATIKA ŠOLE 

Kategorija problematika šole zajema pogovor s socialnimi pedagoginjami glede velikosti 

obiskanih šol, populacije tamkajšnjih otrok, njihovega socialnega in ekonomskega stanja. 

Poleg tega sem tukaj raziskovala tudi, ali imajo obiskane šole ranljive otroke, kakšne so 

težave teh otrok in kateri otroci so šolam največji izziv. Hkrati pa dodaten pogled v težave 

otrok, s katerimi se soočajo šole, tukaj podajo tudi intervjuvane učiteljice, s katerimi sem 

govorila o problematiki razreda, čigar razredničarke so. Najpomembnejše teme, ki so se 

pokazale prek intervjujev znotraj te kategorije, so ranljivi otroci, socialno-ekonomsko stanje 

otrok, največji izziv in vpliv družbe. 
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6.2.1.1 Ranljivi otroci 

Ko sem intervjuvanke povabila k razmisleku o problematiki šole, na kateri so zaposlene, se je 

izkazalo, da je ne glede na velikost šole zelo veliko različnih dejavnikov, ki povzročajo 

ranljivost otrok oziroma na podlagi katerih intervjuvane socialne pedagoginje otroke 

opredelijo kot ranljive otroke. Intervjuvanke namreč prepoznavajo ranljivost pri otrocih, ki 

zaradi najrazličnejših težav odstopajo od svojih vrstnikov. Pogosto so omenjale otroke z 

učnimi težavami na različnih področjih – od tega, da imajo težave z branjem in pisanjem, do 

tega, da imajo težave na govornem področju, težave z matematično predstavljivostjo, 

orientacijo, nekateri pa tudi težave na vseh področjih. Pri temi o ranljivih otrocih: 

– je tri do šest intervjuvank izpostavilo otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, pri 

čemer so še posebej  poudarile otroke z avtizmom in otroke, ki so vedenjsko 

problematični;  

– so vse socialne pedagoginje izpostavile otroke z dolgotrajnimi boleznimi, med 

katerimi so omenile sladkorno bolezen, slabovidnost, naglušnost, gibalno oviranost;  

– sta dve socialni pedagoginji izpostavili otroke z motnjo hiperaktivnosti in zmanjšane 

pozornosti; 

– so štiri socialne pedagoginje omenile učence tujce; 

– omenjeni pa so bili tudi učenci, ki so agresivni do sebe ali ostalih, zaprti oziroma 

introvertirani otroci, otroci, ki niso motivirani za šolsko delo.  

Kar pet od šestih intervjuvanih socialnih pedagoginj pa veliko ranljivost zaznava pri otrocih, 

ki živijo v nespodbudnem domačem okolju, okolju, v katerem zaznavajo, da so otroci 

prepuščeni samim sebi, v katerem niso deležni dovolj pozornosti, naklonjenosti s strani 

staršev zaradi zasičenosti teh z lastnimi težavami. Socialne pedagoginje opažajo pogosto 

vzgojno nemoč staršev oziroma premoč otrok nad svojimi starši. Kot lahko vidimo, praktično 

vse intervjuvane socialne pedagoginje povezujejo težave otroka v šoli s težavami otroka 

doma, kar govori o velikem vplivu domačega okolja, v katerem otrok biva, na otroka samega. 

  

»Jaz še vedno mislim, da vsaka težava, ki jo zaznamo v šoli, če jo zelo dobro pogledaš, 

 ima neko ozadje, a ne, in se izkaže da gre za neko disfunkcionalnost v družini« (SP6). 

 

Intervjuvane socialne pedagoginje zaznavajo vedno večje število otrok s težavami in s tem 

posledično povečevanje števila odločb, hkrati pa opozarjajo na to, da pa obstaja še veliko 

otrok s težavami, ki do odločbe ne pridejo. 

O ranljivih otrocih pa sem govorila tudi z učiteljicami, in sicer konkretneje o tistih, ki jih 

imajo v svojem razredu. Kar devet od dvanajstih intervjuvanih učiteljic je kot ranljive otroke 

izpostavilo učence z učnimi težavami, pet od dvanajstih učence z motnjo hiperaktivnosti in 

zmanjšane pozornosti, prav tako jih je pet izpostavilo agresivne učence, štiri so omenile 

otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami, dve sta izpostavili učence tujce, dve učiteljici 

zaprte, introvertirane otroke s težavami s socializacijo, omenjale pa so tudi nedelo učencev, 

nemotiviranost za šolo, puberteto. Ravno tako kot socialne pedagoginje so tudi intervjuvane 

učiteljice opozorile na povezanost težav otrok doma s težavami v šoli – to je izpostavilo kar 

osem učiteljic. 

   

»Tako no, v glavnem bi lahko ocenila, da tisto, kar se dogaja v družini, se zelo odseva 

 potem na klimo v celem razredu« (UČ6.1).  

 »In včasih te, ki so nemirni, imajo v ozadju kakšno družinsko tako stvar« (UČ5.1). 
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Pogosto so intervjuvanke pripovedovale o tem, kako zelo težko starši sprejmejo težave otroka 

oziroma še pogosteje so govorile o tem, da starši teh težav sploh niso zmožni sprejeti. 

 

  »Zdaj je pa malo pozno, je že osmi razred, s tem, da še vedno zavračajo in se nekako 

 ne morejo sprijazniti, da je tak, kakršen je« (UČ2.2.).  

 

Dve intervjuvani učiteljici sta opozorili tudi na prepletanje vedenjske in učne problematike pri 

otrocih: 

 

 »Pravzaprav prepleta eno in drugo, če ima učenec učne težave, ima potem seveda 

 posledično tudi vedenjske oziroma je pravzaprav to preplet enega in drugega« 

 (UČ5.2).  

 »Običajno gre pa kar z roko v roki, če je težava pri vedenju, avtomatsko pomeni, da ni 

 pozornosti, ni rednega šolskega dela, ni spremljanja pri pouku, ni domačih nalog in je 

 zato tudi učni neuspeh, a ne« (UČ6.1). 

 

6.2.1.2 Socialno-ekonomsko stanje 

Intervjuji s socialnimi pedagoginjami so pokazali, da je na šolah, ki sem jih obiskala, potreba 

po finančni pomoči bolj ali manj redkost, da je malo družin v socialnih stiskah, nekatere pa 

vendarle so in njim se nudi pomoč. Dve socialni pedagoginji sta sicer izpostavili problem 

brezposelnosti staršev, a kljub temu ne zaznavata, da bi bila to pogosto prisotna problematika. 

 

6.2.1.3 Največji izziv 

Ko sem s socialnimi pedagoginjami govorila o tem, kaj jim kot šoli predstavlja največji 

izziv, so kar tri od šestih odgovorile, da so jim največji izziv vedenjsko izstopajoči otroci: 

  

 »Šoli kot celoti sigurno vedenjsko problematični« (SP2).  

 »Sigurno niso učitelji opremljeni za 'vedenjce'« (SP1). 

 

Dvakrat so bili izpostavljeni tudi tihi učenci, ki so težko zaznani in imajo težave z 

vključevanjem, pa tudi otroci z avtizmom. Naprej so še omenile, da jim izziv predstavljajo 

nasilni učenci, učenci tujci in učenci z neurejenimi razmerami doma, kjer se šola ne more 

opreti na pomoč staršev: 

 

 »Meni so najbolj ubogi tisti, ki imajo doma neurejene družinske razmere, ker je doma 

 ali kakšen alkohol, depresije, kake duševne motnje … tam je najhuje, ker nimajo 

 nobene podpore doma« (SP4). 

  

Tudi v pogovoru z učiteljicami sem raziskovala, kateri učenci v razredu so jim v največji 

izziv. Kar štiri od dvanajstih učiteljic so izpostavile otroke z vedenjsko problematiko, tri 

zaprte oziroma introvertirane otroke, s katerimi imajo težave pri vzpostavljanju osebnega 

stika in pri vključevanju otroka v skupino, tri pa so izpostavile tudi otroke z neurejenimi 

družinskimi razmerami:  

 

 »Mogoče so to res te otroci, ki imajo te neurejene družinske razmere, težke razmere 

 … ko v bistvu ne moreš ničesar spremeniti« (UČ6.1).  
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Intervjuvane učiteljice so poleg tega navajale tudi otroke z učnimi težavami, nadarjene otroke, 

učence z motnjo hiperaktivnosti in zmanjšane pozornosti. Posebej pa mi je v spominu ostal 

odgovor ene izmed učiteljic, ki je povedala, da so ji izziv vsi v razredu:  

  

 »Izziv so vsi v razredu, ker moraš pri vsakem otroku najti, kje je talentiran, da mu ta 

 talent lahko potem razvijaš naprej in da je na tem področju lahko uspešen« (UČ6.2). 

 

6.2.1.4 Vpliv družbe 

Dve socialni pedagoginji, ki sta bili moje sogovornice, sta med pogovorom o problematiki, s 

katero se srečujejo na šoli, kjer sta zaposleni, odprli tudi temo dejavnikov, ki vplivajo na 

povečano število težav v šoli. Ena je opozorila predvsem na vpliv družbe kot enega izmed 

morebitnih dejavnikov, ki ima vpliv na povečano število težav v šoli:   

»Mogoče tudi ta hiter ritem življenja, ko starši ne zmorejo več in so otroci prepuščeni 

 sami sebi in mislim da se to pozna … Otroci so nestrpni, niso pripravljeni 

 počakat, z agresijo odreagirajo, a ne, kar precej imamo v nižjih razredih težav z 

 nasiljem, otroci se pretepajo, ne znajo nič počakati in takoj udarijo. To zaznavamo 

 zdaj. Kar pa je odraz družbe sigurno« (SP4).  

Ta socialna pedagoginja je omenila tudi negativen vpliv igric in televizije na otroke, druga 

socialna pedagoginja, ki se je ravno tako dotaknila te teme, pa je izpostavila predvsem 

problem močne zasidranosti določenih predsodkov in stigme v okolju, ki po njenem mnenju 

povzroča začaran krog in nesprejetost določenih težav otrok. Največje težave, ki jih socialna 

pedagoginja zaznava na njihovi šole, so izrazito stigmatiziranje tujcev, netolerantnost do njih 

in nerazumevanje teh tako na šoli kot tudi v celotnem okolju, kjer se šola nahaja:  

  

 »Ena taka stigma je kar takoj, tudi nesprejemanje okolja. No, ko smo imeli dečka s 

 Kosova in smo ga v tretji razred vključili, in so otroci v tretjem razredu, kjer še naj ne 

 bi bilo toliko predsodkov pa stereotipov, prišli na plan s takimi predsodki, da smo bili 

 čisto presenečeni, a ne« (SP6). 

 

6.2.2 NAČINI POMOČI 

V tej kategoriji so zajeti odgovori socialnih pedagoginj, s katerimi sem govorila na splošno o 

načinih pomoči, ki se jih kot šola poslužujejo pri soočanju z ranljivimi otroki. Glavne teme, 

do katerih me je pripeljalo raziskovanje, so: pomoč šole, medvrstniška pomoč, zdravstvena 

pomoč in zunanja pomoč. 

 

6.2.2.1 Pomoč šole 

V pogovorih  s socialnimi pedagoginjami se je izkazalo, da ima šola precejšnjo vlogo pri 

reševanju stisk ranljivih otrok, saj je od nje odvisno, kako bo za posameznega učenca 

poskrbljeno, katere vrste pomoči mu bodo ponujene in katere prilagoditve mu bodo 

omogočene. Intervjuvanke so največkrat izpostavile učno pomoč, razne učne delavnice, 

izvajanje dodatne strokovne pomoči, izvajanje individualne strokovne pomoči, nudenje 
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dodatne pozornosti in obravnave, vključitev otroka v čim več dejavnosti, spremljanje otroka, 

prilagajanje sposobnostim otroka, pomoč svetovalne službe. Intervjuvane socialne 

pedagoginje so omenile tudi pomembnost dela priprave individualnih načrtov, dela po 

stopnjah, zagotavljanja dodatne razlage oziroma počasnejšega tempa za otroke, ki to 

potrebujejo, nudenje pomoči pri vključevanju v okolje. 

 

6.2.2.2 Medvrstniška pomoč 

Ena izmed intervjuvanih socialnih pedagoginj pomembno vlogo znotraj šole pripisuje tudi 

vrstnikom prek medvrstniške učne pomoči: 

  

»Za učno šibkejše imamo zadnja leta kar dobro organizirano učno pomoč starejših 

 učencev mlajšim, pa ne samo za učno problematične, ampak tudi za take malo 

 drugačne potrebe, ko so recimo potrebovali kake socialne stike, to imamo 

 organizirano kar ena na ena« (SP4).  

 

6.2.2.3 Zdravstvena pomoč 

Ena socialna pedagoginja pa je izpostavila tudi pomen zdravstvene pomoči v težjih primerih, 

ko so brez uporabe zdravil po njenem mnenju možnosti za spremembe zelo majhne in je 

zdravstvena pomoč ključnega pomena: 

  

 »In so v bistvu tako, bom rekla, težji primeri, da kljub temu, da so tukaj pri nas, pa da 

 upoštevamo prilagoditve, je tukaj še vseeno to, da je potreben še ta biološki vidik, še 

 zdravstveni pristop, še medikacija« (SP3).  

 

6.2.2.4 Zunanja pomoč 

Kot velika podpora šoli pri ravnanju z ranljivimi učenci pa se je izkazala tudi zunanja pomoč, 

ki so jo izpostavile tri intervjuvane socialne pedagoginje. Omenile so razne projekte, npr. 

projekt Botrstvo in projekt Sonček, finančna pomoč občine, razna predavanja in delavnice 

zunanjih strokovnjakov, pomoč prek zunanjih učiteljev. 

 

6.2.3 ODNOS SOCIALNIH PEDAGOGOV DO INKLUZIJE 
 

V tej kategoriji predstavljam odgovore socialnih pedagoginj glede njihovega odnosa do 

inkluzije. Glavna vprašanja, ki sem jih želela v povezavi s tem raziskati, so naslednja: kako 

socialne pedagoginje razumejo koncept inkluzije, kakšna so njihova stališča do tega koncepta 

in v čem vidijo njegove prednosti in slabosti. Glavne teme, ki so se pokazale med pogovorom 

s socialnimi pedagoginjami, so razumevanje inkluzije, stališča do inkluzije, meje inkluzije, 

njene prednosti in slabosti, prepreke na poti uresničevanja inkluzije in potrebne spremembe, 

ki jih socialne pedagoginje vidijo kot nujne za doseganje inkluzivne šolske prakse.  
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6.2.3.1 Razumevanje inkluzije 
 

Analiza rezultatov kaže, da vsaka intervjuvana socialna pedagoginja inkluzijo razume in si jo 

razlaga na drugačen, svoj način, vsem pa je skupno povezovanje inkluzije z drugačnostjo: 

  

»Vemo, da pač pri inkluziji gre za vključevanje drugačnih, otrok in mladostnikov s 

 posebnimi potrebami v šolo« (SP3).  

 »Jaz integracijo jemljem kot del inkluzije, ker mislim, da je inkluzija tudi vključitev 

 vseh tistih otrok, ki so drugačni na vrsto načinov« (SP4). 

  »V bistvu meni se zdi pač pri inkluziji tako, jaz se zelo nerada osredotočim samo na 

 otroke s posebnimi potrebami, ampak pač na vse otroke, ki v določenem obdobju nekje 

 'ostanejo zunaj', bom rekla, in tam pač probamo pomagat« (SP2).  

 »Inkluzija je pa, ko je okolje že tako narejeno s tolikimi različnostmi in tolikimi  

 pogoji, da ta vključitev ni več neka tako umetna, ampak je že čist normalna … 

 inkluzija je zame okolje, ki je sprejemljivo za vse in je že narejeno za vse … in da 

 v njem res potem nisi več poseben« (SP1).  

 »Opredelila bi jo kakor sprejemanje in razumevanje drugačnosti … in tudi 

 prilagajanje okolja tem drugačnostim« (SP5).  

Sogovornice so med pogovorom o tem, kaj je zanje inkluzija, povedale tudi, kaj se jim zdi 

pomembno v zvezi z njo. Ključnega pomena pri inkluziji se jim zdijo: skrbno zaznavanje 

drugačnosti otrok; sočutje in empatija; zavzemanje za vse otroke, ne glede na njihovo 

situacijo; sprejemanje otrok, takšnih kakršni so; sposobnost vživljanja v drugega in s tem 

posledično razumevanje zgodbe posameznika. Poudarile so pomen truda za enakovredno 

vključitev v družbo, ki pa mora biti po besedah intervjuvane socialne pedagoginje s šole 6 

zato odprta, tolerantna, sprejemajoča in katere vodilo je izhajanje iz posameznika oziroma 

načrtovanje pomoči glede na izhodišče vsakega posameznika posebej. 

 

6.2.3.2 Stališča do inkluzije 

Ena izmed socialnih pedagoginj je posebej poudarila, kako pomembna se ji zdi naklonjenost 

inkluziji: 

  

»Ne moremo se iti inkluzije, tako da jo mi prisilimo, a ne … To je neko bistveno 

 drugotno stanje za moje pojme, ti ne moreš reči, zdaj boš pa inkluziven in potem kar 

 si, a ne, to moraš živeti, tako jaz vidim inkluzijo« (SP6).  

Opozorila pa je tudi na pomembnost sodelovanja vseh, ki se jih šolski proces dotika: 

   

»Pri inkluziji je treba res zelo široko zastaviti, v smislu sodelovanje starši, otroci in 

 učitelji … in da je treba delati na tistih, ki to že itak izvajajo in so temu naklonjeni, 

 da pridobijo še tiste, ki so neopredeljeni« (SP6). 

 

Intervjuvanke so med pogovorom o njihovem odnosu do inkluzije opozorile tudi na 

nepovezanost teorije in prakse oziroma na to, da je realnost v resnici drugačna: 

 

 »To, kar se pa mi sedaj gremo, pa ni inkluzija, ampak je integracija« (SP1).  

 »Žal mi je, da govorimo o inkluziji, ki je zelo lepo napisana na papirju, praksa pa 

 pokaže druge stvari … Kot socialna pedagoginja naj bi bila moja osnovna naloga ta, 
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 da bi pomagala, da bi podprla tiste ranljive otroke, pri tem da bi se integrirali, če že 

 ne bi inkluzivno delovala, ampak vsaj toliko, da bi jim pomagala pri integraciji, am, 

 se mi zdi, da včasih več delamo to, da ostale ščitimo pred njimi« (SP6). 

 

6.2.3.3 Meje inkluzije 

Tri intervjuvane socialne pedagoginje so izpostavile, da inkluzija ni vedno pozitivna in da so 

določene meje, do katerih je treba vztrajati. Mejo, ki jim pomaga pri presoji, kdaj je inkluzija 

smiselna, predstavljajo: otrokovo dobro, otrokovo počutje, psihično in fizično zdravje, 

njegovo socialno in čustveno doživljanje, njegove zmožnosti sledenja rednemu pouku. Eni 

izmed sogovornic je težko določiti mejo inkluzije predvsem pri otrocih z duševno motnjo:  

  

»Mislim, da je predvsem problem pri kakšni duševni motnji, da je res treba presoditi, 

 kdaj je to dobro za otroka in kdaj ne več« (SP4).  

 

Druga pa je težave izpostavila predvsem pri otrocih z avtizmom:  

  

»Mogoče tudi v tem pridobivanju znanja a ne, če menimo, da bi kje drugje več otrok 

 dobil recimo, tak primer so recimo otroci z avtizmom, ki po eni strani v rednih 

 oddelkih pridobivajo na socializaciji, ne pridobivajo pa na govoru recimo, a ne, bi 

 rabili individualno obravnavo, a ne, vsak dan dve, tri ure« (SP5).  

 

Socialna pedagoginja, ki je prav tako namenila nekaj besed samim mejam inkluzije, pa je z 

mano podelila konkreten primer vključitve dečka z Dawnovim sindromom v peti razred, pri 

katerem opaža, da mu z vso pomočjo, ki mu jo nudijo, uspeva dosegati določene standarde 

znanja, vendar pa na socialno čustvenem in psihosocialnem področju zaznava, da ne dohaja 

svojih vrstnikov. Ob tem opaža, da se deček ne počuti najbolje, zato si zastavlja vprašanja, kje 

je tista meja, do katere vztrajati. Kljub velikemu zavzemanju za inkluzijo se namreč zaveda, 

da slednja za vsako ceno in v vsakem primeru ni dobra. 

  

 »Dobra ni takrat, ko je otrok s posebnimi potrebami projekt, takrat, ko se želi nekdo 

 pohvaliti, da ima otroka z Dawnovim sindromom vključenega v šoli, takrat ko je otrok 

 nesrečen« (SP6). 

 

 

6.2.3.4 Prednosti in slabosti inkluzije 

Analiza odgovorov nam pokaže, da intervjuvanke zaznavajo tako prednosti kot tudi slabosti 

inkluzije. Tri socialne pedagoginje so izpostavile njene prednosti, in sicer so omenjale 

predvsem učenje pomoči drugemu in s tem pozitivne izkušnje pomoči za vrstnike, 

spoznavanje različnosti ljudi. Dve socialni pedagoginji pa sta se dotaknili slabosti inkluzije, ki 

jo vidita v spregledanosti določenih otrok in pa v tem, da je težko presoditi, kje je tista meja, 

do katere vztrajati z vključitvijo otroka v redne šole.  

  

»Slabosti v realnosti, ko se pa pač izvaja, je pa to, da ja, te tihi otroci velikokrat 

 ostanejo pozabljeni … da se veliko preveč usmerjamo na otroke, ki so vedenjsko 

 problematični« (SP2). 
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6.2.3.5 Prepreke na poti uresničevanja inkluzije 

Med pogovorom o odnosu socialnih pedagoginj do inkluzije sta dve socialni pedagoginji 

odprli tudi temo ovir oziroma preprek za to, da bi se inkluzija v šolah udejanjala v večji meri. 

Ena izmed intervjuvank (SP1) meni, da se otroke s težavami prepogosto jemlje ven iz razreda, 

kar po njenem mnenju ustvarja še večjo segregacijo, problem vidi tudi v neustreznosti 

prilagoditev, ki jih omogočajo otrokom, in obenem v časovni stiski svetovalnih delavcev in 

tudi v prostorski stiski, zaradi katere težko zagotovijo individualno izvajanje testov za otroke, 

ki to potrebujejo. Druga pa razloge išče v celotnem sistemu, saj se ji zdi ta napačno 

zastavljen: 

  

»Sam sistem ne podpira inkluzije, tako kot bi si jaz želela, da bi jo … to, da učitelji 

 in strokovni delavci kar vse pogoje dela, ki se jim dajo, v smislu varčevanja, kar 

 sprejmemo, a ne, vse pogoje dela, a ne, tudi delamo kontra temu, da bi se 

 inkluzijska  paradigma peljala … smo sprejeli povišanje normativov spet, a ne«   

(SP6).  

 

Omenjeni socialni pedagoginji se zdi pomembno, da bi se učitelji in strokovni delavci uprli in 

ukrepali, kadar se z neko odločitvijo sistema ne strinjajo, a v tem vidi tveganje, ki jih pri tem 

največkrat ustavi:  

  

»Veliko je enega ustrahovanja tudi, a ne, v smislu, da boš izgubil službo in tako« 

 (SP6).  

Hkrati pa v sistemu vidi veliko vlogo pri uveljavljanju inkluzije: 

  

»To bi moral tudi sistem podpirati, a ne, zdi se mi, da že normativi … za to, da ti 

 nekoga vzameš kot subjekt, rabiš čas, ne smeš biti ves čas pod pritiskom, da tega in 

 tega še nisi naredil, a ne … birokracije je zelo veliko – s tem ne gremo v to smer 

 inkluzije, ampak predalčkamo in kategoriziramo« (SP6).  

Kot prepreko za dosego inkluzije problematizira tudi prevlado medicinsko-psihološkega 

modela v praksi, pa prevlado kategoriziranja, ki je po njenem mnenju izključujoče:  

  

»Še vedno se mi zdi, da v praksi prevladuje medicinsko -psihološki model … Ker smo 

 čisto v neoliberalizmu, a ne, učinkovitost, pa čim več je treba delati, a ne, čim manj 

 časa je treba porabiti za to, v tem smislu se mi zdi, da nas ta neoliberalna logika 

 omejuje pri izvajanju inkluzije« (SP6).  

Tudi samo usmerjanje, ki je pogoj, da otrok dobi dodatno pomoč, se ji zdi medicinsko 

naravnan. Problem vidi tudi v preobremenjenosti učiteljev, v tem, da je v na splošno preveč 

birokracije, ki zaposlenim v šoli vzame veliko časa. Sistem jih po njenem mnenju omejuje 

tudi z zakonodajo, oviro pa vidi tudi v tem, da večina jemlje inkluzijo kot nekaj 

zapovedanega:   

 »Inkluzijo je težko zapovedati, a ne, in veliko ljudi jo jemlje kot nekaj zapovedanega, 

 kakor da ti to avtoriteta reče oziroma je nekje napisano, da taka šola mora biti in zdaj 

 moram jaz to delati in zato tega ne maram« (SP6).  

Vse omenjeno po mnenju te socialne pedagoginje sčasoma privede do tega, da kot 

posameznik začneš izgorevati, če si v tem sam, in tudi sam začneš izgubljati vizijo:  
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»Jaz sem trenutno na tej točki, da nočem več v temu sistemu delati, a ne, ker ga ne 

želim podpirati, zato ker s tem, ko sem vključena v sistem, ga na nek način podpiram, 

a ne. Velika možnost je, da bom v bližnji prihodnosti zamenjala službo … Sama pri 

sebi sem ugotovila, da sem že malo izgubila vizijo, ker vidim, da se ne da ničesar 

premakniti, a ne« (SP6).  

Sogovornica pa se hkrati zaveda, da je vizija nujna in potrebna:  

  

»Jaz mislim, da vizijo je potrebno imeti, a ne« (SP6).  

 

6.2.3.6 Potrebne spremembe za doseganje inkluzivne šolske prakse 

Socialni pedagoginji, ki sta odprli temo ovir in preprek na poti do inkluzije, pa sta v pogovoru 

razmišljali tudi o spremembah, ki se jima zdijo potrebne za doseganje inkluzivne prakse v 

šolah. Ena izmed intervjuvanih socialnih pedagoginj pomembno spremembo vidi v tem, da bi 

se zmanjšalo število otrok v razredu in hkrati uvedlo dodaten profil v razred poleg učitelja: 

  

»Notri dodalo socialnega, specialnega pedagoga ali pa še enega učitelja« (SP1).  

 

Tudi druga, ki se je dotaknila te teme, vidi rešitev v povečanju strokovnega kadra, pa v tem, 

da bi rabili biti ves čas časovno omejeni:  

  

»Mogoče manj obremenjenosti z nekimi časovnimi omejitvami, a ne … Če ti hočeš 

 nek hermenevtičen pristop ali pa kvalitativen pristop, rabiš čas, a ne, za pogovore, pa 

 otroka moraš spoznati« (SP6). 

  

Slednja nujnost sprememb vidi tudi v: 

– Povezavi teorije in prakse in prerazporeditvi finančnih virov:  

 »Te finančne vire, ki obstajajo, mogoče bi lahko samo s prerazporeditvijo nekaterih 

 virov, niti ne bi rabili nekih večjih finančnih vložkov, bi lahko že samo z 

 prerazporeditvijo včasih dosegli kakšen drugačen učinek« (SP6).  

– Pridobitvi več ljudi, ki bi bili naklonjeni inkluziji:  

»Edino tako, da se bo oblikovala neka kritična masa in bo skupina, sam ne moreš, v 

šoli sam ne moreš … Dokler ne bo vsak zase videl, zakaj je dobro, da smo inkluzivni, 

bo težko neke premike uvesti« (SP6). 

– Ozaveščanju zaposlenih, da je za to treba vložiti več, kot samo to, kar ti je dano kot 

delovna naloga:  

»Če delaš samo toliko, kolikor je treba, in ne vložiš nič več od tega, ne prideš daleč, 

no« (SP6).  

– Spremembah sistema, v smislu, da bi bil slednji bolj prilagodljiv, fleksibilen, da bi 

bolj izhajal iz posameznikov in s tem upošteval njihova močna in šibka področja, po 

drugi strani pa poudarja potrebo po ojačitvi formalnopravne ravni tako celega sistema 

kot še posebej formalnopravne moči socialnih pedagogov: 

»Formalnopravno raven, to bi bilo res treba ojačati … zdaj recimo se ukvarjam z 

vprašanjem, ki se mi zdi zelo pomembno za socialnopedagoško stroko, pa tudi za to 

inkluzivno paradigmo, kako pridobiti formalnopravno moč … naša stroka nima moči, 

formalnopravne zagotovo ne« (SP6). 
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6.2.4 ODNOS ŠOLE DO INKLUZIJE 

V pogovorih o temi odnosa šole do inkluzije sem s socialnimi pedagoginjami raziskovala, 

kako na njihovih šolah skrbijo za ranljive učence – kakšno pomoč jim nudijo, kakšen je 

koncept inkluzije, ki mu sledijo na šoli, pogovarjale smo se tudi o tem, koliko so šole, na 

katerih so zaposlene, naklonjene inkluziji. Skupaj z njimi pa sem poleg tega odprla tudi 

vprašanja o tem, kakšna je v povezavi z inkluzijo vloga svetovalne službe in koliko se na 

šolah sploh govori o inkluziji, med drugim tudi znotraj izobraževanj, ki so jim omogočena. 

 

6.2.4.1 Pedagoška pomoč ranljivim učencem 

V intervjujih sem v povezavi s temo odnosa šole do inkluzije s socialnimi pedagoginjami 

najprej dotaknila vprašanja, kako na njihovih šolah sploh udejanjajo inkluzijo, kako konkretno 

skrbijo za ranljive, marginalizirane učence. Povedale so, da so v prvi vrsti pomembni 

elementi, kot so zaznavanje ranljivosti otrok, odkrivanje in prepoznavanje njihovih težav in na 

podlagi tega načrtovanje prilagoditev, ki so potrebne za vsakega posameznika. Tri socialne 

pedagoginje so v povezavi s tem opozorile na nujnost stalnega prevpraševanja načinov 

ravnanj in iskanja novih, drugačnih načinov z vsakim otrokom posebej. Pet socialnih 

pedagoginj je poudarilo, da skrb za te učence v prvi vrsti pomeni nudenje dodatne pozornosti 

in pomoči, učne pomoči, zagotavljanje DSP (dodatne strokovne pomoči), ISP (individualne 

strokovne pomoči). Štiri socialne pedagoginje so izpostavile, da velikokrat pomaga že zgolj 

pogovor ali spodbuda oziroma podpora ali usmeritev otroka. Velik pomen pri načrtovanju 

pomoči ima tudi individualiziran program, znotraj katerega obravnavajo vsakega 

posameznika posebej. Večkrat je bila omenjena tudi pomembnost diferenciacije in 

individualizacije. Znotraj šolskega procesa pa se je kot pomemben za ranljive učence izkazal 

tudi postopek usmerjanja, kajti z njim dobi otrok tako zelo potrebne dodatne ure pomoči. 

Socialna pedagoginja s šole 4 je izpostavila tudi otroke brez odločb, ki imajo različne težave 

in za katere so prilagoditve prav tako ključnega pomena. Socialna pedagoginja s šole 6 pa je 

kot pomembno pri pomoči ranljivim učencem izpostavila tudi odnos, ki ga pomagajoči 

vzpostavi s posameznim otrokom. 

Štiri sogovornice so izpostavile pomen vključevanja otrok v čim več aktivnosti šole, kot so 

npr. prireditve, razna tekmovanja, delavnice, izleti, tehnični in kulturni dnevi, s čimer se 

otroke usmerja v skupno opravljanje določenih dejavnosti. Na tej točki so štiri intervjuvanke 

poudarile tudi pomembnost dobrega sodelovanja tako s starši kot tudi z vsemi zaposlenimi na 

šoli, kajti ključnega pomena so timska pomoč, pretočnost informacij, seznanitev vseh z vsem: 

 

  »Mora vsak učitelj za svoj razred pripraviti učence, ki izstopajo ali učno ali pa 

 vedenjsko. In potem se dol usedemo, se pogovorimo, kaj bi ta učenec rabil in tako to 

 izvajamo« (SP1).  

 »Včasih se zberemo recimo tudi vsi učitelji, ki učijo določenega otroka, plus 

 svetovalne delavke, da se malo osvetli njihovo družinsko situacijo, če se nam zdi to 

 potrebno, pa  kako bi mu lahko pomagali, in en učitelj pove nekaj, drugi svojo 

 izkušnjo pri njegovem predmetu« (SP4). 
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6.2.4.2 Koncept inkluzije na obiskanih šolah 
 

V okviru te teme smo se s socialnimi pedagoginjami pogovarjale tudi o tem, kakšen je 

koncept inkluzije na njihovi šoli, katerim smernicam sledijo. Kar štiri od šestih intervjuvanih 

socialnih pedagoginj so odgovorile, da so brez koncepta oziroma nimajo posebnih usmeritev: 

  

»Da bi bile posebne usmeritve, ne … kar je mogoče zapisano v smernicah svetovalne 

 službe … drugače pa se pričakuje, da se pač strokovno izpopolnjujemo in da to 

 izvajamo« (SP3).  

 »Mislim, tako pač koncepta nimamo, žal, tako da bi se sistematično tega lotevali, se ne 

 … Lotevamo se tega tako, da tisti, ki ima občutek za to, ko začuti, da en otrok ni 

 vključen« (SP2). 

»Mmm, kot šola ne, v bistvu, kar ti bo naložil ravnatelj in vodstvo … bolj je kakor 

 neka improliga« (SP1). 

  »Vidimo sproti … res v tem strokovnem timu, no« (SP5).  

 

Ena izmed intervjuvank je izpostavila, da se na njihovi šoli ne govori dosti o inkluziji: 

  

 »Ma, tako no, prav inkluzija beseda ne, no, to se nekako ni prijelo … oziroma tako, 

 ko kje prebereš v kakšnem članku, je še vedno pač integracija … inkluzija je sedaj 

 zadnja leta tako bolj uporabljen izraz« (SP2).  

 

Pomembnejša od uporabe izraza pa se ji zdijo dejanja:  

 

 »V resnici meni ni toliko izraz pomemben, ampak dejanja. In z dejanji, ki jih 

 predvideva inkluzija, s tem se pa veliko ukvarjamo, no … Itak ti je lažje preživeti v 

 šoli, če se otroci dobro počutijo, so vključeni; in učiteljem in nam je lažje in seveda 

 tudi otrokom« (SP2).  

 

Čeprav se morda izraz inkluzija na šolah ne uporablja ravno pogosto, pa ena izmed socialnih 

pedagoginj vidi inkluzijo kot neko normo sodobnih šol: 

  

 »Neka norma je, da morajo biti šole inkluzivne … niti ni nujno, da je to napisano, 

 ampak šola, ki se ne predstavljala kot tista, ki vključuje, ki spodbuja tolerantnost, ki je 

 inkluzivna, da ni več sodobna šola« (SP6). 

 

6.2.4.3 Naklonjenost obiskanih šol do inkluzije 
 

Intervjuji s socialnimi pedagoginjami so pokazali, da je naklonjenost inkluziji od šole do šole 

različna. Na kar treh od šestih obiskanih šol je bilo izpostavljeno, da niso preveč naklonjene 

inkluziji. Ena izmed socialnih pedagoginj je še posebej problematizirala naklonjenost šole, v 

kateri je zaposlena, saj opaža izrazito nenaklonjenost: 

  

»Mi imamo radi vse drugačne, navzven, ko je pa za tega drugačnega treba nekaj 

 ekstra narediti v okviru tvoje osebne odgovornosti, pa osebne angažiranosti, se pa 

 ljubezen in naklonjenost do drugačnih nehata … Gibalno ovirani so iz neke patetike 

 slovenske še najbolje sprejeti, ker so kakor revčki, a ne, če imaš pa ti enega, ki ima 

 vedenjske težave in isto spada pod posebne potrebe, pa ni več te naklonjenosti, a 
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 ne, tako da nenaklonjenost šole do tega no, nenaklonjenost vsemu drugačnemu, a ne« 

 (SP1).  

 

Druga socialna delavka, ki se je dotaknila te teme, meni, da so inkluziji dokaj naklonjeni: 

  

»Ma, jaz mislim, da imamo kar ene take učitelje, ki so dokaj, kako bi rekla, 

 naklonjeni inkluziji, no« (SP5). 

 

Tretja socialna delavka pa je izpostavila, da opaža vsaj tretjino zaposlenih, ki inkluziji niso 

naklonjeni:   

 

»Za eno tretjino učiteljev bi pa rekla, da imajo odklonilen odnos do tega, ampak to je 

 moja subjektivna ocena … Tisti najbolj skrajni bi ga takoj že na posebno šolo 

 poslali in teh je ena tretjina zagotovo. Najprej je otrok kriv, potem pa jaz, ker kot 

 svetovalna nič ne naredim, da bi se tega otroka stran spravilo … To je tista 

 najbolj slaba možna varianta in tega je kar nekaj, no« (SP6).  

 

Večina, natančneje štiri od šestih intervjuvanih socialnih pedagoginj, pa izpostavlja, da imajo 

pri udejanjanju inkluzije ogromen vpliv zaposleni na šoli:  

  

»Za našo šolo konkretno bi lahko rekla, da je zelo veliko odvisno od odnosa učiteljev 

 do tega« (SP6). 

 

Omenile so predvsem vpliv osebnosti učitelja, kolikšna je njegova toleranca, koliko je kot 

učitelj samoiniciativen, angažiran za prilagajanje raznolikostim otrok: 

  

»Drugače pa ja – učitelji imajo probleme, ker pač imajo več dela« (SP4).   

 »Eni imajo feeling za to, eni ne, in tudi potem, ko dobijo informacijo o tem, tisti, ki so, 

 ki jim je to pomembno, vredno, tisti to primejo, nekaj naredijo, tisti, ki pa pač nočejo 

 videti, pa ne vidijo« (SP2). 

 

 

6.2.4.4 Vloga svetovalne službe pri uresničevanju inkluzije 
 

V okviru teme odnosa šole do inkluzije sem socialne pedagoginje vprašala tudi to, kakšna je 

pri udejanjanju inkluzije v šolah vloga svetovalne službe. Izkazalo se je, da je vloga 

svetovalnih delavcev v šoli velika, saj je svetovalna služba tista, ki sodeluje z vsemi 

pomembnimi akterji: otroki, njihovimi starši, učitelji, vodstvom, torej je pravzaprav nek most 

med njimi: 

 

 »Za povezovanje njih vseh skupaj« (SP5).  

 

Sogovornice so največ govorile o: 

– delu z učitelji in pogovorih z njimi; 

– seznanitvi učiteljev s potrebnimi prilagoditvami otrok  

(»V smislu osveščanja, kako je za otroke zelo pomembno, da imajo neke prilagoditve, 

tudi za tiste, ki so brez odločbe« (SP4).); 

– tem, da jim pomagajo osvetliti možne načine delovanja za vsakega posameznega 

otroka; 
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– tem, da skupaj z njimi iščejo možne načine, jim pomagajo situacijo pogledati z 

drugega zornega kota 

(»Jaz dostikrat rečem učiteljem, da ne vedo, kako ti otroci živijo, kaj vse jih čaka 

doma. Sej tudi jaz ne vem vsega, ampak ne smemo nikoli gledati na otroka samo glede 

na to, kako je on v šoli, ampak tudi, kako je doma« (SP4).);  

– jih izobražujejo v smeri inkluzije. 

 

Ključno je tudi dobro sodelovanje svetovalne službe s starši, pri čemer so izpostavile 

predvsem razgovore z njimi, sodelovanje prek Sveta staršev in vzgojnega načrta, omogočanje 

izobraževanj za starše, prirejanje raznih delavnic in pogovorov za njih. Nič manj pomembni 

elementi niso niti sodelovanje z vodstvom, svetovanje vodstvu, zastopanje strokovnih 

argumentov pred njimi ter argumentiranje postopkov, ki jih želijo izvesti v okviru svetovalne 

službe.  

 

Bistveno pa je delo svetovalne službe z otroki, ki potrebujejo pomoč. Intervjuvanke so 

omenile: 

– nudenje dodatne strokovne pomoči;  

– izdelavo individualnih načrtov za otroke; 

– zagotavljanje in izvajanje individualnih ur z otroki; 

– svetovanje učencem tam, kjer potrebujejo pomoč;  

– pomembnost skrbi za otroke s težavami; 

– pomen podpore otrokom pri vključitvi v skupino;  

– pomembnost osveščanja vseh, ki imajo z otrokom stik znotraj šole, glede tega, kako 

pomembno je izhajanje iz situacije vsakega posameznika  

(»Da jih probamo gledati individualno« (SP6).);  

– pomen podpore ranljivim učencem  

(»Je recimo tudi, sploh za te ranljive učence, no, jih nekako želimo suportirati, pa jih 

opolnomočiti , pa osamosvojiti« (SP6).); 

–  izvajanje dejavnosti skupaj z njimi, ki so v prid inkluzije  

(»V okviru kakšnih dejavnosti, ko se pogovarja o pravicah, o dolžnostih, o 

tolerantnosti, strpnosti, sočutju, dodatne delavnice, kakšni ogledi filmov, filmska 

vzgoja no, ko dobiš zelo dobre iztočnice za pogovor« (SP6).). 

 

 

6.2.4.5 Izobraževanja znotraj šol 

Za sam odnos šole do inkluzije imajo lahko zelo velik pomen izobraževanja, ki so omogočena 

zaposlenim v šoli. Predvsem tri intervjuvane socialne pedagoginje so še posebej izpostavile 

nujnost stalnih izobraževanj, izkazalo pa se je, da jih na večini šol organizirajo glede na 

potrebe in problematiko šole. Omenjale so, da imajo določena izobraževanja, ki so izvedena 

za ves kolektiv šole, po drugi strani pa so na voljo tudi izobraževanja, ločena glede na stroko. 

Po pogovorih z njimi se je izkazalo, da izobraževanj, ki bi bila konkretno tematsko povezana 

z inkluzijo, v šolah ni, so pa vsa izobraževanja na nek način povezana z njo, saj gre za 

izobraževanja o delu z otroki z različnimi ranljivostmi. Konkretna izobraževanja, ki so jih 

omenile, so: čustveno ranljivi otroci, nemirni otroci, otroci v primežu nesoglasij, trening 

vodenja razreda, zanemarjeni otroci, izobraževanja o odnosih, skupinska dinamika, 

nevroznanost, nasilje, zasvojenost od interneta, škodljivost alkohola in drog, samopodoba, 

otroci s posebnimi potrebami, vzgojni koncept, vključenost, pogovor v primeru izgubljene 

ljubljene osebe, delo s hiperaktivnim otrokom, delo s slabovidnim otrokom. 
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6.2.5 ODNOS VRSTNIKOV DO RANLJIVIH UČENCEV 

Med intervjujem so štiri socialne pedagoginje izpostavile tudi temo odnosa vrstnikov do 

ranljivih učencev. Izkazalo se je, da je odnos vrstnikov do ranljivih v večini pozitiven. Tri 

sogovornice se govorile o dobrih vključitvah otrok, ki so zaznamovani na različne načine, o 

tem, da so v večini dobro sprejeti, da ne zaznavajo njihovega odrivanja na rob, da so vrstniki 

do njih solidarni in jim pomagajo in da so nekateri med vrstniki celo zelo priljubljeni. Ena 

izmed socialnih pedagoginj zaznava, da če ima otrok že od začetka odločbo, ga vrstniki 

gledajo kot sebi enakega, če pa posameznik dobi odločbo, ko je že starejši, pa opaža več 

stigmatizacije. Dve socialni pedagoginji pa občasno zaznavata tudi negativen odnos vrstnikov 

do drugačnosti: 

  »Prej bi otroci tiste, ki so iz manj premožnih družin, stigmatizirali, kot pa otroka, ki 

 ima recimo fizične težave, ali pa nekoga, ki se toliko ne vklopi. Pri nas prihajajo v 

 šesti  razred iz podružnice; opažamo, da te otroke malce slabšalno poimenujejo« 

 (SP4). 

 »Ja, to ja, ker je kar precej te stigme, ja« (SP6).  

Ena izmed socialnih pedagoginj opaža, da ostali otroci otroka s posebnostmi dojemajo celo 

kot privilegiranega, predvsem zaradi prilagoditev, ki jih ima na voljo. Slednja kot enega 

izmed dejavnikov, ki vpliva na odnos vrstnikov do drugačnega učenca, vidi v značajskih 

lastnostih drugačnega otroka in v tem, kako on sam sprejema svojo drugačnost, drugi dve pa 

sta kot dejavnik izpostavili okolje: 

 

 »Mislim, da je to prisotno že v samem okolju« (SP4).  

 »Okolje je precej zaprto še vedno za nekoga, ki pride od drugod« (SP6). 

 

Temo odnosa vrstnikov do ranljivih učencev pa sta med intervjujem odprli tudi dve učiteljici. 

Obe sta izpostavili konkreten primer negativnega odnosa sošolcev do ranljivega sovrstnika. 

Ena izmed učiteljic je omenila, da se otroci izogibajo učencu, ki je vedenjsko težaven: 

 

 »Na momente se ga ostali otroci zato malo izogibajo, sem pa tja ga tudi v igro nočejo 

 več poklicat« (UČ6.2).  

 

Druga pa v svojem razredu opaža, da učenec s svojimi izbruhi ostalim otrokom vzbuja strah: 

 

  »Se ga otroci dostikrat na ta način, kar bojijo, no, rečejo sami, čeprav drugače ga 

 sprejemajo, ni tako, da ga ne bi marali, ker dostikrat se tudi obrne do posameznika, in 

 ne da bi udaril, a ne, ampak se bojijo, no« (UČ5.1).  

 

 

6.2.6 ODNOS UČITELJEV DO RANLJIVIH UČENCEV 

Temo odnosa učiteljev do ranljivih učencev so začele štiri intervjuvane socialne pedagoginje 

med našim pogovorom o inkluziji. Presenetljivo je zgolj ena poudarila dober odnos učiteljev 

do učencev, v smislu da jim uspeva shajati z raznolikostmi otrok, medtem ko so kar tri 

izpostavile negativen odnos: 

 



Tina Kogovšek (2018): Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah 

 

41 
 

 »Nekateri učitelji imajo težave s tem, a ne, s temi, ki imajo odločbe, pa pišejo izven 

 razreda, pa je treba teste prilagajat. Seveda je nekaj dela in učitelj ga ima tudi. 

 Nekateri to zelo dobro sprejemajo, nekateri pa malo slabše« (SP4).  

 »Oni jih enostavno ne bi imeli v razredu, a ne. Oni ga vidijo kot motečega, ne pa kot 

 nekoga, ki ne zmore, a ne. To je velik problem, no« (SP1).  

 »Tisti najbolj skrajni bi ga takoj že na posebno šolo poslali in teh je ena tretjina 

 zagotovo« (SP6).  

 

Vse to govori o tem, da mnogi učitelji nimajo dobrega odnosa do ranljivih učencev zato, ker 

se je slednjim treba prilagajati in jim to nalaga dodatno delo:  

  

»Včasih prihaja v zbornici prav do prerekanja glede teh stvari, v smislu – ena 

 učiteljica meni, da bomo pa sedaj že z vsakim učencem delali nekaj posebej« (SP4).  

 

Ena izmed socialnih pedagoginj problem vidi tudi v izraziti storilnostni naravnanosti učiteljev 

in posledično v pomanjkanju vloženega časa in truda učiteljev v odnos z otroki: 

  

»Oni se ne zavedajo še leta 2017, ne, da morajo oni nekaj spremeniti v razredu in 

izven razreda, pet minut po pouku, zjutraj na preduri, kadarkoli, pač, te učence vidijo 

in neke boljše odnose vzpostavljajo z njimi« (SP1).  

 

Socialne pedagoginje so razmišljale tudi o dejavnikih, ki vplivajo na negativen odnos 

učiteljev do ranljivih otrok. Izpostavile so predvsem vpliv osebnosti učitelja:  

  

»Odvisno od osebnosti učitelja, koliko je za to dovzeten« (SP4).  

 »Samo oni njih ne vidijo kot ljudi, ampak samo kot učence, kar je njihov velik 

 problem … Oni so preveč učiteljski in premalo človeški. Mi imamo timski sestanek, na 

 katerem vse slišimo recimo o tem, v kakšnem nasilju živi en otrok, ampak mi se 

 pogovarjamo o geotrikotniku« (SP1).  

 

Ena izmed socialnih pedagoginj je še posebej poudarila pomen naklonjenosti učitelja do 

ranljivih: 

  

»Če takega otroka s posebnimi potrebami v razred dobi učitelj, ki tega noče, ki mu ni 

 naklonjen, bo zelo zelo slaba izkušnja tudi za otroka« (SP1).  

 

Slednja meni, da poučevanje otroka s posebnimi potrebami ne bi smelo biti kot prisila, ampak 

možnost izbire. Kot možna dejavnika socialne pedagoginje navajajo tudi pomanjkanje želje 

učiteljev po dodatnem izobraževanju in videnje dodatnega učenja kot problem oziroma napor: 

  

»Svetovalni na Gotski je imel seminar od ADHD, pa ni bil izveden, ker je bilo premalo 

 prijav. Tako da je veliko jamranja, hkrati pa je malokdo pripravljen kaj narediti na 

 tem« (SP1).  

 

To pa socialne pedagoginje vidijo kot veliko težavo, saj obenem opažajo pomanjkljivo znanje 

in opremljenost učiteljev za ravnanje z raznolikimi težavami otrok.  
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6.2.7 UČITELJEVA RAVNANJA Z OTROKI S TEŽAVAMI 

Naslednja kategorija zajema odgovore intervjuvanih učiteljic, skozi katere sem raziskovala, 

kakšna ravnanja oziroma konkretne načine pomoči uporabljajo pri poučevanju ranljivih 

učencev. 

Intervjuji so pokazali, da je učiteljev način dela z otroki zelo pomemben. Intervjuvane 

učiteljice so mi zaupale ogromno ravnanj, ki jim sledijo pri delu z otroki z najrazličnejšimi 

težavami:  

– vzpostavljanje kemije, dobrega odnosa z otroki 

(»Sem pa jaz po mojem tudi tak človek, da me zelo zanima ta odnosna komponenta, no 

… Da oni res začutijo, tako da se jim čisto odprem, res se daš na nek način in si oseba 

in potem, ko oni vejo, da ti je mar, takrat se odzivajo na nek način« (UČ6.1).  

»Jaz predvsem skušam graditi na osebnem odnosu z učencem, se pogovoriti, ga vzeti 

ven iz razreda ali pa temu nameniti prosto uro, da pogledava, kaj se je zgodilo« 

(UČ1.2).);  

– usmerjanje otrok v pogovor o težavah;  

– postavitev v situacijo otroka oziroma trud za razumevanje ozadja njegovih ravnanj  

(»Po drugi strani se mi pa zdi, da jih moram poznati, da sploh lahko delam z njimi« 

(UČ6.1).  

»Zdaj, ko imam pa otroke samo po eno leto, pa rabiš vsaj tri mesece, da jih spoznaš, 

da vidiš, kako delujejo, da uvedeš svoja pravila, ker so imeli prej drugačna« 

(UČ5.1).); 

– približanje otroku, tam, kjer on je; 

– sprejetje otroka, takšnega, kakršen je  

(»V prvi vrsti se mi zdi to, če ga ti kot učitelj sprejmeš, in si s tem otrokom vzor, gre 

potem se mi zdi da to kar spontano« (UČ2.1).); 

– nujnost čimprejšnjega odkrivanja težav 

(»Da te stvari, da če jih odkriješ, da se čim prej kaj naredi« (UČ2.1).); 

– prepoznavanje močnih področij učencev kljub težavam  

(»Ker moraš pri vsakem otroku najti, kje je talentiran, da mu ta talent lahko potem 

razvijaš naprej in da je na tem področju lahko uspešen« (UČ6.2).);  

– poudarjanje in razvijanje otrokovih talentov;  

– omogočanje občutka uspešnosti šibkejšim učencem;  

– individualni pogovor z otrokom, individualno delo; 

– iskanje ustreznega, delujočega načina skupaj z otrokom; 

– vsakodnevno, sprotno prilagajanje vsakemu posamezniku posebej  

(»Saj se morajo vsi naučiti pisati, ampak na drugačen način … Pri vsakem poskušaš 

na svoj način, na več načinov, zato da tisti, ki so bolj vidni ali slušni tipi, da lahko 

različno dojamejo stvar« (UČ6.2).);  

– stalni nadzor, spremljanje otroka in njegovih napredkov; 

– nudenje stalne spodbude, pozornosti, konkretnih pohval; 

– čustveno podpiranje otroka; 

– umiritev otroka z različnimi metodami, aktivnostmi;  

– usmerjanje otroka glede učenja; 

– motiviranje otroka na različne načine;   

– navajanje otrok na osebno odgovornost  

(»Jih navajam na to, da so oni odgovorni in dovolj stari za to. Otrok mora začutiti, da 

je odgovoren za to, kar dela, ne da vsi namesto njega delajo« (UČ4.1).);  

– izvajanje meditacije z otroki; 

– postavljanje meja;  
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– sprotno reševanje vzgojnih težav; 

– delo na pozitivni razredni klimi in skupinski dinamiki; 

– delo na sprejemanju drugačnih;  

– izvajanje dodatne strokovne pomoči; 

– nudenje dodatne razlage; 

– zagotavljanje dodatnih vaj; 

– uporaba konkretnih materialov;  

– učenje prek iger, zgodb, didaktičnih pomagal. 

 

Učiteljice so med pogovorom o svojih ravnanjih z ranljivimi učenci poudarile tudi, da jim 

pogosto zmanjka časa za posvetitev povsem vsem otrokom – pogosto so to nadarjeni učenci 

in pa tihi, vase zaprti učenci, ki so drugače učno uspešni, časa pa jim zmanjkuje tudi za delo 

razrednika in s tem posledično za grajenje boljših oziroma bolj osebnih odnosov z učenci. 

Štiri učiteljice so kot oviro pri njihovih ravnanjih izpostavile tudi sam sistem, ki jih omejuje, 

konkretneje z učnim načrtom, delovnimi zvezki in s tem, da je postopek pridobitve pomoči za 

otroka zelo dolgotrajen:  

 

 »Precej dolgotrajen proces, imaš velikokrat občutek, da ne moreš stvari prav  

 veliko spremeniti« (UČ3.1.).  

 

Dve učiteljici sta na tej točki izpostavili tudi velik pomen samorefleksije pri svojem delu:  

  

 »V tem našem poklicu je samozavedanje, samorefleksija res zelo pomembna, a ne, da 

 sam veš, kje si, da veš, če si kdaj slabe volje, zakaj si« (UČ1.2).  

 »In hkrati kot učitelj moraš narediti dosti tudi na sebi, ker nekaj tako na hitro ne bo 

 šlo skozi« (UČ5.1). 

 

Štiri učiteljice so se zazrle v svoje znanje glede ravnanj z ranljivimi otroki in poudarile, da 

imajo težave zaradi pomanjkanja znanja:  

 »Je težko, ker nimaš načinov a ne, kako ravnat« (UČ1.2).  

 »Na teh področjih mi nismo strokovno podkovani, če se v izobraževanja sami ne 

 vključimo, a ne« (UČ3.1).  

 »Kot učitelj imaš znanja o tem, kako podajati snov, vse je povezano s snovjo, a ne« 

 (UČ3.2).   

 »Mi, sploh v tretjem triletju, nismo toliko vešči nekih, da bi zdaj znali pomagati na 

 take, skozi igro, s pesmimi« (UČ4.2).  

 

Dve učiteljici sta zato izpostavili, da je nujno potrebno dodatno iskanje znanja oziroma 

nenehno samoizobraževanje. 

 

Zelo pomembno pa je pri učiteljevem ravnanju z otroki izkazalo tudi njegovo sodelovanje s 

starši, in sicer prek pogovorov, razgovorov. Sodelovanje z njimi je namreč nujno, saj je 

soglasje staršev predpogoj za katerokoli dodatno ravnanje učitelja z njihovim otrokom. Hkrati 

pa so štiri intervjuvane učiteljice izpostavile, kako zelo težko je starše seznaniti z realno 

situacijo njihovega otroka, saj se starši pogosto s težavami otroka zelo težko sprijaznijo, 

nemalokrat zato zavračajo vsako obliko pomoči.  
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6.2.8 ODNOS DO SVETOVALNE SLUŽBE 

Temo odnosa do svetovalne službe je med izvajanjem intervjuja začelo pet socialnih 

pedagoginj. V povezavi s to tematiko so se pokazale tri pomembnejše teme: odnos otrok do 

svetovalne službe, odnos staršev do svetovalne službe in odnos zaposlenih do svetovalne 

službe. 

 

6.2.8.1 Odnos učencev do svetovalne službe 

Dve socialni pedagoginji sta v okviru teme odnosa do svetovalne službe izpostavili predvsem 

odnos učencev do svetovalnih delavcev. Ugotavljata, da je ta zelo dober, da so otroci veseli 

pomoči in da si želijo obiskati svetovalno službo, saj obisk pri njih dojemajo kot nekaj 

dobrega, prav tako pa dobro sprejemajo tudi svetovalne delavke: 

 

»Tudi jaz, ko vstopim v razred, mi drugi učenci rečejo: »A se lahko k vam prijavimo, a 

je to treba kej plačat, a grem jaz lahko naslednjič z vami?« Nismo mi kot neke slabe 

 osebe, ampak te učenci vedo, da z nami lahko nekaj pridobijo in da se potem boljše 

 počutijo« (SP3).  

 »V večini primerov jim je pa to nek time out, nek premor in se v redu počutijo« (SP1).  

 

Isti socialni pedagoginji hkrati opažata, da pa občasno kakšen otrok tudi negativno doživlja 

obiske pri svetovalni službi: 

 

 »Otroci to občutijo včasih kot neko kazen« (SP1).  

 »Nekateri se nočejo izpostavljat, pa nekateri mislijo, da bi s tem izpadel kot neka 

 'špeckahla' ali pa 'tožibaba', da bi mu potem rekli: 'Zakaj si šel to povedat'« 

 (SP3). 

 

 

6.2.8.2 Odnos staršev do svetovalne službe 

Tri socialne pedagoginje pa so omenile tudi odnos staršev do svetovalne službe. Zgolj ena je 

poudarila dober odnos staršev: 

  

 »Ni pa bilo nikoli tako, da če sem jim svetovala, kaj naj naredijo, da bi me nekdo 

 zavrnil, se mi zdi, da imajo bolj željo po tem, da povemo še kaj, kar bi svetovali, da 

 pomagamo še s čim, kar se nam zdi, da bi bolje delovalo, tudi povedo, da so sami 

 nemočni, da nimajo več idej« (SP3).  

 

Dve pa sta izpostavili negativen odnos, v smislu, da se včasih starši ne odzivajo na njihove 

klice, vabila, da z njimi včasih ne uspejo najti skupnega jezika, nekateri celo odklanjajo 

njihovo pomoč:  

 

 »Tudi to smo že imeli, da se z učiteljem raje pogovarjajo, s svetovalno delavko pa ne, 

 so prav rekli: 'A svetovalna delavka ste, ja, to pa rajš ne bi'« (SP4).  

 

Izpostavljen je bil tudi primer staršev, ki so želeli prikriti dejstvo, da njihov otrok obiskuje 

svetovalno službo:  
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»Prav smešne dobivamo včasih, recimo, ko morajo starši podpisati, da lahko gre otrok 

v obravnavo k meni, sem že dobila napisano, da ne podpišejo, lahko pa kljub temu 

 delam z njimi, ker pa niso želeli nikjer napisano, da bi bil on v svetovalni službi« 

 (SP4).  

 

Vse to očitno kaže na to, da je stigma do svetovalne službe ponekod še vedno prisotna:  

  

»Še vedno je ta stigma, opažam, da predvsem od staršev, ki so visoko izobraženi 

 (SP4).   

»Je pa še vedno tako, da ko pokličem, me vprašajo, kaj pa je narobe, imajo še vedno 

 pač sigurno ta strah, da kaj se je sedaj zgodilo, a ne« (SP2). 

 

6.2.8.3 Odnos zaposlenih v šoli do svetovalne službe 

Pet od šestih intervjuvanih socialnih pedagoginj pa je med intervjujem izpostavilo tudi odnos 

zaposlenih v šoli do svetovalne službe, znotraj katere poleg drugih profilov delajo tudi same. 

Presenetljivo je zopet le ena izpostavila dober odnos, konkretneje, da upoštevajo nasvete, ki 

jih dobijo:  

  

»Tako ko pridejo vprašat, to dejansko potem naredijo« (SP3).  

 

Štiri socialne pedagoginje pa so pripovedovale o slabem odnosu, o tem, da so videne, kot da 

vse pustijo otrokom, zaradi česar s strani učiteljev prihaja do nezaupanja zaradi morebitne 

pomoči otrokom pri testih, pa o tem, da se raje izognejo svetovalni službi, ker se zavedajo, da 

jim bo to prineslo dodatno delo: 

 

 »Kakšni tudi raje ne pridejo, zato da ne bi imeli kaj preveč za narediti, a ne« (SP2). 

 

Predvsem ena zaznava izredno negativen odnos do svetovalne službe na svoji šoli: 

  

 »Smo precejkrat na bojni nogi z učitelji, no, ker pač učitelji vidijo neke učne rezultate, 

 ne vidijo pa, da pač eni otroci nimajo podpore doma. S psihologinjo ugotavljava, da je 

 svetovalna služba uporabljena, ko nas rabijo. Nas  uporabijo, drugače nas pa ne 

 rabijo, se pravi za ostalo sodelovanje nas ne potrebujejo. Tudi da bi prišli sem gor kar 

 tako malo, ne pridejo, pričakujejo, da pridemo mi dol v zbornico« (SP1).  

 

Slednja problem vidi tudi v tem, da učitelji ne poznajo njihovega dela in ga napačno 

dojemajo:   

  

»Ja, oni dostikrat pridejo k nam in mislijo, da nam je luštno tukaj, da sedimo in se 

 pogovarjamo, ampak to je daleč od vsake resnice. Ker ti pač se pogovarjaš, a ne, 

 ampak se pogovarjaš več, kot se bodo oni kadarkoli pogovarjali, take stvari, a ne. To 

 da ti en otrok pove, kaj so njegovi strahovi ali pa da ga opremiš, da zna potem bolje 

 reagirati, a ne, to je 100-krat več kot pogovor, to je res čaranje včasih« (SP1).  

 

Dve sta izpostavili mnenje, da je svetovalna služba vedno bila in tudi bo manjšina znotraj 

šole:  

  

»Svetovalna služba je bila, ostaja in bo ostala manjšina« (SP1).  
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 »Naša stroka je v bistvu kar se tiče upoštevanja pa … smo na zadnjem mestu, več ali 

 manj« (SP6).  

 

Ena sogovornica je omenila, da se avtomatsko pričakuje, da je kot svetovalna delavka ves čas 

prisotna, ves čas na voljo in da ima znanje o tem, kaj je treba narediti: 

  

 »Je tako avtomatsko, da si ti tisti, ki si tam na voljo in veš, kaj je potrebno zdaj v tem 

 trenutku narediti. Včasih pride kdo noter, ko dobro vidi, da nekaj delam,  ampak se kar 

 izlije iz njega in nobeden ne vpraša, kako pa sem jaz, ali imam čas« (SP6).  

 

Obenem pa zaznava negativen odnos učiteljev, ko jim kot svetovalna delavka predstavi 

potrebne prilagoditve za določenega učenca:  

 

 »Včasih slišim tudi veliko ene jeze, kaj se mi gremo, zakaj sploh vključujemo te otroke, 

 zakaj morajo se vsakemu nekaj prilagajati, a ne. Kadar pošljem spisek nekih 

 prilagoditev za nekoga, doživim zgražanje: 'A še za tega moram sedaj prilagajati?'« 

 (SP6). 

 

 

6.2.9 ISKANJE POMOČI SVETOVALNE SLUŽBE 

Znotraj te kategorije predstavljam odgovore, izjave učiteljic glede njihovega sodelovanja s 

svetovalno službo, konkretno pomoč, katerega profila znotraj svetovalne službe se 

poslužujejo, v kakšnih situacijah in s kakšnimi pričakovanji se sploh obrnejo po pomoč ter 

kakšne so njihove izkušnje s sodelovanjem s svetovalno službo, kjer se pokaže tudi njihov 

odnos do svetovalnih delavcev. 

 

6.2.9.1 Iskanje pomoči glede na profil strokovnega delavca v svetovalni službi 

Zgoraj sem pisala o tem, da socialne pedagoginje zaznavajo, da učitelji ne poznajo njihovega 

dela in to se je pokazalo tudi v pogovoru z nekaterimi učiteljicami:  

  

»Vem, vem jaz to, samo včasih nisem prepričana, kaj kdo dela« (UČ4.1.).  

 »Ne vem, kako je na drugih šolah, no, ampak na naši šoli ni tako zelo natančnega 

 poznavanja področij dela, ki naj bi jih imel posebej socialni pedagog« (UČ4.2.).  

 »Kaj točno delata, jaz ne vem« (UČ1.2.).  

 

Ko sem učiteljice spraševala o tem, h kateremu profilu se večinoma obračajo po pomoč, sem 

kar od polovice intervjuvanih učiteljic dobila odgovor, da ne poznajo oziroma nenatančno 

poznajo izobrazbo strokovnih delavcev v svetovalni službi, da ne ločujejo profilov znotraj 

svetovalne službe in nimajo ločenih področij dela svetovalne službe, zaradi česar posledično 

vse strokovne delavce dojemajo zgolj kot del svetovalne službe: 

  

 »Bi si skoraj celo upala reči, da če zdele vprašamo celoten kolektiv, kakšno točno 

 izobrazbo imajo naši svetovalni delavci, najbrž niso vsi točno seznanjeni, da bi vedeli 

 za vsakega (UČ4.2.)«.  
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 »V bistvu pa dostikrat tako, ko moramo narediti kakšen zapisnik, sploh ne vem, kdo 

 ima kakšen naziv, kdo je socialni pedagog, kdo defektolog, kdo svetovalni delavec 

 (UČ2.1.)«.  

 

Učiteljica s šole 1 je omenila, da se obračajo po pomoč glede na to, kdo izmed strokovnih 

delavcev je dostopen, učiteljica s šole 5 pa glede na to, kdo dela s posameznim otrokom. 

Slednja je še dodala, da ji ni pomembno, kdo je na drugi strani, in da pomoč poišče pri 

katerem koli svetovalnem delavcu.  

 

Ena izmed učiteljic je izpostavila pomembnost sodelovanja z vsemi v svetovalni službi:  

  

»Debatiramo pa dostikrat tudi tako me, a ne, toliko da v glavnem vse vejo, kaj se s 

 posamezniki dogaja pa vsaka svoj delček prispeva« (UČ6.1).  

 

Tri učiteljice so poudarile, da jim je pomembna osebnost strokovnega delavca in ne njegova 

izobrazba oziroma profil:  

  

»Zelo važno in odvisno od tega, kakšen si, kot človek … Ni toliko važna izobrazba  

ali pa papir. Enostavno je važna tvoja osebna odgovornost do tega dela, ki ga imaš 

in koliko si zanj pač … koliko se počutiš, da je to tvoje, no« (UČ4.2).  

 

Dve učiteljici pa sta izpostavili mnenje, da je specialni pedagog profil, ki je že bolj 

prepoznaven od ostalih:  

 

 »Za specialnega pedagoga bi jaz rekla, da je zdaj že bolj prepoznaven … Vemo, da 

 od njega lahko pričakujemo neka čisto tako zelo konkretna ogrodja, ne vem, pri 

 bralnih strategijah, sploh pri mlajših učencih« (UČ4.2).  

 »Na šoli imamo defektologinjo, ki nam zna povedati, kaj vse lahko, tako da jaz poleg 

 svetovalne grem dostikrat do nje. Ona svetuje, na kakšen način, kakšne vaje naj 

 delamo, konkretno … Mogoče, na kakšen način lahko pomagamo komurkoli, bolj 

 pozna te otroke in njihove težave, ker dela več z njimi, no« (UČ5.1). 

 

 

6.2.9.2 Konkretne situacije 

Učiteljice sem v intervjuju povabila tudi k razmisleku o tem, v katerih situacijah se obrnejo po 

pomoč k svetovalni službi. Ker me v nalogi zanima predvsem vloga socialnih pedagogov, sem 

jih prav posebej spodbujala, da poskusijo ločiti, v katerih primerih se obrnejo prav na profil 

socialnega pedagoga, kar bom predstavila v eni od naslednjih kategorij. Tukaj pa so sedaj 

odgovori, ki so splošno vezani na svetovalno službo.  

Po besedah učiteljic te pomoč največkrat potrebujejo, ko:  

– gre za nasilje med vrstniki; 

– imajo v razredu vedenjsko problematične učence  

(»Naj bo to kako vzgojno področje, naj bodo kake disciplinske težave« (UČ4.2).  

»Mogoče sem malo šibka na krotitvi vedenjsko motečih otrok« (UČ6.2).);  

– imajo v razredu učence z učnimi težavami; 

– imajo v razredu učence z motnjo pozornosti; 

– imajo v razredu učence s čustvenimi motnjami; 

– zelo pogosto pa so kot odgovor navedle tudi pomoč pri delu s starši.  



Tina Kogovšek (2018): Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah 

 

48 
 

Izkazalo se je, da je postopanje učiteljev zelo različno – nekateri poiščejo pomoč takoj 

oziroma ob kakršni koli težavi:  

  

 »Če zaškripa ali na naredijo domače naloge, ne prinesejo kakšnih predmetov  in je 

 treba starše obvestiti« (UČ5.1).  

 

Nekateri pa se trudijo uporabiti vsa svoja znanja in gredo po drugo mnenje šele takrat, ko gre 

za kompleksnejše, dlje trajajoče primere:  

 

 »Po pomoč grem jaz takrat, ko v bistvu vidim, da sem izrabila že vsa tista svoja 

 znanja, didaktična in taka, ki sem jih do sedaj v svoji praksi preizkušala in so 

 delovala« (UČ6.2).  

 

Povedale so tudi, da pomoč poiščejo, kadar ne morejo zagotoviti dela ostalih učencev, ker 

posameznik zahteva učitelja samo zase, pa kadar jim enostavno zmanjkuje časa za vse učence 

ali pa se za delo z določenim posameznikom čutijo nekompetentne, kadar potrebujejo nasvet, 

neko drugo mnenje oziroma ko morajo poiskati ustrezna ravnanja, ki bi delovala pri 

posamezniku. 

 

»Obrnem po nasvet, kako še, a ne, še nek drugi vidik, jaz vidim eno, oni pa mi 

 pomagajo, da je pa tu mogoče še kakšna druga opcija a ne, lahko je uspešna lahko ne, 

 probaš, pač, da ni samo ena pot, je lahko tudi kaka druga, a ne, pa je ne vidiš« 

(UČ5.2). 

 

6.2.9.3 Pričakovanja do svetovalne službe 

 Z učiteljicami smo govorile tudi o pričakovanjih, s katerimi gredo v svetovalno službo. 

Pričakovanja se razlikujejo od posameznika do posameznika, večkrat izpostavljena 

pričakovanja pa so bila: 

– nasvet za ustreznejše ravnanje  

(»Da se skupaj usedemo in skupaj odločimo za nek način« (UČ4.2).);  

– pomoč pri delu s starši  

(»Včasih ne moreš stvari samo z otrokom rešiti, a ne, ampak je treba tudi malo bolj 

celostno pogledati« (UČ1.2).);  

– dodatno delo z učencem, dodaten stik z otrokom;  

– pogovor z otrokom v smeri, da se pomiri;  

– sodelovanje;  

– izmenjava informacij, zornih kotov, izkušenj;  

– preizkušanje različnih možnih ravnanj  

(»Da vse te različne možnosti prediskutiramo in tudi preizkusimo« (UČ4.2).); 

– konkreten načrt pomoči  

(»Pričakujem, da se dogovarjamo za neke konkretne stvari, ne vem, kako bomo učencu 

pomagali« (UČ4.2).);  

– poročanje o spremembah pri otroku in morebitnem napredku, ki ga svetovalni delavec 

skupaj z otrokom uspe doseči z individualnim pristopom; 

– prostor, kjer se lahko razbremenijo 

(»Da me bodo poslušali … da je to potem lažje za nas« (UČ2.1). 
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»Moje pričakovanje je, da je tukaj nek prostor, kjer bom lahko spregovorila, da bom 

mogoče slišana« (UČ1.2).). 

 

 

6.2.9.4 Izkušnje sodelovanja s svetovalno službo 
 

Učiteljice poročajo o dobrih, pozitivnih izkušnjah s sodelovanjem s svetovalno službo. Štiri 

učiteljice so poudarile, da zelo veliko sodelujejo s svetovalno službo:  

  

»Za našo šolo lahko rečem, da kar veliko sodelujemo, čisto tako tudi mimogrede že, v 

 zbornici, tako ko prideš iz razreda, in če kaj ni bilo v redu in če naletiš na človeka iz 

 svetovalne službe, mu že kar takoj poveš, a ne« (UČ4.1). 

 »Imamo kar dnevni kontakt« (UČ2.1) 

 »Moram pa reči –  jaz se večkrat obrnem na našo svetovalno službo« (UČ1.1). 

 

Nekatere učiteljice pa so izpostavile, da je pogostost odvisna predvsem od problematike 

otrok, generacije in obdobja.  

 

Vse učiteljice so izrazile mnenje, da so s sodelovanjem zadovoljne, da so njihova 

pričakovanja, s katerimi se obrnejo po pomoč, izpolnjena in predvsem, da je ključno, da se 

lahko na svetovalne delavce vedno obrneš: 

 

 »Meni se zdi to super, da so tej ljudje na šoli, zato, da jih imaš v vsakem trenutku. Jaz 

 si ne predstavljam, da bi morala klicati neko institucijo, bi šlo vse po moje še 

 počasneje« (UČ2.1).  

 

Prednosti sodelovanja z njimi vidijo tudi v tem, da:  

– se lahko z njimi odprto pogovorijo  

(»Da imaš vedno nekoga, nekega sogovornika, na katerega se obrneš … veš, da boš 

dobil tisto informacijo, ki jo potrebuješ, to je najbolj važno« (UČ5.2).);  

– se lahko na njih zanesejo; 

– pridobijo ustrezne nasvete, saj svetovalne delavce vidijo kot izkušene za delo z 

različnimi otroki.  

 

Dve učiteljici sta omenili tudi pomanjkljivosti oziroma da opažata preobremenjenost 

svetovalnih delavcev:  

 

 »Vsi sicer opažamo, da so precej zasuti z delom, vidimo, da so kar malce preveč 

 obremenjeni« (UČ4.2).  

 »Je pa res, da je šola velika, a ne, njih je malo in problem je v tem, da bi prevečkrat 

 jih rabili in se ne morejo dati na več kosov« (UČ5.1).  

 

Ena pa je izpostavila tudi pomanjkanje pomoči svetovalne službe pri delu z otroki, ki imajo 

težave, pa nimajo odločb:  

 

 »Pri tistih, ki pa je nimajo, je pa premalo, a ne … prepočasi, bom tako rekla, bi 

 moralo iti hitreje, ker se mi zdi, da se zgubljajo zelo plodna leta, no, ker je to pa že le 

 tretji razred« (UČ2.1). 
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6.2.10  SOCIALNI PEDAGOG V SVETOVALNI SLUŽBI IN INKLUZIJA 

To je kategorija, ki zajema najpomembnejša vprašanja za mojo raziskavo, zato sem ji 

posvetila največ časa in jo v nadaljevanju posledično tudi zelo natančno predstavljam. Gre 

namreč za rezultate, ki se dotikajo socialnih pedagogov, in sicer njihovih nalog in zadolžitev v 

okviru svetovalne službe, kjer so se kot pomembnejše teme izkazale delo z otroki, delo z 

učitelji, delo s starši, sodelovanje z ostalimi strokovnjaki v svetovalni službi in sodelovanje z 

zunanjimi institucijami. V nadaljevanju predstavljam tudi rezultate, povezane s konkretnimi 

situacijami, v katerih se po pomoč k socialnim pedagogom obrnejo učitelji, otroci in starši, pa 

o pričakovanjih do socialnih pedagogov, izkušnjah pri sodelovanju z njimi, in na koncu 

poglavja  o doprinosu intervjuvanih socialnih pedagoginj k inkluziji. 

 

6.2.10.1 Naloge socialnega pedagoga v svetovalni službi 

S socialnimi pedagoginjami smo se veliko pogovarjale o vseh njihovih nalogah znotraj 

svetovalne službe. Izkazalo se je, da niti dve socialni pedagoginji ne opravljata povsem istega 

dela, saj so naloge in zadolžitve, ki so jim dane, zelo odvisne od šole, na kateri so zaposlene, 

in z njo povezanimi dejavniki.  

 

DELO Z OTROKI 

Velik del nalog, ki jih opravi socialni pedagog v šoli, je povezan z neposrednim delom z 

otroki. Sogovornice so poudarile, da je pri tem zelo pomembno presoditi, kaj otrok potrebuje. 

Pet socialnih pedagoginj je kot eno izmed nalog omenilo učno pomoč, pa vendar so se 

pokazale velike razlike, saj nekatere učno pomoč izvajajo redko, le enkrat tedensko ali še 

manj pogosto, medtem ko je drugim to ena izmed primarnih nalog. Sogovornice so omenile 

izvajanje tako individualne kot tudi skupinske učne pomoči. Večina je kot svoj delokrog 

navedla tudi:  

– Vpis prvošolcev in spremljanje teh:  

»Ali pa vpis v prvošolcev a ne, to je tudi en zelo pomemben prehod za otroke, a ne, in 

če se tega ne zavedaš, lahko prezreš kakšno stisko, ki lahko potem otroka spremlja 

celih devet let šolanja, a ne« (SP2).  

– Vpis srednješolcev oziroma aktivnosti, povezane s poklicno orientacijo, ki jim 

namenijo veliko časa. Omenjeni so bili predvsem pogovori o različnih poklicih, in 

sicer tako individualno kot skupinsko s celim razredom, spoznavanje podjetij, 

reševanje vprašalnika o poklicni poti skupaj z učenci, vodenje informativnih dni in 

razgovorov po informativnem dnevu, organiziranje poklicnega dneva: 

»Meni zdi tudi, da če imaš pred sabo nek cilj, kaj si želiš postati, potem je tudi 

motivacija za delo v šoli večja, boljša je samopodoba, bolj si vključen, meni se to zdi 

povezano« (SP2).  

 

Sogovornice so izpostavile: delo z otroki s posebnimi potrebami (največkrat so bili omenjeni 

otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami), individualno delo s tujci, dodatno strokovno 

pomoč z učenci s težavami. Vse pa so kot pomembno nalogo navedle tudi reševanje akutnih, 

sprotnih, vsakodnevnih situacij, ko k njim pride otrok z najrazličnejšimi težavami. Poudarile 

so, da je pri tem pomembno, da otroke s težavami zaznajo, da prepoznajo njihove težave in se 

odzovejo konkretno na težavo, s katero otrok pride, torej da ravnanje prilagodijo počutju in 

potrebam otroka, kar od socialnega pedagoga zahteva veliko fleksibilnosti: 
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 »Izhajamo iz posameznika, ga ni recepta, ki bi obstajal za vse, ki bi splošno deloval, 

 za vsakega posebej« (SP6).  

 

Tri socialne pedagoginje so izpostavile, da je ključno, da otroku zagotovijo prostor, kjer so 

dopuščena vsa čustva, prostor, kjer se lahko odprejo in izrazijo svoje mnenje: 

 

 »Da dopustiš otroku, da ti pove kdaj tudi kakšno kritiko, meni se zdi to osnova 

 inkluzije» (SP6).  

 

Bistvenega pomena so naslednji elementi – odkrivanje njegovih močnih področij, delo na 

boljši samopodobi, učenje socialnih veščin, učenje učenja, učenje konstruktivnejših ravnanj: 

 

 »En del, ki pripomore k inkluziji, da delaš tako, da jih opolnomočiš, da sami izpeljejo 

 stvari, tako kot je recimo socialno sprejemljivo, da potem nimajo še več težav, da se ne 

 izključijo še sami a ne« (SP6).  

 

Za otroke s težavami izdelajo individualiziran načrt, s katerim načrtujejo ustrezne in potrebne 

prilagoditve za vsakega posameznega učenca. Štiri socialne pedagoginje so pri delu z otroki 

kot najpomembnejše izpostavile pomen celostnega pogleda na otroka, raziskovanje ozadja 

težav in delo na dobrem, zaupnem odnosu z otrokom.  

 

DELO Z UČITELJI 

Vse sogovornice velik del svojega dela vidijo tudi  v nudenju pomoči sodelavcem, predvsem 

učiteljem. Učitelje obveščajo o vsem, kar je povezano z otrokom, s katerim so v stiku, jim 

svetujejo oziroma jim dajejo napotke za njihovo delo z otrokom, jim nudijo pomoč na 

vzgojnem področju, skupaj z njimi konkretno opredelijo vedenje otroka v razredu in 

raziskujejo vzroke zanj, načrtujejo pomoč otroku, učitelje opominjajo in usmerjajo v 

vzpostavljanje osebnega stika z otrokom: 

  

 »Probam pa delati z učiteljem, da on z otrokom vzpostavi osebni stik in da se on 

 pogovori, kdaj pač tudi, če jima ne rata« (SP2).  

 »Jaz se lahko z učencem pogovarjam še pa še, ampak učitelj ne bo imel od tega nič, ne 

 bo imel zaradi tega boljšega odnosa učitelj–učenec« (SP1).  

 »Sem prepričana, da, in tudi to svetujem, da če imaš težave, delaj najprej na odnosu, 

 vloži nekaj časa v to, da bosta vidva vzpostavila nek odnos. Ni nujno, da je to samo na 

 učni bazi« (SP6).  

 

Ena izmed socialnih pedagoginj je izpostavila tudi svojo pomembno vlogo z učitelji, in sicer:  

– vodenje supervizije za učitelje  

(»V smislu, kako reševati kakšno težavo, ne da jaz namesto njih rešim ampak, da jih 

jaz opolnomočim, da sami rešijo« (SP6).);  

– organiziranje in koordiniranje izobraževanj za učitelje. 
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DELO S STARŠI 

Zelo pomembno delo socialnega pedagoga v svetovalni službi pa je tudi sodelovanje s starši. 

Socialne pedagoginje, vključene v intervju, s starši sodelujejo zelo pogosto in vsem se zdi 

dober odnos s starši izrednega pomena: 

 

 »Seveda, v vsakem primeru, ne glede na to, ali gre za prvošolca ali devetošolca. In mi 

 tako kot šola želimo dati pa to sporočilo, da s starši sodelujemo, da nas tudi otroci 

 vidijo, da smo povezani in tam ko nas vidijo, da se dobro razumemo, da imamo iste 

 cilje pa dogovore, stvari tudi bolj resno vzamejo« (SP3). 

 »Veliko, ker mi smo res striktni, da obveščamo starše za vsak primer, ker se nam zdi, 

 da tam, kjer svetovalna služba vstopi v neko zadevo, da tam nekaj ni v redu in da 

 morajo to starši vedeti« (SP4).  

 »Jaz poskušam tako, da jih ne pokličem samo takrat, ko so težave a ne, ampak tudi 

 takrat, ko je potrebno koga pohvaliti, ali pa jim napišem, zato da imaš en tak dober 

 odnos« (SP2).  

 »Te starši se mi zdi, da oni mene rabijo in jaz rabim njih … Če imam jaz s starši dober 

 odnos, ga bom imela tudi z otrokom« (SP1).  

 

Sodelovanje socialnih pedagogov in staršev poteka prek razgovorov, rednih govorilnih ur, 

timskih sestankov, v okviru katerih staršem nudijo potrebno pomoč.  

 

Štiri socialne pedagoginje so izpostavile potrebnost seznanjanja staršev z realno situacijo 

otroka, in sicer na sočuten, razumevajoč način, saj zaznavajo, kako zelo težko se starši soočijo 

s težavami svojega otroka:  

  

»Predvsem jih osveščat, da oni so v taki poziciji, ker starši ne vidijo, no, na tak način, 

da bi sploh bilo kaj narobe ali da bi izstopali, da so kaj posebni« (SP3).  

 »Vseeno tako probam z njimi sodelovati in jih razumeti. Ker iti na to, da bi jim rekla, 

 da je njihov otrok grozen, nemogoč in da morajo nekaj narediti z njim, tako ne bo šlo 

 do starša. Jaz ga poskušam tako razumet, kot jaz ko sem mama in kot da bi šlo za 

 mojega otroka« (SP2).  

 »Si moraš vzeti res veliko veliko časa in veliko enega sočutja, razumevanja cele 

 družinske situacije, da jih lahko razumeš, da ti oni prisluhnejo, da vejo, da ti nisi 

 nevaren in da jim ne boš vzel otroka ali karkoli, a ne« (SP1).  

 

Socialne pedagoginje svojo vlogo s starši vidijo v tem, da jim nudijo podporo, skupaj z njimi 

iščejo ustrezne načine ravnanja, jih opremijo z ustreznimi napotki za drugačna ravnanja, 

napotki za delo z otrokom doma, z raznimi priporočili in v tem, da skupaj s starši spremljajo 

otrokovo pot in jo skupaj vodijo v konstruktivno smer. Ena je omenila tudi pomembnost 

seznanjanja staršev z njihovo vlogo pri otroku:   

  

»Lahko veliko naredim, ko staršem govorim, da so pa oni edini, ki pa lahko svojemu 

 otroku dajo brezpogojno ljubezen, podporo in so jim včasih edini otok, v katerem ni 

 šolska uspešnost tista edina, ki šteje« (SP6). 
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OSTALE OMENJENE ZADOŽITVE 

Sogovornice so kot svoj delokrog navajale tudi koordiniranje dela z otroki s posebnimi 

potrebami, prisotnost pri postopku usmerjanja, opravljanje spremstev, koordiniranje dela z 

nadarjenimi učenci, izvajanje delavnic in pogovorov na razrednih urah (kjer je večina 

izpostavila, da gre za razrede z vedenjsko težavnimi otroci), vodenje timskih sestankov, 

vodenje večjih projektov, vodenje šolske skupnosti in parlamenta, opravljanje različnih 

statistik, pisanje dokumentacij kot so letna poročila, letni delovni načrt. Več jih je omenjalo 

tudi pomoč v socialno-ekonomskih stiskah v okviru šolskega sklada prek urejanja letovanj, 

brezplačnih prehrambnih paketov.  

Kar pet socialnih pedagoginj je izpostavilo, da je pri delu, ki ga opravljajo, veliko zapisovanja 

in birokracije, kar jim vzame preveč časa:  

  

»To je tudi moja naloga, urejeni morajo biti vsi zapisniki strokovnih skupin, timskih 

 skupin, sestankov, razgovorov s starši, telefonskih pogovorov in to vzame zelo zelo 

 veliko časa« (SP3).  

 »Je pa pač veliko birokracije, ja, kot svetovalni delavec zelo, ja« (SP2).  

 »Tega je veliko, urejanja dokumentacije, zapisovanja, tega je ogromno, ampak ni 

 ljubo delo« (SP1).   

 

Ob tem je predvsem ena izmed socialnih pedagoginj poudarila, da se ji zdi zapisovanje nujno 

potrebno:  

 

 »Pride pa tako zelo prav, da jaz ne morem povedat. Ko se recimo kaj zaplete, lahko 

 takoj pogledaš nazaj, kaj se je dogajalo. Tako da je obvezno temu treba namenit čas, 

 četudi ga gre res veliko za to« (SP3). 

Intervjuji s socialnimi pedagoginjami so pokazali, da je njihovo delo znotraj svetovalne službe 

v šoli zelo široko področje, ki zahteva dinamičnost, učinkovitost, fleksibilnost, iznajdljivost, 

hitro odzivnost. Sogovornice so omenjale potrebnost osebne angažiranosti in dodatnega dela 

izven delovnega časa, saj večina opozarja na preobremenjenost in velike časovne stiske. 

Namreč svetovalna služba je v šoli tista, ki povezuje vse pomembne akterje med seboj. 

  

»Na nek način moraš biti učinkovit pa hkrati … tako si vmes, med učitelji, med starši, 

 med sistemom, med otrokom, ki ga vidiš« (SP1). 

 »Usmerjena na delo z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in tudi na sodelovanje z 

 zunanjimi institucijami« (SP5). 

 »Stvar, ki se mi zdi pomembna, da res probam biti nek mehčalec, vmesni člen, to se mi 

 zdi moja socialnopedagoška vloga … Nekako sem povezovalni člen med vsemi tremi 

 akterji šole – učitelji, učenci, starši« (SP6).  

 

Ena izmed socialnih pedagoginj je opozorila še na eno pomembno dejstvo, in sicer da dajejo 

šole v večini poudarek učenju oziroma učnemu uspehu, zato pomembno vlogo sebe kot 

socialne pedagoginje vidi v tem, da je protipol učni uspešnosti in da opozarja na pomen 

odnosov in vzgoje: 

 

  »'Zakaj je moja stroka manjvredna kot stroka nekega matematika, zakaj jaz ne morem 

 oceniti, kdaj otrok mene rabi bolj kot matematiko'. Dejstvo je, da za to rabiš 

 pogum, ker v šoli se pričakuje učno. Jaz mislim, da bi to morala biti vloga 

 socialnih pedagogov, da bi res dajali več na odnose in na vzgojo« (SP6). 
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SODELOVANJE Z OSTALIMI STROKOVNIMI DELAVCI ZNOTRAJ SVETOVALNE SLUŽBE 

Izkazalo se je, da socialni pedagog pri svojem delu veliko sodeluje z drugimi strokovnimi 

delavci, ki so skupaj z njim v svetovalni službi. Sogovornice so omenjale predvsem 

sodelovanje s socialnimi pedagogi, specialnimi pedagogi, psihologi in socialnimi delavci. 

Izkazalo se je, da delo posameznih profilov v svetovalni službi od šole do šole variira, zelo 

različno imajo ločeno delo po področjih, je pa ne glede na razdelitev dela večina 

pripovedovala o dobrih izkušnjah, pomembnosti medsebojne pomoči, podpore, timskega dela, 

sprotne izmenjave informacij o vseh učencih, seznanjanja vseh o vsem: 

  

»Sodelavkama se pogovorim o učencu, kako on dela, bolj ta izmenjava informacij, da 

 bi pa jaz imela en velik problem, sem pa v bistvu jaz zadnja inštanca« (SP3).  

 »Se tudi popoldne kdaj slišimo, da si predamo pomembne informacije. Moram reči, da 

 si kar stojimo ob strani in si pomagamo« (SP4).  

 »Veliko lažje, če si z nekom skupaj v tem, ker potem lahko kdaj tudi kakšno frustracijo, 

 ki se ti nabere, izraziš« (SP6).  

 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

Socialni pedagog kot svetovalni delavec v šoli ima poleg tega veliko stika tudi z zunanjimi 

institucijami. Izkazalo se je, da je ogromno sodelovanja z institucijami, kot so center za 

socialno delo, policija, Zavod Janeza Levca, Zavod za slepo in slabovidno mladino, Zavod za 

gluhe in naglušne, Center za duševno zdravje, Dnevni centri, Zdravstveni domovi, Svetovalni 

center, Mladinsko zdravilišče Rakitna, Pediatrična klinika, pedopsihiatrija, dobrodelne 

organizacije, Sonček, Karitas, Zveza prijateljev Mladine. Poleg tega pa se nekatere socialne 

pedagoginje udeležujejo tudi intervizij, supervizij, aktiva svetovalnih delavcev, povezujejo pa 

se tudi s svetovalnimi delavci z drugih šol. 

 

6.2.10.2 Konkretne situacije, v katerih pridejo po pomoč k socialnim pedagogom 
 

Da bi še podrobneje raziskala vlogo socialnih pedagogov v svetovalni službi v prid inkluziji, 

sem s socialnimi pedagoginjami govorila tudi o situacijah, v katerih se obrnejo po pomoč k 

njim kot socialnim pedagogom. Izkazalo se je, da po pomoč največkrat pridejo učitelji, pri 

njih pa pomoč poiščejo tudi otroci, starši, redko pa tudi vodstvo.  

Ravnanja učiteljev ob zaznavi težav pri otroku so sicer različna, kot sem predhodno že 

omenila, pogovori s socialnimi pedagoginjami pa so pokazali, da učitelji največkrat pridejo 

zaradi vedenjske problematike in z njo povezanih disciplinskih težav, zaradi katerih se učitelji 

pogosto čutijo vzgojno nemočni. Socialne pedagoginje zaznavajo, da učitelji pridejo tudi, 

kadar so neuspešni in nemočni pri delu s starši, pa tudi v primeru nasilja med vrstniki, slabih 

ocen, imajo pa tudi izkušnje z  učitelji, ki pridejo že zaradi najmanjših težav.  

Pet socialnih pedagoginj je poročalo, da so tudi situacije, ko pridejo otroci sami po pomoč. 

Omenile so primer nerešenega konflikta z vrstnikom, primer, ko so želeli povedati, kaj se jim 

je zgodilo, njihove izkušnje so tudi, da pridejo otroci v raznolikih stiskah, kar dve sta 

izpostavili primere, ko se je otrokom zgodila krivica. Poleg tega so sogovornice izpostavile 

tudi primer, ko je imel otrok konflikt z učiteljem, zgodilo pa se je že tudi, da je prišel kakšen 

otrok sam povedati, da bi potreboval učno pomoč. 
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Da bi se starši obrnili po pomoč k socialnim pedagogom, so izpostavile le tri socialne 

pedagoginje. Ena ima izkušnje, da pridejo predvsem, kadar sami zaznajo težave otroka, druga 

opaža, da pridejo predvsem takrat, kadar imajo težave z otrokom doma in jih kljub vloženemu 

trudu ne uspejo odpraviti, tretja pa na šoli, kjer je zaposlena, zaznava pogost prihod staršev. 

Opaža, da starši pogosto pridejo prosit za nasvet in pomoč pri učnih težavah, pa v primeru 

vzgojne problematike, v smislu vedenjskih in čustvenih težav, ko njihovi otroci odreagirajo z 

agresijo, ima pa tudi pogoste izkušnje s starši, ki pridejo po pomoč, ker njihov otrok noče več 

priti v šolo. 

 

Dodaten pogled na to, v katerih primerih se učitelji obrnejo po pomoč socialnim pedagogom, 

pa so dale tudi učiteljice, s katerimi sem opravila intervju. Tudi njih sem namreč spraševala o 

tem, kdaj konkretno poiščejo pomoč socialnega pedagoga. Izkazalo se je, da pomoč velikokrat 

potrebujejo zaradi vzgojne problematike v razredu, nasilja med otroki in zaradi sodelovanja s 

starši, kot so ugotovile že intervjuvane socialne pedagoginje. Temu pa so učiteljice dodale 

tudi, da pomoč poiščejo, kadar gre za kompleksne, težje, ekstremne primere, pa v primeru 

učencev, ki so zelo zaprti in s katerimi ne uspejo vzpostaviti stika, v primerih, ko imajo učenci 

težave doma, ena pa je izpostavila tudi primere, ko je treba raziskati domačo situacijo otroka 

oziroma ozadje težav otroka. Od učitelja je močno odvisno, koliko truda je sam pripravljen 

vložiti v posameznega učenca, kar se je pokazalo tudi v pogovoru o tej temi, saj so nekatere 

učiteljice pripovedovale o tem, da nikoli ne poiščejo pomoči zaradi učnih težav, druge pa jo 

tudi v takšnih primerih, konkretneje ob slabi splošni učni situaciji otroka, ter v primeru dolgo 

trajajočega nedela otroka in v primeru učnih težav na vseh področjih. 

 

 

6.2.10.3 Pričakovanja do socialnih pedagogov 

Zelo me je zanimalo tudi, s kakšnimi pričakovanji pridejo po pomoč k socialnemu pedagogu v 

svetovalno službo. Vprašanje sem zastavila tako socialnim pedagoginjam kot učiteljicam.  

Socialne pedagoginje so opozorile na nerealnost pričakovanj:  

  

»Včasih se pričakuje tako nemogoče, da imam kar eno čarobno palčko in da bo vse 

 boljše« (SP3).  

 »Tudi učitelji pridejo, ampak oni pridejo še prevečkrat v smislu »začaraj mi, neki 

 naredi«. Niso realna, ne, oni velikokrat poudarjajo: »Ti si stroka, ti povej.« Se pravi – 

 mi moramo vedeti vse« (SP1).  

 »Včasih so pa tudi nerealna, ker učitelji pričakujejo, da bomo napisali kakšne recepte, 

 rešili stvar takoj« (SP5).  

 

Dve socialni pedagoginji sta poudarili, da so bila pričakovanja tistih, ki pridejo po pomoč, 

nerealna predvsem na začetku, ko sta se zaposlili, danes pa se učitelji že bolj zavedajo, da se 

otroka ne da spremeniti v eni uri, hkrati pa je v povezavi s tem ena izmed njiju razmišljala o 

tem, da si  moraš sam kot socialni pedagog postaviti neke meje in pravila: 

  

 »Na začetku, ko sem bila tukaj, so mi jih vozili: »No, lej, tega tukaj ti zdaj zrihtaj, 

 nemogoč je.« Potem ko si nekaj časa tukaj v šoli, ko imaš nekaj kilometrine, let za 

 sabo, si že postaviš neka pravila, kdaj pripeljat, kdaj pa ne, zato jih tudi tako več ne 

 vozijo sem, večina, no« (SP2).  
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Predvsem tri so kot problem izpostavile prelaganje odgovornosti učiteljev na svetovalne 

delavce:  

 »Veliko je prelaganja odgovornosti« (SP1). 

 »Ja, točno to, ja, včasih se mi res zdi« (SP5).  

 

Socialne pedagoginje so problematizirale, da ne zmorejo biti vedno na voljo, še bolj pa to, da 

učiteljem lahko pomagajo, ne morejo pa delati namesto njih: 

  

»Včasih imam jaz tudi starša na razgovoru ali pa dostikrat kakšen učenec piše test in 

 ne morem biti vedno na voljo, skočiti in iti. Je pa še to dejstvo, dejansko lahko jaz to 

 naredim, se pogovorim z učenci, ampak še vedno ostane učitelj tisti, ki je v 

 razredu in ima avtoriteto in vodi potek in proces pouka« (SP3).  

 

So pa socialne pedagoginje na tej točki omenile tudi konkretna pričakovanja, s katerimi 

pridejo učitelji k njim po pomoč, in sicer:  

– razbremenitev učitelja in ostalih učencev; 

– izpoved učitelja  

(»Ja, mogoče tudi en pogovor z njimi, da jih malo razbremeniš, mogoče je velikokrat 

že to dovolj, da jih samo poslušaš. To se mi zdi, da jim manjka« (SP4).); 

– umik otroka iz razreda;  

– pogovor z učencem – v smislu, da se pomiri, ozavesti nepravilnost dejanja; 

– iskanje načinov, ki bi delovali pri posamezniku; 

– vzpostavitev sodelovanja s starši v primeru večjih stvari in 

– rešitev situacije. 

Nobena izmed intervjuvanih učiteljic se ni pri tem vprašanju dotaknila opredeljevanja svojih 

pričakovanj kot realnih oziroma nerealnih, temveč so odgovarjale z navajanjem konkretnih 

pričakovanj do socialnih pedagogov. Pet učiteljic je izpostavilo, da pridejo k socialnemu 

pedagogu po nasvet, napotek za ustreznejše ravnanje z otrokom ali usmeritev pri svojem delu. 

Dve učiteljici sta izpostavili tudi, da pričakujeta, da socialni pedagog v prvi vrsti pomiri 

otroka. Zgolj ena je omenila, da pričakuje, da socialni pedagog prevzame delo z otrokom, 

ostale pa so bolj izpostavljale, da iščejo ustrezno pomoč, ki bi jim pomagala, da bodo zmogle 

same rešiti situacijo z otrokom, če pa to ne bo delovalo, pa se bo aktivneje vključil še socialni 

pedagog. Kot pričakovanje so omenile tudi timsko delo, pridobitev strokovnega mnenja, drug 

zorni kot, razlago čustvenega doživljanja otroka, vodenje pogovora s starši. 

 

6.2.10.4 Izkušnje sodelovanja  učiteljev s socialnimi pedagogi 

Vlogo in doprinos socialnih pedagogov v svetovalni službi pa sem raziskovala tudi skozi 

pogovor z učiteljicami glede njihovih izkušenj, ki jih imajo s sodelovanjem s socialnimi 

pedagogi.  

Štiri intervjuvane učiteljice so poudarile, da s socialnimi pedagogi sodelujejo zelo pogosto, 

pravzaprav kar dnevno:  

  

»Še kar dosti tega sodelovanja z njo, no, jaz moram reči, da zelo veliko sodelujem, no« 

 (UČ3.1).  
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Vse so pripovedovale o pozitivnih izkušnjah sodelovanja z njimi:  

  

»Moje izkušnje so fenomenalne, no« (UČ3.2).  

 »Ja, imam, karkoli sem vprašala, naj bo socialno pedagoginjo, mi je dala res en 

 strokovni odgovor, ali pa celo priskočila, ni ji bilo žal časa tudi za razredno uro v 

 razredu, ki sva jih imeli midve res ogromno prejšnjo generacijo« (UČ1.1).  

 

Intervjuvane učiteljice so govorile o tem, da jim je lažje reševati situacije otrok v timu, da se 

tudi otrok lažje iskreno odpre socialnemu pedagogu, da s sodelovanjem z njimi pridobijo 

odgovore zase, potrebno podporo in pomoč, usmeritve za delo, veliko znanja, ki ga lahko 

uporabijo pri svojem delu, v sodelovanju s socialnimi pedagogi vidijo veliko razbremenitev, 

med drugim tudi zaradi časovnih stisk, zaradi katerih se ne morejo posvetiti vsem učencem. 

Socialni pedagog jim je ogromna in nujno potrebna opora.  

  

»Res dobiš oporo, to mora obstajati« (UČ6.2). 

 »Ne znam si predstavljati dela brez prisotnosti socialnega pedagoga v šoli« (UČ3.2).  

 

Po njihovih izkušnjah so socialni pedagogi strokovno izobraženi, opremljeni z ustreznimi 

tehnikami, metodami, specialnimi znanji o najrazličnejših težavah in o tem, kam starše in 

otroke v določeni situaciji usmeriti. Izkušnje z njimi kažejo, da se lahko nanje zanesejo, da 

korektno opravljajo svoje delo in so sposobni rešiti različne situacije, da lepo ubesedijo stvari, 

da imajo več izkušenj s starši, da je njihov pristop do otrok prijeten ter da z njim dosežejo 

želene spremembe in uspehe. 

 

6.2.10.5 Največji doprinos intervjuvanih socialnih pedagoginj k inkluziji 

Socialni pedagogi so pri izvajanju inkluzije v osnovnih šolah pomembni, saj so, kot se je 

pokazalo v intervjujih, povezovalni člen med otroki, starši in šolo, hkrati pa so vezni člen tudi 

z zunanjimi institucijami, kar jim daje vpliv in možnost za spodbujanje, ustvarjanje inkluzivne 

prakse. Socialne pedagoginje svoj največji doprinos k inkluziji vidijo v tem, da so 

pripravljene na sodelovanje s starši, učitelji, da sodelujejo takrat, ko potrebujejo pomoč, da jih 

med sodelovanjem spodbujajo, opolnomočijo, posebej pomembno pa se jim zdi, da se 

posvetijo delu z učitelji, ki so inkluziji naklonjeni. 

 

 »Delaš s tistimi, ki to vidijo, no, sej imamo pa kar nekaj takih učiteljev, no« (SP2).  

 »Od 70 % strokovnih delavcev jih imam jaz 15 %, ki so, ki si želijo nekaj spremeniti, ki 

 si želijo in delajo in tudi če samo na svojem oddelku tako delajo, je to ena kapljica« 

 (SP6).  

 

Ena izmed intervjuvank je omenila, da se ji zdi za inkluzijo pomemben uvodni sestanek za 

celoten kolektiv, kjer predstavijo vsem vse otroke, in da znanja, ki jih sama pridobi v okviru 

dodatnih izobraževanj, deli z ostalim kolektivom: 

 

 »Po navadi tako, da na tematski konferenci vsa ta znanja, ki sem jih pridobila, potem 

 povem še ostalemu kolektivu … Imamo tudi poročila iz izobraževanj« (SP3).  

 

Ena izmed sogovornic svoj največji doprinos k inkluziji vidi predvsem v zaznavanju tistih 

učencev, ki jih učitelji spregledajo:  
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»Zdi se mi pomembno, da tisto, ko začutiš, da je otrok nekje ven padel, posebej te, ki 

 so bolj tihi, odmaknjeni, bolj a ne, ker teh tudi ostali učitelji ne opazijo, ker so pač 

 nemoteči, te poskušam nekako zaznati in jih vključiti v različne mreže« (SP2).  

 

Hkrati pa svojo ključno vlogo vidi tudi v vodenju treh aktivnosti, in sicer: skupine za 

razvijanje socialnih veščin, v okviru katere skupaj s specialno pedagoginjo delata z otroki, ki 

imajo težave z vedenjem ali vključevanjem v skupino; vodenju skupine Iskrice, kjer razvijajo 

veščine za to, da lahko otrok funkcionira, in pa v izvajanju programa Tačke pomagačke, kjer 

aktivnosti z otroki izvajajo s pomočjo živali. 

 

 »Gledava res otroke, ki jih imava, ni tako, da bi imeli vnaprej nek plan, ampak res 

 glede na otroke, kjer imajo težave, potem sproti vidiva, kaj in kako, in delava na tem« 

 (SP2).  

 

Slednja kot pomembni vlogi za ranljive učence vidi tudi v preventivnih razrednih delavnicah 

in individualnih srečanjih z otroki z različnimi težavami.  

 

Druga socialna pedagoginja pa je na tej točki izpostavila predvsem vodenje intervizije za 

učitelje, prek katere učitelje usmerja, da kritično ovrednotijo svoja ravnanja, hkrati pa 

pripisuje velik pomen tudi v aktivu, v katerem delujejo svetovalna služba in izvajalke dodatne 

strokovne pomoči: 

 

 »Zgled je tukaj zelo važen, me s svojim zgledom promoviramo inkluzijo, prek dela, 

 supervizij, intervizij z nekaterimi učitelji tudi napredujemo in nekateri so veliko 

 pripravljeni narediti« (SP6). 

 

 

6.2.11 USPOSOBLJENOST SOCIALNEGA PEDAGOGA 

V tej kategoriji predstavljam rezultate, ki so se pokazali v pogovoru s socialnimi 

pedagoginjami o tem, kako usposobljene se počutijo, kako vidijo svoj položaj socialne 

pedagoginje v svetovalni službi ter o kompetencah profila socialnih pedagogov. V povezavi s 

tem so se v pogovoru z njimi pokazale teme, kot so: začetniško delo, študij, 

samoizobraževanje, položaj profila socialnega pedagoga, kompetence, uporabne za mesto 

socialnega pedagoga v svetovalni službi, občutki nemoči, kompetence, ki bi si jih socialne 

pedagoginje še  želele, ter prednosti in slabosti profila socialnega pedagoga. 

 

6.2.11.1 Začetniško delo 

Dve sogovornici sta izpostavili težke začetke ob zaposlitvi znotraj svetovalne službe, 

konkretno sta omenili občutke neopremljenosti na začetku: 

 

 »Moraš prva leta delati zelo trdo, da dojameš sistem in si neke svoje tehnike, strategije 

 dobiš« (SP2).  

 »Če gledam novinca ali začetnika, bom sedaj tako malo posplošila, bi rekla, da  po 

 moje je vržen v morje vode in mora plavati … Tudi ko imaš starejše kolege, jih na 

 začetku gledaš zelo s spoštovanjem in sebe vidiš kot novinko, ki jim soliš pamet, a ne, 

 in to tudi začutiš, a ne« (SP6).  
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Zaradi tega ena meni, da bi začetnik potreboval oporo pri nabiranju izkušenj:  

  

»En novinec, začetnik rabi dobrega mentorja, da lahko spelje, dobrega mentorja, 

 takega, ki se zavzame« (SP6). 

Kar tri intervjuvane socialne pedagoginje so izpostavile, kako zelo pomembne so izkušnje, ki 

jih potem pridobivaš z leti, saj ti pri delu zelo pomagajo: 

 »Z leti, ko imaš več kilometrine, vidiš, da ja, saj je treba delati, spremljati, ampak da 

 se kakšne stvari tudi same uredijo. Bolj dobiš občutek, kaj takoj prijeti in kako« (SP2).  

 »Z leti pa res dobiš eno širino, mogoče z leti tudi postaneš bolj človeški in sočuten« 

 (SP1).  

 

Tretja pa je v zvezi s tem izpostavila predvsem potrebnost pravih izkušenj, izkušenj iz prakse 

in ne tistih znotraj učilnice prek izvajanja pogovorov z vrstniki v času študija:  

  

»Brez izkušenj ne gre, ampak ne v smislu nekih laboratorijskih, se mi zdi, na faksu, ko 

 imaš ti svoje kolege za neke udeležence, to je tema, ker je to le laboratorij varianta, a 

 ne, ti rabiš izkušnje s terena« (SP6).  

 

Izpostavila pa je tudi evalvacijo kot nujno potrebno pri nabiranju izkušenj:  

  

»Te izkušnje morajo biti podprte z analizo in evalvacijo in potem ti pridobivaš na 

 kompetentnosti, ker lahko popravljaš, nekaj kar ni bilo v redu, recimo pri tvojem 

 načinu vodenja ali pa v načinu komunikacije« (SP6). 

 

 

6.2.11.2 Študij 

Štiri intervjuvane socialne pedagoginje so izpostavile, da je študij zgolj osnova, neka 

teoretična podlaga, usmeritev, kljub temu pa so tri iz časa študija navedle uporabnost: 

predmetov socialnopedagoških intervencij in teoretičnih pojmovanj težav v socialni 

integraciji; prakse; tabora v okviru doživljajske pedagogike; znanj o skupinski dinamiki, 

vodenju pogovora v različnih situacijah, komunikaciji, čustvih in razvoju otroka. 

Ena od sogovornic je omenila, da je bilo v študiju veliko povedanega o zavodski vzgoji, 

pogrešala pa je znanja, povezana z delom v šoli, vendar pa je hkrati izrazila zavedanje o tem, 

da je nemogoče, da bi študij študenta pripravil na vse mogoče situacije: 

 

»Sedaj, ko razmišljam, je pa težko, da bi te fakulteta pripravila na vse, kar te čaka na 

 nekem delovnem mestu, ker je to pač nemogoče … Ker delokrog socialnega 

 pedagoga je zelo velik, ne vem, lahko delaš od nevladnih organizacij do šole, doma 

upokojencev, vzgojnih zavodov, ni da ni, nemogoče je« (SP2).  

   

Omenjena pa je bila tudi potreba po povečanju prakse: 

 

 »V samem študiju bi morali imeti eno leto samo za pridobivanje izkušenj« (SP6). 
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6.2.11.3 Samoizobraževanje 

Praktično vse intervjuvanke so pri pogovoru o tej temi izpostavile, da brez stalnega 

samoizobraževanja pri tem delu ne gre: 

 

  »Da bi pa rabila kakšno izobraževanje, pa ja, mislim, da se moramo izobraževati celo 

 življenje« (SP5).  

 »Ko jaz nečesa ne vem, grem in se naučim, ker jaz moram vedeti, ker potem lahko 

 šele pomagam« (SP1).  

 »Je pa tako, skos bi se morali učiti, tisoč stvari bi še rada vedela« (SP4).  

 

Ena je izpostavila, da ima tudi tukaj velik vpliv človek sam oziroma njegova osebna 

angažiranost za delo, saj je zelo odvisno, kaj iz izobraževanj vzame zase:  

 

 »Kompetence se pridobivajo z izkušnjami, z znanjem, seveda z izobraževanjem tudi, 

 ampak ne s piflarijo, ampak z debato, da izmenjuješ mnenja, da probaš povezati 

 teorijo s prakso« (SP6).  

 

Večina sogovornic je izpostavila tudi konkretna izobraževanja, ki so se jih udeležile in jim 

pridejo prav pri njihovem delu, in sicer sta dve opravili transakcijsko analizo, omenjale pa so 

tudi specializacijo geštalt družinsko psihoterapijo, podiplomski študij s področja avtizma, 

realitetno teorijo izbire, specializacijo za avtistične motnje, NLP (nevrolingvistično 

programiranje), izobraževanja o vseh posebnih potrebah in vključevanju drugačnih. 

 

 

6.2.11.4 Položaj profila socialnega pedagoga 

Zelo me je zanimalo, kaj konkretno menijo socialne pedagoginje o svojem položaju znotraj 

svetovalne službe. Večina je izpostavila pozitivne misli glede tega:  

– dve sta povedali, da se počutita sprejeti  

(»Ja, absolutno« (SP4).  

»Ma, meni se zdi sprejet … se počutim sprejeto« (SP5).);  

– dve sta izpostavili, da imata občutek, da sta upoštevani  

(»Da upoštevajo moje mnenje, no, v redu« (SP5).  

»Se mi pa zdi, da sem si v teh letih nekako ustvarila, da me upoštevajo, da lahko 

povem svoje mnenje na konferencah, tako da se me posluša, se me vpraša« (SP2).);  

– ena je povedala, da se ji zdi njen položaj odličen in da je po njenem mnenju socialni 

pedagog prava izobrazba za to mesto  

(»Drugače pa kot socialna pedagoginja se meni zdi tako, odlično, da sem v svetovalni 

službi, se mi zdi odlično … Moj občutek je dober. Jaz sem na pravem mestu s pravo 

izobrazbo« (SP1).);  

– ena pa je omenila, da ima dober status in da občuti spoštovanje s strani ostalih  

(»Ja, jaz mislim, da imam status, da imam v redu izhodiščni položaj, da imam neko 

spoštovanje kolegov, da pa sem kdaj tudi, tako kot ena, kako naj temu rečem, hm, ena 

točka, pri kateri se vse lahko izrazi. Drugače pa ja, mislim, da so me vzeli kot nekoga, 

ki ima določene kompetence, znanja, veščine, ki lahko v kakšnih zelo težkih situacijah 

ukrepam, no« (SP6).). 

  

Tri intervjuvane socialne pedagoginje so izpostavile, da jih pogosto pokličejo z drugačnim 

nazivom, omenjale so predvsem naziva psihologinja in socialna delavka:  
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 »Ja ja, čeprav meni včasih rečejo kar psihologinja, ker je bila pred mano na tem 

 mestu  psihologinja. In v začetku sem kar popravljala, zdaj pa ne več« (SP3).  

 »Še je kakšen, ki reče, da sem socialna delavka, ampak jaz se to ne sekiram« (SP2).  

 »Še vedno mi kdaj rečejo socialna delavka, tudi na vratih piše socialna delavka, 

 ampak  mene to nič ne moti. Meni se socialni delavec, socialni, specialni, pač itak vsi 

 delajo z ljudmi, da bi zaradi tega v luft skočila, ker me je nekdo narobe naslovil, 

 zadnja stvar, a ne« (SP1).  

 

So pa vse poudarile, da pravzaprav ni pomembno, kakšen profil imaš, ampak kakšen si kot 

človek, kakšna je tvoja osebnost, koliko si pripravljen vložiti v svoje delo, koliko si osebno 

angažiran za delo, ki ga opravljaš, in koliko si se pripravljen ob delu dodatno izobraževati: 

 

»Saj ni važno, kdo od profila tukaj sedi, važno je, da ti človeku nekaj daš, ko pride, in 

da spelješ ali razgovor ali kakršnokoli pomoč pač rabi« (SP3).  

 »Pa če si socialni, specialni pedagog ali psiholog, tukaj to potem nobenega več ne 

 zanima« (SP2).  

 »Odvisno je pa tudi, kaj ti kot socialni pedagog ponujaš, kakšen je tvoj nabor, kako je 

 širok. Če boš samo čakal, da te bo nekdo rabil, lahko čepiš, a ne« (SP1). 

 »Se mi zdi, da tukaj vseeno ne bi toliko izpostavila profila, se mi zdi vseeno, da je zelo 

 odvisno tudi od posameznika« (SP6).  

 

Hkrati so tri med njimi izpostavile tudi, da kot začetnik nimaš statusa in da moraš ne glede na 

profil trdo delati, da si pridobiš svoje mesto:  

  

»To si tudi sam narediš, a ne, ne glede na renome, a ne. Ne moreš ti, zdej ker si 

psiholog in je to nek večji renome, boš pa zdaj po defoltu prišel in te bodo spoštovali. 

Nikakor, to si mora vsak kot oseba narediti in pridobiti« (SP2).  

 

Tri sogovornice pa so se konkretneje dotaknile same primerjave njihovega profila z drugimi v 

svetovalnimi službami:  

– dve sta izpostavili prednost psihologov pri zaposlovanju zaradi zmožnosti opravljanja 

testov  

(»Se mi zdi, da radi jemljejo psihologe, ker lahko oni tudi testiranja opravljajo, ker 

morajo drugače za to delo nekoga dodatno najeti, tako da to je mislim da ena majhna 

prednost psihologov, se mi zdi da jih je tudi več kot socialnih pedagogov (SP4). 

Psihologi so pa v šolah potrebni in jih izključno zato zaposlujejo, ker je test 

nadarjenosti draga stvar in jih ne morejo kupovati toliko, kolikor jih rabijo« (SP1).); 

– ena je poudarila večjo potrebnost specialnih pedagogov zaradi obravnave otrok s točno 

določenimi diagnozami, ki so vidne  

(»Specialni pedagogi, a ne, so prišli iz šol s prilagojenim programom, a ne, in oni se 

ukvarjajo s točno določenimi diagnozami, ki so vidne, in to, kar je vidno, je otipljivo in 

je potrebno. Socialni pedagogi se pa ukvarjamo z vedenjskimi in čustvenimi težavami, 

a ne, in te so vidne na način, ki pa učiteljem in šolstvu niso všeč« (SP1).);  

– druga socialna pedagoginja pa je izpostavila večjo moč tako psihološke kot tudi 

medicinske in specialnopedagoške stroke  

(»Naša stroka nima moči, formalnopravne zagotovo ne. Medicinska stroka jo ima, pa 

psihološka, tudi specialnopedagoška veliko bolj kot naša, se pravi vsi ti trije profili so 

veliko bolj uveljavljeni kot socialni pedagog« (SP6).).  
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Ta socialna pedagoginja zelo kritično gleda na upoštevanje sebe kot socialne pedagoginje in 

izpostavlja manjvrednost svoje stroke že v tem, da je treba za otroka s težavami izvesti 

diagnostiko, ki je specialnopedagoška oziroma psihološka, v čemer vidi razvrednotenje stroke 

socialnih pedagogov: 

 

 »Če ni specialnopedagoške ali pa psihološke diagnostike, potem itak ne more dobiti 

 pomoči. Kar se pravi, da moja socialnopedagoška stroka v tem primeru sploh ne velja, 

 brez tega da ga dam k pedopsihiatru izvest to diagnostiko … Pa jaz sem socialna 

 pedagoginja, ki sem se cel študij ukvarjala s tem, da prepoznam vedenjsko čustvene 

 težave in da ta kvalitativni intervju z otrokom in starši in nek polstrukturiran 

 vprašalnik o vzgoji, o načinu, ni dovolj za diagnostiko, ni, ne« (SP6). 

 

6.2.11.5 Kompetence, uporabne za mesto socialnega pedagoga v svetovalni službi 

V okviru te teme sem socialnim pedagoginjam zastavila tudi vprašanje, katere kompetence 

vidijo kot ključne za njihovo delo znotraj svetovalne službe na šolah.  

Izpostavile so mnogo stvari, ki sicer ne sodijo pod kompetence, vendar jih kljub temu 

predstavljam tukaj, saj so tako odgovarjale na zastavljeno vprašanje.  

Pogosto so omenile pomembnost izhajanja iz trenutne situacije posameznika, torej izhajanje 

iz tukaj in zdaj ter velik pomen sposobnosti vživljanja v drugega, poleg tega pa so poudarile 

pomembnost fleksibilnosti, hitre odzivnosti, komunikativnosti, iznajdljivosti, kreativnosti, 

osebne odgovornosti, multipraktičnosti, odprtosti, strokovne avtonomnosti, kompetence 

vzpostavljanja dobrega in zaupnega odnosa, celostnega pogleda in obravnave, pa sposobnost 

vodenja pogovora, vključevanja v skupnost.  

Kot pomembno pri delu so omenile tudi:  

– načrt pomoči;  

– ločitev strokovnega od osebnega  

(»Da probaš tudi ločiti, kaj je strokovno, kaj je osebno. Ker določeni napadi, ki 

pridejo, da jih ne vzameš osebno« (SP3).);  

– spremljanje ravni komunikacije; 

– prijaznost 

(»Ostane ti to, da si ti z otrokom prijazen, da pomagaš kolikor pač sam lahko« 

(SP3).);  

– zavedanje meja svojih zmožnosti;  

– ustvarjanje lestvice pomembnosti sam pri sebi  

(»Kar mi pomaga, je to, da imam nekako narejeno neko lestvico, kaj mi je pomembno 

pri mojem delu« (SP2).);  

– uporabo humorja  

(»Kar sem se v tem času naučila, je to, da poskušam otroke poslušat … da kdaj 

obrnem kako stvar na hec, a ne, ker mogoče včasih stvari vidijo bolj dramatično, kot 

potem res so« (SP2).);  

– zagotovitev časa;  

– poklicna orientacija  

(»Kompetenca, ki jo imam in se mi zdi vedno bolj pomembna, je tudi poklicna 

orientacija« (SP2).); 

– delo na odnosih, čustvih;  

– delo na lastnih šibkih in močnih področjih. 
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Dve intervjuvanki sta izpostavili, da jima pri delu zelo pomagajo izkušnje z delom z otroki s 

posebnimi potrebami, ena ima osebno izkušnjo s hčerko in delom v vzgojnem zavodu, kar 

vidi kot prednost, druga pa je več let delala v prilagojenem programu, kjer si je nabrala bogate 

izkušnje z raznolikimi otroki: 

 

 »Moj velik plus je recimo, da sem delala v zavodu in to mi štejejo učitelji za veliko 

 prednost. Kot socialni pedagog si najbolj potreben, razumljen in upravičen v 

 vzgojnem zavodu« (SP1).  

 

Ena je izpostavila tudi, kako zelo prav ji pri delu pride izkušnja materinstva:  

 

 »Dodatno vrednost pri mojem delu je prinesla tudi materinska vloga, sploh pri delu s 

 starši, te veliko bolj vzamejo, če vejo, da si starš, vejo, da si šel čez vse uno in te  bolj 

 resno vzamejo« (SP6). 

 

 

6.2.11.6 Občutki nemoči 

Vse (razen ene intervjuvanke) so med pogovorom o kompetencah omenile tudi občutke 

nemoči, do katerih neizogibno občasno pride pri njihovem delu. Večina se kljub znanju, 

opremljenosti z metodami, tehnikami in opravljenimi izobraževanji na različne teme čuti 

nemočno v primerih nespodbudne domače situacije otrok, ko so starši nemočni oziroma 

izolirani od okolja in se na njihovo pomoč ne morejo opreti: 

 

  »Ja, se, absolutno, kaj naj rečem, predvsem v takih dogodkih, ko otrok obiskuje našo 

 šolo, situacija doma je zelo težka in v bistvu nimaš možnosti nadomestit njegovih 

 staršev ali pa spremenit njegovih staršev« (SP3).  

 »Predvsem, kadar naletim na kakšne starše, pa ne da bi bili problematični v smislu, da 

 bi nekaj hoteli, ampak ko so tudi starši sami nemočni. Imamo tudi primere, ko starši 

 živijo dosti izolirani od okolja, v nekem svojem svetu in potem veš, v kakšnem ta  otrok 

 živi, pomagati pa mu ne moreš, a ne« (SP4).  

 »V primeru dela s starši, to mi je težko, predvsem s tistimi starši, ki so vzgojno 

 nemočni pa bi potrebovali tudi še kakšno konkretnejšo pomoč, no« (SP5).  

 

Ena intervjuvanka lastno nemoč občuti tudi pri delu z vedenjsko težavnimi otroki: 

 

  »Tudi v primerih z vedenjsko težavnimi otroki, ker jih nimaš kam napotiti tako« 

 (SP5).  

Spet druga pa svoje občutke nemoči opaža v primerih, ko spozna, da določenemu otroku ne 

zmore več pomagati, razlog za nezmožnost pomoči pa pripiše sistemu: 

 »Ko imam ta občutek, da bi jaz pa lahko vse rešila, a ne, ko bi še kar kaj naredila, pa 

 v resnici ne morem nič več narediti, ko vidim, da sem izkoristila vse razpoložljive 

 možnosti, takrat se čutim nemočno. Pač tako je, in da si ti naredil vse, kar je v tvoji 

 moči, ta nemoč pa pač na sistemski ravni, ko ne moreš kaj dosti spremeniti« (SP6). 
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6.2.11.7  Kompetence, ki bi si jih socialne pedagoginje še želele 

Socialne pedagoginje sem spraševala tudi glede kompetenc, ki jim manjkajo – ali bi si jih 

želele imeti in ali menijo, da bi jim pomagale. Njihovi odgovori so bili zelo različni, vendar so 

večinoma govorile o pomanjkanju znanja na določenem področju, in sicer so omenile 

predvsem pomanjkanje znanja o: računalnikih, poklicni orientaciji, pravu in zakonih, 

Aspergerjevem sindromu, Tourettovem sindromu, obsesivno-kompulzivni motnji, avtizmu. 

Poleg tega pa je ena izpostavila tudi, da ji manjka poguma za nastopanje pred skupino, druga 

bi si želela več sistematičnosti in potrpežljivosti, tretja pa več odločnosti in več kompetenc v 

zvezi v vzpostavitvijo stika z zelo zaprtim otrokom. 

 

6.2.11.8 Prednosti in slabosti profila socialnih pedagogov 

Socialne pedagoginje so med pogovorom o svojem položaju in usposobljenosti izpostavile 

tudi prednosti in slabosti profila socialnih pedagogov. Prednosti socialnih pedagogov vidijo v 

pridobitvi raznolikih znanj – izpostavile so predvsem znanje o skupinski dinamiki, čustvih, 

razreševanju konfliktov, znanje o socialnih interakcijah, znanje o vključevanju drugačnih, 

različnih in znanje o vedenjsko problematičnih.  

Kot prednosti profila so izpostavile tudi: 

– čut za ljudi; 

– odgovornost do dela; 

– sposobnost komunikacije; 

– sposobnost zaznavanja in upoštevanja ozadja  

(»Spet ne vem, ne, ali je to kvaliteta socialnega pedagoga, mogla bi biti, no, da 

upoštevaš celoto, ne pa samo tisti šolski del. To bi moral biti socialni pedagog 

sposoben« (SP6).);  

– pripravljenost za reševanje najrazličnejših primerov;  

– fleksibilnost; 

– iznajdljivost;  

– kvalitativna usmerjenost pri delu  

(»Bolj kvalitativno usmerjeni v smislu, da nismo toliko osredotočeni na neke 

vprašalnike, neko diagnostiko pa tako, da nam je več ta neformalni vidik, da malo 

mehčamo to« (SP6).);  

– prostovoljstvo;  

– pripravljenost delati na različnih področjih; 

– učljivost; 

– sposobnost razbremenitve situacije in težnja k delu na odnosih  

(»To se mi zdi kvaliteta socialno pedagoška, da včasih tudi razbremeniš situacijo, da 

se ne oziraš na to, kaj so pričakovanja šole, učiteljev. Da si upaš to, da delaš tudi 

samo na odnosu, če je to v tistem trenutku pomembno« (SP6).).  

 

Tri socialne pedagoginje so kot prednost izpostavile velik delokrog, ki ga ima profil 

socialnega pedagoga: 

 

»Delokrog socialnega pedagoga je zelo velik, ne vem, lahko delaš od nevladnih 

 organizacij do šole, doma upokojencev, vzgojnih zavodov, ni da ni, nemogoče je« 

(SP2). 

 »Mi smo pa bolj multipraktiki, nas lahko postaviš v zapor, vrtec, šolo« (SP1). 
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»Ja, v širini tega profila. Se mi zdi, da se pridobi dosti znanj, ne, je tako široko 

področje, no, širše kot psiholog ali pa pedagog, no, to se mi zdi, da v tem poklicu 

precej pomaga, no« (SP5).  

 

Obenem pa ena izmed intervjuvanih socialnih pedagoginj prednost vidi tudi v usmerjenosti 

socialnih pedagogov v problematiko, ki je za šolo moteča: 

 

 »To, kar je najbolj pereč problem pri nas, vedenjsko problematični, in tukaj imamo vi 

 največ znanj. Sigurno lahko najbolj v svojo korist obrnemo, a ne, ker se noben drug 

 profil ne usmerja toliko v to problematiko, ki pa je najbolj moteča v šoli, a ne« (SP2).  

 

Ena izmed intervjuvank svoj pozitiven doprinos v šoli vidi tudi v tem, da umirja pritiske, ki 

jih povzroča storilnostna naravnanost šol.  

  

 »Kot nek blažilec teh pritiskov znotraj, tega mislim, da druge stroke pa niti nimajo, a 

 ne« (SP6). 

Zgolj ena izmed socialnih pedagoginj ni uspela najti prednosti, ki bi jih pripisala profilu 

socialnega pedagoga. Meni namreč, da imajo pri tem velik vpliv dodatna izobraževanja.  

»Se mi zdi, da ta profil mi ni ne ovira ne prednost. Ma, ne vem, če bi lahko kaj rekla, 

to je bolj odvisno, koliko se še potem izobražuješ, v katero smer greš, kaj ti je blizu« 

(SP4).  

Le dve socialni pedagoginji pa sta med razmišljanjem o profilu socialnega pedagoga našli 

pomanjkljivosti tega, in sicer v pomanjkanju teoretične in pravnoformalne podlage stroke,  v 

pomanjkanju vpliva in moči ter v manjši sistematičnosti zaradi širine profila. 

  

 »Teoretsko smo pa podhranjeni in tudi formalnopravno … Kako do tega priti, no, ta 

 formalnopravni vidik je nekaj, kar nam manjka, no… To, da bi včasih imela malo več 

 vpliva in moči za kakšne stvari« (SP6).  

 

6.2.12 PODPORA S STRANI VODSTVA 

V tej kategoriji predstavljam odgovore socialnih pedagoginj na vprašanja glede podpore, ki 

jo prejemajo s strani vodstva, predvsem me je zanimalo, ali so s podporo zadovoljne, s čim 

konkretno so zadovoljne in ali bi si želele pri tem še kakšnih sprememb. 

Tri intervjuvanke so v pogovoru o podpori vodstva izpostavile velik vpliv oziroma veliko 

vlogo vodstva in posledično pomembnost dobrega sodelovanja z vodstvom: 

  

»In to je veliko vredno, je veliko lažje delati, ker imamo dobro vodstvo« (SP4).  

 »Ima pa pri tem veliko vlogo, saj mora z vsem soglašat, a ne, je veliko odvisno od nje. 

 Je zelo pomembno, da z njo dobro sodeluješ« (SP2).  

 »Večkrat je pomembnejši posluh, da te nekdo sliši in tako, kot recimo kakšni 

 materialni pogoji« (SP5). 

 

Pet intervjuvanih socialnih pedagoginj je pripovedovalo o dobri podpori vodstva tako, kar se 

tiče izobraževanj kot tudi pripomočkov, materialov, denarnih sredstev: 
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 »Izjemno dobro podporo imam« (SP3). 

 »Jaz moram reči, da naše vodstvo ima posluh za to … nimam nobenih pripomb, 

 dobimo, kar potrebujemo« (SP4).  

 »Tudi pri materialih imamo kakšne eksotične, npr. lego pripovedovanje, a ne, zdaj 

 imamo tudi projekt delo z živalmi« (SP2).  

 »Vedno vedno je posluh, finančno vedno« (SP1). 

 »Ja ja, materialno logistično ja« (SP6).  

 

Dve pa sta izpostavili tudi slabo podporo na določenih področjih, in sicer je ena omenila 

pomanjkanje potrebnih informacij s strani ravnatelja, druga pa občasno neupoštevanje stroke: 

 

»Drugače pa, včasih se počutim tako, kako naj rečem, preveč… mmm ... da dobim 

premalo podatkov s strani vodstva v zvezi s kakšno stvarjo, ne vem, kako kakšen učitelj 

 funkcionira ali pa od kakšnih pritožb in take stvari« (SP1). 

 »Hočem pa reči še to, da bi morali vseeno malo ločevati to menedžersko vodenje pa 

 številke pa to od nekega pedagoškega vodenja in vizije šole. Razumem, da so 

 ravnatelji v eni taki, včasih zelo neprijetni situaciji, ker jim morajo številke ustrezati 

 za to, da obdržijo zaposlene. Tukaj je stroka potem vedno spregledana, a ne, ker so 

 bolj pomembne številke« (SP6). 

 

 

6.2.13 ŠOLSKI SISTEM 

Med pogovorom s socialnimi pedagoginjami in učiteljicami o vseh zgoraj predstavljenih 

temah je neizogibno prišlo tudi do izpostavljanja dejstev, ki so na nek način povezana s 

šolskim sistemom, zato sem temu namenila posebno kategorijo, v kateri so zbrani predvsem 

odgovori glede slabosti, ki so jih intervjuvanke izpostavile v zvezi s šolskim sistemom, in 

njihovi odgovori glede sprememb, ki bi si jih v povezavi s tem želele v prihodnosti.  

 

 

6.2.13.1 Slabosti šolskega sistema 

Dve socialni pedagoginji sta izpostavili problem prenatrpanosti razredov, dve pa tudi 

prevelika pričakovanja do staršev:  

 

 »Konec koncev je šola tista, ki je podajanje znanja in snovi, ne en starš …  Mogoče 

 tukaj pa preveč pričakujemo od staršev, a ne« (SP1).  

 »Zdi se mi, da šola s svojimi zahtevami nekatere starše preveč obremenjuje … Včasih 

 niso dovolj pogumni, da bi stali za svojim otrokom, ampak želijo ugoditi šoli, 

 učiteljici« (SP6).  

 

Drugače pa so izpostavljale bolj svoja osebna mnenja, ki se med seboj niso ponavljala, in 

sicer so kot slabosti omenile:   

– majhno razpoložljivost ur pomoči; 

– redko dodelitev socialnega pedagoga v primerih čustveno vedenjskih motenj otroka 

oziroma nasploh izogibanje poudarjanju čustvenih motenj; 

– zahtevnost snovi; 

– pomanjkanje supervizije za strokovne delavce; 

– preobremenjenost učiteljev predmetne stopnje; 
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– preveliko storilnost šole; 

– preobremenjenost svetovalne službe  

(»Dejansko je sistem tako naravnan, da so normativi svetovalne službe čisto do 

skrajnosti zapolnjeni, zategnjeni, včasih niti dihati nimaš časa … Ocenila bi, da  sem 

preobremenjena, da je veliko dela, da bi ga lahko opravljala zlahka dva človeka« 

(SP6).); 

– slabe šolske izkušnje mnogih otrok 

(»V šoli dobijo zelo zelo zelo veliko slabih izkušenj« (SP6).). 

 

Tudi tri učiteljice so med intervjujem izpostavile slabosti, ki jih same opažajo v šolskem 

sistemu. Izpostavile so:  

– preobremenjenost vseh profilov šole in posledične časovne stiske  

(»Jaz to pogrešam, ker med odmori je vseeno premalo časa, da bi lahko neko zadevo 

malo bolj poglobljeno, ne samo tisto sprotno« (UČ4.1).); 

– odvzem dodatnega pouka; 

– preveliko zahtevnost učnega sistema  

(»Sistemsko so stvari čisto narobe zastavljene, za moj pogled, no. Za moje pojme je 

učni sistem slovenski za neke, ne vem, pridne punčke, delavne … je zahtevno«  

(UČ2.1.).);  

– otroke, ki imajo težave in so brez odločbe, čeprav bi jo še kako potrebovali; 

– nepravično razdeljevanje ur dodatne pomoči  

(»Ure dodatne strokovne pomoči mogoče malo preveč porazdelile po zahtevah staršev 

in ne po posebnostih otrok, tega je mene strah. Tistih nevzgojenih, ki dobijo ure DSP, 

je v naši Sloveniji preveč in potem zmanjka ur za tiste, ki jih res potrebujejo« 

(UČ6.2).);  

– problem dolgotrajnosti procesov in dejstvo, da ima zaradi vsega tega marsikateri otrok 

negativno šolsko izkušnjo 

(»Otrok, ki ima težave, ne more čakat na stvari pol leta, v tem se mi zdi največji 

problem« (UČ3.1).  

 »Potem se to toliko vleče, učitelji opozarjamo, čas gre in je zamujenega zelo veliko« 

(UČ2.1). 

»Za tiste, ki imajo težave že v prvem razredu, pa je to začetek ene gonije, no, ker se to 

potem stopnjuje, a ne« (UČ6.2).).  

 

 

6.2.13.2 Potrebne spremembe šolskega sistema 

Kot sem že zgoraj omenila, so tako socialne pedagoginje kot tudi učiteljice med pogovorom 

govorile tudi o spremembah, ki bi si jih želele v šolskem sistemu.  

Dve socialni pedagoginji sta izpostavili, da zaznavata potrebo po dodatnem, vmesnem 

programu: 

 »Bi bili zelo veseli, če bi obstajal še kakšen program, ki bi bil tako, enakovreden 

 izobrazbeni standard, pa da bi bile tako manjše skupine otrok, pa bi se v manjši 

 skupini lažje dalo delati s temi otroki … Mogoče neka vmesna faza, pač pogovarjajo 

 se, da bi bilo dobro, da bi bil še kakšen program« (SP3). 

 »Da bi obstajala ena vmesna stopnja med šolo in vzgojnim zavodom, tako 

 kratkotrajno,  neka … » (SP5).  
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Poleg tega pa so omenile še potrebo po: 

– več urah pomoči pred izdano odločbo  

(»Opažamo da bi teh ur potrebovali ravno enkrat več, dokler ne pride do 

odločbe« (SP4).);  

– spremembah pri dodeljevanju strokovnega delavca otrokom s težavami  

(»Zadnjič smo govorili z eno predavateljico, ki pa je povedala, da se pri njih 

na Štajerskem pa to sedaj malo bolj uveljavlja. Ona je povedala, da oni kar 

sami predlagajo, da otrok rabi socialnega pedagoga, in potem ga dobijo« 

(SP4).);  

– večanju moči in avtoritete učiteljev in strokovnih delavcev v šolah  

(»Če recimo malo finski model pogledava, kako je tam zastavljeno, obratna 

situacija je, imajo učitelji in strokovni delavci res neko moč in tudi avtoriteto, 

da lahko res vplivajo na svoje delovne razmere. Mi še vedno delujemo tako, da 

mora biti neka avtoriteta in da se moramo zadevam ukloniti in mi smo navajeni 

tako« (SP6).). 

Želenih sprememb znotraj šolskega sistema pa so se dotaknile tudi tri učiteljice. Ena bi si 

želela spremembe v načinu poučevanja, in sicer stremi k poučevanju brez učbenikov in 

delovnih zvezkov, želi si več učenja v naravi. Druga si spremembe želi pri razredničarstvu, in 

sicer predlaga večletno razredničarstvo istemu razredu. Tretja pa si želi spremembe pri 

dodeljevanju odločb:  

 

 »Da bi mogoče več hiperaktivnih otrok, ki bi se jih lahko z neko metodo malo 

 prizemljenja s strani domačih, da ne bi bilo treba, da je toliko odločb« (UČ6.2.). 

 

Obenem pa si želi tudi, da bi se povečalo zavedanje o pomenu vzgojnega načrta in da bi se 

vpeljalo fizično, dobrodelno dela za vzgojno težavne otroke: 

  

»Bi si želela, da bi se sistem, no saj sistem se, kolektivi, da bi se zavedali, da je vzgojni 

 načrt, ki ga šola sprejme, izredno pomemben, kaj se notri napiše ... Bi bilo za 

 nevzgojene otroke, bom čisto iskreno povedala, ker vidim potem od petega do 

 devetega razreda, pouk potekal tudi tako, da če mi napišemo, da je pouk, ne samo 

 tukaj, ampak je tudi pomoč v kuhinji, pomoč hišniku, da se potem za te otroke lahko 

 poslužujemo tudi takih možnosti, takih sankcij, to fizično delo, dobrodelno delo« 

 (UČ6.2.). 
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7 RAZPRAVA 

Rezultati, pridobljeni na podlagi opravljenih intervjujev, so zelo obširni, saj sem jih 

predstavila zelo podrobno, zato se v tem delu posvečam predvsem razpravi o rezultatih, ki 

odgovarjajo na moja raziskovalna vprašanja. 

 

7.1 Interpretacija rezultatov 1. raziskovalnega vprašanja »Kako 
socialni pedagogi vidijo in razumejo koncept inkluzije ter kakšna 
so njihova stališča do tega koncepta, v čem vidijo prednosti in v 
čem slabosti?« 

Socialne pedagoginje, zajete v raziskavi, si inkluzijo interpretirajo vsaka na svoj način, seveda 

v skladu s svojimi pogledi in dosedanjimi izkušnjami. Vsem pa je skupno, da inkluzijo 

povezujejo z drugačnostjo, razumevanjem in sprejemanjem ter pomočjo pri vključevanju 

raznolikih in drugačnih. Intervjuvane socialne pedagoginje so v svojih opredelitvah inkluzije 

poudarile dve pomembni stvari. Prva je ta, da gre pri inkluziji za vse ranljive otroke in ne 

zgolj za otroke s posebnimi potrebami, torej, da je treba skrbno prepoznati težave otrok in 

poskrbeti za vključitev vseh. Nadalje so poudarile, da je pomembno okolje prilagoditi vsem 

možnim raznolikostim otrok. Intervjuvane socialne pedagoginje so torej izpostavile 

najpomembnejšo usmeritev inkluzije, ki jo Lauchlan in Greig (2015, str. 70) opredelita kot 

zavzemanje za vključenost vseh otrok, pri čemer posebej poudarita pomembnost vključenosti 

otrok tako na izobraževalnem kot socialnem področju. 

In glede na to, da se zdi intervjuvankam ključno za uresničevanje inkluzije skrbno zaznavanje 

drugačnosti otrok, sočutje, empatija, zavzemanje za vse otroke, sprejemanje otrok, takšnih 

kakršni so, in sposobnost vživljanja v zgodbo drugega, menim, da imajo pri tem veliko vlogo 

vsi odrasli pedagoški delavci. Slednji so s svojim odnosom do vseh otrok namreč zgled 

svojim učencem in njihovim staršem. Velik del pri ustvarjanju šolske klime je torej v rokah 

pedagoških delavcev, ki pa mora biti po mnenju ene izmed intervjuvanih socialnih pedagoginj 

za uresničevanje inkluzije odprta, tolerantna, sprejemajoča in predvsem taka, v kateri je 

pomemben prav vsak posameznik posebej. Tudi socialna pedagoginja, katere mnenje 

omenjam, je opozorila na to, da je za doseganje inkluzivne klime potrebno sodelovanje vseh 

vključenih v šolski proces. Hkrati pa sta v povezavi s tem dve intervjuvani socialni 

pedagoginji opozorili na nepovezanost teorije in prakse, na to, da se inkluzija na papirju 

obnese, realnost pa pokaže drugačno sliko. Bistveno vprašanje, ki se mi tukaj poraja, je, zakaj 

je temu tako oziroma zakaj inkluzija v praksi ne more zaživeti tako kot v teoriji. Glede na 

celoten pogovor s tema dvema socialnima pedagoginjama, konkretneje gre za socialni 

pedagoginji s šole 1 in šole 6, ugotavljam, da je velik problem na šolah, kjer sta zaposleni, v 

tem, da samo okolje – tako šolsko kot tudi širše – slabo sprejema ranljive otroke, ki 

potrebujejo dodatno pomoč in podporo. Še več – odnos do teh otrok je stigmatizirajoč in v 

tem vidim glavno oviro za boljše uresničevanje inkluzije. Kajti kot pravi Loughran (2012, str. 

102), je ravno edinstvenost vsakega otroka tista, ki določa proces inkluzije, zato je 

sprejemajoč odnos do otroka oziroma odprtost za odzivanje na njihove individualne potrebe 

in sposobnosti ključnega pomena. 

Vprašanje, ki se mi zato zastavlja, je tudi, zakaj sploh pride do odklonilnega odnosa do 

ranljivih otrok. To vprašanje ostaja odprto in smiselno bi ga bilo v prihodnosti še raziskati. 

Eden izmed možnih odgovorov, ki se je pokazal med opravljenimi intervjuji, pa je ta, da 
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ranljivi otroci za pedagoške delavce predstavljajo dodatno delo, kar sta kot problem 

izpostavili predvsem dve socialni pedagoginji. 

Tudi intervjuvane socialne pedagoginje se kot strokovne delavke soočajo s tem, kje sploh je 

tista meja, do katere je inkluzija pozitivna, kje je meja, do katere sploh vztrajati z vključitvijo 

določenega otroka. Namreč tri so izpostavile, da inkluzija ni dobra za vsako ceno in da je 

potrebna tehtna presoja, kdaj je za otroka še dobra in kdaj ne več. Intervjuvane socialne 

pedagoginje, ki so se dotaknile te teme, imajo težave predvsem pri otrocih z duševno motnjo, 

pri otrocih z avtizmom, ena pa je izpostavila primer otroka z Dawnovim sindromom. Vsi trije 

izpostavljeni primeri so primeri otrok, ki potrebujejo precej prilagoditev, pozornosti in 

pomoči učitelja znotraj razreda ter pomoči ostalih strokovnjakov znotraj šole. Očitno so te 

vključitve za obiskane šole težke, saj se zaposleni soočajo s težavami in se sprašujejo o tem, 

ali je za te otroke sploh dobro, da so na njihovi šoli, ali slednji dobijo, kar potrebujejo, 

oziroma  ali bi v za njih bolj prilagojenem okolju pridobili več.  

Kljub naklonjenosti socialnih pedagoginj do inkluzije pa sta dve intervjuvanki koncept tudi 

kritično ovrednotili. Njegovo slabost vidita predvsem v tem, da je meja, do katere vztrajati z 

vključitvijo določenega otroka, zelo težko določljiva. Drugo pomanjkljivost pa zaznavata v 

tem, da se pri izvajanju inkluzije prepogosto preveč usmerja na vedenjsko problematične 

otroke in posledično premalo na otroke, ki so tihi, zaprti vase in ki z ničemer ne opozarjajo 

nase, čeprav so pogosto ravno takšni otroci v hudih stiskah. Vse to priča o tem, da inkluzija 

obiskane šole postavlja pred določena vprašanja, hkrati pa mi dokazuje, da se obiskane šole z 

inkluzijo ukvarjajo, se ji posvečajo in delajo na tem, da bi jo realizirale v praksi. 

Dve socialni pedagoginji sta pri pogovoru o njunem odnosu do inkluzije pripovedovali tudi o 

preprekah, ki jih sami vidita kot ovire za doseganje inkluzivne prakse v šolah. 

Problematizirali sta prepogosto nudenje pomoči otroku izven razreda, preobremenjenost 

delavcev šole, preobremenjenost z birokracijo in posledično pomanjkanje časa za posvečanje 

inkluzivni praksi, prevlado medicinsko psihološkega modela in z njim povezanega 

kategoriziranja. Na drugi strani pa socialni pedagoginji vidita spremembe, ki se jim zdijo 

potrebne pri uveljavljanju inkluzije v šolah. Zelo pomembno se mi zdi razpravljati o njunih 

mnenjih, saj sta delavki v šolah in v praksi konkretno vidita, kaj bi bilo treba izboljšati 

oziroma spremeniti. V povezavi s tem se jima zdi nujno zmanjšanje števila otrok v razredu in 

hkrati uvedba dodatnega profila v razredu poleg učitelja. Omenili sta tudi potrebnost 

sprememb sistema v smeri, da bi bil slednji prilagodljivejši, da bi bolj upošteval posameznega 

učenca in njegova tako šibka kot močna področja. Poleg tega se jima zdita nujna okrepitev 

formalnopravne ravni in delo v smeri boljšega povezovanja teorije s prakso. Za doseganje 

boljše inkluzivne prakse se jima zdi ključno tudi ozaveščanje pedagoških delavcev o inkluziji 

in pridobivanje njihove naklonjenosti do te. 

 

7.2 Interpretacija rezultatov 2. raziskovalnega vprašanja »Kako na 
šolah udejanjajo inkluzijo, kako konkretno skrbijo za 
marginalizirane učence, s kakšno problematiko konkretno se 
srečujejo pri otrocih in kako se z njo soočajo?«  

Opravljeni intervjuji so pokazali, da so težave, s katerimi se soočajo otroci in posledično 

zaposleni v šoli, zelo raznolike. Še vedno se najpogosteje omenja otroke z učnimi težavami, 

kot ranljive pa so intervjuvanke največkrat omenile tudi otroke z vedenjskimi in čustvenimi 

motnjami, otroke z dolgotrajnimi boleznimi, učence tujce … Opazimo lahko, da gre za otroke, 
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ki v določenem pogledu odstopajo od ostalih vrstnikov, pri čemer njihova ranljivost 

nemalokrat vpliva tudi na učni uspeh, ki pa je v šolskem prostoru kljub vsemu še vedno 

najpomembnejši.  

Rezultati moje raziskave so izpostavili tesno povezanost težav otrok v domačem okolju 

oziroma v njihovi družini z njihovo šolsko oziroma učno situacijo. Podobno Resman (1999) 

pripoveduje o tem, da se glede na izkušnje in preučevanje ve, da se pri učencih z večjimi 

težavami pogosto neugodne domače razmere in šolske okoliščine med seboj dopolnjujejo, da 

pa sta delež, ki ga ima pri tem družina, in delež, ki ga ima šola, odvisna od posameznega 

primera. Ugotavlja, da čeprav gre za učence, ki so različnih starosti, spola, ki so poučevani s 

strani različnih učiteljev in prihajajo iz različnih socialnih okolij, toda vsem je skupno, da 

živijo v težkih socialnih okoliščinah, imajo probleme s šolo ter težave s poukom in učenjem 

(Resman, 1999, str. 86).  

Otroci z neurejenimi družinskimi razmerami, ki živijo v nespodbudnem domačem okolju in 

pri katerih se šola ne more opreti na starše, so bili tako s strani socialnih pedagoginj kot 

učiteljic omenjeni kot otroci, ki jim predstavljajo izziv. Kar trem socialnim pedagoginjam in 

štirim učiteljicam pa največji izziv predstavljajo vedenjsko izstopajoči otroci, ki so se tako 

izkazali kot skupina otrok, ki glede na moje rezultate obiskanim šolam predstavlja največji 

izziv. Prav tako Bečaj (1999, str. 348) ugotavlja, da si učitelji največ pomoči želijo pri 

vedenjski problematiki, pri obravnavi vedenjsko težavnih otrok, njihovem vodenju, delu z 

nesocialnimi in nemirnimi otroki. Tako ugotavljam, da je to problem večine obiskanih šol, 

poleg tega pa so intervjuvanke večkrat poudarile, da se tudi na drugih šolah, s katerimi 

sodelujejo, srečujejo s podobnimi izzivi. Zelo zanimivo se mi zdi, da vedenjsko izstopajoči 

otroci predstavljajo izziv kar trem intervjuvanim socialnim pedagoginjam, saj naj bi bila 

socialna pedagogika stroka, ki je dobro opremljena za delo z vedenjsko in čustveno 

ranljivostjo otrok. Kot pravi Skalar (2000, str. 42), so področje delovanja socialnih pedagogov 

namreč otroci z motnjami v vedenju in osebnosti, za katere stroka socialne pedagogike 

uporablja manj stigmatizirajoče poimenovanje, in sicer otroci s težavami v socialni 

integraciji. 

 

Bistveno za inkluzijo je, kakšna je naravnanost pedagoških delavcev do ranljivih učencev, 

kako je za njih poskrbljeno oziroma kakšna pomoč in prilagoditve so jim ponujene. Za vse to 

se zavzema tudi koncept inkluzije. Kar se tiče udejanjanja inkluzije na obiskanih šolah, se mi 

zdi zaskrbljujoče dejstvo, da so kar štiri od šestih intervjuvanih socialnih pedagoginj govorile 

o tem, da na njihovih šolah nimajo koncepta, da so brez konkretnejših usmeritev in smernic. 

Omenjene so bile zgolj smernice svetovalne službe, ki so jim lahko v pomoč pri tem, drugače 

pa gre zgolj za navodila vodstva, predvsem pa za improviziranje. Iz tega lahko sklepam, da so 

zaposleni v šoli glede ravnanja z ranljivimi učenci prepuščeni samim sebi, svojemu občutku 

in skrbi me, kako je v primerih, ko pedagoški delavec ni naklonjen inkluziji oziroma 

drugačnim učencem, ko zanje nima razumevanja in empatije. In ravno naklonjenost do 

inkluzije oziroma ranljivih učencev je namreč na kar treh od šestih intervjuvanih šol 

zaskrbljujoča, in sicer zlasti zato, ker so tudi same intervjuvanke izpostavile, da imajo pri 

udejanjanju inkluzije ogromen vpliv zaposleni na šoli, njihov odnos, osebnost in 

pripravljenost za prilagajanje raznolikostim otrok. Štiri intervjuvane socialne pedagoginje so 

posebej izpostavile temo odnosa učiteljev do ranljivih in zgrožena sem, da so kar tri izmed 

njih pripovedovale o negativnem odnosu učiteljev: o tem, da v drugačnih učencih vidijo 

dodatno delo, saj so potrebne prilagoditve; o tem, da drugačne učence vidijo zgolj kot moteče 

in ne kot osebe, ki zmorejo; o izrazito storilnostni naravnanosti učiteljev, zaradi česar 

posledično učitelji premalo časa namenijo vzpostavljanju dobrega odnosa z otroki; o tem, da 

učitelji prehitro sodijo in označijo otroka, ne da bi raziskali njegovo ozadje, ki pa v večini 
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primerov igra ključno vlogo pri otrokovi uspešnosti in vedenju v šoli. Pomembnost odnosa  

izpostavlja tudi Opara (2005), ki pravi, da so ravno medsebojni odnosi tisti, prek katerih lahko 

učitelj pomembno vpliva na otroke, zato vidi odnose kot esenco pedagoškega dela, zmožnost 

vzpostavljanja empatije z otroki pa razume kot kvaliteto in uspeh učitelja. V nadaljevanju 

pomen odnosa učitelja z otroki podkrepi tudi z ugotovitvijo moderne psihoterapije, da učenci 

učitelja, ki zna z njimi vzpostaviti odnose empatije, sprejmejo več kot 40 % tistega, kar jim ta 

posreduje (od znanj, vrednot do stališč), medtem ko učenci tistih učiteljev, ki tega ne znajo 

oziroma ne zmorejo, sprejmejo zgolj 5 % (Opara, 2005, str 73). Tudi v priročniku Vključujoča 

šola – vodenje razreda za dobro klimo in vključenost (2017) lahko beremo o pomenu šolske 

klime za otroke, ki se nanaša na vzdušje in odnose v šoli, razredna klima pa na vzdušje, 

počutje in odnose v razredu, in sicer tako na odnose med učenci kot tudi na odnose učencev z 

učitelji. Razred ni opredeljen zgolj kot prostor, v katerem poteka učenje v ožjem pomenu 

besede, temveč kot prostor, kjer so otroci deležni socialnega učenja, vzgoje in oblikovanja 

samopodobe in prav zato je ključno, kakšni so v njem odnosi in kako se učenci počutijo. Za 

otrokovo dobro počutje pa je izrednega pomena občutek lastne vrednosti, ki je posledično 

dober temelj za občutek pripadnosti in vključenosti. K slednjemu lahko učitelj prispeva že 

zgolj tako, da svojim učencem pokaže, da mu je mar zanje, da jih spodbuja in jim sporoča, da 

so mu pomembni (Rutar Ilc, 2017, str. 4–8). 

Ko sem s socialnimi pedagoginjami raziskovala, kako pa vendarle na šoli udejanjajo 

inkluzijo, kako skrbijo za svoje učence, še posebej tiste ranljivejše, čeprav nimajo posebnih 

smernic, sem se nekoliko pomirila, saj so sogovornice omenile precej dejanj, s katerimi 

pomagajo otrokom. Udejanjanje inkluzije vidijo predvsem v zaznavanju ranljivosti otrok, 

prepoznavanju otrokovih težav, načrtovanju prilagoditev vsakemu posamezniku posebej, 

izdelavi individualiziranih programov, v diferenciaciji in individualizaciji, nudenju dodatne 

pozornosti in pomoči, sprožitvi postopka usmerjanja, v vključevanju otrok v čim več 

aktivnosti na šoli. Večina pa jih je pri vsem tem kot zelo pomembno izpostavila timsko 

sodelovanje vseh udeleženih oziroma tistih, ki so v stiku z otrokom. Vsa omenjena ravnanja 

se mi zdijo pomembna za uresničevanje inkluzije. Seveda pa je zelo odvisno, kako so ta 

ravnanja realizirana v praksi. 

Za mojo raziskavo je pomembno tudi spoznanje, da je pri udejanjanju inkluzije v šolah vloga 

svetovalne službe velika, saj povezuje vse pomembne udeležence med seboj – tako otroke in 

njihove starše kot tudi vse pomembne pedagoške delavce v šolskem prostoru in izven njega. 

Sodelovanje vseh omenjenih pa ima pri doseganju inkluzivne klime znotraj šole velik pomen. 

 

Rezultati so pokazali, da lahko svetovalna služba ogromno naredi v prid inkluzije prek dela z 

učitelji. Slednji namreč veliko časa preživijo z otroki in so za njih zelo pomembni, zato lahko 

svetovalni delavci z opolnomočenjem učiteljev veliko naredijo posredno tudi za otroke v 

razredu. Skalar (1996, str. 47) razmišlja o tem, da so se šolske svetovalne službe začele 

uveljavljati ravno zato, da bi razbremenile in bile v pomoč učiteljem. Resman (1999) piše o 

tem, da je učitelj nepogrešljiv za svetovalnega delavca, saj je edini od strokovnih delavcev 

šole, ki je vsak dan v neposrednem stiku z učencem. Prav tako pa je tudi svetovalni delavec 

nepogrešljiv za učitelja. Avtor namreč meni, da lahko svetovalni delavec s svojimi 

ugotovitvami in spoznanji pomaga učitelju razumeti otroka z vidikov, ki jih učitelj morda ni 

uspel zaznati, in s tehnikami, za katere učitelj nima časa, niti zanje ni usposobljen. V 

nadaljevanju svetovalnega delavca dojema kot osebo, ki učitelja informira o učenčevih 

intelektualnih sposobnostih, posebnostih njegovega družinskega življenja, njegovem 

funkcioniranju v  socialnih situacijah zunaj šole ter o drugih posebnostih otroka, ki jih v 

razredni situaciji ni moč opaziti (Resman, 1999, str. 148–153). Tudi Šebjanič Pupis (2007) 

razpravlja o tem, da četudi morda na videz vloga svetovalnega delavca ni tako izstopajoča, 
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kot je vloga ostalih sodelujočih v procesu izobraževanja otrok, je treba upoštevati dejstvo, da 

v procesu izobraževanja nihče drug nima toliko vpogleda v celotno problematiko otroka od 

njegovega vstopa v šolo pa do zaključka šolanja, kot ga ima ravno svetovalni delavec. Slednji 

je namreč prisoten v vsakem trenutku, ko je to potrebno – ali za otroka, ki se znajde v 

obremenjujoči situaciji, ki je sam ne zmore razrešiti, ali za učitelja, ki za ustrezno pomoč 

otroku potrebuje konkreten nasvet (Šebjanič Pupis, 2007, str. 225–226). 

Kot bistveno pri uresničevanju inkluzije v šolah pa se je pokazalo tudi delo svetovalne službe 

z otroki. Svetovalni delavec namreč nudi individualno obravnavo in pomoč otrokom, 

predvsem tistim ranljivejšim. Rezultati so pokazali, da je pri delu svetovalnega delavca z 

otroki bistvena predvsem skrb zanje, torej svetovanje tam, kjer potrebujejo pomoč, izdelava 

individualiziranih načrtov za vsakega izmed njih, podpora pri vključevanju v skupino, 

predvsem pa so intervjuvanke poudarile tudi pomembnost izhajanja iz situacije otroka in 

celosten pogled njegove zgodbe. Tudi Resman (1999) vidi osnovo svetovalnega dela v 

življenju otroka, ki se vrti okoli »njegovega osebnega razvoja (psihofizičnega razvoja in 

problemov, ki jih to prinaša) in njegove življenjske perspektive (med drugim tudi 

samopodobe); socialnega okolja in njegovega življenja v njem (šolsko socialno okolje, 

vrstniki, družina, dom); njegovega učnega (šolskega) in poklicnega dela in perspektive« 

(Resman, 1999, str. 139). 

 

7.3 Interpretacija rezultatov 3. raziskovalnega vprašanja »Kakšna je 
vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije, katere 
naloge so mu dodeljene in v čem vidi svoj največji doprinos?« 

Intervjuji so pokazali, da so naloge socialnega pedagoga znotraj svetovalne službe zelo 

obsežne, res pa je, da variirajo od šole do šole, saj sta razdelitev in obseg dela zelo odvisna od 

sistema šole, števila zaposlenih svetovalnih delavcev in posledično seveda tudi od njihovega 

profila. Zato je težko kar koli konkretneje posploševati, izpostavim pa lahko, da so se na 

podlagi intervjujev kot ključna področja pokazala: neposredno delo z otroki, ki imajo 

najrazličnejše težave in potrebujejo obravnavo v svetovalni službi; vpis prvošolcev; poklicna 

orientacija; reševanje vsakodnevnih, sprotnih situacij, ki se zgodijo na šoli; nudenje pomoči 

sodelavcem, še posebej učiteljem; sodelovanje s starši; sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

To so področja, ki so bila največkrat omenjena in jih opravlja večina na mestu socialnega 

pedagoga v svetovalni službi, ob tem pa se je izkazalo, da imajo še obilo drugih zaposlitev, ki 

pa se med intervjuvanimi socialnimi pedagoginjami zelo razlikujejo. Tudi Klinar (2000) je na 

delavnici socialnih pedagogov ugotovila,  da socialni pedagogi v šoli na mestu šolske 

svetovalne službe pokrivajo: delo z učenci, sodelovanje s starši, sodelovanje z učitelji, 

vodstvom šole in sodelovanje z zunanjimi institucijami. Pri tem, kaj, koliko in kako delajo 

posamezniki znotraj omenjenih področij, pa so razlike zelo velike. Zato je paleta del in nalog 

socialnega pedagoga kot šolskega svetovalnega delavca zelo široka in raznolika (Klinar, 2000, 

str. 46–47). To se je pokazalo tudi v mojih intervjujih, kot sem omenila že zgoraj. 

Ugotavljam, da so vsa omenjena področja, s katerimi se ukvarjajo socialni pedagogi znotraj 

šole, na nek način povezana z inkluzijo, sicer pa se mi zdita ključnega pomena naravnanost 

socialnega pedagoga do koncepta inkluzije in njegov trud, ki ga je pripravljen vložiti v svoje 

delo, da bo slednje zares inkluzivno naravnano. Pomembno pa se mi izpostaviti še besede ene 

izmed socialnih pedagoginj, ki pravi, da je večina v šoli usmerjena k učnemu uspehu in da 

zato svojo vlogo vidi predvsem v tem, da je protipol učni uspešnosti in da opozarja na pomen 

vzgoje in odnosov. Tudi Skalar (1996) poudari pomen vzgojne in odnosne vloge, ko ob 

drugih nalogah socialnega pedagoga kot njegovo vlogo navaja tudi kompenziranje in 
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pokrivanje tistih segmentov pedagoškega delovanja, ki so v zvezi s šolo izpostavljeni kot 

primanjkljaji, in sicer: opravljanje vzgojne in socializacijske funkcije, usmerjanje in 

upoštevanje otrokovega emocionalnega, socialnega in motivacijskega razvoja, zagotavljanje 

osebnega in celostnega pristopa k učencem (Skalar, 1996, str. 50). 

»Socialni pedagog ima v vzgojno-izobraževalnem procesu pomembno nalogo. Kot 

pomemben član svetovalne službe ima možnost spoznati učenca in se mu približati, mu 

pomagati pri uveljavljanju v razredu, razreševati probleme in ga pripravljati na širšo socialno 

skupnost. V sodelovanju z učiteljem lahko doseže, da se težave rešijo takoj, ko se pojavijo. 

Pomaga učencu, učitelju in je vezni člen med šolo in širšim okoljem« (Kraner, 2007, str 255). 

Skalar (1996) piše o tem, da nova šolska zakonodaja socialnemu pedagogu odpira novo 

področje dela, in sicer ravno področje integracije otrok s posebnimi potrebami. V zvezi z 

integracijo avtor meni, da je socialno vključevanje otrok enako pomembno kot njihovo 

vključevanje v izobraževalni proces. Po njegovem mnenju namreč socialna integracija deluje 

kot motivacija in dodaja, da šele učinkovita socialna integracija omogoča izobraževalno 

integracijo. Socialnega pedagoga dojema kot kompetentnega za usmerjanje in pospeševanje 

procesov socialne integracije (Skalar, 1996, str. 50). Tudi moja raziskava je pokazala, da so 

lahko socialni pedagogi kot del svetovalne službe pri uresničevanju inkluzije v šolah zelo 

pomembni, v prvi vrsti zato, ker so povezovalni člen med pomembnimi akterji: otroki, starši, 

šolo, skupnostjo in vsemi zunanjimi institucijami, ki sodelujejo pri pomoči in podpori 

posameznemu otroku. Izkazalo se je, da lahko socialni pedagogi največ v smeri inkluzije 

naredijo prek sodelovanja s starši, učitelji in otroki, s tem da z njimi delujejo preventivno prek 

raznih delavnic, pogovorov in da so jim hkrati na voljo takrat in tam, ko in kjer potrebujejo 

pomoč. Kot pomemben doprinos za inkluzijo se je izkazalo tudi timsko delovanje celotnega 

kolektiva šole. Njegov pomen prav tako izpostavi Kokovnik (2005), ko pravi: »In še nekaj se 

je ob tem projektu znova izkazalo za zelo pomembno: v šoli morajo biti strokovnjaki različnih 

profilov svetovalnih delavcev, povezanih v trdno delovno skupino z vodstvom šole v smislu 

šolske vizije in z učitelji v smislu iskanja optimalnih rešitev za vsakega učenca, za tiste s 

težavami in one brez njih« (Kokovnik, 2005, str. 45). Socialni pedagog je v tem timu lahko 

tisti vezni člen, ki spodbuja sodelovanje med vsemi, predvsem pa je tisti, ki lahko spodbuja 

ostale k vzpostavljanju inkluzivne klime v šolskem prostoru. Kot bistveno v moji raziskavi se 

je izkazalo tudi izobraževanje v smeri inkluzije za celoten kolektiv. Tudi tukaj lahko socialni 

pedagog opravi pomembno delo, saj lahko prek koordiniranja izobraževanj zaposlenih v šoli 

spodbuja k vključevanju tem, povezanih z inkluzijo.  

Rezultati so nadalje pokazali, da vsaka socialna pedagoginja drugače gleda na svoj doprinos k 

inkluziji. Sklepam, da je tukaj spet zelo odvisno od tega, katere naloge so jim kot socialnim 

pedagoginjam dane, še bolj pa je to odvisno od osebnosti socialnega pedagoga, njegove 

angažiranosti, vloženega truda v smeri želenih sprememb. Čeprav gre za različne prakse na 

šolah, menim, da je vsako izmed njih vredno izpostaviti, saj vsako, četudi minimalno ravnanje 

lahko pomeni velik korak k vzpostavljanju inkluzije.  

Kot svoj doprinos k inkluziji so tako omenjale še: pripravo sestanka za celoten kolektiv na 

začetku leta, kjer se podrobno predstavi vse otroke; udeležbo na raznolikih izobraževanjih, 

povezanih z inkluzijo in na podlagi teh priprava predavanj za šolski kolektiv; zaznavanje 

spregledanih učencev; vodenje aktivnosti, povezanih z inkluzijo, kot so skupine za razvijanje 

socialnih veščin in skupine za razvijanje veščin, ki jih otrok potrebuje za svoje delovanje; 

preventivne razredne delavnice; vodenje intervizije za učitelje; udeleževanje v aktivu 

svetovalnih delavk, kjer s svojim delom v smeri inkluzije slednjo promovirajo in so vsem 

udeležencem šole za zgled. Kot ugotavlja Šmit (1997), delo socialnega pedagoga v šolskem 
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prostoru izhaja iz razumevanja in prepoznavanja šolske dinamike in je pri tem usmerjeno k 

integrativni, podporni in usklajevalni funkciji na ravni celotne šole. Socialni pedagog tako 

opravlja mnogo skupinskih dejavnosti z učenci z namenom podpore, spodbujanja razvoja 

socialnih veščin in organizira mnoge aktivnosti, usmerjene v različne  vidike šolskega 

prostora. Z vsem tem lahko kakovostno spreminja šolo kot celoto: odnose, komunikacijo, 

vrednote, vizijo. Hkrati pa gradi na posameznikih in ranljivejših skupinah, ko nudi 

sistematično pomoč učencem s težavami pri socialni integraciji (Šmit, 1997, str. 72). 

 

7.4 Interpretacija rezultatov 4. raziskovalnega vprašanja »Kako 
usposobljene se počutijo socialni pedagogi na poti uresničevanja 
inkluzije, kaj jim pri tem pomaga in kaj bi morebiti še 
potrebovali?« 

Eno izmed mojih raziskovalnih tem predstavljajo tudi usposobljenost socialnih pedagogov in 

njihove kompetence. Rezultati kažejo na to, da se večina ob začetku zaposlitve v šoli ni 

počutila usposobljene, ravno nasprotno, kot bi bili neopremljeni, saj se jim študij zdi zgolj 

neka osnova oziroma teoretična podlaga, kot bistveno za delo svetovalnega delavca v šoli pa 

so poudarile izkušnje, ki so na začetku vsem manjkale. Vse intervjuvane socialne pedagoginje 

pa so ob tem poudarile tudi  pomen stalnega samoizobraževanja. Prav tako Resman (1996, str. 

9) stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje vidi kot eno temeljnih zahtev in potreb 

sodobnega svetovalnega dela. 

Kljub začetnim občutke neopremljenosti pa so pri primerjavi svojega profila z ostalimi v 

svetovalni službi vse izpostavljale pozitivne občutke, in sicer občutek sprejetosti, 

upoštevanosti, občutek spoštovanja s strani ostalih, občutek imetja prave izobrazbe za to 

delovno mesto. tri intervjuvane socialne pedagoginje so izpostavile, da kot začetnik nihče 

nima statusa in da je potrebno trdo delo, da si ga ustvariš. Poleg tega socialne pedagoginje 

menijo tudi, da so bolj kot sam profil pomembni naslednji dejavniki: človekova osebnost, 

njegov trud in pripravljenost za delo, dodatno delo in dodatna izobraževanja.  

Ne glede na sicer pozitivno vrednotenje svojega profila na mestu svetovalne službe v šoli pa 

ne morem mimo dejstva, da sta mi kar dve od šestih intervjuvanih socialnih pedagoginj 

zaupali, da sta že v iskanju druge službe, kar je zaskrbljujoče. Ena ni posebej izpostavila 

razloga, druga pa je omenila predvsem, da jo sistem tako omejuje, da ne more delati po svojih 

načelih, za katera pravi, da so inkluzivna, in da takega sistema posledično noče več podpirati. 

Zaveda pa se, da je problem, da bo kot dobra delavka zapustila sistem, pa vendar ta občutek 

nezmožnosti doseganja sprememb pri njej prevlada in jo stalno usmerja v razmišljanje o drugi 

službi. Tudi Bezić (2008, str. 74–75) je v svoji raziskavi med drugim raziskovala zadovoljstvo 

svetovalnih delavcev s svojim položajem. Pri vprašanju, ali bi, če bi lahko, zamenjali službo, 

se je problem pokazal ravno pri profilu socialnih pedagogov, saj bi slednji najpogosteje 

menjali službo, če bi imeli to možnost. 

Pri razmišljanju o profilih moram dodati, da imam sama občutek, da so specialni pedagogi še 

vedno tisti, ki so videni kot bolj usposobljeni za delo z otroki s težavami in s tega vidika v 

šolah tudi bolj potrebni. O tem govori Schmidt (2004, str. 66), saj ravno specialnega pedagoga 

navaja kot najpogostejšo ključno osebo pri integraciji/inkluziji, ki daje neposredno podporo 

učencu s posebnimi potrebami in učitelju. To sta izpostavili tudi dve intervjuvanki, zaradi 

česar tega sicer ne morem posploševati, se mi pa zdi, da ni ravno za zanemariti. Ena meni, da 

so specialni pedagogi v šolah potrebnejši zato, ker se ukvarjajo s točno določenimi 
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diagnozami, ki so vidne, medtem ko je za socialne pedagoge velja večja usmerjenost v otroke 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki pa so po njenem mnenju negativno videne, manj 

sprejete znotraj šol. Druga pa meni, da so druge (psihološka, medicinska in 

specialnopedagoška) stroke bolj uveljavljene kot stroka socialnega pedagoga in jim pripisuje 

večjo moč, kar zaznava že v tem, da je diagnostika, ki mora biti opravljena za pridobitev 

pomoči za otroka, ravno psihološka in specialnopedagoška. 

S socialnimi pedagoginjami smo govorile tudi o tem, katere kompetence se jim zdijo ključne 

pri delu na mestu svetovalnega delavca v osnovni šoli. Med drugim so omenile tudi 

kompetence, ki se mi zdijo pomembne tudi za inkluzijo in jih zato še posebej poudarjam: 

izhajanje iz trenutne situacije posameznika (izhajanje iz tukaj in zdaj); sposobnost vživljanja v 

drugega; celosten pogled in obravnava posameznega učenca; vključevanje v skupnost; 

kompetence vzpostavljanja dobrega in zaupnega odnosa; delo na odnosih, čustvih; delo na 

močnih in šibkih področjih. Omenjene kompetence prepoznavam v okviru seznama 

specifičnih kompetenc študijskega programa socialne pedagogike: poznavanje, razumevanje 

in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih teoretskih modelov; razumevanje 

procesov stigmatiziranja, marginalizacije in socialnega izključevanja ter njihovo 

preprečevanje; razumevanje različnosti kot kakovosti, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti 

ter drugih subkultur sposobnost neobsojajočega dela; strokovno delo, usmerjeno v življenjsko 

polje uporabnika (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 187). Velik poudarek pa so intervjuvanke v 

raziskavi dale tudi osebnostnim kompetencam, kot sem že večkrat omenila, so večji pomen 

dale osebnosti človeka kot profilu, ki ga ta ima. Osebnostne lastnosti, ki jim pridejo prav pri 

njihovem delu, so: fleksibilnost, hitra odzivnost, komunikativnost, iznajdljivost, kreativnost, 

osebna odgovornost, multipraktičnost, odprtost, prijaznost. 

Rezultati raziskave kažejo, da socialne pedagoginje svoj profil dojemajo v pozitivni luči z 

mnogimi prednostmi, pri čemer so govorile o raznolikih znanjih – še posebej so izpostavile 

znanja o vključevanju ranljivih, skupinski dinamiki, čustvih, razreševanju konfliktov, 

socialnih interakcijah, o vedenjsko težavnih otrocih. Poleg tega pa prednost socialnih 

pedagogov vidijo tudi v čutu za ljudi, sposobnostih odgovornega dela, sposobnostih 

komunikacije, občutljivosti za raziskovanje in upoštevanju ozadja težav, v fleksibilnosti in 

iznajdljivosti, kvalitativni usmerjenosti. Kot prednosti pa so omenile tudi prostovoljstvo, 

pripravljenost za delo na različnih področjih oziroma velik delokrog, učljivost, usmerjenost na 

odnose in sposobnost razbremenitve napetosti znotraj šolskega prostora.  

 

Dve socialne pedagoginji sta svoj profil kritično ovrednotili. Pomanjkljivost namreč vidita v 

pomanjkanju teoretične in formalnopravne podlage stroke socialne pedagogike, v 

pomanjkanju vpliva in moči ter v manjši sistematičnosti, ki jo s seboj prinaša širina profila. 

 

7.5 Interpretacija rezultatov 5. raziskovalnega vprašanja »Kako 
konkretno socialni pedagogi z namenom uresničevanja inkluzije 
sodelujejo z  učitelji, otroki in njihovimi starši, specialnimi 
pedagogi in ostalimi delavci osnovnih šol?« 

Kot sem v pričujočem delu že večkrat poudarila, je socialni pedagog pomembna povezava 

med vsemi pomembnimi sodelujočimi v šolskem procesu – tako otroki in njihovimi starši kot 

učitelji, ki z otrokom preživijo največ časa v šoli, pa tudi drugimi strokovnjaki v svetovalni 

službi, ki sodelujejo pri obravnavi posameznega otroka in mu nudijo ustrezno pomoč in 

podporo. 
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Socialni pedagogi lahko naredijo pomemben korak v smeri doseganja inkluzije že ob vstopu 

otroka v šolo, saj vodijo vpis prvošolcev, pri čemer otroke spremljajo in lahko tako zaznavajo 

in posledično tudi ukrepajo ob morebitnih stiskah, pomembno vlogo pa imajo tudi pri 

poznejši poklicni orientaciji, kjer otroke usmerjajo in spodbujajo k oblikovanju in 

uresničevanju njihovih ciljev. Njihova pomembna vloga je tudi nudenje ustrezne pomoči 

ranljivih otrokom, ki jo še posebej potrebujejo, pri čemer svoj pomemben doprinos vidijo v 

tem, da težave otrok sploh zaznajo oziroma prepoznajo in oblikujejo ustrezne prilagoditve, ki 

bi jih posameznik potreboval. Kot pomembno se je izkazalo tudi zagotavljanje prostora otroku 

za njegova čustva, mnenja, poglede, pa odkrivanje in delo na njegovih močnih področjih ter 

učenje socialnih veščin. Kar štiri socialne pedagoginje svoj doprinos pri inkluzivnem delu z 

otroki vidijo tudi v tem, da upoštevajo celotno otrokovo zgodbo, da raziščejo ozadje otrokovih 

težav in upoštevajo vse mogoče dejavnike, ki vplivajo na njegovo situacijo. Vse omenjeno 

pripomore k dobremu in zaupnemu odnosu z otrokom, ki pa ga socialne pedagoginje 

opredelijo kot pomembnega za doseganje inkluzije. 

Za inkluzijo pa se je kot pomembno izkazalo tudi sodelovanje socialnega pedagoga s starši. 

Namreč s starši je treba pogosto sodelovati in zato je dober odnos z njimi izrednega pomena, 

kar so poudarile vse intervjuvane socialne pedagoginje. Konkretno sodelovanje, ki so ga 

omenile socialne pedagoginje v povezavi s starši, so predvsem razgovori, redne govorilne ure 

in timski sestanki. Pri tem intervjuvane socialne pedagoginje svojo vlogo vidijo predvsem v 

nudenju pomoči staršem tam, kjer jo potrebujejo – v ustrezni podpori, iskanju ustreznih 

načinov ravnanja skupaj s starši, v pogovoru o usmeritvah, napotkih za delo staršev z otroki 

doma. 

Vse intervjuvane socialne pedagoginje sodelovanje z učitelji opisujejo kot svoj velik doprinos 

v smeri inkluzije. Konkretno sodelovanje z njimi vidijo v tem, da so z njimi ves čas v stiku 

glede posameznega otroka, ki je obravnavan v svetovalni službi, da drug drugega obveščajo o 

vsem, kar se z otrokom dogaja, da jim svetujejo, učitelje usmerjajo, jim nudijo pomoč tam, 

kjer učitelji z otrokom ne zmorejo, pa naj bo to učno, vzgojno ali katero koli drugo področje. 

Intervjuvane socialne pedagoginje svojo vlogo z učitelji zaznavajo tudi v tem, da skupaj z 

njimi raziskujejo celotno otrokovo situacijo, ozadje njegovih težav, da skupaj z njimi 

oblikujejo ustrezne prilagoditve za delo znotraj razreda. Kar tri socialne pedagoginje pa so 

omenile tudi delo z učitelji v smeri ozaveščanja o tem, kako zelo pomembni so kot učitelji za 

otroka, kako pomembna sta njihov odnos, ki ga vzpostavijo z otrokom, in njihova naravnanost 

do njega. Socialne pedagoginje svojo vlogo z učitelji vidijo v sprotnem razreševanju dilem, s 

katerimi se učitelji obrnejo k njim po pomoč. 

Pomembno pa je tudi sodelovanje socialnega pedagoga z ostalimi strokovnimi delavci na šoli. 

Intervjuvane socialne pedagoginje velik pomen pripisujejo timskemu delu, medsebojni 

podpori in pomoči, stalni izmenjavi informacij glede otrok. O pomembnosti sodelovalnih 

oziroma timskih oblik dela piše tudi Schmidt (2001, str. 59), ko komunikacijo med vsemi 

pomembnimi odraslimi, predvsem učitelji, starši in strokovnjaki za delo z ranljivimi otroki, 

opredeli kot ključno za uspešno učno in psihološko pomoč otrokom s težavami. Kraner (2007) 

pripisuje prednost šolam, kjer šolsko svetovalno službo sestavljajo timi različnih profilov, kot 

so psiholog, pedagog, socialni delavec in socialni pedagog, saj meni, da ima vsak poklicni 

profil svetovalnega delavca svoje kvalitete in specifičnosti v delovanju. Še več, dodaja, da 

timski pristop vsekakor pripomore k boljši socialni klimi in posledično najverjetneje tudi k 

večji učni uspešnosti (Kraner, 2007, str. 257). O tem govori tudi Poljanšek (2007, str. 283), ko 

pravi, da če bi zakonodaja dopuščala zaposljivost svetovalnih delavcev vseh profilov na šoli, 

bi otroke lahko resnično celostno obravnavali, jim nudili najbolj kompetentne in optimalne 

oblike pomoči. 
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7.6 Interpretacija rezultatov 6. raziskovalnega vprašanja »Kakšen 
vpliv ima naravnanost šole na delovanje socialnih pedagogov?« 

Pri inkluziji je zelo pomembna klima celotne šole in okoliša, zato menim, da slednja vpliva 

prav na vsakega posamezna delavca v šoli. Kavkler (2010, str. 5–6) piše o pomembnosti 

celotnega šolskega okolja, v katerem zaposleni v šoli delujejo, o pomenu podpore, ki je za vse 

zaposlene nujno potrebna, in o tem, da ima organizacija šole velik vpliv tako na učinkovitost 

dela kot tudi na zavzetost vseh pedagoških delavcev za uspešno vključevanje ranljivih otrok. 

Nič kaj spodbudno se mi ne zdi dejstvo, da sta kar dve od šestih intervjuvanih oseb 

izpostavili, da je kljub želji po uresničevanju inkluzije v šolah praksa mnogokrat drugačna. 

Predvsem zaskrbljujoče so kritične besede socialne pedagoginje, ki pravi, da naj bi bila njena 

naloga podpora ranljivim otrokom pri vključevanju, vendar se v praksi dogaja, da mora 

večkrat zaščititi ranljivega otroka pred množico ostalih znotraj šole. To govori o tem, da na 

nekaterih šolah še vedno primanjkuje pozitivne naravnanosti do učencev z raznolikimi 

težavami, kar se je v moji raziskavi pokazalo predvsem na treh od šestih obiskanih šolah.  

Za uresničevanje inkluzije je sicer zelo pomembno, kakšen odnos do nje ima socialni pedagog 

kot svetovalni delavec. V povezavi s tem Poljanšek (2007) poudarja predvsem izjemno 

pomembnost pozitivnega pristopa svetovalca do otroka, staršev in postopka usmerjanja pri 

otrocih, kjer je ta potreben (Poljanšek, 2007, str. 281). Ni pa pomembna zgolj njegova 

naklonjenost, temveč naklonjenost vseh zaposlenih znotraj šole, kar se je pokazalo tudi v 

opravljenih intervjujih. Ravno zato je ključno sodelovanje socialnega pedagoga z ostalim 

kolektivom šole, saj lahko s svojim zgledom inkluzivnega ravnanja in sodelovanjem pri 

oblikovanju vizije in vrednot šole pomembno vpliva na naravnanost celotne šole.  

Kajti čeprav je na šoli svetovalni delavec, ki je še tako zelo naklonjen inkluziji, na drugi strani 

pa mnogo drugih, ki inkluziji niso naklonjeni, ima socialni pedagog kot svetovalni delavec 

toliko manjše možnosti za dosego želenih sprememb, kar privede do izgorevanja in 

posledično do vedno manjše motivacije za trud. Eden izmed primerov, kako negativna 

naravnanost do ranljivih otrok vpliva na delovanje socialnih pedagogov, je ena izmed 

intervjuvanih socialnih pedagoginj, ki želi ravno zaradi tega celo zamenjati svojo službo. 

 

7.7 Interpretacija rezultatov 7. raziskovalnega vprašanja »Koliko in v 
okviru katerih aktivnosti se na šoli govori o inkluziji, so 
organizirana kakršnakoli izobraževanja o tej tematiki na šolah?« 

Rezultati kažejo, da se konkretno beseda inkluzija na obiskanih šolah ne pojavlja, tudi 

izobraževanj z naslovom inkluzija ni prisotnih, sem pa po pregledu konkretnih izobraževanj, 

ki so jih socialne pedagoginje omenile, ugotovila, da so praktično vsa izobraževanja, ki so jih 

deležni na šolah, na nek način povezana z inkluzijo, saj se dotikajo različnih ranljivosti otrok. 

In znanja o raznolikih potrebah otrok so nujno potrebna, saj lahko pedagoškim delavcem v 

šolah pomagajo te otroke razumeti, jim nuditi ustrezno pomoč in podporo ter jim zagotoviti 

ustrezne prilagoditve, kar posledično pripomore k ravnanju v smeri doseganja inkluzivne 

prakse.  

Štiri intervjuvane učiteljice same pri sebi zaznavajo pomanjkljivo znanje za ravnanje z 

ranljivimi otroki, zato se mi zdi prisotnost izobraževanj, povezanih s to tematiko, nujno 

potrebna. Tudi dve učiteljici sta izpostavili, da sta nenehno iskanje znanja in stalno 
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samoizobraževanje nujno potrebna, podobnega mnenja pa so tudi vse intervjuvane socialne 

pedagoginje, ki so kljub temu, da imajo veliko znanj o ranljivih otrocih, izpostavile, da brez 

stalnega samoizobraževanja pri delu z otroki ne gre.  

Menim, da bi bilo treba v prihodnosti delati na tem, da bi se vsi pedagoški delavci v šolah, 

predvsem pa učitelji, bolj izobraževali oziroma da bi bila dodatna znanja vključena že v 

študijske programe, saj bi to po mojem mnenju prispevalo k njihovemu občutku 

usposobljenosti in kompetentnosti, hkrati pa bi se s pridobljenim znanjem lažje spoprijemali z 

raznolikostjo otrok v razredu. Tudi Pulec Lah (2009, str. 60) opozarja na nujnost skrbnega 

vseživljenjskega usposabljanja učiteljev, saj se mnogi učitelji glede na raziskave počutijo 

nezadostno strokovno usposobljene za pomoč učencem z učnimi težavami. Ravno učitelje pa 

vidi kot glavne strokovne delavce in s tem odgovorne za poučevanje vseh otrok, kar od njih 

zahteva ustrezna znanja in veščine za zadovoljevanje raznolikih potreb različnih učencev. 

Vse to govori o tem, da je podpora z izobraževanji, ki jo šola ponudi učiteljem in drugim 

strokovnim delavcem, pomembna tudi za samo doseganje in  realiziranje inkluzije v praksi. 

Skalar (2000, str. 42) podporo z izobraževanji opredeli kot eno izmed prioritetnih nalog v 

smeri doseganja inkluzivnega izobraževanja. 

 

7.8 Interpretacija rezultatov 8. raziskovalnega vprašanja »Kakšno 
pomoč pri ravnanju z otroki potrebujejo učitelji?« 

S tem raziskovalnim vprašanjem sem z intervjuvanimi učiteljicami želela ugotoviti, kakšno 

pomoč potrebujejo pri ravnanju z otroki, kdaj poiščejo pomoč svetovalne službe oziroma s 

kakšnimi pričakovanji gredo po pomoč.  

Izkazalo se je, da je zelo odvisno od samega učitelja, kdaj se odloči poiskati pomoč. Izkušnje 

mojih sogovornic so namreč zelo različne, nekatere poiščejo pomoč takoj, ob kakršni koli 

težavi, medtem ko druge vložijo veliko truda v to, da poskušajo same razrešiti situacijo. 

Rezultati kažejo tudi, da učitelji pomoč največkrat potrebujejo pri učencih, ki imajo težave z 

nasiljem, agresijo, pri vedenjsko problematičnih učencih, pri učencih z učnimi težavami, 

učencih z motnjo pozornosti in pa učencih s čustvenimi motnjami.  

O tem, kakšno pomoč potrebujejo učitelji, pa lahko razberemo posredno tudi iz njihovih 

pričakovanj, ki jih imajo do svetovalne službe. Intervjuvane učiteljice so večkrat izpostavile, 

da pričakujejo nasvet za ustreznejše ravnanje, sodelovanje oziroma izmenjavo informacij, 

različnih zornih kotov in izkušenj ter preizkušanje različnih možnih ravnanj, ki bi lahko 

delovali pri posamezniku. Učiteljice gredo po pomoč v svetovalno službo tudi s pričakovanji, 

da skupaj ustvarijo konkreten načrt pomoči, da drug drugemu poročajo o spremembah, ki jih 

uspejo doseči pri posameznem učencu. Sogovornice v svetovalnem delavcu vidijo priložnost, 

da razbremenijo same sebe, hkrati pa tudi možnosti dodatnega stika z otrokom, dodatne 

zagotovljene pozornosti in dela z otrokom v smeri izboljšanja njegove situacije. 
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7.9 Interpretacija rezultatov 9. raziskovalnega vprašanja »V katerih 
primerih se učitelji obrnejo po pomoč k socialnemu pedagogu?« 

Sodelovanje socialnega pedagoga z učitelji sem že večkrat izpostavila. Na tem mestu pa bi 

rada v ospredje postavila predvsem konkretne situacije, v katerih se učitelji obrnejo po pomoč 

k socialnim pedagogom.  

Glede na to, da sem raziskovala, kdaj učitelji poiščejo pomoč svetovalne službe nasploh in 

tudi v katerih primerih konkretno pri socialnemu pedagogu, moram poudariti, da se mi zdi 

presenetljivo, da mnoge učiteljice sploh ne vedo, kateri konkretni profili so zaposleni v 

njihovi službi in da pravzaprav zelo slabo poznajo izobrazbo svetovalnih delavcev. Menim, da 

zato učitelji težje vedo, kaj jim posamezni svetovalni delavec lahko ponudi, in da lahko zaradi 

tega pride tudi do napačnih pričakovanj. V povezavi s tem menim, da bi morali svetovalni 

delavci ostalemu kolektivu znotraj šole predstaviti svojo vlogo, naloge kompetence in tudi 

svoj doprinos. Nekako pričakovano pa se mi zdi njihovo mnenje, da sta jim bolj kot sam 

profil pomembna osebnost človeka in kaj od njega dobijo.  

Rezultati kažejo, da se konkretno k socialnemu pedagogu učitelji največkrat obrnejo po 

pomoč zaradi vedenjske problematike otrok oziroma disciplinskih težav v razredu, torej ko se 

čutijo vzgojno nemočne. To sovpada s primarno usmerjenostjo socialnih pedagogov, saj so 

področje delovanja socialnega pedagoga, kot ugotavlja Skalar (2000, str. 42), ravno otroci z 

motnjami v vedenju in osebnosti oziroma otroci s težavami v socialni integraciji, kot jih 

poimenuje stroka socialne pedagogike. Tako socialne pedagoginje kot učiteljice so v moji 

raziskavi kot pogost vzrok za iskanje pomoči navajale tudi nasilje med otroki, pomoč pa 

potrebujejo tudi pri sodelovanju s starši. Učiteljice pa so poleg tega navajale še, da pomoč 

poiščejo v kompleksnih primerih, v primerih učencev, ki so zelo tihi in zaprti, dve pa sta 

izpostavili primere učencev, ki imajo težave doma in je treba raziskati njihovo domačo 

situacijo, da bi lažje razumeli otroka in ozadje njegovih težav. 

Na tem mestu pa se  mi zdi pomembna tudi razprava o pričakovanjih, ki jih imajo učitelji do 

socialnih pedagogov. Socialne pedagoginje so namreč pripovedovale o nerealnosti 

pričakovanj s strani nekaterih učiteljev in o prelaganju odgovornosti nanje. To se mi zdi večna 

dilema že iz preteklosti in izkazalo se je, da je še dandanes ponekod tako, saj to zaznavajo vse 

intervjuvane socialne pedagoginje na šolah, kjer so zaposlene. Tudi Schmidt (2004) govori o 

pogostem prelaganju odgovornosti, še posebej odgovornosti glede otrok s težavami na 

svetovalno službo. Nadaljuje, da je takšna delitev škodljiva ter da povečuje negativni vpliv 

etiketiranja. Meni, da sta skrb za poznavanje in upoštevanje individualnih značilnosti otrok ter 

sodelovanje vseh otrok mogoča le z učiteljevim prevzemanjem odgovornosti za vse učence in 

zmanjševanjem njegove prevelike odvisnosti od strokovne podpore svetovalne službe 

(Schmidt, 2004, str. 66).  Jaz menim, da je to zelo odvisno od odnosa, ki ga imata svetovalni 

delavec in učitelj, obenem pa tudi od osebnosti učitelja in njegove osebne angažiranosti, 

dovzetnosti za delo z otroki s težavami. Učiteljice, zajete v mojo raziskavo, so očitno ene 

izmed tistih aktivnejših, angažiranih, saj so kot svoja pričakovanja izpostavljale predvsem 

napotke za ustreznejše ravnanje oziroma usmeritev pri delu. Spodbudno se mi zdi, da večina 

njihovih odgovorov kaže na to, da pri socialnih pedagoginjah najprej iščejo tako pomoč, ki bi 

jim pomagala, da bi zmogle same delati z učencem, šele v nasprotnem primeru pa pričakujejo 

tudi prevzem dela z otrokom s strani socialnega pedagoga. Spodbudno je tudi dejstvo, da 

intervjuvane učiteljice pogosto sodelujejo s socialnimi pedagogi in da so vse pripovedovale o 

pozitivnih izkušnjah z njimi. Učiteljice njihov velik doprinos vidijo v tem, da dobijo zase 

potrebne strokovne odgovore, usmeritve za delo in znanje, ki ga lahko uporabljajo v različnih 
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situacijah. V sodelovanju s socialnimi pedagoginjami vidijo priložnosti, kjer se lahko same 

razbremenijo in pridobijo ustrezno oporo in podporo. 
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8 SKLEP 

Glavna cilja, ki sta me vodila pri raziskovalni poti, sta bila: raziskati vlogo oziroma morebiten 

doprinos socialnih pedagogov k uresničevanju inkluzivnega izobraževalnega procesa ter 

iskanje konkretnejših možnosti pomoči in podpore socialnega pedagoga učiteljem, staršem, 

otrokom in drugim strokovnim delavcem. 

Spoznala sem, da ima lahko socialni pedagog zelo pomembno vlogo pri uresničevanju 

inkluzije v šolah, saj je kot delavec v svetovalni službi tisti, ki skrbi za povezanost vseh 

pomembnih akterjev šole: otrok, staršev, učiteljev in drugih pomembnih delavcev znotraj 

šole, ki so v stiku s posameznim otrokom. Mesto v svetovalni službi mu omogoča povezanost 

z vodstvom šole in ostalim kolektivom šole, pri čemer imajo pomembno vlogo delavci šole 

individualno in hkrati vsi skupaj kot celota. Socialni pedagog opravlja mnogo nalog in 

zadolžitev, med katerimi so nekatere bolj, druge pa manj povezane z inkluzijo. Kot pravi 

Jugovac (1997, str. 78), je »Socialni pedagog … usklajevalec in povezovalec med učenci, 

starši, učitelji in drugim šolskim okoljem, vpliva na splošno vzdušje, sodeluje pri odpravljanju 

razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in uči koristno in učinkovito izrabiti prosti čas«. 

  

Intervjuji so med drugim pokazali, da se naloge socialnih pedagogov med šolami razlikujejo, 

zatorej sklepam, da vloga socialnega pedagoga na šoli ni posebej izrecno dorečena, ampak se 

prilagodi glede na ostale profile strokovnjakov, ki so del svetovalne službe na posamezni šoli. 

Pokazalo se je tudi, da imajo ob sistemskih oziroma zakonskih omejitvah pri uresničevanju 

inkluzije pomemben vpliv tudi angažiranost, naklonjenost, pripravljenost socialnega 

pedagoga za dodaten vložek, dodaten trud k inkluziji v šoli. Nadalje so pomembni tudi način 

dela socialnega pedagoga, njegove usmeritve in cilji, h katerim stremi pri svojem delu, saj je s 

slednjim zgled vsem ostalim znotraj šole. Pomen zgleda socialnega pedagoga poudarja tudi 

Žnidaršič (2005), ko pravi, da ranljiva oseba pri vključevanju v družbo potrebuje pomoč, pri 

čemer sta bistvenega pomena naša prisotnost in ustrezna interpretacija individualnosti ranljive 

osebe. Avtorica nadaljuje, da je naš odnos do ranljive osebe vzorec, ki ga vidi in doživi 

okolje. Na ta način namreč sporočamo svoje videnje, doživljanje ranljive osebe in ga 

podajamo naprej ter smo pomemben člen v navezovanju stikov med ranljivo osebo in okoljem 

(Žnidaršič, 2005, str. 200). Večina zaposlenih v šoli je namreč storilnostno naravnanih in so 

jim poučevanje, znanje in učna uspešnost na prvem mestu, zato je zgled socialnega pedagoga 

ključnega pomena. Šmit (1997) meni, da  ravno zaradi storilnostno usmerjene šole marsikateri 

otrok ni kos zahtevam in je posledično lahko hitro izločen in stigmatiziran, s čimer pa je 

ogrožen njegov osebnostni razvoj. Avtorica vlogo socialnega pedagoga zato v taki šoli vidi 

predvsem v pomoči učencem, tako da vsak otrok uspeva in prispeva k realizaciji skupnega 

programa glede na lastne sposobnosti (Šmit, 1997, str. 73). Socialne pedagoginje, zajete v 

raziskavo, so kot pomembno vlogo socialnega pedagoga izpostavile: vlogo vzgojnega 

usmerjanja; usmerjanja vseh k pomembnosti grajenja dobrih medsebojnih odnosov; 

osveščanja o pomembnosti upoštevanja celotne zgodbe učenca, tudi učenčevih psihosocialnih, 

emocionalnih, socialnih potreb, obenem pa tudi osveščanja o pomembnosti zagotavljanja 

občutka vključenosti in pripadnosti vsakemu izmed njih. 

  

Socialne pedagoginje svoj največji doprinos k inkluziji vidijo v pomoči in podpori otrokom, 

staršem in učiteljem. Izkazalo se je, da lahko socialni pedagog poleg tega k inkluziji doprinese 

tudi z organiziranjem sestankov za vse zaposlene, kjer predstavi otroke in se dogovori o zanje 

potrebnih prilagoditvah. Pomembna vloga socialnih pedagogov pa je tudi zaznavanje 

učencev, ki imajo težave, vendar jih učitelji in razredniki spregledajo. Njihov doprinos se 

kaže tudi skozi udeleževanje in organiziranje izobraževanj v prid inkluziji, organiziranje 
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intervizij ali supervizij za zaposlene in izvajanje različnih preventivnih delavnica znotraj 

razreda. Socialni pedagogi lahko k inkluzivni praksi prispevajo tudi s projekti in aktivnostmi, 

s katerimi otroci razvijajo socialne veščine, spoznavajo različnost drug drugega in razvijajo 

veščine, povezane z zmožnostjo participiranja v družbi.  

Socialni pedagog je lahko pomembna opora otroku s težavami, saj mu zagotavlja varnost, 

prostor za pogovor, prostor za razrešitev najrazličnejših stisk, s katerimi otroci prihajajo k 

njemu, prostor za odkrivanje in delo na talentih, močnih področjih otroka, predvsem pa z njim 

vzpostavlja dober odnos in skupaj z njim raziskuje in omogoča možnosti za spremembe ne le 

na učnem področju, ampak tudi na psihosocialnem, emocionalnem ter pri njegovi vključenosti 

v razred in šolo kot celoto.  

Ključno pri tem je sodelovanje z otrokovimi starši, ki imajo seveda največ informacij o otroku 

in so pomembni sodelavci v procesu pomoči in podpore. Tako kot starši potrebujejo 

socialnega pedagoga, tudi on potrebuje njih. Socialni pedagog je staršem v oporo – skupaj z 

njimi išče ustrezne načine ravnanja, jih usmerja, skupaj z njimi spremlja otrokovo pot in jo 

vodi v želeno smer.  

Nič manj pomembni pa v tem procesu niso učitelji in razredniki, zato je sodelovanje 

socialnega pedagoga z njimi bistvenega pomena. Raziskava je pokazala, da predstavljata 

pomoč in podpora učiteljem enega od večjih doprinosov socialnega pedagoga znotraj 

svetovalne službe. Socialni pedagog z njimi sodeluje tam, kjer potrebujejo pomoč. Opravljeni 

intervjuji kažejo, da je pomoč največkrat potrebna pri vedenjski problematiki, disciplinskih 

težavah, pri težjih primerih, ko so težave otroka povezane z njegovo družinsko situacijo, pri 

delu s starši. Učiteljem nudijo podporo v obliki svetovanja, usmerjanja, napotkov pri 

vzgojnem delovanju, timskega dela pri celostni obravnavi otroka in načrtovanju ustrezne 

pomoči, osveščanja o pomembnosti dela pri odnosu z vsakim posameznim učencem posebej. 

Izkazalo se je, da je pri vsem tem ključnega pomena timsko delo vseh, ki so vključeni v 

proces pomoči in podpore posameznemu učencu. Grünfeld (1997) zgoraj napisano lepo 

zaokroži v naslednjem citatu: »Socialni pedagog ima v vzgojno-izobraževalnem procesu 

pomembno nalogo. Bolj kot vsa ostala svetovalna služba doslej ima možnost spoznati učenca 

in se mu približati, mu pomagati pri uveljavljanju v razredu, razreševati probleme in ga 

pripravljati na širšo socialno skupnost. V sodelovanju z učiteljem lahko doseže, da se 

problemi in težave rešijo takoj, ko se pojavijo. Pomaga učencu, učitelju in je vezni člen med 

šolo in širšim okoljem« (Grünfeld, 1997, str. 20). 

 

Pričujoče delo želim zaključiti s poudarkom, da je vsak pedagoški delavec, ne glede na svoj 

profil, za učence zelo pomemben, zato je bistvenega pomena naravnanost do raznolikosti in 

občutljivosti za razumevanje zgodbe otrok prav vsakega izmed njih. Vsak zaposleni v šoli 

lahko doprinese h kvalitetni šolski klimi, dobrim odnosom, konstruktivni komunikaciji, 

sprejemanju raznolikosti in občutku vključenosti in pripadnosti vseh otrok.  

 

V raziskavi, ki sem jo opravila, sem se namreč naučila, da socialni pedagog lahko pomembno 

pripomore k inkluziji s svojim trudom in naravnanostjo v tej smeri, vendar tega ne zmore sam 

– pri tem potrebuje timsko sodelovanje in prispevek vseh ostalih pedagoških delavcev na šoli. 

Glede na dobljene rezultate priporočam, da so socialni pedagogi v stalnem stiku in 

sodelovanju tako z otroki, starši in učitelji kot tudi z vsemi ostalimi delavci šole. Dobro bi 

bilo, da bi se socialni pedagogi bolje predstavili vsem vključenim v šolski proces, v smislu, da 

bi bili ostali bolj ozaveščeni o tem, kakšne so kompetence socialnega pedagoga, kakšna je 

njegova vloga, doprinos in kaj se od njega lahko pričakuje. Kot dobra za inkluzijo so se 

izkazala izobraževanja, povezana z inkluzijo, pa supervizijska in intervizijska srečanja za 
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strokovne delavce ter mnoge raznolike delavnice in treningi socialnih veščin, kjer ima socialni 

pedagog polje možnosti za delo v smeri inkluzije. Predvsem v povezavi z inkluzijo bi 

priporočala, da socialni pedagogi postanejo zavezniki otrok, da nudijo otrokom varen in 

zaupen prostor, kjer so lahko taki, kakršni so, in da v njih prepoznavajo njihova močna 

področja, ki so zaradi njihove ranljivosti v šolskem prostoru pogosto spregledana. Kajti vsak 

potrebuje izkušnjo uspeha. Spoznanje, do katerega sem prišla skozi magistrsko delo, je, da to 

za socialne pedagoge ni lahka naloga. Menim, da mora biti socialni pedagog v šolskem 

sistemu fleksibilen, a hkrati vztrajen, trden, pogumen in odločen, da ravna prav in da s svojim 

zgledom vse ostale pedagoške delavce usmerja od zgolj storilnostne naravnanosti šole tudi k 

bolj vzgojnemu delovanju ter ozaveščanju o pomembnosti dobre šolske klime in dobrih 

odnosov z vsemi udeleženimi, kar vidim kot pogoj za uresničevanje inkluzivne prakse. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 Smernice za intervju s socialnimi pedagogi 
 

Problematika šole – populacija 

–  Koliko otrok je na vaši šoli? 

–  Kakšna je populacija otrok, kakšno je njihovo socialno-ekonomsko stanje? Imate 

otroke, ki so marginalizirani – bolj ranljivi – in potrebujejo posebno/dodatno skrb 

(kakšne so konkretne težave otrok)?  

–  Kateri otroci vam na šoli (kot celoti) predstavljajo največji izziv? 

 

Odnos socialnih pedagogov do inkluzije 

–  Kako vi kot socialni pedagog vidite in razumete koncept inkluzije (kako si ga 

razlagate)? (Kakšna so vaša stališča do tega koncepta, v čem vidite prednosti in v čem 

slabosti?) 

 

Odnos šole (in svetovalne službe znotraj nje) do inkluzije 

–  Koliko in v okviru katerih aktivnosti se na vaši šoli sploh govori o inkluziji?  

–  Imate na šoli svoj koncept inkluzije? Kakšen je ta koncept? Katere otroke povezujete 

z inkluzijo (samo otroke z individualiziranim programom ali tudi vse ostale)? 

–  Kako na vaši šoli (kot celoti) udejanjate inkluzijo, kako konkretno skrbite za 

marginalizirane učence (kakšne oblike pomoči nudite otrokom, kdo kaj nudi)? Kaj je v 

povezavi z inkluzijo vloga svetovalne službe (kako pripomore k inkluziji)? 

–  Imate organizirana kakršna koli izobraževanja o tej tematiki? 

 

Socialni pedagog in inkluzija – konkretni primeri, sodelovanje z otroki, starši, učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci 

–  Kakšen je konkretno vaš delokrog? Kaj se od vas pričakuje, kakšne so vaše naloge, 

zadolžitve?  

–  V katerih primerih, povezanih z inkluzijo, se obrnejo na vas? Lahko navedete kakšen 

konkreten primer? Kaj se v takih primerih od vas pričakuje, kaj naj bi naredili? 

–  V zvezi s katerimi otroki se najpogosteje obrnejo na vas? Kako konkretno delate s 

temi otroki (katere naloge v zvezi s katerimi otroci so vaše)? Lahko, prosim, navedete 

konkretne primere? 

–  Kako z namenom uresničevanja inkluzije sodelujete z učitelji (v katerih primerih se 

učitelji obrnejo po pomoč k vam, po kakšni vrsti pomoči največkrat povprašujejo)? 

–  Kaj učitelji pričakujejo od vas? So njihova pričakovanja realna? Ali tudi vi tako vidite 

svojo vlogo ali menite, da bi  lahko pomagali drugače? 

–  Kje vidite svojo vlogo v sodelovanju s starši marginaliziranih/ranljivih otrok? Kako 

konkretno z njimi sodelujete? V katerih primerih? 

–  Kdaj in na kakšen način v povezavi z inkluzijo sodelujete z drugimi strokovnimi 

delavci v svetovalni službi? 

–  V katerih primerih in na kakšen način pa se v zvezi z inkluzijo obrnete na zunanje 

strokovnjake (kateri so ti strokovnjaki)? 

 

Kompetence socialnih pedagogov 

–  Kako usposobljene se počutite kot socialni pedagog na poti uresničevanja inkluzije? 

Kaj vam pri tem pomaga (katere kompetence) in kaj bi morebiti še potrebovali? 

–  Imate pri tem dovolj moči ali imate občutek, da drugi profili opravljajo to delo? 
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10.2 Smernice za intervju z učitelji 
 

Problematika v razredu 

–  S kakšno problematiko se srečujete v vašem razredu? (Kateri otroci vam predstavljajo 

največji izziv?) 

–  Kdaj potrebujete pomoč šolske svetovalne službe (konkretno v katerih primerih, 

konkretno za kakšno pomoč gre)? 

 

Sodelovanje s socialnim pedagogom 

–  V katerih primerih vzpostavite stik s socialnim pedagogom (konkretni primeri; 

kakšno pomoč pričakujete od socialnega pedagoga in kaj od njega dobite)? Kako 

pogosto sodelujete z njim? 

–  Kakšne so vaše izkušnje dosedanjega sodelovanja s socialnimi pedagogi (v čem vidite 

prednosti in v čem slabosti dela socialnih pedagogov, kaj bi še pričakovali od njih)? 

 

 

 


