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I 

IZVLEČEK 

Diplomska naloga predstavlja pomen komunikacije kot temelj odnosov med ljudmi ter njen 

pomen v odnosu med učiteljem in starši.  

Najprej so predstavljena dejstva o komunikaciji in njenih zakonitostih, nato pa njen pomen 

med učiteljem in starši. Komunikacija med učiteljem in starši predstavlja osrednjo temo, saj je 

ta izredno pomembna za kakovostnejše življenje otrok v družini in šoli. Skozi celotno delo se 

poudarjata pomen in neprecenljiva vrednost učinkovite komunikacije, ki pa jo dosežemo 

samo z medsebojnim prizadevanjem za skupno dobro.  

Za potrebe te naloge je bila med starši otrok prvega in drugega triletja izvedena anonimna 

anketa, ki je pokazala, kako se oboji zavedajo pomena svoje komunikacije z učiteljem za 

dobro svojega otroka. Raziskava je pokazala, da si starši skupaj z učiteljem karseda redno 

izmenjujejo informacije o otroku, saj se zavedajo, da sta oba svetova neprecenljiva za njegov 

razvoj. Rezultati ankete so predstavljeni s tabelami ter dodatno obdelani z metodo hi-kvadrat 

testa oz. s Kullbackovim testom. 

Izrednega pomena je, da se komunikacija med učiteljem in starši ohranja skozi vsa šolska 

obdobja in da se preprosto ne izgubi, saj njeno pomanjkanje občuti otrok. 
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II 

SUMMARY 

TEACHER – PARENTS COMMUNICATION 
 
This diploma paper shows the meaning of communication as the basis of relationship between 

people, and its meaning in the teacher – parent relationship. 

 

In the beginning I present the facts of communication and its rules and I follow with the 

importance of communication between teacher and parents. This communication represents 

the main topic as it is very important for a more quality life of children within a family and 

school. I emphasise the meaning and value of effective communication throughout the whole 

paper. This can be reached only by working together towards a common goal. 

 

I conducted an anonymous survey among the parents of first and second triad students. It 

showed that both recognize the meaning of their communication with the teacher for the good 

of their children. The research showed that parents and teacher do exchange information 

about the child, as they are aware of the value of both worlds for the child’s development. The 

results of the survey are showed in tables and they are processed with the 2  testing method  

and the Kullback test respectively. 

 

It is of the most importance to maintain the teacher – parent communication throughout all 

education periods and not to simply get lost as the lack of it will be felt by the child. 

 

KEY WORDS: 
 
communication, teacher, student, parents.  
 

 

 

 

 

 

 



 

III 

KAZALO 

1 UVOD ................................................................................................................................ 1 

2 TEORETIČNI DEL .......................................................................................................... 3 

  2.1 KOMUNIKACIJA ......................................................................................................... 3 

       2.1.1 SESTAVNI DELI KOMUNIKACIJE ..................................................................... 4 

      2.1.2 PROCES POTEKA KOMUNIKACIJE .................................................................. 5 

      2.1.3 ŠUMI OZIROMA MOTNJE V KOMUNIKACIJI.................................................. 6 

      2.1.4 KOMUNIKACIJSKI ZAKONI .............................................................................. 7  

      2.1.5 VRSTE KOMUNIKACIJE ..................................................................................... 8 

      2.1.6 OBLIKE KOMUNIKACIJE ................................................................................. 11  

      2.1.7 NAČINI KOMUNICIRANJA .............................................................................. 12  

      2.1.8 OSNOVNI TIPI MEDOSEBNIH ODNOSOV ...................................................... 13  

  2.2 UČINKOVITA KOMUNIKACIJA ............................................................................. 14 

       2.2.1 UČINKOVITO POŠILJANJE SPOROČIL ........................................................... 16  

       2.2.2 POMEN VERODOSTOJNOSTI POŠILJATELJA ............................................... 18  

       2.2.3 UČINKOVITO SPREJEMANJE SPOROČIL ...................................................... 18  

       2.2.4 SPRETNOST POSLUŠANJA .............................................................................. 19  

       2.2.5 EMPATIČNOST .................................................................................................. 20  

       2.2.6 UDOBNA IN NEUDOBNA KOMUNIKACIJA .................................................. 21 

       2.2.7 NAPAKE PRI KOMUNICIRANJU ..................................................................... 22  

  2.3 UČENJE INTERPERSONALNE KOMUNIKOLOGIJE .............................................. 23  

  2.4 POMEN KOMUNIKACIJE MED UČITELJEM IN STARŠI....................................... 23  

  2.5 OBLIKE SODELOVANJA MED UČITELJEM IN STARŠI ....................................... 27  

      2.5.1 FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA ............................................................. 27 

      2.5.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA ........................................................ 33  

  2.6 KOMUNIKACIJA MED UČITELJEM IN STARŠI..................................................... 36 

      2.6.1 DEMOKRATIČNA IN AVTORITARNA KOMUNIKACIJA .............................. 36 



 

IV 

     2.6.2 POGOJI ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO MED UČITELJEM IN STARŠI . 36  

     2.6.3 SPODBUJEVALCI DOBRIH ODNOSOV MED UČITELJEM IN STARŠI .......... 41  

     2.6.4 ZAVORE DOBRIH ODNOSOV MED UČITELJEM IN STARŠI ......................... 41 

     2.6.5 VSEBINSKI IN ODNOSNI VIDIK KOMUNIKACIJE .......................................... 42  

     2.6.6 ZNAČILNOSTI KAKOVOSTNEGA ODNOSA MED UČITELJEM IN STARŠI . 42 

  2.7 UČITELJEVO USPEŠNO KOMUNICIRANJE ........................................................... 42  

     2.7.1 UČITELJEVO OBLIKOVANJE SPOROČILA ...................................................... 43  

     2.7.2 UČITELJEVA PRIPRAVA NA POGOVOR S STARŠI ........................................ 43 

     2.7.3 UČITELJEV STIK S STARŠI MANJ USPEŠNEGA IN VEDENJSKO 
TEŽAVNEGA OTROKA................................................................................................ 44 

  2.8 RAVNATELJ, POMEMBEN OBLIKOVALEC POGOJEV ZA KOMUNICIRANJE V   
ŠOLI ............................................................................................................................... 46 

3 PROUČEVANJE KOMUNIKACIJE MED UČITELJEM IN STARŠI ...................... 47 

  3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM ..................................................................................... 47 

  3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................... 49  

  3.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE ............................................................................. 49  

  3.4 OPIS VZORCA............................................................................................................ 49 

  3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV .............................................................. 50 

  3.6 OPIS INŠTRUMENTA ................................................................................................ 50 

  3.7 STATISTIČNI POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV .............................................. 50 

  3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA .......................................................................... 51 

      3.8.1 PREDLOGI STARŠEV ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE, ODNOSOV, 
SODELOVANJA MED UČITELJEM IN STARŠI ......................................................... 58 

4 SKLEP ............................................................................................................................. 60 

5 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................. 64 

6 PRILOGA: ANKETA ZA STARŠE 

 

 



 

V 

KAZALO TABEL  

Tabela 1: Prednosti in slabosti govornega in pisnega komuniciranja ....................................... 9 

Tabela 2: Koristnost komunikacije med učiteljem in starši za otroka .................................... 51  

Tabela 3: Breme komunikacije za starše ............................................................................... 52 

Tabela 4: Pogostost komuniciranja staršev z učiteljem ......................................................... 52 

Tabela 5: Priprava staršev na razgovor ................................................................................. 53 

Tabela 6: Pobudnik pogovora med učiteljem in starši ........................................................... 53 

Tabela 7: Potek pogovora med učiteljem in starši ................................................................. 54 

Tabela 8: Zadovoljnost staršev z načinom učiteljevega komuniciranja ................................. 55 

Tabela 9: Zadovoljnost staršev z obveščanjem o dogodkih v oddelku in šoli ........................ 55 

Tabela 10: Potreba staršev po govorilnih urah ...................................................................... 56 

Tabela 11: Potek govorilnih ur ............................................................................................. 56 

Tabela 12: Oblike komunikacije, ki se jih starši največkrat udeležujejo ................................ 57 

Tabela 13: Želje staršev po dodatnih oblikah komuniciranja................................................. 58 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Shema komuniciranja ................................................................................................ 5 

Slika 2: Pogostost komuniciranja med domom in šolo glede na otrokov uspeh v šoli............ 26 

Slika 3: Vogalni položaj ....................................................................................................... 37 

Slika 4: Sodelujoči položaj ................................................................................................... 37 

Slika 5: Tekmovalno-obrambni položaj ................................................................................ 37 

Slika 6: Neodvisni položaj ................................................................................................... 38 

 

 

 

 



Grilj, A. (2011). Komunikacija med učiteljem in starši. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

1 

1 UVOD 

Ljudje smo družabna bitja, za katere je značilno, da nenehno komuniciramo med seboj. Lahko 

bi rekli, da se komunikacija med ljudmi odvija ves čas, saj govorimo o komunikaciji tudi 

takrat, ko smo tiho in nič ne sporočamo z besedami. Besede so samo dodatno »orodje« 

komunikacije, s katerimi rešujemo probleme, nemalokrat pa jih tudi povzročamo. Včasih je 

celo bolje, če smo tiho in nič ne rečemo. Ljudje prevečkrat ne pomislimo na posledice 

izrečenih besed, ampak se jih zavedamo šele po nastanku konflikta.  

Komunikacija je zapleten proces, ki pa nima univerzalne teorije. Največkrat jo povezujemo s 

kakršnim koli verbalnim ali neverbalnim vedenjem, ki ga zazna kaka druga oseba. Torej, da 

sploh lahko govorimo o komunikaciji, sta za to potrebna najmanj dva dejavnika – sporočilo 

mora biti poslano in sprejeto. V nasprotnem primeru govorimo o sporočanju in ne 

komunikaciji, kajti ta je dvosmeren proces. O komunikaciji torej govorimo šele takrat, ko 

nekdo sprejme naše sporočilo in nam svojo interpretacijo o njem »vrne« nazaj. Zavedati se 

moramo, da komunikacija nemalokrat ne služi svojemu namenu, saj se lahko med 

komuniciranjem pojavijo šumi, ki onemogočijo učinkovito komunikacijo. Ravno šumi so tisti, 

zaradi katerih komunikacija največkrat ne služi svojemu namenu. Ljudje se moramo zavedati, 

da sta pri komuniciranju vedno dva, ki se morata truditi za skupni cilj. Nikoli ne smemo 

uveljavljati svoj prav, ampak moramo spoštovati ter upoštevati mišljenje drugih. Ljudje se 

moramo učiti iz konfliktnih situacij, te nam morajo biti usmeritev za nadaljnje učinkovito 

reševanje konfliktov. To učinkovito reševanje problemov pa je ključno za uspešno 

komunikacijo.  

Komunikacija pa ima pomembno vlogo tudi v šoli, in sicer ima izreden pomen komunikacija 

med učiteljem in starši. Učitelj in starši, to sta dva pola, ki se morata dopolnjevati v dobrobit 

otroka. Učitelj mora starše obravnavati kot enakopravne partnerje, s katerimi bo dosegel 

optimalni razvoj otroka. Kot smo že omenili, se morata oba pola, tako učitelj kot starši, truditi 

za skupni cilj, si pomagati, se spoštovati, se dopolnjevati, skratka se truditi, da med njima ne 

bi prihajalo do sporov, ki bi lahko vplivali na otroka. Zavedati se moramo, da bo vedno otrok 

tisti, ki bo čutil posledice odnosa med učiteljem in starši, pa naj bo ta pozitiven ali negativen. 

Tema se mi zdi zelo zanimiva, saj bi se po zakonitostih uspešne komunikacije morali 

zgledovati prav vsi učitelji, kajti prav gotovo se učitelji ne vprašajo, kaj je v ozadju »izbruha« 

staršev, ampak kar posplošijo, da so ti neolikani in nepripravljeni komunicirati. Vsak učitelj bi 

si moral podrobno prebrati napotke za učinkovito komunikacijo, prav tako pa staršem ne bi 
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bil odveč kakšen podatek o tem, kako uspešno komunicirati in s tem rešiti nemalo problemov, 

ki se zdijo nerešljivi. Starši in učitelji si morajo tako prizadevati za skupni cilj, tj. otroka. 

Učitelj kot tudi starši ne smejo biti sebični in videti samo sebe, vedeti morajo, da s tem delajo 

škodo otroku, zato se morajo povezati in skupaj iskati rešitve v dobro otroka.  

V šoli se je že večkrat izkazalo, da je otrok dosegal boljše rezultate, če so starši in učitelj 

učinkovito komunicirali med seboj, medtem ko je neučinkovita komunikacija otroka zatrla in 

mu odvzela voljo do dela. Otroku se zdi vredno potruditi, če ve, da starše zanima dogajanje v 

šoli, otrok nikakor ne sme dobiti občutka, da staršem ni mar zanj. Učitelj in starši morajo tako 

nenehno komunicirati med seboj ter v to komunikacijo vključevati tudi otroka, zaradi katerega 

se ta komunikacija navsezadnje tudi odvija.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Komunikacija 

M. Strojin (1992, str. 39) komunikacijo opredeljuje kot: »zapleten proces, brez katerega 

družba ne bi obstajala, in obratno, družba, ki ji pripada posameznik, na razne načine vpliva na 

komunikacijo posameznika; na makronivoju (npr. prek sredstev javnega obveščanja) in 

mikronivoju (prek skupin, ki jim posameznik pripada).« 

M. Strojin (1992, str 39) je mnenja, da ne obstaja univerzalna teorija o komunikaciji, zato 

omenja nekatere bistvene: 

˗ komunikacija je proces, značilen za človeško bitje, 

˗ komunikacija se odvija prek simbolov, ne gre za neposredno odražanje objektivnega 

sveta, ampak človekovo interpretacijo tega sveta – to so simboli; npr. jezik je sistem 

simbolov, 

˗ komunikacija je proces interakcije, recipročnosti, 

˗ komunikacija vključuje sporočanje in sprejemanje, 

˗ komunikacija se vrši s pomočjo medijev, tj. besednih znakov (jezik), nebesednih znakov 

(geste, kretnje, mimika itd.) ter tehničnih sredstev, 

˗ do komunikacije pride, kadar se v zavesti udeležencev vzpostavi isti pomen, preprosto 

rečeno, kadar si pod določenim sporočilom predstavljajo isto stvar, 

˗ komunikacija je neobhodno potreben proces obstoja družbe. 

Spretnost komuniciranja po T. Lamovec (1993, str. 11) pomeni pošiljanje sporočil, ki morajo 

biti izražena tako, da jih drugi brez težav razbere, vključuje pa tudi pazljivo poslušanje, ki 

zagotavlja, da razumemo tistega, ki sporoča.  

Medsebojna komunikacija je v najširšem pomenu »kakršno koli verbalno ali neverbalno 

vedenje, ki ga zazna kaka druga oseba« (Lamovec 1993, str. 33). 

T. Lamovec (1993, str. 33) komunikacijo opredeli še bolj specifično, in sicer kot sporočilo, ki 

ga pošiljatelj pošlje prejemniku z zavestno namero, da bi vplival na prejemnikovo vedenje. Po 

njenem mnenju je namen komunikacije na nek način vplivati na drugo osebo in jo s tem 

spremeniti. 

Za nastanek komuniciranja sta potrebna najmanj dva dejavnika, sporočilo mora biti poslano in 

sprejeto (Tomič 1992, str. 381). 
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Če sporočila potekajo v eni smeri, govorimo o sporočanju in ne o komunikaciji, kajti 

komunikacija je vedno dvosmeren proces, »saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in 

hkratno medsebojno izmenjavo sporočil« (Vec 2005, str. 15). 

Vec (2005, str. 17) poudarja, da je komunikacija oz. sporazumevanje ... »usklajevanje 

razumevanja ali iskanje skupnega v razumevanju ali celo usklajevanje in iskanje sporazuma o 

nečem.« 

2.1.1 Sestavni deli komunikacije 

»Medosebna komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in 

interpretirajo sporočila oziroma znake, ki so nosilci določenega pomena« (Lamovec 1993, str. 

33). 

Sestavni deli komuniciranja so (www.vzu.si/upload/File/Komunikacija(1).pdf): 

˗ pošiljatelj, 

˗ sprejemnik, 

˗ informacija, sporočilo, 

˗ komunikacijska pot. 

Poleg zgoraj navedenih sestavin komunikacije le to sestavljajo tudi šumi in motnje, ki ovirajo 

ali celo onemogočajo komunikacijo. Tem bomo nekaj več besed namenili v naslednjem 

poglavju. 

Tudi Brajša (1993, str. 21) navaja, da je sam proces komunikacije sestavljen iz štirih osnovnih 

elementov, in sicer: pošiljatelja sporočila (jaz), sporočila (tisto kar pošiljam), prejemnika 

sporočila (tisti, ki mu nekaj pošljem) in konteksta (določena situacija, v kateri pošiljam 

sporočilo). 

Kos (2007) pa navaja 4 elemente, ki sestavljajo komunikacijo: 

˗ oddajnik oziroma pošiljatelj (vir informacij in pobudnik komunikacijskega procesa), 

˗ sprejemnik (poslušalec – oseba, skupina, naprava), 

˗ sporočilo oziroma informacija (besedna ali nebesedna), 

˗ komunikacijska pot. 

Glede na zgornje trditve o sestavinah komunikacije lahko tudi sama posplošim, da so glavne 

sestavine komunikacije: pošiljatelj, ki sporočilo pošilja, samo sporočilo, ki se prenaša, 

prejemnik, ki prejme pošiljateljevo sporočilo, komunikacijska pot, po kateri se sporočilo 
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prenaša, ter šumi oziroma motnje, ki so po mojem mnenju ključne pri tem, ali bo 

komunikacija učinkovita ali neučinkovita. 

2.1.2 Proces poteka komunikacije 

M. Strojin (1992, str. 39) na hudomušen način opiše komunikacijski krog, ki pa po njenem 

mnenju poteka kot namizni tenis: »Igralec A pošlje sporočilo (žogico) igralcu B. Igralec B 

mora žogico prestreči (razumeti, dešifrirati sporočilo) in jo odbiti igralcu A. Ko igralec A 

sprejme povratno žogico (sprejem in dešifrira odgovor), je komunikacijski krog sklenjen.« 

Po T. Lamovec (1993, str. 33) komunikacija med dvema osebama vključuje 7 temeljnih 

elementov: 

1. Namere, misli in čustva pošiljatelja, ki ga privedejo do tega, da pošlje sporočilo. 

2. Pošiljatelj prevede svoje namene, misli in čustva v sporočilo (ki je primerno za 

pošiljanje). 

3. Pošiljatelj prejemniku pošlje sporočilo. 

4. Sporočilo se prenaša po kanalu (glasovno ali pisno). 

5. Prejemnik interpretira pomen sporočila. 

6. Interpretaciji sporočila, sledi notranji odziv prejemnika. 

7. Šum (element, ki moti proces komunikacije) se pojavi v vsaki o navedenih faz. 

Slika 1: Shema komuniciranja 

 

Vir: Tomič, spremljanje pouka (2002). 
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2.1.3 Šumi oziroma motnje v komunikaciji 

»Vem, da verjameš, 

da si razumel, kar ti misliš, da sem rekel, 

toda nisem popolnoma prepričan, 

da se zavedaš, da tisto, kar si slišal, 

ni tisto, kar sem ti nameraval sporočiti« 

(www.vzu.si/upload/File/Komunikacija(1).pdf). 

Zgornji citat se mi zdi zelo primeren pokazatelj šumov oziroma motenj, ki se pojavljajo v 

komunikaciji. Ljudje prevečkrat posplošimo problem na podlagi svoje razlage tega. 

Pomembno je, da sporočevalca vprašamo o ustreznosti naše razlage njegovega sporočila. 

Kajti le v tem primeru bo komunikacija uresničila svoj namen, hkrati pa prispevala k 

prijateljskemu reševanju problemov. 

O učinkoviti komunikaciji lahko govorimo, ko prejemnik interpretira sporočilo pošiljatelja 

tako, kot je ta nameraval. Komunikacija pogosto ni učinkovita, vzrok za to pa je po navadi 

šum in ne pomanjkanje verbalnih sposobnosti. Primer šuma v komunikaciji je ta, ko druge 

osebe sploh ne poslušamo ali pa čakamo, kdaj bomo lahko povedali svoje. Največkrat pa je 

izvor resnih nesporazumov v komuniciranju pomanjkanje zaupanja. Ravno to nezaupanje 

povzroči, da se število prenesenih informacij zmanjša, hkrati pa se pojavi dvom o tistem, kar 

sporočilo vsebuje (Lamovec 1993, str. 33–35).  

Šume oziroma motnje v komunikaciji lahko razdelimo v več skupin  (www.vzu.si/upload/ 
File/Komunikacija(1).pdf): 

1. SPOSOBNOST DOJEMANJA 

Zavedati se moramo, da sta človekov spomin in sposobnost predelovanja informacij v 

možganih precej omejena, zato je dojemanje toliko slabše, če sporočilo vsebuje veliko besed. 

2. PREUSMERJENA IN RAZBITA POZORNOST 

V primeru da nam bosta dva sogovornika hkrati posredovala vsak svojo informacijo, je velika 

verjetnost, da si ne bomo zapomnili nobene od njiju. Da do tega ne pride, moramo upoštevati, 

da se lahko osredotočimo samo na eno vsebino oziroma enega sogovornika hkrati. 
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3. NERAZUMLJIVI IN NEJASNI IZRAZI 

Do tega pride, ko naš sogovornik uporablja preveč nam neznanih besed, izrazov. 

4. ZMEDENOST, TREMA, STRAH 

Zaradi strahu pred javnim nastopanjem se nam velikokrat zgodi, da govorimo zmedeno in 

neustrezno posredujemo informacije. 

5. KOMPOZICIJA INFORMACIJE 

Sporočilo mora biti posredovano tako, da si ga lahko prejemnik razlaga samo na en način. 

Izogibati se moramo dvoumnosti sporočil, ki nas lahko zavedejo in speljejo na napačno pot 

reševanja problema. 

6. PSIHOLOŠKE MOTNJE 

Tu lahko govorimo o nekakšnem osebnem stališču, ki vpliva na naš odziv na posredovano 

sporočilo. Če bomo o nekomu mislili slabo, bomo tudi njegovo informacijo smatrali za 

nezanesljivo. 

7. OSTALE MOTNJE 

Mednje uvrščamo motnje okolja (hrup, svetloba, vročina ...), organske motnje (okvare sluha, 

vida ...), motnje medija (napake na napravah, ki skrbijo za prenos informacij). 

2.1.4 Komunikacijski zakoni  

Komunikacijski zakoni so (Waltzlawick in sodelavci po Vec 2002, str. 76–81):  

1. NEMOGOČE JE NEKOMUNICIRATI 

Ljudje, ki se medsebojno zaznavajo, hkrati tudi med seboj komunicirajo. Nekako lahko 

rečemo, da je kakršen koli stik s sočlovekom že neke vrste komunikacija. 

2. VSAKA KOMUNIKACIJA IMA VSEBINSKI IN ODNOSNI VIDIK 

S sporočilom, ki ga posredujemo določeni osebi, hkrati kažemo tudi naš odnos do te osebe. 

Pomembno je, da gojimo nek topel odnos, češ, imam te rad, pa čeprav me nisi razveselil s 

svojim dejanjem. 
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3. PROBLEM IZHODIŠČNE TOČKE (INTERPUNKCIJE) DOGODKOV 

Zaradi različnih predstav o tem, kdaj se je komunikacija začela in kdaj je nastal ključni 

preobrat v komunikaciji, večkrat pride do nesporazumov v komunikaciji oziroma do 

neuspešne komunikacije. Obe osebi, ki sta udeleženi v komunikaciji, morata biti enotnega 

mnenja o njuni izhodiščni točki. 

4. KOMUNIKACIJA LAHKO POTEKA DIGITALNO IN/ALI ANALOGNO 

Za digitalno komunikacijo je značilno, da je enoznačna in da bodo vsi razumeli enako tisto, 

kar je bilo uporabljeno v komunikaciji. Na drugi strani pa je za analogno komunikacijo 

značilno, da se pri njej uporablja posredna, prenesena sporočila, ki jih različni ljudje razumejo 

na različne načine. Skoraj vsa nebesedna sporočila sodijo v to skupino, toda zavedati se 

moramo, da so nekatera nebesedna sporočila v različnih kulturah precej enoznačna (npr.: 

udarec). 

5. KOMUNIKACIJA POTEKA SIMETRIČNO IN/ALI KOMPLEMENTARNO 

Če se v komunikaciji kažejo simetrični odnosi, to pomeni, da so ljudje, ki komunicirajo med 

seboj, v enakovrednem položaju, medtem ko komplementarni odnosi odražajo hierarhičnost 

med ljudmi, ki komunicirajo. Komplementarni način komunikacije se pogosto enači z 

enosmerno komunikacijo, ki vključuje navodila, ukaze ..., na kratko vse, kar se dogaja na 

besedni ravni. 

2.1.5 Vrste komunikacije 

Ljudje se razlikujemo po tem, kako se sporazumevamo. V praksi pogosto zasledimo 

prepletanje več vrst sporazumevanja. Zavedati se moramo, da smo ljudje različni, zato se bo 

nekdo sporazumeval neposredno z besedami, spet drug nikakor ne more komunicirati z 

besedami, zato se lažje sporazumeva s telesnimi znaki ali simptomi. Spet tretji se 

sporazumevajo z mimiko obraza, s katerim izražajo različna čustva. Za večino pa je značilno, 

da se pod vplivom čustev ne morejo sporazumevati z besedami, ampak vsa svoja doživljanja 

izražajo s telesnimi gibi ali obrazno mimiko (Kristančič 1995, str. 22). 
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V grobem bi lahko komunikacijo razdelili na dve vrsti, in sicer na besedno in nebesedno 

(www.vzu.si/upload/File/Komunikacija(1).pdf): 

1. BESEDNO KOMUNICIRANJE: 

 GOVORNO KOMUNICIRANJE 

Takšna komunikacija zajema govorjenje, formalni razgovor med dvema osebama, razgovor v 

skupini in neformalne govorice. 

 PISNO KOMUNICIRANJE 

Takšna komunikacija poteka preko pisem, časopisov, revij, raznih oglasnih desk. 

Tabela 1: Prednosti in slabosti govornega in pisnega komuniciranja 

 PREDNOSTI SLABOSTI 

GOVORNO 

KOMUNICIRANJE 

 hitrost 

 povratna informacija 

 omogočanje sočasne 

komunikacije z več 

ljudmi 

 manj učinkovita je, ko se 

sporočilo prenaša preko 

večjega števila ljudi 

PISNO KOMUNICIRANJE  trajnost 

 jasnost in nazornost 

sporočila 

 možnost kasnejšega 

preverjanja 

 zamudno 

 zahteva natančnost 

 ni takojšnje povratne 

informacije 

 pošiljatelj ne ve, ali je 

prejemnik sporočilo 

prejel, hkrati pa še ne ve, 

če ga je razumel, v 

primeru da ga je dobil 
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2. NEBESEDNO KOMUNICIRANJE 

Čeprav se ne zavedamo, da ima nebesedno komuniciranje največjo vlogo pri komuniciranju, 

ima ta dejansko največjo vlogo pri komuniciranju, saj zajema kar 55 % delež pri celotni 

komunikaciji. Nebesedna komunikacija pa obsega govorico telesa (drža, kretnje, mimika, 

pogled), prostor, čas, dotik in vonj. Z nebesedno komunikacijo sporočamo predvsem čustva, 

ki opisujejo naše trenutno razpoloženje. 

Tudi Brajša (1993, str. 23) se strinja z zgornjo razdelitvijo, in sicer meni, da je interpersonalna 

komunikacija lahko verbalna in neverbalna. Torej to pomeni, da lahko komuniciramo z 

besedami in brez njih. Po mnenju avtorja to pomeni, da ni mogoče nekomunicirati. Dejansko 

komuniciramo že s samo navzočnostjo v odnosu, ne glede na to, ali kaj izrečemo ali ne. V 

vsaki komunikaciji prenašamo neko vsebino nekomu drugemu, hkrati pa definiramo odnos do 

te vsebine in prejemnika sporočila. Tisto, kar izgovorimo, in naše neverbalno vedenje se 

morata med seboj ujemati, prav tako pa mora izgovorjena vsebina potrjevati naš odnos do nje 

in prejemnika sporočila. 

»Besedna in telesna komunikacija tvorita celoto, običajno se dopolnjujeta, neredko, v primeru 

pretvarjanja in konflikta pa tudi nasprotujeta« (Kovačič 1994, str. 56). 

Kristančič (1995, str. 23–24) pa v svojem delu omenja 4 vrste sporazumevanja ali 

komunikacije: 

1. NEPOSREDNO BESEDNO SPORAZUMEVANJE 

Neposredna besedna komunikacija je najpreprostejša oblika sporazumevanja. Njene 

značilnosti pa se kažejo v tem, da klient govori o težavi in o tem, kako ta vpliva na njegovo 

življenje. Ta težava v posamezniku ni globoko zasidrana, zato je sporazumevanje bolj 

razumsko in manj čustveno. Pri tej komunikaciji ni veliko notranjih čustvenih sprememb, če 

pa so, niso izrazite. Ljudje, ki se poslužujejo tega načina komuniciranja, potrebujejo 

strokovnjakovo podporo za svoje zamisli in rešitve, zato je takšen odnos neoseben in se 

kmalu konča. 

2. POSREDNO BESEDNO SPORAZUMEVANJE 

S takšnim načinom komuniciranja prikrivamo resnična čustva oziroma prav ta čustva vplivajo 

na to, da pri komunikaciji izbiramo besede, ki so v nasprotju z dejanskim pomenom. Ljudje, 

ki so pod čustvenim pritiskom, zato večkrat izbirajo besede, katerih pomen je v nasprotju z 
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njihovim čustvenim stanjem. Svetovalec zato pogosto v takem primeru ne razume klientovega 

problema, saj klient kaže odpor, ko govori o svoji težavi, pri tem pa čuti močno potrebo po 

popačenju resničnosti. Takšno sporazumevanje tako onemogoča nadaljnje sporazumevanje, 

saj se klient kljub močni volji, da bi izrazil svoj problem, ne more sprostiti. Posredno besedno 

sporazumevanje prepoznamo po tem, da se klient vrti okrog svojega problema ter se 

nedoločeno izraža. Ljudje, ki se nenehno sporazumevajo posredno besedno, prikrivajo strah 

pred preprostim in jasnim izražanjem svojih občutenj. Svetovalec mora v tem primeru klientu 

pomagati naučiti se uporabljati neposredno besedno komuniciranje. Klient se mora naučiti 

razumeti bistvo in naravo osebne težave, pri tem pa uporabljati besede, ki omogočajo 

osredotočenost nanjo. Klient se mora naučiti tudi zanikati lastne težave. 

3. ODKRITO VEDENJSKO IZRAŽANJE OZIROMA SPORAZUMEVANJE 

Takšno sporazumevanje prepoznamo po joku, borbenosti, nemirnosti, telesnem nemiru in 

drugih telesnih izrazih doživljanja. Če se klient odzove na takšen način, pomeni, da se je 

odzval otročje, povsem neprilagojeno svoji starosti, kajti od odraslega po navadi ne 

pričakujemo takšnega odzivanja. Na drugi strani pa lahko rečemo, da je takšno 

sporazumevanje včasih tudi na mestu, če klient s takšnim načinom sporazumevanja doseže 

cilj, ki si ga je zastavil. Pomembno je, da kot svetovalec prepoznamo razlog za takšno 

vedenje, kajti naš cilj je, da do takšnega vedenja ne bi prihajalo, to pa bomo dosegli le z 

nudenjem podpore in topline. Takšno sporazumevanje vsebuje predvsem čustvene izmenjave 

med svetovalcem in klientom. 

4. PRIKRITO VEDENJSKO IZRAŽANJE OZIROMA SPORAZUMEVANJE 

Takšno sporazumevanje se kaže v različnih fizioloških oziroma telesnih znakih ali simptomih. 

Za svetovalca je to najzahtevnejša oblika sporazumevanja, saj od njega zahteva precej truda, 

da odkrije pravi dialog. 

2.1.6 Oblike komunikacije 

Glede na to, kdo je udeležen v procesu komunikacije, ločimo 4 kategorije komunikacije 

(Dimbleby in Burton 1995 po Vec 2005, str. 18–19): 

1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA (intrapersonalna) 

O njej govorimo, kadar razmišljamo oziroma komuniciramo sami s seboj. To se kaže v 

pogovarjanju v mislih, ko se obnašamo, kot da bi govorili z neko osebo.  
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2. MEDOSEBNA KOMUNIKACIJA (interpersonalna) 

O tej komunikaciji lahko govorimo, ko poteka znotraj manjše skupine, ta pa se nanaša na 

neposredno komuniciranje dveh ali več ljudi. To, da komunikacija poteka neposredno, 

pomeni, da se morajo udeleženci komunikacije soočiti iz oči v oči. 

3. SKUPINSKA KOMUNIKACIJA 

Da lahko govorimo o tej vrsti komunikacije, mora ta potekati med različnimi skupinami. Tudi 

pri tej komunikaciji velja omeniti, da mora komunikacija potekati iz oči v oči, torej 

neposredno. 

4. MNOŽIČNA KOMUNIKACIJA 

Ta vrsta komunikacije se nanaša na zelo veliko število ljudi, ki so bodisi v vlogi prejemnikov 

bodisi v vlogi uporabnikov (npr.: koncerti). 

2.1.7 Načini komuniciranja (Schulz von Thun 1989 po Brajša 1993, str. 103–104): 

1. ISKANJE POMOČI/PROŠNJA ZA POMOČ 

Takšen način komuniciranja se kaže v tem, da sogovornik izkazuje svojo lastno nemoč, s tem 

pa poudarja našo moč in kompetentnost.  

2. DAJANJE POMOČI/PONUJANJE POMOČI 

Kaže se v tem, da sogovorniku dajemo pomoč in mu s tem dajemo vedeti, da je šibak, hkrati 

pa s tem izkazujemo tudi svojo moč. 

3. SAMI SEBE DAJEMO V NIČ/SAMOOMALOVAŽEVANJE 

V tem primeru zatrjujemo, da nismo nič vredni, s tem povzdigujemo sogovornikovo znanje in 

ga prosimo, da nam svetuje, kako naj ravnamo naprej. 

4. AGRESIVNOST IN OMALOVAŽEVANJE SOGOVORNIKOV 

Tu razglašamo sebe kot vsevedneža, sogovornika pa grajamo, ga razglašamo za nevedneža, s 

tem pa ga silimo k temu, da popusti in prizna našo premoč. 
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5. SAMOPOTRJEVANJE 

Sogovorniku dajemo vedeti, da je tekmec že s tem, ko sebe proglašamo za osebo brez napak. 

S takšnim načinom komuniciranja želimo sogovornika prisiliti, da prizna našo superiornost. 

6. KONTROLIRANJE SOGOVORNIKA 

O takšnem načinu komuniciranja govorimo, ko trdimo, da samo mi vemo, kaj in kako je treba 

delati. S tem sogovorniku dajemo nekakšne napotke, kaj in kako. 

7. SAMODISTANCIRANJE 

Če komuniciramo na takšen način, to pomeni, da se izključujemo iz vsebine pogovora, 

sogovorniku pa ne dovolimo, da se nam približa. 

8. KOMEDIJANTSKA IN DRAMATIZIRAJOČA KOMUNIKACIJA ALI 

KOMEDIJANTSTVO 

Človek se poslužuje takšnega načina komuniciranja, kadar potrebuje občinstvo, ki opazuje 

njegovo »igranje«. 

2.1.8 Osnovni tipi medosebnih odnosov 

Glede na potek interpersonalne komunikacije ločimo 4 osnovne tipe medosebnih odnosov 

(Bateson 1980 in Haley 1963 po Brajša 1993, str. 44): 

1. KOMUNIKACIJA »JAZ ALI TI« 

Značilnost te komunikacije je medosebno tekmovanje in boj za nadvlado, hkrati pa 

razkazovanje moči med samim potekom komunikacije. V takšni situaciji se nobeden od 

sogovornikov ne more motiti, kajti med njima poteka boj za končno zmago, zato želi vsak od 

njiju uveljaviti svoj prav. Ker se sogovornika bojujeta za prevlado, lahko takšni komunikaciji 

rečemo tudi simetrična komunikacija. 

2. KOMUNIKACIJA »JAZ IN TI«  

Tej komunikaciji lahko drugače rečemo še pozicijsko fiksirana komunikacija, saj se med 

njenim potekom dobro ve, kdo je tisti, ki »vlada«. Pri tej komunikaciji gre za postavitev eden 

»zgoraj«, drugi »spodaj«. Ta postavitev se kaže tako, da ko eden govori, ga drugi posluša, in 

ko eden predlaga, drugi sprejema predloge. Prav tako je ta postavitev fiksna, zato se morajo 
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sogovorniki tega pravila tudi držati. Pri tej komunikaciji je pomembno, kdo govori in ne kaj 

govori, torej je v ospredju oseba in ne vsebina. 

3. KOMUNIKACIJA »JAZ NAD TABO« 

Ta komunikacija je skrita komunikacija, kajti v njej ni prav nič jasno. Tisti, ki je navidezno 

prvi, je pravzaprav drugi, in tisti, ki je navidezno drugi, je pravzaprav prvi. Avtor tej vrsti 

komunikacije pravi »prebrisana« komunikacija, saj tu prevladuje teza: »Ti si prvi, odločam pa 

jaz!« 

4. KOMUNIKACIJA »TAKO JAZ KOT TI«  

Pri takšni komunikaciji se partnerja svobodno in izmenoma dopolnjujeta. Tu pride v ospredje 

vsebina, kajti govorca se med komuniciranjem ves čas fleksibilno prilagajata glede na vsebino 

in kontekst. Položaji govorcev so odvisni od vsebine komunikacije, kajti položaj je odvisen 

od samega poznavanja vsebine in od stališča do nje. 

2.2 Učinkovita komunikacija 

O učinkoviti komunikaciji med dvema osebama lahko govorimo, ko si prejemnik sporočilo 

pošiljatelja razlaga enako, kot si je ta želel, da bi ga razumel (Johnson in Johnson 1997 po 

Vec 2002, str. 70). 

Kakovost odnosov v veliki meri vpliva na človekovo srečo in zadovoljstvo. Da pa bomo to 

srečo tudi dosegli, moramo poskrbeti za učinkovito komunikacijo, kajti v nasprotnem primeru 

bo prišlo do konfliktov, ki pa povzročijo negativne posledice na ljudeh (Kos 2007). 

Učinkovita komunikacija torej ni odvisna le od učinkovitega pošiljanja, temveč tudi od 

učinkovitega prejemanja sporočil. Če s sogovornikom ne najdemo skupne poti, bo prav 

gotovo prišlo do neučinkovite komunikacije (Kos 2007). 

»Načeloma velja, da to, kar daš, tudi dobiš nazaj. Če poskušaš razumeti druge in do njih 

razviješ pozitivni odnos, je velika verjetnost, da bodo drugi tudi skušali razumeti tebe in nazaj 

komunicirali z enakim odnosom« (Kos 2007). 

Tomić A. (1992, str. 391) pravi, da lahko o uspešni komunikaciji govorimo takrat, ko imata 

od te korist oba udeleženca komunikacije, v nasprotnem primeru lahko govorimo o vsiljeni 

komunikaciji, v kateri ima korist le eden. Komunikacija mora potekati dvosmerno, če želimo 

vplivati eden na drugega. Iz pogovora morajo priti vsi udeleženci drugačni, spremenjeni. Da 
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pa bomo s komunikacijo dosegli ta učinek, mora ta vsebovati poslušanje, razmišljanje in 

pogovarjanje. 

Posplošimo lahko, da si morajo vsi udeleženci komunikacije sporočilo, ki jim ga posreduje 

sporočevalec, razlagati enako, kajti v nasprotnem primeru bo prišlo do neučinkovite 

komunikacije oziroma konfliktov. 

Kos (2007) poudarja, da imajo besede le 7 % teže, ton glasu 38 % in telesna mimika kar 55 % 

pri učinkoviti komunikaciji. Za uspešno komunikacijo je bistvenega pomena, kako nekaj 

povemo, in ne toliko, kaj povemo. 

Pogoj za uspešno komunikacijo sta prvi vtis in poslovni bonton. V nadaljevanju si bomo bolj 

podrobno ogledali ta dva pomembna dejavnika, ki pripomoreta k učinkoviti komunikaciji 

(www.vzu.si/upload/File/Komunikacija(1).pdf): 

1. PRVI VTIS 

Na podlagi prvega vtisa človeka uvrstimo v eno od dveh skupin, in sicer v pozitivno ali 

negativno. Tako se na podlagi prvega vtisa odločim, ali nam je človek všeč ali ne. Ta prvi vtis 

določa naš nadaljnji odnos do sogovornika. 

Da do negativnega prvega vtisa sploh ne bi prišlo, moramo upoštevati nekaj prijemov, s 

katerimi naredimo dober vtis na sogovornika: 

 STISK ROKE 

Stisk roke naj bo ravno prav močan, z njim moramo izražati svojo samozavest, nikakor pa ne 

sme biti premočan ali prešibek. Če bo stisk premočan, bomo sogovorniku dali občutek, da 

smo nad njim, v primeru mlahavega stiska pa bo sogovornik dobil občutek, da smo neodločni 

in nezmožni oblikovati lastno mnenje. 

 NASMEH 

Zavedati se moramo namreč, da nasmeh izjemno pripomore k medsebojnemu zbliževanju. Če 

se nam bo sogovornik nasmehnil, mu bomo nasmeh prav gotovo vrnili. 

 POGLED 

Pogled mora sovpadati z rokovanjem in nasmehom, ne sme pa trajati več kot tri sekunde, saj 

predolgo trajajoč pogled predstavlja silovit pritisk na sogovornika. 
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 DOTIK 

Dotik po roki ali ramenu pomeni, da želimo biti s sogovornikom osebni in prijateljski. 

Zavedati se moramo, da ga ne smemo uporabljati pogosto, kajti v tem primeru ne pripomore k 

učinkoviti komunikaciji, saj sogovornika spravi v zadrego, dotik pa si bo lahko razlagal kot 

vdor v osebni prostor in vsiljivost. 

2. POSLOVNI BONTON 

Do sogovornika moramo biti pošteni, to poštenost pa odražamo s svojimi besedami in dejanji. 

Naše besede in dejanja morajo dokazovati, da smo pošteni, iskreni in zaupanja vreden človek. 

Prav tako moramo pri odnosu z drugimi poskrbeti za urejen videz, saj nam bo ta služil v 

korist, nikakor pa ne v škodo. Predvsem pa se moramo osredotočiti na skrb za druge. 

2.2.1 Učinkovito pošiljanje sporočil 

Sporočilo naj bo posredovano na čim več načinov ter hkrati ob uporabi čim večjega števila 

kanalov, kajti tako bomo prejemniku pomagali razumeti pravo vsebino. Zelo veliko vlogo pri 

učinkovitem pošiljanju sporočil ima tudi povratna informacija, ki jo prejemnik posreduje 

sporočevalcu takoj po prejeti informaciji. S povratno informacijo sporočevalec tako izve, 

kako si je prejemnik razlagal njegovo sporočilo, ga razumel, ga interpretiral in hkrati 

preoblikoval. Da pa do preoblikovanja ne bi prihajalo, moramo sporočilo prilagoditi 

prejemniku. Isto informacijo bomo strokovnjaku podajali povsem drugače kot tistemu, ki ne 

pozna področja (Kos 2007). 

Da bo pošiljanje sporočila učinkovito, moramo slediti naslednjim pravilom (Vec 2002, str. 

72–75): 

1. SPOROČILO RAZJASNIMO Z UPORABO PRVE OSEBE EDNINE 

Z uporabo besede jaz ali moj prevzamemo odgovornost za svoje misli in čustva. Če v pogovor 

vpletamo druge ljudi in njihove misli, kot poslušalec ne moremo vedeti, ali govorec tudi tako 

misli. V pogovoru morajo biti jasna lastna stališča, ne pa uporaba posplošenih oblik. 

Sporočilo mora izražati pošiljateljevo osebno mnenje, ne mnenje večine. 

2. SPOROČILO OBLIKUJEMO V CELOTI IN SPECIFIČNO 

To pomeni, da mora sporočilo vsebovati vse nujne informacije, ki jih prejemnik potrebuje za 

razumevanje tega, brez kakršnega koli ovinkarjenja. 
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3. BESEDNA IN NEBESEDNA SPOROČILA OBLIKUJEMO SKLADNO 

Pomembno je, da je tisto, kar izražamo z besedami, usklajeno z nebesednim izražanjem. V 

nasprotnem primeru bo prišlo do nesporazuma v komunikaciji. Zavedati se moramo namreč, 

da medosebna komunikacija vsebuje obe vrsti sporočil. Če prenašamo vesele novice, naj izraz 

na obrazu ne bo žalosten. 

4. SPOROČILO NAJ BO BOGATO 

Sporočilo, ki ga ponovimo na več načinov, prejemniku ob uporabi čim večjega števila 

kanalov pomaga razumeti pravo vsebino. Torej se pri sporočanju poslužujmo čim več 

besednih in nebesednih sporočil, slik, pisnih sporočil. 

5. VEDNO VPRAŠAMO ZA POVRATNO INFORMACIJO 

S tem ko prejemnika vprašamo za njegovo povratno informacijo, njegov feedback, želimo od 

njega izvedeti, kako je naše sporočilo razumel in ga morda tudi preoblikoval. Da ne bi prišlo 

do napačnega razumevanja, moramo med pogovorom ves čas preverjati in iskati povratne 

informacije. 

6. SPOROČILO PRILAGODIMO PREJEMNIKOVEMU REFERENTNEMU OKVIRJU 

Iste informacije moramo različnim ljudem posredovati na različne načine. Tako bomo 

določeno informacijo pojasnili otroku na čisto drugačen način kot strokovnjaku. 

7. SVOJA ČUSTVA OPISUJEMO TAKO, DA JIH POIMENUJEMO, OPIŠEMO Z 

VEDENJEM ALI S PRISPODOBO 

Prejemnik nas bo bolje razumel, če bomo svoja čustva opisovali s poimenovanjem (»žalosten 

sem«), bodisi z vedenjem (»trenutno mi gre kar na jok«) bodisi s samo prispodobo (»sam sebi 

se zdim kot pohojen črv«). 

8. PRI OPISU NE VREDNOTIMO IN NE RAZLAGAMO VEDENJA DRUGIH 

V primeru da nas vedenje sogovornika ovira, mu moramo njegovo obnašanje opisati 

(»neprestano me prekinjaš«), torej povedati na glas, ne pa da ga ocenjujemo ali celo 

interpretiramo. Preprosto povemo, kaj v tistem trenutku dela ta oseba. 
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2.2.2 Pomen verodostojnosti pošiljatelja 

Pomemben element medosebnega komuniciranja je po mnenju T. Lamovec (1993, str. 36) 

verodostojnost, ki jo prejemnik pripisuje pošiljatelju. Nanjo pa po njenem mnenju vplivajo:  

˗ zanesljivost vira informacij pošiljatelja povečuje zaupanje, 

˗ namen pošiljatelja mora biti prejemniku jasen, 

˗ pošiljatelj, ki izraža toplino, zbuja več zaupanja, 

˗ pošiljatelju, ki ga drugi cenijo, navadno več verjamemo, 

˗ velik vpliv ima tudi pošiljateljeva poučenost o temi pogovora, 

˗ pomembna je dinamičnost podajanja besed. 

Po mnenju T. Lamovec (1993, str. 36) mora imeti oseba vse zgoraj navedene značilnosti, da ji 

bodo ljudje pripisali verodostojnost. Če je neustrezen samo en element, bomo tej osebi 

pripisali nizko verodostojnost. 

2.2.3 Učinkovito sprejemanje sporočil 

Komunikacija bo učinkovita, če prejemnik ne bo ocenjeval oziroma vrednotil sporočila, ki mu 

ga pošilja pošiljatelj. Pomembno je, da prejemnik skuša pošiljatelja čim bolj razumeti, šele 

potem se lahko poslužuje vrednotenja. Zavedati se moramo namreč, da je učinkovito 

pošiljanje sporočila le polovica učinkovite komunikacije, kajti zelo pomembna druga polovica 

je sprejemanje sporočila (Vec 2002, str. 75). 

Sogovornika morata doseči soglasje o pomenu sporočila, da pa to dosežeta, morata ves čas 

razjasnjevati pomen sporočila. Pri samem usklajevanju pa je potrebna velika mera tolerance 

(Kos 2007). 

Da pa bi sogovornika lažje razumeli, se moramo postaviti v njegovo kožo in s tem poskušati 

razumeti, kaj nam želi sporočiti (Kos 2007). Da bo sprejemanje sporočila učinkovito, moramo 

upoštevati naslednje načine odzivanja na sporočilo (Vec 2002, str. 75–76): 

1. PARAFRAZIRANJE 

Pri parafraziranju moramo biti natančni, nikakor ne smemo vrednotiti vsebine sporočila in 

čustev pošiljatelja. Samo s svojimi besedami moramo ponoviti, kako smo razumeli 

pošiljatelja. S tem preverimo razumevanje z lastnimi besedami, ki je boljše kot dobesedna 

ponovitev. O sebi lahko torej spregovorimo šele takrat, ko na novo preoblikujemo 

sogovornikova čustva in misli, ki so za sogovornika zadovoljivo obarvana. 
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2. OPIS LASTNE ZAZNAVE SOGOVORNIKOVIH ČUSTEV 

V primeru ko sporočilo ni izraženo z besedami, skušajmo izraziti lastno razumevanje 

sogovornikovih čustev. Pri izražanju pa moramo biti pozorni, da ne kažemo odobravanja ali 

neodobravanja. 

3. UGOTOVITEV LASTNE RAZLAGE POŠILJATELJEVEGA SPOROČILA 

S sogovornikom se moramo pogajati toliko časa, dokler ne dosežemo soglasja o pomenu 

sporočila. Ne smemo se prehitro sprijazniti, češ, da razumemo sogovornika. Če pride do 

situacije, ko ne razumemo sogovornikovega sporočila, moramo medsebojno razjasnjevati 

pomen sporočila, vse dokler se ne približamo tistemu, kar nam je sogovornik dejansko 

poskušal sporočiti. 

2.2.4 Spretnost poslušanja 

»Mislim, da je komunikacija eden naših največjih problemov, tako na osebni ravni kot pri 

stikih med državami. Države se ne morejo pogovarjati, ne morejo razumeti druga druge. 

Imamo sama usta, jaz pa mislim, da imamo dvoje ušes, vendar ne uporabljamo nobenega. 

Največji problem pri komunikaciji je poslušanje« (Russel 1991 po Tomić 1992, str. 378). 

»Dejstvo je, da v življenju veliko več govorimo in veliko premalo poslušamo« (Kos 2007). 

Pri komuniciranju moramo znati aktivno poslušati, zato je Gordon 1989 (po Vec 2005, str. 

77) ločil pogoje za tako imenovano aktivno poslušanje: 

˗ Kot poslušalec moramo biti prepričani, da je sogovorec sposoben sam rešiti svoj problem. 

Dober svetovalec ne bo reševal sogovornikovih problemov, temveč ga bo skušal zgolj 

usmerjati skozi proces reševanja problema, nikakor pa ne bo ponudil rešitve. Pri vsem tem 

je pomembno, da imamo zaupanje v proces iskanja rešitve. 

˗ Kot poslušalec moramo biti sposobni iskreno sprejeti sogovornikova čustva. Sprejeti jih 

moramo tudi takrat, kadar se razlikujejo od tistih, za katere sami mislimo, da bi bila 

najbolj ustrezna v dani situaciji. Zavedati se moramo, da bo sogovornik aktivno izražal 

svoja čustva le v primeru, ko bomo zmožni sprejemati ta njegova drugačna čustva. S tem, 

ko bomo sprejeli njegova čustva, bo sogovornik te začel tudi sam predelovati in ne 

nazadnje tudi sam preoblikoval glede na nastalo situacijo. 

˗ Kot poslušalec se moramo zavedati, da so razna čustvena stanja le prehodna. 
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˗ Kot poslušalec si moramo za aktivno poslušanje vedno vzeti čas in hkrati imeti voljo za 

poslušanje. Če za sogovornika ne najdemo časa za pogovor, hkrati pa nimamo volje za to, 

s sogovornikom tudi nismo sposobni vzpostaviti kontakta. 

˗ Kot poslušalec se moramo znati vživeti v drugega, hkrati pa ohraniti distanco, ki je 

potrebna za trezno ukrepanje. 

˗ Kot poslušalec moramo razumeti, da so otroci kot tudi nekateri odrasli le redko sposobni 

sami izraziti težave. Če jih bomo aktivno poslušali, bomo s tem prav gotovo pripomogli k 

boljšem in natančnejšem izražanju težav. 

˗ Kot poslušalec moramo spoštovati zasebnost sogovorca in zadržati zase, kar nam je 

povedal o sebi ali o svojem življenju. Zavedati se moramo namreč, da je spoštovanje 

nekoga kot osebe, ne glede na njegova dejanja, predpogoj za sprejemanje. Če spoštovanja 

ni, potem ne moremo govoriti o sprejemanju. 

Poslušanje in odziv sta bistvena za medosebni odnos. Od njiju je odvisno, če se bomo zbližali 

ali pa se bo razdalja med nami še povečevala. Pomembno je, da izrazimo, če česa nismo 

razumeli, kajti sicer bo sogovornik kaj hitro opazil naše neskladje v neverbalnem vedenju, kar 

pa ga bo sprva zmedlo, kasneje pa celo odtujilo in skrhalo zaupanje. Truditi se moramo, da 

sogovornik čim manjkrat dobi vtis, da ga ne razumemo, kajti v nasprotnem primeru bo odnos 

postal neoseben. Sogovorniku moramo zato dati občutek, da ga poslušamo, in se temu 

primerno tudi odzvati. S tem sogovorniku dajemo občutek, da se zanj zanimamo, da nam je 

pomemben in da ga skušamo razumeti. V nasprotnem primeru mu bomo dali občutek, da nam 

ni dovolj mar zanj in da se nam ne zdi vredno potruditi zanj. Zavedati se moramo, da bo 

sogovornik, ki ni deležen ustreznega odziva, govoril vedno manj, zato je pomembno, da z 

ustrezno komunikacijo ohranjamo zadovoljive medosebne odnose (Lamovec 1993, str. 37). 

2.2.5 Empatičnost 

Kot že vemo, empatičnost pomeni vživljanje ali sposobnost vživljanja v drugo osebo, kar pa 

je v medosebni komunikaciji zelo pomembno. »Če hočemo doseči kakovostno in 

neogrožujočo medsebojno komunikacijo, se moramo vživeti (empatično), odzivati ali pošiljati 

razumevajoče in refleksivne povratne informacije, to je, da zavzamemo perspektivo drugega« 

(Tomić 1992, str. 388). 

Svetovalčevo empatično razumevanje klienta je pogoj za dober medsebojni odnos, v katerem 

svetovalec postane v življenju klienta čustveno zelo pomemben. Tak odnos omogoča 

zaupanje, ki je nujno potrebno za dober odnos (Kristančič 1995, str. 52). 
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Svetovalčevo empatičnost prepoznamo po sprejemanju verbalnih in neverbalnih sporočil. Da 

pa do tega pride, mora svetovalec dejavno poslušati klientovo mišljenje, stališča, čustva. 

Klienta mora obravnavati kot osebnost v celoti. Prav tako mora svetovalec biti sproščen, ne 

sme dajati občutka distanciranosti, ampak mora zagotoviti odnos, ki nima ovir. Klient mora 

vedeti, da je svetovalec slišal njegovo sporočilo in da je skupaj z njim. Svetovalec ne sme biti 

osredotočen na to, kaj bo povedal, ampak mora najprej pozorno poslušati klienta in nato 

ustrezno odgovarjati na njegova sporočila (Kristančič 1995, str. 52–53). 

O vzajemni empatiji lahko govorimo takrat, ko pridemo do spoznanja, da je svetovalec klienta 

slišal in ne le poslušal. To pa klient začuti takrat, ko od svetovalca dobi ustrezne povratne 

informacije o svojih čustvih, novih besedah. Vzajemni empatični odgovori omogočijo 

refleksijo klientovih čustev, njihovega pomena in intenzivnosti. Klient se mora v takšnem 

odnosu čutiti razumljen. Strokovnjak mora odgovarjati v jeziku, ki ga klient razume, prav 

tako pa mora odgovarjati pogosto in pravočasno, ne pa čakati na konec klientovega govora. 

Prav tako mora strokovnjak znati prekiniti klienta in ga preusmeriti, če se mu zdi, da je ta 

zašel predaleč. Skupaj s klientom morata preveriti tudi, ali je komunikacija na ustrezni ravni 

spoštovanja in če ima klient pri tem občutek, da je razumljen. Strokovnjak mora v takšnem 

odnosu tudi večkrat preveriti, ali je klienta prav razumel (Kristančič 1995, str. 53–55). 

2.2.6 Udobna in neudobna komunikacija 

Pomembno je, da se ljudje med pogovorom počutijo udobno, kajti udobje je ključ do uspešne 

komunikacije. Če želimo z nekom dlje časa komunicirati, moramo poskrbeti za vsestransko 

udobje in svobodo (Brajša 1993, str. 46). 

Brajša (1993, str. 46–48) navaja nekaj udobij, ki so bistvena za uspešno komunikacijo: 

1. VSEBINSKO KOMUNIKACIJSKO UDOBJE 

Dosegli ga bomo, če bomo spoštovali podobna in različna mnenja ter ideje in predloge 

sogovornika. Sogovornik mora dobiti občutek, da ima pravico misliti drugače, kajti v 

nasprotnem primeru se bo počutil neudobno. Rezultat tega neudobja pa je navidezna 

komunikacija, katere cilj je, da do nje sploh ne bi prišlo. Zato se moramo truditi, da 

zagotovimo vsebinsko udobno komunikacijo, v kateri bodo dovoljene podobnosti in 

različnosti. 
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2. PROSTORSKO-KOMUNIKACIJSKO UDOBJE 

Vsak sogovornik mora imeti pravico do bližine in oddaljenosti. Vsak si lahko sam določi 

meje svojega »ozemlja«, in sicer nam da jasno vedeti, do kje lahko gremo in od kje naprej ne 

smemo več vstopiti vanj.  

3. ČASOVNO KOMUNIKACIJSKO UDOBJE 

Vsak udeleženec pogovora ima pravico, da sam določi začetek in konec komunikacije. 

Zavedati se moramo namreč, da ima vsak posameznik pravico, da se odloči, s kom, kdaj in 

koliko časa bo komuniciral. Če ne bomo spoštovali osebne pravice do časa komuniciranja, 

bomo s tem onemogočili udobnost komunikacijske situacije. Vsekakor ni dovolj, da je 

sogovornik pripravljen komunicirati, zato je zelo pomembno pri tem, da izberemo čas in 

dolžino komuniciranja, ki bosta zagotovili udobno in svobodno komunikacijo. 

4. ČUSTVENO KOMUNIKACIJSKO UDOBJE 

Pomembno je, da smo v pogovoru deležni ustreznega zadoščenja, kajti frustracija ne sme 

presegati določene meje. Da pa do tega ne bi prišlo, moramo med samim pogovorom večkrat 

pomisliti, kako se počuti naš sogovornik in ko bomo čustveno zadovoljni, bomo dosegli to, da 

bo komunikacija trajala dlje časa. 

2.2.7 Napake pri komuniciranju 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj najpogostejših napak, ki jih napravljamo pri 

komuniciranju, in prav te včasih pripeljejo do tega, da komunikacija ni učinkovita (Lamovec 

1993, str. 37): 

 

˗ Preden spregovorimo, ne vemo, kaj bomo povedali. 

˗ Povedati hočemo preveč naenkrat. 

˗ Pomanjkljive informacije, ki so nepovezane, posledica je to, da ne vemo, kaj je bistvo. 

˗ Ne upoštevamo stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi. 

˗ Sporočilo ni prilagojeno referenčnemu okvirju prejemnika. 

˗ Prejemnik pošiljatelju ne posveča pozornosti. 

˗ Prejemnik se osredotoči na podrobnosti, ne pa na celoto. 

˗ Prejemnik razmišlja, kaj bo odgovoril, še predno do konca sliši pošiljateljevo sporočilo. 

˗ Prejemnik ocenjuje, ali ima pošiljatelj prav ali ne, še preden je dobro razumel sporočilo. 
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2.3 Učenje interpersonalne komunikologije 

Komunikacije se je treba naučiti, saj ni dedna, zato bi lahko ločili 3 različne učne stopnje 

(Brajša 1993, str. 15–16): 

1. UČENJE KOMUNIKOLOGIJE 

Ta stopnja je sestavljena iz pridobivanja osnovnih informacij iz sodobne znanstvene 

interpersonalne komunikologije, prepoznavanja informacij, ki jih dobimo preko analize svoje 

in sogovornikove komunikacije, ter vaj v komuniciranju. 

2. UČENJE PREPOZNAVANJA SVOJEGA LASTNEGA KOMUNICIRANJA IN 

OZAVEŠČANJE O NJEM 

Za to stopnjo je značilno, da se naučimo prepoznati naš način komuniciranja, kajti pogosto se 

sploh ne zavedamo, da komuniciramo, še manj pa, kako komuniciramo. Vse to pa je posledica 

neozaveščene komunikacije. Komunikacije se moramo najprej zavedati, šele takrat se je lahko 

naučimo. 

3. UČENJE OPTIMALNEGA IN KVALITETNEGA KOMUNICIRANJA 

Na tej stopnji se učimo učiti lastnega komuniciranja, kajti brez učenja boljšega komuniciranja 

ne bomo komunicirali bolj kakovostno. Učiti se moramo iz lastnega komuniciranja, zato 

moramo vedno znova ustvarjati novo komunikacijo, ki bo ustrezala nam in sogovorniku, 

hkrati pa tistemu, zaradi česar komuniciramo. Tako je končni cilj te stopnje, da se naučimo 

kakovostno komunicirati. 

In kdaj zares znamo komunicirati? Najbolj ustrezen odgovor se skriva v naslednjem citatu: 

»Znati komunicirati pomeni prilagoditi svojo komunikacijo konkretni situaciji, konkretnim 

partnerjem, konkretnim ciljem, vse to v kontekstu temeljnih etičnih načel« (Brajša 1993, str. 

16) . 

2.4 Pomen komunikacije med učiteljem in starši 

 »Sodelovanje med šolo in starši je nujno, ker se v medsebojnem sodelovanju širi znanje in 

medsebojno poznavanje, ki prispeva h kakovostnejšemu življenju otrok v družini in šoli« 

(Intihar 2002, str. 123). 
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Da dosežemo pozitiven učinek pri otroku, mora učitelj starše spodbuditi, jih usmerjati na 

pravo pot, na kateri bodo iskali najboljše poti za njihovega otroka. Zavedati se moramo, da 

slabe izkušnje staršev s šolo prevečkrat vplivajo na njihovo prepričanje, da je učitelj glavni 

krivec težav, ki jih ima njihov otrok, s tem pa tudi oni, zato je potrebno, da učitelj že na 

začetku vzpostavi dobro medsebojno komunikacijo. Pri vzpostavljanju komunikacije pa mora 

vedno imeti pred očmi razvoj učenčeve osebnosti in njegovo pridobivanje znanja. Vse to pa 

bo učitelj dosegel le z enakopravnim pogovorom in demokratičnim odnosom do staršev. 

Učitelj in starši morajo skupaj odpravljati težave, ne da je vedno eden tisti, ki jih rešuje. V 

pogovoru ne sme prevladovati enosmerna komunikacija, ki je zožena le na seznanjanje z 

učenčevim uspehom in vedenjem v šoli. Pogovor mora biti konstruktiven, in sicer morata v 

njem enakovredno sodelovati obe strani. Z obojestranskim sodelovanjem bomo namreč 

dosegli optimalno enotnost domače in šolske vzgoje, nikakor pa ne sme biti prisotno 

prelaganje krivde drug na drugega (Kastelic Hočevar 1997/98, str. 317). 

Zavedati se moramo, da se otrok oblikuje v trikotu: družina, šola in širše družbeno okolje, in 

če se tega zavedamo, potem se prav gotovo ne bomo omejevali zgolj na izobraževalne 

vsebine, ampak bomo segli globlje v oblikovanje mlade osebnosti (Valentinčič 1981, str. 11). 

Tudi M. Strojin (1992, str. 15) poudarja pomen trikota, in sicer meni, da je med sistemi 

(družina, šola, otrokovi prijatelji, stanovanjsko okolje …) potrebna komunikacija, s katero 

pride do uskladitve, in s tem tudi optimalna rešitev za otroka. Če se ti sistemi med seboj ne 

usklajujejo, to pri otroku ne bo prineslo nič dobrega.  

»V določenem obdobju otrokovega razvoja sta dva ekosistema tista, ki vedrita in oblačita 

nebo nad njegovim bitjem in žitjem. To sta dom in šola« (Strojin 1992, str. 19). 

Vec (2009, str. 64) poudarja, da so starši otrokovi prvi učitelji in ključni partnerji pri 

modernizaciji šolskega sistema, zato mora učitelj podpreti starše in jih spodbujati k 

sodelovanju, kajti v nasprotnem primeru s strani staršev ne bo večjega odziva. 

Prav tako kot zgoraj omenjena avtorja pa tudi J. Kalin (2009, str. 85) poudarja partnerski 

odnos med učiteljem in starši. Pravi tudi, da se klientnost, ki je bila včasih aktualna, vse bolj 

izgublja in da se učitelji vse bolj zavedajo, da se lahko tudi sami kaj naučijo od staršev.  

M. Strojin (1992, str. 12) pravi tudi, da se učitelji še vedno bojijo, ali bodo obvladali dialog in 

ali bo pri tem ogrožena njihova avtoriteta, brez katere pa v tem poklicu ne morejo, saj so ves 

čas na očeh. Ta strah pa se odraža predvsem v citatu, ki sledi: 
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»Samo enkrat sem doživela popolno črno-belo shemo pojmovanja komunikacije. Če je z 

otrokom kaj narobe, so krivi starši, katerih dolžnost je učiti spoštovanja do šole in delovnih 

navad. Šola ima (vedno) prav, ne more se ozirati na zasebne posebnosti. Če otrok ne zna, bo 

pač ponavljal. In tudi ponavlja, tudi trikrat, če je treba. Če odhaja iz šole s končanim petim 

razredom, je to njegov problem, ne naš. Kot sem zaznala iz sporočila, stiki s starši niso 

vsebovali elementa komunikacije, ampak dolžnost učiteljev, da starše OBVEŠČAJO o stanju, 

ki so ga dolžni poslušati ali bolje »vzeti na znanje«. Pritožb staršev praviloma ni, če pa so, 

vodijo v prekinitev odnosov. V tem primeru se ima starše za neuravnovešene – 

neuravnovešeni se ne pritožujejo – in si sporočajo besedna in nebesedna sporočila preko 

otroka, ta praviloma niso prav prijazna. Ne ve se čisto natančno, kdo bo zmagal, ve pa se že, 

kdo je izgubil, in kar odveč je, če povemo, da je to učenec« (Strojin 19992, str. 12). 

Zgornji citat nam jasno pove, da obstajajo učitelji, ki niso pripravljeni komunicirati s starši v 

dvosmerni obliki, ampak so mnenja, da morajo starši upoštevati njihovo mnenje brez 

kakršnega koli vmešavanja v njihovo delo. Če hoče učitelj otroku dobro, mora začeti 

upoštevati mnenja staršev, ne pa da ves čas uveljavlja svoj prav. Zavedati se mora, da starši 

svojega otroka poznajo najbolje, zato mora imeti ves čas s tik s starši. To ne pomeni, da mora 

učitelj vedno upoštevati mnenje staršev, lahko pa pove svoje mnenje, nato pa posluša še 

mnenje staršev, in če je slednje bolj primerno, upošteva tega. V vsem tem je čar 

komuniciranja med učiteljem in starši.  

M. Strojin (1992, str. 14) pravi, da je na njenih seminarjih več učiteljic izrazilo željo, da bi se 

s starši želele pogovarjati še o čem drugem, ne samo o ocenah. Pogosto doživljajo namreč  to, 

da starše zanima samo otrokov učni uspeh. To zanimanje za otrokov uspeh zelo zoži področje 

komunikacije, učitelj se pri tem počuti kot razsodnik o otrokovem napredovanju. Prav zaradi 

tega je izpostavljen raznim pritiskom.  

V nadaljevanju M. Strojin (1992, str. 15) pravi, da šola po drugi strani starše nujno potrebuje, 

ker so nekakšen podaljšek učnega procesa, ki otroka pomaga naučiti tisto, česar šola ne more 

zagotoviti. 

»Komunikacija med starši in učiteljico ni najboljša, mati šoli očita, da otroka premalo naučijo, 

šola očita materi, da z njim premalo dela« (Strojin 1992, str. 15). 

Zgornji citat je tipični primer komunikacije, ki v šoli nikakor ne sme biti prisotna. 

Medsebojno obtoževanje učitelja in staršev še poveča problem otroka, zato morajo starši in 
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učitelj najti nek sporazum, ki bo prinesel dobrobit za otroka. Ne kot starš, ne ko učitelj si ne 

smemo zastavit previsokih ciljev, če so previsoki za otrokove sposobnosti. 

M. Strojin (1992, str. 20) je tudi mnenja, da si šola in dom pri uspešnem otroku ne hodita v 

zelje, pri neuspešnem pa se šola razleze na področje doma. 

Se pravi, da pri uspešnem otroku ne pride do bolj globlje komunikacije med učiteljem in 

starši, medtem ko pri neuspešnem otroku komunikacije ne zmanjka. To še ne pomeni, da je 

pri uspešnem otroku komunikacija nepotrebna. Pri takem otroku starše prevečkrat zanima 

samo otrokov učni uspeh, kaj več jih ne zanima, čeprav bi se morda našlo kaj, kar bi jih o 

njihovem otroku zanimalo oz. celo moralo zanimati, kajti učni uspeh še ni pokazatelj otrokove 

osebnosti. Učitelj in starši morajo najti neko zlato sredino, ki pa jo je mogoče najti samo, če 

sta obe strani zainteresirani za komunikacijo. 

Slika 2: Pogostost komuniciranja med domom in šolo glede na otrokov uspeh v šoli 

 

Vir: Strojin, Beseda ni konj (1992). 

Pri vsem tem pa se moramo zavedati, da je šola tista, ki mora zgraditi most s starši. To pa 

lahko doseže samo tako, da starše povabi k sodelovanju, da organizira manj formalnih 

srečanj. Šola mora staršem vrata odpreti, ne pa zapreti, saj bodo tako lahko na vrata le trkali, 

kakšnega koristnega nasveta pa tako prav gotovo ne bodo dobili. Pri razgovorih s starši pa 

imata pomembno vlogo prirojeni dar za komunikacijo in sposobnost strpnega odnosa do 

drugačnega stališča (Strojin 1992, str. 27). 

»Razgovor in zaupanje med učiteljem in starši sta najbolj potrebna, kadar so problemi z 

otrokom težji. Lahko bi rekli, da je dobra komunikacija v tem primeru na nek način 

terapevtski (zdravilni) proces v dobro otroka« (Strojin 1992, str. 28). 
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M. Strojin (1992, str. 28) pa vlogo komunikacije med učitelji in starši opredeljuje tudi kot 

preventivni mehanizem, ki zmanjšuje otrokove strahove pred šolo. To dosežemo samo, če se 

starši in učitelji pogovarjajo s spoštovanjem in zaupanjem. Ta dialog med starši in učiteljem 

pa da otroku vedeti, da šola le ni tak »bav bav« in da sme imeti težave, o katerih se lahko 

oziroma mora pogovarjati, seveda v njegovo dobro. Da pa do težav ne bi prihajalo, mora 

učitelj omogočiti dobre stike tudi kadar ni težav. Zavedati se moramo, da ne moremo 

zajamčiti, da otrok ne bo imel kdaj šolskih težav. Komunikacija med učiteljem in starši pa ima 

tudi širši pomen, saj ustvarja vezi med ljudmi, ki se srečujejo in si s tem izboljšujejo kakovost 

življenja, ki je zelo potrebna odraslim, od nje pa se posredno učijo tudi otroci.  

Otrokov učni uspeh ni odvisen samo od dobro načrtovanega pouka, temveč je odvisen tudi od 

medosebnih odnosov, ki jih je učitelj sposoben ustvariti skupaj z učenci in prav tako starši. 

Učitelj mora biti v stikih s starši prisoten z vsem bitjem, kar pomeni, da starši začutijo pristno 

povezanost z učiteljem. S takšnim odnosom učitelj doseže, da mu starši zaupajo in verjamejo 

ter da se v njihovi družbi tudi sam dobro počuti. Tako lahko med pomembnejše načine 

ustvarjanja medosebnih odnosov v stikih s starši uvrščamo potrditve z očmi, intonacijo glasu, 

telesno prisotnost in komunikacijsko usklajevanje (Lynn Dhority 1992 po Intihar 2002, str. 

99). 

2.5 Oblike sodelovanja med učiteljem in starši 

Tako kot drugod v razvitem svetu se tudi pri nas spodbuja različne načine sodelovanja s starši, 

ki pa se uresničujejo skozi formalne in neformalne oblike. Kakovost in intenzivnost 

sodelovanja pa je v prvi vrsti odvisna od učitelja, ki prvi naveže stik s starši in vzpostavi 

partnerski odnos zaupanja (Intihar 2002, str. 101). 

2.5.1 Formalne oblike sodelovanja 

Med formalne oblike sodelovanja med učiteljem in starši uvrščamo tiste oblike sodelovanja, 

ki so zakonsko predpisane, te pa so: 

˗ roditeljski sestanki, 

˗ govorilne oziroma pogovorne ure, 

˗ pisna sporočila. 

V nadaljevanju si bomo bolj podrobno ogledali značilnosti posameznih formalnih oblik 

sodelovanja: 



Grilj, A. (2011). Komunikacija med učiteljem in starši. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

28 

 RODITELJSKI SESTANKI 

Naj najprej omenim, da so roditeljski sestanki namenjeni skupinam staršev, po navadi staršem 

enega razreda. Poznamo pa tudi množične roditeljske sestanke za več razredov hkrati. 

Verjetno se vsi spomnimo klasičnega, frontalno vodenega roditeljskega sestanka s 

prevladujočo enosmerno komunikacijo, ki je tekla od razrednika k staršem. Takšna oblika 

sodelovanja je že davno mimo, pa vendar se še vedno pojavi kakšen učitelj, ki se poslužuje 

takšnega roditeljskega sestanka. Zavedati se moramo, da takšen način sodelovanja ne bo 

prinesel nič dobrega, saj s tem skušamo poudariti šolo kot institucijo. Da pa odnos ne bi 

izpadel preveč formalno, neosebno, bi moral roditeljski sestanek omogočiti skupno učno-

vzgojno izkušnjo tako učitelja kot tudi staršev. Takšen odnos pa mora temeljiti na medosebnih 

odnosih, na spoštovanju ter spodbudnem razvoju vseh, ki so vpleteni v ta odnos (Intihar 2002, 

str. 101). 

Tudi M. Strojin (1992, str. 50) pravi, da je na roditeljskih sestankih prevečkrat prisoten strah 

pred starši, rezultat vsega tega pa je opravljanje dolžnosti, po kateri si vsi oddahnejo, ko je 

končana.  

Roditeljski sestanki potekajo na način pogovora med starši in učitelji. Učitelj se s starši 

pogovarja o učno-vzgojni problematiki oddelka na splošno, starše informira o aktualnih temah 

na ravni razreda, skupaj s starši sprejema dogovore in sklepe ter se dogovarja o skupnih 

akcijah in dejavnostih. Roditeljski sestanki pa so namenjeni tudi izobraževanju staršev za 

kakovostno vzgojo otrok. Učitelj se mora izogibati javnih pohval ali kritik posameznih 

učencev, hkrati pa tudi graje celotnega razreda, kajti v takšnem primeru se bodo starši 

identificirali z učenci in zato samo kritiko doživljali zelo osebno. Starši bodo prizadeti, 

motivacija za sodelovanje jim bo padla in tako komunikacija med njimi in učiteljem ne bo 

uspešna. Da bo komunikacija med učiteljem in starši med roditeljskim sestankom res uspešna, 

morajo skupaj načrtovati vsebine, oblike in metode medsebojnega sodelovanja (Intihar 2002, 

str. 101–102). 

Pomembno je, da starši v temi pogovora najdejo svoj problem, kakšen nasvet, ki ga bodo 

uporabili pri vzgoji svojega otroka, zato je učitelj dolžen prebrati kakšno literaturo, da lahko 

staršem svetuje. Roditeljski sestanki naj bodo sodobnejši od predavanja, vsebujejo naj 

tehnike, ki animirajo poslušalce. Starši morajo v razgovoru postati aktivnejši, s tem si 

pridobijo izkušnje, obenem pa doživljajo enakovrednost partnerju (Strojin 1992, str. 51). 
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Število roditeljskih sestankov ni predpisano, so pa pomemben element programa sodelovanja 

s starši. Največkrat zasledimo tri roditeljske sestanke v enem šolskem letu – v vsakem 

semestru eden. Predvsem pa je število roditeljskih sestankov odvisno od želja in potreb šole in 

doma, tako lahko imajo nekatere šole po več kot tri roditeljske sestanke v enem šolskem letu. 

Ni nujno, da so pobudniki roditeljskih sestankov vedno učitelji, lahko so tudi starši in učenci. 

Vedno pa so povezani s konkretno problematiko, ki se pojavlja med šolskim letom v 

določenem oddelku. Izrednega pomena je prvi roditeljski sestanek ob vstopu v šolo, kajti vtis 

in mnenje, ki si ga bodo starši ustvarili ob prvem stiku s šolo, bo pomembno vplival na 

nadaljnje sodelovanje (Intihar 2002, str. 102). 

Roditeljski sestanek se začne že s samo pripravo. Učitelj si mora zabeležiti, kaj želi staršem 

povedati, zlasti mora biti pozoren na to, kako starše pritegniti k sodelovanju. Pri vodenju 

roditeljskega sestanka pa mora biti učitelj čim bolj sproščen. Tisto, kar želi staršem sporočiti, 

mora povedati po domače. Pri tem pa se mora posluževati tudi strokovne podlage, s katero si 

starši razlagajo in razumejo svojega otroka. Za dobro komunikacijo je potrebna tudi dobra 

volja, ki nam služi kot protiutež neki resnosti, ki je značilna za šolo (Strojin 1992, str. 51–52). 

Tudi D. Intihar (2002, str. 102) poudarja, da se mora učitelj na roditeljski sestanek temeljito 

pripraviti, zato mora oblikovati načrt sestanka, ki pa po njenem mnenju zajema naslednje 

elemente: 

 cilji, 

 vsebine, 

 metode in oblike dela, 

 organizacija (vabila, ureditev prostora…), 

 izobraževalna tehnologija (AV sredstva, strokovna gradiva …). 

K zgoraj naštetim elementom pa avtorica uvršča še klimo, medosebne odnose, stil vodenja 

učitelja ter udeležence (starši). Vsi ti elementi se med seboj prepletajo in so deloma tudi 

soodvisni, zato so odlični kazalci za spremljanje, analiziranje in vrednotenje kakovosti 

roditeljskega sestanka. 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali zgoraj naštete elemente roditeljskega sestanka in 

njihove značilnosti (Intihar 2002, str. 102–110): 
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 CILJI, VSEBINE, METODE IN OBLIKE 

Cilji in vsebine morajo biti oblikovani tako, da spodbujajo diskusijo in skupno reševanje 

problemov. 

 ORGANIZACIJA RODITELJSKEGA SESTANKA 

Roditeljski sestanek ne sme biti predolg, kajti v takšnem primeru je roditeljski sestanek 

neučinkovit. Zato je bolje, da učitelj organizira več krajših roditeljskih sestankov, ki pa bodo 

služili svojemu namenu. Pri sami organizaciji pa moramo biti pozorni tudi na vabila, saj je od 

njih odvisna odzivnost staršev. Vabilo mora nujno vsebovati točke dnevnega reda, ki so 

osnova pisni komunikaciji, prav tako pa ne sme biti zapisan preveč uradno. Vsak učitelj mora 

v vabilu odražati del sebe, saj s tem v starših vzbudi zaupanje in željo po globljem 

sodelovanju. Prav tako pa mora biti vabilo pravočasno poslano, da lahko starši uskladijo 

službene in domače obveznosti.  

Učitelj mora znati tudi poskrbeti za urejeno učilnico, ki mora odražati način dela v šoli. 

Sodelovanje s starši bo učitelj še bolj poglobil, če bo v razredu postavil dela prav vseh otrok v 

razredu, tako se ne bo noben otrok kot tudi njegovi starši počutili zapostavljene. Ravno 

nasprotno, s tem bo učitelj še poglobil njegovo sodelovanje in si pri starših pridobil zaupanje. 

Pri predstavitvi določene teme pa naj učitelj uporabi tudi različne tehnične pripomočke, vse 

glede na zastavljene cilje. Različni stili učenja narekujejo izbor izobraževalne tehnologije 

(grafoskop, TV, zgoščenke …). 

 DRUGI DEJAVNIKI 

Zelo pomemben je učiteljev odnos do staršev. Učitelj mora v starših vzbuditi zaupanje s 

spoštovanjem ter ustvariti kulturni dialog, saj bodo starši samo v takšnem primeru radi 

prihajali na roditeljski sestanek in se zadovoljni vračali domov. Učitelj mora s starši 

vzpostaviti demokratičen odnos, ki se kaže v poistovetenju s starši. V tem odnosu se mora 

poudarjati enakovredno soodgovornost pri doseganju ciljev tako učitelja kot tudi staršev.  

Prav tako se mora učitelj skupaj s starši dogovarjati o temah, ki jih bodo obravnavali na 

roditeljskih sestankih, zato si mora učitelj že na prvem sestanku pripraviti dobro zaledje za 

nadaljnje sodelovanje. 
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Shema roditeljskega sestanka, ki jo lahko posplošimo tudi glede na zgornjo razdelitev 

roditeljskega sestanka na posamezne elemente (Strojin 1992, str. 59): 

1. PRIPRAVA 

Učitelj se pripravi glede na zastavljene cilje in izbrano temo. 

2. VABILO NA SESTANEK 

Kot smo že zgoraj omenili, mora biti vabilo domiselno in univerzalno, vsekakor pa ne sme 

delovati preveč formalno. 

3. POZDRAV IN ANIMACIJA 

Animacija naj bo krajša aktivnost, ki naj bo v povezavi z izbrano temo. 

4. SPODBUJANJE K DISKUSIJI 

Učitelj naj se izogiba razporeditvi stolov in klopi kot pri pouku. Starši naj se usedejo v 

polkrogu ali pa v manjše skupine, v katerih se pogovarjajo o temi. Misli in predloge lahko 

zberejo na plakat, nato pa se ugotovi, kaj je izvedljivo in kaj težje izvedljivo. O dejanski 

izvedbi predlogov poročajo na naslednjem sestanku. Avtorica predlaga tudi anonimno anketo 

o predlogih staršev za nove teme. 

5. ZAKLJUČEK 

Učitelj mora dati staršem občutek, da so upoštevani. Pomembno je, da bodo s sestanka odšli s 

prepričanjem, da lahko tudi oni pomagajo reševati probleme. Učitelj jim mora nujno dati 

povratne informacije, kajti te so pogoj za dobro sodelovanje. 

 

 GOVORILNE URE OZIROMA POGOVORNE URE 

Govorilne ure so najbolj pogosta oblika sodelovanja med učitelji in starši, kajti središče tega 

individualnega pogovora je otrok. In starši se takšnih oblik sodelovanja, kjer je v središču 

pogovora otrok, še posebno radi udeležujejo (Intihar 2002, str. 113). 

Osrednja tema govorilnih ur je učno-vzgojni uspeh, lastnosti in posebnosti učenca, zato se 

starši pogosto udeležujejo govorilnih ur, saj pričakujejo strokovno mnenje, kako ravnati ob 

učnih in vzgojnih težavah kot tudi posebnostih (Intihar 2002, str, 114). D. Intihar (2002, str. 

114) pravi, da je v praksi opazila, da so govorilne ure osredotočene predvsem na ocene, 
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učenec kot celovita osebnost pa je zapostavljen. Zato je pomembno, da učitelj podrobno 

predstavi svoj vpogled v otrokov razvoj, saj bo staršem s tem pomagal bolj razumeti otroka. 

Prav tako pa morajo starši učitelju posredovati informacije o otroku, saj bo le tako dojel 

učence v novih razsežnostih, ta nova spoznanja pa bo vključil v načrtovanje, izvajanje, 

spremljanje in vrednotenje vzgojnega procesa. 

Govorilne ure morajo temeljiti na vzajemni komunikaciji in ne na enosmernem 

komuniciranju. Da pa bi se to uresničilo, se mora učitelj na govorilne ure dobro pripraviti. To 

pa bo lahko naredil le, če bo vedel, kateri starši bodo prišli na govorilne ure. Zato je dobro, da 

učitelj obesi nekakšen vpisni list, na katerega se napišejo starši, ki želijo priti na govorilne ure 

(Intihar 2002, str. 114–115). 

Intihar (2002, str. 116) poudarja, da mora učitelj na govorilni uri upoštevati naslednje 

subjektivne in objektivne pogoje, če želi biti uspešen: 

- starše mora sprejeti takšne, kot so (prav tako učence), 

- probleme učencev mora razumeti iz dveh zornih kotov – iz zornega kota učitelja in iz 

zornega kota staršev, 

- do staršev mora gojiti empatično stališče. 

Poznavanje staršev in družinskih razmer ter hkrati zanimanje za starše je pogoj za uspešno 

sodelovanje med domom in šolo. Vendar mora biti učitelj pri tem izredno previden, kajti 

pretirana skrb za otroka in s tem brskanje po intimni sferi družine lahko starše spravi v 

zadrego, hkrati pa jih lahko odvrne od sodelovanja (Intihar 2001, str. 116).  

Zelo pomemben je tudi učiteljev empatičen odnos do staršev. Pomembno je, da se zna učitelj 

vživeti v starše, da jih razume in jim tako skuša pomagati, da sami razrešujejo probleme. 

Učitelj mora komunikacijo prilagoditi njihovemu trenutnemu razpoloženju, kajti zavedati se 

mora, da želijo starši svojim otrokom vse najboljše. S tem ko se bo učitelj vživel v starše, 

starši ne bodo videti tako nedostopni. Pomembno je, da se med starši in učitelji stke takšna 

vez, ki bo omogočila razumevanje in konstruktivno sodelovanje. Vse to pa se lahko uresniči 

samo, če si bodo učitelji kot tudi starši vzeli čas, kajti v nasprotnem primeru govorilne ure ne 

bodo dosegle svojega namena (Intihar 2002, str. 117). 

Intihar (2002, str. 118) spodbuja k izvajanju govorilnih ur v troje (učenec-učitelj-starši). 

Zakaj? Zato, ker gre tu za to, da se učenca vzgaja za odgovornost do lastnega učenja. To 

odgovornost lahko doseže le ob podpori staršev in učitelja. 
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 PISNA SPOROČILA 

»Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med šolo in domom, med 

starši in učitelji. Zapisana so v obliki uradnih dopisov, pa tudi v manj formalnih oblikah, ki so 

staršem in učencem bolj blizu. Vsebina sporočil so razna vabila, obvestila, uradna obvestila in 

pisma« (Intihar 2001, str. 119). 

Med pisna sporočila lahko uvrstimo tudi pisna sporočila, ki jih učitelj zapiše pod učenčev 

izdelek, kajti s tem učitelj staršem posredno sporoča informacije o učenčevem učnem 

dosežku, prav tako pa avtorica v to skupino uvršča tudi tista sporočila, ki jih starši naslavljajo 

na učitelja ali na vodstvo šole. Opravičila in prošnje so najpogostejša takšna sporočila (Intihar 

2002, str. 121). 

Tudi formalne oblike sodelovanja se lahko izpeljejo tako, da za starše niso nezanimive in 

nekaj, česar se morajo udeležiti. 

M. Kastelic Hočevar (1997/98, str. 317) opisuje, kako ona poskrbi za bolj »atraktivne« 

govorilne ure: »Vedno poskrbim, da si lahko medtem, ko čakajo, na hodniku pred učilnico 

ogledajo razstavljene izdelke otrok, literaturo s področja vzgoje (npr.: revije Otrok in družina, 

knjige za starše …), se posladkajo s ponujenimi slaščicami in poklepetajo. Tako jim čas 

hitreje mine.« 

2.5.2 Neformalne oblike sodelovanja 

Neformalne oblike sodelovanja so se razvile zaradi večje odprtosti šole do staršev. Značilnost 

teh je ta, da so načrtovane bolj sproščeno ter da nudijo staršem priložnost, da neposredno 

doživijo različne dejavnosti in vzdušje v razredu, se med seboj spoznajo ter si nudijo 

medsebojno podporo in pomoč (Intihar 2002, str. 122). 

M. Strojin (1992, str. 60) pa pravi, da te oblike … »združujejo skupne moči za doseganje 

ciljev in približujejo doživljanje šole z bolj človeške, zabavne in rekreativne strani. V takšnih, 

bolj spontanih oblikah, se tudi nekateri otroci, ki sicer učno niso posebno uspešni, izkažejo v 

boljši, enakovrednejši luči. Zlasti pomembno poslanstvo pa je zmanjšanje strahov v šoli …«  

Neformalne oblike sodelovanja s starši so po mnenju M. Kastelic Hočevar (1997/98, str. 318) 

bolj pristne, sproščene, hkrati pa neposredne. 

Najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja staršev s šolo so (Intihar 2002, str. 123): 
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˗ dan odprtih vrat, 

˗ sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, 

˗ vključevanje staršev v projekte, 

˗ sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli, 

˗ obisk staršev pri pouku, 

˗ dnevi dejavnosti skupaj s starši, 

˗ starši vodijo interesne dejavnosti, 

˗ svetovanje staršem za kakovostnejšo pomoč otroku doma. 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali značilnosti posameznih neformalnih oblik 

sodelovanja učiteljev in staršev (Intihar 2002, str. 124–135): 

 DAN ODPRTIH VRAT 

Značilnost te oblike dejavnosti je v tem, da šola na široko odpre vrata vsem, ki želijo 

pogledati v njen svet. Obisk dneva odprtih vrat za starše pomeni neposredno izkušnjo. Starši 

so lahko pri tem dejavni, lahko pa so tudi samo opazovalci. Prisotnost staršev ni omejena le 

na pouk, pač pa so lahko udeleženi tudi pri drugih dejavnostih, ki so kakor koli povezane s 

šolo. Tako lahko med dejavnosti dneva odprtih vrat uvrščamo katero koli neformalno obliko 

sodelovanja. Te oblike pa so lahko različne predstave, šolske prireditve, kulturni, tehniški ali 

športni dnevi itd. Učitelju dan odprtih vrat pokaže povezavo med starši in njihovimi otroki, 

staršem omogoča spoznati delo njihovega otroka v skupini sošolcev, učencu pa omogoča, da 

staršem pokaže, kaj že zna. 

 SODELOVANJE STARŠEV NA RAZSTAVAH IN ŠOLSKIH PRIREDITVAH 

Starši so stalni obiskovalci šolskih prireditev in razstav, saj so veseli, ker lahko med 

nastopajočimi vidijo svojega otroka. Starši so zaželeni že pri samem načrtovanju in kasneje 

pri izvedbi prireditev in razstav, saj lahko s svojimi idejami zelo popestrijo program. S tem 

starši učitelju in učencem omogočajo, da spoznajo njihove različne sposobnosti in njihovo 

pripravljenost za sodelovanje. 

 VKLUČEVANJE STARŠEV V PROJEKTE 

Starši so lahko tudi aktivni sodelavci pri organizaciji projektov, ki se izvajajo na ravni šole. 

Če so ti pobudniki teme projekta, jih je treba vključiti že v načrtovanje projekta. Pomembno 

je, da učitelj pravočasno naveže stik s starši in jih povabi k sodelovanju. Takšno sodelovanje 
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učitelju omogoča, da spozna starše svojih učencev v drugačnih okoliščinah, njihov odnos do 

šole, hkrati pa spozna močna področja učencev in staršev. 

 SODELOVANJE IN POMOČ STARŠEV V DELOVNIH IN ZBIRALNIH 

AKCIJAH NA ŠOLI 

Takšno sodelovanje obsega različne delovne akcije in zbiralne akcije, ki imajo pomen 

družbeno potrebnega dela. Šola lahko starše povabi k sodelovanju ob urejanju šolske okolice, 

ob urejanju šolskih prostorov, ob zbiranju odpadnih snovi itd. 

 OBISK STARŠEV PRI POUKU 

Takšna oblika sodelovanja staršem omogoča, da spremljajo svojega otroka pri šolskem pouku 

in doma pri domačem delu. Starši so lahko »opazovalci, spremljevalci učnega procesa, kot 

učiteljevi sodelavci in kot instruktorji posameznim učencem« (Intihar 2002, str. 130). 

Obvezen del sodelovanja s starši je evalvacija po zaključenem delu, kjer si učitelj in starši 

izmenjajo svoja mnenja in predloge za morebitno nadaljnje sodelovanje. 

 DNEVI DEJAVNOSTI SKUPAJ S STARŠI 

Takšna oblika sodelovanja omogoča »utrjevanje in povezovanje znanj z različnih predmetnih 

področij, uporabo teh znanj in praktično učenje« (Intihar 2002, str. 133). 

»Starši sodelujejo v vseh oblikah dejavnosti, tako na športnih, naravoslovnih, kulturnih in v 

devetletni osnovni šoli še na tehniških dnevih.« (Intihar 2002, str. 133) 

Takšno sodelovanje prinese zadovoljstvo učiteljem, staršem in tudi učencem. Učenci so 

zadovoljni, ker dejavnosti postanejo bolj zanimive, starši imajo možnost spoznati generacijo 

svojih otrok, hkrati pa spoznajo svojega otroka kot člana skupine, učitelji pa si s tem 

pridobivajo izkušnje za ravnanje, ki bo kar najbolj primerno za otroke. 

 STARŠI VODIJO INTERESNE DEJAVNOSTI 

»Interesne dejavnosti sodijo v razširjeni program življenja in dela osnovne šole, ki jim v 

šolski praksi bolj pogosto pravijo tudi krožki« (Intihar 2002, str. 134). 

Starši so lahko izredni sodelavci na tistem področju, ki ga obvladajo, in s tem pripomorejo k 

boljšemu izobraževanju otrok. Starši s tem hkrati pridobijo občutek, da so del šolske 

skupnosti, kar prav gotovo vpliva na njihovo boljše počutje. 
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2.6 Komunikacija med učiteljem in starši 

2.6.1 Demokratična in avtoritarna komunikacija 

Učitelj mora imeti zavest, da komunicira na demokratičen način, ne pa da mu demokratičen 

način komuniciranja kar dodelimo. Le z demokratično komunikacijo bomo namreč dosegli 

enakopraven odnos med učiteljem in učencem, pa tudi med učiteljem in starši. V 

demokratični komunikaciji se problemi predstavijo svobodno s polno mero kritičnosti. Takšna 

komunikacija je polna pozornosti, razumevanja, poslušanja, pojasnjevanja, predvsem pa je 

usmerjena v dialog (Pšunder 1998, str. 39). 

V nasprotju z demokratično komunikacijo pa imamo na drugi strani avtoritarno komunikacijo, 

ki izhaja iz avtoritete učitelja in predstavlja pokorščino ter poslušnost učencev in staršev. 

Učitelj naj se takšne komunikacije ne bi smel posluževati, ker ni primerna za sodobni čas 

(Pšunder 1998, str. 40). 

2.6.2 Pogoji za učinkovito komunikacijo med učiteljem in starši 

Pogovor s starši mora vključevati aktivno poslušanje staršev s strani učitelja. Učitelj mora 

ponuditi pomoč pri reševanju problema starša, ne da problem reši sam namesto njega. Tako 

bo pogovor med učiteljem in učencem (ali njegovimi starši) uspešen, … »ko učitelj gleda v 

učenca, ga hrabri pri sporočanju s prikimavanjem in spodbudami, je potrpežljiv, kaže interes 

in pozorno posluša, postavlja morebitna podvprašanja, da bi pojasnil podrobnosti, daje 

konkretne nasvete, ne prekinja učenca, »ko govori«, ne kritizira in ne obsoja ter izraža 

občutek zaupanja« (Pšunder 1998, str. 41). 

V vzgojno-izobraževalni komunikaciji je po mnenju M. Pšunder (1998, str. 51) pomembna 

tudi namestitev sedežev, ki jih loči na več različnih namestitev: 

 VOGALNI POLOŽAJ 

Ta položaj izberejo po navadi ljudje za prijateljske pogovore, v katerih je prisotno neomejeno 

srečevanje s pogledi. Vogal pa lahko predstavlja neko delno oviro v primeru, če bi se eden od 

sogovornikov počutil ogroženega. 
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Slika 3: Vogalni položaj 

 

 

Vir: Pšunder, Kaj bi učitelji še lahko vedeli? (1998). 

 SODELUJOČI POLOŽAJ 

Ta položaj po navadi izberejo ljudje, ki so enako miselno usmerjeni. Takšen položaj je 

primeren za razlago in razumevanje, prav tako pa omogoča, da zraven sede tretja oseba, zato 

je ugoden v vseh vzgojno-izobraževalnih situacijah. 

Slika 4: Sodelujoči položaj 

 

 

 

 

Vir: Pšunder, Kaj bi učitelji še lahko vedeli? (1998). 

 TEKMOVALNO-OBRAMBNI POLOŽAJ 

Ta položaj izberejo ljudje, ki med seboj tekmujejo. V takšnem položaju je vedno eden 

nadrejen, drugi pa podrejen. Miza v tem primeru predstavlja neko pregrado, za katero lahko 

vsak sogovornik uveljavi svoje stališče 

 

Slika 5: Tekmovalno-obrambni položaj 

 

 

 

Vir: Pšunder, Kaj bi učitelji še lahko vedeli? (1998). 
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 NEODVISNI POLOŽAJ 

Ta položaj izberejo po navadi ljudje, ki ne želijo medsebojnih stikov. Takšen položaj kaže na 

nezainteresiranost, zato ni primeren oziroma je neugoden v vzgojno-izobraževalnih situacijah. 

Slika 6: Neodvisni položaj 

 

 

 

Vir: Pšunder, Kaj bi učitelji še lahko vedeli? (1998). 

M. Strojin (1992, str. 28) poudarja, da komunikacijo med učitelji in starši izboljša »občutek 

staršev, da učitelj njihovega otroka pozna tudi kot človeka, ne samo kot učenca.« 

V nadaljevanju M. Strojin (1992, str. 29) razloži, kako mora potekati razgovor med učiteljem 

in starši. Avtorica trdi, da razgovor med učiteljem in starši ne sme biti zgolj objektivno 

sporočanje dejstev, ampak mora biti globlje sporočanje čustev in stališč. Pomembno je 

sporočilo, kako učitelj čustveno sprejema otroka, prav tako velja tudi za starše. Besedno 

sporočilo mora biti v skladu s čustvenim doživljanjem, kajti v nasprotnem primeru se bo 

poslušalec nanj neustrezno odzval. Pri sporočanju se ne smemo pretvarjati. Sporočilo mora 

biti jasno. Tako bodo tudi starši dobro sprejeli kritiko, če bodo za njo čutili dobronamernost. 

Predvsem morajo starši čutiti naklonjenost do otroka s strani učitelja. Enako pa velja tudi za 

starše, ki morajo biti pristni pri sporočanju, kajti učitelj bo kaj hitro ugotovil, da jim gre samo 

za oceno. Pri komunikaciji med učiteljem in starši je torej izrednega pomena iskrenost, brez 

kakršnega koli pretvarjanja. Učitelj mora znati izraziti čustveno doživljanje otroka, prav tako 

pa morajo starši izraziti svoje. Avtorica pravi tudi, da si mora učitelj priznati negativna čustva, 

in prav to priznanje vodi v možnosti za pravilen odnos, hkrati pa ta negativna čustva učitelja 

ščitijo pred nemogočim idealom »ljubiti vse učence na enak način.« 

Zavedati se moramo, da odnos med učiteljem in starši ni enostaven, ker se iz komunikacije 

prevečkrat »rodi« osebna prizadetost, ki pa ne prinese nič dobrega. Prav tako pa se moramo 

zavedati, da obstajajo različni starši, se pravi takšni, ki bodo imeli do učitelja spoštovanje, češ, 

saj je šlo skozi njegove roke veliko otrok, spet drugi ne pokažejo spoštovanja in želijo učitelja 

a 

a 
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očrniti na vsak način. Tudi starši sami so lahko razlog za neustrezno komunikacijo med 

učiteljem in starši. 

M. Strojin (1992, str. 29) navaja, da mora učitelj iz svojih izkušenj potegniti optimizem, saj 

lahko samo tako daje staršem oporo. To pomeni, da se mora učitelj zavedati, da otrok 

dozoreva in se z leti spreminja, tako tudi njegove »težave« ne bodo večne. S tem spodbuja 

starše in jim vliva zaupanje v učitelja. 

Za uspešno komunikacijo je pomembno predvsem to, da je učitelj pripravljen opaziti problem 

in se nanj odzvati. Prav tako to velja za šolo, ki mora biti odprta za starše, kar pa še ne 

pomeni, da nima težav. Ravno nasprotno, težave so, vendar takšne šole te težave opazijo in se 

po najboljših močeh trudijo, da jih odpravijo (Strojin 1992, str. 35). 

»Konstruktivno reševanje nesoglasij predpostavlja aktiven odnos do problema, v katerem 

bodo izražene osebne potrebe in želje vseh udeležencev« (Pšunder 1998, str. 57). 

Učitelj mora paziti, kakšen odnos bo razvil s starši. Če bo učiteljev odnos posreden, to 

pomeni, da je ta nadrejen, starši pa so v podrejenem položaju, tako ne bo prišlo do učinkovite 

komunikacije. Učitelj se mora posluževati neposrednega odnosa, pri katerem si bosta učitelj 

in starši stala eden ob drugem, njun odnos pa bo enakopraven. O neposrednem odnosu pa 

lahko začnemo govoriti, ko učitelj s starši ustvari dialog, v katerem oba iščeta skupne rešitve 

in se ne nazadnje tudi učita eden od drugega. V tem primeru lahko govorimo o vzajemnem 

učenju, pri katerem so nujno potrebne povratne informacije (Pšunder 1998, str. 71). 

»Učitelj je lahko le tisti učitelj, ki dela z učencem in s starši, ne pa, če ločeno obravnava 

primer učenca in primer staršev« (Pšunder 1998, str. 72). 

Učitelj mora imeti občutek za sočloveka in sposobnost približevanja staršem. Pri prestopanju 

mej staršev pa ne sme nikogar prizadeti. Vedeti mora, da se starši z vso pravico jezijo nanj, 

saj je takšna reakcija čisto običajna, ko nekdo vstopi v naš osebni prostor. Pri reševanju 

problema se učitelj ne sme lotevati problema tako, da prepričuje starše, kako jim želi 

pomagati, temveč mora izhajati iz problema ter o njem govoriti realno, odkrito in z 

razumevanjem (Pšunder 1998, str. 75). 

Otrokova prihodnost je v rokah družine in šole, zato je pomembno, da skupaj omogočita in 

usmerjata razvoj otrokove osebnosti. To pa bosta dosegli le, če si bosta nenehno izmenjavali 

stališča o otrokovem vedenju ter njegovih razvojnih in učnih uspehih (Pšunder 1998, str. 77). 
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Naslednji citat na grobo povzame nujnost komunikacije med učiteljem in starši oziroma med 

šolo in družino: 

»Šola ne more biti nadomestilo družinske vzgoje, lahko pa je njena dopolnitev ali pa 

spremljevalka napak družinske vzgoje« (Pšunder 1998, str. 77). 

Sodelovanje staršev in učitelja pa lahko preraste tudi v svetovanje in izobraževanje obojih, ko 

dobijo dopolnjeno predstavo o učencu. Učitelj lahko v takšnem odnosu pridobi veliko, 

postane bogatejši, učinkovitejši in popolnejši (Pšunder 1998, str. 77). 

Po mnenju M. Strojin (2992, str. 43) je Newcombov model ustrezen prikaz dinamike med 

starši in učiteljem glede otroka. Oba se zavzemata za neko težnjo – ravnotežje. Ob tem ko 

iščeta sporazum, sta usmerjena v učenca. Če ima učitelj dobro mnenje o učencu, bo pri starših 

gojil pozitivna pričakovanja, medtem ko bo gojil negativna pričakovanja v primeru, ko bo 

imel slabe izkušnje z otrokom. V najslabšem primeru pa lahko pride med učiteljem in starši 

tudi do prekinitve komunikacije, kajti mnenja učitelja in staršev o učencu se razlikujejo. 

Lahko bi rekli, da je za učinkovito komunikacijo med učiteljem in starši izrednega pomena to, 

da se oboji veliko pogovarjajo med seboj in sproti rešujejo probleme. Hkrati pa si morajo 

prizadevati za enotni cilj (otrokovo dobro), kajti v nasprotnem primeru lahko pride do 

prekinitve komunikacije, kar pa prav gotovo ni dobro za otroka. 

Starši morajo biti v procesu komuniciranja aktivni, upoštevati se mora njihove interese, ker 

lahko le tako zagotovimo aktivno sodelovanje. Da pa se bo to v praksi tudi resnično izvajalo, 

mora učitelj ustvariti pogoje za uspešno komunikacijo (Pšunder 1998, str. 82–83): 

˗ poudariti mora aktivnost staršev, kajti od samega poslušanja ne bodo prevzeli toliko, kot 

če bodo pri reševanju tudi aktivni, 

˗ cilje in rezultate izobraževanja mora staršem jasno opredeliti, kajti s tem bodo namenili 

več časa temu, kako vplivati na razvoj otroka z ustreznimi postopki, ne pa da vztrajajo pri 

lastnem neustreznem vedenju, 

˗ staršem mora jasno povedati, da v vzgoji ni receptov ene same poti za dobro starševstvo, 

˗ staršem mora omogočiti, da delijo svoje izkušnje z izkušnjami drugih, kajti s tem bodo 

spoznali različne možnosti in različne vzgojne poti, 

˗ staršem mora omogočiti, da lahko vplivajo na izbor izobraževalnih vsebin, pa tudi na 

metode dela, kajti vsebine, ki so povezane z njihovim življenjem, jih bodo prav gotovo 

bolj motivirale.  
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2.6.3 Spodbujevalci dobrih odnosov med učiteljem in starši 

M. Strojin (1992, str. 30) navaja nekaj spodbujevalcev dobrih odnosov med učitelji in starši, 

ki jih je treba upoštevati v vzgojno-izobraževalnih situacijah, če želimo doseči uspešno 

komunikacijo: 

 želeti komunicirati, 

 gledati na šolo kot del življenja, 

 biti občutljiv na stiske staršev, 

 razmisliti o raznih virih pomoči, 

 poslušati starše, 

 preprosto razložiti probleme, 

 staršem predstaviti otroka kot človeka in ne le kot učenca, 

 starše praviloma čustveno razbremeniti, 

 trezno presojati krizne situacije, 

 politika majhnih korakov 

 iskati nove možnosti sodelovanja. 

2.6.4 Zavore dobrih odnosov med učiteljem in starši 

M. Strojin (1992, str. 31) pa kot protiutež spodbujevalcem dobrih odnosov navaja tudi zavore 

dobrih odnosov med učitelji in starši. Za njih je dobro vedeti, vendar je tudi zelo pomembno, 

da se jih ne poslužujemo, kajti ti onemogočajo uspešne komunikacije: 

 ne želeti komunicirati, 

 imeti nesprejemljiva mnenja o otroku in starših, 

 šolske zahteve so uniformne in neomajne, 

 edino starši so dolžni skrbeti, da se otroci učijo, 

 starši naj pošiljajo v šolo vzgojene otroke, 

 komplicirati, filozofirati, psihologizirati, 

 starši otroke samo razvajajo, 

 kaj je doma, nas ne briga, 

 konflikti, različna mnenja staršev nas hudo prizadenejo, 

 o otrocih in starših misliti in govoriti le slabo. 

Pri vsem tem je pomembno, da učitelj začuti stisko, saj je včasih edini, na katerega se starši 

obrnejo po pomoč. Učitelj si torej mora pridobiti zaupanje staršev, ki potrebujejo nekoga, ki 
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jim bo prisluhnil, ko bodo potrebovali pomoč. V nasprotnem primeru se bodo težave samo 

kopičile in posredno vplivale tudi na otroka.  

2.6.5 Vsebinski in odnosni vidik komunikacije 

Kot smo že omenili, sta za uspešno komunikacijo pomembna oba vidika, in sicer je za 

vsebinski vidik pomembno, kaj povemo, za odnosni pa, kako povemo (Intihar 2002, str. 97). 

Učitelj se mora zavedati, da je pri komuniciranju pozoren na obrazno mimiko, govorico 

telesa, barvo in višino glasu, šele na koncu na besede, kajti nejezikovna sporočila v veliki 

meri vplivajo na sogovornika. Kot smo že omenili, je kar 55 % nejezikovnih sporočil, 

medtem ko je besed le 7 %, glasu pa 38 % (Intihar 2002, str. 97). 

Posplošimo lahko, da je zelo pomembna skladnost med besedno in nebesedno komunikacijo. 

V nasprotnem primeru bo prišlo do motenj, ki prav gotovo ne pripomorejo k učinkoviti 

komunikaciji.  

2.6.6 Značilnosti kakovostnega odnosa med učiteljem in starši 

Kakovosten odnos med učiteljem in starši mora temeljiti na zaupanju, kajti zaupanje je temelj, 

da si starši in učitelji sploh začnejo zaupati med seboj, se sprejemajo in so pripravljeni 

sodelovati med seboj. 

Da pa lahko rečemo, da imata učitelj in starši kakovosten odnos, mora ta vsebovati naslednje 

elemente (Gordon 1989 po Intihar 2002, str. 98): 

˗ odkritost obeh udeležencev pogovora, 

˗ vsak mora biti prepričan, da ga partner ceni, 

˗ oba se zavedata vzajemnosti, odvisnosti in soodgovornosti, 

˗ vsak zase raste in razvija svojo ustvarjalnost in individualnost, 

˗ udeleženca lahko skupaj uresničita svoje cilje (ne eden na račun drugega). 

2.7 Učiteljevo uspešno komuniciranje 

M. Pšunder (1998, str. 39) navaja nekaj elementov, ki kažejo na to, da učitelj uspešno 

komunicira: 

˗ zna poslušati, 

˗ zna spodbujati, soglašati, 

˗ išče pojasnila in postavlja podvprašanja, 
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˗ zna pohvaliti dejanski napredek učencev, 

˗ ne daje neposrednih nasvetov, 

˗ ustvari medsebojno zaupanje, 

˗ je odprt in se obnaša naravno, 

˗ nebesedno podpre besedno komunikacijo. 

2.7.1 Učiteljevo oblikovanje sporočila 

Učitelj mora oblikovati staršem razumljiva sporočila. Staršem mora zaupati, hkrati pa mora 

biti pozoren na vrnitveno sporočilo, s katerim se starši odzovejo na njegovo sporočilo. Pri 

samem oblikovanju sporočila pa mora biti učitelj pozoren, da govori v svojem imenu in ne v 

imenu koga drugega. Samo sporočilo pa mora biti popolno in specifično, kar pomeni, da mora 

vsebovati vse potrebne informacije, ki jih starši potrebujejo za razumevanje. Vse to pa bo 

učitelj dosegel le, če se bodo njegove besede ujemale z govorico telesa, izgovorjena vsebina 

pa bo potrjevala odnos do vsebine in staršev. Učitelj mora torej komunicirati usklajeno 

(konrugentno) (Intihar 2002, str. 98). 

2.7.2 Učiteljeva priprava na pogovor s starši 

V nadaljevanju si bomo pogledali nekatere pomembne dejavnike, ki jih mora učitelj 

upoštevati, če želi zagotoviti uspešno komunikacijo s starši (Intihar 2002, str. 98–99): 

˗ Učitelj mora poskušati starše čim bolj razumeti. Da bo to dosegel, mora razmisliti o svojih 

dosedanjih izkušnjah s starši. Mora se čim bolj vživeti v njihov položaj. 

˗ Učitelj si mora postaviti jasne in primerne cilje pogovora. Razmisliti mora o tem, kaj želi 

s pogovorom doseči. Tako lahko skupaj s starši napravi načrt pomoči.  

˗ Učitelj mora vzpostaviti odnos zaupanja in spoštovanja. Takšen odnos pa lahko doseže le 

z metodo aktivnega poslušanja. Učitelj ne sme takoj začeti reševati problema, ampak mora 

imeti pred seboj cilj razumeti učno-vzgojno težavo. Najprej mora spoznati starše, šele nato 

lahko pogovor preusmeri na reševanje problema.  

˗ Če so pobudniki pogovora starši, jih mora učitelj povabiti na pogovor in jim povedati, da 

jih je pripravljen poslušati. Če pa je pobudnik učitelj, mora staršem povedati, da se želi z 

njimi pogovoriti. Kot pobudnik pogovora moramo biti pozorni na bistvo problema ter na 

vrnitveno sporočilo. Pri sporočanju se moramo osredotočiti le na dejanja, nikoli ne 

kritiziramo. 
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2.7.3 Učiteljev stik s starši manj uspešnega in vedenjsko težavnega otroka 

Po mnenju M. Strojin (1992, str 63–64) se moramo zavedati, da je šolska situacija otroka 

povsem drugačna od njegovega zunajšolskega življenja. Tako je lahko za manj uspešnega 

otroka usodno, če ne pridobi izkušnje lastne vrednosti, prepričanja, da se splača potruditi in 

tvegati. Zato pogosto pride do neuspeha, če se šola in dom razhajata. Merila otrokove šolske 

uspešnosti namreč oblikujeta obe strani, in če postanejo zahteve enega ali drugega ozke, 

enostranske, ob tem pa ne upoštevajo otroka v celotnem življenjskem kontekstu, so 

prizadevanja obsojena na neuspeh.  

Otroka moramo najprej dobro spoznati, podoživeti njegove skrbi, stiske, pričakovanja, šele 

nato mu lahko pomagamo, prav tako pa mu lahko pomagajo njegovi starši. Še prej pa mora 

učitelj navezati primeren stik in začutiti, da mu starši zaupajo. Ko to naredi, mora poskušati 

ugotoviti, kakšno predstavo imajo starši o otrokovih težavah. Zavedati se moramo, da se 

predstava staršev pogosto bistveno razlikuje od učiteljeve. Učitelj mora zato znati prisluhniti 

staršem, saj jim je to v veliko zadovoljstvo, kajti ne zgodi se pogosto, da jim je dana možnost, 

da razložijo svoja stališča in izkušnje o otroku. S tem ko učitelj starše posluša, povečuje 

njihovo zaupanje in omogoča sproščenost, hkrati pa dobi koristne informacije o domači 

situaciji in sredstvih pomoči, ki jih starši uporabljajo (Strojin 1992, str. 65). 

M. Strojin (1992, str. 66) predlaga, naj učitelj otroka staršem predstavi v širšem, bolj 

življenjskem pojmovanju, kot pa je sama šolska situacija. Tako bodo starši dobili občutek, da 

ima učitelj o njihovemu otroku tudi dobro mnenje in da ima njihov otrok možnost, da uspe v 

nadaljnjem življenju. Učiteljeve hipoteze reševanja naj bodo jasno zastavljene, prav takšne pa 

naj bodo tudi oblike pomoči, ki jih pomagajo izvajati tudi starši. Seveda mora še prej 

poskušati ugotoviti, kaliko in kakšno pomoč bodo starši v resnici lahko nudili. Če učitelj vidi, 

da od staršev ni mogoče pričakovati pomoči, naj tega sploh ne zahteva. 

Če želimo otroku dobro, moramo pristati na »politiko majhnih korakov«, kajti drastičnih 

preobratov pri otroku z učnimi težavami ne moremo pričakovati. Če bo učitelj opazil že 

najmanjši napredek, bo to motiviralo otroka, učitelja in starše. Učitelj mora poskrbeti, da 

starši kot tudi njihov otrok dobijo čim bolj ugodne povratne informacije o otrokovem uspehu. 

Pri samem motiviranju staršev za sodelovanje pa se obnesejo takšne metode, ki od staršev 

zahtevajo takšno pomoč, ki jim je življenjsko blizu in zanjo ni potrebna posebna izobrazba, 

hkrati pa se ob njej tudi sami izobražujejo (npr. pomagajo izbrati material, ki ga otrok 

potrebuje, mu odgovarjajo …) (Strojin 1992, str. 66). 
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Prevečkrat naletimo na prepričanje, da so starši krivi za otrokove vedenjske težave. To 

prepričanje pa pri starših povečuje občutke krivde, kasneje pa privede do napetega odnosa 

med starši in otrokom. Takšni starši lahko postanejo tudi sovražni (Strojin 1992, str. 67). 

Naslednji citat je odličen pokazatelj zgoraj povedanega: 

»Starši vedenjsko težavnih otrok prihajajo v šolo obremenjeni z občutki krivde, pogosto v 

strahu in osramočeni, še posebno, če ne pridejo spontano, ampak na poseben, morda celo 

uraden poziv, ki da slutiti ali vedeti, da je spet nekaj narobe. Otrokov (morda ponovni) 

prestopek je tako rekoč potrditev njihove napačne vzgoje ali reka, »da jabolko ne pade daleč 

od drevesa« (Strojin 1992, str. 67). 

Po mnenju M. Strojin (1992, str. 68–69) se lahko starši odzovejo na tri različne načine. Prvo 

je zanikanje iz strahu, da jih bodo imeli za slabe in nevredne, zato mora učitelj realno gledati 

na odprtost staršev, na kar mora biti tudi pozoren pri načrtovanju komunikacije. Druga je 

agresivnost, ki se kaže v nastrojenosti proti učitelju, češ, da se njihovemu otroku godi krivica. 

V takšni situaciji je pomembno, da se učitelj obvlada, če se le mora, kajti v komunikaciji se 

tudi umirjenost počasi prenese na drugega. Tretji način obrambnega odzivanja pa je 

resignacija, malodušje, ki se kaže v tem, da starši obupajo in učitelju prepustijo odprte roke, 

češ, da oni ne zmorejo več. Tako vidimo, da se v vseh treh oblikah ne da priti do 

konstruktivnega razgovora z učiteljem, ki pa je pogoj za razreševanje otrokovih problemov.  

Učitelj mora zato dati staršem občutek varnosti in samospoštovanja. Starši pogosto dobijo 

občutek, da jih učitelj ne spoštuje glede na otrokovo vedenje, zato mora učitelj delovati na 

tem, da starši dobijo občutek spoštovanja s strani učitelja. Nato mora učitelj pomagati staršem 

oblikovati realnejšo podobo o problemu ter jih razbremeniti občutka krivde. V vsaki besedi, 

ki jo učitelj izgovori, mora starš čutiti občutek naklonjenosti ter možnosti rešitve problema. 

Učitelj problema ne sme napihovati, ampak je bolje, da ga konkretno poimenuje, kajti v tem 

primeru bo prišlo do sodelovanja, medtem ko pri prvem verjetno ne bo, saj se bodo starši 

čutili užaljene. Prav tako mora učitelj staršem pustiti, da problem razložijo po svoje, ne pa da 

jih k temu sili. Prav tako pa k boljši komunikaciji ne bo pripomoglo, če učitelj brezmočno 

sumniči in obsoja sebe in starše. Učitelj mora zato najprej predstaviti nastali začarani krog in s 

tem vzpostaviti in popraviti stik, šele nato pa staršem ponuditi svoje predloge za ravnanje. Pri 

tem mora pričakovati angažiranost staršev za svojega otroka v okvirih, ki jih zmorejo. Prav 

tako mora znati tudi začutiti, pri čem in kako starši lahko pripomorejo. V kolikšni meri bo 

pomoč učinkovita, pa je odvisno tudi od zastavljenih ciljev, ki pa ne smejo biti previsoki.  
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2.8 Ravnatelj, pomemben oblikovalec pogojev za komunikacijo v šoli 

»Komunikacija med šolo in starši postane zanimiva šele takrat, ko so ustvarjeni pogoji, v 

katerih starši resnično lahko vplivajo na spremembe. Vplivati na spremembe pa pomeni, da 

šola izgublja avtoritarno moč in pristaja na enakovrednost« (Strojin 1992, str. 33). 

Pomembno je, da ravnatelj podpre dejavnosti, ki se na šoli že odvijajo, ne pa da skuša 

spreobrniti tiste, ki se nočejo premakniti nikamor in vztrajajo na svojem dosedanjem delu. 

Učitelj se mora počutiti varno, mora imeti občutek, da nekdo stoji za njim in ga podpira, pa 

čeprav se mu vedno ne posreči vse tako, kot si je zamislil. Ravnatelj skupaj z učitelji vpliva na 

oblikovanje šolskih pravil, ki pa bodisi pospešujejo bodisi zavirajo komunikacijo. Od njih je 

odvisno, ali bo komunikacija med učiteljem in starši potekala na formalni ravni ali pa kako 

drugače. Učitelji prevečkrat uporabljajo formalne oblike komuniciranja v obliki roditeljskih 

sestankov in govorilnih ur (Strojin 1992, str. 34).  
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3 PROUČEVANJE KOMUNIKACIJE MED UČITELJEM IN STARŠI 

3.1 Raziskovalni problem 

Vsi vemo, da so zadovoljujoči medsebojni odnosi pogoj za psihično zdravje ter vsesplošno 

zadovoljstvo ljudi, zato je potrebno, da ohranjamo medosebne odnose, ki temeljijo na 

soodvisnosti in sodelovanju. Zavedati se moramo, da nam odziv drugih pomaga, da razvijemo 

podobo o sebi, kajti sebe bomo ustrezno vrednotili le, če nas bodo drugi doživljali kot vredne, 

v nasprotnem primeru ne bomo razvijali pozitivne samopodobe (Lamovec, 1993, str. 9). 

Tudi v šolskem okolju je zgornja trditev še kako potrebna, saj morajo tako učitelj kot starši 

graditi na soodvisnem sodelovanju, ki je pogoj za otrokovo uspešnost ter pozitivno 

samopodobo.  

»Dobri stiki s starši, posebno na začetku šolanja, bistveno pripomorejo k boljšemu počutju 

otrok v šoli, uspešnemu napredovanju in sprotnemu odpravljanju morebitnih težav« (Kastelic 

Hočevar, 1997/98, str. 317). 

Šola nujno potrebuje starše, s katerimi omogočajo otrokov optimalni razvoj, kar pa je v 

današnjem času kar velik problem. Starši so za šolo premalo zainteresirani, kljub temu da se 

od njih pričakuje, da sodelujejo v skladu z njihovimi zmogljivostmi, in s tem prispevajo k 

otrokovi izobrazbi. Zaželeni so manj formalni stiki s šolo, starše se spodbuja, da sodelujejo v 

šolskih aktivnostih in da izražajo svoje želje in kritične misli (Strojin, 1992, str. 17). 

Starši naj bi se čim bolj aktivno vključevali v šolsko »življenje«. Šola mora takšno 

sodelovanje spodbujati in upoštevati potrebe in pričakovanja staršev, ki jih imajo glede 

sodelovanja z učitelji. Sodobno sodelovanje med učitelji in starši je tako usmerjeno predvsem 

v ustvarjanje partnerstva (Kalin, 2008). 

Kalin (2008) meni, da način in učinkovitost sodelovanja med starši in učenci močno vpliva na 

otrokovo uspešnost in njegovo nadaljnjo življenjsko ter poklicno pot. Še prej pa se učinki 

učinkovitega sodelovanja med šolo in domom pokažejo (kot pokažejo številne raziskave) v 

večji samodisciplini otroka, višjih aspiracijah in motivaciji ter doslednejšem opravljanju 

šolskih nalog, zmanjšajo se disciplinske težave, izboljša se vedenje otroka (Henderson in 

Berla po Kalin, 2008). 

»Ena temeljnih tez, ki je bila v svetu že večkrat empirično potrjena, je da pot do dobrega 

učnega uspeha pelje preko dobrega sodelovanja z družino in obratno: slabi učni uspehi in slab 
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osebnostni razvoj so med drugim posledica nesodelovanja med starši in učitelji/šolo« (Kalin, 

idr. 2009, str. 12). 

Raziskave so pokazale tudi pomembno povezanost med sodelovanjem staršev s šolo in 

motivacijo otrok. Večja vključenost staršev v izobraževanje otrok je prispevala k »večjemu 

trudu otrok«, »boljši koncentraciji«, »večji prisotnosti v šoli« in »doživljanju zadovoljstva pri 

šolskem delu« (Gonzalez-DeHass idr. po Kalin, 2009). 

Šteh (2008) pravi, da se pozitivne posledice takšnega sodelovanja ne kažejo samo pri učencih 

in njihovih učnih rezultatih, temveč tudi na ravni učiteljev, ki jim lahko uspešno sodelovanje 

prinaša večje zadovoljstvo s svojim delom, in staršev, ki lahko zaznajo boljše družinske 

odnose. 

Tudi M. Strojin (1992, str. 8) navaja nekatere rezultate različnih študij, ki so pokazale, da ima 

sodelovanje z družino velik vpliv na otrokov intelektualni razvoj. Nekatere študije, ki so 

trajale kar 15 let, pa so pokazale, da je ukvarjanje z družino prineslo boljše rezultate za otroka.  

Če želimo, da se starši čim bolj aktivno vključujejo v izobraževanje svojih otrok in jim s tem 

zagotavljajo optimalne pogoje za celostni razvoj, sodelovanja s starši ne smemo pojmovati le 

kot izmenjavanje informacij. Staršem ponudimo širši spekter možnosti za vključevanje, poleg 

tega pa jim zagotovimo, da jih bo šola (njihova stališča, predloge, potrebe …) upoštevala. 

Glede na zgoraj omenjene trditve sem se odločila, da se bom pri svojem empiričnem delu 

osredotočila predvsem na starše, in sicer bom primerjala starše učencev prve triade in starše 

učencev druge triade. Zanima me, ali obstajajo razlike v načinih komuniciranja med starši 

otrok prve triade in starši otrok druge triade.  

Starši me zanimajo predvsem zato, ker so po mojem mnenju tisti, ki izražajo dejansko stanje o 

sodelovanju med učiteljem in njimi. Že res, da morajo učitelji izvajati različne oblike 

sodelovanja, ampak me zanima, kako se to v praksi tudi dejansko izvaja, kako so starši 

zadovoljni s sodelovanjem, na kakšen način tudi sami prispevajo k boljši komunikaciji ... in 

ali se dejansko razlikuje komuniciranje učitelja in staršev otrok prve triade ter učitelja in 

staršev otrok druge triade. Predvsem pa me zanima mnenje staršev o pomenu komunikacije 

med njimi in učiteljem v dobrobit njihovega otroka. So starši pri tem enotnega mnenja ali si 

mnenja nasprotujejo? Vse to bom ugotavljala v nadaljevanju. 
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3.2 Raziskovalna vprašanja 

˗ Ali se staršem zdi komunikacija z učiteljem koristna za njihovega otroka? 

˗ Ali je staršem komunikacija z učiteljem v breme? 

˗ Kako pogosto starši komunicirajo z učiteljem svojega otroka? 

˗ Ali se starši vnaprej pripravijo na pogovor z učiteljem? 

˗ Kdo je največkrat pobudnik pogovora med učiteljem in starši? 

˗ Kako poteka pogovor med učiteljem in starši? 

˗ Ali so starši zadovoljni z načinom učiteljevega komuniciranja in z obveščanjem o 

dogodkih v oddelku? 

˗ Ali starši čutijo potrebo po govorilnih urah ter kako potekajo govorilne ure, ki se jih 

udeležujejo?  

˗ Katerih oblik komunikacije se starši največkrat udeležujejo in katerih oblik komunikacije 

si še želijo? 

OPOMBA: V okviru raziskovalnih vprašanj bom vedno primerjala, ali se odgovori staršev 

otrok prvega triletja razlikujejo od staršev otrok drugega triletja. 

3.3 Opis raziskovalne metode 

Raziskavo sem izvedla po deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega 

raziskovanja. 

3.4 Opis vzorca 

Za raziskavo sem uporabila neslučajnostni, priložnostni vzorec, saj sem vključila šole, na 

katerih sem opravljala prakso, in tiste, ki so v moji regiji. Vključila sem pet šol, in sicer starše 

učencev tretjih in petih razredov. Starše učencev teh razredov sem vključila v raziskavo, ker 

sem želela ugotoviti razlike med prvo in drugo triado. Anketo sem izvajala v mesecu marcu. 

Vprašalnik je izpolnilo 231 staršev: 123 (53,2 %) staršev otrok, ki obiskujejo prvo triletje, in 

108 (46,8 %) staršev otrok, ki obiskujejo drugo triletje. Vprašalnik je izpolnilo 188 (81,4 %) 

žensk in 43 (18,6 %) moških, od tega je imelo 15 (6,5 %) anketiranih osnovnošolsko 

izobrazbo, 124 (53,7 %) srednješolsko in 76 (32,9 %) fakultetno izobrazbo, medtem ko jih je 

16 (6,9 %) imelo magisterij, specializacijo ali doktorat. 

V raziskavo nisem vključila učiteljev, ker me je zanimalo zgolj mnenje staršev o 

komunikaciji, ki poteka med njimi in učiteljem.  



Grilj, A. (2011). Komunikacija med učiteljem in starši. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

50 

3.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

Vprašalnike sem razdelila ravnateljem šol in po dogovoru prišla ponje. Vprašalniki so bili 

enaki za oba razreda in niso zahtevali dodatnih navodil za reševanje. Ravnatelji so razdelili 

anketne vprašalnike razrednikom tretjih in petih razredov, ti pa so jih razdelili svojim 

učencem in so jih nato odnesli domov staršem. Zbiranje je trajalo največ dva tedna, na 

nekaterih šolah celo slab teden.   

3.6 Opis inštrumenta 

Sestavila sem anketni vprašalnik, namenjen staršem otrok tretjega in petega razreda. Za 

reševanje teh ni bilo treba podati posebnih navodil.  

Vprašalnik za starše vsebuje sedemnajst vprašanj, od tega je šestnajst vprašanj zaprtega tipa, 

eno vprašanje pa je odprtega tipa. Šestnajst vprašanj je izbirnega tipa, eno vprašanje pa 

zahteva nekoliko obširnejši odgovor. 

3.7 Statistični postopki obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov sem uporabila računalniški program Excel. Odgovori so predstavljeni v 

tabeli, zraven pa so dodani še grafični (stolpčni) prikazi dobljenih rezultatov (deleži v 

procentih). Ker so vprašanja enaka za starše otrok 1. in 2. triletja, so podatki dodatno obdelani 

s Hi-kvadrat testom oz. s Kullbackovim preizkusom, s katerima sem ugotavljala, ali se mnenji 

staršev otrok 1. in 2. triletja statistično značilno razlikujeta. Ob predpostavki, da ni statistično 

značilne razlike med mnenjema staršev otrok 1. triletja in staršev otrok 2. triletja, bi morala 

biti izračunana vrednost 2 za obravnavani primer primerjave mnenj manjša od mejne 

vrednosti 2 pri izračunani prostostni stopnji za obravnavani primer in izbrani stopnji tveganja 

(če je večja, to pomeni, da naša predpostavka ne drži in da v obravnavanem primeru obstaja 

statistično značilna razlika med mnenjema staršev otrok 1. triletja in staršev otrok 2. triletja).  

Ker je izračunana teoretična frekvenca (t)  v večini primerov manjša od 5, sem pri izračunu 

upoštevala tako imenovano Yatesovo korekcijo (izvedemo jo tako, da za 0,5 zmanjšamo 

empirično frekvenco (0), ki je večja od teoretične, medtem ko empirično frekvenco, ki je 

manjša od teoretične, povečamo za 0,5 (Petz, 1997). 
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Yatesovo korekcijo sem upoštevala, ker jo priporoča večina statistikov. Uporabo tega 

priporočajo predvsem pri tabelah 2-2, a tudi, kadar delamo z drugimi tabelami, v primeru, ko 

se v kateri koli celici pojavi teoretična frekvenca, manjša od 5.  

V primerih, kjer je bila teoretična frekvenca manjša od 1, ter v primerih, ko je bilo več kot  

20 % vseh teoretičnih frekvenc manjših od 5, sem za preizkušanje odvisnih zvez oz. razlik 

uporabila Kullbackov preizkus (alternativni … preizkus v primeru nizkih teoretičnih 

frekvenc). 

Pri obravnavi vseh izračunanih vrednosti Hi-kvadrat testa (2) in Kullbackovega preizkusa 

(2Î) je izbrana stopnja tveganja 5 %. Prostostno stopnjo sem izračunala glede na velikost 

tabele, v katero sem razvrstila empirične frekvence. Pri naši raziskavi imamo zmeraj dve 

populaciji (starše otrok 1. triletja in starše otrok 2. triletja), spreminja pa se število ponujenih 

odgovorov. Prostostno stopnjo pri naši raziskavi računamo tako: prostostna stopnja = (število 

populacij – 1) x (število ponujenih odgovorov - 1).  

UPORABLJENE FORMULE: 

t = k v / n 

2 =  ((0 - t)2/t) 

2Î = 2 0 ln(0 / t) 

3.8 Rezultati in interpretacija 

Tabela 2: Koristnost komunikacije med učiteljem in starši za otroka 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Zelo koristno 99 80,5 73 67,6 
Koristno 23 18,7 35 32,4 

Manj koristno 1 0,8 0 0,0 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

     2Î = 4,903 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik, vendar pa pogled v tabelo pokaže, da je tistih 

staršev, ki so mnenja, da je njihova komunikacija z učiteljem zelo koristna za njihovega 

otroka, v prvem triletju nekoliko več. Rezultati prikazujejo neko realno sliko, saj so starši 
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otrok prvega triletja veliko bolj dovzetni za komunikacijo z učiteljem, medtem ko se ta 

dovzetnost s starostjo otroka zmanjšuje, vendar še vedno ostaja na visokem nivoju. Da so 

starši v prvem triletju nekoliko bolj dovzetni za komunikacijo z učiteljem, dokazuje tudi 

dejstvo, da je komunikacija osnova, ki jo prenesejo iz vrtca v šolo. V vrtcu se starši ves čas 

pogovarjajo o otroku, in to prenesejo v šolo. Razumljivo pa je, da se ta dovzetnost z leti 

manjša, saj so starši mnenja, da otrok postaja vse bolj samostojen in tako tudi neodvisen od 

njihovega posega v šolo. Meni osebno se tu zdi pomembno samo dejstvo, da se večina staršev 

v obeh triletjih strinja s trditvijo, da je komunikacija z učiteljem koristna za njihovega otroka. 

Pomembno je, da se komunicira v upanju, da se bo s tem pomagalo otroku in njegovemu 

počutju v šoli. 

Tabela 3: Breme komunikacije za starše 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Da 1 0,8 0 0,0 
Včasih 10 8,1 12 11,1 

Ne 112 91,1 96 88,9 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

     2Î = 0,284 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik. Tudi pogled v tabelo to potrjuje. Starši v 

obeh triletjih so enotnega mnenja, da jim komunikacija z učiteljem ni v breme. Rezultati samo 

dokazujejo, da se starši zavedajo koristnosti njihove komunikacije z učiteljem, zato jim ta ne 

predstavlja bremena. Nekaj, kar je dobro za njihovega otroka, jim torej ni v breme.  

Tabela 4: Pogostost komuniciranja staršev z učiteljem..  

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 
Vsak dan 2 1,6 0 0,0 

Enkrat tedensko 4 3,3 0 0,0 
Enkrat mesečno 87 70,7 71 65,7 

Drugo 30 24,4 37 34,3 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

 

2Î = 4,302 (P = 0,05, g = 3)  
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Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik. Če pogledamo v tabelo, vidimo, da starši 

otrok prvega triletja z učiteljem komunicirajo nekoliko pogosteje kot starši otrok drugega 

triletja. Tu bi lahko zopet omenili vrtec in njegov vpliv na pogostost komuniciranja staršev z 

učiteljem. V prvem triletju so starši še vedno pod vplivom vrtca in njegove stalnice, 

nenehnega komuniciranja in izmenjave informacij o otroku in njegovem napredovanju, 

medtem ko se v drugem triletju ta pogostost izgubi. Lahko bi rekli, da ostane na enakem 

nivoju, samo malce manj intenzivno je.  

Tabela 5: Priprava staršev na razgovor. 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Vedno 17 13,8 12 11,1 
Včasih 63 51,2 49 45,4 
Nikoli 43 35,0 47 43,5 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

 

2 = 1,824 (P = 0,05, g = 2)  

Hi-kvadrat preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik. Pogled v tabelo pokaže, da ni velikih razlik v 

odgovorih med starši. To samo potrjuje dejstvo, da vedno obstaja nekdo, ki je zelo vesten in 

dosleden, na drugi strani pa imamo takšne ljudi, ki so spontani in se na razgovor ne 

pripravljajo vnaprej. 

Tabela 6: Pobudnik pogovora med učiteljem in starši 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Jaz 80 65,0 44 40,7 
Učiteljica 43 35,0 64 59,3 

Skupaj 123 100,0 108 100,0 
 

2 = 13,657 (P = 0,05, g = 1)  

Hi-kvadrat preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja obstajajo statistično pomembne razlike. In sicer je v prvem triletju več staršev, 
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ki so mnenja, da so oni sami pobudniki pogovora, v drugem triletju pa je več tistih, ki so 

mnenja, da je učiteljica tista, ki začne pogovor. Takšne rezultate sem tudi sama pričakovala, 

saj kot sem že omenila, so starši v prvem triletju še vedno pod vplivom načina komuniciranja 

v vrtcu. Starši vsakodnevno skrb za otrokovo počutje v vrtcu prenesejo na šolo. To se odraža 

v tem, da so starši v prvem triletju večkrat pobudniki pogovora, saj jih nenehno zanima, kako 

njihov otrok funkcionira v šoli. Se pravi, da so v nenehni skrbi za otrokovo počutje, saj so 

mnenja, da je ta še vedno odvisen od njih. V drugem triletju je tega manj, saj starši vse bolj 

zaupajo svojemu otroku in temu, da jih bo že učitelj obvestil o morebitnih težavah. 

Tabela 7: Potek pogovora med učiteljem in starši 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Govori v glavnem učitelj, starši 
smo poslušalci 

11 8,9 11 10,2 

Govorim v glavnem jaz, učitelj je 
poslušalec 

2 1,6 0 0,0 

Pogovor poteka v obliki 
dvogovora 110 89,4 97 89,8 

Skupaj 123 100,0 108 100,0 
 

2Î = 0,412 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik. To potrjuje tudi pogled v tabelo, ki kaže, da 

pogovor v obeh triletjih največkrat poteka v obliki dvogovora. Rezultati so vsaj zame 

nekoliko presenetljivi, seveda v pozitivnem smislu, saj sem bila sama mnenja, da bo v drugem 

triletju največ takšnih odgovorov, da pogovor poteka tako, da govori učitelj, starši pa so v 

vlogi poslušalca. Nekako sem povezala to, da je v drugem triletju največkrat pobudnik 

pogovora učitelj, s tem da bo potem tudi učitelj tisti, ki bo vodil pogovor. Vesela sem, da ni 

tako, saj je temelj komunikacije, da poteka v obeh smereh, in starši v obeh triletjih se strinjajo 

s tem dejstvom. 
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Tabela 8: Zadovoljnost staršev z načinom učiteljevega komuniciranja. 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Da 99 80,5 89 82,4 

Odvisno od 
situacije 

23 18,7 18 16,7 

Ne 1 0,8 1 0,9 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

 

2Î = 0,453 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik. To potrjuje tudi pogled v tabelo, ki kaže, da 

je večina staršev v obeh triletjih zadovoljna z načinom učiteljevega komuniciranja. Sama sem 

pričakovala nekoliko višji delež staršev, ki so mnenja, da niso zadovoljni z načinom 

učiteljevega komuniciranja. Takšne rezultate sem pričakovala glede na prakso in že videno v 

šoli. Nekako se vedno najde nek delež staršev, ki pa z učiteljem nikakor niso zadovoljni. 

Raziskava tega ni pokazala. 

Tabela 9: Zadovoljnost staršev z obveščanjem o dogodkih v oddelku in šoli 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Da 103 83,7 74 68,5 
Ne vedno 19 15,4 29 26,9 

Ne 1 0,8 5 4,6 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

 

2Î = 6,611 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja obstajajo statistično pomembne razlike. To potrjuje tudi pogled v tabelo, ki 

kaže, da je delež staršev, ki so zadovoljni z obveščanjem o dogodkih v oddelku in šoli, v 

prvem triletju nekoliko večji kot v drugem triletju. V drugem triletju pa je nekoliko več tistih 

staršev, ki niso vedno ali pa sploh niso zadovoljni z obveščanjem o dogodkih v oddelku in 

šoli. Takšne rezultate sem tudi sama pričakovala, saj je v prvem triletju starš tisti, ki je večkrat 

zaželen pri sodelovanju s šolo. Otroci so še zelo odvisni od staršev, tega se šola oz. učitelj 
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zaveda, zato se trudi, da starše čim bolj dosledno obvešča o dogajanju v šoli. V drugem 

triletju je tega manj, od otrok se pričakuje, da bodo starše o dogodkih obvestili sami, kar pa ni 

v redu, saj je to naloga šole oz. učitelja.  

Tabela 10: Potreba staršev po govorilnih urah 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Da, saj na njih izvem vse o svojem 
otroku 115 93,5 96 88,9 

Samo takrat, kadar ima moj otrok 
težave v šoli 

6 4,9 12 11,1 

Ne, zdijo se mi povsem nepotrebne 2 1,6 0 0,0 

Skupaj 123 100,0 108 100,0 
 

2Î = 2,623 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik. To potrjuje tudi pogled v tabelo, ki kaže, da 

večina staršev čuti potrebo po govorilnih urah, in sicer so govorilnim uram naklonjeni zato, 

ker so namenjene njihovemu otroku. Rezultati so bili pričakovani, saj je razumljivo, da se 

starši oblik sodelovanja, pri katerih je njihov otrok osrednja tema pogovora, radi udeležujejo.  

Tabela 11: Potek govorilnih ur. 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Pogovor je osredotočen na ocene 0 0,0 7 6,5 

Pogovor je osredotočen na učno-vzgojni uspeh 
otroka 

16 13,0 11 10,2 

Pogovor je osredotočen na učno-vzgojni uspeh, 
lastnosti in posebnosti otroka 

107 87,0 90 83,3 

Skupaj 123 100,0 108 100,0 
 

2Î = 7,153 (P = 0,05, g = 2)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja obstajajo statistično pomembne razlike. To potrjuje tudi pogled v tabelo, iz 
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katere je razvidno, da v prvem triletju ni nihče mnenja, da je pogovor osredotočen na ocene, 

medtem ko pa je v drugem mnenju kar sedem anketirancev takšnega mnenja. Drugače so si pa 

starši enotnega mnenja, da je pogovor osredotočen na učno-vzgojni uspeh, lastnosti in 

posebnosti otroka. Tudi sama menim, da staršev, ki so mnenja, da je pogovor osredotočen na 

ocene, ne bi smelo biti, kajti otrok ni merjen samo po ocenah, otrok ima več razsežnosti in to 

prav gotovo niso samo ocene. Otroka moramo gledati kot celovito osebnost, katerega del so 

šolske ocene, in ne kot ocene, katerih del je otrok. Če pa so starši že mnenja, da je pogovor 

osredotočen samo na ocene, sem sama mnenja, da to ni tako. Prav gotovo skupaj z učiteljem 

spregovorita tudi o učencu nasploh. Menim, da prav vsakega od staršev zanima tudi kaj več o 

njihovem otroku kot zgolj ocene. 

Tabela 12: Oblike komunikacije, ki se jih starši največkrat udeležujejo 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Formalnih oblik sodelovanja 26 21,1 33 30,6 

Tako formalnih kot tudi neformalnih oblik 
sodelovanja 

97 78,9 75 69,4 

Skupaj 123 100,0 108 100,0 
 

2 = 2,682 (P = 0,05, g = 1)  

Hi-kvadrat preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ne obstajajo statistično pomembne razlike. Delež staršev, ki se udeležujejo 

samo formalnih oblik sodelovanja, in delež staršev, ki se udeležujejo tako formalnih kot tudi 

neformalnih oblik sodelovanja, je v obeh triletjih približno enak. V obeh triletjih pa 

prevladuje mnenje, da se starši udeležujejo tako formalnih kot tudi neformalnih oblik 

sodelovanja. Delež tistih, ki se udeležujejo samo formalnih oblik sodelovanja, pa tudi ni 

majhen. Mene osebno rezultati niso presenetili, saj sem pričakovala, da bo kar nekaj staršev 

takšnih, ki se udeležujejo samo formalnih oblik sodelovanja, torej tistih, ki so nujne. Nekateri 

starši so očitno še vedno mnenja, da morajo s šolo sodelovati samo toliko, kot je nujno, in nič 

več. Dobro bi bilo, če bi se takšne starše spodbujalo k neformalnemu udejstvovanju, kajti to bi 

slej ko prej opazil tudi njihov otrok, ki pa si prav gotovo želi, da starši pokažejo zanimanje 

zanj v vseh pogledih nanj.  
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Tabela 13: Želje staršev po dodatnih oblikah komuniciranja 

  I. triletje II. triletje 
Odgovori f f % f f % 

Elektronska pošta 29 23,6 39 36,1 
Telefonski pogovori 5 4,1 5 4,6 
Pisno komuniciranje 3 2,4 3 2,8 
Obstoječe oblike mi 

ustrezajo 86 69,9 61 56,5 
Skupaj 123 100,0 108 100,0 

  

2Î = 4,163 (P = 0,05, g = 3)  

Kullbackov preizkus je pokazal, da v odgovorih staršev otrok prvega triletja in staršev otrok 

drugega triletja ni statistično pomembnih razlik, kar potrjuje tudi zgornja tabela. Presenetilo 

me je, da si veliko staršev želi elektronskega komuniciranja. Sama sem bila mnenja, da je 

takšna oblika komuniciranja za današnje čase nekaj povsem običajnega. Očitno nekatere šole 

niso naklonjene takšni obliki komuniciranja. V obeh triletjih pa je več kot polovica staršev 

mnenja, da jim obstoječe oblike komuniciranja ustrezajo, kar kaže na to, da jim šola ponuja 

tiste oblike, ki jih sami tudi potrebujejo. 

3.8.1 Predlogi staršev za izboljšanje komunikacije, odnosov, sodelovanja med učiteljem 

in starši 

˗ »Da bi se za govorilne ure določile ure in ne bi predolgo čakali.« 

˗ »Mogoče bi bilo dobro, da ima učitelj tudi z vsakim otrokom posebej pogovor, kjer otrok 

lažje pove svoje težave v šoli. Učitelj po navadi ne more vedeti, kaj se dogaja med 

odmori. Otroci sicer povejo doma, vendar bi lahko tudi učitelj od otrok izvedel njihove 

skrbi.« 

˗ »Več e-pošte, odzivnost ob nastalih težavah (in da to ne postane breme, težava).« 

˗ »Občutek, da je učiteljem še tistih 5 minut odveč (ne pri vseh) – predvsem višja stopnja, 

ni ravno spodbuda k aktivnejšemu sodelovanju.« 

˗ »Mogoče pogrešam le e-obliko komuniciranja, saj ta omogoča sprotno komuniciranje, in 

sicer takrat, ko to ustreza tako učitelju kot tudi staršu, brez pretiranega poseganja v delo 

ali prosti čas enega ali drugega.« 

˗ »Da bi bili o ocenah obveščeni tudi pisno, da bi bile govorilne ure dopoldan in popoldan.« 
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˗ »Pripombe so glede podaljšanega bivanja, kjer učiteljica ne skrbi dovolj za varnost otrok 

oz. ni dovolj pri stvari.« 

˗ »Treba je narediti več na sami prepoznavnosti šole in njenih dejavnosti (obveščanje preko 

internetne strani), zlasti kar šola izvaja nadstandardno in plačujemo starši.« 

˗ »Vsak otrok je pojem zase, prav tako vsak učitelj in starš, zato je najbolje, da najdemo 

skupni jezik in poskusimo najbolje vzpostaviti komunikacijo.« 

˗ »Vsak drugi mesec govorilne ure skupaj z otrokom.« 

˗ »Enkrat letno skupni izlet.« 

˗ »Učitelji naj bodo iz drugih krajev, tako da ne poznajo družin v svojem okolišu. Večkrat 

naj poslušajo tudi otroka, za katerega jim je bolj malo mar. Učitelj naj uči iste učence le 

eno leto. Več potrpljenja, več prijaznih besed, več veselja z delom z otroki, več pohval za 

pridne otroke.« 

˗ »Učitelji bi morali hitreje obveščati starše o morebitnih slabih ocenah ali če nimajo 

domačih nalog, ne šele pred koncem konference. Pa tudi o neprimernem vedenju ali 

kakršnih drugih problemih, ki jih pri naših otrocih opazijo v šoli.« 

˗ »Roditeljski sestanki naj potekajo za vsak oddelek posebej.« 

˗ »Uvedba klepetalnic za starše, na katerih se izključno pogovarja o otrocih, o temah, ki se 

tičejo otrok.« 

˗ »Kakor je na učiteljevi strani dolžnost, je na strani staršev potrebna želja, poti je dovolj.« 

˗ »Predlagam komunikacijo preko elektronske pošte, saj sem mnenja, da bi takšna oblika 

komunikacije (poleg mesečnih govorilnih ur) doprinesla k hitrejšem in tako tudi k bolj 

učinkovitem reševanju problemov. Poleg tega bi se lahko preko elektronske pošte 

pošiljala razna obvestila in bi tako šola privarčevala s kupovanjem papirja, plačevanjem 

fotokopij, vsekakor pa je tak način komuniciranja veliko bolj ekološki.« 

˗ »Učitelj bi danes moral imeti več znanja s področja otroške psihologije, ne pa, da deluje 

po nekih šablonah. Mnogi tudi ne znajo vzpostaviti avtoritete in reda v razredu.« 
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4. SKLEP 

Komunikacija je zapleten proces, v katerem sta vedno udeležena dva, ki med seboj 

komunicirata, bodisi z besedami bodisi z mimiko obraza, telesnimi gibi. Zavedati se moramo, 

da smo ljudje različni, zato se vsi ne sporazumevamo na enak način. Nekdo svoje težave lažje 

izrazi z besedami, medtem ko nekdo drug svoje težave izrazi le z nebesednim 

komuniciranjem. Pomembno pa je, da se zavedamo, da se moramo kot udeleženci 

komunikacije truditi, da bo naša komunikacija učinkovita. Da pa sploh lahko govorimo o 

učinkoviti komunikaciji, se moramo zavedati, da imajo besede le 7 % teže, ton glasu 38 % in 

telesna mimika kar 55 %. Upoštevajmo torej nasvet za učinkovito komunikacijo, ki pravi, da 

morata biti besedna in nebesedna komunikacija med seboj usklajeni. Če nam želi nekdo 

sporočiti žalostno novico, se torej pri tem ne sme smejati, kajti žalostno novico lahko 

povežemo samo z žalostnim pristopom.  

Vsi vemo, da je osebna sreča posameznika v veliki meri odvisna od odnosov, ki jih gojimo z 

drugimi. Če se v odnosu trudi samo eden, drugi pa ne, njun odnos ne bo obrodil sadov. Ravno 

nasprotno, odnos se bo začel krhati in nihče od udeležencev tega odnosa ne bo iz tega odnesel 

prav ničesar pozitivnega, zato morata biti oba udeleženca pripravljena sodelovati, si pomagati, 

se dopolnjevati in tako skupaj priti do nekih ustreznih zaključkov, ki lahko imajo tudi 

pozitivne učinke na osebe, ki se nahajajo okrog njiju. Prav tak odnos pa bi morali gojiti 

učitelji in starši, saj bo od tega odnosa na koncu veliko odnesel otrok, zaradi katerega se je 

vredno potruditi in zgraditi odnos, ki bo temeljil na medsebojnem spoštovanju, toleriranju 

drug drugega, spodbujanju itd. Tega se zavedajo tudi starši, ki sem jih anketirala v namen 

diplomske naloge. Neka mamica je poudarila ravno to, za kar se morajo učitelj in starši 

truditi. Če povzamem njene besede, je njeno mnenje: »Če je dobra komunikacija med 

učiteljem in starši, se otrok počuti bolj srečnega.« 

Večina staršev (z izjemo enega) je mnenja, da je njihova komunikacija koristna za njihovega 

otroka. To dejstvo je precej zgovorno, saj potrebujemo starše, ki so takšnega mnenja. Tudi 

raziskave, ki sem jih v delu že omenila, so pokazale, da ima ustrezna komunikacija med 

učiteljem in starši pozitiven učinek na otroka. Takšnega mnenja so tudi starši otrok prvega in 

drugega triletja. Staršem se zdi komunikacija med učiteljem in njimi izredno pomembna, saj 

tako vedo, kakšen odnos ima učitelj do njihovega otroka, in ravno na podlagi tega se lahko z 

učiteljem tudi pogovorijo. Starši so tudi mnenja, da sta pri komunikaciji pomembna tudi dva 

zorna kota, iz katerih se gleda na otroka, in sicer kako otroka vidi učitelj, ki ga vidi v šoli, in 
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kako ga vidijo starši doma. Tako lahko pripomorejo k otrokovemu boljšemu počutju v šoli. 

Prav tako večini staršev komunikacija z učiteljem ni v breme, saj menijo, da je koristna in 

nujno potrebna za dobro njihovega otroka. Pojavljajo pa se tudi nekateri starši, ki so mnenja, 

da jim komunikacija z učiteljem (učiteljico) včasih predstavlja breme, saj dobijo občutek, da 

učitelj ni iskren, da ne posluša njihovega mnenja, saj je ta prepričan, da ima prav. Tudi sama 

sem mnenja, da so nekatere učiteljice preveč prepričane v svoj prav. Zavedati se moramo 

bistva učinkovite komunikacije, ki mora temeljiti na medsebojnem poslušanju, spoštovanju in 

iskanju skupnih rešitev. 

Večina staršev z učiteljem komunicira enkrat mesečno, saj se jim to zdi čisto dovolj za 

dosledno sledenje otrokovim dosežkom v šoli. Prav tako se večina staršev ne pripravlja 

vnaprej na razgovor z učiteljem. Če pa se, se vnaprej pripravijo zato, ker imajo za učiteljico 

konkretna vprašanja, ker želijo, da bi bil pogovor bolj produktiven, ter ne želijo, da bi pozabili 

kaj vprašati. Tudi sama sem pričakovala podobe rezultate, saj je razumljivo, da se je včasih 

treba na razgovor tudi vnaprej pripraviti. Pomisliti moramo namreč na situacijo, ko pride do 

trenutka, ko moramo rešiti določen problem, na koncu pa ugotovimo, da smo na ta problem 

popolnoma pozabili in smo se ukvarjali s povsem drugimi rečmi. Včasih je priprava na 

razgovor izrednega pomena, saj se tako tudi hitreje rešijo nastali problemi.  

Nekaj razlik se je pokazalo pri vprašanju, kdo je največkrat pobudnik pogovora. Takšne 

rezultate sem tudi pričakovala. V prvem triletju so pobudniki pogovora večkrat starši, medtem 

ko je v drugem triletju večkrat pobudnik učitelj. Rezultati me niso presenetili, saj sem mnenja, 

da se s starostjo otroka veča njihova samostojnost in s tem povezano mnenje staršev, da jih 

bodo že učitelji obvestili o morebitnih težavah njihovega otroka. V nižjih razredih je skrb 

staršev nekoliko večja, saj se pozna prehod iz vrtca, kjer so navajeni dnevno spraševati o 

svojem otroku. 

Zelo sem bila presenečena nad rezultati, ki so pokazali, da v obeh triletjih poteka večina 

pogovorov v obliki dvogovora. Že v teoretičnem delu sem poudarila, da mora pogovor 

temeljiti na vzajemni komunikaciji in ne na enosmernem komuniciranju. Za to pa je v veliki 

meri zadolžen učitelj, ki se mora na razgovor pripraviti vnaprej in znati prisluhniti staršem, ki 

imajo pravico povedati svoje mnenje o določenem problemu. V šolah poteka pogovor v obliki 

dvogovora, kar je odličen pokazatelj, da si znajo učitelj in starši prisluhniti ter skupaj priti do 

rešitev, ki so dobre za otroka. Časi, ko je učitelj govoril, starši pa so poslušali, so več kot 

očitno že preteklost. 
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Prav tako je večina staršev v obeh triletjih zadovoljna z načinom učiteljevega komuniciranja, 

nekaj več razlik pa se je pokazalo pri vprašanju, ali so zadovoljni z dogodki v oddelku in šoli. 

V prvem triletju je večina staršev zadovoljnih z obveščanjem v oddelku in šoli, medtem ko je 

v drugem triletju takšnih, ki z obveščanjem niso zadovoljni, nekaj več kot v prvem triletju. 

Kot razlog za nezadovoljstvo pa starši navajajo, da je premalo obveščanja prek spletnih strani 

ter da jih učitelj prepozno obvesti o otrokovih težavah v šoli.  

V obeh triletjih večina staršev čuti potrebo po govorilnih urah, saj so po njihovem mnenju 

nenadomestljive, ker temeljijo na individualni obravnavi otroka, kar pa je za starše 

neprecenljivo. Razlike v mnenju so se pokazale pri vprašanju, kako potekajo govorilne ure 

učitelja. Večina staršev je mnenja, da je pogovor osredotočen na učno-vzgojni uspeh, lastnosti 

in posebnosti učenca, medtem ko je v drugem triletju nekaj staršev mnenja, da je pogovor 

osredotočen na ocene. V prvem triletju ni nihče takšnega mnenja. Vseeno pa lahko zatrdim, 

da so starši, ki so mnenja, da je pogovor osredotočen na ocene, v manjšini. Zavedati se 

moramo, da pogovor ne sme biti osredotočen na ocene, kajti v tem primeru je učenec kot 

celovita osebnost zapostavljen, zato mora pogovor med učiteljem in starši vedno temeljiti na 

vzajemnem odnosu.  

Večina staršev v obeh triletjih se udeležuje obeh oblik sodelovanja s šoli, in sicer formalnih 

(roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna sporočila) in neformalnih (prireditve, sodelovanje v 

delovnih in zbiralnih akcijah, aktivno vključevanje v razred) oblik. Naj na tem mestu omenim, 

da je bilo kar nekaj staršev, ki so omenili, da bi si želeli, da bi šola organizirala še več 

neformalnih oblik sodelovanja, saj je po njihovem mnenju premalo »druženja« med njimi, 

otroki in učiteljem. 

Trenutno najbolj zaželena oblika komuniciranja med starši in učitelji pa je po mnenju staršev 

elektronska pošta, ki je v nekaterih šolah že dobro vpeljana, spet v drugih starši izražajo željo 

po takšnem komuniciranju. Tudi sama sem mnenja, da je elektronsko komuniciranje v 

današnjem času izrednega pomena, saj s tem, ko pošlješ elektronsko pošto nekomu, od tega 

ne zahtevaš, da ti takoj odgovori, ampak ti odgovori, ko ima čas. Takšnega mnenja je bilo tudi 

nekaj staršev, zapomnila pa sem si predvsem enega, ki je poudaril ekološko vrednost 

elektronskega komuniciranja, kar je za današnje čase neprecenljivo. 

Na koncu bi lahko zaključili s tem, da se starši v obeh triletjih strinjajo, da je komunikacija 

med njimi in učiteljem koristna za njihovega otroka, zato se večina staršev dnevno trudi, da bi 

bili odnosi med njimi in učiteljem ustrezni, saj so otroci za njih na prvem mestu. Pred 
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začetkom raziskave sem bila mnenja, da bodo razlike med starši prvega in drugega triletja 

bistveno večje, kar pa se po končani analizi rezultatov ni potrdilo, ravno nasprotno. Razen 

nekaj manjših razlik so starši v vseh pogledih enotnega mnenja, saj si vsi želijo, da bi bil 

njihov otrok uspešen v šoli, pa čeprav na to vpliva tudi njihovo zanimanje zanj in nenehno 

komuniciranje z učiteljem.  

Raziskavo bi v nadaljevanju razširila na področje učiteljev, saj so učitelji tisti, ki me 

zanimajo. Zanima me, kako oni vidijo svoje komuniciranje s starši. So starši po njihovem 

mnenju dovolj zainteresirani za komunikacijo? Kaj sami naredijo za izboljšanje 

komunikacije? Se trudijo vključevati starše v šolske dejavnosti ali jih raje opravijo kar sami, 

brez staršev? Učitelji so tista druga stran, ki ni bila vključena v to raziskavo in ki bi prav 

gotovo imela veliko povedati. Odgovori staršev so kljub temu precej zgovorni, saj večina od 

njih meni, da so zadovoljni z načinom komuniciranja in obveščanjem. Starši že sami po sebi 

potrjujejo skrb učiteljev za otrokovo boljše počutje v šoli. Ne moremo pa zanemariti tistih 

staršev, ki so mnenja, da so učitelji premalo dosledni, da ne znajo prisluhniti njihovemu 

otroku kot tudi njim samim. Ravno zaradi tega bi morali pogledati še na stran učiteljev in 

raziskati njihov pogled, kajti prav gotovo se bi našel kakšen učitelj, ki bi bil mnenja, da 

obstajajo starši, ki nimajo interesa za komunikacijo z učiteljem.  
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6. PRILOGA 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani starši, 

sem Alenka Grilj, študentka Pedagoške fakultete – smer Razredni pouk. Pred vami je anonimen vprašalnik o 
komunikaciji med učiteljem in starši. Prosim vas, če mi pri realizaciji mojega raziskovanja pomagate in 
odgovorite na spodnja vprašanja. Anketo izvajam z anonimnimi vprašalniki, ki ne razkrivajo nikogar od 
vprašanih, podatke pa bom uporabila izključno v namen diplomskega dela. 

Za vašo pripravljenost sodelovati in ponuditi pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 

                                                                                                  Alenka Grilj 

 

1. Spol: a) moški 

          b) ženski 

2. Starost:_________let, 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) Osnovnošolska.  

b) Srednješolska. 

c) Fakulteta. 

d) Specializacija, magisterij, doktorat. 

4. Katero triado obiskuje vaš otrok? 

a) 1. triado (1., 2. ali 3. razred). 

b) 2. triado (4., 5. ali 6. razred). 

5. Ali se vam zdi vaše komuniciranje z učiteljem koristno za vašega otroka? 

a) Zelo koristno. 

b) Koristno. 

c) Manj koristno. 

d) Nekoristno. 

Zakaj?_________________________________________________________________________ 

6. Vam je komunikacija z učiteljem v breme? 

a) Da. 

b) Včasih. 

c) Ne. 

Zakaj?_________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

7. Kako pogosto komunicirate z učiteljem vašega otroka? 

a) Vsak dan. 

b) Enkrat tedensko. 

c) Enkrat mesečno. 

d) Nikoli. 

e) Drugo:______________________________________________________________________ 

 

8. Ali se na razgovor z učiteljico vnaprej pripravite? 

a) Vedno. 

b) Včasih. 

c) Nikoli. 

Zakaj?_________________________________________________________________________ 

9. Kdo je največkrat pobudnik pogovora? 

a) Jaz. 

b) Učiteljica. 

10. Kako poteka pogovor med vami in učiteljem? 

a) Govori v glavnem učitelj, starši smo poslušalci. 

b) Govorim v glavnem jaz, učitelj je poslušalec. 

c) Pogovor poteka v obliki dvogovora. 

d) Drugo:______________________________________________________________________ 

11. Ste zadovoljni z načinom učiteljevega komuniciranja, vam dovolj jasno pripoveduje o vašem 

otroku? 

a) Da. 

b) Odvisno od situacije. 

c) Ne. 

Zakaj:__________________________________________________________________________ 

12. Ali ste zadovoljni z obveščanjem o dogodkih v oddelku in šoli? 

a) Da.  

b) Ne vedno. 

c) Ne. 

Zakaj?_________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

13. Ali čutite potrebo po govorilnih urah? 

a) Da, saj na njih izvem vse o svojem otroku. 

b) Samo takrat, kadar ima moj otrok težave v šoli. 

c) Ne, zdijo se mi povsem nepotrebne. 

Zakaj?_________________________________________________________________________ 

14. Kako potekajo govorilne ure učitelja vašega otroka? 

a) Pogovor je osredotočen na ocene. 

b) Pogovor je osredotočen na učno – vzgojni uspeh otroka. 

c) Pogovor je osredotočen na učno – vzgojni uspeh, lastnosti in posebnosti učenca. 

15. Katerih oblik komunikacije, sodelovanja s šolo se  največkrat udeležujete? Obkrožite vse 

tiste oblike, katerih se udeležujete! 

a) Roditeljski sestanki. 

b) Govorilne ure. 

c) Pisna sporočila. 

d) Prireditve. 

e) Sodelovanje v delovnih in zbiralnih akcijah. 

f) Aktivno vključevanje v razred. 

16. Katere oblike komuniciranja si še želite? 

a) Elektronska pošta. 

b) Telefonski pogovori. 

c) Pisno komuniciranje. 

d) Obstoječe oblike mi ustrezajo. 

e) Drugo:______________________________________________________________________ 

17. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje komunikacije, odnosov, sodelovanja med učiteljem in 

starši? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


