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POVZETEK 
 

Logopedi surdopedagogi, ki delajo z otroki, stopajo v stik tudi z njihovimi starši. V 

tradicionalnem pogledu je bil strokovnjak tisti, ki je prevzemal glavno, ekspertno vlogo in je 

bil dominanten člen v procesu pomoči, danes pa se poudarja pomen enakopravnosti staršev in 

njihova pomembna vloga v vseh aspektih intervencije: v ocenjevanju, postavljanju ciljev, 

evalvaciji ciljev ter sami implementaciji programa. Ker v slovenskem prostoru sodelovanje 

mobilnih logopedov surdopedagogov s starši še ni raziskano, je bil cilj raziskave analizirati to 

področje. V teoretičnem delu so predstavljeni različni modeli sodelovanja strokovnjakov s 

starši, podrobneje lastnosti partnerskega sodelovanja s starši, saj ta velja kot najbolj uveljavljen 

model. Opredeljena so pričakovanja staršev v zvezi z vključevanjem ter na kakšne načine in s 

katerimi strategijami jih strokovnjaki vključujejo. Navedene so naloge in lastnosti 

strokovnjakov, potrebne za kakovostno sodelovanje, ter pomen, ki jih ima sodelovanje za njih, 

starše ter otroke. Predstavljeni so tudi dejavniki in ovire, ki imajo vpliv na ta proces. V 

empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom na vzorcu 50 logopedov surdopedagogov, ki so 

v šolskem letu 2018/19 izvajali dodatno strokovno pomoč, s kvantitativnim pristopom ter 

deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo, ugotavljali stanje v praksi. Raziskava je 

pokazala, da mobilni logopedi surdopedagogi s starši najpogosteje sodelujejo na sestankih 

strokovne skupine, najredkeje pa na urah dodatne strokovne pomoči, ta način pa pri svojem 

delu najbolj pogrešajo in si ga želijo najbolj okrepiti. To kaže na tradicionalen način 

sodelovanja, ki je pomembno pogojen s sistemsko organizacijo, količino in razporeditvijo dela, 

ki onemogoča hitrejši razvoj partnerskega sodelovanja s starši. Mobilni logopedi surdopedagogi 

se močno strinjajo z učinki, ki jih ima sodelovanje za otroka, starše in njih same, ter pri svojem 

delu uporabljajo številne strategije vključevanja staršev. Pri nekaterih izmed teh se pojavljajo 

razlike glede na delovno dobo in število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči. Pri 

vzpostavljanju sodelovanja s starši se v praksi pojavljajo tudi nekatere ovire. Najpogostejši 

predlogi za izboljšanje sodelovanja so povezani z izobraževanji za starše in logopede 

surdopedagoge, izboljšanjem organizacijsko-finančnega vidika dela ter opiranjem na pozitivne 

lastnosti logopeda surdopedagoga. 

 

 

Ključne besede: dodatna strokovna pomoč, družina, starši, mobilni logoped surdopedagog, 

sodelovanje s starši 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Speech and language therapists/teachers of the deaf who are working with children are also in 

contact with their parents. In the traditional view, the expert was the one who assumed the main, 

expert role and was the dominant member of the help process, but today the importance of 

parental equality and their important role in all aspects of intervention is being emphasized: in 

assessment, setting goals, evaluating goals and implementing the program. Since the 

cooperation of mobile speech and language therapists/teachers of the deaf with parents has not 

been studied in Slovenia, the aim of the research was to analyze this area. The theoretical part 

presents various models of experts' cooperation with parents, or, more precisely, the features of 

a partnership with parents, as this is considered the most established model. Parents' 

expectations regarding their involvement are identified and in what ways and with which 

strategies the experts involve them. The experts' roles and characteristics required for quality 

cooperation and the importance of cooperation for them, the parents and the children are 

highlighted. Factors and obstacles that influence this process are also presented. In the empirical 

part, a questionnaire was tested on a sample of 50 speech and language therapists/teachers of 

the deaf, who carried out additional professional help in the 2018/19 school year, by means of 

a quantitative approach and a descriptive and causal-non-experimental method, in order to 

determine the situation in practice. The research has shown that mobile speech and language 

therapists/teachers of the deaf most often cooperate with parents at the expert group meetings, 

and, most rarely, at the additional professional help lessons. They miss the latter method the 

most and want to use it more often. All of this indicates the traditional way of cooperation, 

which greatly depends on the systemic organization, quantity, and distribution of work, which 

prevents a faster development of a partnership with parents. They strongly agree with the effects 

of cooperation on the child, the parents and themselves, and they use several parental 

involvement strategies in their work. In some of them, differences have been observed in terms 

of the length of service and the number of locations in which additional professional help is 

implemented. In practice, certain obstacles emerge when establishing cooperation with parents. 

The most common suggestions for improving cooperation are related to training programs for 

parents and the speech and language therapists/teachers of the deaf, improving the 

organizational/financial aspect of work, and relying on the positive features of the speech and 

language therapist/teacher of the deaf. 

 

 

Keywords: additional professional help, family, parents, mobile speech and language therapist, 

mobile teacher of the deaf, cooperation with parents 
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1. UVOD 

 

»Logoped je profesionalni nosilec procesa habilitacije in rehabilitacije oseb z motnjami govora 

in vseh jezikovnih modalitet. Program svoje dejavnosti ustvarja s pomočjo logopedske 

preventive, diagnostike, logopedskega tretmana in protetike, v okviru zdravstvenega varstva, 

vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, samostojnih dejavnosti in v sodelovanju z drugimi 

strokovnimi sodelavci« (Etični kodeks, b.d.). 

 

Surdopedagog pa je učitelj gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov, katerega delo obsega 

rehabilitacijo poslušanja in govora na vseh oblikah vzgoje, izobraževanja ter usposabljanja 

gluhih in naglušnih (Opis poklica, b. d.). 

 

Mobilni logoped surdopedagog je v šolstvu zaposlen kot Mobilni učitelj za dodatno strokovno 

pomoč - za odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj učencev s posebnimi potrebami 

(mobilni učitelj VII/2) (Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje 

in izobraževanja v RS, 2008). 

 

Pomemben del dela mobilnega logopeda surdopedagoga je poleg neposrednega dela z otroki 

tudi sodelovanje z vsemi, ki vstopajo v proces pomoči. Ena izmed mnogih nalog logopedov 

surdopedagogov, ki delajo z otroško populacijo, je nudenje podpore, znanja in informacij glede 

otroka njihovim staršem. 

 

Pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami je vključevanje njihovih staršev zelo 

pomembno za uspešnost terapije (Griselda in Tunjungsari, 2015). 

 

Ti imajo v primerjavi z logopedi bolj detajlno in specifično znanje o omejenosti aktivnosti in 

zmanjšanih možnostih participacije otroka v vsakodnevnem kontekstu, ki sta posledici motnje 

(McCormack, McLeod, Harrison in McAllister, 2010 v McKean, Phillips in Thompson, 2012). 

 

Obravnava otrok s posebnimi potrebami se tako na eni strani usmerja direktno na potrebe in 

primanjkljaje otrok, na drugi pa v sodelovanje z njihovimi starši. Potek otrokovega razvoja je 

namreč zelo odvisen od okolja, v katerem živi. Skupno delo staršev in strokovnjakov je ključ 

do uspešne zgodnje obravnave (Novljan, 2004). 

 

Starši so pomembni odrasli v otrokovem življenju, ki z njim preživijo največ časa. So tisti, ki 

ga poznajo najbolje in mu lahko pomagajo pri premagovanju ovir in težav. Tako morajo 

strokovnjaki namenjati pozornost razvijanju odnosa s starši ter upoštevati njihovo pomembno 

vlogo. 

 

1.1. MODELI SODELOVANJA S STARŠI  
 

Filozofska podlaga programov specialnega izobraževanja v zgodnjem otroštvu se je v zadnjih 

treh desetletjih močno spremenila. Iz osredotočenosti na otroka samega se je zgodil premik k 
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osredotočenosti na celotno družino. Velik namen zgodnjih programov posebne vzgoje in 

izobraževanja je opolnomočenje družin. Končni izid kateregakoli programa za krepitev vloge 

družine bi moral biti premik od strokovnjaka, ki ima vlogo primarnega voditelja in nosilca 

odločanja v zvezi s storitvami za otroka in družino, k družinam, ki prevzamejo to vlogo. 

Ključnega pomena je sodelovalno partnerstvo med starši in strokovnjaki, ki lahko zagotovi 

optimalne specialno-izobraževalne storitve za otroke s posebnimi potrebami (Hammitte in 

Nelson, 2001). 

 

V preteklosti je bil v praksi uporabljen model sodelovanja, ki je v center postavljal terapevta. 

Ta je imel glavno vlogo v vseh aspektih intervencije, v proces pa se je družina vključevala v 

manjši meri (Crais, 1991, v Watts Pappas, McAllister in McLeod, 2016). 

 

V zadnjih letih pa se je pojavila sprememba v načinu sodelovanja logopedov surdopedagogov 

in drugih strokovnjakov z družinami otrok s primanjkljaji (Rosenbaum idr., 1998, v Watts 

Pappas, McAllister in McLeod, 2016). 

 

Spremembe teoretično prikazujejo različni avtorji, ki so oblikovali modele sodelovanja s starši. 

Vsem opredelitvam je skupno to, da se premikajo v smeri od manjše do večje vloge družine in 

staršev. Modeli, ki starše postavljajo v položaj klientov, popolnoma odvisnih od strokovnjakov, 

se tako spreminjajo v modele, ki starše obravnavajo kot enakovredne partnerje.  

 

Cunningham in Davis (1991, po Ličen, 2003, v Pšunder, 2011) navajata tri modele sodelovanja 

staršev: model ekspertov, model prenosnikov in model uporabnikov. 

- Model ekspertov 

Strokovnjaki v tem modelu otroka ocenjujejo na osnovi vedenja v ustanovi, staršem pa 

posredujejo le nekatere informacije. Prevzemajo vlogo eksperta, starši pa počno tisto, kar jim 

svetujejo. Ker v tem modelu manjka pretok informacij, so starši in strokovnjaki nezadovoljni. 

Ta model je pogosto v uporabi takrat, ko je potrebno ukrepanje, strokovnjaki pa imajo premalo 

časa. 

- Model prenosnikov 

Strokovnjaki imajo v modelu prenosnikov še vedno ekspertno vlogo, kakor v prejšnjem modelu, 

vendar vedo, da starši svoje otroke najbolje poznajo. Imajo željo po tem, da del svojega znanja 

prenesejo na starše. Med partnerji poteka dvosmerna komunikacija. Težava modela je, da se 

staršem ponujajo enake stvari, čeprav so ti med sabo raznoliki. Starši, ki nekaterih pričakovanj 

ne morejo izpolniti, lahko čutijo preveliko obremenitev. 

- Model uporabnikov 

V tem modelu (imenovanem tudi partnerski model) imajo starši pravico do odločanja. Starši in 

strokovnjaki so enakopravni. Slednji poslušajo starše ter jih razumejo. Skladno s potrebami 

staršev ponujajo alternative in jim priznavajo pravico do izbire. Težava modela je, da zahteva 

veliko časa in prilagajanja. 

 

Ličen (2003, v Pšunder, 2011) navaja, da je najbolj zaželen model uporabnikov (imenovan tudi 

partnerski model), pri nas pa prevladuje model prenosnikov. 
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Uveljavljanje modela uporabnikov je v praksi težavno, ker so prisotne časovne stiske ter težave 

na področju usposobljenosti strokovnih delavcev (Pšunder, 2011). 

 

Hornby (2000) navaja naslednje modele sodelovanja s starši: zaščitniški, ekspertni, 

transmisijski, potrošniški in partnerski model. 

- Zaščitniški model 

Za ta model je značilno izogibanje konfliktom, kar se doseže z ločitvijo funkcij strokovnjaka in 

staršev.  

- Ekspertni model 

V tem modelu so strokovnjaki eksperti, starši pa v odvisni vlogi od njih sprejemajo informacije 

in napotke. Starši ne dvomijo v odločitve in kompetentnost strokovnjaka. V tem modelu 

strokovnjak ne more prejeti pomembnih informacij o otroku, zaradi česar nima vpogleda v 

njegovo funkcioniranje v družinskem življenju. Starši so s tovrstnim odnosom navadno 

nezadovoljni. 

- Transmisijski model  

V njem so strokovnjaki še vedno eksperti, vendar verjamejo, da imajo starši pomembno vlogo 

pri spodbujanju napredka otroka. Zato jim predstavijo ukrepe, za katere se pričakuje, da jih 

bodo izpeljali. 

- Potrošniški model 

V tem modelu imajo starši nadzor nad odločanjem. Strokovnjaki jim predstavijo informacije in 

možnosti in pomagajo pri izbiri optimalnih. Starši niso odrinjeni v odvisno vlogo, težava pa se 

lahko pojavi v tem, da se strokovnjakom odvzema profesionalno odgovornost. 

- Partnerski model 

V njem se ekspertnost in nadzor delita med starše in strokovnjake. Zanj je značilno vzajemno 

spoštovanje, poslušanje ter upoštevanje drug drugega. Za partnerstvo je značilno skupno 

načrtovanje ter delitev odgovornosti. 

 

Modele sodelovanja s starši pa navaja tudi E. Novljan (2004): starši kot laiki, starši kot »šolarji« 

in »pacienti«, starši kot koterapevti ter partnerski model. 

- Starši kot laiki 

V tem modelu so starši odvisni od strokovnjaka. Ta poda diagnozo ter načrtuje potek obravnave, 

starši pa so v tem procesu »laiki« in osebe, ki prinašajo določene informacije ter prejemajo 

napotke. Strokovnjak je mnenja, da lahko samo on dobro dela z otrokom. 

- Starši kot »šolarji« in »pacienti« 

V tem modelu strokovnjaki s starši komunicirajo, kot da potrebujejo šolanje. Starši so v tem 

modelu razvrednoteni, kar ni dobra podlaga za sodelovanje. Tovrsten odnos pogosto vodi do 

dvomov staršev glede ustreznosti zgodnje obravnave ter odklanjanja sodelovanja. 

- Starši kot koterapevti 

Ta model v obravnavo vključuje starše, ki so pod vodstvom strokovnjaka. V nasprotju z laičnim 

modelom je staršem dodeljena vloga v pedagoško-terapevtskem procesu. Vloga staršev pa je 

še vedno odvisna od deleža pri obravnavi, določenega s strani strokovnjakov. Oni so tisti, ki 

določijo obliko in intenzivnost sodelovanja s starši, svoje strokovne pristojnosti pa posredujejo 

v obliki inštrukcij. Starši lahko dobijo občutek, da niso več starši, marveč terapevti, in da so jih 

strokovnjaki vpeljali v delo z namenom, da bodo z otrokom doma izvajali vaje. Obremenjujejo 
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jih pričakovanja strokovnjakov do vsakodnevnega intenzivnega dela brez napak, zato se lahko 

uprejo tej vlogi, kar pa strokovnjaki razumejo kot premalo intenzivno sodelovanje. 

- Partnerski model 

Za ta model je značilno, da se starši in strokovnjaki trudijo doseči optimalni razvoj otroka in 

pri sodelovanju iščejo skupne odločitve. Ta model staršem dopušča odločanje glede 

vključevanja v obravnavo ter jim dodeljuje pravico do sprejemanja ali odklanjanja sodelovanja. 

Strokovnjak je občutljiv za potrebe staršev ter njihova močna področja, upošteva navade, 

ekonomski položaj, okolje, kulturne norme ipd.  

 

Watts Pappas in McLeod (2009) opredeljujeta modele: terapevt kot središče, starši kot terapevti 

pomočniki, družina kot središče, Watts Pappas (2007, v Watts Pappas in McLeod, 2009) pa je 

dodala še model, imenovan »družini prijazni« model. 

- Terapevt kot središče  

V tem modelu strokovnjaki prevzemajo nadzor nad načrtovanjem in intervencijo. V ta proces 

družina ni vključena. Otrok ni obravnavan v okviru družine, ampak izolirano od nje. Starši niso 

videni kot del rešitev, ampak kot del težav.  

- Starši kot terapevti pomočniki 

V tem modelu starši v terapiji sodelujejo tako, da aktivnosti izvajajo v domačem okolju, te pa 

načrtuje strokovnjak, ki deluje kot svetovalec. Starši imajo možnost vključevanja v terapijo, 

vendar imajo omejeno možnost pri sprejemanju odločitev o otroku. V središču terapije je še 

vedno otrok izven okvira svoje družine. 

- Družina kot središče 

Leta 1990 se je model družina kot središče pojavil kot osnova odnosa med strokovnjaki in 

družinami. Ta model nudi podporo celotni družini, s čimer klient ni samo otrok. Družina odloča 

o terapiji in se upoštevajo njene želje. Njena vpletenost v intervencijo se spreminja glede na 

želje. Model predpostavlja, da sprememba enega družinskega člana vpliva na spremembo 

ostalih. Strokovnjaki delujejo kot svetovalci ter so odgovorni za prenos informacij staršem ter 

nudenje podpore pri odločevanju. Vključevanje staršev v vse vidike terapije ni nujno, saj sami 

izbirajo obseg sodelovanja. Ta model upošteva raznolikost staršev ter družinsko okolje, kulturo 

ter prepričanja. 

- Družini prijazen model  

V tem modelu so starši podprti pri vključevanju v izvajanje terapije. Omogočeno jim je 

vključevanje v načrtovanje, še zmeraj pa so logopedi tisti, ki so primarni nosilci odločitev. 

Svoje znanje uporabljajo za usmerjanje terapije. V tem modelu je za razliko od prejšnjega 

modela večja osredotočenost na otroka. Strokovnjaki so tisti, ki se odločajo v zvezi z 

intervencijo. Podpirajo vključevanje družine v terapijo, če je to optimalno za njeno učinkovitost. 

Model se osredotoča na vzpostavljanje pozitivnega odnosa med strokovnjakom in starši, kakor 

med strokovnjakom in otrokom. 

 

Vsem opredeljenim modelom so kljub različnemu poimenovanju skupni nekateri elementi. 

Najbolj izrazit je ta, da se spreminjajo v modele, ki predhodno uporabljene prakse, orientirane 

na ekspertno vlogo strokovnjaka, opuščajo. Za predhodne prakse je značilno, da so starši bolj 

odvisnih od strokovnjakov in nimajo tolikšnega vpliva nad programom, v katerega je vključen 

otrok. Staršem manjkajo pomembne informacije v zvezi z lastnim otrokom, strokovnjakom pa 
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informacije o otroku, vpogled v katere imajo samo starši. V partnerskem modelu sodelovanja 

pa v ospredje prihajajo starši. Poveča se pretok informacij, posredovanih tako s strani 

strokovnjakov kot tudi s strani staršev. V odnosu postanejo ključne vrline spoštovanje, 

poslušanje, enakopravnost, skupno odločanje ter vzajemno delovanje v korist otroka. Od vseh 

naštetih modelov je nekoliko drugačna opredelitev avtoric Watts Pappas in McLeod (2009), ki 

na mesto staršev postavljata celotno družino. Menimo, da je na področju logopedije 

surdopedagogike najbolj zaželen ravno partnerski model sodelovanja, odnos, ki ga definira, pa 

bo nadaljnje opredeljen.  

 

1.2. PARTNERSKI ODNOS 
 

O partnerskem odnosu govorimo, kadar strokovnjaki in družine spoštujejo delo drug drugega 

ter razumejo lastno vlogo pri ustvarjanju partnerskega odnosa. Vzpostavljanje tovrstnega 

odnosa je proces, ki poteka po korakih, ti pa so usmerjeni k cilju zaupnega odnosa med starši 

in strokovnjaki ter staršem pripomorejo dobiti samozavest pri sodelovanju kot enakovredni 

partnerji (UNESCO, 2002). 

 

 »S pojmoma sodelovanje ali partnerstvo v skrbi za otroke opisujemo dejavno povezanost 

staršev in strokovnjakov pri delovanju v dobro otroka. V sodelujočem odnosu vsak od 

udeležencev upošteva in spoštuje prispevek drugega, hkrati pa vsak od udeležencev nosi svoj 

del odgovornosti.« (Kodrič, 2012, str. 2). 

 

Po Beguš (2012) pa partnerstvo pomeni: 

- vključevanje v neposredno delo, 

- dogovarjanje in soodločanje, 

- skupnost ciljev ter enakopravnost obeh strani, 

- vzpostavljanje dialoga in obenem spoštovanje razlik, 

- komplementarnost, 

- demokratičnost (soodločanje, možnost izbire), 

- enakovrednost, 

- participacija staršev, 

- informacije o napredkih otroka, 

- reševanje težav, ko se pojavijo, 

- spoštovanje razlik. 

 

1.2.1. ZNAČILNOSTI  

 

Hornby (2000) navaja, da so značilnosti partnerstva dvosmerna komunikacija, vzajemna 

podpora, skupno odločanje ter obojestransko spodbujanje učenja oziroma razvoja. 

 

Maleš (1994, v Pšunder, 2011) pa partnerski odnos opredeljuje kot odnos, v katerem si starši in 

strokovni delavci enakovredno delijo informacije, cilje in obveznosti, oboji prevzemajo aktivno 



6 

 

vlogo pri spodbujanju razvoja otroka in so odgovorni za njegov uspeh, hkrati pa imajo oboji 

tudi določene dolžnosti in pravice.  

 

Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) so na podlagi analize raziskav opredelili šest temeljnih 

lastnosti učinkovitega partnerstva: 

- Dvosmerna komunikacija, ki omogoča vključevanje staršev v vzgojno-izobraževalni 

proces (pozitivna, razumljiva, spoštljiva). Vključuje različne formalne in neformalne 

oblike komuniciranja, ki so odvisne od potreb. 

- Obveza (ta se nanaša na vse člane, vključene v partnerstvo. Obveza s strani strokovnih 

delavcev se določi s prilagodljivostjo, razpoložljivostjo in dostopnostjo. Presega tisto, 

kar mora delavec narediti na osnovi zakona. Kadar starši začutijo, da strokovni delavec 

ne dela samo za plačilo, so bolj pripravljeni na sodelovanje. Strokovnjaki si lahko urnik 

uskladijo tako, da omogočijo stike s starši. Sestanke lahko izvajajo izven svojega 

delovnega časa). 

- Enakost partnerstva (partnerji imajo enake možnosti vplivati na odločitve, ki zadevajo 

otroka). 

- Spoštovanje (partnerji so vljudni ter cenijo drug drugega. Strokovni delavec to pokaže 

tako, da je pravi čas na dogovorjenem mestu, ceni čas staršev ter jim v komunikaciji 

priznava vlogo). 

- Zaupanje (kadar starši dobijo občutek, da so dobrodošli, so bolj pripravljeni na 

sodelovanje. Imeti morajo občutek, da se na strokovnega delavca lahko zanesejo). 

- Kompetentnost (pomembno je, da se strokovni delavci usposabljajo in izboljšujejo 

spretnosti tako poučevanja kot sodelovanja ter timskega dela).  

 

E. Novljan (2004) značilnosti partnerskega odnosa opredeljuje tudi z vidika strokovnjaka. 

Navaja, da je zanj potrebno, da strokovni delavec:  

- starše spodbuja k sodelovanju, 

- staršem pokaže, da jih posluša, 

- pomaga staršem, da lahko sami pomagajo svojemu otroku, 

- spodbuja starše k izražanju svojih izkušenj in želja, 

- staršem daje natančne informacije, 

- izbira ustrezne besede, ko govori o otrokovem statusu, 

- omogoči staršem, da spoznajo lastno vlogo pri oblikovanju in izvajanju programa, 

- daje staršem informacije v ustni in pisni obliki o napredku otroka, 

- stalno obvešča starše o otrokovih močnih področjih, napredku, potrebah in v pogovoru 

ne uporablja tujk, 

- skupaj s starši postavlja cilje glede na otrokov napredek, 

- ne predvideva otrokove prihodnosti in ne omejuje možnosti napredka, 

- obrazloži vzrok za otrokov položaj, 

- informira starše o tem, da lahko s skupnimi močmi omilijo težave, 

- staršem pove primere dobre prakse, 

- olajša sodelovanje z drugimi strokovnjaki, 

- dovoli staršem, da “sanjajo” o otrokovi prihodnosti, kot drugi starši, 
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- staršem dopove, da lahko otrok s posebnimi potrebami pozitivno vpliva na celotno 

družino. 

 

1.2.2. NAČELA  

 

M. Kavkler (2008) navaja, da se partnerski odnos razvije, ko partnerji upoštevajo nekatera 

načela: 

- Zakonsko opredeljene pravice in dolžnosti staršev (to od staršev zahteva skrb za 

optimalen razvoj otroka. Starši otrok s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč 

različnih strokovnjakov. Strokovnjaki morajo upoštevati pravice staršev). 

- Spoštovanje, komplementarna pričakovanja, pripravljenost na učenje drug od drugega 

(starši so strokovnjaki za svojega otroka, strokovnjaki pa za poučevanje. Kadar se 

prepleta znanje obeh strani, se poveča napredek otroka). 

- Nekatere starše je potrebno spodbuditi k sodelovanju (potrebno je nudenje informacij o 

razvoju, potrebah, da lahko tudi doma razvijajo njegove zmožnosti). 

- Starši so bolj pripravljeni sodelovati, kadar lahko sodelujejo v komunikaciji s 

strokovnjaki (pomembno je izražanje v razumljivem jeziku in skupno načrtovanje 

otrokove obravnave). 

- Staršem je potrebno v času obravnave nuditi čustveno in moralno pomoč. 

- Potrebno je upoštevati potrebe staršev in njihovo različnost (sociokulturne razlike, 

različnosti znanj, različnost v spretnostih komuniciranja, različnost interesov ipd.). 

 

Načela sodelovanja med starši in strokovnjaki po J. Kalin (2003) pa so: 

- medsebojno spoštovanje,  

- prizadevanje za sodelovanje,  

- upoštevanje ter spoštovanje osebnosti staršev ter individualnih razlik med njimi,  

- zavedanje, da so starši in strokovni delavci partnerji v procesu skrbi za otroka,  

- upoštevanje interesov ter potreb staršev,  

- zagotavljanje aktivnega vključevanja staršev. 

 

Menimo, da je na področju logopedije in surdopedagogike najbolj zaželeno partnerstvo, ki se 

reflektira v odnosu, v katerem logoped surdopedagog prejema informacije o otroku s strani 

staršev in njihovo mnenje vključuje v ocenjevanje, načrtovanje in izvajanje pomoči. Omogoči 

jim participacijo v procesu sprejemanja odločitev tako v zvezi z diagnozo kakor samimi cilji 

programa. Ti se zastavljajo skupno in vzajemno, pri tem pa se nam zdi pomembno, da logoped 

surdopedagog še vedno ohranja profesionalno odgovornost in se opira na svoje strokovno 

znanje. Partnerski odnos na področju logopedije surdopedagogike vidimo tudi v tem, da 

strokovnjak starše sproti seznanja s statusom otroka, njegovimi težavami, napredkom in 

posebnostmi. Hkrati odprto prejema informacije s strani staršev. Skuša razumeti starše in včasih 

zavzame tudi njihovo perspektivo, s čimer na občutljivejši način posreduje informacije, ki so 

lahko boleče ali neprijetne. Spodbuja jih k sodelovanju, predvsem na obravnavah, in se zavzema 

za to, da postajajo vse manj odvisni od njih. Logopedi surdopedagogi in starši izkazujejo 

spoštovanje drug do drugega in se sprejemajo ne glede na morebitne razlike. Strokovnjaki 

skušajo sprejeti in razumeti starše, ki se ne vključujejo v tolikšni meri, hkrati pa iščejo strategije, 
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ki bi jih spodbudile k participaciji. Na področju mobilnega dela logopeda surdopedagoga, ki je 

specifične narave - strokovnjak otroka namreč prevzame v ustanovi, v katero je ta vključen – 

pa morda vzpostavljanje tovrstnega partnerskega odnosa predstavlja izziv. Če se želja po 

partnerskem sodelovanju ne pojavi s strani logopedov surdopedagogov in staršev, se lahko 

dodatna strokovna pomoč hitro prevesi v fokusiranje na otroka, saj stiki s starši med samo 

implementacijo programa (razen sestankov strokovne skupine) niso predpisani.  

 

1.3. POMEN SODELOVANJA 
 

Eden izmed pomembnih principov zgodnje obravnave je poleg principa celostnosti 

(upoštevanje celostnega razvoja otroka), transdisciplinarnosti (združevanje strokovnjakov 

različnih strok) ter širjenja mreže pomoči (dostopnost do različnih oblik pomoči) tudi princip 

usmerjenosti v družino. Potek otrokovega razvoja je odvisen tudi od okolja, v katerem živi. V 

obravnavi je potrebno upoštevati interakcije med starši in otroki in ne samo vidik izboljšanja 

funkcioniranja otroka. Svetovanje družini ter njihovo spremljanje omogoča doseganje 

sprememb v okolju otroka, s čimer lahko izboljšamo možnosti za njegov razvoj. Skupno delo 

staršev in strokovnjakov je ključno za uspešno zgodnjo pomoč (Novljan, 2004). 

 

V preteklosti se je načrtovanje pomoči otrokom s posebnimi potrebami usmerjalo predvsem na 

težave in primanjkljaje, danes pa v odkrivanje močnih področij in interesov ter v razvijanje 

sodelovanja med družino in širšo okolico (Kavkler, 2008). 

 

1.3.1. POMEN SODELOVANJA ZA OTROKA 

 

Partnerski odnos, ki ga strokovnjak vzpostavlja s starši, omogoča kontinuiteto v otrokovem 

življenju. Priložnosti za učenje, ki temeljijo na otrokovih izkušnjah v domačem okolju, 

spodbujajo učenje in krepijo občutek varnosti ter samozavesti. Velike razlike v domačem delu 

in delu v ustanovi, v katero je otrok vključen, lahko negativno vplivajo na učenje (VEYLDF, 

2017). 

 

Gonzales-DeHass (2005, v Kalin, 2009b) je opravila analizo raziskav in ugotovila, da obstaja 

pomembna povezanost med vključevanjem staršev ter motivacijo otrok. Vključevanje staršev 

pri otroku ustvarja tudi občutek varnosti in povezanosti.  

 

Pomemben del dela strokovnega delavca je sodelovanje s starši, še posebej na področju dela z 

otroki s posebnimi potrebami, saj sodelovanje prispeva k premagovanju primanjkljajev in težav. 

Z vzpostavljanjem sodelovalnega odnosa se poveča možnost za napredek otroka (Magajna idr., 

2008). 

 

K podobni ugotovitvi se pridružuje A. C. Morrison (2008), ki navaja, da obstaja močna 

povezava med vključitvijo staršev in rezultati otrok.  
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Tudi različne druge raziskave (NASEN, 2000, v Kavkler, 2008) kažejo povezanost med 

uspehom na področju vzgoje in izobraževanja in sodelovanjem staršev s strokovnjaki. 

 

Če sklenemo ugotovitve različnih avtorjev, vidimo, da so učinki, ki se kot rezultat sodelovanja 

kažejo pri otroku, občutek varnosti, povezanosti s starši, motivacija ter razvoj in napredek.  

 

E. Novljan (2004) navaja, da je pomen sodelovanja s starši za otroka tudi generalizacija 

naučenega. Brez staršev zgodnja obravnava ni tako uspešna. Uspeh otroka znotraj ambulante 

ni povsem stabilen, kadar ne omogočimo, da naučeno generalizira v okolju, v katerega je 

vsakodnevno vključen. 

 

Law idr. (1998 v Griselda in Tunjungsari, 2015) navajajo, da je nujna dobra koordinacija med 

logopedi in starši, saj starši lahko otrokom omogočijo repeticijo intervencije v domačem okolju.  

 

Menimo, da sta na področju logopedije surdopedagogike še posebej pomembna ravno ta dva 

učinka, torej generalizacija ter repeticija intervencije v domačem okolju. Učenje in razvijanje 

spretnosti na urah dodatne strokovne pomoči ima manj smisla, kadar se ne zagotovi prenosa v 

ostala okolja. Tu ni pomembno sodelovanje zgolj s starši, temveč tudi z učitelji in vzgojitelji, 

ki večino časa spremljajo otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prav tako je na področju 

logopedije surdopedagogike ključna repeticija intervencije, torej uporaba strategij, tehnik in 

metod dela tudi v domačem okolju, saj to omogoča hitrejšo in učinkovitejšo usvojitev 

spretnosti. 

 

Različne študije na področju logopedije kažejo, da aktivno sodelovanje staršev na obravnavah 

pozitivno vpliva na govorno-jezikovni razvoj in napredek otroka. Predvsem izpostavljajo 

pomemben učinek vključevanja staršev na obravnavah.  

 

Pamplona, Ysunza in Urióstegui (1996) so raziskovali vlogo staršev pri delu z otroki z razcepi. 

Otroci so bili razdeljeni na dve skupini in se vključili v obravnavo. Starši obeh skupin so prejeli 

informacije o načinih jezikovnega spodbujanja v domačem okolju, le da so se starši druge 

skupine direktno in aktivno vključevali v terapijo. Otroci, katerih matere so bile prisotne na 

obravnavah, so bistveno pomembneje napredovali na področju govora kakor otroci, katerih 

terapija ni vključevala mater. To podpira trditev, da je za boljši uspeh terapije potrebno aktivno 

vključevanje staršev. 

 

Fudala, England in Ganoung (1972) so raziskovali učinek prisotnosti staršev na logopedskih 

obravnavah. Otroke z neorganskimi artikulacijskimi motnjami so razdelili na dve skupini. Starši 

otrok ene skupine se niso udeleževali obravnav, so pa pomagali pri domačih nalogah, starši 

druge skupine pa so bili razdeljeni na dve skupini, pri čemer so eni prihajali na obravnave enkrat 

na mesec, drugi pa vsak teden. Otroci eksperimentalne skupine so pomembneje napredovali na 

področju govora kot otroci kontrolne skupine. Takšen program je logopedu omogočil, da je 

porabil manj časa na utrjevalnih aktivnostih in več časa posvetil učenju novih konceptov ter 

novih spretnosti.  
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Millard, Nicholas in Cook (2008) so izvedli longitudinalno študijo, v katero so vključili šest 

otrok, ki so jecljali več kot 12 mesecev. Štirje izmed šestih otrok so pomembno zmanjšali 

pogostost jecljanja, ko so bili starši aktivno vključeni v intervencijo in terapijo izvajali tudi v 

domačem okolju. 

 

Raziskave, ki so se še posebej osredotočale na sodelovanje v obliki prisotnosti staršev na 

logopedskih obravnavah, torej v večini kažejo, da je to zelo pomemben način sodelovanja, ki 

prispeva k napredku in razvoju otroka na področju govora in jezika. Na področju mobilnega 

dela je to težko zagotoviti, saj je delo pogosto razumljeno kot izključno delo z otrokom in ne 

predvideva prisotnosti staršev na obravnavah, zato je pogostost tovrstnega načina sodelovanja 

odvisna od logopeda surdopedagoga (njegova organizacija dela, povabila staršev, prilagajanje 

dela…), hkrati pa tudi od staršev (časovna razpoložljivost, interes, zavedanje, da je to 

pomembno…). 

 

1.3.2. POMEN SODELOVANJA ZA STARŠE 

 

Po VEYLDF (2017) ima partnerski odnos s starši pomembno vlogo pri opolnomočenju družine. 

Strokovnjak pomaga družinam uvideti, kako pomembni so v otrokovem življenju. Kadar je 

vzpostavljeno partnersko sodelovanje, so starši bolj zadovoljni nad storitvijo, doživljajo 

močnejši občutek lastne učinkovitosti in kontrole ter pozitivnejše zaznavajo lastnega otroka.  

 

Sodelovanje med starši in strokovni delavci ima po O'Shea in O'Shea (2001) naslednje pomene 

za starše: 

- strokovni delavci nudijo družinam informacije o napredku in uspehu, 

- strokovni delavci pomagajo staršem, da so bolj vključeni v izobraževanje otrok, 

- strokovni delavci pomagajo določiti otrokove interese, da se lahko oblikujejo ustrezni 

dolgoročni cilji, 

- strokovni delavci lahko učijo in spodbudijo razvoj socialnih spretnosti, ki so potrebne, 

da je učenec uspešen,  

- strokovni delavci družinam sporočijo, če otroci izkazujejo neprimerno vedenje ali 

akademske potrebe v razredu, 

- strokovni delavci družine seznanjajo z možnostmi, ki so na voljo otroku,  

- strokovni delavci so lahko podpora družinam. 

 

J. Kalin (2009b) pa poudarja, da je prednost sodelovanja za starše v tem, da se bolj povežejo z 

otroki, postajajo bolj pozorni na njihove potrebe, bolj zaupajo lastni vlogi ter spretnosti 

sprejemanja odločitev. Kadar starši prejmejo znanje o otrokovem razvoju, ga pozitivnejše 

spodbujajo in manj kaznujejo. Hkrati bolje razumejo delo strokovnjaka. Kadar so starši 

seznanjeni z delom otroka v ustanovi, so bolj pripravljeni na aktivno vključevanje v delo z 

otrokom v domačem okolju.  

 

Menimo, da lahko starši otrok z govorno-jezikovnimi motnjami oziroma gluhoto in 

naglušnostjo ob tesnem sodelovanju z mobilnim logopedom surdopedagogom lažje razumejo 
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svojega otroka in ga sprejmejo. Kadar se vključujejo v delo, so tudi sami bolj pripravljeni 

pomagati svojemu otroku s specifičnimi metodami in s tem dodatno spodbujajo njegov razvoj, 

ter se v tovrstni vlogi počutijo tudi bolj sposobne in kompetentne. 

 

1.3.3. POMEN SODELOVANJA ZA STROKOVNJAKA 

 

Sodelovanje ima po O'Shea in O'Shea (2001) naslednje pomene za strokovne delavce: 

- starši nudijo strokovnim delavcem osebne informacije, ki lahko pojasnjujejo določena 

vedenja otrok, 

- starši nudijo informacije ter medicinsko zgodovino, kar lahko strokovnim delavcem 

pomaga pri razumevanju vedenja in učenja, 

- starši spodbudijo učenje otrok, še posebej v kontekstu domačih nalog, 

- starši podpirajo strokovne delavce kot spremljevalci ali prostovoljci v razredu, 

- starši pomagajo strokovnim delavcem določiti interese učenca, da se lahko določijo 

dolgoročni izobraževalni ali poklicni cilji, 

- starši posredujejo informacije o disciplini ter učnih strategijah, ki so najbolj učinkovite 

za otroka, 

- starši pomagajo strokovnim delavcem poiskati močna področja ter potrebe otrok, da so 

lahko oblikovani primerni cilji. 

 

Dva razloga za partnersko sodelovanje s starši po E. Novljan (2004), ki imata pomen za 

strokovnjaka, pa sta tudi omogočanje prepoznavanja zadovoljstva nad oceno otroka in 

predlogom intervencije ter boljša ocena vpliva intervencije na otroka in družino. 

 

Čeprav starši navadno niso strokovnjaki na področju izobraževanja, preko vsakdanjih 

aktivnostih o otroku prejmejo ogromno informacij, ki strokovnim delavcem pomagajo pri delu 

(Magajna idr., 2008). 

 

J. Kalin (2009b) dodaja še, da se prednosti sodelovanja za strokovnega delavca kažejo v večjem 

spoštovanju dela preostalih strokovnjakov, izboljšanjem komunikacije ter odnosa s starši in 

ostalimi delavci ter boljšem razumevanju družine. Tako oblikujejo bolj globoko spoštovanje do 

sposobnosti in časa staršev. Posledica je tudi večje zadovoljstvo nad poklicem. 

 

Mobilni logoped surdopedagog od staršev prejme ogromno informacij, ki mu pomagajo pri 

vseh fazah intervencije in omogočijo poleg poglobljenega in lažjega razumevanja otroka s 

posebnimi potrebami tudi lažje razumevanje staršev. 
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1.4. VKLJUČEVANJE STARŠEV 
 

1.4.1. PRIČAKOVANJA STARŠEV V ZVEZI Z 

VKLJUČEVANJEM 

 

Najpomembnejši razlog za vključevanje staršev je njihova želja po vključevanju (Smith, Gartin, 

Murdick in Hilton, 2006). 

 

Westling (1997, v Smith, Gartin, Murdick in Hilton, 2006) navaja, da si starši otrok s posebnimi 

potrebami v splošnem želijo več vključevanja v izobraževanje kakor starši otrok brez posebnih 

potreb, verjamejo, da imajo več vpliva na otrokov izobraževalni program kot starši otrok brez 

posebnih potreb, si želijo biti vključeni v otrokov individualni program (in celoten proces, 

povezan z njim) in si hkrati želijo tudi redno komunikacijo med njimi in šolskim osebjem.  

 

Tudi E. Novljan (2004) navaja, da je eno izmed pričakovanj staršev v zvezi z zgodnjo 

obravnavo sodelovanje v intervenciji. Ti tako pričakujejo sodelovanje s strokovnjaki, na drugi 

strani pa so tudi strokovnjaki povečali lastna pričakovanja do staršev, saj transdisciplinaren 

pristop, ki je v ospredju, ni mogoč brez njih.  

 

Starši otrokom omogočajo prve izkušnje, s tem pa tudi priložnost za razvoj ter učenje. Imajo 

pomemben vpliv na otrokov napredek. Ti so (razen določenih izjem) zavzeti za napredek otrok, 

zato si želijo sodelovanja z ostalimi (Kavkler, 2008). 

 

Starši od strokovnjakov pričakujejo sodelovanje, kar je pomemben razlog, zaradi katerega bi si 

mobilni logopedi surdopedagogi morali prizadevati zanj. Seveda pa je potrebno zavedanje, da 

obstajajo med njimi individualne razlike. Tako nekateri od izvajalca dodatne strokovne pomoči 

ne pričakujejo tesnih stikov, zato tovrstne trditve ne moremo popolnoma posplošiti. 

 

1.4.2. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

 

Smith, Gartin, Murdick in Hilton (2006) opredeljujejo oblike sodelovanja med ustanovo in 

starši na kontinuumu od najmanj do najbolj intenzivnih: pisna komunikacija, komunikacija 

preko telefona, sestanki šolskega odbora ter individualni sestanki. 

- Pisna komunikacija 

Pisna komunikacija v obliki zapiskov in pisem omogoča enosmerno komunikacijo. Potrebno je 

zavedanje, da družine morda ne prejmejo, ne razumejo ali se ne odzovejo na tovrstno 

posredovane informacije. 

- Komunikacija preko telefona 

Telefonski klic omogoča dvosmerno komunikacijo in preverjanje razumevanja predanih 

informacij. 

- Sestanki šolskega odbora 

Ti omogočijo dvosmerno komunikacijo in razumevanje informacij, vendar pa so lahko za 

družinske člane zastrašujoča izkušnja. 
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- Individualni sestanki 

Ti so lahko manj zastrašujoča oblika komunikacije za družinske člane, obenem pa omogočajo 

vzpostavljanje odnosa in zaupanja.  

 

Oblike sodelovanja bi lahko razčlenili tudi na formalne in neformalne oblike. J. Kalin (2009a) 

navaja, da neformalne oblike izhajajo iz interesov strokovnjakov in staršev, zaradi česar jih bolj 

združujejo in so posledično bolj uspešne. Z individualnimi, manj formalnimi oblikami 

sodelovanja je možno vzpostaviti zaupen odnos ter pri starših razvijati odgovornost pri 

sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci.  

 

Sestanki strokovne skupine  

 

Starši se kot člani strokovne skupine otroka s posebnimi potrebami udeležujejo sestankov 

strokovne skupine, ki so v šolskem letu po navadi organizirani trikrat – na začetku, ob polletju 

ter ob koncu šolskega leta. To jim omogoča neposreden stik z vsemi, ki sodelujejo v procesu 

pomoči. 

 

Pogovorne/govorilne ure 

 

Ena izmed oblik sodelovanja so pogovorne oziroma govorilne ure. Kottler in Kottler (2001) 

navajata, da je cilj teh odvisen od pobudnika. Kadar zahteva pride s strani staršev, je naloga 

strokovnega delavca predvsem poslušanje ter skrb za nastalo situacijo. Govorilna ura, pobuda 

za katero prihaja s strani strokovnega delavca, pa je bolj strukturirana. 

 

Prodanović (1981) navaja, da lahko z govorilnimi urami strokovni delavci osebno spoznavajo 

starše, družinsko življenje, pogoje, v katerih se otrok razvija, načine spodbujanja otroka v 

družini, starši pa pridobivajo informacije o razvoju otroka, o načinih ravnanja v določenih 

okoliščinah, stopnji zagotovitve potreb otroka, dosežkih otroka ter dogajanju v ustanovi. 

 

V tovrstnih individualnih situacijah strokovni delavec s starši vzpostavi neposredne odnose, v 

katerih se starši odkriteje pogovarjajo o svojem otroku in strokovnjakom tudi bolj zaupajo. 

Strokovnjaku je omogočeno, da otroka spozna z vidika staršev (Valentinčič, 1981). 

 

Telefonski klici in elektronska pošta  

 

Avtorica Goldberg (2002, v Bučar, 2012) navaja, da lahko strokovnjaki s starši komunicirajo 

tudi preko telefonskih klicev. Ti staršem pokažejo, da je sodelovanje zanje pomembno. 

 

Elektronska pošta pa je novejša oblika sodelovanja med starši in strokovnimi delavci. Nudi 

priložnost za izmenjevanje kratkih sporočil, vendar pa strokovni delavci ne vedo, kdaj jo starši 

odprejo in preberejo, hkrati pa ta oblika sodelovanja ne zagotavlja zaupnosti (Kottler in Kottler, 

2001). 
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Prisotnost na obravnavi  

 

Starši lahko otroka spremljajo tudi na obravnavah kot opazovalci ali spremljevalci in spoznajo 

otrokovo vedenje na obravnavi, odnos do strokovnjaka ter izvajanje nalog (Kepec, 2002). 

 

Muma (1998, v Finley, 2012) izpostavlja, da otroci po navadi boljše sodelujejo, kadar so starši 

prisotni na obravnavah, saj želijo pokazati staršem svoje zmožnosti in spretnosti izvajanja 

zadanih nalog. Poleg tega se starši pri tem naučijo, kako prenesti to, kar se otrok uči na 

obravnavi, v domače okolje, s čimer postanejo aktivno vključeni v premagovanje otrokovih 

izzivov na področju govora in jezika.  

 

Izobraževanja za starše  

 

Valentinčič (1981) navaja, da so za seznanjanje staršev z zanje pomembnimi temami dobra tudi 

strokovna predavanja. 

 

M. Pšunder (1998) pravi, da morajo biti izobraževanja aktivno naravnana, s čimer starši niso 

zgolj pasivni prejemniki informacij. Navaja tudi nekaj elementov uspešnih izobraževanj: 

- aktivnost staršev, 

- opredeljenost namenov izobraževanj, 

- izhajati morajo iz obstoječega znanja, 

- omogočiti je potrebno deljenje izkušenj z drugimi, 

- omogočiti je potrebno vpliv staršev na izobraževalne vsebine, 

- omogočiti je potrebno občutek zadovoljstva in uspešnosti. 

 

Čeprav povzeti avtorji v večini izhajajo predvsem iz področja sodelovanja učiteljev oziroma 

vzgojiteljev in staršev, vemo, da so tovrstni načini prisotni tudi na področju mobilne logopedske 

surdopedagoške službe. Obstajajo številni načini, ki omogočajo sodelovanje mobilnih 

logopedov surdopedagogov s starši, na vprašanje, kateri so tisti, ki se pojavljajo najpogosteje, 

pa bomo skušali odgovoriti v sklopu empiričnega dela naloge. 

 

1.4.3. VKLJUČEVANJE V RAZLIČNE FAZE INTERVENCIJE 

 

Starši niso bili zmeraj tisti, ki so aktivno sodelovali pri postavljanju diagnoze, odločanju ter 

načrtovanju. Pobuda je bila podana s strani strokovnjakov, ki so starše informirali z izidi ali jim 

dali možnost strinjanja ali nestrinjanja z diagnozo. Sodelovanje staršev v procesu diagnostike, 

načrtovanja ter obravnave pa je danes videno kot nujno za boljšo obojestransko informiranost 

ter izmenjevanje pristojnosti (Mittler, 1974, v Novljan, 2004). 

 

Tudi Davis (2005) navaja, da je potrebno starše vključevati v različne faze: 

- vključevanje v oblikovanje načrta (v tem procesu strokovnjak spodbuja starše k 

sodelovanju, kar vpliva na večjo pripravljenost na participacijo staršev v aktivnosti, ki 

jih organizira strokovnjak), 
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- dejavnosti, ki spodbujajo starše k vključevanju v delo (tovrstne aktivnosti so 

individualne ali skupinske ter skladne s potrebami in željami staršev), 

- vključevanje v evalvacijo (ta strokovnjaku omogoči vrednotenje učinkovitosti dela, 

vključuje pa vse, ki sodelujejo z njim). 

 

Podobno se opredeljuje tudi Galeša (1995), ki pravi, da so starši pomembni v vseh fazah: 

diagnostiki, izdelavi, izvedbi in evalviranju individualiziranega programa.  

 

OCENJEVANJE 

 

Starši imajo informacije o svojih otrocih, ki omogočajo poglobljeno oceno zmožnosti. 

Strokovnjakom lahko posredujejo številne pomembne podatke, kot so močna in šibka področja 

družine, tehnike discipliniranja, finančna sredstva ter sisteme družinske podpore. Staršem 

včasih tovrstne informacije ni prijetno deliti, vendar je potrebno, da se zavedajo, da vplivajo na 

pomoč, ki jo prejme otrok (Hammitte in Nelson, 2001). 

 

Tudi E. Novljan (2004) izpostavlja, da je pomembno, da so starši navzoči pri pridobivanju 

razvojne ocene, saj imajo ti največ informacij o svojem otroku, se zavedajo njegovih potreb ter 

možnosti. Ocena funkcioniranja otroka je bolj verodostojna, kadar starši predajo strokovnjakom 

informacije o močnih področjih družine, potrebah le te, vzgojnih postopkih, ki jih uporabljajo, 

zdravstvenem stanju, skrbeh, ki jih imajo v povezavi z otrokom, o finančnem stanju družine ter 

njihovih možnostih za pomoč otroku. Predpostavlja tudi, da kadar strokovnjaki sodelujejo s 

starši, lažje oblikujejo pomembne cilje intervencije. Ocenjevanje otroka z ustreznim 

instrumentarijem je pomembno, vendar pa je celotna slika o otroku pomanjkljiva, kadar v oceno 

niso vključene tudi potrebe družine.  

 

M. Kavkler (2008) pripisuje pridobivanju informacij s strani staršev velik pomen, saj kot 

enakovredni člani tima pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami strokovnim delavcem 

dajejo informacije glede vrednot ter prioritet družine, otrokovem funkcioniranju izven šolskega 

okolja, primanjkljajih otroka ipd. 

 

Avtorji se v večini strinjajo, da je vključevanje staršev pri ocenjevanju otroka ključno zaradi 

njihovega edinstvenega pogleda na otroka. Mobilni logoped surdopedagog lahko od staršev 

prejme informacije o komunikacijskih posebnostih oziroma lastnostih otroka, ki jih v ustanovi 

na podlagi diagnostičnih pripomočkov in opazovanj ne more pridobiti.  

 

POSTAVLJANJE CILJEV 

 

Starši morajo biti vključeni v pripravo individualiziranega programa, vendar pa se pogosto 

zgodi, da so zgolj prejemniki informacij o tem, kar se strokovnjakom zdi, da je najboljše za 

otroka in družino. Kadar so starši vključeni v oblikovanje ciljev in prioritet, je bolj verjetno, da 

se bodo aktivneje vključevali v implementacijo programa (Hammitte in Nelson, 2001). 
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Smith, Gartin, Murdick in Hilton (2006) navajajo podobno problematiko. Čeprav starši morajo 

sodelovati pri nastajanju individualiziranega programa, je to pogosto zelo omejeno ali sploh ni 

prisotno. 

 

E. Novljan (2004) navaja, da so cilji brez vključitve družine pogosto nefunkcionalni ter 

nesprejeti in nepodprti s strani družine. 

 

Če sklenemo ugotovitve, povzete po različnih avtorjih, morajo biti starši vključeni v pripravo 

programa. To jih dodatno spodbudi in motivira za participacijo v njem, kar je smiselno, saj 

starši, ki sodelujejo pri izdelavi ciljev, v ta proces prinašajo informacije o lastnih željah in 

zmožnostih, s čimer se jim zasnova bolj približa. Vendar pa izsledki iz literature kažejo, da se 

neredko zgodi, da so starši prejemniki že oblikovanih ciljev in izključeni iz te faze.  

 

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA 

 

Dale (1996, v Kodrič, 2012) navaja širok spekter vzrokov, zakaj vključevati starše v 

implementacijo programa: 

- strokovnjaki so staršem v pomoč pri učenju svojega otroka, 

- uporaba tehnik za blaženje vedenjskih težav preprečuje težave v prihodnosti, 

- generalizacija spretnosti v različnih situacijah (ne zgolj v šoli ali ambulanti, temveč 

tudi v domačem okolju) ter ohranjanje teh, 

- izboljšanje odnosa med otroki in starši, 

- nudenje podpore staršem, 

- podpiranje staršev pri vključevanju v ostala okolja (šole, vrtce), 

- zmanjševanje odvisnosti staršev od strokovnjakov s povečevanjem njihove 

učinkovitosti pri prevzemanju vloge učitelja oziroma terapevta. 

 

Vključevanje staršev v implementacijo programa (oziroma v terapijo) so na področju 

logopedije raziskovali avtorji Watts Pappas, McLeod, McAllister in McKinnon (2008). Na 

vzorcu 277 logopedov so prejeli naslednje rezultate:  

- 80% vključenih je navedlo, da so starši vedno ali po navadi prisotni na obravnavah, le 

35% pa jih je navedlo, da starše na obravnavah tudi aktivno vključujejo, 

- najpogostejši način vključevanja staršev s strani logopedov je nudenje domačih 

aktivnosti (95% respondentov jih je podalo vedno ali po navadi), saj so te po njihovem 

mnenju ključne za napredek otrok. 

 

Ker izkušnje iz navedene raziskave ter prakse kažejo, da logopedi surdopedagogi staršem v 

kontekstu implementacije programa pogosto izročijo domače aktivnosti, so nekoliko 

podrobneje predstavljene tudi te. 

 

Domače aktivnosti omogočijo vajo in priložnost za generalizacijo na novo naučenih spretnosti 

(Bowen in Cupples, 2004). 
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Vsebino domačih aktivnosti so Sugden, Baker, Munro in Williams (2016) proučevali v sklopu 

sistematične analize raziskav na temo vključevanja staršev otrok z motnjami artikulacije 

oziroma fonološkimi motnjami. Na podlagi pridobljenih podatkov so opredelili najpogostejše 

komponente in aspekte domačih aktivnosti, podanih s strani logopedov: 

 

Tabela 1: Komponente domačih aktivnosti (Sugden, Baker, Munro in Williams, 2016) 

Vrste domačih 

aktivnosti 

- govorna produkcija v setih, 

- vaja govorne produkcije tekom vsakodnevnega govora, 

- vaje poslušanja, 

- konceptualne naloge (npr. sortiranje glede na začetni glas), 

- samokontrola otroka, 

- naturalistične aktivnosti (npr. spodbujanje govorne produkcije med 

rutinsko dejavnostjo), 

- naloge staršev (npr. zbiranje podatkov), 

- druge (npr. skupno branje knjig). 

Metode 

domačih 

aktivnosti 

- vaja, 

- aktivnosti, ki temeljijo na igri, 

- izpolnjevanje delovnih listov, 

- aktivnosti, izvedene med vsakodnevnim pogovorom, 

- drugo (npr. skupno branje knjig). 

 

Čeprav raziskava izhaja iz rezultatov iz tujine, lahko uporabo naštetih aktivnosti zaznamo tudi 

v našem prostoru. 

 

1.4.4. STRATEGIJE VKLJUČEVANJA STARŠEV 

 

Po Lytle in Bordin (2001, v Smith, Gartin, Murdick in Hilton, 2006) mora šola, kadar se starši 

ne vključujejo v izobraževanje svojih otrok, ubrati specifične korake k spodbujanju 

sodelovanja.  

 

Kadar se kaže manjši obseg vključevanja staršev v implementacijo programa, je po našem 

mnenju potrebno, da strokovnjaki na področju zgodnje obravnave uporabijo strategije, s 

katerimi participacijo dodatno spodbudijo. 

 

Strokovni delavci lahko starše v izobraževalni proces otrok vključujejo z različnimi 

strategijami. Širok spekter primerov navaja A. C. Morrison (2008): 

- starši kot enakovreden član šolskega tima z enakimi možnostmi odločanja, 

- pogovarjanje s starši tako, da razumejo informacije, 

- uporaba jezika, ki ga starši razumejo, 

- pogovor s starši je potreben že na začetku izobraževanja, ko se skupaj s strokovnimi 

delavci dogovori o načinu sodelovanja, 
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- poudarek na razvoju odnosa med starši in strokovnimi delavci in nudenje možnosti 

različnih načinov sodelovanja (delavnice, usposabljanja za oblike pomoči, razlaga 

procesov na področju izobraževanja, videoposnetki, spletne strani z nasveti ipd.), 

- na sestankih je potrebno opredeliti njihov namen in starše vključiti v komunikacijo. 

- dajemo jim občutek, da so strokovnjaki za delo z otrokom, 

- imajo vlogo člana tima šole, 

- med sestankom je potrebno preverjati razumevanje predane vsebine, 

- staršem damo priročnik, v katerem je razlaga izrazov, seznam oblik pomoči, strokovnih 

delavcev, 

- skupno razvijanje strategij za delo v domačem okolju, saj to spodbuja otrokov razvoj, 

- načrtovanje oblik komunikacije med šolo in starši (beležka, elektronska sporočila, 

telefonski klici itd.), 

- sestanke je potrebno načrtovati tako, da ustrezajo željam staršev. 

 

A. C. Morrison (2008) še izpostavlja, da je za aktivno vključevanje staršev otrok s posebnimi 

potrebami ključno, da razumejo ovire, motnje, primanjkljaje ter posebne potrebe svojih otrok, 

kakor tudi načine pomoči. Strokovni delavci so tisti, ki staršem dajejo informacije glede otroka. 

 

Avtorica torej navaja številne strategije, ki jih lahko v namen spodbujanja vključevanja staršev 

uporabijo strokovnjaki, med njimi tudi logopedi surdopedagogi. Če združimo navedene 

strategije v kategorije, lahko vidimo, da so za spodbujanje vključevanja staršev priporočljive 

strategije, ki staršem omogočajo informiranost, ki jih vključujejo v proces pomoči in tiste, ki 

spodbudijo komunikacijo. 

 

Strategije spodbujanja vključevanja staršev, specifične za področje logopedije, pa na podlagi 

raziskave, ki je proučevala vključevanje staršev v intervencijo, navajajo Watts Pappas, 

McAllister in McLeod (2016): 

- spodbujanje zaupanja staršev v kompetentnost logopeda,  

- nudenje primernih in družinsko specifičnih virov ter treningov za delo z otrokom,  

- spodbujanje otrokove pozitivne izkušnje v sami intervenciji ter dajanjem staršem 

priložnost, da so vključeni. 

Kot eno najpomembnejših strategij, ki družine spodbudi k participaciji, izpostavljajo pogovor 

s starši o prednostih njihovega vključevanja. 

 

Tako vidimo, da obstaja širok spekter strategij, s katerimi lahko strokovnjaki zagotavljajo 

vključevanje staršev. Katere so tiste, ki jih najpogosteje uporabljajo mobilni logopedi 

surdopedagogi, pa bomo skušali ugotoviti v empiričnem delu naloge. 
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1.5. LASTNOSTI IN NALOGE STROKOVNJAKOV PRI 

SODELOVANJU 
 

1.5.1. LASTNOSTI STROKOVNJAKOV PRI SODELOVANJU 

 

Delo strokovnjakov se je s pomembnejšo vlogo staršev in njihovim vključevanje v zgodnjo 

obravnavo precej razširilo, saj jih morajo usposabljati ter motivirati za delo z otrokom. Tako je 

pomembno, da so strokovnjaki poleg dela z otroki usposobljeni tudi za delo z odraslimi 

(Novljan, 2004). 

 

Usposobljenost za delo z odraslimi, ki jo omenja avtorica, bi lahko opredelili kot skupek 

spretnosti in lastnosti strokovnjaka. 

 

SPRETNOSTI  

 

O'Shea in O'Shea (2001) med te štejeta naslednje: 

- uporaba primernih sodelovalnih strategij pri delu s posamezniki s posebnimi potrebami, 

starši, šolskimi delavci, drugimi strokovnjaki ter širšim okoljem, 

- ustrezno komuniciranje in posvetovanje s posamezniki, starši, učitelji ter drugimi 

šolskimi in zunanjimi strokovnjaki, 

- spodbujanje spoštljivega odnosa med družinami in strokovnjaki ter spodbujanje družin 

k aktivnemu vključevanju v izobraževalni tim, 

- skupno načrtovanje timskih sestankov, 

- vključevanje v strokovne aktivnosti, ki koristijo posameznikom s posebnimi potrebami 

ter njihovim družinam. 

 

Hornby (2000) pa pravi, da morajo imeti strokovni delavci za uspešno sodelovanje s starši 

razvite spretnosti, kot so osnovne spretnosti svetovanja ter poslušanja, sposobnost asertivne 

komunikacije, organizacijske ter komunikacijske sposobnosti za stike s starši (srečanja, 

sporočila preko elektronske pošte, telefonski klici ipd.), spretnosti za vključevanje staršev v 

izobraževanje otrok in spretnosti skupinskega vodenja za organizacijo srečanj za starše. 

 

LASTNOSTI 

 

Po Intihar in Kepec (2002, v Pšunder, 2011) je za razvijanje partnerskega odnosa s starši 

pomembno, da ima strokovnjak nekatere lastnosti, kot so: 

- spoštovanje, razumevanje in strpnost pri delu s starši ter želja po pomoči in sodelovanju, 

- zmožnost poslušanja ter vzpostavljanja dialoga, 

- zmožnost ustvarjanja prijetnega vzdušja, 

- poistovetenje s starši, 

- utrjevanje skupne zavesti s starši ter poudarjanje soodgovornosti pri doseganju 

zastavljenih ciljev, 

- opiranje na izkušnje, stroko ter motivacijo, 
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- spoštovanje staršev ter omogočanje njihovega uspešnega uveljavljanja. 

 

Hornby (2000) poleg teh lastnosti izpostavlja še dve ključni naravnanosti strokovnih delavcev, 

potrebni za razvijanje partnerskega odnosa: 

- Pristen, spoštljiv in empatičen strokovni delavec. Pristni zmorejo biti le strokovni 

delavci z določeno mero samozaupanja. Ti priznajo svoje napake. Spoštovanje pomeni, 

da vedno resno vzamejo in upoštevajo mnenja staršev, saj so oni tisti, ki so v 

dolgoročnem pogledu odgovorni za razvoj lastnega otroka, ter zaznavajo otroka s 

perspektiv, ki so neznane in prikrite strokovnim delavcem. Empatičnost pomeni, da 

strokovni delavci skušajo zavzeti položaj otroka s perspektive staršev, to pa 

najpogosteje vodi do učinkovitega partnerstva. 

- Strokovni delavec zavzema upajoč in realističen pogled na možen napredek in prognozo 

učenca. Starši potrebujejo strokovne delavce, ki so optimistični in hkrati realistični. Ti 

se ne izogibajo pogovorom, vanje vpeljujejo senzibilnosti. V vsaki situaciji je mogoče 

pridi do napredka, zato se morajo strokovni delavci izogibati pogledov na primere kot 

»brezupne«. 

 

Strokovnjak, ki se ukvarja z zgodnjo obravnavo, mora torej imeti poleg splošnih kompetenc, 

potrebnih za uspešno delo, tudi kompetence, ki omogočajo uspešno sodelovanje. Tukaj so 

pomembne predvsem njegove osebnostne lastnosti ter organizacijske, komunikacijske ter 

sodelovalne spretnosti. 

 

J. Kalin (2009a) dodaja še, da je za delo s starši nujna razgledanost in strokovnost, kakor tudi 

fleksibilnost pri oblikah sodelovanja ter iskanje načinov sodelovanja, ki ustrezajo staršem in 

strokovnim delavcem. 

 

Pri mobilnem delu je še posebej pomembna fleksibilnost. Gre za raznoliko delo na številnih 

lokacijah, zaradi česar mora biti logoped surdopedagog ves čas pripravljen na spremembe in 

prilagajanje svojega dela. Tudi pri sodelovanju s starši je potrebna strokovnjakova 

prilagodljivost, saj mora usklajevati termine srečanj glede na želje staršev, razporejati ure 

dodatne strokovne pomoči tako, da jih lahko sprejme in z njimi sodelovati tudi izven 

predpisanega delavnika.  

 

1.5.2. NALOGE STROKOVNJAKOV PRI SODELOVANJU  

 

M. Končar (1997) med te šteje: 

- seznanjanje staršev s težavami, s katerimi se sooča otrok, 

- pridobitev soglasja za delo z otrokom, 

- sodelovanje pri organizaciji pomoči, 

- informiranje o otrokovem delu, napredku in težavah, 

- svetovanje, 

- sodelovanje pri oblikah dela s starši, 

- sodelovanje pri pripravi in evalvaciji individualiziranega programa.  
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Za mobilno službo se nam zdi bistvena opredelitev nalog ravno zgoraj navedene avtorice, saj 

jih lahko najbolj približamo področju dodatne strokovne pomoči. 

 

Webster in Ward (1992) pa dodajata še naslednje naloge: posredovanje informacij staršem (pri 

tem morajo biti pozorni, koliko informacij lahko sprejmejo, ter da uporabijo način, ki ga starši 

razumejo), pridobivanje informacij od staršev (starši imajo informacije v zvezi z otrokom, ki 

so povezane z vsakodnevnim opazovanjem in družinskim kontekstom, zato je pomembno, da 

jim strokovnjak prisluhne), pomoč pri razumevanju idej, občutkov in vedenj (starši potrebujejo 

pomoč pri razumevanju lastnih občutkov ter pri razumevanju informacij, ki jih dobivajo o 

otrokovih posebnih potrebah. Kadar strokovnjaki starši poslušajo ter jih skušajo razumeti, ti 

bolje sodelujejo, poleg tega pa jim starši bolj zaupajo) ter ponudba staršem alternative za 

vedenje (tisti strokovnjak, ki pomaga staršem pri spreminjanju vedenja, je tisti, ki mora v prvi 

vrsti razumeti, katera so ti sploh pripravljeni spremeniti). 

 

E. Novljan (2004) tudi v svojem delu našteva nekatere naloge strokovnjakov, pomembne za 

profesionalno sodelovanje: 

- pridobivanje zaupanja družine (strokovnjaki so tujci za družino, zato jo morajo sprva 

spoznati in si pridobiti njeno zaupanje), 

- ugotavljanje informacij o družini in otrokovem stanju (s pomočjo opazovanja, 

ocenjevanja ter pogovora s starši strokovnjaki prejmejo pomembne informacije), 

- vrednotenje in interpretiranje informacije glede na terapevtsko oziroma pedagoško 

obravnavo (znati morajo interpretirati podatke, ki so jih prejeli), 

- določanje razvojne ocene ter ciljev (strokovna spoznanja prenesejo družini), 

- spreminjanje oziroma vplivanje na okolje, v katerega je vključen otrok ter spodbujanje 

otrokovega razvoja. 

 

1.6. DEJAVNIKI IN OVIRE, KI VPLIVAJO NA 

SODELOVANJE 
 

1.6.1. DEJAVNIKI 

 

Hornby (2000) navaja pregled številnih dejavnikov, ki vplivajo na sodelovanje med 

strokovnjaki in starši: 

- demografski spremembi (v zadnjih desetletjih se je povečalo število ločitev in delež 

zaposlenih mater, kar vpliva na preobremenjenost staršev in težje vključevanje), 

- tradicionalni pogled na vlogo šole (šole so videne kot prostor, v katerega gredo otroci, 

da se izobrazijo, to pa je izključno naloga učitelja), 

- šolska politika (višja raven vključevanja staršev je prisotna tam, kjer so predpisane 

določene oblike sodelovanja), 

- stališča staršev (Epstein (1990) navaja, da so starši zainteresirani za izobraževanje 

svojih otrok, vendar večina teh ne ve, kakšna so pričakovanja šole do njih in na kakšen 

način lahko vplivajo na izobraževanje), 
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- organizacija šolskega sistema (vključevanje staršev je lahko drugačno, kadar otroci 

obiskujejo šolo v okolju, v katerem je ta videna kot del skupnosti), 

- šolska kultura (bolj kot je vodstvo šole avtokratsko usmerjeno, manjša je verjetnost za 

vzdrževanje partnerskega odnosa s starši), 

- vizija šole in ustaljeni postopki dela s starši 

- strokovnjakov obseg dela in čas (intenzivno vključevanje staršev zahteva več dela in 

časa strokovnjaka, pri tem pa se je potrebno vprašati, če strokovnjaki to zmorejo, hkrati 

pa razmisliti o možnostih zagotavljanja dodatnih finančnih in človeških virov), 

- izobraževanje strokovnih delavcev (Epstein (1985) izpostavlja, da je usposabljanje za 

delo s starši v premajhni meri vključeno v okvir dodiplomskega izobraževanja in v 

okvir dodatnega usposabljanja), 

- pozitivna stališča do dela s starši. 

 

Dejavnik, ki vpliva na vključevanje staršev, so tudi povabila k vključevanju. Povabila lahko 

izhajajo iz otrok, ustanov ali strokovnih delavcev. Topla in prijetna atmosfera je eden izmed 

spodbudnih elementov, ki vpliva na participacijo staršev (Hoover-Dempsey in Sandler, 2005, 

v Griselda in Tunjungsari, 2015). 

 

Nekateri starši otrok, vključenih v logopedsko obravnavo, so zelo odzivni, kadar jih otroci sami 

povabijo k sodelovanju. Starši, ki prejmejo direktna povabila, po navadi pokažejo večjo mero 

sodelovanja (Griselda in Tunjungsari, 2015). 

 

Tudi D. Intihar in M. Kepec (2002) opredeljujeta dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje. Našteti 

so nekateri izmed njih: 

Odnos strokovnih delavcev do staršev  

Kakovosten odnos ima temelje v medsebojnem zaupanju ter poznavanju, dobrem 

komuniciranju, sprejemanju drug drugega ter konstruktivno naravnanem reševanju problemov.  

Subjektivna mnenja, stališča in prepričanja staršev ter strokovnih delavcev 

Zakoreninjena stališča je pogosto težko premagati. Mnogi starši so prepričani, da strokovni 

delavci niso zainteresirani v njihove otroke in v njih, strokovni delavci pa prav tako menijo, da 

starši ne prepoznavajo truda, ki ga vlagajo v otroka. Takšna stališča in prepričanja otežujejo 

sodelovanje. 

Obremenjenost staršev s službo, dodatnim zaslužkom, brezposelnostjo 

Starši, ki jih tovrstna področja v življenju obremenjujejo, imajo manj časa za sodelovanje. 

Pomembno je, da jih strokovni delavci skušajo razumeti in se jim čim bolj prilagoditi. Ti lahko 

poskušajo starše prepričati, naj posvetijo svoj čas otroku, saj so otrokove stiske pogosto 

povezane s problemi staršev. 

Izobraževanje strokovnih delavcev za kakovostno sodelovanje s starši 

Strokovni delavci, ki sodelujejo v tovrstnih izobraževanjih, so bolj odprti in sproščeni. 

Izobraževanje staršev 

Kadar šola ponudi kakovostne izobraževalne programe, v katerih se upoštevajo interesi in 

potrebe, so starši bolj motivirani za sodelovanje. To jim daje izkušnjo, da šola želi z njimi 

sodelovati za napredek otroka. 
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Skupno izobraževanje strokovnih delavcev in staršev 

Tovrstna izobraževanja omogočajo učenje spretnosti sodelovanja, razumevanje vloge drug 

drugega ipd. 

 

Dejavnike, ki vplivajo na obseg vključevanja staršev specifično na področju logopedije, pa na 

podlagi študije opredeljujejo Watts Pappas, McAllister in McLeod (2016): 

- motivacija staršev, 

- prepričanja staršev ter njihova predhodna pričakovanja v zvezi z njihovo ter 

strokovnjakovo vlogo, 

- odziv otroka na intervencijo, 

- logopedova zmožnost vzpostavljanja pozitivnega odnosa in nudenje priložnosti 

družini, da se vključuje.  

 

1.6.2. OVIRE 

 

Študija Watts Pappas, McLeod, McAllister in McKinnon (2008), izvedena na vzorcu 277 

logopedov, je pokazala, da najpogostejše ovire pri sodelovanju izhajajo iz delovnega mesta, 

logopedov ter staršev. Ovire, ki izhajajo iz delovnega mesta, so povezane z manj fleksibilnimi 

oblikami nudenja pomoči. Težave vključevanja staršev so se pojavile predvsem pri logopedih, 

zaposlenih v šolskem sistemu. Eden izmed respondentov raziskave je navedel, da je 

vključevanje staršev minimalno zaradi omejitev s časom, zaradi česar po navadi govori z 

učitelji, ki predajo informacije staršem. Ovire logopedov so bile vezane predvsem na 

pomanjkanje časa, stališča logopedov do vključevanja staršev in pomanjkanje samozavesti ter 

izkušenj na področju vključevanja staršev. Ovire s strani staršev so izhajale iz faktorjev, kot so 

zmožnost staršev in časovna razpoložljivost. Nekateri izmed logopedov so navedli, da so ovira 

stališča in pričakovanja staršev - nekateri starši so namreč mnenja, da je logopedova vloga, da 

»popravi« problem. 

 

OVIRE STARŠEV 

 

Sodelovanje staršev ni samo po sebi umevno. Mnogi menijo, da je obravnava razbremenitev 

njihovega dela, hitro pa se izkaže, da je obremenitev pravzaprav večja. Sodelovanje od staršev 

zahteva tudi iskanje varstva za preostale otroke ter zamenjavo delovnega časa (Novljan, 2014). 

 

Pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami je vključevanje staršev zelo pomembno za 

uspeh terapije, vendar pa zaposleni starši pogosto otroke prepustijo terapiji in v roke logopedov 

(Griselda in Tunjungsari, 2015). 

 

Liontos (1992, v Esler, Godber in Christenson, 2002) navaja naslednje ovire s strani staršev, ki 

negativno vplivajo na sodelovanje med ustanovo in domom: 

- občutki neuspeha ter nižja samopodoba, 

- negativne izkušnje v zvezi z lastnim šolanjem, 

- občutek, da jih šola ne spoštuje, 

- prepričanje, da je otrokovo delo v šoli stvar šole, 
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- kulturne in jezikovne ovire, 

- socialnoekonomske ali čustvene ovire, 

- težave zaradi preobremenjenosti (pomanjkanje časa, težave glede varstva otrok, težave 

s prevozom, delovnim časom ipd.). 

 

OVIRE STROKOVNJAKA 

 

Kot ovire pri strokovnih delavcih in ustanovah Liontos (1992, v Esler, Godber in Christenson, 

2002) našteva: 

- šola vključevanje dojema kot »neprijetno« obvezo, 

- strokovni delavci so zmedeni glede lastne vloge v odnosu s starši, 

- občutki strokovnih delavcev, da niso sposobni delati z družinami v stiski, 

- premalo znanja za delo (na primer z ločenimi starši, družinami, v katerih je prisotno 

nasilje, družinami iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja), 

- stereotipi o revnih družinah (prepričanje, da tem ni mar za otroka), 

- nizka pričakovanja do otrok z različnimi težavami, 

- nezanimanje šole za vključevanje staršev v dejavnosti šole, 

- komunikacija se osredotoča zgolj na slabe novice, 

- šola se kaže kot nedostopna do staršev, 

- pomanjkanje finančnih sredstev ter časa. 

 

S pomanjkanjem časa kot oviro pri sodelovanju se strinja tudi M. Kavkler (2008) in navaja, da 

je ta ovira najpogostejša.  

 

Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) pravijo, da so strokovni delavci navadno precej 

kompetentni v vlogi poučevanja, težava pa se pojavi na področju spretnosti sodelovanja ter 

timskega dela. To pa je ključnega pomena za razvijanje partnerskega odnosa z družinami. 

 

Hornby (2000) navaja še, da so lahko ovira pri sodelovanju tudi negativna stališča (na primer 

starši kot problem, ker ne sprejemajo pogleda na problem, starši kot tekmeci, ker imajo 

drugačne cilje ter prioritete, starši kot manj sposobni, starši kot vzrok otrokovih težav, stališče, 

da je do staršev potrebno vzdrževati profesionalno distanco ipd.). 

 

Pri vzpostavljanju sodelovanja lahko pride do marsikaterih ovir, ki izhajajo bodisi s strani 

staršev bodisi s strani strokovnjakov in njihovega delovnega mesta. Ovire so časovne stiske, 

negativna prepričanja in stališča staršev ali strokovnjakov, pomanjkanje pomembnih spretnosti, 

razlike, ki izhajajo iz jezika, kulture, socialno-ekonomskega statusa ipd. Katere so tiste, s 

katerimi se najpogosteje srečujejo mobilni logopedi surdopedagogi, pa bomo skušali ugotoviti 

v empiričnem delu naloge. 
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2. CILJ RAZISKAVE 

 

Cilj raziskave je analizirati področje sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši.  

 

2.1. HIPOTEZE 

 

Skladno z raziskovalnim ciljem postavljamo naslednje hipoteze: 

 

 HIPOTEZA 1: Najpogostejši način sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s 

starši je sodelovanje na sestankih strokovne skupine. 

 

 HIPOTEZA 2: Po mnenju mobilnih logopedov surdopedagogov je način sodelovanja s 

starši, ki bi ga bilo potrebno okrepiti, sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

 HIPOTEZA 3: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira starše, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z daljšo delovno 

dobo.  

 

 HIPOTEZA 4: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira starše, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo na manj 

lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

 HIPOTEZA 5: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira logopede surdopedagoge, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z 

daljšo delovno dobo.  

 

 HIPOTEZA 6: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira logopede surdopedagoge, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč 

izvajajo na manj lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

 HIPOTEZA 7: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki starše vključuje v proces pomoči, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z 

daljšo delovno dobo.  

 

 HIPOTEZA 8: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki starše vključuje v proces pomoči, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč 

izvajajo na manj lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

 HIPOTEZA 9: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki spodbuja komunikacijo, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z daljšo 

delovno dobo.  
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 HIPOTEZA 10: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki spodbuja komunikacijo, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo na manj 

lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

 HIPOTEZA 11: Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek 

sodelovanja s starši za otroka pozitiven vpliv na razvoj in napredek. 

 

 HIPOTEZA 12: Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek 

sodelovanja s starši za starše opolnomočenje za delo z otrokom. 

 

 HIPOTEZA 13: Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek 

sodelovanja s starši za logopeda surdopedagoga celostni vpogled v funkcioniranje otroka. 

 

 HIPOTEZA 14: Najpogostejša ovira pri sodelovanju s starši s strani staršev je časovna 

preobremenjenost in prezaposlenost. 

 

 HIPOTEZA 15: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti posamezne ovire pri 

sodelovanju s starši s strani logopedov surdopedagogov med tistimi s krajšo delovno dobo in 

tistimi z daljšo delovno dobo. 

 

 HIPOTEZA 16: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti posamezne ovire pri 

sodelovanju s starši s strani delovnega mesta med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo 

na manj lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

 HIPOTEZA 17: Predlogi mobilnih logopedov surdopedagogov za izboljšanje sodelovanja 

s starši so povezani z več sodelovanja na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3. METODOLOGIJA 
 

3.1. RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabljeni so kvantitativni pristop ter deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. 

 

3.2. VZOREC 

 

V raziskavi je bil uporabljen namenski vzorec 50 logopedov surdopedagogov, ki so v šolskem 

letu 2018/2019 izvajali dodatno strokovno pomoč. Anketni vprašalnik je bil posredovan 

različnim ustanovam, v katerih so zaposleni mobilni logopedi surdopedagogi (Zavod za gluhe 

in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor, Center za komunikacijo, sluh in govor 

Portorož, OŠ 27. julij Kamnik, OŠ Roje Domžale, OŠ Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Mala Nedelja, 

OŠ Pod goro Slovenske Konjice, OŠ Ane Gale Sevnica, Kranjski vrtci…), objavljen pa je bil 

tudi na socialnem omrežju na spletni strani, v katero so vključeni mobilni logopedi 

surdopedagogi. 

 

Respondente predstavljajo logopedinje surdopedagoginje z visokošolsko izobrazbo ali končano 

Bolonjsko 2. stopnjo, vključene pa so bile tudi tiste, ki so s končano Bolonjsko 1. stopnjo kljub 

neustreznosti izobrazbenih pogojev zaradi pomanjkanja ustreznega kadra v ustanovah že 

zaposlene kot mobilne učiteljice, izvajalke dodatne strokovne pomoči.  

 

V povprečju delo mobilnega logopeda surdopedagoga opravljajo 13,21 let. Najkrajša delovna 

doba znaša manj kot 1 leto, najdaljša pa 40 let. 

 

Tabela 2: Delovna doba v letih 

Delovna doba M SD Min Max 

Število let 13,21 13,25 0 40 

 

V povprečju udeleženci raziskave izvajajo mobilno službo na 8,2 lokacijah. Najmanjše število 

lokacij je 1, največje pa 19. 

 

Tabela 3: Število lokacij izvajanja DSP 

Število lokacij izvajanja DSP f f% 

1 2 4,0 

2 1 2,0 

3 4 8,0 

4 5 10,0 

5 5 10,0 

6 2 4,0 

7 5 10,0 

8 5 10,0 

9 6 12,0 
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Število lokacij izvajanja DSP f f% 

10 1 2,0 

11 3 6,0 

12 1 2,0 

13 2 4,0 

14 1 2,0 

15 3 6,0 

16 2 4,0 

18 1 2,0 

19 1 2,0 

Skupaj 50 100 

M 8,2 

SD 4,5 

Min 1 

Max 19 

 

Vidimo lahko, da je naš raziskovalni vzorec glede na število mobilnih logopedov 

surdopedagogov v našem prostoru obsežen. Zaobjema tako logopede surdopedagoge, ki imajo 

dolgoletne izkušnje z delom na terenu, kakor tudi tiste, ki imajo krajšo delovno dobo. Vključeni 

so logopedi surdopedagogi, zaposleni v različnih ustanovah, ki s tem vstopajo v različne 

organizacije dela in dodatno strokovno pomoč izvajajo na različnem številu predpisanih lokacij. 

S tem lahko sklenemo, da je vzorec dovolj velik in raznolik glede na delovno dobo ter število 

lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči, da omogoča pridobitev ustreznih odgovorov na 

vprašanja sodelovanja staršev v procesu rehabilitacije. Logopedi surdopedagogi delo opravljajo 

tudi ambulantno, vendar teh vzorec ne zajema. 

  

3.3. SPREMENLJIVKE  

 

 Neodvisne spremenljivke: 

 delovna doba, ki jo predstavlja čas zaposlitve kot mobilni logoped surdopedagog v letih;  

 število lokacij dela, ki ga predstavlja število različnih mest izvajanja dodatne strokovne 

pomoči.  

 

 Odvisne spremenljivke: 

 načini sodelovanja s starši (opredelitev glede na 7 postavk 3. vprašanja); 

 potrebe po okrepitvi načinov sodelovanja s starši (odgovori na 4. vprašanje); 

 strategije vključevanja staršev, ki jih predstavljajo naslednje spremenljivke: 

- strategije, ki informirajo starše (opredelitev glede na 8 postavk 5. vprašanja); 

- strategije, ki informirajo logopede surdopedagoge (opredelitev glede na 8 postavk 

6. vprašanja); 

- strategije, ki vključujejo starše v proces pomoči (opredelitev glede na 8 postavk 7. 

vprašanja); 
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- strategije, ki spodbujajo komunikacijo s starši (opredelitev glede na 8 postavk 8. 

vprašanja); 

 učinki sodelovanja s starši, ki jih predstavljajo naslednje spremenljivke: 

- učinki sodelovanja za otroka (opredelitev glede na 5 postavk 9. vprašanja); 

- učinki sodelovanja za starše (opredelitev glede na 5 postavk 10. vprašanja); 

- učinki sodelovanja za logopede surdopedagoge (opredelitev glede na 5 postavk 11. 

vprašanja); 

 ovire pri sodelovanju s starši, ki jih predstavljajo naslednje spremenljivke:  

- ovire s strani staršev (opredelitev glede na 6 postavk 12. vprašanja); 

- ovire s strani mobilnih logopedov surdopedagogov (opredelitev glede na 5 postavk 

13. vprašanja); 

- ovire s strani delovnega mesta (opredelitev glede na 5 postavk 14. vprašanja); 

 predlogi za izboljšanje sodelovanja (odgovori na 15. vprašanje). 

 

3.4. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK  

 

Iz prvega dela anketnega vprašalnika smo prejeli splošne podatke o udeležencih raziskave: 

število let delovne dobe ter število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči. Ti podatki so 

bili prejeti na podlagi odprtega vprašanja, pri katerem so udeleženci svoj odgovor zapisali s 

številom. Udeleženci so pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika pri vprašanju polzaprtega tipa 

izbrali enega ali več odgovorov, ali pa svoj odgovor zapisali. Ob trditvah, ki so bile 

predstavljene v obliki Likertove lestvice, so se na podlagi petih stopenj opredelili glede 

pogostosti (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – redko, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto) ali strinjanja 

(1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – strinjam 

se, 5 – popolnoma se strinjam). Ob vprašanjih odprtega tipa so udeleženci svoj odgovor opisno 

zapisali. 

 

3.5. INSTRUMENTARIJ 

 

Uporabljen je bil avtorski anketni vprašalnik, ki je zajemal splošne podatke o udeležencih 

(število let delovne dobe in število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči) ter različne 

vsebinske sklope: načine sodelovanja, potrebe po okrepitvi načinov sodelovanja, strategije 

vključevanja staršev, učinke sodelovanja, ovire pri sodelovanju ter predloge za izboljšanje. 

Anketni vprašalnik je v prilogi 1. 

 

3.6. NAČIN IZVEDBE 

 

Anketni vprašalnik je bil v spletni obliki posredovan na elektronske naslove udeležencev s 

strani ustanov, ki so ga prejele, objavljen pa je bil tudi na spletni strani, v katero so vključeni 

mobilni logopedi surdopedagogi. Ustrezno izpolnjenih in vrnjenih je bilo 50 anketnih 

vprašalnikov. Poslani so bili januarja, 2019, izpolnjeni in vrnjeni pa februarja, 2019. 
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Udeleženci so jih izpolnjevali samostojno na osnovi jasno postavljenih vprašanj in navodil, s 

čimer so bila merila in pogoji za vse enaka. 

 

3.7. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa IBM SPSS. 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

 osnovna deskriptivna statistika (izračun frekvenc, strukturnih odstotkov, aritmetičnih sredin 

in standardnih odklonov),  

 kvalitativna obdelava podatkov (kategoriziranje odgovorov pri vprašanjih odprtega tipa), 

 Kruskal-Wallis test (testiranje hipotez) 

 Mann-Whitney U test (testiranje hipotez), 

 Friedman test (testiranje hipotez), 

 Hi-kvadrat (2 ) test (testiranje hipotez). 

 

Stopnja tveganja za sprejem hipotez je znašala 5% (p=0,05). 

 

Rezultati so prikazani opisno, s tabelami in z grafi ter interpretirani. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

4.1. GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 

 

Tabela 4: Globalni pregled rezultatov 

ELEMENT VPLIV PREVLADUJOČ/A M SD 

Način 

sodelovanja 
S starši 

S starši si informacije 

izmenjujemo na sestankih 

strokovne skupine 

4,30 0,74 

Strategije 

Informiranje 

staršev 

Staršem razložim otrokove 

primanjkljaje in potrebe. 
4,50 0,71 

Informiranje 

logopedov 

surdopedagogov 

Starše povprašam o otrokovem 

vedenju in funkcioniranju v 

domačem okolju. 

4,58 0,57 

Vključevanje 

staršev 

Skupaj s starši evalviramo 

individualiziran program 
4,44 0,88 

Spodbujanje 

komunikacije 

Skupaj s starši se na prvem 

srečanju dogovorimo o obliki 

sodelovanja. 

4,60 0,53 

Učinki 

sodelovanja 

Na otroka 

Sodelovanje omogoča uporabo 

enakih strategij dela z otrokom 

doma in na urah dodatne 

strokovne pomoči ter s tem 

prenos pomoči v domače okolje. 

4,68 0,47 

Na starše 
Sodelovanje jih opolnomoči za 

delo z otrokom. 
4,38 0,70 

Na logopeda 
Sodelovanje jim omogoča lažje 

razumevanje otroka. 
4,60 0,57 

Ovire 

S strani staršev 

Prepričanje staršev, da je 

strokovnjakova naloga, da 

pomaga premostiti težave. 

4,16 0,74 

S strani 

logopedov 

surdopedagogov 

Neizkušenost na področju dela s 

starši. 
2,88 1,24 

S strani 

delovnega mesta 
Prezaposlenost. 3,78 1,15 

 

Prevladujoč način sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši je na sestankih 

strokovne skupine (M=4,30, kar inklinira k pogosto). To je eden izmed neposrednih načinov 

sodelovanja s starši, kjer kot člani strokovne skupine sodelujejo pri nastanku in spremljanju 

individualiziranega programa. Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) navajajo, da je lastnost 

partnerstva dvosmerna komunikacija, ki vključuje različne formalne in neformalne oblike 

komuniciranja, odvisne od potreb. J. Kalin (2009a) navaja, da neformalne oblike izhajajo iz 
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interesov strokovnjakov in staršev, zaradi česar jih bolj združujejo in so posledično bolj 

uspešne. Avtorica meni, da je z individualnimi in manj formalnimi oblikami sodelovanja možno 

vzpostaviti zaupen odnos ter pri starših razvijati odgovornost pri sodelovanju z ostalimi 

strokovnimi delavci. Sklenemo lahko, da v našem vzorcu prevladuje predpisan formalen način 

sodelovanja, ki je v šolskem letu razmeroma redek. Ta sicer omogoča prenos informacij in 

sodelovanje, vendar pa je za vzpostavljanje uspešnejših odnosov priporočeno, da je poudarek 

tudi na neformalnih oblikah sodelovanja. Tako bi bilo v praksi smiselno razvijati predvsem 

uporabo teh. 

 

Tabela 5: Najpogostejša načina sodelovanja, ki bi ju bilo potrebno okrepiti 

Način sodelovanja f  f % 

Sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči. 34 37 

Sodelovanje na pogovornih/govorilnih urah. 18 19 

 

Kot vidimo, si tudi mobilni logopedi surdopedagogi v praksi želijo najbolj okrepiti neposredna 

načina sodelovanja. Prvi je neformalen način sodelovanja, in sicer sodelovanje na urah dodatne 

strokovne pomoči (37% odgovorov udeležencev raziskave), drugi pa formalen način 

sodelovanja, sodelovanje na pogovornih/govorilnih urah (19% odgovorov udeležencev 

raziskave). Tako si želijo okrepiti načine, ki omogočajo uspešnejše, pogostejše in intenzivnejše 

sodelovanje. 

 

Najpogosteje uporabljena strategija informiranja staršev je razlaga otrokovih primanjkljajev in 

potreb (M=4,50, kar tendira k pogosto do zelo pogosto). Za vzpostavljanje sodelovanja in 

vključevanja staršev je ta strategija ključnega pomena. A. C. Morrison (2008) navaja, da je za 

aktivno vključevanje staršev otrok s posebnimi potrebami ter sodelovanje z njimi pomembno 

ravno to, da razumejo ovire, motnje, primanjkljaje in posebne potrebe. Strokovni delavci so 

tisti, ki jim te informacije posredujejo. E. Novljan (2004) profesionalno sodelovanje opredeljuje 

s prenosom strokovnih spoznanj, ki jih strokovnjak prejme v procesu pridobivanja razvojne 

ocene, staršem oziroma družini. Tako lahko sklenemo, da logopedi surdopedagogi eno 

pomembnejših strategij, ki spodbuja partnerstvo, uporabljajo pri svojem delu. 

 

Najpogosteje uporabljena strategija informiranja logopedov surdopedagogov je pridobivanje 

informacij o otrokovem vedenju in funkcioniranju v domačem okolju (M=4,58, kar se nagiba 

k zelo pogosto). Hornby (2000) kot predhodnik partnerskemu modelu sodelovanja navaja 

ekspertni model, v katerem strokovnjak s strani staršev ne prejema pomembnih informacij in 

nima vpogleda v funkcioniranje otroka v domačem okolju. Enako tudi Watts Pappas in McLeod 

(2009) kot značilnost modela terapevt kot središče, predhodniku partnerske oblike sodelovanja, 

navajata, da v njem otrok ni obravnavan v okviru družine, ampak izolirano od nje. Pomemben 

vidik sodelovalnega odnosa je pridobivanje informacij o vedenju in funkcioniranju otroka v 

domačem okolju. V našem vzorcu mobilni logopedi surdopedagogi vključujejo starše ter 

njihove izkušnje in poglede, s čimer otroka ne obravnavajo izolirano od družine in v 

pomanjkanju teh pomembnih informacij, kar kaže na premik k partnerstvu. 
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Najpogostejša strategija vključevanja staršev v proces pomoči je skupno evalviranje 

individualiziranega programa (M=4,44, kar inklinira k pogosto). Izmed vseh najpogosteje 

rabljenih strategij je aritmetična sredina pri tej najnižja, variabilnost odgovorov pa najvišja 

(SD=0,88). Davis (2005) navaja, da je potrebno starše vključevati v evalvacijo, ki strokovnjaku 

omogoči vrednotenje dela, kakor tudi v oblikovanje načrta. Strategije vključevanja staršev bi 

sicer lahko razčlenili na strategije, ki jih vključujejo v ocenjevanje, postavljanje ciljev in 

implementacijo programa. Vidimo, da prevladujoča strategija mobilnih logopedov 

surdopedagogov starše vključuje v implementacijo programa, specifično spremljanje. 

Pomembno je zavedanje, da je ključno vključevanje staršev tudi v ostale faze. Ena bistvenih 

lastnosti partnerstva je skupno odločanje in dogovarjanje (Hornby, 2000; Algozzine idr., 2010, 

v Pšunder, 2011; Novljan, 2004). Področje, za katerega je še posebej potrebno izpostaviti 

pomen skupnega odločanja, je zastavljanje ciljev, saj se v tem procesu opredelijo ključna 

področja in strategije dela, torej zasnova celotnega programa. Hammitte in Nelson (2001) 

navajata, da se večkrat zgodi, da so starši zgolj prejemniki informacij o tem, kar se 

strokovnjakom zdi najbolje za otroka in za družino - kadar so vključeni v pripravo, je bolj 

verjetno, da se bodo vključevali v implementacijo programa. Slednje, torej vključevanje v 

implementacijo, je prav tako pomemben vidik partnerstva. Beguš (2012) na primer navaja, da 

je za partnerstvo pomembno vključevanje staršev v neposredno delo. Tudi J. Kalin (2003) kot 

eno izmed načel učinkovitega partnerstva navaja zagotavljanje aktivnega vključevanja staršev. 

Najpogostejša strategija vključevanja staršev v našem vzorcu ni tista, ki bi starše vključevala v 

skupno odločanje o najpomembnejšem elementu individualiziranega programa, torej njegovih 

ciljih, ali starše neposredno vključevala v delo.  

 

Vidimo, da najpogosteje uporabljeni strategiji, ki sta usmerjeni v informiranje 

(staršev/logopedov surdopedagogov), kažeta pomembne vidike partnerstva. Ti se kažejo tudi 

pri bolj praktično naravnani strategiji, torej strategiji aktivnega vključevanja staršev v proces 

pomoči, a je potrebno poudariti, da je glede na aritmetično sredino uporaba te strategije najmanj 

zastopana. Dobro bi bilo dobro, da se v praksi okrepi raba strategij, ki starše vključujejo v 

soodločanje o zasnovi individualiziranega programa, torej ciljih, ali v neposredno delo.  

 

Najpogostejša strategija spodbujanja komunikacije je skupno dogovarjanje o obliki sodelovanja 

na prvem srečanju (M=4,60, kar inklinira k zelo pogosto). Skupno dogovarjanje o obliki 

sodelovanja je zagotovo temeljna strategija, ki omogoči partnerstvo. Staršem da vedeti, da je 

strokovnjaku sodelovanje pomembno, zaradi česar ponudi različne možnosti. Izbira staršev nad 

načinom sodelovanja poveča možnost za njihovo participacijo. 

 

Tudi iz rezultatov strinjanja z učinki sodelovanja s starši lahko razberemo sodelovalno 

naravnanost udeležencev raziskave.  

 

Rezultati strinjanja z učinki za otroka kažejo, da se logopedi surdopedagogi najbolj strinjajo z 

učinkom prenosa pomoči v domače okolje ter uporabo enakih strategij dela (SD=4,68), pri 

katerem tudi variabilnost ni visoka (SD=0,47), torej vidijo prednost sodelovanja za otroka tudi 

izven ustanove. Ravno skupno spodbujanje razvoja, prevzem aktivne vloge pri premagovanju 

otrokovih primanjkljajev ter dejavna povezanost pri delovanju v dobro otroka, so ključne 
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lastnosti partnerstva (Kodrič, 2012; Beguš, 2012; Hornby, 2000). A. C. Morrison (2008) pa k 

temu dodaja še, da je skupno razvijanje strategij za delo v domačem okolju strategija, ki staršem 

omogoči participacijo, in hkrati vpliva na razvoj in napredek otroka. 

 

A. C. Morrison (2008) kot pomembno strategijo, ki spodbuja vključevanje staršev, opredeljuje 

tudi dajanje občutkov staršem, da so strokovnjaki za delo z otrokom. Dale (1996, v Kodrič, 

2012) pa navaja, da je namen vključevanja staršev zmanjševanje njihove odvisnosti od 

strokovnjakov ter povečevanje njihove učinkovitosti pri prevzemanju vloge terapevta. V našem 

vzorcu se kaže, da je to učinek sodelovanja, s katerim se izmed vseh učinkov najbolj strinjajo 

tudi mobilni logopedi surdopedagogi. Aritmetična sredina učinka opolnomočenje staršev znaša 

4,38.  

 

Učinek pri lastnem delu pa logopedi surdopedagogi vidijo v lažjem razumevanju otroka 

(M=4,60, torej se z njim zelo strinjajo). Glede na visoko aritmetično sredino sklepamo, da so 

mobilnim logopedom surdopedagogom informacije, ki jih prejemajo v sodelovalnem odnosu s 

starši, in so jim v izključnem delu z otrokom v ustanovi prikrite in neznane, pomembne pri 

ustvarjanju celotne slike otroka in pri delu z njim.  

 

S strani staršev je najpogostejša ovira njihovo prepričanje, da je strokovnjakova naloga, da 

pomaga premostiti težave (M=4,16, kar se nagiba k pogosto), s strani logopedov 

surdopedagogov neizkušenost na področju dela s starši (M=2,88, kar inklinira k redko), s strani 

delovnega mesta pa prezaposlenost (M=3,78, torej pogosto). Izmed vseh opredeljenih ovir 

vidimo, da je najpogostejša povezana s starši. Tudi variabilnost odgovorov pri tej oviri je 

najmanjša izmed vseh (SD=0,74). Največja variabilnost se pojavlja pri oviri neizkušenosti 

(SD=1,24), kar je najbrž močno povezano z delovno dobo in izkušnjami udeležencev v 

raziskavi. Potrebno je zavedanje, da je partnersko sodelovanje možno samo takrat, ko 

strokovnjaki kakor tudi starši prevzamejo del odgovornosti in se zavedajo lastne vloge pri 

ustvarjanju odnosa (Kodrič, 2012; UNESCO, 2002). Tukaj pa vidimo, da je v praksi prevzem 

odgovornosti s strani staršev pogosto neprisoten. Griselda in Tunjungsari (2015) navajata, da 

je vključevanje staršev v rehabilitacijo otrok z govorno-jezikovnimi motnjami ključnega 

pomena, vendar pa se pogosto zgodi, da jih prepustijo v roke logopedov. To velja tudi za 

udeležence naše raziskave. Seveda pa bi bilo smiselno to področje poglobljeno raziskati tudi s 

strani staršev. 

 

Tabela 6: Najpogostejši predlogi za izboljšanje sodelovanja 

Predlog f f% 

Izobraževanja za starše in logopede surdopedagoge. 7 12 

Izboljšanje organizacijsko – finančnega vidika dela 7 12 

Lastnosti logopeda surdopedagoga (dostopnost, strokovnost, razumevanje, 

strokovnost, odkritost, empatičnost, uvid in pohvala truda staršev, nudenje 

oblik sodelovanja). 

6 11 

 

Opažamo, da je vsak izmed podanih predlogov za izboljšanje sodelovanja povezan z enim 

izmed virov ovir: starši, logopedi surdopedagogi in delovnim mestom. 
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En izmed predlogov za izboljšanje sodelovanja so izobraževanja za starše in logopede 

surdopedagoge. Izobraževanja, usmerjena v informiranje staršev, bi prispevala k premagovanju 

najpogostejše ovire, ki izhaja iz staršev, torej prepričanje, da je strokovnjakova naloga, da 

pomaga premostiti težave. Nudila bi jim vpogled v pomen, ki ga imajo v procesu pomoči, s tem 

pa vplivala na spreminjanje tega prepričanja. Epstein (1985, v Hornby, 2000) navaja, da je 

usposabljanje za delo s starši v premajhni meri vključeno v okvir dodiplomskega izobraževanja 

in v okvir dodatnega usposabljanja. Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) pa kot eno izmed 

lastnosti učinkovitega partnerstva navajajo kompetentnost. Strokovnjaki morajo ves čas 

izpopolnjevati spretnosti sodelovanja in timskega dela. Tako je predlog izobraževanj, ki bi bila 

usmerjena v informiranje logopedov surdopedagogov, utemeljen tudi v izsledkih iz strokovne 

literature. S tem bi tudi teoretično doprinesla k izboljšanju prakse.  

 

Pogost predlog je tudi izboljšanje organizacijsko-finančnega vidika dela, ki bi gotovo 

pripomogel k zmanjšanju doživljanja ovire s strani delovnega mesta - prezaposlenosti. 

Strokovnjakov obseg dela je po Hornby (2000) pomemben dejavnik, ki vpliva na sodelovanje 

med starši in logopedi surdopedagogi. Avtor navaja, da je zato potrebno razmisliti o 

organizacijsko-finančnih spremembah, v kar on umešča dodatne človeške in finančne vire.  

 

Nekateri izmed respondentov pa vidijo možnost izboljšanja sodelovanja v opiranju na njihove 

lastnosti, kot so dostopnost, strokovnost, razumevanje, strokovnost, odkritost, empatičnost, 

uvid in pohvala truda staršev, nudenje oblik sodelovanja… Ta predlog je smiseln, saj lahko v 

literaturi zasledimo, da je za učinkovito sodelovanje nujno razumevanje lastne vloge pri 

vzpostavljanju sodelovanja ter hkrati tudi prevzemanje odgovornosti zanj (Kodrič, 2012; 

UNESCO, 2002).  

 

Povzamemo lahko, da je model sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov globoko 

ukoreninjen v tradicionalnem vidiku. Tega vzpostavljajo tudi prepričanja staršev o svoji vlogi 

in vlogi strokovnjakov. Starši in mobilni logopedi surdopedagogi so redko v neposrednem stiku 

v načinih sodelovanja, kot sta ura dodatne strokovne pomoči ter pogovorne/govorilne ure. Ta 

načina sodelovanja sta pomembno pogojena s sistemsko organizacijo, količino in razporeditvijo 

dela, ki onemogoča hitrejši razvoj partnerskega sodelovanja s starši. Kljub temu pa se glede na 

uvid koristi za otroka, starše in logopede surdopedagoge, kaže premik k partnerskemu modelu. 

 

4.2. PREGLED PO PODROČJIH 

 

V tem delu so predstavljeni in interpretirani rezultati področij: načini sodelovanja s starši, 

strategije vključevanja staršev, učinki sodelovanja s starši, ovire pri sodelovanju s starši ter 

predlogi za izboljšanje sodelovanja. 
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4.2.1. NAČINI SODELOVANJA S STARŠI 

 

A) Najpogostejši način sodelovanja s starši 

 

Tabela 7: Načini sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši 

Način sodelovanja M SD Min Max 

S starši si informacije izmenjujemo preko zvezka. 3,94 1,15 1 5 

S starši si informacije izmenjujemo preko elektronske 

pošte. 
2,66 1,04 1 5 

S starši si informacije izmenjujemo preko telefonskih 

klicev ali sporočil. 
3,72 0,83 1 5 

S starši si informacije izmenjujemo na sestankih 

strokovne skupine. 
4,30 0,74 3 5 

S starši si informacije izmenjujemo preko posrednikov 

(učitelj/vzgojitelj/svetovalni delavec). 
2,94 1,02 1 5 

S starši si informacije izmenjujemo na uri dodatne 

strokovne pomoči. 
2,30 0,86 1 5 

S starši si informacije izmenjujemo na 

pogovornih/govorilnih urah. 
2,36 1,21 1 5 

 

Graf 1: Grafični prikaz načinov sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši 

 
 

Mobilni logopedi surdopedagogi s starši najpogosteje sodelujejo na sestankih strokovne 

skupine (M=4,30, kar se nagiba k pogosto). Pogosto uporabijo zvezek (M=3,94) ter telefonske 

klice in sporočila (M=3,72). Skoraj nikoli ne sodelujejo na uri dodatne strokovne pomoči 

(M=2,30) ter na pogovornih/govorilnih urah (M=2,36). 

 

Mobilni logopedi surdopedagogi s starši v praksi sodelujejo na različne načine. Sicer se kaže 

redka uporaba načinov, pri katerih bi med starši in logopedi surdopedagogi potekala neposredna 

in direktna dvosmerna komunikacija, ki omogoča pretok informacij. Razen sestankov 

strokovne skupine, ki se v obdobju enega šolskega leta po navadi izvedejo zgolj trikrat letno, 

se kaže manjša uporaba načinov, pri katerih bi logopedi surdopedagogi stopali v neposreden 
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kontakt s starši. Logopedi surdopedagogi tako v največji meri posegajo po uporabi zvezka, 

telefonskih klicev oziroma sporočil, posrednikov in elektronske pošte. Smith, Gartin, Murdick 

in Hilton (2006) navajata, da so tovrstni načini sodelovanja manj intenzivni. Pisna komunikacija 

v obliki zapiskov, v kar bi lahko vključili tudi uporabo zvezka, omogoča enosmerno 

komunikacijo, pri kateri obstaja nevarnost, da družine sporočila morda ne prejmejo, ne 

razumejo ali se nanje ne odzovejo. Komunikacija preko telefona pa na drugi strani omogoči 

dvosmerno komunikacijo ter hkrati tudi preverjanje razumevanja predanih informacij. 

 

Kot je že omenjeno, mobilni logopedi surdopedagogi najredkeje s starši sodelujejo na načine, 

pri katerih so v neposrednem stiku, kot sta ura dodatne strokovne pomoči in 

pogovorne/govorilne ure. Valentinčič (1981) izpostavlja, da se ravno v takšnih individualnih 

situacijah strokovni delavec bolj približa staršem. Starši v tovrstnih načinih sodelovanja 

strokovnjakom bolj zaupajo in se odkrito pogovorijo o otroku. Za krepitev sodelovanja bi tako 

bilo smiselno razvijati neposredne načine sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s 

starši, torej pogovorne/govorilne ure in sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

B) Potrebe po okrepitvi načinov sodelovanja s starši 

 

Tabela 8: Potrebe po okrepitvi načinov sodelovanja 

Način sodelovanja f f % 

Sodelovanje preko zvezka. 15 16 

Sodelovanje preko elektronske pošte. 10 11 

Sodelovanje preko telefonskih klicev ali sporočil. 8 9 

Sodelovanje na sestankih strokovne skupine. 4 4 

Sodelovanje z uporabo posrednikov (učitelj/vzgojitelj/svetovalni delavec). 0 0 

Sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči. 34 37 

Sodelovanje na pogovornih/govorilnih urah. 18 19 

Nobenega načina sodelovanja. 1 1 

Drugo: 3 3 

Skupaj: 93 100 
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Graf 2: Grafični prikaz potreb po okrepitvi načinov sodelovanja 

 
 

Kot način sodelovanja, ki bi ga bilo potrebno okrepiti, najbolj izpostavljajo sodelovanje na urah 

dodatne strokovne pomoči (37% odgovorov). Temu sledita sodelovanje na 

pogovornih/govorilnih urah (19% odgovorov) ter sodelovanje preko zvezka (16% odgovorov). 

Kot način sodelovanja, ki ga po mnenju logopedov surdopedagogov ni potrebno okrepiti, pa je 

sodelovanje z uporabo posrednikov (učitelj/vzgojitelj/svetovalni delavec), saj se za ta odgovor 

ni odločil nihče izmed udeleženih.  

 

3 udeleženci so izbrali možnost odgovora drugo in zapisali svoj odgovor. Eden je navedel, da 

bi bilo potrebno okrepiti predvsem osebno sodelovanje, kadar se pojavi potreba po tem, eden 

pa, da je pomembno predvsem to, da so starši stalno obveščeni o delu, način pa je odvisen od 

tega, kar jim najbolj ustreza. Eden izmed respondentov, ki je izbral odgovor drugo, pa je v 

svojem odgovoru pojasnil, da je sodelovanje s starši odvisno od starosti otroka, saj je pri 

predšolskih to intenzivnejše. 

 

Obiski staršev na obravnavah, ki si jih mobilni logopedi surdopedagogi v naši raziskavi želijo 

okrepiti, so eden izmed načinov sodelovanja, pri katerem ti lahko opazujejo funkcioniranje 

otroka na obravnavi, odnos do strokovnih delavcev ter izpolnjevanje nalog (Kepec, 2002). Na 

pogovornih/govorilnih urah pa lahko strokovni delavci osebno spoznavajo starše, družinsko 

življenje, pogoje, v katerih se otrok razvija, načine spodbujanja otroka v družini, starši pa 

pridobivajo informacije o razvoju otroka, o načinih ravnanja v določenih okoliščinah, stopnji 

zagotovitve potreb otroka, dosežkih otroka ter dogajanju v ustanovi (Prodanović, 1981). S tem 

predstavlja enega izmed pomembnih načinov sodelovanja, ki bi si ga številni logopedi 

surdopedagogi prav tako želeli okrepiti. 

 

Kot je že bilo izpostavljeno v predstavitvi najpogostejših načinov sodelovanja mobilnih 

logopedov surdopedagogov s starši, bi bilo za krepitev odnosov smiselno razvijati neposredne, 

direktne načine sodelovanja s starši, kot so pogovorne ure in obiski na urah dodatne strokovne 
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pomoči, kot vidimo iz našega vzorca, pa tovrstna potreba izhaja tudi iz logopedov 

surdopedagogov v praksi. 

 

4.2.2. STRATEGIJE VKLJUČEVANJA STARŠEV 

 

A) Strategije, ki informirajo starše 

 

Tabela 9: Strategije, ki informirajo starše 

Strategija M SD Min Max 

Staršem razložim otrokove primanjkljaje in potrebe. 4,50 0,71 2 5 

Organiziram izobraževanja za starše na temo otrokovega 

primanjkljaja. 
2,22 1,11 1 5 

Organiziram delavnice za starše na temo otrokovega 

primanjkljaja. 
2,14 1,20 1 5 

Staršem razložim proces tipičnega govorno-jezikovnega 

razvoja. 
3,82 0,98 1 5 

Organiziram podporne skupine za starše. 1,48 0,76 1 3 

Staršem dam zloženke v povezavi z otrokovim 

primanjkljajem. 
2,54 1,18 1 5 

Staršem posredujem spletne strani v povezavi z 

otrokovim primanjkljajem. 
3,14 1,15 1 5 

Staršem posredujem knjižno gradivo v povezavi z 

otrokovim primanjkljajem. 
3,00 1,03 1 5 

 

Najpogosteje uporabljena strategija informiranja staršev je razlaga otrokovih primanjkljajev in 

potreb (M=4,50). Pogosto razložijo proces tipičnega govorno-jezikovnega razvoja (M=3,82). 

Najredkeje uporabljena strategija pa je organizacija podpornih skupin za starše (M=1,48, kar 

inklinira k nikoli), ki ji sledita organizacija delavnic za starše (M=2,14) ter organizacija 

izobraževanj za starše (M=2,22). 

 

Sklenemo lahko, da mobilni logopedi surdopedagogi izmed strategij informiranja staršev 

najpogosteje uporabijo strategijo predajanja informacij glede otrokovega primanjkljaja in 

potreb preko razlage. Pogosto staršem razložijo tudi proces tipičnega govorno-jezikovnega 

razvoja. A. C. Morrison (2008) meni, da je za aktivno vključevanje staršev otrok s posebnimi 

potrebami ključno ravno to, da razumejo ovire, motnje, primanjkljaje ter posebne potrebe, s 

katerimi se sooča otrok. 

Logopedi surdopedagogi starše pogosteje informirajo in jim predajajo zanje pomembne 

informacije neposredno s svojo razlago, individualno, manj pa v obliki delavnic, izobraževanj 

ali z uporabo gradiv, kot so knjige, spletne strani. Najredkeje organizirajo podporne skupine za 

starše. Vse to so aktivne oblike sodelovanja, v katerih starši in strokovnjaki rastejo, sodelujejo 

in se učijo. 
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Predpostavljamo, da je redkost uporabe tovrstnih strategij prisotna zato, ker dodatna 

izobraževanja in delavniške oblike informiranja staršev zahtevajo dodatno pripravo. To 

prispeva k obremenjenosti in časovni stiski strokovnih delavcev, zaradi česar se morda za 

tovrstne oblike ne odločajo v tolikšni meri. Poleg tega je dodatna strokovna pomoč namenjena 

predvsem individualnemu delu z otrokom, zaradi česar je razlaga pomembnih informacij v 

nekaterih primerih bolj smiselna v individualnih razgovorih. Redkost uporabe strategij 

predajanja gradiva pa morebiti izhaja iz manjšega obsega dostopnega gradiva v našem prostoru, 

ki bi staršem na njim prilagojen način bliže predstavil primanjkljaje otrok. 

 

B) Strategije, ki informirajo logopede surdopedagoge 

 
Tabela 10: Strategije, ki informirajo logopede surdopedagoge 

Strategija M SD Min Max 

Starše prosim za strokovna mnenja drugih strokovnjakov. 4,06 0,87 1 5 

Starše povprašam o medicinski zgodovini otroka. 4,22 0,82 1 5 

Starše povprašam o možnostih, ki jih imajo za pomoč 

otroku. 
4,00 0,83 1 5 

Starše povprašam glede močnih in šibkih področij otroka. 4,48 0,58 3 5 

Starše povprašam o močnih področjih in potrebah 

družine 
3,32 1,06 1 5 

Starše povprašam o skrbeh v zvezi z otrokom. 4,06 0,89 1 5 

Starše povprašam o otrokovem vedenju in funkcioniranju 

v domačem okolju. 
4,58 0,57 3 5 

Starše povprašam, kakšna so njihova pričakovanja in 

želje v zvezi z dodatno strokovno pomočjo. 
4,08 1,01 1 5 

 

Logopedi surdopedagogi starše zelo pogosto povprašajo o otrokovem vedenju in funkcioniranju 

v domačem okolju (M=4,58) ter pogosto glede močnih in šibkih področij otroka (M=4,48). 

Najredkeje se informirajo glede močnih področij in potreb družine (M=3,32, kar se nagiba k 

redko). 

 

Logopedi surdopedagogi z različnimi strategijami pridobivajo informacije, ki imajo pomen za 

njihovo delo: lažje razumevanje otroka, načrtovanje pomoči in samo implementacijo programa. 

 

Hammitte in Nelson (2001) navajata, da imajo starši informacije o svojih otrocih, ki omogočajo 

poglobljeno oceno otrokovih zmožnosti. Pomemben del tovrstnih informacij je gotovo vpogled 

v vedenje in funkcioniranje otroka v domačem okolju. Do tovrstnih informacij logopedi 

surdopedagogi samostojno in izključno v neposrednem delu z otrokom v ustanovi ne morejo 

dostopati. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da pri logopedih surdopedagogih prevladuje 

strategija pridobivanja ravno teh informacij. Vidimo, da logopedi surdopedagogi posegajo v 

širši kontekst otrokovega funkcioniranja in fokus ni usmerjen zgolj na obravnavo. To kaže na 

usmerjenost v partnerski model sodelovanja, ki je, kot smo že omenili v teoretičnih izhodiščih, 

najbolj zaželen model sodelovanja.  
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Po O'Shea in O'Shea (2001) starši pomagajo strokovnim delavcem poiskati močna področja ter 

potrebe otrok, da so lahko oblikovani primerni cilji. V našem vzorcu je tovrstna strategija 

informiranja prav tako pogosto uporabljena. Logopedom surdopedagogom omogoča prejem 

informacij, ki jim na podlagi individualnih srečanj z otrokom niso dostopne. 

 

V našem vzorcu se redko pojavlja uporaba strategije, ki se osredotoča na pridobivanje 

informacij glede celotne družine in otrokovih družinskih članov. Sicer je variabilnost pri tem 

odgovoru precej visoka (SD=1,06). Vendar pa je potrebno zavedanje, da so tudi tovrstne 

informacije ključne za poglobljeno razumevanje otroka. E. Novljan (2004) pravi, da je ocena 

funkcioniranja otroka bolj verodostojna, kadar starši predajo strokovnjakom informacije o 

močnih področjih družine ter potrebah le te.  

 

C) Strategije, ki vključujejo starše v proces pomoči 

 

Tabela 11: Strategije, ki vključujejo starše v proces pomoči 

Strategija M SD Min Max 

Staršem dam aktivnosti za delo doma (domače naloge). 4,18 0,94 1 5 

Starši opazujejo uro dodatne strokovne pomoči. 2,48 0,79 1 5 

Starše aktivno vključujem pri uri dodatne strokovne 

pomoči. 
2,54 0,95 1 4 

Starše obveščam o vsebini ur dodatne strokovne pomoči. 4,02 0,89 2 5 

V obdobju med timskimi sestanki staršem pisno ali ustno 

posredujem informacije o otrokovem napredku in 

težavah. 

3,90 0,91 1 5 

Starše učim tehnik in strategij dela z otrokom za delo 

doma. 
3,76 0,77 2 5 

Skupaj s starši zastavimo cilje individualiziranega 

programa. 
3,50 1,28 1 5 

Skupaj s starši evalviramo individualiziran program. 4,44 0,88 1 5 

 

Iz aritmetičnih sredin pogostosti uporabe posameznih strategij lahko vidimo, da je pogosto 

uporabljena strategija skupno evalviranje individualiziranega programa (M=4,44), ki ji sledi 

strategija dajanja aktivnosti za delo doma (M=4,18). Iz tabele razberemo, da se starši redko 

aktivno vključujejo pri urah dodatne strokovne pomoči (M=2,54) in je skoraj nikoli ne 

opazujejo (2,48). 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da je skupna evalvacija pogosto uporabljena strategija s strani 

logopedov surdopedagogov, ki starše vključuje v proces pomoči. Davis (2005) navaja, da je 

potrebno starše vključevati v vse faze pomoči, v kar je všteta tudi evalvacija dela, ki 

strokovnjaku omogoča, da vrednoti učinkovitost dela. 

 

M. Končar (1997) kot eno izmed nalog strokovnjaka poleg skupnega evalviranja programa 

izpostavlja tudi njegovo skupno pripravo. V naših rezultatih lahko vidimo, da logopedi 

surdopedagogi s starši pogosteje evalvirajo program (M=4,44), kot pa pripravljajo in zastavljajo 
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njegove cilje (M=3,50). Predvidevamo, da so nekateri starši otrok, ki prejemajo dodatno 

strokovno pomoč logopedov surdopedagogov, zgolj prejemniki informacij že pripravljenih 

ciljev. To se sklada z izsledki iz strokovne literature. Hammitte in Nelson (2001) navajata, da 

se kljub temu, da starši morajo biti vključeni v pripravo individualiziranega programa, pogosto 

zgodi, da so zgolj prejemniki informacij o tem, kar se strokovnjakom zdi, da je najboljše za 

otroka in za družino. Pri odgovorih na to vprašanje je sicer prisotna precejšnja variabilnost 

(SD=1,28).  

  

Cilji se predstavijo na prvem srečanju strokovne skupine ob začetku šolskega leta. Ker so 

sestanki strokovne skupine najpogostejši način sodelovanja, se takrat najbrž pogosto logoped 

surdopedagog tudi prvič sreča z otrokovimi starši. Tako jih v sam proces izdelave ciljev niti ne 

more aktivno vključevati. 

 

Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) kot enega izmed temeljnih lastnosti partnerstva navajajo 

enakost partnerstva. Partnerji imajo enake možnosti vplivati na odločitve, ki zadevajo otroka. 

Tudi ostali številni avtorji (Hornby, 2000; Beguš, 2012; Novljan, 2004) navajajo, da je v okviru 

partnerstva nujno vzajemno, skupno odločanje o za otroka pomembnih ciljih, Tako bi bilo na 

podlagi rezultatov našega vzorca pri delu mobilnih logopedov surdopedagogov v namen 

okrepitve partnerstva potrebno pogostejše vključevanje staršev v samo pripravo ciljev 

individualiziranega programa in soodločanje v zvezi z njimi. Rešitev za to bi bila stalna 

prisotnost staršev predvsem na uvodnih in začetnih obravnavah, ko logoped surdopedagog 

spoznava otroka, kar bi omogočilo prenos informacij in vzajemno začetno odločanje o bistvenih 

in ključnih ciljih dela, ki so kasneje opredeljeni kot cilji individualiziranega programa. 

 

V našem vzorcu je pogosta tudi uporaba strategije dajanja aktivnosti za delo doma, kar je 

primerljivo tudi z raziskavo iz tujine. Watts Pappas, McLeod, McAllister in McKinnon (2008) 

so proučevali vključevanje staršev v logopedsko obravnavo in ugotovili, da je najpogostejši 

način vključevanja staršev s strani logopedov nudenje domačih aktivnosti, saj brez teh ne 

moremo pričakovati bistvenega napredka. Tudi Bowen in Cupples (2004) navajata, da domače 

aktivnosti omogočijo vajo in priložnost za generalizacijo na novo naučenih spretnosti za otroka 

in za družino.  

 

Domače aktivnosti so zelo pomembne v procesu rehabilitacije, če želimo, da pride do napredka. 

Aktivnosti, kot so vaje izreke glasov ter slušnega razlikovanja, skupno branje knjig, 

spodbujanje komunikacije v interakcijski igri, spodbujanje komunikacije v dnevnih rutinah, so 

ključnega pomena. Nujna je vsakodnevna repeticija, kar omogoči ravno sodelovanje in 

vključevanje staršev. 

 

Beguš (2012) navaja, da je za partnerstvo pomembno vključevanje staršev v neposredno delo. 

V našem vzorcu je uporaba strategij, ki bi to omogočile, redko prisotna. Pri delu mobilnih 

logopedov surdopedagogov sta najredkeje prisotni strategiji opazovanje ure dodatne strokovne 

pomoči ter vključevanje staršev pri uri dodatne strokovne pomoči. Glede na to, da smo 

ugotovili, da je najredkeje uporabljen način sodelovanja neposredno na urah dodatne strokovne 

pomoči, je to tudi pričakovan rezultat.  
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D) Strategije, ki spodbujajo komunikacijo s starši 

 

Tabela 12: Strategije, ki spodbujajo komunikacijo 

Strategija M SD Min Max 

Skupaj s starši se na prvem srečanju dogovorimo o obliki 

sodelovanja. 
4,60 0,53 3 5 

Staršem predstavim možnosti različnih oblik in načinov 

sodelovanja. 
4,38 0,83 2 5 

Sestankom se prilagajam glede na želje in razpoložljivost 

staršev. 
4,20 0,93 1 5 

Na timskih sestankih starše spodbujam k izmenjavi 

svojih izkušenj in mnenj. 
4,52 0,58 3 5 

Starše spodbujam k sodelovanju. 4,58 0,57 3 5 

Starše povabim na ure dodatne strokovne pomoči. 3,70 1,18 1 5 

Sproti preverjam, če starši razumejo informacije glede 

otrokovega govorno-jezikovnega statusa. 
3,96 0,75 2 5 

Pri komuniciranju s starši se izogibam uporabi strokovne 

terminologije. 
4,28 0,73 3 5 

 

Iz tabele lahko razberemo, da sta najpogosteje uporabljeni strategiji, ki spodbujata 

komunikacijo s starši, skupni dogovor o obliki sodelovanja na prvem srečanju s starši (M=4,60) 

ter spodbujanje staršev k sodelovanju (M=4,58). Uporaba obeh strategij se pojavlja zelo 

pogosto. Sledita jima spodbujanje staršev k izmenjavi izkušenj in mnenj na timskih sestankih 

(M=4,52, kar se nagiba k zelo pogosto) ter predstavitev možnosti različnih oblik in načinov 

sodelovanja (M=4,38, kar se nagiba k pogosto).  

 

Skupni dogovor o obliki sodelovanja je po A. C. Morrison (2008) nujno potreben že na začetku 

izobraževanja. Mobilni logopedi surdopedagogi, zajeti v naš vzorec, se na prvem srečanju zelo 

pogosto skupaj s starši dogovorijo, kako bodo sodelovali. To je pomemben vidik, ki ustvarja 

učinkovito sodelovanje, saj odločitev staršev o obliki sodelovanja gotovo vpliva na večjo 

verjetnost, da bo potekala potrebna komunikacija.  

 

Spodbujanje sodelovanja s strani strokovnih delavcev je eden izmed vidikov sodelovalnega 

odnosa, to strategijo pa zelo pogosto uporabljajo tudi mobilni logopedi surdopedagogi, 

vključeni v raziskavo. Starše, ki se sami ne vključujejo v proces pomoči, je potrebno dodatno 

spodbuditi k sodelovanju. Hoover-Dempsey in Sandler (2005, v Griselda in Tunjungsari, 2015) 

navajata, da so povabila k sodelovanju in vključevanju dejavnik, ki vpliva na participacijo 

staršev, ta pa lahko izhajajo iz otrok, ustanove ali strokovnih delavcev. 

 

Sklenemo lahko, da logopedi surdopedagogi v praksi prevzemajo vlogo pobudnikov v 

sodelovalnem odnosu s starši. Spodbude so tiste, ki staršem pokažejo, da je strokovnjakom mar 

za odnos in da so vanj dobrodošli in zaželeni.  
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Najredkeje mobilni logopedi surdopedagogi vabijo starše na ure dodatne strokovne pomoči, 

vendar to strategijo v povprečju še vedno uporabljajo pogosto (M=3,70), a je variabilnost pri 

tem odgovoru najvišja (SD=1,18). Glede na rezultate raziskave si želijo več neposrednega dela 

s starši na obravnavi, tukaj pa lahko vidimo, da jih najbrž s tem namenom na ure tudi povabijo.  

 

4.2.3. UČINKI SODELOVANJA S STARŠI 

 

A) Učinki sodelovanja za otroka 

 

Tabela 13: Učinki sodelovanja za otroka 

Učinek M SD Min Max 

Sodelovanje s starši vpliva na večjo motivacijo otrok. 4,28 0,81 2 5 

Sodelovanje s starši izboljša otrokov občutek varnosti. 4,16 0,82 2 5 

Sodelovanje s starši pozitivno vpliva na razvoj in 

napredek otroka. 
4,64 0,53 3 5 

Sodelovanje s starši omogoča otroku generalizirati 

naučeno. 
4,50 0,68 3 5 

Sodelovanje s starši omogoča uporabo enakih strategij 

dela z otrokom doma in na urah dodatne strokovne 

pomoči ter s tem prenos pomoči v domače okolje. 

4,68 0,47 4 5 

 

Glede na aritmetične sredine dobljenih podatkov se logopedi surdopedagogi najbolj strinjajo z 

učinkom uporabe enakih strategij dela doma in na urah dodatne strokovne pomoči (M=4,68). 

Sledi mu pozitiven vpliv na razvoj in napredek otroka (M=4,64). Kot lahko vidimo iz tabele, se 

logopedi surdopedagogi z vsemi navedenimi učinki močno strinjajo (aritmetične sredine 

strinjanja z učinki so večje od 4). 

 

Uporaba enakih strategij dela z otrokom doma in v ustanovi je eden izmed pomembnih učinkov, 

ki je izpostavljen tudi v literaturi. Po VEYLDF (2017) lahko velike razlike v domačem delu ter 

delu v ustanovi, v katero je otrok vključen, negativno vplivajo na učenje. Obojestranska 

podpora ustanove, kakor domačega okolja, ima definitivno pomemben učinek na uspeh in 

napredek otroka. 

 

Različne raziskave (NASEN, 2000, v Kavkler, 2008) kažejo povezanost med uspehom na 

področju vzgoje in izobraževanja in sodelovanjem staršev s strokovnjaki. Razvoj in napredek 

je učinek sodelovanja, s katerim se močno strinjajo tudi mobilni logopedi surdopedagogi v 

praksi. 

 

Dale (1996, v Kodrič, 2012) kot enega izmed namenov vključevanja staršev navaja tudi 

generalizacijo spretnosti v različnih situacijah, ne zgolj v vrtcu, šoli ali ambulanti, ter ohranjanje 

teh spretnosti v času. Logopedi surdopedagogi, zajeti v naš vzorec, se močno strinjajo tudi s 

tem učinkom. Ni nujno, da otrok spretnosti, ki jih usvoji na urah dodatne strokovne pomoči, 
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prenese tudi v vrtčevske oziroma šolske ter vsakodnevne situacije, to pa je pravzaprav cilj vsake 

obravnave. Tesno sodelovanje zagotavlja večje možnosti za prenos znanja. 

 

Spodbudno je, da logopedi surdopedagogi tako visoko vrednotijo učinke. Tovrstno zavedanje 

prednosti sodelovanja za otroke jih gotovo dodatno motivira in usmerja v sodelovanje s starši. 

 

B) Učinki sodelovanja za starše 

 

Tabela 14: Učinki sodelovanja za starše 

Učinek M SD Min Max 

Sodelovanje s starši jih opolnomoči za delo z otrokom. 4,38 0,70 3 5 

Sodelovanje s starši vpliva na njihovo večje zadovoljstvo 

nad storitvijo. 
4,16 0,87 2 5 

Sodelovanje s starši izboljša njihov občutek lastne 

kompetentnosti. 
4,36 0,63 3 5 

Sodelovanje s starši vpliva na njihovo pozitivnejšo 

percepcijo otroka. 
4,16 0,82 2 5 

Sodelovanje s starši vpliva na njihovo večjo motivacijo 

za vključevanje v intervencijo. 
4,22 0,91 1 5 

 

Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek sodelovanja za starše 

opolnomočenje za delo z otrokom (M=4,38) ter izboljšanje občutka lastne kompetentnosti 

(M=4,36). Kot vidimo iz tabele, se logopedi surdopedagogi močno strinjajo z vsemi navedenimi 

učinki, saj aritmetične sredine znašajo nad 4. 

 

Po VEYLDF (2017) ima partnerski odnos s starši pomembno vlogo pri opolnomočenju družine. 

Strokovnjak pomaga družinam uvideti, kako pomembni so v otrokovem življenju. Kadar je 

vzpostavljeno sodelovanje, so starši bolj zadovoljni nad storitvijo, doživljajo močnejši občutek 

lastne učinkovitosti in pozitivneje zaznavajo otroka. 

 

Logopedi surdopedagogi v raziskavi učinkov sodelovanja ne vidijo zgolj pri otrocih ali pri 

njihovem delu, temveč jih vidijo tudi za starše otrok s posebnimi potrebami. 

 

C) Učinki sodelovanja za logopede surdopedagoge 

 

Tabela 15: Učinki sodelovanja za logopede surdopedagoge 

Učinek M SD Min Max 

Sodelovanje s starši mi omogoča celostni vpogled v 

funkcioniranje otroka. 
4,52 0,54 3 5 

Sodelovanje s starši omogoča ustrezneje in primerneje 

zastaviti cilje. 
4,38 0,67 3 5 

Sodelovanje s starši omogoča kvalitetnejšo evalvacijo 

ciljev. 
4,26 0,60 3 5 
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Učinek M SD Min Max 

Sodelovanje s starši mi omogoča lažje razumevanje 

otroka. 
4,60 0,57 3 5 

Sodelovanje s starši omogoča boljšo oceno vpliva 

intervencije na otroka. 
4,32 0,68 2 5 

 

Kot lahko vidimo, se respondenti močno strinjajo z vsemi navedenimi učinki za logopede 

surdopedagoge, saj so aritmetične sredine vseh postavk zelo visoke (nad 4). Najbolj se strinjajo, 

da je učinek sodelovanja s starši lažje razumevanje otroka (M=4,60), ki mu sledi celostni 

vpogled v funkcioniranje otroka (M=4,52). Temu sledijo ustreznejša in primernejša zastava 

ciljev (M=4,38), boljša ocena vpliva intervencije na otroka (M=4,32) ter kvalitetnejša 

evalvacija ciljev (M=4,26). 

 

O'Shea in O'Shea (2001) navajata, da starši nudijo strokovnjakom informacije, ki lahko 

pojasnjujejo določena vedenja otrok in omogočijo razumevanje. Mobilni logopedi 

surdopedagogi v naši raziskavi se glede na aritmetične sredine najbolj strinjajo ravno s tem 

učinkom. Močno se strinjajo tudi, da jim sodelovanje omogoči celostni vpogled v 

funkcioniranje otroka. M. Kavkler (2008) navaja, da strokovnjaki od staršev prejmejo 

informacije glede vrednot ter prioritet družine, otrokovem funkcioniranju izven šolskega 

okolja, primanjkljajih ipd. Torej informacije, ki so jim na obravnavah prikrite ter do njih ne 

morejo dostopati. S prejemom tovrstnih podatkov, ki ga omogoča sodelovanje, otroka prav 

gotovo lažje razumejo ter dobijo globlji vpogled v njegovo funkcioniranje. 

 

Udeleženci naše raziskave se sicer močno strinjajo tudi z ostalimi učinki, ki jih ima sodelovanje 

za njihovo delo.  

 

4.2.4. OVIRE PRI SODELOVANJU 

 

A) Ovire s strani staršev 
 

Tabela 16: Ovire s strani staršev 

Ovira M SD Min Max 

Kulturne in jezikovne razlike. 3,14 0,93 1 5 

Znižana motivacija in interes staršev. 4,02 0,77 3 5 

Prepričanje staršev, da je strokovnjakova naloga, da 

pomaga premostiti težave. 
4,16 0,74 3 5 

Časovna preobremenjenost in prezaposlenost staršev. 4,12 0,69 2 5 

Nižji socialno-ekonomski položaj družine. 3,52 0,97 1 5 

Nepriznavanje motnje s strani staršev. 3,24 0,92 1 5 

 

Najpogostejša ovira s strani staršev je po mnenju logopedov surdopedagogov prepričanje, da je 

strokovnjakova naloga, da pomaga premostiti težave (M=4,16, kar inklinira k pogosto). Pogosti 

oviri sta tudi časovna preobremenjenost in prezaposlenost staršev (M=4,12) ter znižana 
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motivacija in interes staršev (M=4,02) Redki oviri sta nepriznavanje motnje s strani staršev 

(M=3,24) ter kulturne in jezikovne razlike (M=3,14). 

 

Vidimo lahko, da se v praksi pogosto dogaja, da starši otrok s posebnimi potrebami menijo, da 

je naloga logopeda surdopedagoga, da pomaga premostiti težave. Tovrstni rezultat se sklada 

tudi z raziskavo, izvedeno v tujini. V študiji Watts Pappas, McLeod, McAllister in McKinnon 

(2008), izvedeni na vzorcu 277 logopedov, so nekateri izmed logopedov izpostavili, da so ovira 

pri sodelovanju stališča in pričakovanja staršev. Nekateri starši so namreč mnenja, da je 

logopedova naloga, da popravi problem. Menimo, da še posebej pri dodatni strokovni pomoči, 

kjer strokovnjak otroka prevzame v ustanovi, starši lažje otroka prepustijo logopedom 

surdopedagogom, saj za izvajanje ur ne potrebujejo biti prisotni ali dejavno udeleženi. 

 

Kot pogosta ovira pri sodelovanju s strani staršev pa se je v naši raziskavi izkazala tudi časovna 

preobremenjenost in prezaposlenost staršev. Liontos (1992, v Esler, Godber in Christenson, 

2002) navaja, da so težave zaradi preobremenjenosti, ki izhajajo iz pomanjkanja časa, težav 

glede varstva preostalih otrok v družini, težav s prevozom v ustanovo, delovnega časa ipd. tiste, 

ki negativno vplivajo na sodelovanje med ustanovo in domom.  

 

Pomanjkanje časa s strani staršev je zaradi specifičnosti mobilnega dela in nefleksibilnosti 

storitev še toliko bolj v ospredju, saj so takrat pogosto okupirani s službenimi obveznostmi. 

Vsekakor pa je potrebno na tem mestu izpostaviti, da bi bilo potrebno za poglobljeno 

razumevanje ovir s strani staršev raziskati tudi njihove poglede. 

 

B) Ovire s strani logopedov surdopedagogov 

 

Tabela 17: Ovire s strani logopedov surdopedagogov 

Ovira M SD Min Max 

Manjša zainteresiranost za sodelovanje s starši. 2,26 0,94 1 4 

Neizkušenost na področju dela s starši. 2,88 1,24 1 5 

Skromnejše znanje na področju sodelovanja s starši. 2,80 1,21 1 5 

Skromnejše znanje na posameznem strokovnem 

(govorno-jezikovnem) področju. 
2,60 1,05 1 5 

Manjša samozavest pri delu s starši. 2,74 1,29 1 5 

 

Najpogostejša ovira pri sodelovanju s starši, ki izhaja iz logopedov surdopedagogov, je 

neizkušenost na področju dela s starši (M=2,88, kar se nagiba k redko), ki ji sledi skromnejše 

znanje na področju sodelovanja s starši (M=2,80). Najredkejša ovira pri sodelovanju je manjša 

zainteresiranost za sodelovanje s starši (M=2,26, torej skoraj nikoli). 

 

Pomembno je, da so vsi strokovnjaki, med njimi tudi logopedi surdopedagogi, v prvi vrsti 

zainteresirani za sodelovanje s starši. Brez tega je sodelovanje že v začetku obsojeno na 

neuspeh. Mobilni logopedi surdopedagogi so na podlagi pridobljenih rezultatov zainteresirani 

za sodelovanje, kar je dobra osnova za grajenje partnerskih, sodelovalnih odnosov. Interes 

strokovnih delavcev je pomemben, ker si starši želijo sodelovati. E. Novljan (2004) poudarja, 
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da je eno izmed pričakovanj staršev v zvezi z zgodnjo obravnavo sodelovanje v intervenciji. 

Tudi Westling (1997, v Smith, Gartin, Murdick in Hilton, 2006) v povzetku rezultatov študij, 

povezanih s področjem vključevanja staršev otrok s posebnimi potrebami, navaja, da si starši 

otrok s posebnimi potrebami v splošnem želijo več vključevanja v izobraževanje kakor starši 

otrok brez posebnih potreb in redno komunikacijo med njimi in strokovnimi delavci. 

 

Ovire, ki so se v našem vzorcu izkazale kot najpogostejše, so zaradi visoke variabilnosti 

odgovorov podrobneje diskutirane v pregledu hipoteze 15. 

 

C) Ovire s strani delovnega mesta 

 

Tabela 18: Ovire s strani delovnega mesta 

Ovira M SD Min Max 

Pomanjkanje časa. 3,74 1,19 1 5 

Prezaposlenost. 3,78 1,15 1 5 

Pomanjkanje podpore vodstva ter šolskega/vrtčevskega 

osebja pri uresničevanju sodelovanja s starši. 
2,48 1,25 1 5 

Pomanjkanje strokovnih diskusij na temo sodelovanja s 

starši v vrtčevskih/šolskih timih in na pedagoških 

konferencah. 

3,08 1,19 1 5 

Pomanjkanje finančnih sredstev. 2,34 1,26 1 5 

 

Najpogostejši oviri pri sodelovanju s starši s strani delovnega mesta sta prezaposlenost 

(M=3,78, kar se nagiba k pogosto) ter pomanjkanje časa (M=3,74, prav tako pogosto). Skoraj 

nikoli prisotna ovira pa je pomanjkanje finančnih sredstev (M=2,34). 

 

Hornby (2000) navaja, da vključevanje staršev zahteva od strokovnjaka več dela in časa, pri 

čemer se je potrebno vprašati, če strokovnjaki to zmorejo, ter razmisliti o možnostih 

zagotavljanja dodatnih človeških virov. Pogosta ovira v našem vzorcu je poleg prezaposlenosti, 

ki jo omenja avtor, tudi pomanjkanje časa. To je skladno z raziskavo, ki so jo izvedli Watts 

Pappas, McLeod, McAllister in McKinnon (2008). Na vzorcu 277 logopedov so ugotovili, da 

se težave pri sodelovanju s starši pogosteje pojavljajo pri logopedih, zaposlenih v šolskem 

sistemu, saj so prisotne časovne stiske.  

 

Partnerski model sodelovanja velja izmed vseh, ki jih opredeljujejo avtorji, kot najbolj zaželen 

model. Po avtorici Pšunder (2011) je ta model v praksi težko uresničevati, ker so prisotne 

časovne stiske strokovnih delavcev. Te doživljajo tudi mobilni logopedi surdopedagogi, 

vključeni v našo raziskavo. Tako bi bilo za izboljšanje sodelovanja smiselno razmisliti o 

rešitvah. 
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4.2.5. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE SODELOVANJA S 

STARŠI 

 

A) Predlogi mobilnih logopedov surdopedagogov za izboljšanje sodelovanja s starši 

 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 22 mobilnih logopedov surdopedagogov (44% 

udeleženih v raziskavo). Nekateri so navedli več predlogov. Skupno število vseh odgovorov 

znaša 29. 

 

Tabela 19: Predlogi mobilnih logopedov surdopedagogov za izboljšanje sodelovanja 

Predlog f f% 

Izobraževanja za starše in logopede surdopedagoge. 7 12 

Izboljšanje organizacijsko – finančnega vidika dela 7 12 

Lastnosti logopeda surdopedagoga (dostopnost, strokovnost, razumevanje, 

strokovnost, odkritost, empatičnost, uvid in pohvala truda staršev, nudenje 

oblik sodelovanja). 

6 11 

Prisotnost staršev na urah DSP. 5 9 

Supervizija. 2 3 

Sodelovanje kot dolžnost staršev. 1 2 

Več interesa s strani staršev. 1 2 

Brez odgovora. 28 49 

Skupaj 57 100 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je eden izmed najpogostejših predlogov mobilnih logopedov 

surdopedagogov za izboljšanje sodelovanja povezan z izobraževanji za starše in logopede 

surdopedagogi (12%). Podrobneje predstavljeni odgovori: 

- več izobraževanj na to temo, 

- izobraževanja o komunikaciji s starši, prepoznavanje tipov staršev, sporočanje slabih 

novic, 

- ozaveščanje staršev s predavanji in delavnicami, da bi te seznanili s pomenom 

sodelovanja in njihovi vlogi, 

- izobraževanje in osveščanje staršev, 

- izobraževanja o tehnikah in metodah sodelovanja s starši, predlogih, kako jih vključevati 

in spodbujati,  

- organizacija predavanj in delavnic za starše, 

- izobraževanje že v času študija (timsko delo). 

 

Izobraževanja in dodatna usposabljanja na temo sodelovanja s starši ozaveščajo o vlogi 

partnerjev, pomenu sodelovanja in o načinih in strategijah, kako vzpostavljati odnos, da je ta 

čim bolj učinkovit. Tudi v strokovni literaturi najdemo informacije o pomenu izobraževanj. D. 

Intihar in M. Kepec (2002) kot eden izmed dejavnikov, ki vpliva na sodelovanje, navajata ravno 

izobraževanja strokovnih delavcev. Strokovni delavci, ki se jih udeležujejo, so namreč bolj 

odprti in sproščeni. Izpostavljata še pomen skupnih izobraževanj strokovnih delavcev in 
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staršev, ki omogočajo obojestransko učenje spretnosti sodelovanja ter razumevanje lastne 

vloge.  

 

Izobraževanja vplivajo na ozaveščanje tako logopedov surdopedagogov kot staršev. Dobro pa 

je, da del ozaveščanja staršev prevzamejo tudi logopedi in surdopedagogov in jim pojasnijo, 

zakaj je pomembno, da se vključujejo v delo. Tudi Watts Pappas, McAllister in McLeod (2016) 

pravijo, da je pogovor s starši o prednostih njihovega vključevanja za otroke ena izmed 

najpomembnejših strategij, ki družine spodbudi k participaciji. 

 

Logopedi surdopedagogi predlagajo tudi izboljšanje organizacijsko-finančnega vidika dela 

(12%): 

- pogovorne ure plačane in štete v delovni čas logopeda surdopedagoga, 

- starši velikokrat ne morejo priti na sestanke zaradi službenih obveznosti, zato se je 

potrebno z njimi za srečanje dogovoriti izven termina, kar je ob pretirani zaposlenosti in 

preobremenjenosti težko izvedljivo, 

- sistemska ureditev glede delovnega mesta mobilnega logopeda surdopedagoga, 

- manjše število ur DSP na enega logopeda, 

- manjši normativi glede števila obravnav, ki jih morajo izvesti v tednu, 

- manj obravnavanih otrok, 

- zagotavljanje prostora s strani ustanov, objava ustanov o času izvajanja 

govorilnih/pogovornih ur. 

 

Logopedi surdopedagogi se morajo za srečanja s starši pogosto dogovoriti tudi izven delovnika 

v popoldanskem času. Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) sicer navajajo, da delo, ki presega 

tisto, kar mora delavec narediti na osnovi zakona, vpliva na boljšo pripravljenost staršev na 

sodelovanje, saj začutijo, da strokovni delavec ne dela samo za plačilo. Vendar pa se tu pojavi 

vprašanje, kako pogosto so strokovni delavci pripravljeni in zmožni to narediti glede na 

siceršnjo prezaposlenost in pomanjkanje časa. Tako bi bila smiselna uvedba organizacijskih 

sprememb, ki bi že v osnovi omogočile logopedu surdopedagogu razbremenitev in posvečanje 

več svojega časa otrokom ter njihovim staršem, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč. Manjši 

normativi glede števila obravnav, ki bi jih morali logopedi surdopedagogi izvesti v tednu, bi 

zagotovo omogočili več časa za delo z otrokovimi starši. S sprostitvijo urnika, vezanega na 

individualno delo, bi lažje prilagajali svoje termine glede na potrebe in želje staršev in jih morda 

večkrat sprejeli na pogovorni uri oziroma na uri dodatne strokovne pomoči. Smiselno bi bilo, 

da bi bile pogovorne ure financirane in vštete v delovni čas logopedov surdopedagogov v 

mobilni službi.  

 

Logopedi surdopedagogi kot predlog navajajo tudi opiranje na pozitivne lastnosti logopeda 

surdopedagoga (11%). Podrobneje predstavljeni odgovori: 

- uvid in pohvala truda staršev, 

- vživetje v situacijo staršev, 

- dostopnost, strokovnost, razumevanje, 

- starši imajo možnost vpliva na obliko sodelovanja, ki jo ponudi logoped surdopedagog, 

- strokovnost in odkritost, 
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- ponudba staršem več oblik sodelovanja. 

 

Hornby (2000) navaja, da so ključne naravnanosti strokovnega delavca, ki so potrebne za 

razvijanje partnerskega odnosa, pristnost, spoštljivost ter empatičnost, torej lastnosti, ki jih 

navajajo tudi logopedi surdopedagogi v naši raziskavi. Tudi D. Intihar in M. Kepec (2002) 

navajata, da je za sodelovanje pomemben odnos strokovnih delavcev do staršev. Po avtoricah 

ima kakovosten odnos temelje v zaupanju, sprejemanju drug drugega ter v konstruktivno 

naravnanem reševanju morebitnih problemov. 

 

Logopedi surdopedagogi kot predlog navajajo tudi prisotnost staršev na urah dodatne strokovne 

pomoči (9%). Podrobneje predstavljeni odgovori: 

- bilo bi dobro, če bi se določil fond ur, na katerih bi starši morali biti prisotni, če bi želeli, 

da se dodatna strokovna pomoč še naprej izvaja, 

- idealno bi bilo, če bi bili starši tedensko ali mesečno prisotni, vendar se zaradi 

dopoldanskega časa izvajanja dodatne strokovne pomoči te možnosti poslužuje malo 

staršev, 

- starši bi morali biti tedensko prisotni na uri dodatne strokovne pomoči, namesto tega pa 

zvezki ostajajo v ustanovah, starši pa odgovornost prenašajo na logopeda - ob 

vključevanju staršev pri urah bi ti postali bolj kompetentni in motivirani za delo doma, 

- starši bi morali biti večkrat prisotni na urah dodatne strokovne pomoči, kar je zaradi 

narave dela pogosto težko, saj so starši v službah, s strani ustanov pa je mobilno izvajanje 

dodatne strokovne pomoči razumljeno kot delo z otrokom,  

- starši bi morali biti prisotni na urah, kjer bi jim logopedi surdopedagogi lahko pokazali 

in razložili določene vaje, da bi jih lahko izvajali sami doma.  

 

Predhodno je že bilo izpostavljeno, zakaj je še posebej na področju logopedsko 

surdopedagoškega mobilnega dela smiselno in zaželeno, da so starši prisotni na obravnavah. Iz 

odgovora enega izmed respondentov smo prejeli predlog, kako bi se tovrsten način sodelovanja 

lahko dodatno spodbudil. Navaja možnost opredelitve fonda ur, na katerih bi morali starši biti 

prisotni, če bi želeli, da se dodatna strokovna pomoč še naprej izvaja. Menimo, da bi s tem starši 

bili ne glede na ovire primorani poiskati rešitve in možnosti za udeleževanje ur, na drugi strani 

pa bi se povečalo tudi zadovoljstvo logopedov surdopedagogov v povezavi s sodelovanjem in 

vključevanjem staršev neposredno na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

Ostali predlogi logopedov surdopedagogov so povezani s supervizijo (3%), sodelovanjem kot 

dolžnost staršev (2%) ter povečanim interesom s strani staršev (2%).  

 

4.3. PREGLED HIPOTEZ 
 

4.3.1. HIPOTEZA 1 

 

 Hipoteza 1: Najpogostejši način sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši 

je sodelovanje na sestankih strokovne skupine. 
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Hipotezo smo statistično preverili z uporabo Friedman testa.  

 

Tabela 20: Rezultati Friedman testa - hipoteza 1 

Način sodelovanja Povprečni rang 

Zvezek 5,26 

Elektronska pošta 3,23 

Telefon 5,06 

Sestanki strokovne skupine 5,88 

Posredniki 3,45 

Dodatna strokovna pomoč 2,45 

Pogovorne/govorilne ure 2,67 

2 137,07 

Stopnje prostosti 6 

p 0,00 

 

Ničelna hipoteza pravi, da je distribucija pogostosti uporabe načinov sodelovanja enaka. Na 

podlagi rezultatov testa (p=0,00) hipotezo zavrnemo. Glede na naše podatke in glede na 

povprečne range vseh uporabljenih strategij vidimo, da je najpogostejši način sodelovanja 

mobilnih logopedov surdopedagogov s starši na sestankih strokovne skupine. Tako hipotezo 1 

potrdimo. 

 

Sestanki strokovne skupine so po navadi organizirani trikrat v šolskem letu. Na prvem sestanku 

se predstavijo zastavljeni cilji individualiziranega programa, prilagoditve dela in ostale 

posebnosti, na drugem in tretjem sestanku pa se evalvira opravljeno delo. Starši so po M. 

Kavkler (2008) enakovredni člani tima pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami. S tem 

so tudi sami del strokovne skupine in se organiziranih sestankov v večini udeležujejo. Razlog 

za to, da so sestanki statistično pomembno najpogostejši način sodelovanja mobilnih logopedov 

surdopedagogov s starši vidimo v tem, da so ti zakonsko predpisani. S tem se jih logopedi 

surdopedagogi ter starši praviloma udeležujejo ne glede na morebitne ovire, ki v preostanku 

šolskega leta otežujejo pogostejše sodelovanje preko drugih načinov sodelovanja.  

 

4.3.2. HIPOTEZA 2 

 

 HIPOTEZA 2: Po mnenju mobilnih logopedov surdopedagogov je način sodelovanja s 

starši, ki bi ga bilo potrebno okrepiti, sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

Hipotezo smo statistično preverili z uporabo 2 testa. 

 

Tabela 21: Rezultati Hi-kvadrat testa - hipoteza 2 

2 Stopnje prostosti p 

70,011a 7 0,000 
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Ničelna hipoteza pravi, da sta spremenljivki neodvisni. Na podlagi rezultatov testa (p=0,000) 

hipotezo ovržemo. V našem vzorcu je najpogostejši način, ki bi ga bilo potrebno okrepiti, 

sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči (f=34). Tako hipotezo 2 potrdimo in kaže na 

željo po aktivnejšem, partnerskem sodelovanju s starši. 

 

Muma (1998, v Finley, 2012) je izpostavil, da otroci pogosto bolje sodelujejo, kadar so starši 

prisotni na obravnavah, saj želijo svojim staršem pokazati spretnosti izvajanja nalog, poleg tega 

pa se tudi starši lahko naučijo tehnik dela z otroka in postajajo aktivneje vključeni v 

premagovanje otrokovih primanjkljajev.  

 

V teoretičnem delu smo predstavili tri raziskave na področju prisotnosti staršev na logopedskih 

obravnavah (Pamplona, Ysunza in Urióstegui,1996; Fudala, England in Ganoung, 1972; 

Millard, Nicholas in Cook, 2008). Prav vse izmed teh so različnih vzorcih in patologijah otrok 

ugotovile, da prisotnost staršev na obravnavah pomembno vpliva na napredek otroka na 

področju govora in jezika. Zato nas ne preseneča, da si mobilni logopedi surdopedagogi želijo 

najbolj okrepiti ravno ta način. Kadar so starši prisotni na obravnavah lahko preko opazovanja 

metod dela in konkretnih nasvetov, napotkov ter pogovorov z mobilnimi logopedi 

surdopedagogi postanejo tudi sami bolj kompetentni pri spodbujanju razvoja otroka, kar poveča 

možnosti za njegov razvoj in napredek. Kot večina strokovnjakov na področju zgodnje 

obravnave, si tudi logopedi surdopedagogi želijo najbolje za svoje kliente – učinkovito in čim 

hitrejšo rehabilitacijo, ki pa je bistveno bolj dosegljiva, ko se aktivneje in v pravi obliki 

vključijo tudi starši. 

 

4.3.3. HIPOTEZA 3 

 

 HIPOTEZA 3: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira starše, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z daljšo delovno 

dobo.  

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki informira starše glede na 

delovno dobo, smo uporabili Mann-Whitney U test. Primerjali smo skupini mobilnih logopedov 

surdopedagogov, zaposlenih 0 – 10 let ter 11 let ali več. 
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Tabela 22: Izidi  Mann-Whitney U testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, 

ki informira starše, glede na delovno dobo 

Strategija Delovna doba R U p 

Staršem razložim otrokove primanjkljaje in 

potrebe. 

0 – 10 let 23,75 
247,500 0,230 

11 let ali več 28,13 

Organiziram izobraževanja za starše na 

temo otrokovega primanjkljaja. 

0 – 10 let 21,72 
186,500 0,019 

11 let ali več 31,18 

Organiziram delavnice za starše na temo 

otrokovega primanjkljaja. 

0 – 10 let 22,43 
208,000 0,056 

11 let ali več 30,10 

Staršem razložim proces tipičnega 

govorno-jezikovnega razvoja. 

0 – 10 let 26,48 
270,500 0,525 

11 let ali več 24,03 

Organiziram podporne skupine za starše. 
0 – 10 let 22,07 

197,000 0,013 
11 let ali več 30,65 

Staršem dam zloženke v povezavi z 

otrokovim primanjkljajem. 

0 – 10 let 24,43 
268,000 0,512 

11 let ali več 27,10 

Staršem posredujem spletne strani v 

povezavi z otrokovim primanjkljajem. 

0 – 10 let 24,72 
276,500 0,626 

11 let ali več 26,68 

Staršem posredujem knjižno gradivo v 

povezavi z otrokovim primanjkljajem. 

0 – 10 let 24,48 
269,500 0,523 

11 let ali več 27,03 

 

Izidi preizkusa kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri pogostosti organizacije 

izobraževanj za starše na temo otrokovega primanjkljaja (p = 0,019). Glede na povprečne range 

tovrstno strategijo pogosteje uporabljajo logopedi surdopedagogi, ki so zaposleni 11 let ali več 

(R=31,18). Statistično pomembne razlike so ugotovljene tudi pri pogostosti organizacije 

podpornih skupin za starše (p=0,013), ki jo prav tako pogosteje uporabljajo logopedi 

surdopedagogi, zaposleni dalj časa (R=30,65).  

 

A. C. Morrison (2008) pravi, da je za vključevanje staršev smiselno dajati poudarek tudi drugim 

načinom informiranja, kot so delavnice, usposabljanja za oblike pomoči, videoposnetki, spletne 

strani ipd. Na našem vzorcu smo ugotovili, da v sklopu tovrstnih načinov obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti organizacije izobraževanj za starše na temo otrokovega 

primanjkljaja ter podpornih skupin za starše glede na delovno dobo.  

  

Razlago za statistično pomembne razlike pri uporabi strategije organizacije izobraževanj za 

starše na temo otrokovega primanjkljaja lahko morda najdemo v tem, da so logopedi 

surdopedagogi z daljšo delovno dobo samozavestnejši zaradi več izkušenj in dodatnih 

izobraževanj. Prav tako se logopedi surdopedagogi s krajšo delovno dobo najbrž več časa 

posvečajo sami vsebini dodatne strokovne pomoči oziroma pridobivanju in razvijanju 

spretnosti ter kompetenc za delo z otrokom, zaradi česar redkeje posegajo po dodatnih načinih 

informiranja staršev. Organizacija podpornih skupin za starše je v splošnem najredkeje 

uporabljena strategija, opazimo pa, da jih torej mobilni logopedi surdopedagogi z daljšo 

delovno dobo uporabljajo pogosteje. 
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Glede na rezultate preizkusa lahko hipotezo 3 potrdimo, saj so se statistično pomembne razlike 

pojavile pri dveh strategijah. 

 

4.3.4. HIPOTEZA 4 

 

 HIPOTEZA 4: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira starše, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo na manj 

lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki informira starše glede na 

število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči, smo uporabili Kruskal-Wallis preizkus. 

Primerjali smo tri skupine mobilnih logopedov surdopedagogov glede na število lokacij: 1 – 5 

lokacij, 6 – 10 lokacij ter 11 lokacij ali več. 

 

Tabela 23: Izidi Kruskal-Wallis testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki 

informira starše, glede na število lokacij 

Strategija Število lokacij R 2 p 

Staršem razložim otrokove primanjkljaje in 

potrebe. 

1 – 5 lokacij 30,09 

7,874 0,020 6 – 10 lokacij 27,13 

11 ali več lokacij 17,71 

Organiziram izobraževanja za starše na temo 

otrokovega primanjkljaja. 

1 – 5 lokacij 29,15 

2,212 0,331 6 – 10 lokacij 25,05 

11 ali več lokacij 21,68 

Organiziram delavnice za starše na temo 

otrokovega primanjkljaja. 

1 – 5 lokacij 29,94 

2,717 0,257 6 – 10 lokacij 23,79 

11 ali več lokacij 22,43 

Staršem razložim proces tipičnega govorno-

jezikovnega razvoja. 

1 – 5 lokacij 24,91 

,544 0,762 6 – 10 lokacij 27,21 

11 ali več lokacij 23,89 

Organiziram podporne skupine za starše. 

1 – 5 lokacij 30,03 

4,378 0,112 6 – 10 lokacij 21,66 

11 ali več lokacij 25,21 

Staršem dam zloženke v povezavi z 

otrokovim primanjkljajem. 

1 – 5 lokacij 30,41 

3,222 0,200 6 – 10 lokacij 23,63 

11 ali več lokacij 22,07 

Staršem posredujem spletne strani v povezavi 

z otrokovim primanjkljajem. 

1 – 5 lokacij 30,44 

3,252 0,197 6 – 10 lokacij 22,87 

11 ali več lokacij 23,07 

Staršem posredujem knjižno gradivo v 

povezavi z otrokovim primanjkljajem. 

1 – 5 lokacij 31,62 

5,222 0,073 6 – 10 lokacij 21,53 

11 ali več lokacij 23,46 
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Statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe strategij, ki informirajo starše glede na 

število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči, se pojavljajo pri razlagi otrokovih 

primanjkljajev in potreb (p=0,020). Povprečni rangi kažejo, da tovrstno strategijo pogosteje 

uporabljajo logopedi surdopedagogi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo na 1 – 5 lokacijah 

(R=30,09). To strategijo najredkeje uporabljajo logopedi surdopedagogi, ki delo opravljajo na 

11 ali več lokacijah (R=17,71). Pri ostalih strategijah ne obstajajo statistično pomembne razlike. 

 

Starši otrok s posebnimi potrebami morajo biti seznanjeni s težavami, s katerimi se sooča otrok, 

da njegovo vedenje, funkcioniranje lažje razumejo, sprejmejo in mu hkrati tudi lažje pomagajo. 

Tudi M. Končar (1997) kot eno izmed pomembnih nalog strokovnega delavca pri sodelovanju 

s starši navaja seznanjanje staršev s težavami, s katerimi se sooča otrok. Mobilni logopedi 

surdopedagogi so tisti, ki imajo dolžnost in odgovornost do prenosa informacij staršem v zvezi 

z otrokovim govorno-jezikovnim statusom. Na podlagi našega vzorca vidimo, da logopedi 

surdopedagogi, ki delo izvajajo na manj lokacijah, statistično pomembno pogosteje staršem 

razložijo otrokove primanjkljaje in potrebe. Razlog za obstoječe razlike je morebiti v tem, da 

lahko mobilni logopedi surdopedagogi, ki delo izvajajo na manj lokacijah, zaradi manjše 

mobilnosti in s tem povečane fleksibilnosti več časa posvetijo tudi otrokovim družinam in jim 

pogosteje razložijo primanjkljaje in potrebe otrok. Logopedi surdopedagogi, ki delo opravljajo 

na manj lokacijah, so na teh pogosteje prisotni in imajo morda jasneje določeni urnik prisotnosti 

na posamezni ustanovi, kar daje več priložnosti za sprejem staršev in neposredno razlago 

primanjkljajev in potreb.  

 

Glede na dobljene podatke hipotezo 4 potrdimo, saj se statistično pomembne razlike pojavljajo 

pri eni strategiji. 

 

4.3.5. HIPOTEZA 5 

 

 HIPOTEZA 5: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira logopede surdopedagoge, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z 

daljšo delovno dobo.  

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki informira logopede 

surdopedagoge glede na delovno dobo, smo uporabili Mann-Whitney U test. Primerjali smo 

skupini mobilnih logopedov surdopedagogov, zaposlenih 0 – 10 let ter 11 let ali več. 
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Tabela 24: Izidi  Mann-Whitney U testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, 

ki informira logopede surdopedagoge, glede na delovno dobo 

Strategija Delovna doba R U p 

Starše prosim za strokovna mnenja drugih 

strokovnjakov. 

0 – 10 let 24,48 
269,500 0,513 

11 let ali več 27,03 

Starše povprašam o medicinski zgodovini 

otroka. 

0 – 10 let 24,47 
269,000 0,502 

11 let ali več 27,05 

Starše povprašam o možnostih, ki jih imajo 

za pomoč otroku. 

0 – 10 let 24,83 
280,000 0,662 

11 let ali več 26,50 

Starše povprašam glede močnih in šibkih 

področij otroka. 

0 – 10 let 23,10 
228,000 0,105 

11 let ali več 29,10 

Starše povprašam o močnih področjih in 

potrebah družine 

0 – 10 let 23,87 
251,000 0,310 

11 let ali več 27,95 

Starše povprašam o skrbeh v zvezi z 

otrokom. 

0 – 10 let 25,83 
290,000 0,832 

11 let ali več 25,00 

Starše povprašam o otrokovem vedenju in 

funkcioniranju v domačem okolju. 

0 – 10 let 26,68 
264,500 0,408 

11 let ali več 23,73 

Starše povprašam, kakšna so njihova 

pričakovanja in želje v zvezi z dodatno 

strokovno pomočjo. 

0 – 10 let 25,28 

293,500 0,891 
11 let ali več 25,83 

 

Predpostavljali smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe 

posamezne strategije, ki informira logopede surdopedagoge. Četudi iz povprečnih rangov lahko 

razberemo, da večino strategij pogosteje uporabljajo logopedi surdopedagogi, zaposleni dalj 

časa, statistično pomembne razlike ne obstajajo. Tako zastavljeno hipotezo ovržemo. 

 

Tako število let delovne dobe ni faktor, ki bi v našem vzorcu vplival na pogostost uporabe 

posamezne strategije, ki informira logopede surdopedagoge. Iz aritmetičnih sredin pogostosti 

uporabe posamezne strategije vidimo, da večino teh logopedi surdopedagogi uporabljajo 

pogosto. Tako se mobilni logopedi surdopedagogi že ob pričetku dela zavedajo pomembnosti 

informacij, prejetih s strani staršev, in pri delu čutijo potrebo po pridobivanju teh. 

 

4.3.6. HIPOTEZA 6 

 

 HIPOTEZA 6: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki informira logopede surdopedagoge, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč 

izvajajo na manj lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki informira logopede 

surdopedagoge glede na število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči, smo uporabili 

Kruskal-Wallis preizkus. Primerjali smo tri skupine mobilnih logopedov surdopedagogov glede 

na število lokacij: 1 – 5 lokacij, 6 – 10 lokacij ter 11 lokacij ali več. 
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Tabela 25: Izidi Kruskal-Wallis testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki 

informira logopede surdopedagoge, glede na število lokacij 

Strategija Število lokacij R 2 p 

Starše prosim za strokovna mnenja drugih 

strokovnjakov. 

1 – 5 lokacij 23,32 

0,746 0,689 6 – 10 lokacij 26,08 

11 ali več lokacij 27,36 

Starše povprašam o medicinski zgodovini 

otroka. 

1 – 5 lokacij 29,32 

2,275 0,321 6 – 10 lokacij 22,74 

11 ali več lokacij 24,61 

Starše povprašam o možnostih, ki jih imajo 

za pomoč otroku. 

1 – 5 lokacij 26,94 

1,030 0,598 6 – 10 lokacij 23,08 

11 ali več lokacij 27,04 

Starše povprašam glede močnih in šibkih 

področij otroka. 

1 – 5 lokacij 29,74 

3,461 0,177 6 – 10 lokacij 24,87 

11 ali več lokacij 21,21 

Starše povprašam o močnih področjih in 

potrebah družine 

1 – 5 lokacij 33,56 

9,432 0,009 6 – 10 lokacij 23,24 

11 ali več lokacij 18,79 

Starše povprašam o skrbeh v zvezi z 

otrokom. 

1 – 5 lokacij 28,41 

1,463 0,481 6 – 10 lokacij 25,08 

11 ali več lokacij 22,54 

Starše povprašam o otrokovem vedenju in 

funkcioniranju v domačem okolju. 

1 – 5 lokacij 23,15 

0,941 0,625 6 – 10 lokacij 26,92 

11 ali več lokacij 26,43 

Starše povprašam, kakšna so njihova 

pričakovanja in želje v zvezi z dodatno 

strokovno pomočjo. 

1 – 5 lokacij 26,29 

0,795 0,672 6 – 10 lokacij 23,37 

11 ali več lokacij 27,43 

 

Statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe strategij se pojavljajo pri informiranju glede 

močnih področjih in potrebah družine (p=0,009), saj to strategijo najpogosteje uporabljajo 

logopedi surdopedagogi, ki dodatno strokovno pomoč opravljajo na manj lokacijah. Kot je 

razvidno iz povprečni rangov (1 – 5 lokacij; R=33,56, 6 – 10 lokacij; R=23,24, 11 ali več 

lokacij; R=18,79), ta upada v smeri od manjšega do večjega števila lokacij.  

 

E. Novljan (2004) izpostavlja, da je ocena funkcioniranja otroka bolj verodostojna, kadar starši 

predajo strokovnjakom informacije o močnih področjih družine ter potrebah le te. Razlog za 

statistično pomembne razlike v uporabi te strategije je morda (podobno kot pri uporabi strategij, 

ki informirajo starše) ta, da imajo logopedi surdopedagogi, ki delo opravljajo na manj lokacijah, 

zaradi manjše mobilnosti nekoliko več možnosti, da se posvetijo tudi staršem. Manjša 

mobilnost pomeni povečano fleksibilnost na posamezni ustanovi, morebiti jasneje določen 

urnik prisotnosti ter s tem več priložnosti za osredotočanje na družine. Uporaba te strategije je 

v splošnem najredkeje uporabljena strategija informiranja logopedov surdopedagogov, tukaj pa 
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vidimo, da jo nekoliko pogosteje uporabljajo logopedi surdopedagogi, ki delo izvajajo na manj 

lokacijah. 

 

Hipotezo 6 tako potrdimo, saj se statistično pomembne razlike pojavljajo pri eni izmed 

strategij. 

 

4.3.7. HIPOTEZA 7 

 

 HIPOTEZA 7: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki starše vključuje v proces pomoči, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z 

daljšo delovno dobo.  

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki starše vključuje v proces 

pomoči glede na delovno dobo, smo uporabili Mann-Whitney U test. Primerjali smo skupini 

mobilnih logopedov surdopedagogov, zaposlenih 0 – 10 let ter 11 let ali več. 

 

Tabela 26: Izidi Mann-Whitney U testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, 

ki vključuje starše v proces pomoči, glede na delovno dobo 

Strategija Delovna doba R U p 

Staršem dam aktivnosti za delo doma 

(domače naloge). 

0 – 10 let 26,08 
282,500 0,708 

11 let ali več 24,63 

Starši opazujejo uro dodatne strokovne 

pomoči. 

0 – 10 let 23,12 
228,500 0,121 

11 let ali več 29,08 

Starše aktivno vključujem pri uri dodatne 

strokovne pomoči. 

0 – 10 let 23,80 
249,000 0,287 

11 let ali več 28,05 

Starše obveščam o vsebini ur dodatne 

strokovne pomoči. 

0 – 10 let 28,80 
201,000 0,038 

11 let ali več 20,55 

V obdobju med timskimi sestanki staršem 

pisno ali ustno posredujem informacije o 

otrokovem napredku in težavah. 

0 – 10 let 26,87 

259,000 0,391 
11 let ali več 23,45 

Starše učim tehnik in strategij dela z 

otrokom za delo doma. 

0 – 10 let 24,13 
259,000 0,371 

11 let ali več 27,55 

Skupaj s starši zastavimo cilje 

individualiziranega programa. 

0 – 10 let 23,62 
243,500 0,249 

11 let ali več 28,33 

Skupaj s starši evalviramo individualiziran 

program. 

0 – 10 let 23,43 
238,000 0,157 

11 let ali več 28,60 

 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo pri pogostosti obveščanja o vsebini ur dodatne 

strokovne pomoči (p=0,038). Glede na povprečne range tovrstno strategijo pogosteje 

uporabljajo logopedi surdopedagogi, ki imajo krajšo delovno dobo (R=28,80).  

 

E. Novljan (2004) navaja, da je za vzpostavljanje partnerskega odnosa potrebno, da strokovnjak 

staršem daje natančne informacije, jih v ustni ali pisni obliki obvešča o napredku otroka ter 
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stalno obvešča o otrokovih močnih področjih in potrebah. Ur dodatne strokovne pomoči se 

glede na prejete rezultate starši ne udeležujejo pogosto, zato jim lahko sama vsebina in potek 

dela na urah ostaneta prikrita. Kot vidimo iz naših rezultatov, mobilni logopedi surdopedagogi 

s krajšo delovno dobo starše statistično pomembno pogosteje obveščajo o sami vsebini ur 

dodatne strokovne pomoči. Odgovor na vprašanje, zakaj se pri tej strategiji pojavljajo statistično 

pomembne razlike, lahko morda najdemo v tem, da logopedi surdopedagogi z daljšo delovno 

dobo zaradi večjega obsega izkušenj morda lažje identificirajo vsebino, ki pri otroku razvija 

nove spretnosti oziroma tiste aktivnosti, ki bi jih bilo smiselno posredovati staršem - vsebino 

staršem poročajo torej bolj selektivno. 

 

Hipotezo 7 tako lahko potrdimo, saj se razlike pojavljajo pri eni izmed strategij. 

 

4.3.8. HIPOTEZA 8 

 

 HIPOTEZA 8: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki starše vključuje v proces pomoči, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč 

izvajajo na manj lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki starše vključuje v proces 

pomoči glede na število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči, smo uporabili Kruskal-

Wallis preizkus. Primerjali smo tri skupine mobilnih logopedov surdopedagogov glede na 

število lokacij: 1 – 5 lokacij, 6 – 10 lokacij ter 11 lokacij ali več. 
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Tabela 27: Izidi Kruskal-Wallis testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki 

vključuje starše v proces pomoči, glede na število lokacij 

Strategija Število lokacij R 2 p 

Staršem dam aktivnosti za delo doma 

(domače naloge). 

1 – 5 lokacij 21,26 

2,593 0,273 6 – 10 lokacij 27,18 

11 ali več lokacij 28,36 

Starši opazujejo uro dodatne strokovne 

pomoči. 

1 – 5 lokacij 28,29 

1,448 0,485 6 – 10 lokacij 22,95 

11 ali več lokacij 25,57 

Starše aktivno vključujem pri uri dodatne 

strokovne pomoči. 

1 – 5 lokacij 28,12 

3,960 0,138 6 – 10 lokacij 20,55 

11 ali več lokacij 29,04 

Starše obveščam o vsebini ur dodatne 

strokovne pomoči. 

1 – 5 lokacij 22,68 

3,048 0,218 6 – 10 lokacij 24,08 

11 ali več lokacij 30,86 

V obdobju med timskimi sestanki staršem 

pisno ali ustno posredujem informacije o 

otrokovem napredku in težavah. 

1 – 5 lokacij 28,65 

2,319 0,314 6 – 10 lokacij 21,84 

11 ali več lokacij 26,64 

Starše učim tehnik in strategij dela z otrokom 

za delo doma. 

1 – 5 lokacij 27,29 

0,816 0,665 6 – 10 lokacij 23,42 

11 ali več lokacij 26,14 

Skupaj s starši zastavimo cilje 

individualiziranega programa. 

1 – 5 lokacij 29,79 

5,410 0,067 6 – 10 lokacij 26,97 

11 ali več lokacij 18,29 

Skupaj s starši evalviramo individualiziran 

program. 

1 – 5 lokacij 30,09 

3,406 0,182 6 – 10 lokacij 22,95 

11 ali več lokacij 23,39 

 

Predpostavljali smo, da logopedi surdopedagogi, ki delo opravljajo na več lokacijah, zaradi 

večje mobilnosti redkeje uporabljajo posamezne strategije vključevanja staršev, vendar pa na 

podlagi rezultatov preizkusa vidimo, da temu ni tako, saj ne obstajajo statistično pomembne 

razlike med temi tremi skupinami. Hipotezo 8 ovržemo. 

 

Torej število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči ni faktor, ki v našem vzorcu vpliva na 

pogostost uporabe posamezne strategije vključevanja staršev v proces pomoči. 

 

4.3.9. HIPOTEZA 9 

 

 HIPOTEZA 9: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki spodbuja komunikacijo, med tistimi s krajšo delovno dobo in tistimi z daljšo 

delovno dobo.  
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Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki spodbuja komunikacijo s 

starši glede na delovno dobo, smo uporabili Mann-Whitney U test. Primerjali smo skupini 

mobilnih logopedov surdopedagogov, zaposlenih 0 – 10 let ter 11 let ali več. 

 

Tabela 28: Izidi Mann-Whitney U testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, 

ki spodbuja komunikacijo, glede na delovno dobo 

Strategija Delovna doba R U p 

Skupaj s starši se na prvem srečanju 

dogovorimo o obliki sodelovanja 

0 – 10 let 26,83 
260,000 0,349 

11 let ali več 23,50 

Staršem predstavim možnosti različnih 

oblik in načinov sodelovanja. 

0 – 10 let 26,08 
282,500 0,698 

11 let ali več 24,63 

Sestankom se prilagajam glede na želje in 

razpoložljivost staršev. 

0 – 10 let 26,22 
278,500 0,644 

11 let ali več 24,43 

Na timskih sestankih starše spodbujam k 

izmenjavi svojih izkušenj in mnenj. 

0 – 10 let 25,37 
296,000 0,928 

11 let ali več 25,70 

Starše spodbujam k sodelovanju. 
0 – 10 let 24,77 

278,000 0,608 
11 let ali več 26,60 

Starše povabim na ure dodatne strokovne 

pomoči. 

0 – 10 let 26,67 
265,000 0,472 

11 let ali več 23,75 

Sproti preverjam, če starši razumejo 

informacije glede otrokovega govorno-

jezikovnega statusa. 

0 – 10 let 26,62 

266,500 0,471 
11 let ali več 23,83 

Pri komuniciranju s starši se izogibam 

uporabi strokovne terminologije. 

0 – 10 let 21,53 
181,000 0,010 

11 let ali več 31,45 

 

Iz rezultatov testa ugotavljamo, da statistično pomembne razlike obstajajo pri strategiji 

izogibanja uporabe strokovne terminologije (p=0,010). Logopedi surdopedagogi, ki so 

zaposleni dalj časa, tovrstno strategijo uporabljajo pogosteje (R=31,45).  

 

Webster in Ward (1992) navajata, da je posredovanje informacij zelo pomembna naloga 

strokovnjaka, vendar pa mora biti pozoren, koliko informacij starši lahko sprejmejo in da 

uporabi način komuniciranja, ki ga starši razumejo.  

 

Omenili smo že pomembnost seznanjanja staršev s primanjkljaji in potrebami otroka, ter 

obveščanje teh o napredku, težavah, posebnostih otroka. Vendar pa sporočanje tovrstnih 

informacij nima efekta, kadar strokovnjak uporablja strokovno terminologijo, saj se informacije 

na razumejo in s tem izgubijo svojo vrednost. Glede na rezultate raziskave se logopedi 

surdopedagogi s krajšo delovno dobo statistično pomembno redkeje izogibajo rabi strokovne 

terminologije. Razlog za to je morda v tem, da zaradi manjšega obsega izkušenj in pogovorov 

s starši še ne zmorejo v tolikšni meri prilagajati komunikacijo sogovorniku.  

 

Hipotezo 9 potrdimo, saj se statistično pomembne razlike pojavljajo pri eni izmed strategij. 
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4.3.10. HIPOTEZA 10  

 

 HIPOTEZA 10: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe posamezne 

strategije, ki spodbuja komunikacijo, med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo na manj 

lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki spodbuja komunikacijo s 

starši glede na število lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči, smo uporabili Kruskal-

Wallis preizkus. Primerjali smo tri skupine mobilnih logopedov surdopedagogov glede na 

število lokacij: 1 – 5 lokacij, 6 – 10 lokacij ter 11 lokacij ali več. 

 

Tabela 29: Izidi Kruskal-Wallis testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti uporabe posamezne strategije, ki 

spodbuja komunikacijo, glede na število lokacij 

Strategija Število lokacij R 2 p 

Skupaj s starši se na prvem srečanju 

dogovorimo o obliki sodelovanja. 

1 – 5 lokacij 27,24 

0,943 0,624 6 – 10 lokacij 23,39 

11 ali več lokacij 26,25 

Staršem predstavim možnosti različnih oblik 

in načinov sodelovanja. 

1 – 5 lokacij 25,09 

0,150 0,928 6 – 10 lokacij 25,03 

11 ali več lokacij 26,64 

Sestankom se prilagajam glede na želje in 

razpoložljivost staršev. 

1 – 5 lokacij 25,97 

0,060 0,971 6 – 10 lokacij 24,92 

11 ali več lokacij 25,71 

Na timskih sestankih starše spodbujam k 

izmenjavi svojih izkušenj in mnenj. 

1 – 5 lokacij 25,21 

0,213 0,899 6 – 10 lokacij 26,50 

11 ali več lokacij 24,50 

Starše spodbujam k sodelovanju. 

1 – 5 lokacij 27,94 

1,584 0,453 6 – 10 lokacij 25,66 

11 ali več lokacij 22,32 

Starše povabim na ure dodatne strokovne 

pomoči. 

1 – 5 lokacij 20,62 

5,722 0,057 6 – 10 lokacij 24,63 

11 ali več lokacij 32,61 

Sproti preverjam, če starši razumejo 

informacije glede otrokovega govorno-

jezikovnega statusa. 

1 – 5 lokacij 23,44 

1,084 0,582 6 – 10 lokacij 27,95 

11 ali več lokacij 24,68 

Pri komuniciranju s starši se izogibam 

uporabi strokovne terminologije. 

1 – 5 lokacij 26,74 

0,688 0,709 6 – 10 lokacij 26,24 

11 ali več lokacij 23,00 

 

Predpostavljali smo, da med skupinami logopedov surdopedagogov obstajajo statistično 

pomembne razlike, vendar pa glede na rezultate testa ugotovimo, da teh ni, zato hipotezo 10 

ovržemo. 
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Tako število lokacij, na katerih mobilni logopedi surdopedagogi izvajajo dodatno strokovno 

pomoč, v našem primeru ni faktor, ki vpliva na pogostost uporabe posamezne strategije, ki 

spodbuja komunikacijo s starši. 

 

4.3.11. HIPOTEZA 11 

 

 HIPOTEZA 11: Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek 

sodelovanja s starši za otroka pozitiven vpliv na razvoj in napredek. 

 

Hipotezo smo statistično preverili z uporabo Friedman testa.  

 

Tabela 30: Rezultati Friedman testa - hipoteza 11 

Učinek za otroka Povprečni rang 

Motivacija 2,71 

Občutek varnosti 2,49 

Razvoj in napredek 3,35 

Generalizacija 3,03 

Prenos pomoči v domače okolje 3,42 

2 29,75 

Stopnje prostosti 4 

p 0,00 

 

Ničelna hipoteza pravi, da je distribucija strinjanja z učinki enaka. Na podlagi rezultatov testa 

(p=0,00) hipotezo zavrnemo. Glede na naše podatke in glede na povprečne range vseh 

uporabljenih strategij, vidimo, da se mobilni logopedi surdopedagogi v največji meri strinjajo 

z učinkom prenosa pomoči v domače okolje.  

 

Zastavili smo hipotezo, da se mobilni logopedi surdopedagogi v največji meri strinjajo, da je 

učinek sodelovanja s starši za otroka pozitiven vpliv na razvoj in napredek. Kljub temu, da se s 

tem učinkom visoko strinjajo, iz podatkov vidimo, da se ne v največji meri. Tako hipotezo 11 

ovržemo. 

 

Učinke sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši za otroka smo poglobljeno že 

diskutirali v globalnem pregledu rezultatov. 

 

4.3.12. HIPOTEZA 12  

 

 HIPOTEZA 12: Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek 

sodelovanja s starši za starše opolnomočenje za delo z otrokom. 

 

Hipotezo smo statistično preverili z uporabo Friedman testa.  
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Tabela 31: Rezultati Friedman testa - hipoteza 12 

Učinek za starše Povprečni rang 

Opolnomočenje 3,25 

Večje zadovoljstvo nad storitvijo 2,87 

Občutek kompetentnosti 3,17 

Pozitivnejša percepcija otroka 2,76 

Večja motivacija za vključevanje v 

intervencijo 
2,95 

2 9,49 

Stopnje prostosti 4 

p 0,05 

 

Ničelna hipoteza pravi, da je distribucija strinjanja z učinki enaka. Na podlagi rezultatov testa 

(p=0,05) hipotezo sprejmemo. Tako ni statistično pomembnih razlik v strinjanju z učinki 

sodelovanja za starše.  

 

Zastavili smo hipotezo, da se mobilni logopedi surdopedagogi v največji meri strinjajo, da je 

učinek sodelovanja s starši za starše opolnomočenje za delo z otrokom. Glede na frekvenčne 

range testa lahko vidimo, da se s tem učinkom nekoliko bolj strinjajo, kakor z ostalimi učinki, 

vendar statistična razlika v distribuciji prejetih odgovorov ni bila ugotovljena. Tako hipotezo 

12 ovržemo. 

 

Učinke sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši za starše smo poglobljeno že 

diskutirali v globalnem pregledu rezultatov. 

 

4.3.13. HIPOTEZA 13 

 

 HIPOTEZA 13: Mobilni logopedi surdopedagogi se v največji meri strinjajo, da je učinek 

sodelovanja s starši za logopeda surdopedagoga celostni vpogled v funkcioniranje otroka. 

 

Hipotezo smo statistično preverili z uporabo Friedman testa.  

 

Tabela 32: Rezultati Friedman testa - hipoteza 13 

Učinek za logopeda surdopedagoga Povprečni rang 

Celostni vpogled v funkcioniranje otroka 3,25 

Ustreznejša in primernejša zastava ciljev 2,93 

Kvalitetnejša evalvacija ciljev 2,63 

Lažje razumevanje otroka 3,43 

Boljša ocena vpliva intervencije na otroka 2,76 

2 23,15 

Stopnje prostosti 4 

p  0,00 
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Ničelna hipoteza pravi, da je distribucija strinjanja z učinki enaka. Na podlagi rezultatov testa 

(p=0,00) hipotezo zavrnemo. Glede na naše podatke in glede na povprečne range vseh 

uporabljenih strategij vidimo, da se mobilni logopedi surdopedagogi v največji meri strinjajo z 

učinkom lažjega razumevanja otroka.  

 

Zastavili smo hipotezo, da se mobilni logopedi surdopedagogi v največji meri strinjajo, da je 

učinek sodelovanja s starši za logopede surdopedagoge celostni vpogled v funkcioniranje 

otroka. Kljub temu, da se s tem učinkom visoko strinjajo, vidimo, da se ne v največji meri. Tako 

hipotezo 13 ovržemo. 

 

Učinke sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši za logopede surdopedagoge 

smo poglobljeno že diskutirali v globalnem pregledu rezultatov. 

 

4.3.14. HIPOTEZA 14 

 

 HIPOTEZA 14: Najpogostejša ovira pri sodelovanju s starši s strani staršev je časovna 

preobremenjenost in prezaposlenost. 

 

Hipotezo smo statistično preverili z uporabo Friedman testa. . 

 

Tabela 33: Rezultati Friedman testa - hipoteza 14 

Ovira Povprečni rang 

Kulturne in jezikovne razlike 2,51 

Znižana motivacija in interes staršev 4,09 

Prepričanje staršev, da je strokovnjakova 

naloga, da pomaga premostiti težave 
4,29 

Časovna preobremenjenost in 

prezaposlenost staršev 
4,29 

Nižji socialno-ekonomski položaj družine 3,27 

Nepriznavanje motnje s strani družine 2,55 

2 65,70 

Stopnje prostosti 5 

p 0,00 

 

Ničelna hipoteza pravi, da je distribucija pogostosti ovir s strani staršev enaka. Na podlagi 

rezultatov testa (p=0,00) hipotezo zavrnemo. Glede na naše podatke in glede na povprečne 

range vidimo, da sta najpogostejši oviri pri sodelovanju s strani staršev prepričanje staršev, da 

je strokovnjakova naloga, da pomaga premostiti težave (R=4,29) ter časovna preobremenjenost 

in prezaposlenost staršev (R=4,29). Glede na aritmetične sredine odgovorov pa vidimo, da je ta 

višja pri oviri prepričanja (M=4,16). S tem hipotezo 14 ovržemo. 

 

Ovire pri sodelovanju mobilnih logopedov surdopedagogov s starši s strani staršev smo 

poglobljeno že diskutirali v globalnem pregledu rezultatov. 
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4.3.15. HIPOTEZA 15 

 

 HIPOTEZA 15: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti posamezne ovire pri 

sodelovanju s starši s strani logopedov surdopedagogov med tistimi s krajšo delovno dobo in 

tistimi z daljšo delovno dobo. 

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti posamezne ovire pri sodelovanju s starši s strani logopedov 

surdopedagogov glede na delovno dobo smo uporabili Kruskal-Wallis preizkus. Primerjali smo 

tri skupine mobilnih logopedov surdopedagogov glede na število let delovne dobe: 0 – 5 let, 6 

– 15 let ter 16 let ali več.  

 

Tabela 34: Izidi Kruskal-Wallis testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti posamezne ovire pri sodelovanju 

s strani logopedov surdopedagogov glede na delovno dobo 

Ovira Delovna doba R 2 p 

Manjša zainteresiranost za sodelovanje 

s starši. 

0 – 5 let 24,56 

0,229 0,892 6 - 15 let 26,42 

16 ali več let 26,45 

Neizkušenost na področju dela s starši. 

0 – 5 let 33,78 

17,218 0,000 6 - 15 let 19,33 

16 ali več let 16,55 

Skromnejše znanje na področju 

sodelovanja s starši. 

0 – 5 let 34,00 

18,029 0,000 6 - 15 let 18,17 

16 ali več let 16,63 

Skromnejše znanje na posameznem 

strokovnem (govorno-jezikovnem) 

področju. 

0 – 5 let 31,72 

10,196 0,006 
6 - 15 let 22,00 

16 ali več let 18,42 

Manjša samozavest pri delu s starši. 

0 – 5 let 34,60 

20,559 0,000 6 - 15 let 17,17 

16 ali več let 16,16 

 

Kruskal-Wallis preizkus kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike v ovirah pri 

sodelovanju s strani logopedov surdopedagogov glede na delovno dobo. Te se pojavljajo pri 

večini ovir. Povprečni rangi neizkušenosti na področju dela s starši (p=0,000) kažejo, da je ta 

pogosteje prisotna pri logopedih surdopedagogih, ki imajo 0 – 5 let delovne dobe (R=33,78). 

Povprečni rang upada iz smeri od krajše delovne dobe do daljše delovne dobe. Skromnejše 

znanje na področju sodelovanja s starši je prav tako ovira, pri kateri se je potrdila statistično 

pomembna razlika (p=0,000). Tudi tukaj povprečni rang upada iz smeri od delovne dobe 0 – 5 

let (R=34,00) do delovne dobe 16 ali več let (R=16,63). Skromnejše znanje na posameznem 

strokovnem področju (p=0,006) je ovira, kjer povprečni rang prav tako upada iz smeri delovne 

dobe 0 – 5 let (R=31,72) do delovne dobe 16 ali več let (R=18,42). Pri oviri manjše samozavesti 

pri delu s starši (p=0,000) povprečni rang delovne dobe 0 – 5 let znaša 34,60 in zopet upada 

proti delovni dobi 16 ali več let, kjer znaša 16,16. 
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Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) navajajo, da je temeljna lastnost učinkovitega 

partnerstva kompetentnost, za kar je potrebno usposabljanje strokovnih delavcev ter 

izboljševanje spretnosti poučevanja, sodelovanja ter timskega dela. Hornby (2000) pa pravi, da 

je učinkovito sodelovanje strokovnih delavcev in staršev možno, kadar imajo strokovni delavci 

razvite nekatere sodelovalne, organizacijske ter komunikacijske spretnosti, kot so: osnovne 

spretnosti svetovanja ter poslušanja, sposobnost asertivne komunikacije, organizacijske ter 

komunikacijske sposobnosti za stike s starši (srečanja, sporočila preko elektronske pošte, 

telefonski klici ipd.), spretnosti za vključevanje staršev v izobraževanje otrok in spretnosti 

skupinskega vodenja za organizacijo srečanj za starše.  

 

Tako lahko sklenemo, da je za učinkovito sodelovanje pomembno, da imajo strokovni delavci 

usvojena potrebna znanja tako na strokovnih področjih, kakor na področju sodelovanja s starši, 

kar glede na izsledke naše raziskave predstavlja izziv predvsem logopedom surdopedagogom, 

ki imajo krajšo delovno dobo. Strokovni delavci, ki dalj časa opravljajo svoje delo, so si na 

svoji poti v sklopu dodatnih izobraževanj in na podlagi bogatih izkušenj pridobili znanja in 

spretnosti, zaradi katerih neizkušenost in pomanjkanje znanja ne predstavljata več tolikšno 

oviro. Samozavest pri delu in sodelovanju s starši gotovo narašča s številom izkušenj in 

posledično številom let delovne dobe, zaradi česar se tudi v našem vzorcu pri tej oviri pojavljajo 

razlike med skupinami. 

 

Hipotezo 15 na podlagi dobljenih podatkov potrdimo, saj pri večini ovir obstajajo statistično 

pomembne razlike. 

 

4.3.16. HIPOTEZA 16 

 

 HIPOTEZA 16: Obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti posamezne ovire pri 

sodelovanju s starši s strani delovnega mesta med tistimi, ki dodatno strokovno pomoč izvajajo 

na manj lokacijah in tistimi, ki jo izvajajo na več lokacijah. 

 

Za ugotavljanje razlik v pogostosti posamezne ovire s strani delovnega mesta glede na število 

lokacij izvajanja dodatne strokovne pomoči smo uporabili Kruskal-Wallis preizkus. Primerjali 

smo tri skupine mobilnih logopedov surdopedagogov glede na število lokacij: 1 – 5 lokacij, 6 

– 10 lokacij ter 11 lokacij ali več. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Tabela 35: Izidi Kruskal-Wallis testa pri ugotavljanju razlik v pogostosti posamezne ovire pri sodelovanju 

s strani delovnega mesta glede na število lokacij 

Ovira Število lokacij R 2 p 

Pomanjkanje časa. 

1 – 5 lokacij 26,15 

1,153 0,562 6 – 10 lokacij 23,03 

11 ali več lokacij 28,07 

Prezaposlenost. 

1 – 5 lokacij 28,91 

1,717 0,424 6 – 10 lokacij 24,37 

11 ali več lokacij 22,89 

Pomanjkanje podpore vodstva ter 

šolskega/vrtčevskega osebja pri 

uresničevanju sodelovanja s starši. 

1 – 5 lokacij 24,71 

0,093 0,955 6 – 10 lokacij 25,68 

11 ali več lokacij 26,21 

Pomanjkanje strokovnih diskusij na temo 

sodelovanja s starši v vrtčevskih/šolskih 

timih in na pedagoških konferencah. 

1 – 5 lokacij 21,71 

1,971 0,373 6 – 10 lokacij 26,82 

11 ali več lokacij 28,32 

Pomanjkanje finančnih sredstev. 

1 – 5 lokacij 24,68 

0,090 0,956 6 – 10 lokacij 25,92 

11 ali več lokacij 25,93 

 

Glede na izid Kruskal-Wallisovega preizkusa lahko vidimo, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v ovirah pri sodelovanju s starši s strani delovnega mesta glede na število 

lokacij izvajanja DSP, zato hipotezo 16 ovržemo. 

 

Torej število lokacij, na katerih mobilni logopedi surdopedagogi izvajajo dodatno strokovno 

pomoč, ni faktor, ki v našem primeru vpliva na pogostost ovir s strani delovnega mesta. 

 

4.3.17. HIPOTEZA 17 

 

 HIPOTEZA 17: Predlogi mobilnih logopedov surdopedagogov za izboljšanje sodelovanja 

s starši so povezani z več sodelovanja na urah dodatne strokovne pomoči. 

 

Za statistično analizo prejetih rezultatov in preverjanje zastavljene hipoteze smo prejete 

predloge nadaljnje kategorizirali v sledeče podkategorije: 
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Tabela 36: Kategorizacija predlogov za izboljšanje sodelovanja 

Predlog f f% 

Izobraževanja za starše in logopede surdopedagoge. 7 24 

Izboljšanje organizacijsko – finančnega vidika dela 7 24 

Pozitivne lastnosti logopeda surdopedagoga (dostopnost, 

strokovnost, razumevanje, strokovnost, odkritost, empatičnost, uvid 

in pohvala truda staršev, nudenje oblik sodelovanja). 

6 21 

Prisotnost staršev na urah DSP. 5 17 

Drugo 4 14 

Skupaj 29 100 

 

Hipotezo smo statistično preverili z uporabo 2 testa. 

 

Tabela 37: Rezultati Hi-kvadrat testa - hipoteza 17 

2 Stopnje prostosti p 

1,172a 4 0,883 

 

Ničelna hipoteza pravi, da sta spremenljivki neodvisni. Na podlagi rezultatov testa (p=0,883) 

hipotezo sprejmemo. Tako našo zastavljeno hipotezo zavrnemo. Tudi iz frekvenčnih 

porazdelitev je razvidno, da se predlogi številčno enakomerno razporejajo. 

Predloge za izboljšanje sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov s starši smo 

poglobljeno že diskutirali v globalnem pregledu rezultatov. 
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5. SKLEP 

 

V raziskavi smo ugotovili, da je v praksi najpogosteje uporabljen način sodelovanja mobilnih 

logopedov surdopedagogov s starši predpisan in formalen način - sodelovanje na sestankih 

strokovne skupine. Sicer prevladujejo manj intenzivni in direktni načini sodelovanja, kot so 

uporaba zvezka, telefonskih klicev, posrednikov in elektronske pošte. V namen razvijanja 

odnosov in sodelovanja je pomembno, da je poudarek na direktnih in manj formalnih načinih 

sodelovanja. J. Kalin (2009a) navaja, da neformalne oblike izhajajo iz interesov strokovnjakov 

in staršev, zaradi česar jih bolj združujejo in so posledično bolj uspešne. V direktne načine 

sodelovanja se pri delu mobilnega logopeda surdopedagoga štejeta predvsem pogovorna ura ter 

ura dodatne strokovne pomoči. Gre za individualno usmerjena načina sodelovanja, v katerih se 

po Valentinčič (1981) strokovnjaki lahko bolj približajo staršem, ti pa se v njih bolj odkrito 

pogovorijo o otroku. Mobilni logopedi surdopedagogi v našem vzorcu si te načine želijo najbolj 

okrepiti. 

Ugotovili smo, da mobilni logopedi surdopedagogi starše vključujejo z različnimi strategijami, 

okrepiti pa bi bilo predvsem strategije vključevanja staršev v proces pomoči. Ena bistvenih 

lastnosti partnerstva je skupno odločanje in dogovarjanje (Hornby, 2000; Algozzine idr., 2010, 

v Pšunder, 2011; Novljan, 2004), v naši raziskavi pa se je izkazalo, da je sodelovanje pri 

odločanju glede ciljev programa redkeje prisotno. Pomembne so tudi strategije, ki starše 

vključujejo v neposredno delo. V raziskavi se je izkazalo, da je prisotna redka uporaba strategij 

opazovanja staršev ure in aktivnega vključevanja staršev na urah dodatne strokovne pomoči, ki 

bi to omogočili. 

 

Mobilni logopedi surdopedagogi se v praksi najpogosteje srečujejo z oviro prepričanja staršev, 

da je strokovnjakova naloga, da pomaga premostiti težave. Griselda in Tunjungsari (2015) 

pravita, da je pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami vključevanje staršev zelo 

pomembno za uspešnost terapije, vendar pa je pogosta težava ravno ta, da starši otroke 

prepustijo v roke logopedov. Menimo, da še posebej pri dodatni strokovni pomoči, kjer 

strokovnjak otroka prevzame v ustanovi, starši lažje otroka prepustijo logopedom 

surdopedagogom, saj za izvajanje ur ne potrebujejo biti prisotni ali dejavno udeleženi. Za 

premagovanje te ovire bi bila izredno smiselna izobraževanja za starše na temo njihove vloge 

in pomena, ki ga imajo v otrokovem življenju in v procesu obravnave. Smiselna bi bila tudi 

skupna organizacija predavanj, delavnic in izobraževanj za starše in strokovne delavce, ki bi s 

svojo vsebino prenesla spoznanja o pomembnosti sodelovanja tako na logopede surdopedagoge 

kot na starše. Watts Pappas, McAllister in McLeod (2016) navajajo, da je pogovor s starši o 

prednostih njihovega vključevanja za otroke ena izmed najpomembnejših strategij, ki jih 

spodbudi k participaciji, zato bi bilo smiselno, da mobilni logopedi surdopedagogi del svojega 

časa namenijo pogovorom staršem glede njihove vloge v procesu pomoči in jih sami seznanijo 

s prednostmi in koristmi sodelovanja.  

 

Ovire, ki izhajajo iz logopedov surdopedagogov, so statistično pomembno pogosteje prisotne 

pri tistih s krajšo delovno dobo. Te pri sodelovanju v večji meri ovirajo neizkušenost na 

področju dela s starši, skromnejše znanje na posameznem strokovnem področju, skromnejše 
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znanje na področju sodelovanja s starši ter manjša samozavest pri delu s starši. Zaželeno je, da 

bi logopedi surdopedagogi že v času študija imeli možnost intenzivnejšega izobraževanja za 

sodelovanje s starši in prejema prvih izkušenj z delom s starši. Dobro bi bilo, da bi se v začetnem 

obdobju zaposlitve nudila podpora in pomoč starejših, izkušenejših logopedov 

surdopedagogov. Podpora bi bila lahko usmerjena tako na pridobivanje znanj s strokovnih 

področij kakor razvijanje kompetenc sodelovanja s starši. Gotovo bi k zmanjševanju 

ugotovljene ovire pripomogla tudi izobraževanja. Po D. Intihar in M. Kepec (2002) so strokovni 

delavci, ki sodelujejo v izobraževanjih za bolj kakovostno sodelovanje s starši, bolj odprti in 

sproščeni. Logopedom surdopedagogom bi bilo smiselno nuditi predvsem izobraževanja na 

teme, kot so lastna vloga v tem procesu, timsko delo, sporočanje slabih novih, strategije dela s 

starši in prepoznavanje tipov staršev. To bi koristilo vsem logopedom surdopedagogom ne 

glede na delovno dobo.  

 

Prevladujoči oviri s strani delovnega mesta sta pomanjkanje časa ter prezaposlenost. Partnerski 

model sodelovanja velja izmed vseh, ki jih opredeljujejo avtorji, kot najbolj zaželen model. Po 

avtorici Pšunder (2011) je tovrstni model v praksi težko uresničevati, ker so prisotne časovne 

stiske strokovnih delavcev. Glede na prejete rezultate časovne stiske doživljajo tudi mobilni 

logopedi surdopedagogi. Spremembe, ki bi vplivale na zmanjševanje tovrstne ovire, torej 

organizacijsko-finančne, se v praksi težje implementirajo kot denimo izobraževanja in 

osveščanja, vendar pa bi pomembno vplivale na sodelovanje. Manjši normativi glede števila 

obravnav, ki jih morajo logopedi surdopedagogi izvesti v tednu, bi zagotovo omogočili več časa 

za delo z otrokovimi starši. S sprostitvijo urnika, vezanega na individualno delo, bi se njihovo 

delo razbremenilo, hkrati pa bi lažje prilagajali svoje termine glede na potrebe in želje starše in 

jih morda večkrat sprejeli na uri dodatne strokovne pomoči ali na pogovorni/govorilni uri. 

Logopedi surdopedagogi se morajo za srečanja s starši zaradi različnih vzrokov dogovoriti tudi 

izven delovnika v popoldanskem času. Algozzine idr. (2010, v Pšunder, 2011) sicer navajajo, 

da delo, ki presega tisto, kar mora delavec narediti na osnovi zakona, vpliva na boljšo 

pripravljenost staršev na sodelovanje, saj začutijo, da strokovni delavec ne dela samo za plačilo. 

Vendar pa se sprašujemo, kako pogosto mobilni logopedi surdopedagogi to zmorejo in uspejo 

narediti glede na siceršnjo prezaposlenost in časovno stisko. Večja podpora ustanov, v katere 

vstopajo mobilni logopedi surdopedagogov, bi tudi prispevala k lažjemu vzpostavljanju 

sodelovanja in vključevanju staršev. K tovrstno naravnani praksi bi doprinesla ozaveščanja teh, 

da naloga mobilnih logopedov surdopedagogov ni zgolj neposredno delo z otroki, zaradi česar 

jim je potrebno zagotoviti tudi prostor in čas za delo z njihovimi starši. 

 

V nadaljnjih raziskovanjih področja sodelovanja logopedov surdopedagogov bi se bilo 

smiselno osredotočiti tudi na starše - kakšni so njihovi pogledi na ta proces, kakšno je njihovo 

zavedanje oziroma znanje v zvezi z učinki, ki jih prinaša sodelovanje, kako vidijo lastno vlogo 

in kakšno je njihovo zadovoljstvo nad možnostmi, ki so na voljo za sodelovanje. Zanimivo bi 

bilo analizirati sodelovanje logopedov surdopedagogov, ki so zaposleni v ambulantah - 

predvsem kakšno je stanje na področju zdravstva in ali so prisotne morebitne potrebe in želje v 

namen okrepitve sodelovanja. V tej raziskavi smo se osredotočali predvsem na sodelovanje s 

starši, usmeriti pa bi se bilo dobro tudi v sodelovanje s preostalimi družinskimi člani. 
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7. PRILOGE 
 

7.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MOBILNE LOGOPEDE SURDOPEDAGOGE 

Sem absolventka magistrskega študija logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V sklopu magistrskega dela želim raziskati področje sodelovanja mobilnih logopedov surdopedagogov 

s starši. Naprošam Vas, da izpolnite naslednji anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri empiričnem delu 

naloge. 

Vprašalnik je anonimen, odgovori bodo uporabljeni izključno za namene mojega magistrskega dela. Za 

sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Tanja Schmidt 

  

1. Število let delovne dobe: ________________ 

 

2. Število lokacij, na katerih izvajam dodatno strokovno pomoč: _______________  

 

NAČINI SODELOVANJA S STARŠI 

3. V spodnji tabeli so opredeljeni načini sodelovanja s starši. S pomočjo petstopenjske lestvice s 

križcem (X) označite, kako pogosto so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. S starši si informacije izmenjujemo preko 

zvezka.  

     

2. S starši si informacije izmenjujemo preko 

elektronske pošte. 

     

3. S starši si informacije izmenjujemo preko 

telefonskih klicev ali sporočil.  

     

4. S starši si informacije izmenjujemo na 

sestankih strokovne skupine. 

     

5. S starši si informacije izmenjujemo preko 

posrednikov (učitelj/vzgojitelj/svetovalni 

delavec). 

     

6. S starši si informacije izmenjujemo na uri 

dodatne strokovne pomoči. 

     

7. S starši si informacije izmenjujemo na 

pogovornih/govorilnih urah. 
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4. Katerega izmed spodaj naštetih načinov sodelovanja bi bilo potrebno po Vašem mnenju okrepiti?  

(izberete lahko več odgovorov) 

 

a.) Sodelovanje preko zvezka. 

b.) Sodelovanje preko elektronske pošte. 

c.) Sodelovanje preko telefonskih klicev ali sporočil. 

d.) Sodelovanje na sestankih strokovne skupine. 

e.) Sodelovanje z uporabo posrednikov (učitelj/vzgojitelj/svetovalni delavec). 

f.) Sodelovanje na urah dodatne strokovne pomoči. 

g.) Sodelovanje na pogovornih/govorilnih urah. 

h.) Nobenega načina sodelovanja. 

i.) Drugo:____________________________________________________. 

STRATEGIJE VKLJUČEVANJA STARŠEV 

5. V spodnji tabeli so opredeljene strategije vključevanja staršev, ki informirajo starše. S pomočjo 

petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogoste so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Staršem razložim otrokove primanjkljaje in 

potrebe. 

     

2. Organiziram izobraževanja za starše na temo 

otrokovega primanjkljaja. 

     

3. Organiziram delavnice za starše na temo 

otrokovih primanjkljajev. 

     

4. Staršem razložim proces tipičnega govorno-

jezikovnega razvoja. 

     

5. Organiziram podporne skupine za starše.      

6. Staršem dam zloženke v povezavi z 

otrokovim primanjkljajem. 

     

7. Staršem posredujem spletne strani v povezavi 

z otrokovim primanjkljajem. 

     

8. Staršem posredujem knjižno gradivo v 

povezavi z otrokovim primanjkljajem. 

     

 

6. V spodnji tabeli so opredeljene strategije vključevanja staršev, ki informirajo logopede 

surdopedagoge. S pomočjo petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogoste so prisotne 

pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Starše prosim za strokovna mnenja drugih 

strokovnjakov. 

     

2. Starše povprašam o informacijah glede 

medicinske zgodovine otroka. 
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3. Starše povprašam o možnostih, ki jih imajo 

za pomoč otroku. 

     

4. Starše povprašam o informacijah glede 

močnih in šibkih področij otroka. 

     

5. Starše povprašam o močnih področjih in 

potrebah družine 

     

6. Starše povprašam o skrbeh v zvezi z otrokom.      

7. Starše povprašam o otrokovem vedenju in 

funkcioniranju v domačem okolju. 

     

8. Starše povprašam glede njihovih pričakovanj 

in želj v zvezi z dodatno strokovno pomočjo. 

     

 

7. V spodnji tabeli so opredeljene strategije vključevanja staršev v proces pomoči. S pomočjo 

petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogoste so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Staršem dam aktivnosti za delo doma 

(domače naloge). 

     

2. Starši opazujejo uro dodatne strokovne 

pomoči. 

     

3. Starše aktivno vključim pri uri dodatne 

strokovne pomoči. 

     

4. Starše obveščam o vsebini ur dodatne 

strokovne pomoči. 

     

5. V obdobju med timskimi sestanki staršem 

pisno ali ustno posredujem informacije o 

otrokovem napredku ali težavah. 

     

6. Starše učim tehnik in strategij dela z otrokom 

za delo doma. 

     

7. Skupaj s starši zastavimo cilje 

individualiziranega programa. 

     

8. Skupaj s starši evalviramo individualiziran 

program. 

     

8. V spodnji tabeli so opredeljene strategije spodbujanja komunikacije s starši. S pomočjo 

petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogoste so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Skupaj s starši se na prvem srečanju 

dogovorimo o obliki sodelovanja. 

     

2. Staršem predstavim možnosti različnih oblik 

in načinov sodelovanja. 

     

3. Medletnim sestankom se prilagajam željam 

in razpoložljivosti staršev. 
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4. Na timskih sestankih starše spodbujam k 

izmenjavi svojih izkušenj in mnenj. 

     

5. Starše spodbujam k sodelovanju.      

6. Starše povabim na ure dodatne strokovne 

pomoči. 

     

7. Sproti preverjam, če starši razumejo 

informacije glede otrokovega govorno-

jezikovnega statusa. 

     

8. Pri komuniciranju s starši se izogibam 

strokovni terminologiji. 

     

 

UČINKI SODELOVANJA S STARŠI 

9. S pomočjo petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, v kolikšni meri se strinjate z učinki 

sodelovanja s starši za otroka.  

 Sploh se 

ne 

strinjam 

 

 

(1) 

Ne 

strinjam 

se 

 

 

(2) 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

 

(3) 

Strinjam 

se 

 

 

 

(4) 

Popolno

ma se 

strinjam 

 

 

(5) 

1. Sodelovanje s starši vpliva na večjo motivacijo 

otrok. 

     

2. Sodelovanje s starši izboljša otrokov občutek 

varnosti. 

     

3. Sodelovanje s starši pozitivno vpliva na razvoj 

in napredek otroka. 

     

4. Sodelovanje s starši omogoča otroku 

generalizirati naučeno. 

     

5. Sodelovanje s starši omogoča uporabo enakih 

strategij dela z otrokom doma in na urah 

dodatne strokovne pomoči ter s tem prenos 

pomoči v domače okolje. 

     

 

10. S pomočjo petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, v kolikšni meri se strinjate z učinki 

sodelovanja s starši za starše. 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

 

 

(1) 

Ne 

strinjam 

se 

 

 

(2) 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

 

(3) 

Strinjam 

se 

 

 

 

(4) 

Popolno

ma se 

strinjam 

 

 

(5) 

1. Sodelovanje s starši le te opolnomoči za delo z 

otrokom. 

     

2. Sodelovanje s starši vpliva na njihovo večje 

zadovoljstvo nad storitvijo. 
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3. Sodelovanje s starši izboljša njihov občutek 

lastne kompetentnosti. 

     

4. Sodelovanje s starši vpliva na njihovo 

pozitivnejšo percepcijo otroka. 

     

5. Sodelovanje s starši vpliva na njihovo večjo 

motivacijo za vključitev v intervencijo. 

     

11. S pomočjo petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, v kolikšni meri se strinjate z učinki 

sodelovanja s starši za logopede surdopedagoge. 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

 

 

(1) 

Ne 

strinjam 

se 

 

 

(2) 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam 

(3) 

Strinjam 

se 

 

 

 

(4) 

Popolno

ma se 

strinjam 

 

 

(5) 

1. Sodelovanje s starši omogoča celostni vpogled 

v funkcioniranje otroka. 

     

2. Sodelovanje s starši omogoča ustrezneje in 

primerneje zastaviti cilje. 

     

3. Sodelovanje s starši omogoča kvalitetnejšo 

evalvacijo ciljev. 

     

4. Sodelovanje s starši omogoča lažje 

razumevanje otroka. 

     

5. Sodelovanje s starši omogoča lažje oceniti 

vpliv intervencije na otroka. 

     

 

OVIRE PRI SODELOVANJU S STARŠI 

12. V spodnji tabeli so opredeljene ovire pri sodelovanju s starši s strani staršev. S pomočjo 

petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogosto so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Kulturne in jezikovne razlike.      

2. Znižana motivacija in interes staršev.      

3. Prepričanje staršev, da je strokovnjakova 

naloga, da pomaga premostiti težave. 

     

4. Časovna preobremenjenost in prezaposlenost 

staršev. 

     

5. Nižji socialno-ekonomski položaj družine.      

6. Nepriznavanje motnje s strani staršev.      
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13. V spodnji tabeli so opredeljene ovire pri sodelovanju s starši s strani logopedov surdopedagogov. S 

pomočjo petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogosto so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Manjša zainteresiranost za sodelovanje s 

starši. 

     

2. Neizkušenost na področju dela s starši.      

3. Skromnejše znanje na področju sodelovanja s 

starši. 

     

4. Skromnejše znanje na posameznem 

strokovnem (govorno-jezikovnem) področju. 

     

5. Manjša samozavest pri delu s starši.      

 

14. V spodnji tabeli so opredeljene ovire pri sodelovanju s starši s strani delovnega mesta. S pomočjo 

petstopenjske lestvice s križcem (X) označite, kako pogosto so prisotne pri Vašem delu. 

 Nikoli 

 

(1) 

Skoraj 

nikoli 

(2) 

Redko 

 

(3) 

Pogosto 

 

(4) 

Zelo 

pogosto 

(5) 

1. Pomanjkanje časa.      

2. Prezaposlenost.      

3. Pomanjkanje podpore vodstva ter 

šolskega/vrtčevskega osebja pri uresničevanju 

sodelovanja s starši. 

     

4. Pomanjkanje strokovnih diskusij na temo 

sodelovanja s starši v vrtčevskih/šolskih timih 

in na pedagoških konferencah. 

     

5. Pomanjkanje finančnih sredstev.      

 

PREDLOGI 

15. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšanje sodelovanja s starši? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

 


