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POVZETEK 
 
V magistrskem delu raziskujem vlogo šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri obravnava-
nju učencev z duševno stisko. V teoretičnem delu naloge najprej opredeljujem nekatere ključ-
ne pojme in koncepte, kot so duševno zdravje, kontinuum duševnega zdravja in negativno 
duševno zdravje. Ker slednji od drugih pojmov izstopa s svojo neopredeljenostjo, ga predstav-
ljam iz vidika medicinske in socialno pedagoške perspektive. V nadaljevanju naloge se osre-
dotočam na duševne stiske pri otrocih in mladostnikih in navajam temeljne teoretične koncep-
te celostnega modela razumevanja le-teh. Nato predstavljam vlogo družine pri razvoju dušev-
nega zdravja otrok in mladostnikov ter družino kot vir stisk in travm, ki ogrožajo njihovo du-
ševno zdravje. Duševno zdravje otrok in mladostnikov postavljam tudi v šolski prostor, pri 
čemer prikazujem šolo kot varovalni dejavnik in kot dejavnik tveganja. V zadnjem sklopu 
teoretičnega dela predstavljam šolsko svetovalno službo v osnovni šoli, njeno vlogo pri varo-
vanju duševnega zdravja učencev in pri obravnavi otrok z duševnimi stiskami. Pri tem izpo-
stavljam tudi nekatere temeljne socialno pedagoške koncepte, ki jih lahko šolska svetovalna 
služba udejanja pri obravnavanju otrok z duševnimi stiskami. V sklopu teoretičnega dela pri-
kazujem ugotovitve nekaterih že obstoječih slovenskih in tujih raziskav, vezanih na obravna-
vano tematiko.  
 
Empirični del naloge temelji na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Na izbranem vzorcu 
desetih oseb, od tega pet šolskih svetovalnih delavcev in pet učiteljev, raziskujem, kakšno 
vlogo ima šolska svetovalna služba pri obravnavanju otrok z duševnimi stiskami. Rezultati 
raziskave so pokazali, da ima šolska svetovalna služba zelo pomembno vlogo pri obravnava-
nju otrok z duševnimi stiskami. Otroke z duševno stisko ne samo prepoznava, ampak z njimi 
dela in se pri tem poslužuje različnih metod, strategij in pristopov pomoči, v sam proces pa 
vključuje tudi starše otrok s stiskami, učitelje in vodstvo ter strokovnjake iz različnih zunanjih 
institucij. Pri tem se je izkazalo, da je za uspešno delo šolske svetovalne službe zelo pomemb-
no, da v procesu obravnave sodelujejo tudi učitelji in da je uspešnost pomoči otrokom z du-
ševno stisko v veliki meri odvisna od sodelovanja z njihovimi starši.  
 
Ključne besede: duševna stiska, otrok, šolska svetovalna služba, šolski prostor, starši, učitelji, 
celostni pogled  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
This paper explores the role of counselling service in primary schools for children with 
mental health disorders. In the theoretical part, it begins with definitions of some key concepts, 
such as mental health, the continuum of mental health and negative mental health. Since 
definition of negative mental health differs from other concepts because of its indefinable 
character, it is explored from medical and social pedagogical perspective. In the next section,  
focus is on mental health disorders and presents fundamental theoretical concepts of an 
integrated model of understanding mental health disorders. Furthermore it presents the role of 
the family in the development of mental health of children and adolescents as well as family 
as a source of distress and trauma that negatively impact on children's mental health. The next 
section sets mental health disorders in a school environment, whereby it shows school as a 
safety and as a risk factor. Lastly, it describes the school counselling service in elementary 
school, its role in protecting the mental health of pupils and the support for children with 
mental distress. It also highlights some basic social pedagogical concepts that the school 
counselling service can use in dealing with children with mental distress. As a part of the 
theoretical work, I present the findings of some already existing Slovenian and foreign 
researches related to the subject matter.  
 
The empirical part of this paper is based on a qualitative research approach. On a selected 
sample of ten people including five school counsellors and five teachers, the role of school 
counselling service in relation to the children with mental distress was explored. The results 
of this research are showing, that the school counselling service plays a very important role 
for the children with mental distress. They do not only recognize them, but also support them 
by using different methods, strategies and approaches. Furthermore they involve parents, 
teachers, school management and experts from various external institutions in the process. It 
turned out that it is significant the teachers work collaboratively with the school counselling 
service and that the effectiveness of helping children with mental health disorders depends to 
a large extent on cooperation with their parents.  
 
 
Key words: mental health disorder, child, school counselling service, school environment, 
parents, teachers, integrated model  
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1 UVOD  

»Lažje je vzgojiti močne otroke, kot popravljati zlomljene odrasle.« 
(Frederick Douglass) 

Dobro duševno zdravje je pomembno za vsa starostna obdobja, še posebej pa za obdobje 
otroštva in mladostništva, saj je le-to pomemben napovedni dejavnik duševnega zdravja v 
odrasli dobi (Jeriček Klanšček, Hribar in Furman, 2017). Da je pogostost duševnih stisk pri 
otrocih in mladostnikih velika, nam kažejo tako tuje kot tudi nekatere slovenske raziskave. 
Kljub temu pa gre za tematiko, ki je v Sloveniji precej zapostavljena in podrejena nekaterim 
drugim javnozdravstvenim problemom. Za definiranje duševnih stisk so najbolj pogosto v 
uporabi klasifikatorni sistemi, ki prihajajo iz medicinske perspektive in otroke z vidika 
njihovih primanjkljajev uvrščajo v različne kategorije in klasifikacije. S tem, ko otroku 
dodelijo naziv »oseba z duševno motnjo«, mu sicer omogočijo zaščito, pomoč in podporo, a 
ga hkrati tudi stigmatizirajo. Sprašujem se, kaj se zgodi z vsemi tistimi otroki in mladostniki, 
ki nimajo tovrstne medicinske diagnoze, a se kljub temu v svojem življenju srečujejo s 
trpljenjem in duševnimi stiskami? Zato sem se odločila, da bolje raziščem možnosti pomoči 
otrokom z duševnimi stiskami v šolskem okolju, ki je poleg družine najpomembnejši dejavnik, 
ki vpliva na otrokov razvoj. Magistrsko delo obravnava vlogo šolske svetovalne službe pri 
obravnavi otrok z duševnimi stiskami, ki v šoli glede na Programske smernice (2008) skrbi za 
osebnostni razvoj otrok in mladostnikov. Kot taka je lahko za otroke z duševno stisko edini 
vir pomoči izven otrokovega družinskega okolja.  
 
V teoretičnem delu najprej predstavljam nekatere ključne pojme, koncepte, teorije in 
paradigme vezane na tematiko duševnih stisk. Nato duševne stiske povezujem z družino, ki je 
najpomembnejši dejavnik vplivanja na otrokov razvoj. V nadaljevanju duševne stiske 
postavljam v šolsko okolje in šolo predstavljam kot varovalni ter ogrožajoči dejavnik. V 
zaključku teoretičnega dela predstavljam šolsko svetovalno službo na splošno, njeno vlogo pri 
varovanju duševnega zdravja učencev ter njeno vlogo pri obravnavi otrok z duševnimi 
stiskami. Pri tem navajam nekatere ključne socialno-pedagoške koncepte in strategije dela, ki 
jih lahko šolski svetovalni delavci uporabljajo pri delu z otroki z duševnimi stiskami.  
 
V empiričnem delu sem raziskovala vlogo šolske svetovalne službe pri obravnavi otrok z 
duševnimi stiskami. Zanimalo me je, kako šolska svetovalna služba dela z otroki, ki imajo 
duševne stiske; kakšnih metod, strategij in pristopov pomoči se poslužuje pri delu z njimi; ali 
v proces pomoči vključuje učitelje, vodstvo, starše in različne strokovnjake iz zunanjih 
ustanov ter koliko pozornosti duševnim stiskam na splošno. V raziskavo sem vključile deset 
oseb, od tega pet šolskih svetovalnih delavcev in pet učiteljev. Pomembno se mi je zdelo 
pridobiti vpogled v delo šolske svetovalne službe iz dveh perspektiv in ne samo iz vidika 
šolskih svetovalnih delavcev.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 Duševno zdravje 
 
Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje kot »pozitiven odnos do sebe 
in drugih, uspešno soočanje z izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek 
moči, optimizem in sposobnost soočanja s težavami. Vendar pa se opredelitve duševnega 
zdravja med seboj razlikujejo glede na to, ali duševno zdravje razumemo kot stanje ali kot 
kontinuum. Tradicionalne opredelitve duševno zdravje pojmujejo kot stanje, ki je ločeno od 
duševnih motenj« (WHO, 2014 v Jeriček Klanšček idr., 2018).   
 
 »Brez duševnega zdravja ni zdravja, brez zdravja ni kakovostnega življenja in brez 
kakovostnega življenja ni prave učinkovitosti v družbi« pravita Marušič in Temnik (2009, v 
Jeriček Klanšček, Roškar, Vinko in Hočevar Grom, 2018, str. 18).  Jeriček Klanšček idr. (2018) 
dodajajo, da lahko posameznik udejanja svoje umske in čustvene sposobnosti ter je uspešen v 
poklicnem, družbenem in zasebnem življenju le, če ima dobro duševno zdravje. Isti avtorji 
pravijo, da so »dobro duševno zdravje, njegovo varovanje in krepitev ter preprečevanje 
nastanka duševnih težav pomembni v vseh starostnih obdobjih, vse od rojstva naprej, še 
posebej pa v obdobju otroštva in mladostništva« (Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 18).  
 
Barry in Friedli (2008, v Jeriček Klanšček idr., 2018) pravita, da so pozitivna čustvena stanja 
povezana z večjo radovednostjo, fleksibilnim mišljenjem, odprtostjo za učenje in razvojem 
izvršilnih funkcij, ki pa so nadalje povezane z akademskimi dosežki, osebnostnim razvojem in 
dobrimi medosebnimi odnosi. Keyes in Grywacz (2005, v Jeriček Klanšek idr., 2018) 
dodajata, da je pozitivno duševno zdravje napovednik ne samo duševnega stanja ljudi v 
prihodnosti, ampak tudi fizičnega zdravja. Boljše fizično zdravje in visoko duševno zdravje 
posameznikov pa pomenita večjo družbeno participacijo in produktivnost.  
 
Mikuš Kos (2015) navaja sestavine duševnega zdravja:  
 »notranje psihično stanje – emocionalna komponenta 
 delovanje-funkcioniranje-performans komponenta 
 kakovost medčloveških odnosov – socialna komponenta 
 obvladovanje težav in odpornostna komponenta 
 razvojna komponenta 
 odsotnost simptomov bolezni – bolezenska komponenta 
 družbeno participativna komponenta« (str. 53).  
 
Ugotavljam, da različni avtorji podajajo različne opredelitve duševnega zdravja, skupno pa 
jim je, da duševno zdravje povezujejo s kakovostjo življenja, uspešnostjo na različnih 
življenjskih področjih in z družbeno učinkovitostjo. Ker si načeloma vsak človek želi imeti 
kakovostno življenje, biti družbeno učinkovit in uspešen na različnih področjih, je skrb za 
duševno zdravje tako ena izmed najpomembnejših nalog vsakega posameznika.  
 

2.1.1 Duševno zdravje otrok in mladostnikov  
 
»Duševno zdravje otrok in mladostnikov je zelo pomembna javnozdravstvena tema, ki se ji 
posveča premalo pozornosti.« (Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 248). Avtorji razlagajo trditev, 
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da je duševno zdravje populacije otrok in mladostnikov tako pomembna javnozdravstvena 
tema s tem, ko pravijo, da je le-to ključen del splošnega zdravja otrok in mladostnikov, hkrati 
pa vpliva tudi na njihovo fizično zdravje, uspešnost v šoli, pri delu in v družbi ter na njihovo 
razmišljanje, čustvovanje in delovanje. Poudarjajo, da je duševno zdravje otrok in 
mladostnikov ključno za prihodnost vsakega naroda in uspešnost vsake družbe (prav tam).  
To se sklada s trditvijo, zapisano v Predlogu za javno razpravo Resolucije o nacionalnem 
programu duševnega zdravja, ki se glasi: »Skrb za duševno zdravje družbe temelji na dobrem 
duševnem zdravju otrok in mladih. Zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja, ki 
preprečuje duševne težave v otroštvu, predstavlja naložbo družbe« (Predlog za javno razpravo 
RNPDZ, 2017, str. 7). 
  
Eden izmed razlogov, zakaj je tako pomembno, da svojo pozornost usmerimo na duševno 
zdravje otrok in mladostnikov, je tudi ta, da mnogi avtorji v svojih raziskavah ugotavljajo 
povezanost med duševnim zdravjem v otroštvu in mladostništvu z duševnim zdravjem v 
odrasli dobi. Jeriček Klanšček, Hribar in Furman (2017) pravijo, da je duševno zdravje v 
otroštvu in mladostništvu pomemben napovedni dejavnik duševnega zdravja v odrasli dobi. 
Tudi Barry in Friedli (2008, v Predlog za javno razpravo RNPDZ, 2017) poudarjata, da slabo 
duševno zdravje pri otrocih napoveduje slabo duševno zdravje in delovanje kasneje v 
življenju. Arango (2012, v Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 18) ugotavlja, da se prvi znaki 
večine duševnih motenj (do sedemdeset odstotkov) pojavljajo v otroštvu in mladostništvu, 
kljub temu da so le-te prepoznane kot take šele v odraslem obdobju.  
 
 »Pomanjkljivo posvečanje pozornosti duševnemu zdravju otrok in mladostnikov vodi do 
duševnih motenj z vseživljenjskimi posledicami, bremeni zdravstvene sisteme in zmanjšuje 
možnost družbe, da zagotavlja varno in spodbudno okolje« (WHO, 2003, v Klemenčič, 
Dernovšek in Zalokar, 2017, str. 14). Podatkov o tem, kakšno je duševno zdravje otrok in 
mladostnikov v Sloveniji, je zelo malo, medtem ko za otroke mlajše od 11 let teh podatkov ni, 
pravijo Jeriček Klanšek idr. (2018).  
 

2.1.2 Kontinuum duševnega zdravja  
 
Od tradicionalnih opredelitev duševnega zdravja, ki le-to pojmujejo kot stanje, smo se 
premaknili k novejšim, ki duševno zdravje razumejo kot nekaj spreminjajočega na 
kontinuumu od pozitivnega k negativnem duševnem zdravju in obratno. Avtorji Jeriček 
Klanšček idr. (2018) pravijo, da se posameznik na kontinuumu premika v smeri pozitivnega 
duševnega zdravja ali pa v smeri slabšega duševnega zdravja, kar pa je odvisno od različnih 
dejavnikov in zunanjih vplivov. Kljub temu da je takšna opredelitev bolj fleksibilna od tistih, 
ki duševno zdravje enačijo s stanjem, pa avtorja Greenspoon in Saklofske (2001, v Jeriček 
Klanšček idr., 2018) opozarjata na pomanjkljivost tega kontinuuma, ki je, da posamezniku z 
duševno motnjo v  danem trenutku omogoča zavzemanje samo ene kategorije - kategorije 
duševne motnje na skrajnem koncu kontinuuma, kar pa izključuje možnost za opredelitev 
kakršnegakoli pozitivnega duševnega stanja. V obratnem primeru pa se v primeru 
posameznika, ki na kontinuumu zaseda mesto duševnega zdravja, izključuje možnost 
opredelitve kakršnegakoli negativnega duševnega stanja, kot je npr. stres.  
Jeriček Klanšček idr. (2018) zato navajajo dvofaktorski model duševnega zdravja, prirejen po 
raziskavi avtorjev Greenspoon in Saklofksega (2001, v Jeriček Klanšček idr. 2018), ki zajema 
različne stopnje duševnega zdravja (pozitivno duševno zdravje na eni strani in negativno 
duševno zdravje na drugi strani kontinuuma) in različne stopnje duševnih motenj (prisotne in 
izražene duševne motnje na eni strani ter neprisotne in neizražene duševne motnje na drugi 
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strani kontinuuma).  
Avtorji pravijo, da so rezultat so-vplivanja obeh naštetih kontinuumov štirje kvadranti, ki 
predstavljajo različne kombinacije stanj:  
 
• optimalno/dobro duševno zdravje (pozitivno duševno zdravje) brez simptomov dušev- 

            nih motenj,  

• slabo duševno zdravje (negativno duševno zdravje) brez simptomov duševnih motenj, 

• slabo duševno zdravje (negativno duševno zdravje) s simptomi duševne motnje, 

• optimalno/dobro duševno zdravje (pozitivno duševno zdravje) s simptomi duševne      
motnje (prav tam, str. 20).  

Keyes (2002, 2006, v Jeriček Klanšek idr., 2018) potrjuje, da je za posameznika najbolj 
neugodna kombinacija slabega duševnega zdravja s simptomi duševne motnje.  
 

Slika 1: Dvofaktorski model duševnega zdravja 

 
Vir: Greenspoon in Saklofske, 2001, v Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 21 

 
Kje na kontinuumu duševnega zdravja se posameznik nahaja, je odvisno od družbenih vrednot, 
prevladujoče družbene filozofije o zdravju oz. bolezni, strpnosti okolja in drugih dejavnikov 
(Mikuš Kos, 2017b).  
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2.2 Različne opredelitve in klasifikacije negativnega duševnega zdravja  
 
Tako kot imamo veliko različnih opredelitev za pojave, vezane na duševno zdravje ljudi, 
imamo tudi različna poimenovanja in opredelitve pojavov in stanj, vezanih na negativno 
duševno zdravje. V literaturi sem torej zasledila različna poimenovanja negativnega 
duševnega zdravja: duševna bolezen, duševna motnja, psihosocialna motnja, psihosomatska 
motnja, težave v duševnem zdravju, duševna stiska in druge.  
 
Težava pri opredeljevanju duševnih motenj je po mnenju Mikuš Kos (2017a) ta, da je na 
kontinuumu med duševnim zdravjem in tako imenovano duševno motnjo cel kup različnih 
čustvenih stanj in pojavov, ki so prav tako škodljivi odraslim kot tudi otrokom in 
mladostnikom, ki so lahko prehodna in izginejo ali pa se spremenijo v resno psihično težavo. 
Mikuš Kos (2015) poudarja tudi to, da se opredelitve duševnih motenj s časom spreminjajo in 
odražajo proces razvoja in zorenja stroke. Avtorica pravi : »Opredelitev duševnega zdravja in 
psihosocialnih motenj je dogovorna. Kar v nekem okolju ali v nekem času velja kot motnja, ki 
terja zdravljenje ali popravek, je lahko v drugem okolju in v drugem času sprejeto kot 
normalno vedenje« (str. 55).  

2.2.1 Medicinska paradigma  
 
Na podlagi pregleda obstoječe literature, vezane ne tematiko duševnih stisk, ugotavljam, da je 
temeljna perspektiva oz. pogled na obravnavano tematiko medicinska perspektiva. Gre za 
model, ki pojmuje posameznika kot duševno zdravega, če ne kaže simptomov duševne motnje 
oz. bolezni. Kores Plesničar pravi, da je »psihiatrija edina veda medicine, ki natančno 
formalizira diagnostične procese duševnih motenj« (str. 13). Za klasificiranje duševnih motenj 
v kategorije se uporabljata dva klasifikatorna sistema: MKB-10 (Mednarodna statistična 
klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov, deseta revizija), ki jo je izdala 
Svetovna zdravstvena organizacija in se uporablja večinoma v Evropi, ter DSM IV 
(Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, četrta izdaja), ki se uporablja predvsem 
v Ameriki.  
 
Glede na MKB-10  pomeni izraz duševna motnja »prisotnost klinično prepoznavne skupine 
simptomov, kot so značilne spremembe v mišljenju, razpoloženju ali vedenju ali v 
kombinaciji, kar je v večini primerov združeno s stresom in vplivom na osebno 
funkcioniranje« (Kores Plesničar, 2011, str. 13). Tudi duševne stiske in motnje pri otrocih in 
mladostnikih najdemo v MKB-10 (2008) pod imenom in oznako: Vedenjske in čustvene 
motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci (F90-F98). V to kategorijo spadajo:  
 »Hiperkinetične motnje (F90)  
 Motnje vedenja (F91) 
 Mešane motnje vedenja in čustvovanja (F92) 
 Čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu (F93) 
 Motnje socialnega funkcioniranja, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci (F94) 
 Tiki (F95) 
 Druge vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci  
            (F98)«  
 
Medicinska veda pod ranljive skupine otrok in mladostnikov, pri katerih je možnost razvoja 
duševnih motenj večja, šteje: kronično in pogosto bolne otroke; otroke z motnjami v 
delovanju osrednjega živčevja; otroke, ki odraščajo v neustreznih družinskih situacijah oz. 
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živijo v stalnem stresu; otroke s pozitivno družinsko anamnezo duševnih motenj ter vse 
mladostnike v obdobju odraščanja, ki je zaradi nevrobioloških sprememb, do katerih pride v 
tem obdobju, že samo po sebi tvegano za nastanek duševnih motenj (Gregorič Kumperščak, 
2011).  
 
Gregorič Kumperščak (2011) poudarja, da so za šolsko obdobje najpogostejše hiperkinetične 
motnje. Za obravnavo otrok z duševnimi motnjami predlaga predvsem skrbno diferencialno 
diagnostiko, hospitalno pedopsihiatrično obravnavo in farmakoterapijo.   
 
Medicinska stroka torej določene oblike vedenja in delovanja opredeli kot duševno motnjo oz. 
bolezen. Mikuš Kos (2015, str. 60) pravi, da človek, ki kaže znake tega vedenja in delovanja, 
postane oseba z diagnozo motnje oz. bolnik. Družba in njene institucije zagotavljajo pomoč in 
zaščito ljudem, ki so opredeljeni kot osebe z duševno motnjo oz. bolniki, kar pomeni, da 
medicinska stroka poda ekspertno mnenje o tem, katerim ljudem je potrebno pomagati. 
Avtorica ugotavlja, da je mnenje stroke torej neke vrste vstopnica, ki posamezniku omogoča 
zaščito, pomoč in obravnavo. Hkrati pa diagnoza prinaša tudi stigmatizacijo posameznika.  

2.2.2 Socialno-pedagoška paradigma  

V socialni pedagogiki je ključnega pomena refleksiven odnos do vloge stroke in institucij 
namenjenih obravnavanju posameznikov (Razpotnik, 2014), med katerimi so tudi 
posamezniki s težavami v duševnem zdravju. Del refleksije je opreznost, zato da stroka in 
institucija ne bi postali utrjevalki in ohranjevalki marginalne družbene vloge posameznika oz. 
skupine, ki pa se začne že pri poimenovanju in definiranju (Razpotnik, 2014).  

Po pregledu literature sem ugotovila, da sta besedni zvezi duševna motnja in duševna bolezen 
največkrat uporabljani. Pri povzemanju in citiranju literature poimenovanj duševna bolezen in 
duševna motnja ne spreminjam, sama pa odklone v čustvovanju, vedenju, mišljenju ter pojave 
in stanja vezana na negativno duševno zdravje poimenujem z besedno zvezo duševna stiska.  
Z uporabo te besedne zveze si želim zajeti vsa doživljanja, ki negativno vplivajo na duševno 
zdravje posameznika oz. otroka in nimam v mislih samo doživljanja, ki po svojem trajanju, 
simptomatiki, intenziteti in drugih razdelitvah spadajo v določeno kategorijo, ki jo je 
izoblikovala stroka. Poimenovanje duševna stiska je manj stigmatizirajoče od duševne bolezni 
ter duševne motnje. Oznaka, ki jo prinašajo bolezen, motnja in druga podobna poimenovanja, 
je veliko breme tako za osebe z diagnozo, kot tudi za njihove svojce. V Predlogu za javno 
razpravo RNPDZ (2017) je zapisano, da se stigma oseb z duševno motnjo izkazuje na vseh 
področjih življenja, poškoduje njihovo samospoštovanje in njihove življenjske možnosti.  

Kategorije in opredelitve duševnih stisk ne odražajo celotne slike pojava. Ne odražajo tega, da 
so pogojene z življenjskimi razmerami otroka in vpete v družinsko in širše okolje. Kobolt 
(2011) pravi, da kategorije ne zmorejo v zadovoljivi meri opisati vseh dimenzij, ki jih je 
potrebno zajeti. Če se uporabljajo samo kategorije, se z njimi izgubi konkretni otrok z njemu 
lastnimi spoprijemalnimi strategijami. Razpotnik (2014) pravi, da je dane pojave potrebno 
razumeti v njihovih družbenih kontekstih tam, kjer nastajajo in se perpetuirajo. Tudi Kobolt 
(2011) meni, da težave in motnje niso odvisne zgolj od posameznika, ampak so z interakcijo 
posredovane. 

S socialno pedagoškega vidika je kriterij za določanje čustvenih, vedenjskih in socialnih težav, 
stopnja zmožnosti zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb, ki ga lahko uporabimo tudi 
pri  duševnih stiskah otrok in mladostnikov, saj gre za koncepte, ki se povezujejo in prekrivajo.  
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Vec (2011) čustvene, vedenjske in socialne težave ponazori v kontinuumu:  
 

 
Slika 2:Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih težav 

 
 

Vir: Vec, 2011, str. 128 
 
Meje med skupinami, prikazanimi na kontinuumu, niso jasne in enopomenske, vendar otrok 
potrebuje pomoč in podporo na vseh ravneh (Kobolt in Vec, 2011, v Vec, 2011).  Kobolt (2011) 
pod kriterije za določanje težav in motenj navaja štiri smernice, in sicer da se čustvena oz. 
vedenjska slika pojavlja skozi daljše obdobje; da je čustven oz. vedenjski problem resen; da 
ogroža posameznikov razvoj; da ga z običajnimi spremembami okolja in ravnanja ne moremo 
ublažiti.  
 

2.3 Duševne stiske pri otrocih in mladostnikih  
 
 
Koliko je otrok z duševnimi stiskami, nam kažejo podatki tako tujih kot tudi nekaterih 
slovenskih raziskav. Belfer (2008 v Mikuš Kos, 2015) navaja globalne epidemiološke podatke 
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki kažejo, da ima 20 % otrok in mladostnikov 
duševne motnje ter da se 50 % duševnih motenj, ki jih diagnosticirajo v odrasli dobi, dejansko 
začne v otroštvu in mladostništvu.  
 
Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye in Rohde (2015) so ugotavljali pogostost duševnih stisk pri 
otrocih in mladostnikih z meta-analizo 41-ih študij o prevalenci otrok in mladostnikov z 
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duševnimi motnjami, ki so bile narejeni med leti 1985 in 2012 v 27-ih državah sveta. Glede 
na analizo rezultatov avtorji ocenjujejo, da je na svetu približno 13,4 % otrok in mladostnikov, 
ki se soočajo s kakršnimikoli duševnimi stiskami, kar nanaša približno 241 milijonov otrok in 
mladostnikov po celem svetu. Layard (2011 v Thorley, 2016, str. 8) navaja podatke angleške 
študije iz leta 2004, ki kažejo, da ima 9,6 % otrok in mladostnikov med petim in šestnajstim 
letom starosti klinično diagnosticirano duševno motnjo. Avtor pravi, da so to približno trije 
učenci na en šolski razred. Tudi projekt CAMHEE (Child and adolescent mental health in 
Europe) razkriva stopnjo slabega duševnega zdravja med otroki in mladostniki v Evropi. 
Projekt kaže na to, da vsak peti otrok trpi zaradi razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav, v 
povprečju pa ima vsak osmi otrok klinično diagnosticirano duševno motnjo (Braddick, Carral, 
Jenkins in Jane-Llopis, 2009, v Klemenčič idr., 2017).  
 
Jeriček Klanšček idr. (2018) prikazujejo podatke o duševnih motnjah otrok in mladostnikov v 
Sloveniji, pridobljene iz različnih zdravstveno-statističnih zbirk, ki pojavnost duševnih motenj 
beležijo po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za 
statistične namene, deseta revizija (MKB-10), ki je bila omenjena v prejšnjem poglavju. 
Avtorji prikazujejo podatke iz obravnav na primarni ravni (ambulante pediatrije, ambulante 
splošne in družinske medicine, nujna medicinska pomoč …) ter sekundarni ravni 
(specialistične ambulante) in ugotavljajo, da se je v obdobju od leta 2008 do leta 2015 število 
obravnav otrok in mladostnikov na primarni zdravstveni ravni zaradi duševnih in vedenjskih 
motenj povečalo za 25,7 %, medtem ko se je v istem obdobju število obravnav otrok in 
mladostnikov na sekundarni zdravstveni ravni povečalo za kar 71 %. Tudi poraba zdravil za 
zdravljenje duševnih motenj pri osebah mlajših od 20 let se je v istem obdobju povečala, in 
sicer za 48 % (str. 51–52). Zavedati se moramo, da statistični podatki odražajo samo delček 
razsežnosti duševnih stisk pri otrocih in mladostnikih, saj le-ti po navadi prikazujejo samo 
tiste težave v duševnem zdravju, ki so diagnosticirane in zabeležene s strani stroke. Kljub 
temu imamo tako pri nas, kot tudi po svetu, veliko število otrok, ki se vsakodnevno soočajo s 
hudimi duševnimi stiskami, čeprav niso bili deležni diagnoze. »Trpljenje je stalnica v 
življenju mnogih otrok z duševnimi motnjami, pa tudi tistih brez tovrstne medicinske 
diagnoze« (Mikuš Kos, 2017b, str. 6).   
 
Za zdrav otrokov razvoj so stiske nujno potrebne. Koristne so tiste, ki jih otrok lahko predela, 
premaga, se jih nauči vnaprej preprečiti, so rešljive in v skladu z otrokovimi zmogljivostmi. 
Po drugi strani pa so nekatere stiske za otrokovo razvoj škodljive. To pa so tiste stiske, ki 
otroku ne nudijo pozitivne izkušnje, ogrožajo njegov obstoj, niso rešljive in presegajo njegove 
zmogljivosti (Žorž, 1997). Stržinar (2012) pravi, da lahko duševna stiska pri otroku oz. 
mladostniku nastane zaradi stresa, ki izhaja iz razvojnega obdobja, omenja pa tudi vpliv 
izpostavljenosti drugim dejavnikom stresa, ki pa so lahko akutni ali kronični. Akutni dejavniki 
stresa se pojavijo nenadoma, so intenzivni in kratkotrajni (npr. naravna nesreča, prometna 
nesreča, smrt družinskega člana ipd.), medtem ko se kronični dejavniki stresa začnejo 
postopno, so manj intenzivni in trajajo dolgo (npr. bolezen enega izmed staršev, zloraba, 
konflikti v družini ipd.).  
 
Soočanje s duševnimi stiskami otrok in mladostnikov lahko vpliva na njihove izobrazbene 
dosežke, na njihovo sposobnost oblikovanja zdravih odnosov z vrstniki, kakovost družinskega 
okolja, zaslužek v prihodnosti, fizično zdravje ter celo na življenjsko dobo posameznika 
(Thorley, 2016).  
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Vrste duševnih motenj se glede na starostno obdobje razlikujejo. Katere so najpogostejše 
duševne motnje pri osnovnošolskih otrocih in mladostnikih, lahko razberemo iz naslednje 
slike:  
 

Slika 3: Najpogostejše duševne motnje glede na razvojna obdobja 

 
Vir: Resolucija, 2014, v Hvalič Touzery, Pivač in Smodiš, 2015, str. 9 

 
Načini, na katere otrok oz. mladostnik izrazi svojo stisko, so različni. Mikuš Kos (1991, str. 
29) našteva nekaj znakov duševne stiske pri otroku: »žalost, tesnoba, odsotnost veselja do 
življenja, depresivnost, strah, telesno slabo počutje, psihosomatske težave, utrujenost, zavora 
ali odklon razvoja, socialno neustrezno vedenje in vedenje, ki ima neugodne učinke na druge, 
motnje na delovnem področju in pomanjkanje motivacije«. Stržinar (2012) pravi, da se otrok 
oz. mladostnik lahko vede popolnoma nasprotno od tega, kar bi za človeka v stiski pričakovali, 
npr. je pretirano živahen, glasen, nemiren, konflikten ipd. Mikuš Kos (2017a) pod duševne 
motnje pri otroku uvršča tako čustvene motnje, kot tudi motnje vedenja, motnje v odnosu do 
drugih in psihosomatske motnje.  
 
O duševnih stiskah govorimo tudi takrat, ko le-te vključujejo otrokovo slabo telesno počutje 
ali motnje telesnih funkcij, ki izvirajo iz duševne stiske, npr. psihosomatske težave (Mikuš 
Kos, 1985). »V letu 2014 je po podatkih iz raziskave HBSC 27,9 % otrok in mladostnikov v 
starosti 11, 13 in 15 let poročalo o doživljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov na teden. 
Slovenski otroci in mladostniki najpogosteje poročajo o nespečnosti (22,4 %), nervoznosti 
(20,4 %), razdražljivosti (18,9 %) in potrtosti (16,2 %)« (Jeriček idr., 2018, str. 145).  
 
Posebno je potrebno izpostaviti tudi depresivne občutke pri otrocih in mladostnikih. Depresija 
je ena izmed najpogostejših duševnih motenj na svetu, ki pa se vedno pogosteje pojavlja tudi 
pri otrocih in mladostnikih. Roškar (2011b) je v svoji raziskavi ugotavljala prisotnost 
občutkov depresivnosti pri 11-, 13- ter 15-letnikih. Ugotovila je, da je delež deklet, ki poroča 
o občutkih depresivnosti v vseh treh starostnih skupinah, višji od deleža fantov in da se 
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odstotek tistih, ki so poročali o depresivnih občutkih s starostjo, veča. Kot pomembni 
dejavniki vpliva na depresivne občutke so se pokazali socialno ekonomski status družine, 
konflikti v družini in podpovprečen šolski uspeh otroka (prav tam).  
 
Favazza (2012, v Drobnič Radobuljac in Pintar Babič, 2017) kot znak duševne stiske v 
osnovnošolskem obdobju omenja samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena za 
lajšanje čustvenih stisk in notranje napetosti.  
Otroci in mladostniki, ki se samopoškodujejo, doživljajo življenje kot brezizhodno, polno 
problemov in pesimistično, sami pa se pogosto počutijo nemočne in šibke. Kot zasilni izhod 
izberejo samopoškodovalno vedenje z namenom, da bi zmanjšali psihološko stisko. Ker svoje 
stiske ne zmorejo ubesediti, jo sporočajo skozi svoje telo. Med najpogostejše oblike 
samopoškodovalnega vedenja sodijo rezanje, povzročanje opeklin, zbadanje, samougrizi, 
puljenje las …(Cerar, Gaber, Kaliman in Knez, 2011). Gonzales in Bergstrom (2013, v 
Drobnič Radobuljac in Pintar Babič, 2017) pravita, da je starostna meja ob prvi samopoškodbi 
med desetim in štirinajstim letom.  
 
Med duševne motnje, ki se pojavljajo pri osnovnošolski populaciji, spadajo tudi motnje 
hranjenja. Gre za kompleksne duševne motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane 
in svojega telesa. »Hrana je pri teh osebah le simptom, sredstvo za lajšanje duševnih bolečin 
in stisk, hranjenje in odklanjanje hrane pa način osvoboditve notranjih, bolečih in 
neprepoznanih čustev. V ozadju se torej skrivajo težke duševne stiske, nesprejemanje samega 
sebe in slaba samopodoba« (Hafner in Torkar, 2011; Sernec, 2011 v Jeriček Klanšček idr., 
2018, str. 203). Jeriček Klanšček idr. (2018) ugotavljajo, da so pri dekletih starih od 6 do 14 
let prav motnje hranjenja tiste, zaradi katerih so največkrat napotene v bolnišnično obravnavo.  
 
Dejstvo je, da kljub nekaterim omenjenim oblikam ter znakom duševne stiske, vsak otrok 
stisko doživlja drugače in tudi znaki duševnih stisk se pri različnih otrocih kažejo na različne 
načine (Mikuš Kos, 1991). Tudi Miller (2000) pravi, da je nekatere izmed znakov stiske 
možno opaziti pri vsakem otroku in so za nekatere povsem običajni. Mikuš Kos (2017a) 
poudarja, da otrokova čustvena prizadetost, trpljenje in duševna stiska brez vedenjskih 
odklonov in učne neuspešnosti ostajajo pri odraslih osebah prepogosto neprepoznane.  
Ravno zato, da stiska pri otroku ne bi bila spregledana, je ključno poznavanje vsakega otroka 
posebej in ugotavljanje spremembe v njegovem vedenju, saj lahko brez posredovanja 
odraslega, otrok doživi veliko psihološko škodo.  
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2.4 Teoretični koncepti in modeli razumevanja duševnih stisk pri otrocih in 
mladostnikih  
 
Tako kot se s časom in družbeno ideologijo spreminjajo opredelitve duševnega zdravja in 
duševnih motenj, se spreminjajo tudi razlage nastanka le-teh. Od bioloških razlag v času 
nacizma, psihoanalitičnih razlagalnih modelov, vedenjsko-kognitivnih, razvojnih, 
psihodinamskih modelov, do sodobnih razlag, ki temeljijo na celostnem pogledu na duševno 
zdravje in motnje. Predstavila bom glavne razlage celostnega pristopa, ki temeljijo na 
interakcijskih, ekosocialnih konceptih in modelih, ki poudarjajo, da so duševne motnje 
rezultat soigre številnih bioloških in okoljskih dejavnikov in vidijo otroka kot aktivnega 
udeleženca dogajanj med njim in njegovim okoljem (Mikuš Kos, 2017a). Koncepti se med 
seboj prepletajo in povezujejo.  
 

 2.4.1 Ekološka teorija razvoja  
 
Glavni teoretik ekosistemske/ekološke teorije je U. Bronfenbrenner, ki je s tem razvil eno 
najpomembnejših razlag o vplivu družbenega okolja na otrokov razvoj.  
Temelj Bronfenbrennerjevega modela je proces med posameznikom in okoljem, ki pa je 
pogojen s časovnim obdobjem (v katerem se posameznik nahaja v določenem trenutku 
lastnega življenjskega cikla), z značilnostmi razvijajočega se posameznika in s kontekstom 
(Hristovski, 2003). Bronfenbrenner je te interakcije in medosebna vplivanja razlagal na 
ravneh sistemov, ki tvorijo otrokovo življenje. Avtor posameznikovo ekološko okolje primerja 
s setom babušk, spravljenih druga v drugi, saj se razvijajoči se posameznik nahaja znotraj teh 
struktur in je del vsake od njih (Bronfenbrenner, 1979, v Hristovski, 2003, str. 321).  
V niz medsebojno povezanih sistemov je uvrstil mikrosistem, mezosistem, ekosistem, 
makrosistem in kronosistem (Mikuš Kos, 2017a). 
 
 Mikuš Kos (2017a) pravi, da so za mikrosisteme značilne neposredne interakcije in 
stiki med otrokom in okoljem. Mikrosistem je lahko družina, šola, vrtec, vrstniška skupina ali 
katerokoli drugo okolje, kjer otrok aktivno sodeluje in je v neposredni »face to face« interak-
ciji z drugimi člani sistema. Muuss (1996, v Hristovski, 2003, str. 321) pravi, da otrok pripada 
množici različnih mikrosistemov, s tem da se v vsakem izmed njih udejstvuje v različnih ak-
tivnostih in soustvarja različne medosebne odnose. Hristovski (2003, str. 322) poudarja, da se 
mikrosistemi nenehno spreminjajo zaradi procesov staranja in spreminjajočih se življenjskih 
izkušenj tako posameznika, kot tudi vseh drugih članov mikrosistema, ki so z njim v interak-
ciji. 
 
 Za mezosistem so značilne povezave in procesi med dvema ali več mikrosistemi, v 
katere je posameznik vključen. Vsa dogajanja v posameznem mikrosistemu so povezana z 
vsem, kar se dogaja v ostalih mikrosistemih posameznika (Bronfenbrenner, 1993, v Muuss, 
1996, v Hristovski, 2003). Določeni mikrosistemi, ki so v interakciji, so med sabo bolj pove-
zani, drugi pa manj. Lahko delujejo skladno, v harmoniji in se med seboj krepijo, ali pa so v 
konfliktu in povzročajo različne težave, kot je npr. izolacija posameznih mikrosistemov, ki se 
lahko kaže v odtujenosti in delinkventnem vedenju otrok (Hristovski, 2003, str. 324).  
 
 Ekosistem obsega povezave in procese med dvema ali več sistemi, v katere posame-
znik ni neposredno vključen kot aktivni član oz. nima neposredne interakcije s temi okolji. 
Kljub temu pa ekosistem na posameznika vpliva posredno, prek oseb, ki so z njim v odnosu 
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(Bronfenbrenner, 1979, v Hristovski, 2003, str. 325). Mikuš Kos (2017a) kot ekosistem navaja 
primer stresno delovno mesto očeta, ki na otroka sicer neposredno ne vpliva, lahko pa vpliva 
nanj posredno prek očetovega odnosa. 
 
 Makrosistem za razliko od že omenjenih sistemov neposredno ne zadeva življenja 
posameznika, zajema pa celoten vzorec karakteristik mikrosistemov, mezosistemov in ekosi-
stemov v dani kulturi, subkulturi oz. drugi socialni strukturi (Bronfenbrenner, 1993, v Muuss, 
1996, v Hristovski, 2003, str. 325). Makrosistem torej tvorijo različni politični, socialni, kul-
turni, verski in drugi vplivi, ki predstavljajo širši socialni koncept.  
 
 Kot zadnjega Bronfenbrenner dodaja kronosistem, ki predstavlja razvojne časovne 
spremembe pri posamezniku in drugih udeležencih socializacije (Mikuš Kos, 2017a).  
 
 
Otrok je del svojega življenjskega sistema, v katerem so vsi podsistemi med seboj povezani in 
vplivajo drug na drugega. Sprememba v enem izmed njih lahko vpliva bolj ali manj tudi na 
druge.  
 

Slika 4: Prikaz Bronfenbrennerjevih ekosocialnih sistemov 

 
 

Vir: Mikuš Kos, 2017a, str. 62 
 
Vsak izmed sistemov lahko vsebuje varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, kar je zelo 
pomembna ugotovitev za pomoč otrokom z duševnimi stiskami, motnjami in preprečevanje 
le-teh. Motnje lahko omilimo tako, da v podsisteme, ki so dostopni za intervencije, uvedemo 
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zaščitne dejavnike oz. povečamo njihovo moč delovanja (Mikuš Kos, 2017a).  
Pomembno je izpostaviti tudi to, da otrok s svojimi osebnostnimi lastnostmi, odzivi, 
vedenjem, mišljenjem in čustvi vpliva na svoje odnose z drugimi. »V različnih okoliščinah 
pridejo do izraza različne lastnosti. Iste lastnosti dobijo v različnih kontekstih različen pomen 
za otroka, v različnih okoliščinah imajo lahko ogrožajoč ali varovalen vpliv« (Mikuš Kos, 
2017a, str. 63).  
 
Celostni sistemski ekosocialni pogled na duševno zdravje in duševne stiske ne samo širi 
pogled in razlage, ampak tudi prepoznava širše socialne vplive na obravnavano problematiko. 
Prav tako spreminja vlogo strokovnjakov, ki obravnavajo otroke in mladostnike s stisko, saj se 
domet njihovega dela širi tudi na aktivacijo varovalnih dejavnikov in virov pomoči v 
otrokovem okolju (Mikuš Kos, 2017a).  

 

2.4.2 Koncept varovalnih in ogrožajočih dejavnikov duševnega zdravja 
 
Mikuš Kos (2017a) pravi, da ta koncept duševne motnje razlaga kot izid kompleksne soigre 
ogrožajočih in varovalnih dejavnikov skupaj z vplivi otrokovih osebnostnih lastnosti, psihične 
odpornosti, lastnosti otrokovega okolja in drugih vplivov.  
 
»O varovalnih dejavnikih in varovalnih procesih govorimo tedaj, ko nekateri pojavi ali 
dogajanja preprečujejo pričakovani škodljivi učinek neugodnega vpliva.« (Mikuš Kos, 1991, 
str. 20). Mikuš Kos (2017a) za varovalne dejavnike pravi tudi, da delujejo v obratni smeri kot 
ogrožajoči dejavniki, saj povečujejo otrokovo psihično odpornost in ga varujejo pred pojavom 
duševne motnje. Ti dejavniki so lahko lastnosti in okoliščine posameznika oz. skupine, v 
kateri se posameznik nahaja. 
 
Mikuš Kos (1991) pravi, da lahko varovalne dejavnike pri otrocih in mladostnikih najdemo na 
različnih področjih: v otroku samem, v družini, v šoli ter v otrokovem širšem okolju. Pod 
varovalne dejavnike v otroku avtorica navaja »temperament, inteligentnost, socialno spretnost, 
pripadnost ženskemu spolu in druge« (str. 21). Kot pomemben varovalni dejavnik v družini 
opredeljuje dober odnos z enim od staršev ali pa s katerim od drugih družinskih članov. 
Kasneje (Mikuš Kos, 2017a) dodaja še povezanost članov družine, podporo družinskega 
okolja, jasno postavljena pravila vedenja, duševno zdravje matere in druge dejavnike. Za 
varovalne dejavnike v šoli omenja številne procese in dogajanja, kot so pozitivni 
psihosocialni procesi, dober šolski uspeh, dobri odnosi z vrstniki in drugi dejavniki, katerim 
sem v nadaljevanju magistrske naloge namenila poglavje. Pod varovalne dejavnike v 
otrokovem širšem okolju pa našteva poleg vključenosti otroka v interesne dejavnosti in 
konjičke, tudi vključenost v širšo socialno mrežo. Niso vsi varovalni dejavniki za vse otroke 
enaki. Pri različnih otrocih in v različnih okoliščinah delujejo različni varovalni dejavniki 
(prav tam).  
 
Hvalič Touzery, Pivač in Smodiš (2015) varovalne dejavnike pri mladih razdelijo na 
individualne, medosebne in družbene. Pod individualne uvrščajo npr. dobro samopodobo in 
samospoštovanje, zmožnost prilagajanja na spremembe, zdrav življenjski slog in druge. Pod 
kategorijo medosebni dejavniki uvrščajo dobre socialne odnose, mreže socialne opore, 
komunikativnost, udeležbo v programih pomoči ob učnih težavah … Pod družbene varovalne 
dejavnike pa naštevajo npr. materialno preskrbljenost, povečano skrb za otroke in mladostnike 
na področju duševnega zdravja, svetovanje učencem in dijakom, spodbujanje prostovoljnih 
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aktivnosti, slabšo dostopnost alkohola in drugih psihoaktivnih snovi in druge (prav tam).  
 
Ogrožajoči dejavniki pa v nasprotju z varovalnimi večajo verjetnost, da se bodo pojavile 
duševne motnje. Ti dejavniki so lahko biološke, psihološke, socialne ali ekološke narave. 
Tako kot varovalni dejavniki, lahko tudi ogrožajoče najdemo na različnih področjih: v otroku, 
družini, šoli, otrokovem širšem okolju ali pa v družbenih vplivih (Mikuš Kos, 2017).  
 
Kebe idr. (2003, v Hvalič Touzery idr., 2015) pravijo, da so dejavniki življenjskega sloga, kot 
so kajenje, pitje alkohola, nezdrava prehrana in telesna neaktivnost neposredni dejavniki 
tveganja za razvoj duševne motnje, kar dokazujejo trdni znanstveni dokazi. Zato jih avtorice 
Hvalič Touzery idr. (2015) uvrščajo pod pomembne individualne dejavnike tveganja za otroke 
in mladostnike. Poleg dejavnikov življenjskega sloga v to skupino uvrščajo še osebnostne 
značilnosti, nizko samopodobo, nižji socialno ekonomski status, antisocialno vedenje in druge. 
V skupino medosebnih dejavnikov tveganja uvrščajo slabšo socializacijo, pomanjkanje 
socialne opore v družini, duševne motnje staršev, rejništvo, odvisnost staršev, izgube bližnjih 
oseb, učne težave … Pod družbene dejavnike tveganja za nastanek duševnih motenj pa 
avtorice naštevajo neugodno družbeno okolje, vpliv vrstnikov, ekonomsko krizo, medije kot 
dejavnike tveganja, dostopnost alkohola in drugih psihoaktivnih substanc in druge (prav tam, 
str. 15).  
 
Avtorji Wille, Bettge in Ravnes-Sieberer (2008, v Jeriček Klanšek idr., 2018) pravijo, da je 
prisotnost več varovalnih dejavnikov hkrati povezana z manjšo pojavnostjo težav v duševnem 
zdravju. V svoji študiji so ugotovili, da  v primeru prisotnosti več varovalnih dejavnikov in 
enega dejavnika tveganja, težave v duševnem zdravju kaže 7 % mladostnikov, v primeru 
odsotnosti varovalnih dejavnikov in prisotnosti enega dejavnika tveganja pa kar 26 %. Avtorji 
ugotavljajo, da se dejavniki tveganja redko pojavljajo posamezno in da drug na drugega 
močno vplivajo. Če se pojavlja več dejavnikov tveganja sočasno, je tudi verjetnost težav v 
duševnem zdravju večja. Ugotovili so, da ima ob sočasnem pojavljanju šest ali več 
dejavnikov tveganja težave v duševnem zdravju kar 67 % mladostnikov (prav tam).  
 
Med otroki so velike razlike v zaznavanju ogrožajočih dejavnikov ter v sposobnostih 
obvladovanja le-teh. Nekateri otroci so bili pod vplivom veliko ogrožajočih vplivov, brez da 
bi razvili duševno motnjo. Takšni otroci so psihično bolj odporni in so se sposobni uspešno 
soočati z neugodnimi vplivi, ne da bi bilo zaradi tega prizadeto njihovo delovanje, 
učinkovitost, odnosi in druge komponente duševnega zdravja. Po drugi strani pa je veliko 
ranljivih otrok, ki so psihično neodporni na ogrožajoče vplive (Mikuš Kos, 2017a).  
 
Avtorica (Mikuš Kos, 2017a) pravi, da je poznavanje varovalnih dejavnikov in ogrožajočih 
dejavnikov pri otroku zelo pomembno za preprečevanje duševnih stisk. Ker na mnoge 
ogrožajoče dejavnike nimamo vpliva, se ni potrebno omejevati na odpravljanje le-teh, ampak 
na uvajanje varovalnih dejavnikov. Nekatere varovalne dejavnike lahko uvedemo v življenje 
otroka oz. povečamo njihovo moč delovanja takrat, ko je otrok izpostavljen neodpravljivim oz. 
neizogibnim neugodnim vplivom, ki lahko privedejo do duševne stiske. Z varovalnimi 
dejavniki tako krepimo otrokovo psihično odpornost, zmogljivost obvladovanja težav, 
možnost okrevanja in ustvarjamo protiutež vsem dejavnikom tveganja (prav tam).  
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2.4.3 Neskladje otrokovih individualnih lastnosti s pričakovanji in zahtevami okolja 
 
»Razkorak med otrokovimi lastnostmi in zmožnostmi ter zahtevami okolja je najbolj pogosto 
vozlišče težav in motenj šolskih otrok« (Mikuš Kos, 2017b, str. 7). Ta model razlaga, da je 
otrokovo duševno zdravje odvisno od skladnosti njegovih osebnostnih lastnosti ter 
zmogljivosti s pričakovanji in zahtevami okolja, ki ga lahko predstavljajo starši, druge 
pomembne osebe, šola, širše družbeno okolje … (Mikuš Kos, 2017a). Avtorica (prav tam) 
pravi, da se otroci zelo razlikujejo v doseganju razvojnih mejnikov, intelektualnem delovanju, 
temperamentu, prilagodljivosti, opremljenosti z energijo in mnogih drugih sposobnostih in 
osebnostnih lastnostih. Skladnost vseh omenjenih lastnosti s pričakovanji in zahtevami okolja 
pa lahko pomembno vpliva na kakovost otrokovega življenja, na odnose, ki jih bo 
vzpostavljal, na njegovo samopodobo in druge komponente duševnega zdravja. Čim večji je 
razkorak med otrokovimi individualnimi lastnostmi in pričakovanji oz. zahtevami okolja, tem 
večja bo stiska. Avtorica pravi, da je namreč pri večini otrok z duševnimi motnjami jedro 
problema prav ta že omenjena neskladnost. Kot primer omenja otroka, ki je slabo organiziran 
in zato deluje neučinkovito, zmedeno. Če so njegovi starši pretirano redoljubni in je 
organiziranost njihova glavna prioriteta, bo razkorak med otrokom in starši zelo velik. Otrok 
sicer s svojimi individualnimi lastnosti (kot je npr. slaba organiziranost), ki niso v skladju z 
njegovim okoljem, še nima duševne stiske oz. motnje, vendar pa lahko, če citiram Mikuš Kos: 
»nerazumevanje okolja za otrokove posebnosti in pretežno slabe izkušnje z okoljem« (2017a, 
str. 113) privedejo do nastanka le-teh.  
 
»Upoštevanje individualnih razlik in specifičnih potreb posameznega otroka pri vzgojnem 
ravnanju ter blaženje neugodnih posledic razkoraka med zahtevami in pričakovanji okolja ter 
zmogljivostmi otroka je široko uporaben pristop v preprečevanju in zdravljenju duševnih 
motenj« (Mikuš Kos, 2017a, str. 67).  
 

2.4.4 Družbeni vplivi  
 
Duševno zdravje, duševne stiske, motnje in vsa druga notranja stanja so vpeta v družbeni 
kontekst in socialne okoliščine otrokovega življenja. Družbeni kontekst sodoloča:  
 
 »materialne okoliščine življenja družin in otrok, 

 idealno vedenje in delovanje, 

 kaj opredeljujemo kot odklon in motnjo, 

 vrednote glede vzgoje in prevladujoče vzgojne vzorce, 

 kakovost in število ogrožajočih, stresogenih, travmatskih in kronično neugodnih de-
javnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj in duševno zdravje,  

 vrsto in število varovalnih dejavnikov in procesov v družini in širšem socialnem oko-
lju,  

 pogostost težav in motenj, 

 reakcije okolja na te pojave, 

 zaščito in pomoč, ki ju okolje in/ali družba zagotavljata otroku, 
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 obstoj in delovanje služb pomoči, 

 koriščenje služb, 

 prisotnost pobud in dejavnosti civilne družbe za psihosocialno dobrobit otrok in za po 

            moč otrokom in družinam v stiski, 

 politiko zaščite duševnega zdravja otrok« (Mikuš Kos, 2015, str. 56).  

Avtorica (prav tam) omenja tri linije družbenih vplivov današnjega časa. Prva linija zajema 
vpliv »socialno ekonomskih in kulturnih dejavnikov na število, vrsto in intenziteto 
življenjskih obremenitev, stresov ter psihičnih travm« (str. 55). Drugo linijo tvorijo 
»pričakovanja, zahteve do posameznika glede njegovega delovanja, zaradi katerih postajajo 
določene lastnosti disfunkcionalne« (str. 55–56). V tretjo linijo Mikuš Kos uvršča »sodobne 
družbene procese, ki zmanjšujejo varovalne dejavnike in naravne resurse pomoči, katerih 
prisotnost omogoča ljudem, da obvladujejo svoje stiske« (str. 56).  
 
V današnjem času je drugače kot pred sto leti. Spremenile so se zahteve in pričakovanja do 
psihičnih zmogljivosti otroka in pomen uspešnosti na šolskem, delovnem in socialnem 
področju. Na eni strani se srečujemo s povečanimi zahtevami do otroka glede njegovih 
mentalnih sposobnosti in delovanja, po drugi strani pa z manjšanjem naravnih virov podpore 
in pomoči, na katerega vpliva promocija individualizma (Mikuš Kos, 2017a). Avtorica (prav 
tam) pravi, da »diagnoze strokovnjakov za duševno zdravje pretvarjajo nezmožnosti mnogih, 
da zadostijo potrebam svojega časa, v duševno motnjo« (str. 155).  
 
Collishaw (2015, v Mikuš Kos 2017a) povezuje število otrok z duševnimi motnjami z 
načinom življenja le-teh. Pravi, da se je v zadnjih sto letih čas spanja osnovnošolskih otrok 
močno zmanjšal, kar lahko vpliva tudi na otrokovo duševno zdravje. Bor, Dean, Najman in 
Hayatbakhsh (2014, str. 606–607) ugotavljajo, da je prišlo v 21. stoletju do številnih 
sprememb, ki lahko negativno vplivajo na duševno zdravje sedanjih generacij otrok in 
mladostnikov in prispevajo k vztrajnem večanju težav v duševnem zdravju. Kot spremembe 
današnjega časa omenjajo večanje neenakosti dohodkov, porast enostarševskih družin, pojav 
novih vzgojnih stilov, povečano izpostavljenost tehnologiji, internetu in socialnim medijem 
ter naraščanje pritiskov v okviru šolskega okolja. Maughan idr. (2005, v Bor idr., 2014, str. 
607) v svoji analizi ugotavljajo potencialno rast samomorov, namernega samopoškodovanja, 
zlorabe psihoaktivnih substanc ter porast težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov. 
Avtorji pravijo, da ni jasno, ali spremembe današnjega časa dejansko reflektirajo porast težav 
v duševnem zdravju otrok in mladostnikov, ali pa le-te kažejo na spremembe v poznavanju in 
diagnosticiranju duševnih motenj. Tudi Thorley (2016) izpostavlja nekatere dejavnike v 
družbi, ki bi nam lahko omogočili lažje razumevanje porasta težav v duševnem zdravju otrok 
in mladostnikov v zadnjih 30 letih. Nekateri izmed njih so slabši ekonomski status oz. 
revščina otrok in mladostnikov, slabše duševno zdravje staršev, vpliv digitalne tehnologije 
(nadlegovanje prek spleta, slab vpliv izpostavljenosti ekranom, spletne strani s škodljivimi 
vsebinami …), spremembe v strukturi družin in šolski pritiski.   
 
Današnji otroci in mladostniki spadajo v t. i. net oz. e-generacijo, ki se bolje znajde v virtualni 
komunikaciji kot pa v komunikaciji v živo. To vpliva tudi na slabše duševno zdravje oz. 
porast duševnih stisk, pravijo avtorice Jeriček idr. (2017).  
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2.5 Družina in duševno zdravje otrok in mladostnikov   
 
Družina ima veliko funkcij pri razvoju duševnega zdravja otrok. Otroku zagotavlja nego, 
varovanje in zaščito. Če so te tri naloge zagotovljene, potem je možen zdrav razvoj otrokovih 
potencialov (Tomori, 1999). Družinski odnosi predstavljajo otroku osnovo za vse kasnejše 
odnose, hkrati pa otrok iz njih črpa svoje občutje vrednosti in gradi samospoštovanje. Od tega, 
kako se družina odziva na njegova sporočila o čustvih, je odvisno, kako jih bo sprejemal tudi 
sam. V interakciji s svojimi najbližjimi se otrok uči zaupanja v druge, komunikativnosti, 
spretnosti, spoprijemanja s težavami in obremenitvami, vrednostnega sistema ipd. (prav tam).   
Od družine se sicer pričakuje, da svojim članom zagotovi primerno okolje za uresničevanje 
potreb in pravic, vendar je družina lahko tudi okolje z visoko stopnjo konfliktnih in nasilnih 
odnosov med spoloma in generacijami. Družina torej ni vedno varno okolje zasebnosti in 
podpornih odnosov med njenimi člani (Dernovšek, Tavčar, Hrast, Nadižar Habjanič in Peklar, 
2017).   
 
Ker ima družina pomemben delež pri razvoju otrokove duševnosti, je lahko ta za otroka tudi 
vir stisk in travm, ki ogrožajo njegovo duševno zdravje. Številne raziskave kažejo, da so 
disfunkcionalne družine tiste, ki vodijo k najbolj problematičnim pojavom v družbi, med 
katere poleg šolske neuspešnosti, nasilja, raznih oblik odvisnosti, umeščamo tudi psihične 
težave (Musek, 1995, v Žibert, 2017). Avtorica Tomori (1994, v Žibert, 2017) loči 
disfunkcionalno in funkcionalno družino glede na uspešnost opravljanja funkcij družine za 
svoje člane in družbo. Če svoje naloge opravlja zadovoljivo ali pa celo neustrezno, govorimo 
o disfunkcionalni družini. Simon in Stierlin (1984, v Poljšak-Škraban, 2007) disfunkcionalno 
družino ločita od funkcionalne še po nekaterih drugih vidikih, kot so npr. strategije reševanja 
problemov, emocionalna klima družine, uravnoteženje bližine in oddaljenosti v odnosih in 
druge.  
 
Vzrok za duševne stiske pri otrocih so lahko različne vrste nasilja v družini. Pri fizičnem 
nasilju gre za dejanja, kjer uporaba fizične sile pri drugi osebi povzroči bolečino, strah, 
ponižanje, nelagodje, stisko in ogroženost. Tudi psihično nasilje je stalen vzorec zlorabe, ki se 
kaže v otrokovem vedenju, mišljenju in čustvovanju. Posebna oblika nasilja nad otrokom pa 
je zanemarjanje, kjer gre za to, da starši oz. skrbniki opuščajo skrb za otroka, ustrezno 
njegovim razvojnim in individualnim značilnostim (Dernovšek idr., 2017). Avtorji (prav tam) 
pravijo, da je izkušnja nasilja v družini za otroka velik stres ali celo duševna travma, saj se 
lahko globoko zamajejo temelji njegovih vrednot in odnosa do sebe in do sveta. Med 
najpogostejše duševne motnje, ki jih je povzročilo nasilje v družini, navajajo s stresom 
povezane motnje, depresijo, anksiozne motnje ter vedenjske in čustvene motnje. 
  
Še eden izmed najbolj pogostih razlogov, da družine odpovejo in zaustavljajo zdrav razvoj 
otrokove duševnosti, so neugodne življenjske razmere družine (npr. revščina). Če družina 
doživlja pritiske in obremenitve okolja, jih otrok doživlja preko nje.  Roškar (2011a) poudarja 
socialno-ekonomski položaj družine kot pomemben vpliv na pojavnost težav v duševnem 
zdravju. Avtorica povzema ugotovitve številnih raziskav (Ravens-Sieberer, Erhart, Gosch in 
Wille, 2008; Holling, Kurth, Rothenberger, Becker in Schklack, 2008; Woerner idr., 2002 …),  
ki kažejo, da se nižji socialno-ekonomski položaj družine ter slabše finančno blagostanje 
povezujeta z večjo pojavnostjo duševnih težav (prav tam).  
 
Poleg že omenjenih virov stisk in travm pa Miller (2000) izpostavlja tudi ločitev staršev, ki 
poleg smrti staršev predstavlja enega najbolj travmatičnih dogodkov v otrokovem življenju. 
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Običajna posledica ločitve je fizična ločitev od enega izmed staršev in sprememba 
vsakdanjega življenja družine in njenih rutin.  
 
Ne glede na prispevek družine k nastanku in razvoju duševnih stisk in motenj pa je potek in 
izid le-teh odvisen tudi od otrokovih lastnih psihosocialnih in osebnostnih značilnosti ter 
celotnega konteksta in okolja otrokovega življenja (Tomori, 1999).  
 

2.6 Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov 
 
Vse večjo skrb in pozornost duševnim stiskam otrok in mladostnikov namenjajo različni 
strateški dokumenti, kot so npr. priporočilo za politiko na področju duševnega zdravja, ki ga 
je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, Zelena knjiga za izboljšanje duševnega zdravja 
prebivalstva, Evropski pakt za duševno zdravje in blagostanje, Akcijski načrt na področju 
duševnega zdravja do leta 2020 in drugi dokumenti (Klemenčič idr., 2017). Pri nas pa smo 
marca lani sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028, ki je 
prvi strateški dokument na področju duševnega zdravja v Sloveniji.  
 
Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov je kompleksna dejavnost, ki zajema več 
različnih segmentov, od ohranjanja in krepitve duševnega zdravja do preprečevanja duševnih 
stisk oz. motenj. Mikuš Kos (2017a) kot osnovne cilje varovanja duševnega zdravja otrok in 
mladostnikov navaja zmanjševanje trpljenja, omogočanje ustreznega psihosocialnega 
delovanja otroka, utrjevanje psihične odpornosti otroka, zmanjševanje števila ter intenzitete 
duševnih motenj in druge. S tem se posredno ali pa neposredno ukvarjajo različne strokovne 
službe, ki jih bom predstavila v nadaljevanju naloge. Varovanje duševnega zdravja zajema 
različne koncepte in pojme, med drugimi tudi promocijo duševnega zdravja, preventivo 
duševnih stisk in motenj, psihosocialno podporo, psihosocialno pomoč, izboljšanje kvalitete 
življenja in druge. Vsi koncepti in pojmi se med sabo prepletajo, povezujejo in kombinirajo, 
zato niso natančno razmejeni (Mikuš Kos, prav tam).  
 
Plesničar (2011) izpostavlja preventivne programe v duševnem zdravju, ki skušajo zmanjšati 
možnosti poslabšanja duševnih motenj. Govori o primarni, sekundarni in terciarni prevenciji. 
Primarna prevencija lahko vključuje zmanjševanje socialne, vzgojne in izobraževalne 
depriviranosti, promocijo programov izboljšanja kvalitete življenja, pomoč pri pridobivanju 
poklicne izobrazbe in zaposlitve, povečanje javne osveščenosti in druge. Sekundarna 
prevencija vključuje krizne intervencije strokovnjakov na ravni primarnega zdravstvenega 
varstva, zgodnjo diagnostiko, pravočasna obravnava oz. napotitev na obravnavo in druge. 
Terciarna prevencija pa zadeva stalno podporo, spremljanje, varovanje in rehabilitacijo 
posameznika, samopomoč, promocijo samostojnosti … (prav tam). Tudi Šprah idr. (2011, str. 
6 v Hvalič Touzery idr., 2015, str. 4) poudarjajo, da je preventivna dejavnost bistvenega 
pomena pri zmanjševanju bremena duševnih motenj. »Oblikovanje učinkovitih preventivnih 
dejavnosti je zato nujno povezano z analizo stanja na področju duševnega zdravja, 
identifikacijo dejavnikov tveganja (bioloških, psiholoških, socialnih, ekonomskih), ki vplivajo 
na duševno zdravje ljudi v določenem okolju, prepoznavanjem kulturnih značilnosti 
populacije in skupin, za katere se pripravlja program, in navsezadnje tudi z evalvacijo že 
obstoječih služb, ki nudijo pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju« (prav tam).  
 
Promocija duševnega zdravja pa se osredotoča v večini na izboljšanje kakovosti življenja, 
poudarjanje pozitivnih lastnosti in sposobnosti posameznika in ne zgolj na zmanjševanje 
duševne motnje. Eden pomembnih ciljev promocije duševnega zdravja je premik proti stanju 
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visokega duševnega blagostanja in kakovostnega življenja posameznika in skupnosti (Predlog 
za javno razpravo RNPDZ, 2017).  
 
Krepitev in varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov je torej ena temeljnih nalog 
sodobne družbe, saj lahko s pravočasnim odkrivanjem duševnih stisk, preventivnim ter 
promocijskim delovanjem v razvojnem obdobju preprečimo oz. zmanjšamo pojavnost le-teh 
tudi v kasnejšem življenjskem obdobju (Hvalič Touzery idr., 2015).  
 

2.6.1 Strokovne službe za pomoč otrokom in mladostnikom z duševno stisko  
 
Država nudi v okviru socialne in zdravstvene politike otrokom z duševnimi stiskami raznoliko 
pomoč, ki se izvaja prek javnih služb, neprofitnih oz. nevladnih organizacij in zasebnikov 
(Dernovšek, Oreški in Tavčar, 2009). Strokovne službe za varovanje duševnega zdravja otrok 
so tiste institucije, v katerih delujejo strokovnjaki, ki imajo specifična znanja o duševnih 
motnjah in jih koristijo za zdravljenje in nudenje drugih oblik pomoči (Mikuš Kos, 2017a). 
Avtorica navaja nekaj funkcij strokovnih služb, kot so npr. odpravljanje in zmanjševanje 
znakov duševnih motenj in primanjkljajev, nadomeščanje in dopolnjevanje družinske podpore, 
spreminjanje otrokove življenjske situacije, aktiviranje virov pomoči v otrokovem okolju in 
mnoge druge (prav tam).  
Jeriček Klanšček idr. (2018, str. 119) pravijo: »Javne službe, ki skrbijo za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov, so temelj družbene skrbi za duševno zdravje in obsegajo dejavnosti, 
programe in storitve v zdravstvenem, socialnem in šolskem sektorju s področja promocije 
duševnega zdravja, preventive duševnih težav in motenj, zdravljenja in rehabilitacije«. Dobra 
organiziranost, hitra in enakomerna dostopnost ter kakovost javnozdravstvenih služb na 
področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov lahko odločilno pripomorejo k 
zmanjševanju in/ali preprečevanju duševnih motenj ter k hitrejšemu zdravljenju in 
zmanjševanju bremena duševnih motenj (prav tam).  
 
Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt in Roškar (2009) opisujejo del strokovnih služb za varovanje 
duševnega zdravja otrok s področja zdravstvene politike: »Mreža javne zdravstvene službe je 
v Sloveniji sestavljena iz služb na primarni ravni, in sicer iz ambulant za zdravstveno varstvo 
otrok in mladine (razvojnih ambulant, dispanzerjev za duševno zdravje, pediatričnih ambulant 
oz. ambulant splošne in družinske medicine), na sekundarni (in terciarni) ravni pa obsega 
poglobljeno diagnostiko, zdravljenje bolezenskih stanj in izvajanje ambulantne rehabilitacije, 
ki jo opravljajo specialistične (otroške in mladostniške) psihiatrične, kliničnopsihološke 
ambulante, psihiatrične bolnišnice ter Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v 
Ljubljani« (2009, v Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 120).  Jeriček Klanšček, idr. (2018, str. 
122) opisujejo mrežo razvojnih ambulant kot ključno za odkrivanje in obravnavo otrok z 
motnjami v razvoju. Poleg zgodnjega odkrivanja in zgodnje obravnave so razvojne ambulante 
namenjene tudi sledenju otrok z motnjo v razvoju ter strokovni pomoči otrokom in njihovim 
družinam. Poleg razvojnih ambulant imajo ključno vlogo tudi dispanzerji za duševno zdravje, 
saj gre za multidisciplinarno obravnavo duševne motnje v lokalnem okolju na ravni 
osnovnega zdravstvenega varstva.  
 
Mušič (2011) kot strokovne službe v okviru mreže pomoči otrokom in mladostnikom z 
duševno motnjo navaja poleg pedopsihiatričnih dispanzerjev službe za otroško psihiatrijo in 
Centrov za duševno zdravje, ki spadajo v mrežo javnozdravstvenih služb, tudi Center za 
socialno delo, Svetovalne centre in Krizne centre za otroke in mladostnike. Od oktobra 2018 
imamo pri nas šestnajst Centrov za socialno delo s svojimi enotami po različnih koncih 
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Slovenije. Kot temeljno nalogo Centra za socialno delo Mušič (prav tam) izpostavlja posebno 
varstvo otrok, ki zajema vzpostavljanje delovnega odnosa z družinami, svetovanje pri urejanju 
pomoči na podlagi zakonodaje, vključevanje ostalih sorojencev v proces pomoči, socialno 
terapevtske obravnave in druge dejavnosti. V Sloveniji delujejo tudi štirje Svetovalni centri: 
eden v Ljubljani, po en v Mariboru in Kopru in še Posvetovalnica za učence in starše v 
Novem mestu. Svetovalni centri so usmerjeni predvsem v varovanje duševnega zdravja otrok 
in pomoč otrokom in njihovim družinam pri razreševanju učnih, čustvenih, vedenjskih, 
psihosocialnih ter drugih težav, stisk oz. motenj. V Svetovalnih centrih so prav tako zaposleni 
strokovnjaki različnih profilov. Kot zadnjo strokovno službo za pomoč otrokom in 
mladostnikom v stiski avtor omenja Krizne centre, ki so namenjeni otrokom, ki se znajdejo v 
akutnih stiskah in jih je potrebno nemudoma odstraniti iz okolja, v katerem bivajo (Mušič, 
2011).  
Poleg že omenjenih strokovnih služb se je v zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji razvila tudi 
široka paleta programov za pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki izhajajo iz 
nevladnih organizacij. Te v okviru obravnave v skupnosti in s pomočjo strokovnjakov, ki so 
specializirani za delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju, opravljajo razne javne 
socialnozdravstvene programe (Dernovšek, Oreški in Tavčar, 2009).  
 
Kdo bo delal z otrokom v okviru omenjenih služb, je odvisno od narave problema, 
razpoložljivosti strokovnjakov in tega, ali je pristop, ki se ga v okviru določenih strokovnih 
služb uporablja, sploh sprejemljiv za otroka in starše (Mikuš Kos, 2017a). »Zaradi težav v 
duševnem zdravju se otroci in mladostniki ter njihovi starši navadno najprej obrnejo na 
pediatra, šolskega ali družinskega zdravnika, v nujnih primerih pa na dežurno službo ali nujno 
medicinsko pomoč na primarni zdravstveni ravni. Številne primere zdravniki in njihovi timi 
obravnavajo in vodijo izključno na tej ravni. V primeru nejasnosti, zaradi potrebe po nadaljnji 
diagnostiki, zdravljenju in spremljanju pa lahko zdravniki napotijo otroka ali mladostnika v 
specialistične ambulante na sekundarni ravni« (Jeriček Klanšek idr., 2018, str. 53). Avtorji 
(prav tam) pravijo, da je zato ključni strokovnjak v skrbi za duševno zdravje šolskega otroka 
izbrani pediater oz. osebni zdravnik, medtem ko Centri za socialno delo s svojimi programi za 
otroke in mladostnike pomembno dopolnjujejo obravnavo v zdravstveni službi.  
 
»Sodobni trendi v skrbi za duševno zdravje vedno bolj opozarjajo na pomen skupnostne 
obravnave oz. dostopnosti pomoči v lokalni skupnosti. Samo z dobrim sodelovanjem in 
povezovanjem vseh služb se lahko zagotovi pravočasna in učinkovita pomoč za vse otroke in 
mladostnike, tudi najranljivejše« (Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 126). Tudi Mušič (2011) 
pravi, da se je mreža pomoči v zadnjih letih razširila. Da bi bila pomoč karseda učinkovita, pa 
je po njegovem mnenju potrebno sodelovanje strokovnjakov različnih profilov, saj zahteva 
obravnavanje motenj specialistična znanja iz različnih področij. 
 
Kljub temu da je skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov med prednostnimi nalogami 
razvitih držav, pa so storitve nezadostne glede na potrebe, promocija in preventiva pa premalo 
poudarjeni (Klemenčič idr., 2017). Postavitev dobre, kakovostne, učinkovite in dostopne 
mreže služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji je nujna (Klemenčič idr., 
2017). Tudi v Predlogu za javno razpravo RNPDZ (2017) je zapisano, da je na problem 
duševnih motenj mogoče odgovoriti le s sestavljeno in povezano mrežo služb in storitev, ki so 
odziv na potrebe posameznikov in skupnosti.  
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2.6.2 Koriščenje strokovnih služb za pomoč otrokom in mladostnikom z duševno stisko  
 
Kljub temu da je otrok z duševnimi stiskami in motnjami veliko, pa je pomoč strokovnih 
institucij za duševno zdravje deležno le majhno število teh. Ker imamo na področju Slovenije 
malo raziskav, ki bi poročale o dejanskem stanju števila otrok z duševnimi stiskami ter 
koriščenju strokovnih služb za duševno zdravje, bom predstavila podatke nekaterih tujih 
raziskav. Goodway (2014 v Mikuš Kos, 2017a) navaja podatke britanske raziskave in pravi, 
da v Veliki Britaniji samo 25 % vseh otrok z duševnimi motnjami prejema strokovno pomoč. 
Wöfle idr. (2014, v Mikuš Kos, 2017a) poroča, da je v Nemčiji okoli 15 % vseh otrok z 
duševnimi motnjami v starosti od 11 do 18 let, od katerih pa manj kot 20 % prejema pomoč 
strokovnih služb za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.  
 
Mikuš Kos (2017a) navaja različne vzroke nekoriščenja oz. majhnega koriščenja strokovnih 
služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Pod vzroke nekoriščenja strokovnih služb, ki 
jih najdemo v strokovnih službah samih, navaja slabo dostopnost oz. nedostopnost le-teh, 
količinsko nezadostnost dejanskim potrebam, razlike v prioritetah strokovnjakov in 
porabnikov teh služb, neprilagojenost organizacije in delovanja služb možnostim družine, 
uporabo žargona in nerazumljivega jezika strokovnjakov in druge. Jeriček Klanšček idr. (2018) 
glede na analizirane podatke iz različnih raziskav sklepajo, da obstoječa javnozdravstvena 
mreža strokovnih služb za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji ni 
skladna z dejanskimi potrebami otrok in mladostnikov. Ugotavljajo, da je razporeditev 
razvojnih ambulant, dispanzerjev za duševno zdravje ter dejavnosti otroške in mladostniške 
psihiatrije glede na statistične regije neenakomerna. Primorsko-notranjska, zasavska, 
posavska regija ter jugovzhodna Slovenija imajo bistveno nižje število timov, kot je slovensko 
povprečje, kar vpliva na koriščenje teh služb.  
Tudi v Predlogu za javno razpravo RNPDZ (2017) ugotavljajo, da na področju duševnega 
zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji delujejo razdrobljene in kadrovsko podhranjene 
službe posameznih strokovnjakov, ki ne zmorejo poskrbeti za vse, pomoči potrebne. Boljša 
dostopnost in kvaliteta storitev pa bi preprečevala dolgotrajnost stisk in motenj, razvoj drugih 
motenj in škodljive posledice na šolski uspeh otroka in obremenitve družine.  
 
Ali se bo otroku poiskala pomoč strokovnih služb, je predvsem odvisno tudi od njegovih 
staršev oz. skrbnikov. Mikuš Kos (2017a) kot paradoks omenja dejstvo, da bolj kot je družina 
otroka z duševno stisko disfunkcionalna in škodljiva za otroka, manjše so možnosti, da bo 
otrok imel pomoč strokovnih služb za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 
Avtorica (prav tam) navaja nekaj vzrokov nekoriščenja strokovnih služb, ki jih najdemo v 
družini otroka z duševno stisko oz. motnjo. V to kategorijo uvršča nepoznavanje delovanja 
služb in možnosti, ki jih ponujajo; stvarne ovire; druge prioritete; nezaupanje v strokovne 
službe; strah pred stigmatizacijo družine/otroka/staršev; neinformiranost staršev ter to, da 
starši oz. skrbniki stiske pri otroku sploh ne prepoznajo. Poleg omenjenih vzrokov povezanih 
z družino otroka z duševno stisko omenja tudi manjše koriščenje strokovnih služb tistih 
družin, ki imajo nižji socialno ekonomski status in kjer imata starša nižjo izobrazbo.  
Pod vzroke za nekoriščenja strokovnih služb, ki jih najdemo pri mladostniku, pa avtorica 
navaja nepoznavanje delovanja služb in možnosti, ki jih ponujajo; strah ter strah pred 
stigmatizacijo (Mikuš Kos, 2017a).   
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2.7 Šola in duševno zdravje otrok in mladostnikov  
 
Pomembnost šole v otrokovem življenju izhaja iz njenih formalnih in vsebinskih značilnosti. 
Poleg tega, da je obvezna, vsak otrok v šoli preživi vsaj osem let, s tem da otrok v šoli ali pri 
delu za šolo porabi več kot polovico dejavnih ur dneva v delovnem tednu. Šola je fizični in 
socialni življenjski prostor otroka s številnimi pomembnimi odnosi in dogajanji. Poleg tega je 
šola poleg družine najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na otrokovo doživljanje življenja in 
njegov razvoj (Mikuš Kos, 1991). Avtorica (prav tam) pravi, da »šola zelo intenzivno ter 
dolgotrajno poseže v otrokovo življenje in to v obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje 
osebnosti« (str. 10). Tudi Resman (1999c) se s tem strinja, ko pravi, da je šola nemalokrat 
usodna za otrokovo duševno in razvojno uravnoteženost, saj predstavlja socialno sredino, ki z 
vsemi svojimi značilnostmi (strukturo, odnosi, delom …) vpliva na otrokov psihosocialni, 
emocionalni in moralni razvoj. Bečaj (1999b) dodaja, da šola vpliva na otrokovo doživljanje 
samega sebe, na oblikovanje in razvoj njegovih interesov, na oblikovanje in vzdrževanje 
ugodnih socialnih stikov, na pridobivanje spretnosti za obvladovanje in razreševanje različnih 
konfliktnih situacij in z vsem tem tudi na njegovo samopodobo. 
 
Pomembnost šole za otrokovo duševno zdravje potrjuje ekološki pogled (teorija sistemov). V 
skladu s teorijo sistemov sta otrokovo duševno zdravje in psihosocialen razvoj odvisna od 
otrokovega celotnega življenjskega prostora, v katerem ima šola posebno mesto. Šola se 
povezuje z drugimi sistemi in lahko ugodno ali pa neugodno vpliva na dogajanje v teh 
sistemih (Cokan, 2015, str. 50).   
 

2.7.1 Šola kot varovalni dejavnik  
 
Mikuš Kos (1991) pravi, da so varovalni dejavniki in procesi v šoli tisti, ki zmanjšujejo in 
preprečujejo neugodne vplive na otroka, kot so npr. neugodne družinske razmere, krizne 
situacije, poškodbe, neugodne socialne okoliščine in druge. Ista avtorica (2014) pravi, da 
najdemo v varovalnih dejavnikih in procesih odgovore na vprašanje, zakaj velika večina otrok, 
izpostavljenih zelo neugodnim življenjskim okoliščinam, ostane psihosocialno zdravih.  
 
Šola je varovalni dejavnik vseh otrok zaradi svoje funkcije nadzora in varstva, s katero 
preprečuje izpostavljenost marsikateremu neugodnemu vplivu. Poleg tega šola preprečuje in 
prekinja verižne reakcije, ki se mnogokrat pojavijo sočasno z otrokovo stisko, kot so 
poslabšanje šolskega uspeha, spori med starši oz. skrbniki, socialna izključenost in podobno. 
Šola v takšnih trenutkih zapolni del otrokovega življenja z ugodnimi in pozitivnimi 
izkušnjami (Mikuš Kos, 1991).  Avtorica (prav tam, str. 25) navaja nekaj dejavnikov, ki v 
okviru šole delujejo varovalno: »učiteljeva osebnost, socialna in organizacijska struktura šole, 
razredno ozračje, odnosi otrok – skupina / otrok – posamezni učenec/ otrok – učitelj« in drugi. 
Rojšek (1999) poudarja, da je šolski razred za otroka lahko varovalni dejavnik, ker nudi 
otroku varnost in zanesljivost, mu omogoča učenje in daje upanje, da bo vzpostavil interakcije 
in našel ustrezno mesto v skupini. Skupina otroku omogoča oblikovanje vrednostnega sistema 
in norm, izražanje teženj in želja, samostojnost, oblikovanje identitete ipd. Tudi Lokar (2003 
v Pšunder in Milivojević Krajnčič, 2009) izpostavlja, da je otrokovo doživljanje šole v veliki 
meri odvisno od odnosov, ki jih ima z vrstniki in od avtoritete učitelja. Učenec je lahko v šoli 
uspešen tudi, če prihaja iz manj spodbudnega okolja. Šola je lahko protiutež za stiske, vendar 
mora učenec šolo doživljati pozitivno, v njej se mora dobro počutiti, šola pa mora otroku 
nuditi možnosti za razvoj vseh njegovih potencialov.  
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Magajna (1999, v Cokan, 2015) poudarja, da je učna uspešnost pomemben varovalni dejavnik 
otroka, ki ga v primeru prisotnosti ogrožajočih dejavnikov ščiti pred poglabljanjem čustvene 
in vedenjske motnje. Cokan (2015, str. 51) zato različne načine preprečevanja šolske 
neuspešnosti uvršča k prizadevanjem za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.  
 
Mikuš Kos (1991) meni, da se otrok  v šoli sooča z različnimi nevšečnimi situacijami in 
težavami, ki se jih ne da preprečiti (npr. konfliktne situacije med vrstniki). S tem ko se otrok z 
njimi sooča, se hkrati tudi utrjuje in razvija sposobnosti in veščine za obvladovanje le-teh. 
Avtorica poudarja: »Šolska situacija s svojimi obremenitvami, zahtevami, nevšečnostmi 
pomeni za vse otroke utrjevalno pripravo za poznejša srečanja z življenjskimi težavami« (prav 
tam, str. 23).  
 

2.7.2 Šola kot dejavnik tveganja  
 
Čeprav je za mnoge otroke šola varovalni dejavnik, pa nekaterim predstavlja vir duševnih 
stisk. Resman (1999c) poudarja, da se mnogo učencev v šolo dobro vključi in se v tej socialni 
sredini tudi dobro počutijo, medtem ko nekateri otroci šolo doživljajo negativno in neprijetno 
ter so odrinjeni od šole in šolskega življenja. Meni, da je šola institucija, ki producira travme 
in strese. 
 
»Po podatkih iz raziskave HBSC je v letu 2014 53,0 % deklet in 40,2 % fantov v starosti 11, 
13 in 15 let poročalo o obremenjenosti oz. stresu zaradi šole. Trend od leta 2002 do leta 2014 
kaže upadanje deleža fantov in naraščanje deleža deklet, ki poročajo o doživljanju pritiska 
zaradi dela za šolo. Slovenski otroci in mladostniki v raziskavi HBSC so v primerjavi z 
vrstniki v tujini pogosteje poročali o obremenjenosti oz. stresu zaradi šole« (Jeriček Klanšček 
idr., 2018, str. 145). Pogosto doživljanje stresa torej lahko vodi tudi v razvoj čustvenih, 
vedenjskih in drugih težav v duševnem zdravju (Flouri in Panourgia, 2014 v Jeriček Klanšček 
idr., 2018), ki so med pogostejšimi kroničnimi zdravstvenimi stanji v otroštvu in adolescenci 
(Pastor, Reuben in Duran, 2012 v Jeriček Klanšček idr., 2018). Med duševnimi težavami otrok 
in mladostnikov, starih od 6 do 19 let, je reakcija na hud stres eden najpogostejših razlogov za 
obisk zdravnika (Jeriček Klanšček idr., 2018). Resman kot primere vedenj in znakov stiske, ki 
so se razvili ob preobremenjenosti s šolskim delom in stresa zaradi šole, navede izostajanje od 
pouka, beg od doma, nasilno vedenje in drugo (1999c). Stresov v šoli pa ne doživljajo samo 
slabi učenci, ampak tudi številni dobri, saj jim lahko različne preizkušnje in sleherno 
ocenjevanje znanja predstavljajo stisko in tesnobo (Mikuš Kos, 1991).  
 
»V šoli so vir otrokove čustvene prizadetosti in trpljenja lahko slabi vrstniški odnosi, 
izključenost, medvrstniško nasilje in ponižanje, slabi odnosi z učiteljem, nezmožnost zadostiti 
zahtevam šole, neuspešnost, obup« in druge (Mikuš Kos, 2017b, str. 6). Nekatere raziskave 
(npr. Ravens-Sieberer, Erhart, Gosch in Wille, 2008) so pokazale, da je socialna opora 
vrstnikov  pomemben dejavnik vpliva na duševno zdravje otrok in mladostnikov. Mladostniki 
s slabšo socialno oporo imajo več težav v duševnem zdravju kot njihovi vrstniki z dobro 
socialno oporo (Roškar, 2011a).  
 
Avtorica Mikuš Kos (1991) na negativni vpliv šole gleda skozi ekosistemsko teorijo/v sklopu 
celotnega življenjskega prostora otroka, ki vključuje tudi družinsko okolje in širši družbeni 
prostor. Pravi, da šola sicer lahko povzroča psihosocialne motnje pri otrocih in mladostnikih, 
pogosteje pa »prispeva k vzdrževanju in razraščanju motenj v kombinaciji z družinskimi in 
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vsakovrstnimi drugimi neugodnimi dejavniki« (str. 27). Avtorica (prav tam) poda primer 
odnosnosti dveh mikrosistemov; šole in družine. Izhajajoč iz teorije sistemov sta lahko šola in 
družina glede na otroka v različnih odnosih. V svojih pričakovanjih in zahtevah do otroka sta 
lahko skladni, kar je za otroka dobro, če je tudi sam usklajen s pričakovanji in zahtevami teh 
dveh sistemov. S tem ko sta šola in družina naravnani v isto smer, se njuni vplivi na 
posameznika ojačajo. Nasprotno pa se otrok znajde v konfliktni situaciji takrat, ko so vrednote 
družine povsem drugačne od šolskih vrednot. V tem primeru lahko najde kompromis med 
obema, se postavi na eno oz. drugo stran ali pa ga konflikt paralizira. Odnosi med šolo in 
družino, ki sta najpomembnejša socialna sistema otroka, so lahko zelo pomembni za njegovo 
duševno zdravje in kakovost življenja.  
 
Poleg že omenjenih šolskih virov za nastanek stiske pri otroku pa Mikuš Kos poudarja, da je 
lahko šola dejavnik tveganja za otroke že samo zaradi svoje organizacijske strukture, saj gre 
za sistem, ki zajame vse otroke določenega starostnega obdobja v državi in postavlja vsem 
enake pogoje in zahteve glede količine znanja, načina dela, časovnega obdobja, v katerem 
morajo otroci znanje osvojiti, in podobno. Ker pa je med enako starimi otroki veliko takih, ki 
tem pogojem zaradi svojih individualnih razlik (npr. razlike v zrelosti, temperamentu, 
odpornosti, duševnem zdravju …) ne ustrezajo, so zato lahko učno manj uspešni oz. 
neuspešni. V šolskem prostoru, ki je tako tekmovalno naravnan in kjer je uspeh vsakodnevno 
jasno izkazan z ocenami, pa učni neuspeh močno prizadene otrokovo samopodobo, vpliva na 
njegove odnose s starši ter celo na preživljanje njegovega prostega časa. Turnšek (1995, v 
Bečaj, 1999b) pravi, da močna storilnostna naravnanost ni šolska posebnost, ampak značilnost 
slovenske kulture. Učenci vzrokov za svojo neuspešnost ne vidijo zunaj sebe, ampak v lastni 
nekompetentnosti. Roškar (2011b) v svoji raziskavi ugotavlja, da so občutki depresivnosti 
največkrat prisotni pri otrocih in mladostnikih, katerih učni uspeh je podpovprečen. Slab učni 
uspeh povzroči negativno vrednotenje samega sebe, kar pa lahko vodi v depresivne občutke.  
 
Slab učni uspeh sam po sebi še ni psihosocialna motnja, je pa jedro, okoli katerega se zbirajo 
razočaranje, zaskrbljenost in pritiski staršev, neugodna primerjava otroka z bolj uspešnimi 
vrstniki in sorojenci, odpor do šole pri otroku in drugi dejavniki, ki skupaj predstavljajo sklop 
neugodnih interakcij in neugodnega doživljanja. Ustvarja se začaran krog, v katerem prvotno 
samo šolsko neuspešen otrok postaja otrok z duševno stisko, ki pa še  dodatno vpliva na 
njegovo učno neuspešnost (Mikuš Kos, 1985).  
 
Mikuš Kos (2017b) pravi, da je šolski neuspeh tudi eden najbolj pogostih spremljevalcev že 
obstoječe duševne motnje, saj le-ta vpliva na zmožnost učenja, delovno učinkovitost otroka 
ter raven izkazanega znanja pri ocenjevanju in preverjanju znanja.  Masi in Cooper (2006 v 
Mikuš Kos, 2017a) potrjujeta, da je šolski uspeh otrok z duševno motnjo slabši. Avtorja 
dodajata, da so takšni otroci bolj nesrečni v šoli in imajo več izostankov. Tudi Roškar (2011b) 
ugotavlja, da lahko depresivni občutki pri otrocih in mladostnikih zmanjšajo motivacijo in 
sposobnost za učenje. Slab učni uspeh lahko že obstoječo duševno stisko še bolj okrepi in 
tako se sklene začaran krog.  
 
 

 



25 
 

2.7.3 Možnosti varovanja duševnega zdravja otrok v okviru šole      
 
Sistemska paradigma s konceptom varovalnih in ogrožajočih dejavnikov je podlaga za 
vključevanje šole v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Mikuš Kos (2017b) 
pravi, da lahko s pomočjo uvedbe pozitivnih vplivov in zaščitnih dejavnikov v podsisteme 
dostopne za intervencije (kot je npr. šola) omilimo ali celo odpravimo mnoge duševne stiske 
tudi takrat, ko ne moremo vplivati na njihove neposredne vzroke. Veliko otrok bi zaradi 
duševnih stisk in motenj potrebovalo specializirano strokovno pomoč. Ker so otroci odvisni 
od staršev, ki pa velikokrat niso pripravljeni, ne želijo ali pa ne morejo otroku poiskati in 
zagotoviti ustrezno pomoč, so zato učitelji, svetovalni delavci v okviru šolske svetovalne 
službe in prostovoljci edini vir pomoči zunaj družinskega okolja (prav tam).  
 
Šole imajo pomembno vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ker 
ugotavljajo in prepoznavajo zgodnje znake stisk, nudijo zgodnje intervence ter napotijo otroka 
naprej v zunanje strokovne službe v dogovoru s starši otroka  (Atkinson idr., 2010 v Thorley, 
2016). Thorley (2016) izpostavlja tri razloge, zakaj ima šola pomembno vlogo pri 
prepoznavanju stisk pri otrocih in mladostnikih. Prvi je ta, da je šola v stiku s starši, ki se 
pogosto obrnejo na učitelje ali šolsko svetovalno službo zaradi zaskrbljenosti nad otrokovim 
duševnim počutjem. Kot drugi razlog omenja to, da so učitelji, šolski svetovalni delavci in 
drugi zaposleni v vsakodnevnem stiku z učenci in zato lahko hitro ugotovijo znake stiske na 
podlagi učenčevega vedenja v šoli. Pod tretji razlog pa avtor uvršča možnost, da učenci sami 
pristopijo k učitelju oz. šolskemu svetovalnemu delavcu, ko imajo skrbi glede lastnega 
počutja (prav tam).  
 
Med najbolj razširjene dejavnosti varovanja duševnega zdravja v šolah Mikuš Kos (2017b) 
navaja skrb za dobro psihosocialno vzdušje šole, preprečevanje škodljivih dogajanj znotraj 
šole, spodbujanje učenja ter preprečevanje slabega učnega uspeha, ozaveščanje učencev, 
učiteljev in staršev o pomembnosti duševnega zdravja otrok in mladostnikov, razvijanje 
socialno-učnih veščin, podpora, učna pomoč in druge dejavnosti. Bečaj, J. (1999b) poudarja, 
da je z vidika dobrega duševnega zdravja otrok za šolo pomembno to, da je učinkovita in da v 
njej prevladuje dobra socialna klima. Učinkovitost v tem pogledu pomeni uspešno doseganje 
postavljenih ciljev, ne glede na dane okoliščine.  
 

Po Mikuš Kos (2017b, str. 10–11) povzemam nekatere strategije in pristope varovanja 
duševnega zdravja otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih sistemih:  
 

• odpravljanje dejavnikov tveganja (odpravljanje dejavnikov tveganja in škodljivih do-
gajanj znotraj šole, kot so npr. slabi odnosi med vrstniki); 

• uvajanje varovalnih dejavnikov (npr. dober učni uspeh, dobra psihosocialna klima šole, 
vključenost otroka v interesne dejavnosti in drugi); 

• pozitivna usmeritev v otrokova močna področja (razvijanje otrokovih močnih področij 
in pozitivnih lastnosti); 

• upoštevanje povezav med čustvi in učenjem; 

• razvijanje dobrih medvrstniških odnosov; 

• pogovori o duševnem zdravju, težavah in motnjah (le-ti lahko prispevajo k samoopa-
zovanju in destigmatizaciji); 
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• sodelovanje otrok in mladih pri varovanju duševnega zdravja (npr. vrstniško svetova-
nje in druge oblike medvrstniške pomoči); 

• prosocialno delovanje otrok (npr. prostovoljno delo in druge oblike prosocialnega ve-
denja); 

• povezovanje s skupnostjo (iskanje virov za varovanje duševnega zdravja otrok in mla-
dostnikov v skupnosti); 

• aktivna vloga šolske svetovalne službe na področju varovanja duševnega zdravja;  

• povezovanje s strokovnimi službami na področju varovanja duševnega zdravja.  

 
Thorley (2016) poudarja pomembnost preventivnih in promocijskih dejavnosti v šoli. V to 
kategorijo spadajo vse dejavnosti, pri katerih gre za poučevanje in razvoj spretnosti, strategij 
in vedenj, ki učence ščitijo pred razvojem duševnih stisk. Avtor (prav tam) pravi, da so te 
dejavnosti lahko univerzalne in kot take namenjene vsem učencem, ali pa namenjene tistim 
učencem, za katere se smatra, da so še posebej ranljivi oz. ogroženi, čeprav pomembnega 
poslabšanja v njihovem duševnem zdravju še niso izkusili. Preventiva in promocija v šoli bi 
morali zagotoviti pogoje za pozitivno šolsko klimo med učenci in ustvarjanje kulture, ki 
vrednoti dobro počutje. Talić (2017) poudarja, da je za izvajanje kakovostne preventive na 
šolah potrebno upoštevati dejavnike, ki vplivajo na vedenje, ki ga želimo preprečiti. V 
primeru duševnih stisk je to npr. vrstniško nasilje, disfunkcionalna družina, stres, učni 
neuspeh in drugi dejavniki.  
 
V zadnjem času se v preventivnih dejavnostih osredotoča tudi na krepitev varovalnih 
dejavnikov, prepoznavanje dejavnikov tveganja ter na izgradnjo odpornosti mladih. Cilj 
preventive torej ni samo preprečevanje duševnih stisk, ampak tudi krepitev duševnega zdravja 
in opremljanje mladih z informacijami in veščinami, s katerimi se bodo lažje prebijali v 
življenje (Talić, 2017). Lee, Košir in Talić (2011, v Talić, 2017, str. 51–52) izpostavljajo 
nekatere učinkovite komponente šolskih preventivnih programov: »skrbno načrtovanje in 
vključenost v učni načrt, dolgoročna zastavljenost programov, poudarek na krepitvi 
varovalnih dejavnikov, poudarek na družbenih normah oz. normativnih vplivih, upoštevanje 
določenih specifičnih vplivov na vedenje, zagotavljanje možnosti razvoja in krepitve osebnih 
veščin in kompetenc, uporaba primernih metod poučevanja, vključenost staršev, podpora 
vodstva šole« in drugi. V Predlogu za javno razpravo RNPDZ (2017) je zapisano, da je v 
šolskem okolju mogoče skozi preventivne programe zajeti celotno populacijo. Takšno 
vlaganje v krepitev duševnega zdravja je stroškovno upravičeno in učinkovitejše. Hkrati pa te 
vsebine krepijo tudi šolsko uspešnost in zmanjšujejo predčasno zaključena šolanja, ki pa 
imajo dolgoročne pozitivne posledice v prihodnosti, kot sta npr. višja kakovost življenja in 
finančna samostojnost.  
 
Mikuš Kos (2017b, str. 12) pravi, da čeprav osnovni namen šole ni skrb za duševno zdravje 
otrok, je tako kot vsi drugi otrokovi življenjski podsistemi soodgovorna za njihovo duševno 
zdravje. Ker ima šola zaradi vseh svojih formalnih in vsebinskih značilnosti na otroka in 
njegov razvoj velik vpliv, je pomembno, da se poslužuje proaktivnega pristopa varovanja 
duševnega zdravja. Thorley (2016) poudarja, da ima šola kot taka potencial, da postane 
ključni del sistema za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Da bi ta potencial 
uresničila, pa mora biti v družbi prepoznana ne samo kot središče izobraževanja ampak tudi 
kot središče duševnega zdravja otrok in mladostnikov.  
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2.8 Šolska svetovalna služba  
 
Svetovalne službe v osnovnih šolah v Sloveniji delujejo na podlagi zakonov (ZOFVI, ZUOPP) 
in v skladu z usmeritvami Programskih smernic za delo šolske svetovalne službe, ki so bile 
sprejete leta 1999 (Bezić, 2008). Svetovalna služba v javnih vrtcih in šolah je opredeljena s 67. 
členom ZOFVI (2007), ki pravi: »(1) v javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba, ki 
svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, 
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oz. šole in 
opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje; (2) svetovalna 
služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi 
potrebami; (3) delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, 
socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi«. Bečaj (1999a) pravi, da je šolska 
svetovalna služba manjšina, ki je v šolskem prostoru brez formalne moči. Neformalno moč pa 
ji prinašata velika količina informacij, ki jih ima, ter vzdrževanje stiskov z ostalimi 
podsistemi na šoli in izven nje.  
 

2.8.1 Splošne naloge in dejavnosti šolske svetovalne službe 
 
Temeljna doktrina, opredeljena v Programskih smernicah (2008), iz katere izhaja delo šolske 
svetovalne službe, je skrb za osebnostni razvoj otrok in mladostnikov. Privošnik in Urbanc 
(2009) pravita, da je naloga šolske svetovalne službe zagotavljanje, vzpostavljanje in 
vzdrževanje pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v šoli. V programskih smernicah pa 
je temeljna naloga le-te definirana takole: »Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se 
na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno 
avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 
vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi 
udeleženci v vrtcu oz. šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami« (Programske 
smernice, 2008, str. 5).  
 
Šolsko svetovalno delo zajema tri funkcije: svetovanje, posvetovanje in koordiniranje 
(Resman, 1999b). Svetovanje je osrednja dejavnost šolskega svetovalnega delavca, ki ga le-ta 
izpeljuje s posameznimi učenci, majhnimi skupinami otrok in/ali oddelki. V to dejavnost sodi 
vsa pomoč, katere fokus je reševanje problemov učencev in premagovanje šolskih, poklicnih 
ter drugih vprašanj in izzivov. Pri posvetovanju gre za sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom 
šole, zunanjimi institucijami ter drugimi osebami, ki imajo na učenca vpliv in zanj skrbijo. 
Šolski svetovalni delavec se z njimi posvetuje, jim pomaga pri reševanju problemov in s 
skupnimi močmi iščejo rešitve, da bi bili uspešnejši pri delu z učencem oz. skupino. 
Koordiniranje pa je upravljanje in vodenje posameznih aktivnosti in programov, vezanih na 
rast, razvoj, življenje in delo učenca oz. skupine, učiteljev ter staršev. Svetovalni delavec v tej 
dejavnosti prevzame vlogo iniciatorja sprememb znotraj šole, kot tudi v lokalni skupnosti 
(prav tam). Mrvar (2008) dodaja: »S posvetovanjem in koordinacijo postane šolska 
svetovalna služba prostor zbliževanja med starši in šolo, prostor povezovanja, medsebojne 
pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči, podelijo znanje in izkušnje vseh 
udeleženih« (str. 124).  
 
Šolski svetovalni delavec mora s svojim delom zadostiti potrebam vseh učencev na eni strani, 
na drugi pa se usmeriti na tiste učence, ki imajo resne individualne potrebe. To razmerje med 
preventivo in kurativo karakterizira strategijo svetovalnega dela (Resman, 2008). Avtor 
poudarja, da kljub potrebam individualne narave, svetovalni delavci ne smejo zapostaviti 
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preventivnega dela, katerega namen je vzpostavljanje takšnih pogojev in stanj, da 
individualne težave ne bi nastajale oz. da bi se učenci naučili strategij obvladovanja le-teh 
(prav tam). Resman (1999d) poudarja, da je načrtovanje svetovalnega dela odvisno od 
vsakega posameznega šolskega svetovalnega delavca posebej, tj. od njegove filozofije in 
koncepta dela (npr. kako razume svojo vlogo na šoli, ali je usmerjen dolgoročno ali 
kratkoročno, kako bo sodeloval z učitelji in vodstvom, ipd.).  
 
Kljub temu da najdemo v Programskih smernicah in v različni literaturi jasno opredeljene 
naloge in delovna področja šolske svetovalne službe, pa je zadeva v praksi drugačna. 
Raziskava iz leta 2007 o delu šolske svetovalne službe, ki zajema 84 osnovnih šol po 
Sloveniji, kaže, da je velik delež nalog šolskih svetovalnih delavcev namenjen strokovnemu 
delu s starši in zunanjimi institucijami ter administrativnim nalogam, medtem ko manj časa 
namenjajo delu s samimi učenci. Glede na to, da ima šolska svetovalna služba pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami najpomembnejšo vlogo, bi pričakovali, da jim posveti največ 
časa, vendar je raziskava pokazala, da temu ni tako (Vršnik, 2008). 
 
Resman (1999d) izpostavlja, da so naloge šolske svetovalne službe odvisne od ciljev šole, 
šolske vizije, prednostnih nalog šole, sprotnih problemov in od specifičnih potreb otrok, 
staršev in šolskega okolja. Ker na naloge šolske svetovalne službe vpliva toliko različnih 
dejavnikov, ni mogoče oblikovati enega enotnega seznama operativnih nalog šolske 
svetovalne službe, ki bi veljal za vse vzgojno in izobraževalne institucije. Ker se šolski 
socialni in vzgojno-izobraževalni prostor razlikuje od šole do šole, mora biti načrt programa 
za šolsko svetovalno delo posledica ugotovljenega stanja tako na posameznih področjih šole, 
kot tudi glede na potrebe učencev, učiteljev in vodstva šole (prav tam).  
 
 

2.8.2 Socialni pedagog med svetovalnimi delavci v osnovni šoli  
 
Privošnik in Urbanc (2009) pravita, da je šolsko svetovalno delo zastavljeno 
interdisciplinarno, zato je potrebno za delo v tej službi povezovati znanja različnih ved, ki so 
sorodna vedi socialnega dela. Ena izmed takšnih ved je brez dvoma socialna pedagogika. 
»Socialna pedagogika temelji na opori, usmerjanju, kompenziranju, vzpodbujanju in 
aktiviranju posameznikov in skupin, ki so v svojem razvoju kakorkoli razvojno, socialno in 
integracijsko zapostavljeni ali brezpravni« (Šmit, 1997, str. 67). Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v delo svetovalne službe poleg svetovalnih 
delavcev, psihologov, pedagogov in defektologov vključuje tudi socialne pedagoge. Vršnik 
(2008) povzema rezultate raziskave o delu šolske svetovalne službe v osnovnih šolah v 
Sloveniji iz leta 2007 in ugotavlja, da kljub relativno enakomerni razporejenosti različnih 
profilov v šolski svetovalni službi, socialni pedagogi edini predstavljajo manjši delež 
zaposlenih.  
 
Šmit (1997, str. 67) o delu socialnega pedagoga pravi:  »Socialni pedagog v šolskem prostoru 
pokriva tista področja, ki so zaradi pretežno storilnostno naravnanega pedagoškega dela 
izpostavljena kot primanjkljaj na vzgojnem in socializacijskem področju«. Dodaja še, da je 
socialni pedagog zastopnik vseh, ki jim namenja svoje poslanstvo (prav tam).  
Po A. Muhlumu, avtorica Šmit (1997) povzema splošna področja dela socialnega pedagoga, 
ki so delo z vrstniškimi skupinami, preventiva, sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev 
za življenje in delo, socialno pedagoške intervencije in koordinacija dela med učitelji, starši in 
učitelji ter zunanjimi institucijami in šolo. Tudi Grünfeld (1997) predstavlja naloge, ki naj bi 
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predstavljale delo socialnega pedagoga v šoli: pomoč in svetovanje učitelju pri delu s 
problematičnimi učenci, pri uporabi ustreznih metod in načinov dela s temi učenci ter uporabi 
ustreznih metod in načinov dela za vzpostavljanje kakovostnih odnosov med učitelji ter 
učenci; individualna pomoč učencem s težavami v družini; pomoč in svetovanje staršem; 
odkrivanje pozitivnih lastnosti posameznika in na njih grajenje pozitivne samopodobe in 
drugo. Avtorica (prav tam) za socialnega pedagoga v šoli pravi tudi: »Bolj kot ostali v šolski 
svetovalni službi ima možnost spoznati učenca, se mu približati, mu pomagati pri 
uveljavljanju v razredu, razreševati probleme in ga pripravljati na širšo socialno skupnost« (str. 
20).  
 
Skalar (1997) pravi, da so socialni pedagogi kompetentni za vključevanje otrok in socialno 
učenje, s čimer lahko kot šolski svetovalni delavci izpolnjujejo pomembno področje delovanja 
takšne šole, ki želi celostno reševati problematiko otrok z različnimi težavami in prispevati k 
njihovi integraciji v šolo. Tudi Šmit (2007) poudarja, da funkcija socialnega pedagoga v šoli 
izhaja iz potrebe po delu z učenci, ki kažejo težave predvsem na področju storilnosti in 
socialnega delovanja. Socialni pedagog je torej pomemben za socialno vključevanje otrok z 
drugačnimi potrebami, ki je pomembno tako kot njihovo vključevanje v izobraževalni proces. 
 

2.8.3 Vloga šolske svetovalne službe pri varovanju duševnega zdravja vseh otrok  
  
Širjenje znanja o duševnem zdravju 
 
Učitelji so premalo opremljeni z znanji, ki bi jim omogočala uspešnejše prilagajanje učencev, 
kar kaže na potrebo po dodatnih izobraževanjih na tem področju (Šmit, 1997), kamor lahko 
brez zadržkov uvrščamo tudi teme duševnega zdravja in duševnih stisk. Mikuš Kos (2017a) 
pravi, da imajo informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o duševnem zdravju otrok veliko 
vrednost za varovanje duševnega zdravja in da bi morali biti vpeti v vse sfere družbenega 
življenja. Šolska svetovalna služba lahko v okviru primarne preventive z informiranjem 
učencev, učiteljev in drugih zaposlenih, staršev in širše javnosti o duševnem zdravju in 
duševnih stiskah otrok in mladostnikov pomembno vpliva k varovanju duševnega zdravja 
otrok.   
 
Koordiniranje prostovoljstva in vrstniške/šolske mediacije  
 
Za današnji čas je značilen razpad mnogih naravnih podpornih mrež, zato je vzpostavitev 
delovanja naravnih sistemov pomoči eden izmed osnovnih in temeljnih pristopov pomoči za 
otroka v stiski in njegovo družino (Mikuš Kos, 2017a). Aktiviranje virov v obliki 
prostovoljstva je danes razširjen pristop pomoči posameznikom, ki se soočajo z različnimi 
težavami (Mikuš Kos, 2017a). Mikuš Kos (2014) pravi, da so prostovoljci pomemben 
človeški vir pomoči otrokom, saj izboljšujejo kakovost njihovega življenja in ščitijo pred 
nekaterimi škodljivimi vplivi. Prostovoljstvo v šoli pomeni, da otroci prejemajo pomoč od 
prostovoljcev ali pa da sami delujejo kot prostovoljci v okviru šole. Pozitivne učinke 
delovanja prostovoljcev avtorica pripisuje učenju po modelu, motivaciji, razvijanju novih 
interesov, izkušnji pozitivnega odnosa ter povečanju samozaupanja. Avtorica (prav tam) 
poudarja, da je prostovoljstvo v mnogih slovenskih šolah že razvito, vendar tam, kjer delujejo 
šolski delavci z dovolj dobre volje in energije za aktiviranje tega vira pomoči.  
 
Poleg prostovoljstva je tudi vrstniška oz. šolska mediacija možen pristop za varovanje 
duševnega zdravja učencev. Prek vrstniške in šolske mediacije se učenci učijo 



30 
 

konstruktivnega reševanja konfliktov, vrednost le-teh pa je tudi v proaktivnem in 
preventivnem delovanju, pravi Prgić (2014). Vrstniška in šolska mediacija ustvarjata takšno 
šolsko klimo, ki podpira in razvija medsebojno sodelovanje, razumevanje za različnost, skrb 
za druge in občutek za pravičnost (Cohen, 2005 v Prgić, 2014; Kaplan, 2002a v Prgić, 2014). 
Bistvena razlika med šolsko in vrstniško mediacijo je v tem, da šolsko izvajajo za to 
usposobljeni strokovni delavci na šoli, pri vrstniški pa usposobljeni vrstniški mediatorji 
pomagajo svojim vrstnikom pri premagovanju konfliktov (Prgić, 2014). Različni avtorji 
izpostavljajo številne prednosti vrstniške oz. šolske mediacije. Lam (1989, v Prgić, 2014) 
izpostavlja zmanjšanje nasilja v šoli, izboljšanje šolske klime, zmanjšanje uporabe vzgojnih 
ukrepov, večje prevzemanje odgovornosti in izboljšanje samopodobe. Iršič (2010, prav tam) 
dodaja, da ima mediacija tudi dolgoročne vzgojne učinke, ki se kažejo kot usvojeni vzorci 
pozitivnega ravnanja posameznika v odnosu do drugih v skupnosti. Smith (1993, v Prgić, 
2014) poudarja, da je idealen kandidat za koordiniranje oz. izvajanje šolske mediacije ravno 
šolski svetovalni delavec, ker predstavlja osebo, ki ji učenci zaupajo in jo pogosto prosijo za 
pomoč. Kot koordinator pa je šolski svetovalni delavec odgovoren za usposabljanje vrstniških 
mediatorjev in usklajevanje organizacijskih zadev. Dodaja, da je program mediacije bolj 
uspešen, če je v proces vključenih tudi več učiteljev.  
 
Skrb za dobro psihosocialno ozračje šole 
 
Šolo lahko razumemo kot prostor, kjer se prepletata vzgojni in izobraževalni proces, hkrati pa 
je to prostor številnih interakcij med učitelji, učenci, vodstvom šole, starši in drugimi 
strokovnimi delavci. V šoli pa ni pomembna samo kakovost izobraževanja, ampak tudi 
kakovost odnosov in osebno zadovoljstvo (Dobravec, 2007, v Vec, 2009). Kakovost odnosov 
in osebno zadovoljstvo ljudi v šoli pa bosta boljša ob dobri psihosocialni klimi šole. 
»Psihosocialno vzdušje šole in šolski etos sooblikujeta odnose in socialno vedenje učencev ter 
vplivata na razvoj prosocialnega vedenja – na otrokovo občutljivost za druge, socialno 
odgovornost, pripravljenost in sposobnost pomagati« (Mikuš Kos, 2017a, str. 368). Avtorica 
omenja primer izrazito tekmovalne šole, ki zanemarja vrednote solidarnosti in pravi, da bo v 
takšni šoli manj prosocialnega vedenja in več nasilnega kot pa v obratnih okoliščinah. 
Wentzel (2015 v Mikuš Kos, 2017a, str. 379) poudarja pomembnost razvijanja prosocialnega 
vedenja znotraj šolskega konteksta. Avtor pravi, da prosocialno vedenje vpliva k 
zmanjševanju disciplinskih, vrstniških težav in nasilja v šoli, povečujejo pa se socialni kapital 
šole, kognitivne sposobnosti in spretnosti učencev ter vzajemna pomoč med učenci. Mikuš 
Kos (2017a) pravi, da je v mnogih slovenskih šolah veliko vlaganja v razvijanje prosocialnega 
vedenja otrok, vendar je to posledica prizadevanj pedagoških delavcev posamezne šole in ne 
šolskega sistema kot takega.  Tudi Šmit (1997) pravi, da dajemo v slovenskih šolah preveč 
poudarka k učni storilnosti in učni uspešnosti učencev, kar pa je mnogokrat v nasprotju z 
gojenjem dobre psihosocialne klime in pozitivnih medsebojnih odnosov v šoli.  
 
Šolski svetovalni delavci imajo skupaj z drugimi pedagoškimi delavci veliko možnost 
vplivanja na medsebojne odnose in vedenje učencev ter na ustvarjanje takšne psihosocialne 
klime šole, ki spodbuja prosocialno vedenje in dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov.  
Šolski svetovalni delavci lahko svoje znanje uporabijo za pripravo različnih skupinskih, 
timskih, kooperativnih in sodelovalnih učnih dejavnosti, ki otrokom zagotavljajo priložnosti 
za razvoj prosocialnih spretnosti. Hkrati lahko spodbujajo tudi pozitivne odnose in interakcije 
med učitelji, ki služijo kot model za učenje prosocialnega vedenja.  
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Socialna vključenost otrok  
 
Socialna vključenost ni pomembna samo za otroke, ki imajo duševne stiske, ampak za vse 
otroke. O tem govori tudi Skalar (1997), ki pravi, da se s socialno vključenostjo zadovoljijo 
socialne potrebe vsakega učenca, kot sta npr. potreba po varnosti in potreba po sprejetju. 
Zadovoljitev socialnih potreb, ki so po teoriji o hierarhiji potreb A. Maslowa potrebe nižjega 
reda, je tako nujna, če želimo pričakovati, da se bo učenec zmogel učiti in opravljati 
storilnostne naloge, ki jih predenj postavlja šola, kar predstavlja potrebe višjega reda 
(intelektualna aktivnost). Avtor pravi, da pri večini učencev socialna vključenost ni problem, 
kar pa ne velja nujno za otroke, ki imajo duševno stisko zaradi različnih razlogov. Prav tako je 
lahko socialna izključenost eden izmed dejavnikov, ki vpliva na nastanek stiske pri otroku. 
Avtor pa omenja tudi povezanost socialne izključenosti, učne neuspešnosti in vedenjske 
težavnosti pri otrocih, pri čemer je težko ugotoviti, kateri izmed teh treh dejavnikov, ki se 
pojavljajo vzajemno, je nastopil prvi in sprožil še ostala dva. »Nastopajo hkrati, drug drugega 
pogojujejo in krepijo, zato nobenemu ne moremo pripisovati večjega pomena« (Skalar, 1997, 
str. 60). Brez prispevka šole k socialni vključenosti otrok le-ta ne more uresničiti storilnostnih 
nalog, saj brez socialnega tudi kognitivno učenje ne more biti učinkovito, hkrati pa je lahko 
področje socialnega vključevanja otrok pomemben varovalni dejavnik tako za otroke s 
stiskami kot tudi za vse ostale.  
 
 
2.8.4 Smernice za delo šolske svetovalne službe z otroki, ki imajo duševne stiske  
 
Za tako kompleksen pojav, kot je duševna stiska, bi bilo nesmiselno iskati in odpraviti en 
vzrok oz. dejavnik, ki prispeva k nastanku le-te, glede na to, da je stiska najpogosteje 
povezana z več različnimi, med seboj prepletajočimi dejavniki. Mikuš Kos (2017b, str. 10) 
pravi, da je za večino otrok z duševnimi stiskami najbolj učinkovita celostna pomoč, ki 
povezuje več različnih pristopov hkrati, kot so npr. psihosocialna pomoč, sodelovanje s starši, 
učna pomoč, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami in drugi pristopi, ki jih bom 
predstavila v nadaljevanju.  
 
Individualno delo z otroki z duševnimi stiskami  
 
Šolski svetovalni delavec se mora osebno zavzemati za učence in jim pomagati pri reševanju 
stisk. Velikokrat pa ni samo tisti, ki učencem pomaga pri reševanju stisk, ampak jih tudi vodi 
in usmerja v nadaljnje življenje (Privošnik in Urbanc, 2009). Stržinar (2012) poudarja, da 
mora biti pristop k obravnavi otrok in mladostnikov v stiski drugačen kot k obravnavi odraslih, 
saj so otroci bolj odvisni od svojega okolja, tj. staršev, vrstnikov ipd.  
Eden glavnih pristopov pomoči otrokom z duševnimi stiskami je psihosocialna pomoč. Mikuš 
Kos (2017b, str. 9) psihosocialno pomoč definira kot: »vsako dejanje, ki je usmerjeno k drugi 
osebi, družini ali skupnosti s ciljem zmanjšati stisko, odstraniti neugodje, trpljenje in 
psihosocialne težave ter pospešiti proces okrevanja«. Šolski svetovalni delavci so lahko 
izvajalci psihosocialne pomoči, saj imajo znanja in izkušnje za delo z otroki v duševni stiski. 
Psihosocialna pomoč na osnovni šoli se izvaja spontano in izhaja iz občutljivosti učiteljev, 
ravnateljev oz. sošolcev, pogosto pa se kombinira tudi z učno pomočjo (prav tam).  
 
Razgovori so pomemben vir pridobivanja informacij od otrok oz. mladostnikov. Skupaj z 
opazovanjem in raznimi oblikami interakcije, strokovnim delavcem ti pogovori pomagajo 
sestaviti sliko otrokovega notranjega sveta (Rapuš Pavel, 2001). Avtorica pravi, da je 
kakovost pridobljenih informacij, poleg otrokove kompetence in okoliščin razgovora, odvisna 
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tudi od usposobljenosti in osebnostnih lastnosti strokovnega delavca. Young, O'Brien, 
Gutterman in Cohen (1997, v Rapuš Pavel, 2011) ugotavljajo, da lahko strokovne osebe, ki so 
usposobljene v oblikovanju razgovora, pridobijo informacije celo od zelo majhnih otrok.  
 
Da bi bile psihosocialna pomoč in metoda razgovora in druge oblike dela z otrokom z 
duševnimi stiskami uspešne, pa mora biti svetovalni delavec pri svetovalnem delu pozoren na 
to, da je komunikacija z otrokom dobra in učinkovita, tj. da si prejemnik razlaga sporočilo 
pošiljatelja enako, kot bi le-ta želel, da si ga razlaga (Johnson in Johnson, 1997, v Vec, 2002). 
Ne sme uporabljati jezika nesprejemanja, s katerim otroku sporoča, da njegovo doživljanje ni 
pravo, da ga ne jemlje resno, da njegovega mnenja ne sprejema, da je potrebno njegovo 
mnenje spremeniti ipd. (Gordon, 1989, v Vec, 2002). Vec (2002) pravi, da je poznavanje 
učinkovite komunikacije in ovir v komunikaciji temelj svetovalnega dela. Svetovalni delavec, 
ki bo to poznal, bo lahko bolj učinkovito komuniciral z otrokom in mu prek pogovora 
pomagal pri reševanju njegove duševne stiske. Cerar idr. (2011) poudarjajo, da se mora 
strokovna oseba v pogovoru z otrokom oz. mladostnikom odzvati čutno in spoštljivo, mu 
prisluhniti in se vživeti v njegova čustva. Na tak način mu da vedeti, da njegovo stisko 
razume, da priznava njegova čustva in to potrebo po čustveni razbremenitvi, ki mu pomaga 
pri lajšanju psihične bolečine. Tudi Garbarino (1986, v Garbarino idr., 1992, v Rapuš Pavel, 
2001) pravi, da mora strokovni delavec zavzeti izhodišče, da otroku verjame, da je pripravljen 
verjeti in da večina otrokovih izjav temelji na resničnih izkušnjah.  
 
 
Sodelovanje s starši oz. družino otroka  
 
Mnoge situacije in stiske so rešljive šele takrat, ko se začnejo reševati skupaj z vsemi 
udeleženimi v problemu. Mnogokrat šolski svetovalni delavci za določene probleme in stiske 
potrebujejo dogovor z vso družino (Privošnik in Urbanc, 2009). Tudi Mušič (2011) poudarja, 
da če šola in družina hkrati prepoznata problem pri otroku, lahko združita prizadevanja za 
pomoč otroku in s skupnimi močmi rešujeta njegovo stisko.  
 
Sodelovanje s starši oz. skrbniki otroka je za obravnavanje otroka z duševno stisko zelo 
pomembno, saj je otrok od staršev odvisen in so zanj le-ti najpomembnejše osebe.  Od staršev 
šolski svetovalni delavci ne dobijo samo podatkov o otroku, ampak uvid v njegovo življenje, 
informacije o otrokovih in družinskih strategijah obvladovanja težav, o otrokovem napredku 
in druge pomembne informacije. Naloga šolskih svetovalnih delavcev je, da staršem 
omogočijo, da spregledajo svojo vlogo pri nastanku, vzdrževanju in odpravljanju stisk ter 
skupaj z njimi iščejo poti in rešitve za pomoč otroku (Mikuš Kos, 2017a). Tudi Sciarra (2004, 
v Resman, 2008) pravi, da je naloga šolskih svetovalnih delavcev pomagati staršem v 
razumevanju položaja, dela in vedenja otroka, pomagati staršem uvideti svojo vlogo ter 
pomoč pri spreminjanju ravnanja ter odnosa do otroka.  
 
Za dobro in uspešno sodelovanje s starši je nujno vzpostavljanje partnerskega odnosa, v 
katerem šolski svetovalni delavec in starši izmenjujejo in združujejo svoja spoznanja o otroku, 
svoje izkušnje, znanja in modrosti. Šolski svetovalni delavec mora biti do staršev empatičen, 
jim dati priznanje, ko delajo dobro, izkazati razumevanje za njihove težave in obremenitve in 
upoštevati njihovo kulturno ter socialno ozadje in življenjski kontekst (prav tam). Resman 
(2008) dodaja še enakopravnost, poslušanje, dialoškost in participacijo kot temelje 
sodelovalnega odnosa med starši in šolsko svetovalno službo. Tudi Čačinovič-Vogrinčič 
(1999) poudarja pomembnost vzpostavljanja svetovalnega odnosa, ki je temelj sodelovanja 
med šolskimi svetovalnimi delavci ter starši. Ta odnos zajema vse, ki družino sestavljajo in 
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mora biti zagotovljen vsakemu posebej in vsem skupaj. Takšno sodelovanje temelji na 
dogovoru, ki vsebuje definicijo problema in iskanje možnih rešitev vseh sodelujočih. Avtorica 
pravi, da pri takšnem načinu sodelovanja ne gre za družinsko terapijo, ampak kompleksno 
psihosocialno pomoč pri reševanju otrokove stiske. O' Callaghan (1993, v Čačinovič-
Vogrinčič, 1999) navaja štiri ključne elemente, ki po njegovem mnenju predstavljajo temelj 
vsakega svetovalnega odnosa z družino: identifikacija potreb družine, uporaba moči družine, 
uporaba socialne mreže družine kot vira pomoči in podpore ter priznanje družini za spretnosti, 
moči in kompetentnost v samem procesu sodelovanja.  
 
Vec (1999) govori o delu strokovnih delavcev z disocialnimi otroki in njihovimi družinami, ki 
pa ga lahko zaradi prekrivanja in povezovanja tem prenesemo tudi na delo šolskih svetovalnih 
delavcev z otroki, ki imajo duševne stiske in njihovimi starši oz. družinami. Poudarja 
vzpostavitev in ohranitev odprtega komunikacijskega prostora in šele ob vzpostavitvi varnosti 
in zaupanja je možno odpirati neprijetne vsebine, kot je npr. duševna stiska pri otroku. Pri 
prvem srečanju naj strokovni delavec otroku in staršem zagotovi, da se je resnično pripravljen 
pogovarjati in poslušati vse vpletene strani. Da bi to bilo možno, pa mora zavzeti načelo 
nevtralnosti. Vodilo pri psihosocialni pomoči naj bo usmerjenost k optimalnim in ne k 
idealnim ciljem (prav tam). Tudi avtorica (Mikuš Kos, 2017a) glede ciljev izpostavlja, da 
mora sodelovanje temeljiti na stvarni oceni možnosti in na realnih pričakovanjih do staršev in 
do otroka. Potrebno si je zastaviti takšne cilje, da jih je moč realizirati postopoma in ki ne 
presegajo zmožnosti staršev. Wilkins (2003, v Vec, 2009) pa poudarja, da mora biti 
partnerstvo med šolo in starši prvotno usmerjeno na dobrobit otroka, saj je le s takim načinom 
rezultat partnerstva odnos zmagam – zmagaš. Vec (2009) izpostavlja pomembnost načina, 
kako šola staršem predstavi svoje videnje sodelovanja. To mora biti staršem razumljiv način, 
zato da bo staršem jasno, kaj imajo lahko od svoje udeležbe v teh procesih in kako bo 
sodelovanje potekalo. Avtor pravi, da je staršem velikokrat predstavljena strokovnjakova 
idealizirana podoba kot edina pravilna, kar lahko pri starših deluje kot pritisk in vzbuja 
občutke negotovosti, neustreznosti in nekompetentnosti. S takšnim načinom komunikacije 
lahko šolski svetovalni delavci ogrozijo cilje, ki so si jih zastavili, in dosežejo, da nekateri 
starši niso več pripravljeni sodelovati (prav tam).  
 
V skladu z ekosistemsko teorijo, ki sem jo v nalogi že omenila, se lahko šolska svetovalna 
služba pri sodelovanju z družinami in reševanju skupnih problemov in stisk opira tudi na 
Clancyjev model intervencije, ki vsebuje poudarek na dodajanju moči staršem oz. družinam in 
poudarek na etiki participacije, elementih partnerskega sodelovanja in soodgovornosti 
(Čačinovič-Vogrinčič, 1998, v Privošnik in Urbanc, 2009). Clancyev model definira šest 
strategij dela z družino: »navezati stik z učenci in njihovimi družinami; posredovati usluge 
(inštrukcije, svetovanje, pravna pomoč); povabiti družine, s katerimi delamo, in jih vključiti v 
šolski sistem, kjer pridobivajo novo znanje; organizirati posebna usposabljanja za spretnosti, 
kot je npr. komuniciranje; vključiti družine v različne delovne skupine; spodbuditi starše, da 
navežejo stik s pomembnimi institucijami kraja« (prav tam, str. 417).  
 
Sodelovanje z učitelji  
 
Ena izmed glavnih nalog šolske svetovalne službe pri obravnavanju otrok z duševnimi 
stiskami je sodelovanje z učitelji. Učitelji imajo veliko možnosti za prepoznavanje težav in 
motenj pri otrocih ter veliko priložnosti za podporo in psihosocialno pomoč otrokom s 
pomočjo šolske svetovalne službe (Mikuš Kos, 2017b). Glede na to, da ravno oni preživijo 
največ časa z učenci in razvijajo odnose z njimi, so dobro opremljeni, da prvi opazijo 
vedenjske spremembe pri otroku, ki pa se lahko brez ustrezne podpore razvijejo v resnejše 
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duševne stiske in motnje. Učitelji torej lahko med prvimi opazijo znake stisk in po potrebi 
tudi pravočasno ukrepajo, vendar naj ne bi prevzemali glavne vloge pri obravnavanju otroka s 
stisko in naj ne bi sami postavljali kakršnekoli diagnoze otroku. Če so povezani tudi z drugimi 
zaposlenimi v šoli, lahko informacije o stiski hitro pridejo do ustreznih oseb, kot so šolski 
svetovalni delavci, ki potem reagirajo naprej. Če se hkrati še ustrezno izobražujejo o temah 
vezanih na krepitev duševnega zdravja in preprečevanja duševnih stisk, potem še povečajo 
svoje zavedanje in razumevanje stisk pri učencih (Thorley, 2016). Tudi Resman (1999a) 
poudarja, da je učitelj nepogrešljiv sodelavec šolski svetovalni službi, saj je edini, ki je vsak 
dan v neposrednem stiku z učenci. Učitelj otroka vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja 
njegove posebnosti, značilnosti, sposobnosti in zato so njegova opažanja in druge informacije 
o učencu za šolsko svetovalno službo izrednega pomena. Avtor (prav tam) dodaja, da tako, kot 
je učitelj pomemben za svetovalnega delavca, je tudi svetovalni delavec pomemben za učitelja, 
saj s svojim znanjem, informacijami, izkušnjami, ugotovitvami pomaga učitelju razumeti 
otroka iz tistih vidikov, ki so njemu nedostopni.  
 
Poznamo dva načina sodelovanja med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci. Prvi način je 
klasičen model, po katerem je učitelj distanciran od problemov in vprašanj učenca in le-te v 
celoti prepusti šolski svetovalni službi. Drugi oz. posvetovalni model sodelovanja pa izhaja iz 
dejstva, da sta tako učitelj kot šolski svetovalni delavec strokovnjaka, ki vsak iz svojega 
vidika poznata učenca in sta mu lahko v pomoč. Pri reševanju dilem in vprašanj sodelujeta 
skupaj, iščeta rešitve, delata načrte in spoštujeta znanje in izkušnje drug drugega (Resman, 
1999a). Pri tako kompleksnem in prepletenem izzivu, kot je obravnavanje otroka z duševno 
stisko, je nujno, da šolski svetovalna služba in učitelji med seboj sodelujejo po posvetovalnem 
modelu.  
 
Učitelji so usposobljeni za podajanje znanja in promocijo duševnega zdravja skozi kurikulum, 
hkrati pa lahko prispevajo tudi k etosu in kulturi šole, ki bo spodbujala visoko raven dobrega 
počutja. Izogibali naj bi se pedagoškim praksam, ki prispevajo k razvoju duševnih stisk med 
učenci (Thorley, 2016, str. 36). Naloga svetovalnega delavca je, da mu pri tem pomaga. 
Privošnik in Urbanc (2009) poudarjata, da morajo biti odnosi med šolsko svetovalno službo, 
učitelji in vodstvom pristni in strokovni, saj to vpliva tudi na kakovostno sodelovanje šole in 
staršev ter na rezultat dogovorov med vsemi udeleženimi v procesu reševanja težav.  
Da bi bilo uspešno sodelovanje možno, pa šolski svetovalni delavci morajo učiteljem 
predstaviti svoj program dela, načine in modele reševanja težav, tako da le-ti natančno vedo, 
kakšna je njihova vloga, kaj lahko pričakujejo in kaj se od njih pričakuje (Resman, 1999a). 
Grünfeld (1997) pravi, naj šolski svetovalni delavec učitelju ponudi nasvet na tak način, da se 
učitelj ob tem ne počuti ogroženega, razvrednotenega ali pa izpostavljenega tako pred učenci 
kot tudi pred šolskim kolektivom.  
 
Šolski svetovalni delavci in učitelji se lahko v medsebojnem sodelovanju in v interaktivni 
izmenjavi izkušenj drug od drugega učijo in aktivirajo resurse pomoči otrokom z duševno 
stisko znotraj šole.  
 
Sodelovanje z vodstvom 
 
Miller (2000) kot smernico za delovanje strokovnjaka, ki se sooča s težko in občutljivo 
nalogo, kot je duševna stiska pri otroku, navaja sodelovanje z vodstvom. Vodstvo lahko 
šolskega svetovalnega delavca podpre, da se lažje spoprime s problemom. Avtorica (prav tam) 
dodaja, da se to lahko zgodi le, če vodstvo v celoti pozna situacijo. Vodstvo pa ima 
pomembno vlogo tudi pri sodelovanju šolskega svetovalnega delavca s starši oz. družino 
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otroka z duševno stisko. Davies (2002) v Vec (2009) pravi, da šole dosegajo boljše dosežke 
pri partnerstvu, če ravnatelj prevzame iniciativo pri izgradnji boljše komunikacije ter 
sodelovanja z družino.  
 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami  
 
Zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj je delo šolske 
svetovalne službe najučinkovitejše takrat, ko skupaj deluje tim različnih strokovnjakov, ki pa 
je rezultat sodelovanja šolskih svetovalnih delavcev s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih 
ustanov (Programske smernice, 2008). Stržinar (2012) pravi, da je pomoč otrokom in 
mladostnikom s težavami v duševnem zdravju učinkovita, če je zastavljena multidisciplinarno 
in je več sektorska. Zato mora tudi šolski svetovalni delavec delovati interdisciplinarno, to pa 
zahteva sodelovanje z drugimi strokovnjaki in službami v skupnosti.  
 
Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri usklajenem, sistematičnem in rednem 
sodelovanju s posamezniki in institucijami v skupnosti, saj lahko spodbuja, razvija in 
koordinira dejavnosti sodelovanja (Mrvar in Mažgon, 2016). Mušič (2011) poudarja, kako 
pomembno je, da šola v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi institucijami poda svoja 
opažanja učenca, saj le-ta pripomorejo k učinkoviti obravnavi duševnih motenj. Avtor pravi, 
da je sodelovanje šole in zunanjih ustanov ključnega pomena pri vračanju otroka v šolsko 
okolje (prav tam).  
 
Vzpostavljanje in vzdrževanje, sodelovanje z zunanjimi institucijami je po Mrvar in Mažgon 
(2016) odvisno od številnih subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki jih najdemo tako v šoli 
kot tudi v zunanji instituciji, ter od njihove medosebne interakcije. Bolj kot bodo šola, 
posamezniki in zunanje institucije poznali in razumeli značilnosti drug drugega, bolj bo 
sodelovanje uspešno. Avtorici  pravita, da ima šolska svetovalna služba pri tem pomembno 
vlogo, saj lahko zunanji instituciji predstavi program, oblike in načine dela, zato da zunanje 
institucije vedo, kaj lahko od njih pričakujejo in obratno. Pomembna je tudi vzpostavitev 
osebnega odnosa, ki temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. Z upoštevanjem teh 
dejavnikov je večja verjetnost, da bosta medsebojna pomoč in podpora uspešni (prav tam). 
Mikuš Kos (2015) kot problem izpostavlja, da strokovne službe za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov podcenjujejo prispevke šole pri obravnavanju otroka z duševno motnjo in 
vpliva posameznih oseb (npr. učitelja) na duševno zdravje oz. motnjo otroka. Povezovanje teh 
služb in velikih sistemov, kot je šola, je nezadostno, premalo je vzpostavljanja sinergij in 
koriščenja virov pomoči v teh sistemih.  

2.8.5 Uporaba socialno pedagoških konceptov pri delu z otroki, ki imajo duševne stiske  
 
Otroci in mladostniki z duševno stisko so samo nekateri izmed otrok na osnovni šoli, ki 
potrebujejo dodatno podporo v smislu različnih intervencij in oblik pomoči. Možnosti in 
potenciali socialne pedagogike pri razumevanju otrok z duševnimi stiskami ter delu z njimi so 
veliki, zato bom predstavila nekatere socialno-pedagoške koncepte in pristope, ki bi lahko bili 
uporabni pri obravnavanju otrok in mladostnikov z duševno stisko. Hkrati je pomembno 
zavedanje, da je vsak otrok drugačen, enkraten, zato ustaljeni načini reševanja duševnih stisk 
niso učinkoviti za vse otroke z duševnimi stiskami. Kobolt in Rapuš Pavel (2006) poudarjata, 
da je zaradi kompleksnosti in večdimenzionalnosti problemskih situacij potrebno socialno-
pedagoške posege in delovanje prilagajati in sproti spreminjati.  
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Socialna pedagogika temelji na usmerjenosti v življenjsko polje posameznika, kar pomeni 
izhajanje iz posameznika in izrabljanje virov, ki jih ponuja njegovo okolje. Namesto da je 
osredotočenost na posameznikovih deficitih, se izhaja iz tega, kar posameznik ima in poudarja 
njegove sposobnosti spoprijemanja z življenjskimi izzivi in težavami (Razpotnik, 2014). Tudi 
Kobolt in Rapuš Pavel (2006) omenjata usmerjenost v življenjski prostor kot osnovo socialno-
pedagoških posegov, ki jo je konceptualiziral Tiersch v 90 letih prejšnjega stoletja kot 
teoretsko maksimo socialno-pedagoškega ravnanja. Šolski svetovalni delavec lahko to 
usmerjenost v življenjski prostor posameznika uporabi pri delu z otrokom, ki ima duševno 
stisko in njegovo družino tako, da izhaja iz otroka, upošteva njegov življenjski kontekst, si 
prizadeva za stabilizacijo njegovih življenjskih razmer, je usmerjen na njegove močne točke 
(npr. sposobnosti, znanja, talenti, dobre izkušnje iz preteklosti …) ter vire pomoči išče v njem 
samem in v njegovi okolici. V socialni pedagogiki se upošteva celoten kontekst uporabnika oz. 
se nanj gleda celostno. Stržinar (2012) pravi, da si je za uspešno delo z otrokom oz. 
mladostnikom, ki ima duševno stisko, potrebno prizadevati za celostno oceno psihosocialnega 
delovanja posameznika v povezavi z vidnimi in nevidnimi razsežnostmi problemske situacije 
in preučiti, kaj se lahko izboljša in spremeni tako pri posamezniku, kot v njegovem okolju, da 
se bo njegovo socialno delovanje izboljšalo.  
 
Kobolt in Rapuš Pavel (2004) sta opredelili model večperspektivnega sodelovalnega 
ocenjevanja, ki ga lahko šolski svetovalni delavci uporabljajo tudi pri delu z otroki in 
mladostniki, ki imajo duševne stiske. Model, ki obsega štiri korake, temelji na štirih konceptih, 
ki so značilni za socialno pedagogiko: usmerjenost v življenjski prostor uporabnika, sistemska 
naravnanost, interakcijsko-komunikacijska-parcipativna paradigma in krožnost procesa 
ocenjevanja-interveniranja-evalviranja. Prvi korak je ocena življenjskega položaja in 
problemske situacije, pri katerem ne gre samo za poimenovanje in razvrščanje simptomov, 
ampak gre za proces razumevanja, v katerem strokovnjak skupaj z uporabnikom pojasnjuje 
pomene, opredeljuje elemente problemske situacije, išče rešitve in ugotavlja, kaj lahko le-ta 
doseže sam in kje potrebuje pomoč. Drugi korak je povzemalno razumevanje in oblikovanje 
konsenzov, katerega cilj je pojasniti, kdo je s problemom povezan, kdo razpolaga s sredstvi 
pomoči, kdo odloča o načinu izvajanja pomoči, kakšna so pričakovanja, morebitne rešitve ter 
neželjeni učinki, opredeliti prednostne intervencije, izdelati okvir pomoči ipd. Temu koraku 
sledi tretji, ukrepanje oz. interveniranje. Pri tem koraku strokovnjaki zavezani etičnim in 
strokovnim standardom svojih profesij izvajajo različne intervencije. Avtorici (prav tam) 
navajata nekatere elemente tretjega koraka, kot so npr. krepitev varovalnih in poskus 
zmanjšanja dejavnikov tveganja, razbremenjevanje napetosti, pridobivanje kompetenc, razvoj 
novih vedenjskih stilov in podobno. Če gre za timsko razreševanje problema, je na tem 
koraku ključno medsebojno spoštovanje strokovnjakov, iskanje konsenza in usklajeno 
delovanje le-teh. Zadnji, četrti korak modela je evalvacija procesa pomoči, ki je hkrati tudi 
ponovno prvi korak v procesu ocenjevanja-interveniranja-evalviranja. V tem koraku se 
preverja usklajenost med pričakovanji in poteki intervencij ter ustreznost dogajanja glede na 
pričakovanja in sprejete dogovore na začetku procesa; analizirajo se nove potrebe in 
spremembe; prepoznava se napredek, ovire in nove možnosti; preverja se strokovnost in 
etičnost postopka ipd. (prav tam).  
 
Nekatere izmed glavnih usmeritev socialne pedagogike, ki jih lahko uporabljajo vsi šolski 
svetovalni delavci pri delu z otroki in mladostniki z duševnimi stiskami, so spodbujanje samo-
aktivnosti, iniciativnosti, samoorganizacije in prevzemanje lastne vloge ter odgovornosti pri 
reševanju lastnih stisk (Šmit, 1997). Pri tem naj bodo šolski svetovalni delavci usmerjeni v 
razred in v šolo, ne pa v posameznika z duševno stisko. Na tak način prispevajo k integraciji, 
z usmeritvijo v otroka pa bi lahko prispevali k njegovi segregaciji (prav tam).  
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Tudi Grünfeld (1997) poudarja, da reševanje problema v šolski svetovalni službi po navadi 
temelji na individualni komunikaciji med svetovalnim delavcem in učencem/svetovalnim 
delavcem in staršem/svetovalnim delavcem in učiteljem. Za razliko od takšnega načina dela 
pa socialno pedagoški pristop temelji na skupinskem komuniciranju in skupinskem reševanju 
problemov. Premalokrat se v delo vključuje razred, ki lahko pogojuje duševno stisko pri 
otroku. Grünfeld (prav tam) dodaja, da je razred vir informacij o vedenju in ravnanju 
posameznikov, o medsebojnih odnosih ter socialnih interakcijah. Pojav duševnih stisk pri 
otrocih je torej potrebno razumeti v njihovih družbenih kontekstih in ne v izoliranih 
kontekstih individualnih obravnav. Šmit (1997) pravi, da naj bo vrstniška skupina sestavljena 
iz različnih otrok, ne samo tistih, ki so potrebni obravnave oz. pomoči. S tem se šolski 
svetovalni delavec izogne stigmatiziranju in etiketiranju, za otroke z duševnimi stiskami pa 
lahko nove socialne interakcije predstavljajo pomemben varovalni dejavnik, v primeru stisk 
povzročenih zaradi vrstniškega nasilja pa je reševanje stiske lažje v socialnem kontekstu, v 
katerem je le-ta nastala.  
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3 EMPIRIČNI DEL  
 
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namena raziskave 
 
Jeriček Klanšček, Roškar, Vinko in Hočevar Grom (2018) nam v svoji publikaciji predstavijo 
statistične podatke, ki kažejo na to, da se število otrok z duševnimi stiskami vztrajno povečuje. 
Ta študija je samo eden izmed pokazateljev tega, da je zelo pomembno posvetiti se 
prepoznavanju in obravnavanju duševnih stisk že v otroštvu. Kako prepoznavamo in 
obravnavamo osnovnošolske otroke z duševnimi stiskami pri nas, pa bom ugotavljala v svoji 
raziskavi. Preverjala bom, kakšno vlogo ima pri obravnavani tematiki šolska svetovalna 
služba in kakšnih metod, strategij ter pristopov pomoči se poslužuje. Mikuš Kos (2017) pravi, 
da so pristopi k zmanjševanju duševnih stisk lahko različni in da je pri večini otrok učinkovito 
predvsem sinergično delovanje strokovnjakov z različnih področij. S svojo magistrsko nalogo 
bom zato raziskovala tudi sodelovanje šolske svetovalne službe s strokovnjaki iz zunanjih 
institucij. Poleg tega bom ugotavljala še sodelovanje šolske svetovalne službe s starši, učitelji 
in vodstvom pri obravnavi otroka z duševno stisko in koliko pozornosti posveča šolska 
svetovalna služba preventivnemu delu na tematiko duševnega zdravja oz. duševnih stisk. Do 
ugotovitev bom prišla tako, da bom intervjuvala različne profile strokovnih oseb, ki so 
zaposlene v šolski svetovalni službi (npr. socialni pedagog, socialni delavec, psiholog ipd.) ter 
učitelje. Z raziskavo želim opozoriti na problematiko duševnih stisk pri otrocih oz. 
mladostnikih in izpostaviti morebitne primere dobrih praks, ki bodo lahko primerjava ali 
zgled tako šolskim svetovalnim delavcem, kot tudi učiteljem in drugim ljudem, ki delajo z 
otroki in mladostniki z duševnimi stiskami.  

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave, ki sem jih zasledovala so: 

• opredeliti pomen in vlogo šolske svetovalne službe v OŠ na področju dela z otroki z   
            duševnimi stiskami; 
• izpostaviti metode, strategije in pristope pomoči, ki jih šolska svetovalna služba  
            uporablja pri delu z otroki z duševnimi stiskami; 
• analizirati sodelovanje šolske svetovalne službe s starši otrok z duševnimi stiskami; 
• analizirati sodelovanje šolske svetovalne službe z učitelji pri delu z otroki z duševnimi  
            stiskami; 
• analizirati sodelovanje šolske svetovalne službe z zunanjimi strokovnimi delavci oz.  
            institucijami pri delu z otroki z duševnimi stiskami; 
• ugotoviti, ali se v okviru šole izvaja preventivno delovanje na temo duševnega zdravja  
            in duševnih stisk ter na kakšen način. 
 
V skladu z zastavljenimi cilji sem poskušala na podlagi sledečih raziskovalnih vprašanj 
opredeliti vlogo šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri obravnavi otrok z duševnimi 
stiskami. 
 
Raziskovalna vprašanja: 
 
• RV1: Kdo na šoli se ukvarja z otroki, ki imajo duševne stiske? 
• RV2: Katere strategije, metode, pristopi pomoči se pri delu z otroki z duševnimi   
            stiskami  uporabljajo? 
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• RV3: Kako šolska svetovalna služba sodeluje s starši otrok z duševnimi stiskami? 
• RV4: Kako šolska svetovalna služba sodeluje z drugimi zunanjimi institucijami pri  
            delu  
            z otroki z duševnimi stiskami? 
• RV5: Kako šolska svetovalna služba sodeluje z učitelji pri delu z otroki z duševnimi  
            stiskami? 
• RV6: Koliko je šolska svetovalna služba pozorna na problematiko duševnih stisk na            
            šoli  
            in kako jo prepoznava? 
• RV7: Koliko so učitelji pozorni na problematiko duševnih stisk na šoli in kako jo  
            prepoznavajo? 
• RV8: Kako učitelji razumejo delovanje šolske svetovalne službe pri delu z otroki z  
            duševnimi stiskami? 
• RV9: Koliko pozornosti šola namenja preventivnemu delovanju na temo duševnih  
            stisk pri otrocih in če jo, na kakšen način? 
 
 
3.3 Raziskovalni pristop in metoda  
 
Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop. Gre za »raziskovalni pristop, ki pri zbiranju 
in analiziranju podatkov raje kot kvantifikacijo poudarja besede« (Bryman 2004, v Vogrinc 
2008, str. 48). Vogrinc (2008) pravi, da je poudarek kvalitativnega raziskovanja na 
proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in na pomenu, ki ga posameznik pripisuje 
posameznim dogodkom.   
 
 3.3.1 Vzorec 
 
Vzorec je zajemal deset oseb, od tega pet svetovalnih delavcev na osnovni šoli in pet učiteljev. 
Osebe prihajajo iz petih različnih Ljubljanskih osnovnih šol – po en svetovalni delavec in en 
učitelj iz vsake. Od petih svetovalnih delavcev so bile štiri ženske in en moški. Od 
intervjuvanih učiteljev so bile vse ženske. Vse intervjuvane učiteljice so razredničarke 
različnih razredov (prvi, četrti, peti, sedmi in osmi razred). Tako svetovalne delavce kot tudi 
učiteljice sem poiskala po metodi snežne kepe, v krogu svojih poznanstev. Vogrinc (2008) za 
vzorčenje s pomočjo snežne kepe pravi, da raziskovalec poišče eno osebo, za katero ve oz. 
predpostavlja, da pozna proučevano tematiko, nato pa to osebo prosi, naj mu priporoči 
naslednjo osebo in tako pri vsakem naslednjem stiku naprej. 
 
Kontakt ene izmed učiteljic sem že imela, saj je bila tudi moja učiteljica na osnovni šoli. 
Priskrbela mi je tudi kontakt svetovalne delavke na isti šoli. Ostale svetovalne delavce so mi 
priporočili moji prijatelji oz. znanci in mi posredovali kontakte. Svetovalni delavci pa so mi 
potem priporočili učitelja z iste šole in mi priskrbeli kontakte. Vzorec ni reprezentativen, saj 
je šlo za namensko vzorčenje. Vogrinc (2008) pravi, da je pri tej vrsti vzorčenja vsaka enota 
izbrana z natančno določenim namenom, v ospredju pa je informiranost posameznika o 
proučevani temi (str. 56). 
 
3.3.2 Raziskovalni instrumenti 
 
Kot glavni raziskovalni element sem uporabila delno strukturiran intervju. Vnaprej sem 
pripravila glavne teme in okvirna vprašanja tako za svetovalne delavce kot tudi za učitelje. 
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Vprašanja sem glede na potek pogovora spreminjala in jih sproti prilagajala. Tudi Mesec 
(1998) pravi, da pri tej obliki spraševanja ne uporabljamo vnaprej do potankosti 
pripravljenega vprašalnika, ampak se osredotočimo na seznam okvirnih tem. Spraševalec naj 
pusti spraševancu, da prosto pripoveduje. Vogrinc (2008) delno strukturiran intervju umešča 
med prožne tehnike zbiranja podatkov in pravi, da je le-ta na polovici med dvema 
ekstremoma – standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem. 
 
Glavne teme intervjujev: 
• znaki stisk 
• metode, strategije, pristopi dela 
• sodelovanje med šolsko svetovalno službo in učitelji 
• sodelovanje s starši otrok 
• sodelovanje z zunanjimi institucijami 
• preventivno delo 
 
Primeri vprašanj za intervjuje s svetovalnimi delavci: 
• Kakšna je vaša vloga na šoli? 
• Kako prepoznate, da ima otrok stisko? Kdo še opazi stiske otrok? 
• Kaj takrat naredite? 
• Katere metode dela, pristope uporabljate pri obravnavi otrok s stisko? 
• Kako sodelujete z učitelji, vodstvom, starši otrok s stiskami? 
• Ali sodelujete z zunanjimi institucijami pri obravnavi otrok s stisko? 
• Kako skrbite za preventivo in promocijo učencev v povezavi s tematiko duševnih  
            stisk? 
 
Primeri vprašanj za intervjuje z učitelji: 
• Kako prepoznate, da ima otrok stisko? 
• Kaj takrat naredite? 
• Ali sodelujete s šolsko svetovalno službo in kako? 
• Se vam zdi, da namenite veliko pozornosti duševnim stiskam pri otrocih? 
• Ali imate na šoli kakšne preventivne dejavnosti v povezavi s tematiko duševnih stisk? 

 
3.3.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 
Podatke sem zbirala s pomočjo delno strukturiranih intervjujev. Vse skupaj sem opravila deset 
intervjujev. Pet intervjujev sem naredila s svetovalnimi delavci in pet z učiteljicami. Intervjuji 
so potekali v mesecih oktobru in novembru 2018, brez vnaprej določenega vrstnega reda, 
glede na posamezne dogovore z intervjuvanci. Večina intervjujev je potekala na šolah, kjer so 
svetovalni delavci in učiteljice zaposlene, in sicer v njihovih kabinetih oz. učilnicah, dva pa 
sta potekala v kavarnah. Pri izbiri prostora, kjer so intervjuji potekali, sem upoštevala želje in 
predloge intervjuvancev, saj sem želela zagotoviti čim bolj sproščeno vzdušje. V vseh 
primerih pa je šlo za mirno okolje, brez motečih dejavnikov. Intervjuji s svetovalnimi delavci 
so trajali od 40 minut do ene ure, medtem ko so bili z učiteljicami malo krajši in so v 
povprečju trajali nekje od 20 minut do pol ure. Pri izvedbi intervjujev sem se držala glavnih 
tem, ki sem si jih pripravila vnaprej. Vprašanja sem na začetku postavljala bolj široko, da so 
lahko intervjuvane osebe prosto govorile, nato pa sem oporo iskala v nekaterih vnaprej 
pripravljenih okvirnih vprašanjih, da sem dobila čim več informacij, ki se dotikajo teme 
raziskovanja. 
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Vsi intervjuvanci so v raziskavi sodelovali prostovoljno. Seznanila sem jih z namenom in cilji 
ter potekom raziskave. Vsem udeležencem sem zagotovila popolno anonimnost. Vse 
intervjuje (razen enega) sem s privolitvijo intervjuvanih oseb snemala, kar mi je omogočilo 
lažji prepis in obdelavo podatkov. Pri zapisovanju intervjujev v pisno obliko sem naredila 
transkripcijo in tam, kjer je bilo potrebno, popravila kakšen del besedila tako, da je bilo 
besedilo lažje berljivo. V enem primeru sem namesto snemanja tekom intervjuja poskušala 
narediti čim bolj natančen zapis pogovora. Intervjuvancem sem transkripcije intervjujev 
poslala v vpogled in jih prosila, da kaj popravijo oz. dodajo, če se jim to zdi potrebno. 
Intervjuvane osebe so se strinjale z zapisanimi intervjuji in ni bilo potrebno ničesar 
spreminjati. 
 
Podatke sem obdelala s kvalitativno analizo. Mesec (1998) pravi, da je kvalitativna analiza 
gradiva postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva oblikujemo 
pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in pojasnitve (str. 
103). Vogrinc (2008) postopek kvalitativne analize razdeli na naslednje korake: 1) urejanje 
gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih pojmov 
in oblikovanje kategorij, 5) definiranje kategorij, 6) oblikovanje končne teoretične formulacije 
(str. 64). Gradivo sem analizirala z induktivnim pristopom, kar pomeni, da si raziskovalec 
določa kode med analizo besedila, namesto da si pripravi seznam kod pred začetkom analize 
(Hesse-Biber in Leavy, 2004, v Vogrinc, 2008). Tudi sama sem sledila tem korakom analize. 
Osnovno empirično gradivo sem uredila in čitljivo prepisala. Besedilo, ki sem ga nameravala 
analizirati, sem razčlenila na sestavne dele, da sem dobila enote kodiranja. Enote kodiranja 
sem določila glede na smiselno zaključene dele besedila. Določene dele intervjujev sem 
izpustila, ker so bili popolnoma irelevantni za namen moje raziskave. Iz urejenih enot 
kodiranja sem izpeljala kode prvega reda, te pa sem povezala v kode drugega reda. Kode 
drugega reda pa sem potem smiselno združila v kategorije. Analizo sem naredila posebej za 
svetovalne delavce na osnovni šoli in posebej za učiteljice na osnovni šoli. Zato sem tudi 
rezultate prikazala tako, da so najprej opisane kategorije in pripadajoče kode drugega reda za 
svetovalne delavce in nato še kategorije in pripadajoče kode drugega reda za učiteljice. Vsako 
kategorijo sem za lažjo predstavo prikazala v obliki sheme. Potem sem naredila tabele, v 
katerih so prikazane skupne teme, ki so se pojavljale tako pri intervjujih s šolskimi 
svetovalnimi delavci, kot tudi pri intervjujih z učitelji. Na koncu sledi še interpretacija 
rezultatov glede na raziskovalna vprašanja magistrske naloge.  
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3.4 Analiza intervjujev in rezultati  

3.4.1 Analiza intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavci 
 
V procesu analize intervjujev s svetovalnimi delavci sem izpeljala 9 glavnih kategorij, ki jih 
bom predstavila v nadaljevanju. Pri vsaki kategoriji so predstavljene pripadajoče kode 
drugega reda s primeri iz intervjujev. Kategorije so označene s krepkim tiskom, kode drugega 
reda pa so podčrtane. Za lažje razumevanje sem za vsako kategorijo oblikovala slikovni 
prikaz.  
 
1. kategorija: Značilnosti šolske svetovalne službe v osnovni šoli 
Ta kategorija se nanaša na to, kako je šolska svetovalna služba na vsaki osnovni šoli 
sestavljena, kakšne delovne izkušnje in osebnostne lastnosti imajo različni profili 
strokovnjakov, ki so v njej zaposleni, katere so tiste splošne naloge in temeljne dejavnosti, ki 
jih šolski svetovalni delavci vsakodnevno opravljajo in ki predstavljajo velik del njihovih 
delovnih obveznosti, ter kakšen je odnos in stik med šolsko svetovalno službo in večine 
učencev na šoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 

ZNAČILNOSTI ŠOLSKE 
SVETOVALNE SLUŽBE V 
OSNOVNI ŠOLI  

SESTAVA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
- dve specialni pedagoginji pokrivata ure dodatne strokovne 
pomoči 
- na šoli zaposleni dve psihologinji 
- po sistematizaciji je zaposlena samo ona kot psihologinja 
- na šoli imajo še dve mobilni specialni pedagoginji in eno socialno 
pedagoginjo 
- organiziran aktiv šolske svetovalne službe 
- osem zaposlenih v šolski svetovalni službi 
- vsi delajo vse, ni ločenih nalog in dejavnosti 
- v šolski svetovalni službi sta zaposleni dve za 45 %, ostalo 
dopolnjujeta z dodatno strokovno pomočjo 
- dobro se ji zdi, da sta zaposleni dve na delovnem mestu za eno 
osebo, ker se dopolnjujeta in ni ena sama v tej vlogi 
 
 
 

IZKUŠNJE IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI 
SVETOVALNIH DELAVCEV 

- eno leto delovnih izkušenj, vendar je že imela 
nekaj primerov 
- odvisno od vsakega posameznika, kaj bo naredil 
- na šoli je zaposlen 6 let 
- zaposlitve prej: druge šole, dijaški dom, vrtec, 
sodišče 
- zaradi izkušenj ima uvid v vse generacije otrok 
in različne načine dela 
- naloge, ki jih opravljaš odvisne od karakterja, 
načina dela, odnosa, kolegialnosti drugih do 
tebe ... 
- 6 let zaposlena v svetovalni službi 
- določa jo sociološki del  
 
 

SPLOŠNE NALOGE IN OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI 
ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

- učna pomoč z mlajšimi učenci  
- osnovna delovna obveza je pomoč in podpora 
vodstvu in učiteljem 
- edini na šoli, ki ima funkcijo biti zastopnik otroka 
- komunikacija z javnostjo, starši, zunanjimi 
institucijami, mediji 
- vodenje šolske dokumentacije, NPZ, poklicno 
svetovanje, vpisi v srednje šole 
- šolski svetovalni delavec je na šoli za pomoč 
učencem 
- spodbujanje celostnega razvoja otroka, socialnih in 
čustvenih veščin 
- vsi odgovorni za dobro počutje vseh na šoli, šolsko 
klimo 
- birokracija 
- dela vse naloge, ki spadajo v šolsko svetovalno 
službo s poudarkom na preventivnem delu 
 
 
 
 

POZITIVEN ODNOS MED ŠOLSKO SVETOVALNO 
SLUŽBO IN UČENCI 

- samoiniciativno prišle in bile pripravljene hoditi na 
ure 
- učenci si sami želijo priti in potem tudi hodijo 
- ne silijo nobenega v prihod, da kaj pove 
- izjemno dober odnos z učenci 
- politika odprtih vrat 
- ni težav, če bi želeli učenci z njim govoriti tudi med 
poukom 
- zaradi dobre povezanosti in dobrega odnosa 
učenci pridejo sami k njemu 
- dober odnos z učenci, majhna šola mu omogočata 
spremljanje vseh učencev od začetka do konca 
- vrata vedno odprta 
- ves čas odprta vrata pisarne, da lahko otroci 
pridejo 
- niso tabu tema 
 
 

Slika 5: Značilnosti šolske 
svetovalne službe 
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SESTAVA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 
V vseh intervjujih intervjuvane osebe izpostavijo, kako je šolska svetovalna služba sestavljena. 
Sestava šolske svetovalne službe je po številu zaposlenih in po profilu strokovnjakov na vsaki 
osnovni šoli drugačna, kar pa pomembno vpliva na delo šolske svetovalne službe in vsakega 
posameznega šolskega svetovalnega delavca.  
 
ŠSD1 pravi, da imajo na njihovi osnovni šoli v šolski svetovalni službi zaposlene 4 osebe; 
»dve specialni pedagoginji, ki pokrivata ure dodatne strokovne pomoči, in dve psihologinji«. 
Ker specialni pedagoginji dobro pokrivata ure dodatne strokovne pomoči, imata s 
psihologinjo, kot pravi sama „precej prostora za ure, ki so namenjene otrokom, ki imajo 
kakšne duševne stiske“. ŠSD2 je po stroki psihologinja in je edina po sistematizaciji zaposlena 
v šolski svetovalni službi za cel delovni čas. Omenja, da imajo na šoli še dve mobilni 
specialni pedagoginji in eno socialno pedagoginjo, ki pa so zaposlene glede na odločbe 
učencev. Le-te pridejo in grejo, medtem ko sama pokriva ostale stvari, ki se na šoli dogajajo. 
Tako kot ŠSD2 je tudi ŠSD3 po sistematizaciji zaposlen kot edini šolski svetovalni delavec na 
šoli. Intervjuvanec (ŠSD3) sestavo šolske svetovalne službe razloži: „Šola dobi sto procentno 
zaposlitev šolskega svetovalnega delavca, v kolikor ima dvajset oddelkov (od 1. do 9. razreda). 
Večina osnovnih šol v Ljubljani nima toliko oddelkov, tako da šola niti nima enega celega 
šolskega svetovalnega delavca, ampak manj.“ Omenja, da imajo zaradi inkluzije na šoli tudi 
druge strokovnjake, kot so logoped, psiholog, specialni pedagog ..., ki so vezani na veljavne 
odločbe o usmeritvi. Razliko med njimi in svojim delovnim mestom opisuje: „Ti moji kolegi, 
ki so specialisti na posameznem področju, ne spadajo v šolsko svetovalno službo kot tako oz. 
ne delajo tega dela, kot ga delam jaz, ampak izvajajo podobno kot učitelji ure, ki so 
sistematizirane in so vezane na odločbo in tudi njihov delovni čas je isti kot za učitelje, 
nimajo nekega fiksnega delovnega časa, kot ga imam jaz kot šolski svetovalni delavec“. Isti 
intervjuvanec (ŠSD3) omenja tudi aktiv šolske svetovalne službe, v katerega so vključeni vsi 
že zgoraj omenjeni strokovnjaki, vendar je njihova naloga predvsem pomoč intervjuvancu pri 
raznih strokovnih odločitvah, dilemah, v smislu nekega skupnega posvetovanja in supervizije. 
Intervjuvanec (ŠSD3) poudarja veliko odgovornost, ki jo ima kot svetovalni delavec, saj kot 
pravi: „ Je pa dejstvo, da to vse pade na šolskega svetovalnega delavca, ne pa na izvajalce teh 
dodatnih strokovnih pomoči, če gledamo strogo zakonsko dikcijo in naravo dela, ki jo vsak 
ima“. Na osnovni šoli, kjer je zaposlena ŠSD4, je v svetovalni službi zaposlenih 8 oseb; 3 
pedagoginje, 2 socialni pedagoginji, psiholog in dve specialni pedagoginji. ŠSD4 je po stroki 
sicer pedagoginja (profesorica sociologije) in je v šolski svetovalni službi zaposlena kot 
svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči. Za razliko od ŠSD1, ŠSD2 in 
ŠSD3, ki omenjajo ločene naloge med različnimi strokovnjaki v šolski svetovalni službi, 
ŠSD4 pravi: »Vsi v svetovalni službi delamo vse, torej nimamo ločeno svetovalno delo, dsp in 
tako naprej, vsi delamo vse. Tako da poznaš razrede, poznaš šolo, da nisi samo učitelj 
dodatne strokovne pomoči.« 
Sestava šolske svetovalne službe na šoli, kjer je zaposlena ŠSD5, je po številu zaposlenih 
strokovnjakov najmanjša. Na tej osnovni šoli sta v šolski svetovalni službi zaposleni dve 
osebi in skupaj sestavljata sto odstotkov zaposlitve za enega svetovalnega delavca. ŠSD5, ki 
je po stroki socialna pedagoginja, vidi sestavo njihove šolske svetovalne službe pozitivno: 
„Zdi se mi dobra kombinacija to, da sva dve na delovnem mestu za eno osebo v šolski 
svetovalni, ker se lahko dopolnjujeva oz. nisi sam v tem.“ 
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IZKUŠNJE IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI SVETOVALNIH DELAVCEV 
 
Intervjuvanci, ki so zaposleni v šolski svetovalni službi, imajo vsi različne delovne oz. 
življenjske izkušnje in osebnostne lastnosti. V pogovorih so trije od petih intervjuvancev 
izpostavili, kako izkušnje in lastnosti vplivajo na način njihovega dela v šolski svetovalni 
službi. ŠSD1 ima od intervjuvanih najmanj delovnih izkušenj, saj je na šoli zaposlena eno leto. 
Intervjuvanka (ŠSD1) pravi, da je že imela nekaj primerov in lahko presodi, koliko prostora 
namenjajo za delo z učenci s stiskami. Pravi, da se je uvajala in učila principa dela od 
sodelavke, vendar je kljub temu način dela svetovalnega delavca odvisen od vsakega 
posameznika: »Vedno se ti na koncu odločiš, kaj boš naredil. Tako da se mi zdi dosti na tem. 
Ti lahko nekoga pokličeš, se posvetuješ, ali pa tega ne narediš« (ŠSD1).  
ŠSD3 je na šoli zaposlen šest let. Pred tem je delal na drugih osnovnih šolah, v dijaškem 
domu, vrtcu, na sodišču …, zaradi česar ima uvid v vse generacije otrok in v različne načine 
dela. Pravi, da je to, kako svetovalni delavec opravlja svoje delo, odvisno od karakterja osebe, 
načina dela, odnosa osebe ter spoštovanja oz. kolegialnosti vseh iz kolektiva do svetovalnega 
delavca. ŠSD3 v intervjuju izpostavi pomen samoiniciative svetovalnega delavca: »…, da 
poznam slehernega učenca po imenu, da ga spremljam od začetka do konca, da sem ves čas 
vpet v učno vzgojni proces, to je seveda tudi samoiniciativa, ne bi rabil …« 
ŠSD4 je prav tako kot ŠSD3 na osnovni šoli zaposlena približno šest let. Ker je po profilu 
profesorica sociologije, jo ta sociološki del pri njenem delu na nek način določa, saj kot pravi 
sama: »Na vse te motnje, težave ali pa vzgojne fenomene današnjega časa gledam iz 
družbenega vidika, neke širše slike. Kako se svet razvija, kakšne so spremembe in kakšne ima 
to posledice na posameznika v družbi«.  
 
 
SPLOŠNE NALOGE IN OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI ŠOLSKE SVETOVALNE 
SLUŽBE 
 
V vseh intervjujih je možno razbrati, da šolski svetovalni delavci opravljajo zelo veliko nalog 
in dejavnosti na osnovni šoli. Poleg dela z otroki, ki imajo duševne stiske, kar je bila naša 
glavna tema v intervjujih, vsi izpostavljajo nekatere druge glavne delovne obveze na 
delovnem mestu šolskega svetovalnega delavca. ŠSD1 posebej poudari, da ima ure učne 
pomoči z mlajšimi učenci. Prav tako ima nekaj ur učne pomoči tudi ŠSD2, ki pa opravlja kot 
edina zaposlena za polni delovni čas v šolski svetovalni službi praktično vse naloge, ki 
spadajo v šolsko svetovalno službo. ŠSD3 kot svojo osnovno delovno obvezo našteva pomoč 
in podporo vodstvu ter učiteljem. Vodstvo podpira in mu pomaga pri vsebinskih zadevah, 
medtem ko učiteljem pri izbiri didaktičnih pristopov, načinu dela, prilagoditvi pouka, 
izvajanju le-tega … En del njegove zaposlitve predstavlja delo z učenci. Pravi, da je »edini na 
šoli, čigar funkcija je biti zastopnik otroka«. Intervjuvanec (ŠSD3) še posebej poudari tudi 
svojo vlogo, ki je, kot pravi sam, »piar služba šole«, saj komunicira z javnostjo, starši, 
zunanjimi institucijami, mediji ipd. Za delo šolske svetovalne službe pravi: »Pri nas je zelo 
ohlapno definirano, če lahko karikiram, mogoče sploh ni definirano nikjer, kaj točno se pod to 
delo smatra in kakšne so obveze in delovne naloge. Tako da opažam glede na izkušnje, ki jih 
imam iz prakse, da je delo, organizacija in sam potek delovnega dne različen od šole do šole, 
in sicer takšna, kakršno si jo zaposlen sam naredi.« Hkrati poudarja, da so neke naloge, ki so 
skupne vsem šolskim svetovalnim službam, npr. vodenje šolske dokumentacije, poklicno 
svetovanje, vpisi … 
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ŠSD4 vidi delo šolske svetovalne službe kot zelo razpršeno. Najbolj se ji zdi pomembno 
spodbujanje celostnega razvoja otroka, socialnih ter čustvenih veščin, saj pravi, da otroci 
največ pomoči potrebujejo ravno pri zbliževanju in skupinskem delu. Tudi sama tako kot 
ŠSD3 poudarja, da so pomembni pogovori in opora učiteljem, kolegom, sodelavcem, ker tako 
pripomore k temu, da učitelj lažje razume neko stvar, pojav. Glede njenih (ŠSD4) delovnih 
obveznosti izpostavi tudi tiste, ki so njej ljube, in pravi: »Drugače jaz zelo rada delam 
razredne ure in tematske dni na najrazličnejše teme, ki se mi zdijo aktualne. Potem grem v 
razred in debatiram, to mi je ključno.« Tako kot ostali intervjuvanci tudi ŠSD5 dela vse 
naloge, ki spadajo v šolsko svetovalno službo, s poudarkom na preventivnem delu. Izvaja tudi 
dodatno strokovno pomoč v svoji stroki, tj. socialno pedagoške ure.  
 
 
POZITIVEN ODNOS MED ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO IN UČENCI 
 
Pri vseh pogovorih (razen pri enem) sem zaznala kot eno izmed glavnih značilnosti šolske 
svetovalne službe oz. šolskega svetovalnega dela izredno pozitivne odnose med šolsko 
svetovalno službo in  večino učencev na šoli. To vpliva na kakovost njihovega dela na splošno 
in na delo z otroki, ki imajo duševne stiske. ŠSD3, ŠSD4 in ŠSD5 poudarjajo politiko odprtih 
vrat, kar pomeni, da so vrata prostorov šolske svetovalne službe ves čas odprta oz. da lahko 
učenci pridejo v šolsko svetovalno službo kadarkoli želijo. ŠSD3 za politiko odprtih vrat pravi: 
»Recimo, pri nas pa moram reči, da imam jaz izjemno dober odnos z učenci, zastopam 
politiko svojega dela tako, da so moja vrata ves čas odprta in dostopna, da lahko učenci 
kadarkoli pridejo k meni in tudi učitelji ter vsi ostali kolegi to podpirajo, zato ni nobenih težav, 
če bi učenec tudi med uro pouka želel z mano govoriti, torej ima to možnost in noben učitelj 
mu tega ne odreče.« Podobno pravi tudi ŠSD5: »Midve imava ves čas odprta vrata pisarne, 
tako da otroci zelo veliko hodijo gor. Je pa res, da to hodijo takšni otroci, s katerimi že imava 
stik.«  
ŠSD1 izpostavi, da učenci k šolski svetovalni službi pridejo samoiniciativno. Zgodilo se jim 
je že, da so učenci neupravičeno izostali s pouka in potem vseeno prišli na uro k svetovalni 
službi. Če si učenci želijo priti sami, potem tudi redno hodijo. Tudi ŠSD3 pove, da učenci 
pridejo sami k njemu in da se še ni zgodilo, da kdo ne bi želel priti. Pravi, da pridejo zelo 
pogosto in ob vsaki malenkosti. Izjemno dober odnos z učenci mu poleg relativno majhne 
šole omogoča, da spremlja vse učence od začetka do konca. Tudi ŠSD5 omeni, da učenci 
hodijo k svetovalni službi kar sami, saj jo vidijo kot podporni dejavnik. K temu pripomore 
tudi njen odnos, da na šoli otroke na hodniku ustavi in jih malo povpraša, kako so in kaj se 
dogaja. Zdi se ji pomembno, da otroci vedo, kdo je in da šolska svetovalna služba ni tabu 
tema. Edina izmed intervjuvancev omeni v okviru odnosa z učenci dotik: »Pa mi se zelo 
veliko dotikamo. Meni se to zdi ključno. Da ko začutiš nekoga, da se ne pusti dotikat, se ga 
bežno dotakneš. Eni se pridejo objet sami od sebe, kar se mi zdi noro lepo in je samo po sebi 
že preventivni dejavnik« (ŠSD5).   
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2. kategorija: Prepoznavanje in razumevanje duševnih stisk 
Ta kategorija se nanaša na to, koliko pozornosti zaposleni v šoli namenjajo duševnim stiskam 
pri učencih, kdo – če sploh, stiske prepoznava, kateri so tisti znaki in vedenje, po katerih 
oseba stisko pri otroku prepozna, na kakšen način šolski svetovalni delavci razumejo stiske in 
kateri so tisti najpogostejši vzroki, ki posredno ali neposredno vplivajo na to, da ima otrok 
stisko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPOZNAVANJE IN    
RAZUMEVANJE 
DUŠEVNIH STISK 

PRIORITETA NAMENJANJA POZORNOSTI STISKAM 
- veliko ur namenjenih za otroke, ki imajo duševne 
stiske 
- so razlike med učitelji 
- nekateri bolj občutljivi na stiske, drugi želijo 
stvari dokončati in se ne ozirajo na to 
- veliko nepozornih učiteljev  
- občutek, instinkt za prepoznavanje učencev, ki se 
jim nekaj dogaja 
- je na razpolago, opazuje, ima vklopljene senzorje 
- zanjo je resnica že občutek otroka, da je izločen 
- dogovor, da ne greš mimo, če vidiš, da je nekdo v 
stiski 
- pomembno to, da gredo otroci iz šole s pokončno 
glavo 
- prioriteta so vedno učenci, ki te rabijo 
- temelj je, koliko se učitelj na šoli sam angažira za 
prepoznavanje, delo z otroki v stiski 
- ima občutek, da je dosti učiteljic senzibilnih 
- na šoli so kupili računalniški program sociogram 
 
 
 

OSEBE, KI PREPOZNAJO STISKO 
- učitelj opazi znake stiske pri 
otroku 
- starši sami povejo, da so otroci 
pod pritiskom 
- informacije o stiski otroka s strani 
učiteljev in staršev 
- razrednik prvi, na katerega se 
učenci obrnejo v primeru težave, 
stiske 
- učenec pride sam do njega 
- relativno hitro s pomočjo kolegov, 
ki poznajo učence ugotovi 
spremembo vedenja 
- potrkajo starši ali otroci 
- nekateri pridejo sami 
- pri nekaterih imata s sodelavko 
vpogled, prepoznata obraz in 
vidita, da se z otrokom nekaj 
dogaja 
- kdaj pridejo razredničarke do nje, 
da so opazile stisko 
 

ZNAKI IN VEDENJE, KI KAŽEJO NA STISKO 
- otroci so odsotni 
- samozadovoljevanje pri učnih urah pri mlajših učencih 
- motnja hranjenja pri učenki 
- agresivnost je prva stvar, ki jo razrednik opazi, ker otrok s tem 
moti pouk 
- ekstremna vedenja: uriniranje 
- zaprtost vase 
- nenadna introvertiranost 
- povečana notranja energija 
- nemir 
- odklonskost v smislu zadržanosti, odmaknjenosti 
- individualizem 
- otrok dela vse, da dobi pozornost, in s tem vedenjem 
opozarja nase 
- ne morejo spati, jih je strah, jih boli glava 
- introvertiranost, potlačevanje, ne poveš na glas 
- samopoškodovalno vedenje 
- pojav paničnih napadov 
- v šoli zbuja pozornost in „kliče“ na tak način 
 

 
RAZUMEVANJE DUŠEVNIH STISK IZ DRUŽBENEGA 

KONTEKSTA  
- na motnje, težave, fenomene gleda iz družbenega vidika, 
širše slike 
- spremljanje razvoja sveta, sprememb in posledic na 
posameznika 
- šola kot aparat države ni imuna na spremembe 
- pojavnost stisk in motenj je pogojena s spremembo 
- živimo v svetu tekmovanja za omejene vire 
- zbiranje točk na koncu OŠ, srednje šole, v službi 
- naraščanje individualizma 
- vsak naravnan nase in na svoje potrebe 
- individualizem kot vzrok za nastanek stiske 
- veliko težav bi rešili, če bi bili razredi manjši 
- internet smatra za problem 
- otroci več ne znajo vzpostavljati stikov 
- ne znajo se več igrati 
 

VZROKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK 
STISK 

- največ stisk vezanih na družinsko 
okolje, npr. ločitve 
- mlajši in starejši otroci se soočajo s 
stiskami zaradi ločitev 
- otrok z dolgotrajno bolnim staršem 
- izvor frustracije v odnosu s staršem 
- pri starejših otrocih primeri sporov 
med dekleti 
- psihično nasilje pri starejših otrocih 
- individualizem kot vzrok za 
nastanek stiske 
- tisti, ki imajo prijatelja, manj 
podvrženi stiskam 
- veliko stisk od doma 
- starši se ločujejo 
- največkrat so v stiski otroci z 
nefunkcionalnimi starši 
- stiske zaradi vzgojne nemoči 
staršev 
 

Slika 6: Prepoznavanje in 
razumevanje duševnih 
stisk 
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PRIORITETA NAMENJANJA POZORNOSTI STISKAM 
 
Tekom štirih od petih intervjujev se je izpostavilo, da to, koliko pozornosti zaposleni 
namenijo duševnim stiskam pri učencih, pomembno vpliva na prepoznavanje le-teh. Tako 
ŠSD1 kot tudi ŠSD5 poudarjata, da so velike razlike med učitelji v tem, koliko pozornosti 
namenijo duševnim stiskam pri otrocih in mladostnikih. Medtem ko so nekateri bolj občutljivi 
na stiske in razumevajoči, pa se večini drugih ne zdijo pomembne. ŠSD1 pravi: »Gotovo so 
razlike med učitelji. Eni so res bolj občutljivi na stiske, enim se zdi pomembno, da stvari 
naredijo in dokončajo, saj so v šoli in nima veze, kakšne stiske imajo.« Kot pravi sama, se 
večkrat zgodi, da učitelji pri otroku ne vidijo stiske, ampak »neposlušnost, ne delajo domačih 
nalog, izkoriščanje …« Tisti, ki dajejo večjo pomembnost stiskam, tudi hitro opozorijo šolsko 
svetovalno službo, da se z otrokom nekaj dogaja. ŠSD5 pravi, da je od senzibilnosti učiteljev 
odvisno, ali bodo stisko opazili, jo poskušali rešiti oz. obvestili šolsko svetovalno službo. 
»Tukaj je pa tako, odvisno je, koliko je učiteljica senzibilna. Ene so zelo in na tem tudi veliko 
naredijo, ampak so zato, ker veliko opažajo, posledično tudi zelo preobremenjene. Ker to 
pomeni, da si mora, oz. ne da si mora, da si z veseljem vzame čas za pogovor z otrokom in ga 
spremlja, raziskuje, kaj je. Kadar ne zmorejo, potem pridejo prosit v svetovalno službo za 
dodatno pomoč,« pravi ŠSD5. ŠSD5 ima občutek, da so učiteljice na šoli precej senzibilne, 
saj ne opazijo le izstopajočega vedenja, ampak tudi to, da se kdo umakne: »Ena učiteljica, ki 
jo imam v mislih, mi je rekla, da čez celo leto ni uspela najti stika z otrokom, kar se mi je 
zdelo odlično, da dejansko to prepozna in potem to tudi raziskuje, da ne ostane samo pri 
temu.« 
Poleg tega, da je pomembno, koliko pozornosti namenijo učitelji duševnim stiskam pri 
učencih, je pomembno tudi to, koliko je šolski svetovalni delavec občutljiv na stiske otrok. 
ŠSD3 pravi, da je »potrebno imeti tisti občutek, instinkt, da prepoznaš učenca, ki se mu nekaj 
dogaja, do njega pristopiš in mu potem na tak način pomagaš.« Omenja tudi to, da je tudi v 
svojem prostem času na razpolago, opazuje in ima vse »senzorje« vklopljene, tako da 
relativno hitro s pomočjo sodelavcev ugotovijo neko spremembo vedenja pri posameznem 
učencu. ŠSD5 izpostavi, da za otroke v stiski ni uradnih ur, ampak so njena vrata vedno 
odprta. Prioriteta so vedno učenci, ki jo potrebujejo, ne glede na druge obveznosti. O svojem 
zaznavanju stisk pravi, da je zanjo vedno resnica že samo občutek otroka, da je npr. izločen, 
da se nekaj dogaja, čeprav ni nujno, da je temu tudi v resnici tako. ŠSD1 pa pravi, da imajo v 
šolski svetovalni službi možnost, da namenijo veliko pozornosti duševnim stiskam in da tudi 
dejansko velik ur namenijo otrokom, ki se z njimi soočajo.  
 
Zelo pomembno je izpostaviti tudi to, da so nekateri intervjuvanci omenili, da namenjajo 
pozornost stiskam na ravni cele šole oz. celotnega kolektiva, ne samo kot posamezni 
zaposleni – torej učitelji ali šolski svetovalni delavci. Tako ŠSD3 kot ŠSD5 omenjata, da so se 
na šoli odločili za nakup programa za izdelavo sociograma, s katerim prepoznavajo razredno 
dinamiko, ugotavljajo spremembe in lažje odkrivajo morebitne stiske. ŠSD4 omeni, da daje 
celoten kolektiv šole velik poudarek na temo duševnega zdravja in duševnih stisk. Povedala je 
en primer: »Če vam povem stavek, ki ga je povedala naša ravnateljica, ko smo imeli zaključno 
konferenco – nam je pomembno, da gredo otroci iz naše šole s pokončno glavo. S tem je želela 
povedati, da ni pomembno samo to, da bodo prišli na najuspešnejšo gimnazijo, ampak kakšni 
pridejo tja.« Na šoli imajo tudi dogovor, da nikoli ne greš mimo, če vidiš, da je nekdo v stiski. 
Dogovor velja za vse zaposlene na šoli, ne glede na profil.  
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OSEBE, KI PREPOZNAJO STISKO 
 
Stiske pri otrocih prepoznavajo različne osebe. Nanje so zaradi svoje stroke še posebej 
pozorni šolski svetovalni delavci. ŠSD4 sama pristopi k učencu, če vidi, da je npr. pogosto 
izoliran. ŠSD5 pa pravi: »Pri enih otrocih imava s sodelavko vpogled, se pravi prepoznava 
obraz, mislim, saj vidiš, da se mu nekaj dogaja. Če jaz opazim stisko, grem najprej vprašat 
razredničarko, če je kaj opazila in če so kakšne spremembe. Največkrat se izkaže, da so ali pa 
ne ve. Če ne ve, potem kar otroka vprašam med odmorom oz. takrat, ko se ne počuti 
izvzetega.« 
Šolski svetovalni delavci niso edini na šoli, ki prepoznajo, da ima otrok stisko. Pravzaprav v 
veliko primerih stisko otroka v šoli najprej prepozna učitelj oz. razrednik in informacije 
potem posreduje naprej do šolske svetovalne službe, če se mu  le-to zdi pomembno. Vse 
intervjuvane osebe prepoznavajo učitelje oz. razrednike kot pomembne pri tem, da opazijo in 
prepoznajo stisko pri otroku. ŠSD2 pravi: »Večinoma se učiteljice obrnejo name, ker se z 
otrokom nekaj dogaja.« Tudi ŠSD5 omenja, da se včasih razredničarke obrnejo nanjo zaradi 
svojih opažanj. ŠSD4 izpostavlja, da je učitelj verjetno prvi, ki opazi neke spremembe v 
vedenju otroka in morebitne stiske.  
Intervjuvane osebe omenjajo tudi vlogo staršev pri prepoznavanju stisk pri otrocih. ŠSD1 
izpostavlja, da oni informacije o stiski pri otroku dobijo iz dveh smeri – tako od učiteljev kot 
tudi od staršev, ki opazijo različne spremembe v obnašanju in znake stiske. Za starše ŠSD4 
pravi, da pomoč pri šolski svetovalni službi večinoma poiščejo takšni, ki so bolj »odprti« in 
odkrito priznajo, da bi potrebovali pomoč. ŠSD5 pa omenja, da starši včasih pomoč pri njih 
poiščejo tudi zaradi lastne stiske: »Aja, pa včasih tudi starši sami pokličejo. Predvsem zaradi 
lastne stiske, ko čutijo, da se nekaj dogaja, pa se jim zdi pomembno, da tudi mi v šoli vemo, 
pa smo potem mi bolj pozorni na to.« ŠSD4 izpostavlja, da so starši pomembna vez med 
otroki in šolo, ker doma otroci ponavadi povejo staršu, da nekaj doživljajo, ti pa potem 
obvestijo šolo. Nekateri izmed intervjuvancev omenjajo, da se starši velikokrat ne obrnejo 
direktno na šolsko svetovalno službo, ampak na učitelje oz. razrednike. ŠSD2 pravi: »Otroci, 
mlajši kot so, bolj se in otroci in starši obračajo na razrednike, ker spremljajo otroka cel dan 
in imajo s starši več stika.« Tudi ŠSD1 opisuje primer, kjer se je starš zaradi specifične 
družinske situacije na govorilnih urah obrnil na razredničarko in izrazil svoje skrbi in 
opažanja o otroku.  
Nekatere izmed intervjuvanih oseb omenjajo, da lahko tudi otroci oz. mladostniki sami pri 
sebi prepoznajo, da so v stiski in poiščejo pomoč. ŠSD3 pravi, da »je ponavadi razrednik tisti, 
ki je prva oseba, na katero se učenci obrnejo, v primeru kakršnekoli težave, tudi recimo 
duševne stiske«. Intervjuvanec ŠSD3 omenja primere, ko se otroci obrnejo direktno nanj kot 
šolskega svetovalnega delavca: »Če pride učenec do mene, je to ena velika sreča in je en 
korak že naredil, da je priznal in prepoznal, da ima neko težavo, ki je prešla do te mere, da se 
sam več ne znajde in je poiskal pomoč. Če sem iskren, so takšne zadeve redke, da bi učenec 
sam prišel z neko težavo.« Tudi ŠSD5 omenja, da pridejo nekateri učenci, ki to zmorejo, sami 
do nje.  
 
 
ZNAKI IN VEDENJE, KI KAŽEJO NA STISKO 
 
Znaki duševne stiske pri otrocih in mladostnikih so lahko zelo različni; od vedenjskih, 
čustvenih, telesnih, miselnih … Lahko pa otrok enostavno čuti, da ne zmore delovati na enem 
ali več področjih svojega življenja. Nekatere spremembe v vedenju oz. znaki lahko pri enem 
otroku pomenijo nekaj popolnoma drugega kot pri drugem, zato je še toliko bolj pomembno, 
da so zaposleni v šoli pozorni nanje. Vse intervjuvane osebe navajajo kar nekaj znakov in 



49 
 

sprememb v vedenju, ki so kazali na to, da otrok doživlja duševno stisko.  
ŠSD1 omenja znake, ki so značilni predvsem za mlajše učence, kot so npr. odpor do šole, 
nočne more, samozadovoljevanje pri učnih urah. Tudi ŠSD2 omenja ekstremna vedenja pri 
mlajših učencih, kot je npr. uriniranje. Ista intervjuvanka pravi, da je običajno glavni znak 
neke stiske vedenje, ki je drugačno kot ponavadi. ŠSD1 pravi, da velikokrat učitelji opazijo 
agresivnost, ker je to takšna prva stvar, ki pade v oči, ker učenec moti pouk. Podobno je z 
nemirnostjo in povečano notranjo energijo, ki se pozna pri tem, da učenec težje spremlja pouk. 
Ostali intervjuvanci omenjajo tudi vedenje, ko otrok dela vse, da dobi pozornost učitelja in na 
tak način »kliče« po pomoči.  
ŠSD3 najbolj izpostavi tudi introvertirane znake in oblike vedenja, kot so zadržanost, 
odmaknjenost, strah, bojazni. Za ŠSD4 je osamljenost eden glavnih alarmov stiske. Tudi sama 
izpostavi ostala introvertirana vedenja, kot je npr. to, da otrok stvari potlačuje vase in ne pove 
na glas. Vse intervjuvane osebe so se že srečale s samopoškodovalnim vedenjem in motnjami 
hranjenja, največkrat pri starejših učenkah. Za starejše učenke ŠSD3 navaja nekaj najbolj 
pogostih znakov stiske: anoreksija, bulimija, prenajedanje, nizka samopodoba in 
samopoškodovalno vedenje, kot je npr. rezanje.  
ŠSD4 omenja tudi druge telesne znake, ki kažejo na duševno stisko: »Sedaj v zadnjih letih pa 
velikokrat potrkajo starši ali pa otroci sami, da ne morejo spati, da se slabo počutijo, da jih 
boli glava, jih je strah …« Ista intervjuvanka omenja tudi primer paničnih napadov kot 
posledico večje duševne stiske.  
 
 
RAZUMEVANJE DUŠEVNIH STISK IZ DRUŽBENEGA KONTEKSTA 
 
Ker je več kot ena intervjuvana oseba v pogovoru izpostavila zanimiv pogled, ki povezuje 
duševne stiske pri otrocih in mladostnikih s spremembami v družbi, se mi je zdelo pomembno 
izpostaviti njihovo doživljanje obravnavane tematike. ŠSD4 pravi: »Na vse te motnje, težave 
ali pa vzgojne fenomene današnjega časa gledam iz družbenega vidika, neke širše slike. Kako 
se svet razvija, kakšne so spremembe in kakšne ima to posledice na posameznika v družbi. In 
šola je aparat države in ne more biti imun na vse spremembe, ki se dogajajo. In tako je tudi z 
raznimi stiskami, tudi diagnosticiranimi motnjami, recimo depresija, panični napadi, 
zavračanje, strah pred šolo – v zadnjih letih moje skromne delovne dobe sem zaznala porast.« 
Omenja, da se borijo proti tem, da šola ni storilnostna naravnana in da spodbujajo celostni 
razvoj otroka. Po drugi strani pa pravi: »V resnici pa smo v svetu, kjer so otroci borci za 
omejene vire. Na koncu osnovne šole, če želiš izbrati srednjo šolo, moraš imeti točke in na 
koncu srednje šole, če želiš izbrati fakulteto, moraš imeti točke. In recimo tudi jaz sedaj spet 
nabiram točke, če hočem napredovati. Družba je tako naravnana.« Intervjuvanka to 
tekmovalnost in storilnostno naravnanost povezuje s porastom duševnih stisk. Prav tako pa 
zaznava tudi naraščanje individualizma pri otrocih: »Zelo je vsak naravnan nase in na svoje 
potrebe – individualisti so. Kot individualist si sam  takrat, ko je nekaj lepo, in tudi takrat, ko 
se slabo počutiš. To se mi zdi pomemben vidik. Tisti otroci, ki imajo v razredu prijatelja, 
zaupnika, so manj podvrženi stiskam, kot če ga nimajo.« Poudarja, da je šola skupnost in ne 
gre samo za atomizirane posameznike. Kljub temu pa učitelji v resnici poročajo prav o 
nasprotnem in veliko energije vlagajo v to, kar je bilo včasih nekaj samoumevnega – da so 
povezani in se dojemajo kot skupnost.  
ŠSD5 pa kot problem omenja razredne normative v obstoječem šolskem sistemu – torej 
število učiteljev na število otrok v razredu. Pravi, da pri teh normativih ne moreš imeti 
pristnega stika z vsemi petindvajsetimi otroki in da bi veliko težav in stisk pri otrocih rešili, če 
bi bili razredi manjši. Prav tako smatra za velik problem današnje družbe internet. Pravi, da 
otroci ne znajo več vzpostavljati stikov in da je v njihovem svetu vse preveč črno-belo, 
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medtem ko je realnost drugačna. Omenja tudi to, da se otroci več ne znajo igrati, igro pa 
smatra kot zelo pomembno, saj se otrok prek nje nauči vseh socialnih veščin.  
 
VZROKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK STISKE 
 
Vzroki za nastanek stisk pri otrocih in mladostnikih so lahko različni. V pogovorih z 
intervjuvanimi osebami se je pokazalo, da prihaja vzrok za duševne stiske pri otrocih 
največkrat iz družinskega okolja. ŠSD1 o vzrokih za nastanek stisk pravi: »Če sedaj pomislim 
na preteklo leto, je bilo največ stisk, ki so se vezale na kakšne družinske težave, npr. ločitve. 
Tega je kar precej, bi rekla … to govorim tako za mlajše kot tudi za starejše.« V pogovoru 
opisuje primere, ko otroci ne želijo priti v šolo, saj so v neprestanem strahu, da se bodo ločili 
od mame oz. očeta in jih ne bodo več videli. Pove tudi, da na otroke najbolj vpliva kreganje 
staršev in da prek otrok rešujejo svoje stiske. Tudi ŠSD5 pravi, da je, odkar je zaposlena na tej 
šoli, pravzaprav največ stisk od doma. Pravi: »Največkrat imajo stiske otroci, ki imajo 
nefunkcionalne starše in potem se vse konča pri tem, kaj lahko mi za otroka naredimo v šoli. 
Zato se meni zdi, da je šola zelo pomemben dejavnik v življenju teh otrok.« Omenja primer, ko 
je učenec v šoli doživljal hude stiske zaradi razveze staršev in so morali v primer vključiti tudi 
Center za socialno delo.  
Poleg ločitev nekatere intervjuvane osebe omenjajo tudi stiske od doma zaradi dolgotrajno 
bolnega starša (ŠSD1), nasilja v družini ter vzgojne nemoči staršev (ŠSD5). Od ostalih 
vzrokov ŠSD1 in ŠSD5 omenjata konflikte med vrstniki, težave pri vzpostavljanju odnosov z 
vrstniki ter psihično nasilje. ŠSD4 pa omenja tudi manj pogoste vzroke duševnih stisk pri 
otrocih, kot sta npr. strah pred ocenjevanjem in strah pred javnim nastopanjem.  
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Slika 7: Različne 
oblike in metode dela 

 
3. kategorija: Različne oblike in metode dela z otroki s stiskami 
Šolski svetovalni delavci pri delu z otroki, ki imajo duševne stiske, uporabljajo različne 
metode dela in najrazličnejše didaktične pripomočke. Metode prilagajajo vsakemu učencu 
posebej, glede na počutje, situacijo, prevladujoči zaznavni stil učenca, vrsto stiske … V 
nadaljevanju so predstavljene oblike in metode dela ter delovni pripomočki, ki so bili v 
pogovorih izpostavljeni, in kako vplivajo osebnostne lastnosti svetovalnih delavcev ter 
njihova znanja na nabor in izbiro oblik in metod dela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZLIČNE OBLIKE IN 
METODE DELA Z OTROKI 
Z DUŠEVNIMI STISKAMI 

 
DRUGE OBLIKE IN METODE DELA 

- deklica, ki ima težave s sporazumevanjem, na 
njenih urah piše 
- uporaba lutk, kjer se otrok hitro odpre in 
pogovarja z lutko 
- Nlp, Ntc, coaching 
- sodelavka z učenko intenzivno 
 delala na tehnikah meditacije, pomiritve, 
dihalne vaje 
- sprostitvene vaje 
- dihanje, sproščanje z masažo, vizualizacija 
- s kakšnim otrokom gre včasih na sprehod 
- pogovor prek kakšnega športa, npr. mečeš na 
koš in se zraven pogovarjaš 
- če ima nekdo težave z vrstnikom, najprej 
pogovor individualno, naredi se načrt, povabi 
še drugega 
- celoten razred predela dogodek, zato da se 
ostali učijo prek modela, ker nimajo vsi lastnih 
izkušenj nekih dogodkov 
- v celotnem razredu se pogovorijo, učenci so 
navajeni na tako obliko dela 
- delo v razredu 
 
 
 
 
 

DELOVNI PRIPOMOČKI 
- zbirke delovnih listov za različna 
področja 
- delovni list kot izhodiščna točka 
za pogovor 
- pogovor na podlagi vprašalnika 
-  različne igre 
- kartice počutja, obraze, izraze 
čustev in druge didaktične 
pripomočke 
- na šoli jih imajo veliko in se jih 
lahko poslužijo 
- različne didaktične igre  
- kinetični pesek in figurice, prek 
katerih postavljajo stvari – 
družino, odnose v razredu, 
odvisno, kaj je aktualno 
- blob 
 

KREATIVNI MEDIJI 
- pogovor in risanje pri mlajših z 
namenom pomiritve 
- če je otroka strah, risanje strahu in 
rešitve 
- skozi vprašanja in pogovor ga vodiš prek 
risbe do rešitve 
- veliko se uporablja risanje 
-  če gre za mlajše učence, se seveda 
poslužimo risb, da nekaj narišejo, recimo 
svoje občutke in potem pokomentiramo 
risbe 
- aktivnosti iz drama terapije – 
postavljanje situacij v odnosih 
- pedagogika skozi umetnost 
- ima scenografski krožek, v katerega 
vključuje otroke, ki imajo duševne stiske 
 
 

SVETOVALNI ODNOS 
- nobenega ne silimo, vsi udeleženci 
vstopajo v svetovalni odnos 
prostovoljno  
- z otrokom je iskren, vse mu 
natančno razloži, od postopka, 
korakov, pomena zanj in ga vpraša, če 
se s tem strinja 
- dober stik z učencem, odnos, ki 
temelji na zaupanju in medosebnem 
spoštovanju 
- ima neke vrste pakt z vsakim 
učencem, da so vse stvari, ki si jih 
povesta, zaupne 
- igra na odprte karte 

   
 
 

MEDIACIJA 
- če ne pomaga individualen 
pogovor, potem vključi v vrstniško 
mediacijo 
- vrstniška mediacija ponavadi zelo 
uspešna 
- uporablja mediacijske veščine pri 
svojem delu z otroki v stiskah 
- s pomočjo mediacijske tehnike 
nauči otroke, kako se pogovarjati, 
poslušati drug drugega  
- uporaba mediacijskih tehnik v 
primeru stiske zaradi konfliktov z 
vrstniki  
 
 

METODA POGOVORA  
- pogovor o odnosu z dolgotrajno bolnim staršem, tu je 
zaznala izvor stiske 
- pri mlajših kombinacija risanja in pogovora o risbi 
- pogovor na podlagi vprašalnika, učnega lista 
- pri starejših uporablja odrasel pogovor, kot da bi šli na 
kavo 
- določeni otroci so zelo odprti in so željni pogovora in se 
želijo samo pogovarjati 
- vedno se pogovarja z otrokom, ker ima vsak svojo 
zgodbo, zanima jo, kaj je v srži  
- najbolj pogosta uporabljena metoda je pogovor, z 
namenom razbremenjevanja in čim boljšega opisa 
situacije 
- z njimi realno komunicira o tem, kaj lahko naredi ona, kaj 
lahko naredijo sami, kaj pa je naloga nekoga tretjega 
- kombiniranje pogovora in drugih metod npr. igre  
 
 

VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI IN ZNANJ NA 
NABOR IN IZBIRO METOD DELA 

- pomembno je, da se o metodah sam učiš 
-  po študiju, ko se soočiš s konkretnimi primeri, 
nimaš nabora, si precej „bos“ 
- želi si pridobiti več znanja 
- želi si imeti psihoterapevtsko znanje 
- izbor metod odvisen od osebnega stila 
- blizu ji je kognitivno vedenjska terapija in uporablja 
metode, ki izhajajo iz nje 
- v svetovalni službi so si različni že po karakterju in 
ne samo po profilu, vsak pristopi drugače 
- sodelavka je imela več znanja o teh tehnikah, zato 
jih je uporabila 
- svetovalni delavec mora imeti žar, da išče vedno 
nove in nove rešitve 
- čim več metod, tehnik, znanj imaš, lažje je pri delu  
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SVETOVALNI ODNOS  
 
Večina intervjuvanih oseb se strinja, da je za uspešno delo z otroki s stiskami potrebno 
vzpostaviti svetovalni odnos. ŠSD1 pravi, da se pri delu z otroki vedno najprej osredotoči na 
to, da z otrokom vzpostavi odnos in da  otrok dobi občutek varnosti. Pravi, da je zelo 
pomembno, da otrok v svetovalni odnos vstopi prostovoljno in da nikogar ne silijo. Tudi 
ŠSD2 se strinja, da je najbolj pomembno to, da se otrok počuti varno v odnosu. ŠSD3 o 
svetovalnem odnosu pravi: »Vedno delujem tako, da igram na odprte karte, da sem z otrokom 
iskren, da mu tudi vse natančno razložim, kakšen bo postopek naprej, kakšni bodo moji 
naslednji koraki, kaj bo to za njega pomenilo in če se s tem seveda strinja. Kakor hitro z 
nekom vzpostavim svetovalni odnos, mora tukaj biti neka tista linija zaupanja.« Isti 
intervjuvanec doživlja svetovalni odnos z učencem kot zelo pomemben, saj mu le prek odnosa 
lahko pomaga. Pove, da je dober svetovalni odnos tak, ki temelji na zaupanju in medsebojnem 
spoštovanju. Kadar v obravnavo vključi tudi starše, vedno učencu pove, kaj bo staršem 
povedal, saj otroka ne želi izigrati in razdreti ta zaupni odnos, ki ga imata. Tudi ŠSD4 omenja, 
da ima z vsakim učencem neke vrste pakt, da so vse informacije in stvari, ki si jih povesta, 
zaupne.  
 
 
METODA POGOVORA 
 
Ena pomembnejših metod dela, ki se pojavlja samostojno ali pa v kombinaciji z drugimi 
pristopi dela, je metoda pogovora. ŠSD5 najbolj pogosto uporablja metodo pogovora, z 
namenom razbremenjevanja in čim boljšega opisa situacije. Intervjuvanka pove: »Vedno se 
pogovarjam z otrokom, ker ima otrok svojo zgodbo, ker me zanima, kaj je v srži in ne samo 
navzven.« Pravi, da z otroki komunicira zelo realno. Pove jim, kaj lahko v določeni situaciji 
naredi ona, kaj lahko naredijo sami in kaj je naloga nekoga tretjega, kamor lahko ponudi 
povezavo. S pogovorom želi sistemsko ugotoviti, kako so določene stvari soodvisne, kaj je 
vpliv otroka in kaj ni, zato da se na tak način otroci razbremenijo. Fascinira jo, da ko otroke 
vpraša, kako naj jim pomaga, imajo otroci zelo dobre rešitve zase; večina otrok dobro ve, kaj 
potrebuje. Tudi ŠSD2 omenja realen in zrel pogovor. Pravi: »Pri starejših se mi zdi, da jim 
bolj ustreza, da je pogovor tak odrasel, kot da bi šel na kavo.« ŠSD4 omenja, da so določeni 
otroci zelo odprti in se želijo samo pogovarjati. Navaja primer, ko je bil učenec v hudi stiski, 
vendar je bil en pogovor dovolj, da sta naredila načrt o tem, kako bo zadevo rešil in potem ni 
več potreboval pomoči. Tudi ŠSD5 omenja primer, ko je bil pogovor z učenko dovolj, da je 
ugotovila, kaj se dogaja in ji preprečila neke prve neumne odločitve.  
ŠSD1 pri mlajših učencih metodo pogovora kombinira tudi z drugimi metodami, največkrat z 
risanjem. Na takšen način se jim najbolj približa. ŠSD2 največkrat kombinira pogovor in 
različne igre. ŠSD3 pravi, da nekateri otroci ne znajo artikulirati, ubesediti vsega, kar čutijo, 
zaradi česar jim da različne sugestije, primere, predstavi vloge in na tak način pogovor steče. 
ŠSD5 omenja tudi uporabo pogovora kot metode izven klasičnih načinov dela, npr. na 
sprehodu ali tekom kakšne športne aktivnosti. Intervjuvana oseba pravi, da takšno delo ni 
neposredno ciljno usmerjeno in dobi veliko več informacij, kot bi sicer.  
 
 
KREATIVNI MEDIJI 
 
Intervjuvane osebe se od kreativnih medijev pri delu z učenci, ki imajo duševne stiske, najbolj 
poslužujejo risanja. Risanje je metoda, ki jo največkrat uporabljajo pri mlajših učencih, v 
kombinaciji s pogovorom (ŠSD1, ŠSD3). ŠSD1 pove: »Kar se pa tiče drugih metod, pri 
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mlajših največkrat uporabljamo risanje. Odvisno tudi od stiske. Če je otroka strah, potem npr. 
nariše sebe doma, kako spi, in potem nariše še tisti strah zraven. Potem mu rečem, naj pove, 
kaj strah reče, kaj mu on reče nazaj, kaj bi mu lahko rekel, da ga ne bi bilo več in tako na tak 
način ga vodiš.« ŠSD3 pa o tej metodi pravi: »Če gre za mlajše učence, se seveda poslužimo 
risb, da nekaj narišejo, recimo svoje občutke in potem te risbe skupaj pokomentiramo.« Tudi 
ŠSD2 pri svojem delu veliko uporablja risanje. Pomembno ji je, da metodo dela prilagodi 
otroku. Če vidi, da je otroku risanje blizu, bo z njim delala prek te metode, saj si želi, da se 
vsak otrok počuti varno in dobro na njenih urah.  
ŠSD4 se pri delu z otroki, ki imajo duševne stiske, učne težave, druge primanjkljaje, 
poslužuje pedagogike skozi umetnost. Vodi scenografski krožek, v katerega  omenjene otroke 
vključuje in jih poveže v skupen projekt, ki jih zbliža. Pravi, da je za otroke zelo pomembno, 
da so v vlogi scenografov, saj postanejo odgovorni za scene za različne prireditve in proslave. 
Prek ustvarjanja scene se veliko pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje, skrbi in to je eden izmed 
načinov, da se otrokom lažje približa. Tak način dela uporablja tudi v razredih, kjer je kakšen 
izmed otrok izločen. Otroke vzame ven iz razreda in jih prek ustvarjanja poveže v skupen 
projekt. ŠSD5 pa pri svojem delu uporablja aktivnosti iz drama terapije: »Imam kinetični 
pesek in zalogo figuric in predmetov. Iz tega potem postavljajo stvari, odvisno od situacije. 
Lahko postavljajo družino, odnose v razredu, kar je takrat aktualno. To je medij, prek 
katerega indirektno raziskuješ, kar je za otroke veliko manj ogrožajoče, sploh za takšne, ki se 
težko verbalno izražajo.« 
 
 
MEDIACIJA 
 
Nekatere od intervjuvanih oseb pri svojem delu z otroki, ki imajo duševne stiske, uporabljajo 
tudi mediacijo. ŠSD2 omenja, da se na predmetni stopnji konflikti in stiske, ki so posledica 
konfliktov med učenci, obravnavajo individualno. V primeru, da individualno delo ne pomaga, 
pa jih po navadi vključi v obstoječo skupino vrstniške mediacije, kar se je izkazalo za zelo 
uspešno. Nekatere izmed ostalih intervjuvanih oseb pa na šoli nimajo vrstniške mediacije, se 
pa pri svojem delu poslužujejo raznih mediacijskih tehnik in veščin (ŠSD3 in ŠSD5). ŠSD5 o 
mediaciji pove: »Če ima nekdo od otrok težave z vrstnikom, se najprej pogovorim z njim in 
narediva načrt. Nato povabim še drugega, s katerim ima otrok težave. Potem pa s pomočjo 
mediacijskih tehnik otroke naučim, kako se sploh pogovarjati in poslušati med sabo.«  
 
 
DELOVNI PRIPOMOČKI 
 
Šolski svetovalni delavci pri svojem delu uporabljajo veliko različnih delovnih pripomočkov. 
ŠSD1 se najbolj poslužuje različnih delovnih listov, kot so npr. razni vprašalniki, ki ji potem 
služijo kot izhodiščna točka za pogovor ali pa jih otroci izpolnjujejo doma z namenom 
samorefleksije. ŠSD2 in ŠSD4 največkrat uporabljata različne didaktične igre. ŠSD4 kot 
delovne pripomočke omenja razne kartice počutja in izraze čustev. Pravi, da imajo na šoli 
veliko didaktičnih pripomočkov, ki se jih lahko vsakodnevno poslužujejo. ŠSD5 pa veliko 
uporablja »blob«. Gre za gradivo, ki vsebuje slike različnih situacij v šoli, doma, nato pa 
otrok preko teh slik prepoznava svojo vlogo v razredu, situacijo v družini, dinamiko ipd. 
Intervjuvana oseba ima raje takšne vrste didaktični pripomoček, ker je zelo konkreten. 
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DRUGE METODE IN OBLIKE DELA 
 
V to podkategorijo sem uvrstila vse oblike dela in metode, ki so jih intervjuvane osebe 
navedle in so si med seboj različne. ŠSD2 omenja, da je ena izmed drugih metod dela (npr. 
pisanje). Na njenih urah pišejo tisti otroci, ki imajo težave z verbalnim sporazumevanjem. 
ŠSD3 uporablja različne metode in tehnike, kot so npr. tehnike nlp (nevrolingvistično 
programiranje), ntc sistem učenja, coaching in druge. Pri svojem delu je že uporabljal tudi 
lutke, saj se preko njih otrok hitro odpre in se lažje pogovarja z lutko kot pa z odraslo osebo. 
ŠSD4 kot primere drugih metod in oblik dela navaja tehnike meditacije, pomiritve in dihalne 
vaje. Tudi ŠSD5 uporablja pri delu z otroki s stiskami sprostitvene vaje, kot so dihalne vaje, 
sproščanje z masažo in vizualizacija. Pravi, da velikokrat zadošča že umik iz kabineta, da se 
otrok lažje pogovarja z njo. Zato gre včasih s kakšnim otrokom na sprehod ali pa na igrišče, 
kjer je vzdušje bolj sproščeno in se z otrokom lažje pogovarja, kot bi se po navadi. 
 
VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI IN ZNANJ SVETOVALNEGA DELAVCA NA 
NABOR IN IZBIRO METOD DELA 
 
Tekom analize intervjujev se je izkazalo, da intervjuvane osebe povezujejo izbiro in nabor 
metod dela s tem, kakšen je šolski svetovalni delavec in kakšna znanja poseduje. ŠSD1 
izpostavlja, da je zelo pomembno, da se zaposleni v šolski svetovalni službi sami učijo novih 
metod dela. Pravi, da je šele ob soočenju s konkretnimi primeri na delovnem mestu ugotovila, 
da ob koncu študija ni imela velikega nabora metod in znanj za kvalitetno delo. Želi si 
pridobiti več znanja, zato se bo v prihodnosti udeležila izobraževanj glede strategij in metod 
dela z učenci. Hkrati pa pove, da je izbor metod odvisen tudi od osebnega stila in lastnosti 
svetovalnega delavca. Njej najbolj leži psihoterapevtsko delo. ŠSD2 pravi, da uporablja 
največ metod, ki izhajajo iz kognitivno vedenjske terapije, saj ji je ta smer blizu. ŠSD3 se zdi 
izjemnega pomena to, da vsi, ki delajo z ljudmi na način, kot dela sam, posedujejo različne 
metode, tehnike in znanja za delo. Pravi: »Čim več jih imajo, lažje jim je pri njihovem delu, 
lažje dosežejo nek dober stik z učencem, vzpostavijo odnos.« Izpostavlja tudi to, da je takšno 
delo potrebno opravljati s srcem in vedno v korist otroka. ŠSD4 pa pove, da mora imeti 
svetovalni delavec žar, da išče vedno nove in nove rešitve pri obravnavi otroka. Intervjuvanka 
zaznava, da so si v svetovalni službi drugačni ne samo po profilu, ampak tudi po karakterju, 
kar se kaže v tem, da vsak izmed njih dela drugače.  
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4. kategorija: Sodelovanje šolske svetovalne službe s starši otrok z duševnimi 

stiskami 
V to kategorijo sem vključila teme, ki so povezane s sodelovanjem šolske svetovalne službe 
in staršev. V intervjujih osebe opisujejo svetovalno delo s starši, značilnosti in primere 
uspešnega sodelovanja z njimi, zakaj se starši ponavadi obrnejo na šolsko svetovalno službo, 
primere težav v sodelovanju s starši in kaj lahko šolska svetovalna služba naredi, če starši 
sodelovanje zavračajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SODELOVANJE ŠOLSKE 
SVETOVALNE SLUŽBE S 

STARŠI OTROK Z 
DUŠEVNIMI STISKAMI 

RAZLOGI, DA STARŠI POIŠČEJO 
POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE 

SLUŽBE 
- starši opazijo, da se otrok boji 
priti v šolo, da ima zjutraj odpor 
do šole  
- rezanje pri starejših dekletih 
- starši nemočni, ne vedo, kako 
ravnati, kaj delati, prosijo za 
nasvet 
- starši se vključijo v svetovanje, 
če jim otrok pove, da se nekaj 
dogaja 
- mama klicala v šolo, da se 
deklica reže in noče v šolo 
- starši sami pokličejo tudi zaradi 
lastne stiske, čutijo, da se nekaj 
dogaja, se jim zdi pomembno, da 
na šoli vedo in so bolj pozorni 
 
 
 

SVETOVALNO DELO S 
STARŠI/DRUŽINO 

- pogovor s staršem na govorilnih urah 
- svetovanje staršem pri mlajših 
učencih 
- sodelovanje s starši: pogovor o 
njihovih opažanjih  
- pri starejših dekletih prek staršev 
preveri pripravljenost za pogovor pri 
ŠSS 
- sestanek skupaj z učiteljico in s starši- 
svetovanje staršem 
- pokliče starše in jih pomiri, da ne 
pride do stiske še pri njih, jih povabi v 
šolo 
- skupen pogovor s starši in otrokom 
- gre za težke trenutke 
- starši želijo sami povedati, kaj 
opažajo, izraziti skrbi in videnja 
- želi senzibilizirati starše 
- v vsaki situaciji posebej se odloča, 
kdaj vključiti starše 
 
 
 
 
 

ZNAČILNOSTI DOBREGA SODELOVANJA S STARŠI 
- nekateri starši informacije dobro sprejmejo in iščejo pomoč za otroka in ga usmerijo naprej k 
osebnemu zdravniku in na diagnostiko 
- izjemno pomembno, da ima šola s starši odprt in iskren odnos 
- staršem pove, da imajo vsi isto vizijo, da si želijo, da je otrok uspešen, se razvija, mu omogočijo 
odskočno desko, pogoje 
- delovati drug z drugim, z roko v roki 
- hitro pride do ugotovitve, da vsi opažajo spremembe in skupaj iščejo rešitve 
- na koncu se najde optimalna rešitev 
- otrok si more želeti pomoči in tudi starš jo mora sprejeti, drugače je nemogoče 
- skupno sodelovanje za najvišje dobro otroka 
- na koncu pogovora s starši mora biti načrt dela 
- pomembno, kaj lahko naredijo skupaj za otroka 
- mama aktivno iskala rešitve, našla zamenjavo v službi, da je lahko prišla v šolo 
 
 
 
 

ZAVRAČANJE SODELOVANJA S STRANI STARŠEV 
- starši ne dovolijo delo z otrokom, ki ima stisko 
- želeli so se vključiti, dolžnost vključitve ŠSS pri agresivnih reakcijah 
- starš se ne strinja z vključitvijo ŠSS 
- starš izreče prepoved sodelovanja 
- ob sporu dveh deklet starš ni dovolil skupinskega pogovora 
- če starš noče sodelovati, mu pripravijo kompletno poročilo o tem, 
kaj se dogaja 
- predajo ga v roke staršem, ki se nato sami odločijo, ali bodo poiskali 
strokovno pomoč, ki jo je šola predlagala, ali pa ne. 
- če se dela škoda otroku, pokličejo CSD 
- če ni interesa za sodelovanje ali izboljšanje s strani staršev, vključi 
tudi druge institucije, ki so temu namenjene 
- če starši niso sodelovalni, šolska svetovalna služba za pomoč prosi 
CSD 
- če starš zavrne sodelovanje, ni obravnave v zunanjih institucijah 
- nekateri starši ne sprejmejo informacij, počutijo se ogrožene, ne 
želijo, da šola dela z otrokom 
- če se pojavljajo stiske in starši nočejo sodelovati, vklopijo CSD 
 
 
 
 
 

Slika 8: Sodelovanje 
šolske svetovalne službe 
s starši 
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SVETOVALNO DELO S STARŠI/DRUŽINO 
 
Delo šolskih svetovalnih delavcev z otrokom, ki ima duševno stisko, ponavadi vedno 
vključuje tudi svetovalno delo z njegovimi starši ali skrbniki oz. drugimi družinskimi člani. 
Intervjuvane osebe v okviru svetovalnega dela s starši največkrat omenjajo pogovor. ŠSD1 ob 
opisovanju stisk pri mlajših učencih pravi: »Potem pa v bistvu v takšnih situacijah svetujemo 
bolj staršem. Z njimi sodelujemo in se pogovarjamo o tem, kaj bi lahko še naredili, ker imajo 
malo večjo moč pri mlajših učencih kot mi.« Intervjuvanka omenja, da se s starši pogosto 
pogovarjajo o tem, kakšna so njihova opažanja in kakšna so opažanja vedenja v šoli. 
Velikokrat v svetovalno delo s starši vključijo tudi učitelje. ŠSD1: »Učiteljica me je prosila, 
da pridem na govorilne ure, kamor je prišel tudi starš, in sva se pogovarjala o problemu. Na 
tem pogovoru je potem izrazil željo, da se vključi šolska svetovalna služba, pridružil pa se 
nam je tudi otrok, ki se je s tem strinjal.« Tudi ŠSD2 je omenila svetovalno delo s starši na 
sestanku, kjer je bila tudi učiteljica.  
ŠSD3 o svetovalnem delu s starši pravi: »Pri takšnih hujših zadevah pokličem starše, jih 
pomirim, da ne povzročimo stisk tudi pri njih, in jih povabim v šolo na razgovor. Začnem s 
tem, da jim povem svoja opažanja, pozovem jih, da tudi oni povejo svoja opažanja, hitro 
pridemo do tega, da vsi opažamo, da se z otrokom nekaj dogaja in potem skupaj s starši 
iščemo rešitve.« ŠSD3 izpostavlja, da gre za težke trenutke in zahtevno delo, vendar je to 
nujno potrebno, da se otroku pomaga. ŠSD4 ponavadi otroka v svetovalno delo z družino čim 
bolj vključuje, da ni posrednikov in da so vsi, ki se jih stiska zadeva, na srečanju prisotni. 
Vendar omenja tudi sestanke, kjer pa je bolje, da otrok ni prisoten. To je takrat, ko starši sami 
izrazijo skrbi in opažanja glede otroka. Tudi ŠSD5 pravi, da na enem delu svetovalnega dela s 
starši zraven vključi tudi otroka. Ko so vsi skupaj, zaznava drugačno dinamiko in zdi se ji 
pomembno, da se med sabo soočijo in tukaj vidi svojo vlogo. Omenja pa tudi to, da se glede 
tega, kdaj vključiti v pogovore otroka, odloča glede na vsak posamezni primer in situacijo.  
 
 
ZNAČILNOSTI DOBREGA SODELOVANJA S STARŠI 
 
Štiri od petih intervjuvanih oseb v intervjujih opisujejo primere dobrega sodelovanja s starši 
otrok, ki imajo duševne stiske. Ena izmed značilnosti dobrega sodelovanja po mnenju ŠSD2 
je hitra odzivnost starša ob informaciji, da ima otrok stisko. Opisuje primer 
samopoškodovalnega vedenja pri otroku, kjer so starši v dogovoru s šolsko svetovalno službo 
takoj prišli v šolo, otroka nemudoma odpeljali k osebnemu zdravniku, kjer so dobili napotnico 
za otroškega psihiatra. ŠSD2 se zdi ključno tudi to, da starši informacije o otrokovi stiski 
sprejmejo. Če informacij ne sprejmejo, potem ponavadi tudi zavračajo sodelovanje. ŠSD3 
prav tako omenja kot pomembno značilnost dobrega sodelovanja to, da se starši problema 
zavejo in njegovo pomoč sprejmejo, drugače je otroku nemogoče pomagati. Poudarja to, da 
mora imeti šola s starši odprt in iskren odnos, kar vodi potem do dobrega sodelovanja. ŠSD3 
poudarja pomembnost sodelovanja in skupnega delovanja, ko pravi: »Staršem povem, da 
imamo vsi isto vizijo, da postane otrok uspešen, da se razvija, da mu omogočimo neko 
odskočno desko in pogoje, da lahko pogumno, enakovredno vskoči v svet srednje šole ali pa 
kamorkoli drugam in da je v bistvu opremljen z vsemi orodji, znanji, spretnostmi, da mu 
omogoča enakovreden start z vsemi ostalimi. Če to želimo doseči, moramo delovati drug z 
drugim, z roko v roki, ker drugače ne gre.« Zanj uspešno sodelovanje pomeni tudi to, da se na 
koncu dogovarjanja s starši najde optimalna rešitev in poti za naprej. Tudi ŠSD4 omenja, kako 
pomembno je to, da je na koncu pogovora s starši nek načrt dela, da stvari ne ostanejo 
nerazrešene, temveč da dobijo vsi sodelujoči občutek, da se je problematika začela razreševati. 
Poudarja, da gre za skupno sodelovanje za najvišje dobro otroka. ŠSD5 pa omenja 
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pripravljenost za iskanje rešitev kot pomembno značilnost dobrega sodelovanja s starši. To 
pomeni, da tudi starši skupaj s šolsko svetovalno službo aktivno iščejo rešitve za pomoč 
otroku.  
 
 
RAZLOGI, DA STARŠI POIŠČEJO POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 
Razlogi, zakaj se starši odločijo poiskati pomoč šolske svetovalne službe, so glede na 
intervjuje intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev različni. Najbolj pogosto je to takrat, ko 
pri svojem otroku opazijo različne znake stiske oz. vedenja, ki so drugačna od običajnih. 
ŠSD1 pravi, da starši velikokrat izstopajoča vedenja opazijo zjutraj pred šolo, npr. strah in 
odpor do šole. Starši velikokrat opažajo tudi nemotiviranost otroka, da težko sledi, da se 
zapira sam vase.  
ŠSD1 izpostavlja tudi to, da se predvsem mame obračajo na šolsko svetovalno službo po 
pomoč, ko opazijo, da se njihove hčere samopoškodujejo (režejo). Tudi ŠSD5 omenja, da 
mame nekaterih deklic pokličejo in povejo, da so opazile ureznine in druge znake 
samopoškodovalnega vedenja ter da deklice ne želijo v šolo. Intervjuvana oseba pravi, da 
včasih starši v šolsko svetovalno službo pokličejo tudi zaradi lastne stiske, ko čutijo, da se 
nekaj dogaja in da se jim zdi pomembno, da za to na šoli izvedo in so tako bolj pozorni na 
vedenja njihovih otrok. ŠSD4 pravi, da starši prosijo za nasvet takrat, ko so nemočni, ne vedo, 
kako ravnati in kaj delati. Ta vprašanja se nanašajo predvsem na vzgojo otrok.  
ŠSD4 pa omenja, da se starši vključijo v svetovanje takrat, ko jim otrok sam pove, da se nekaj 
dogaja in potem te informacije posredujejo naprej na šolo, velikokrat pa tudi takrat, ko pri 
otrocih opažajo neke telesne znake stiske, npr. da jih dalj časa boli glava, se slabo počutijo, ne 
spijo ipd.  
 
 
ZAVRAČANJE SODELOVANJA S STRANI STARŠEV 
 
Glede na pogovore s šolskimi svetovalnimi delavci ugotavljam, da starši zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov velikokrat ne želijo, da šolska svetovalna služba nudi pomoč njihovemu 
otroku in tudi sami ne želijo sodelovati z njo. ŠSD5 pravi, da je sodelovanje staršev s šolsko 
svetovalno službo odvisno od njihove zrelosti in pripravljenosti za soočanje s problemom. 
Ker veliko staršev ne sprejme informacij o otrokovi stiski, se počutijo ogrožene oz. se niso 
pripravljeni soočiti s problemom, potem tudi ne dovolijo, da šola dela z otrokom.  
Večina intervjuvanih oseb opisuje, kaj naredijo v primerih, ko starši zavračajo sodelovanje s 
šolo. ŠSD2 opisuje, da staršem, ki ne želijo sodelovati z njimi, pripravijo kompletno in zelo 
konkretno poročilo o tem, kaj se dogaja. Predajo ga v roke staršem, ki pa se nato sami 
odločijo, ali bodo poiskali drugo strokovno pomoč, ki jo je predlagala šola, ali pa ne bodo. V 
primeru, da se otroku dela škoda, pa pokličejo Center za socialno delo. Tudi ŠSD3, ŠSD4 in 
ŠSD5 pravijo, da v primeru nesodelovanja staršev in prisotnosti stiske pri otroku zaprosijo za 
pomoč Center za socialno delo oz. druge institucije, ki so temu namenjene. ŠSD3 pravi, da 
tudi če starši sodelovanje zavračajo, poskusijo otroku nuditi oporo vsaj v času šole. Ostale 
intervjuvane osebe poudarjajo tudi to, da v primeru zavračanja pomoči s strani staršev šola 
nima nobene možnosti za sodelovanje s kakšno zunanjo institucijo pri obravnavi otroka in da 
otroku pomoči ne smejo nuditi. Ob tem se počutijo nemočne.  
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5. kategorija: Sodelovanje šolske svetovalne službe z učitelji in vodstvom 

V to kategorijo sem zajela teme, ki se dotikajo sodelovanja šolske svetovalne službe z učitelji 
in vodstvom pri obravnavanju otrok z duševnimi stiskami. Kategorija se nanaša na stik in 
odnos, ki ga imajo šolski svetovalni delavci z učitelji, kako poteka timsko sodelovanje šolskih 
svetovalnih delavcev z učitelji v primerih stisk otrok, kako vpliva osebno prepričanje učitelja 
na sodelovanje oz. nesodelovanje s šolsko svetovalno službo in kako sodelujeta šolska 
svetovalna služba ter vodstvo šole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SODELOVANJE ŠOLSKE 
SVETOVALNE SLUŽBE Z 
UČITELJI IN VODSTVOM 

STIK IN ODNOS MED ŠOLSKO 
SVETOVALNO SLUŽBO, UČITELJI TER 

VODSTVOM ŠOLE 
 
- stik z učiteljico in spremljanje otroka prek 
nje 
- ob informaciji o dolgotrajno bolnem 
staršu sklic učiteljskega zbora 
- neprestan stik z razredniki 
- pomembno predajanje vsakodnevnih 
informacij 
- vsakodnevni stik z učitelji 
- ključnega pomena to, da ima svetovalni 
delavec dober odnos z učiteljem 
- ta odnos vpliva na učenca 
- vodstvo šole stopi ob stran, ko so težave v 
komunikaciji s starši 
- težko je, če imaš vodstvo, ki te ne podpira 
- sam ima podporo ravnateljice 
- ravnateljica mu popolnoma zaupa, 
podpre njegove ideje, predloge, vključitve 
v projekte, usmeritve, vpeljave novih 
didaktičnih pristopov in drugih novosti na 
VIZ področju 
 
 

SODELOVANJE IN TIMSKO DELO 
ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN 

UČITELJEV 
 
- sodelovanje z učiteljico in pogovor o 
rešitvah 
- ob informaciji o dolgotrajno bolnem 
staršu sklic učiteljskega zbora 
- stika z učitelji na predmetni stopnji v 
nadaljnji obravnavi ni, z učiteljicami na 
razredni stopnji pa nenehno 
sodelujejo 
- z učiteljico x imeli timski sestanek s 
starši 
- to ji je v redu, ker se med seboj 
obveščajo, imajo »support« in vidi, kaj 
se dogaja v razredu 
- vsakodnevni stik z učitelji 
- sestanki celega učiteljskega zbora 
- pedagoške konference so bolj 
protokolarno usmerjene 
- jutranji sestanki namenjeni 
pogovorom o učencih in razredih 
- posebej za razredno in predmetno 
stopnjo 
- povezujejo se razredniki, učiteljice 
podaljšanega bivanja, vodstvo šole 
- sestanki znotraj šole najbolj 
pomembni 
- njihova moč je, da delajo skupaj 

     
  

 
 
 

VPLIV OSEBNEGA PREPRIČANJA 
UČITELJEV NA SODELOVANJE S 
ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO 

 
- učitelji različno odprti za 
sodelovanje 
- nekateri učitelji sodelovanje 
zavračajo 
- nekateri hitro pristopijo in 
rečejo, da rabijo pomoč 
- učitelji rečejo, da nimajo znanja 
in časa 
- problem v prepričanju učitelja 
- morali bi delati na prepričanjih, 
prioritetah in vrednotah 
- učitelj je svoja osebnost, 
karakter in to vpliva na njegovo 
delo 
- sama dela z učiteljico, ki je 
sama izkazala interes, ker se ne 
čuti sigurno v tem in bi se rada 
skupaj z nekom učila 
- veliko je odklonilnega, niso vsi 
pripravljeni sodelovati, ker to 
pomeni dodatno delo in 
sestanke 
- otrok se ne more učiti 
predmetov, če v sebi ni miren, to 
je učiteljem včasih težko razložiti 
 
 
 
 
 

Slika 9: Sodelovanje šolske 
svetovalne službe z učitelji 
in vodstvom 
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STIK IN ODNOS MED ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, UČITELJI TER VODSTVOM 
ŠOLE 
 
Kakšen odnos ima šolski svetovalni delavec z učitelji in vodstvom šole lahko vpliva tudi na 
uspešnost ter kvaliteto njegovega dela z otroki, ki imajo duševne stiske. ŠSD1 pravi, da ima 
redne stike z učitelji učencev, ki so v stiskah. Otroka spremlja prek poročanja učiteljev o 
njegovem vedenju, spremembah, počutju in podobno.  
ŠSD2 občuti razliko v stiku z učitelji na razredni ter učitelji na predmetni stopnji: z učitelji na 
predmetni stopnji nimajo veliko stika, medtem ko ga imajo z učitelji na razredni stopnji 
občutno več, saj si vsakodnevno predajajo informacije. Tudi ŠSD4 poudarja pomembnost 
predajanja vsakodnevnih informacij in novosti o otrocih, zaradi česar ima tudi sama neprestan 
stik z učitelji. Na šoli imajo veliko kolektivnih sestankov, pedagoških konferenc, jutranjih 
sestankov in drugih, kar omogoča dobro obveščenost vseh zaposlenih. Ista intervjuvanka 
izpostavlja še, da je zelo pomembno, da ima šolski svetovalni delavec dober odnos z učiteljem, 
saj ta odnos vpliva na vsakega učenca, še posebej pa na tiste s stisko. Za odnose z vodstvom 
pa ŠSD4 pravi, da je zelo pomembno, da imaš vodstvo šole na svoji strani, še posebej v 
konfliktnih situacijah. Sama ima dober odnos z vodstvom in pozitivno izkušnjo, ko je vodstvo 
šole stopilo na njeno stran, ko je imela težave v komunikaciji s starši. ŠSD3 prav tako 
poudarja, da je težko, če imaš vodstvo, ki te ne podpira. Tudi sam ima podporo ravnateljice, ki 
mu popolnoma zaupa, podpre njegove ideje, predloge, usmeritve, vpeljevanje novih 
didaktičnih pristopov in drugih novosti. ŠSD5 pa pravi, da mora vodstvo šole delo šolskega 
svetovalnega delavca vrednotit kot pomembno, saj ga je le tako možno uspešno opravljati. 
 
 
SODELOVANJE IN TIMSKO DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN UČITELJEV 
 
Vse intervjuvane osebe doživljajo timsko delo z učitelji kot pomemben del obravnavanja 
otrok z duševnimi stiskami, saj so učitelji pomemben vir informacij o otrocih in so ponavadi 
oni tisti, ki opazijo, da otrok kaže znake stiske oz. da je njegovo vedenje drugačno od 
običajnega. ŠSD1 pravi, da največkrat timsko sodelujejo s posamičnimi učiteljicami tako, da 
skupaj iščejo najboljše rešitve za otroka, ki ima stisko. Timsko delo je vezano tudi na 
dogovarjanje o vključevanju šolskega svetovalnega delavca v razred, kadar učitelj opozori na 
določeno situacijo v razredu oz. opaža, da je vzrok za stisko pri otroku povezan z njegovimi 
vrstniki v razredu. Tudi ŠSD5 omenja timsko delo z razredniki, ko se pri otroku pojavi težava 
pri vzpostavljanju odnosov z vrstniki. Takšno timsko delo največkrat zajema dogovarjanje o 
načrtu dela v prihodnje.  
ŠSD2 in ŠSD5 posebej izpostavljata sodelovanje z učiteljicami na razredni stopnji. ŠSD2 
pravi: »Nekega stika s temi učitelji na predmetni stopnji v nadaljnji obravnavi ni, medtem ko z 
učiteljicami na razredni stopnji nenehno sodelujemo. Mislim, da je učiteljem to fajn in 
pomembno. Recimo z učiteljico X kar dosti sodelujeva, recimo preden si prišla, smo imeli en 
tak sestanek skupaj z njo in s starši. In to mi je v redu, da se pogovarjamo, da se obveščamo, 
da imajo nek support pa da tudi jaz vem, kaj se dogaja v razredu.« V primeru, da je otrok 
mlajši, potem ŠSD5 sodeluje z učiteljico na tak način, da je učiteljica most med njo in 
otrokom, kar je bolj učinkovito, ker učiteljica otroka bolje pozna.  
Vse intervjuvane osebe v pogovorih omenjajo skupne timske sestanke z učitelji o otrocih, ki 
imajo stiske. ŠSD1 pravi, da si informacije o otrocih redno posredujejo na učiteljskih zborih. 
ŠSD3 govori o rednih delovnih sestankih, ki so namenjeni prav pogovorom o stiskah otrok. 
ŠSD4 pa omenja, da so pri njih sestanki ločeni glede na stopnjo, torej imajo sestanke posebej 
za razredno in posebej za predmetno stopnjo. Jutranji sestanki so na njihovi šoli namenjeni 
pogovorom o učencih in razredih in so najbolj pomembni, ker se povezujejo tako razredniki 
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kot tudi učiteljice podaljšanega bivanja, vodstvo šole ter šolska svetovalna služba.  
ŠSD5 o sodelovanju z učitelji pravi: »Jaz največ časa namenim temu, da se pogovarjam z 
učitelji, z razrednikom. Ker se izkaže, da imajo učitelji zelo veliko informacij in opažajo stvari 
pri otrocih. In potem ponavadi skličem oddelčni učiteljski zbor. Ker eno je to, kar 
razredničarka prepoznava, včasih pa je pomembno najti vzorec, ker dodajo tudi drugi učitelji 
svoja opažanja in se ustvari širša slika. Naša moč v šoli je ta, da delamo skupaj.« 
 
 
VPLIV OSEBNEGA PREPRIČANJA UČITELJEV NA SODELOVANJE S ŠOLSKO 
SVETOVALNO SLUŽBO 
 
Tri od petih intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk v pogovorih izpostavlja, da je 
pripravljenost na sodelovanje učiteljev s šolsko svetovalno službo odvisna od osebnega 
prepričanja učiteljev. ŠSD1 pravi, da so učitelji različno odprti za sodelovanja. Nekateri so 
prepričani, da pomoči ne potrebujejo in zmorejo sami reševati stiske otrok, medtem ko drugi 
hitro pristopijo in rečejo, da potrebujejo pomoč. ŠSD5 podpira to, da nekateri učitelji sami 
izkažejo interes za sodelovanje z njo: »Midve, ki sva v svetovalni, pa vsako leto z enim 
učiteljem delava te razredne ure skupaj. Ko sem prišla na to šolo, sem tako začela razredne 
ure delati z učiteljico, ki je izkazala sama interes, da se ne čuti sigurno v tem in da bi se rada 
skupaj z nekom učila, kar se mi zdi zelo dobro.« Pravi, da je veliko učiteljev odklonilnih do 
sodelovanja s šolsko svetovalno službo, ker so prepričani, da to pomeni le dodatno delo in 
sestanke. Prepričani so, da stiske pri otrocih niso tako pomembne, kot je pomembno to, da so 
otroci učno uspešni. ŠSD5 pravi tudi, da je zelo težko spremeniti takšna prepričanja in da si 
želi, da bi učitelji razumeli, da otrok ne more biti učno uspešen, če v sebi ni miren.  
ŠSD4 pravi, da je najpogostejši odgovor ne sodelovanja s šolsko svetovalno službo 
pomanjkanje časa: »Učitelji bi rekli, da nimajo znanja in časa za sodelovanje in delo z nami, 
ampak v bistvu sem prepričana, da ni znanje tisti problem, da ti ne bi znal, ampak prepričanja 
učitelja. Torej mislim, da bi morali na tem delati. Kakšno je tvoje prepričanje, prioriteta in 
vrednota. Ker učitelj ni samo zaposlen človek v tej instituciji, ampak je svoja osebnost, svoj 
karakter in vpliva to na delo. Ne moreš izničit, da to ne vpliva na to, kako se ti lotevaš težav, 
kakšen imaš odnos do ljudi.« 
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6. kategorija: Delovanje in odzivanje na stiske 

Ta kategorija zajema štiri podkategorije, ki se nanašajo na delovanje in odzivanje šolskih 
svetovalnih delavcev in učiteljev oz. vodstva na duševne stiske otrok. Nastale kategorije se 
navezujejo na to, katera so tista prva, prioritetna dejanja, ki jih šolski svetovalni delavci 
naredijo ob informaciji, da je otrok v stiski; kako delujejo v primerih akutnih stisk; kaj 
naredijo učitelji, ko vidijo, da je otrok v stiski; kako se stiske rešujejo brez direktnega 
vključevanja šolske svetovalne službe in delo s celotnim razredom kot odziv na stisko, ki se 
dotika več kot enega posameznika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELOVANJE IN 

ODZIVANJE NA STISKE 

PRIORITETNE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE OB 
STISKI OTROKA 

- občutek varnosti 
- dolžnost vključitve ŠSS pri agresivnih reakcijah 
- pride v razred in otroka opazuje 
- če gre za izstopajoče vedenje, pokliče starše in se z njimi 
pogovarja 
- ko odkrije težavo, išče razloge in vzroke, zakaj je do nje prišlo 
in kako priti ven iz te situacije 
- če je otrok kakorkoli ogrožen, mora poročati po svoji 
dolžnosti 
- še naprej dela z učencem/učenko individualno 
- otroka se vključi v dejavnosti po šolskem delu 
- če doma ni spodbudnega okolja za delo in razvoj, ga vključi v 
te organizacije 
- naredi individualni načrt in vključi vse institucije 
- v primerih samopoškodovalnega vedenja se povežejo z 
zunanjimi institucijami 
- največ časa nameni temu, da se z učitelji pogovarja 
- načrt pomoči vključuje, na kaj morajo biti pozorni, kje lahko 
otroka podprejo, kaj mu lahko omogočijo in ponudijo 
 
 
 

REŠEVANJE STISK BREZ NEPOSREDNE VKLJUČITVE 
ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 
- nekateri sami veliko naredijo, učenci jim zaupajo 
- ŠSS se ne rabi vključiti 
- če razrednik oceni, da lahko težavo sam reši, pristopi k 
otroku, vpraša 
- če se zadeva uredi, se o tem pogovorijo 
- učitelj naveže stik z učencem in poskuša rešiti stisko 
- ko učenka začuti, da se bliža napad, se umakne in 
predihava, da napad mine 
- sama zmore čez stisko, to je cilj 
- ko otrok večkrat zaporedoma doživi uspeh, si sam bolj 
zaupa 
- ni nujno, da šss vse obravnava, važno, da nekdo 
relativno kompetenten 
- uvedli pogovorne urice, da se vsak učitelj enkrat na 
teden pogovarja z učenci svojega razreda 
- učitelji povabijo otroke k sebi 
 

 
DELOVANJE V PRIMERIH AKUTNIH STISK 

 
- pri akutnih zadevah se dela z otrokom takoj, ko je 
kriza 
- so situacije, ko je nujno, da se vključijo 
- ko pride do agresivnega vedenja, ŠSS mora 
intervenirati 
- če gre za samopoškodovalno vedenje, za otroka 
poskrbijo takoj 
- primeri, ko so klicali rešilca 
- v primeru akutne situacije učitelji pridejo do nje 
takoj 
- prepozno, če čakaš 
- v kritičnem momentu se pomiri situacija in najde 
kratkoročna rešitev 
- rekle so ji, da mora deklico pripeljati v šolo, v 
svetovalno službo, da ne sme ostajati doma 
- pogovarjale so se z deklico o tem, kaj se ji dogaja in 
ji s tem preprečiti tiste prve neumne odločitve 
 
 

ODZIVI UČITELJEV NA STISKE OTROK 
 
- prošnja učiteljice, da pride na govorilne ure 
- pri enem otroku je učiteljica opazila, da se nekaj dogaja in je 
učenko napotila k njej 
- v primeru, da učiteljice opazijo same posebnosti, se obrnejo 
nanjo 
- če razrednik oceni, da je zanj zadeva pretežka, se obrne na 
šolsko svetovalno službo 
- to je klasičen način 
- če razrednik ne zmore sam, poišče pomoč šolske svetovalne 
službe 
- če se učitelj ne čuti za to dovolj sposobnega, poišče šolsko 
svetovalno službo 
- kadar ne zmorejo, pridejo v svetovalno službo po dodatno 
pomoč 
- učitelji imajo premalo znanja in pripravljenosti, da bi se s 
tem ukvarjali 
- potreben čas 
- ne vedo, kaj narediti, ko vidijo, da je nekdo izločen 
 
 

Slika 10: Delovanje in 
odzivanje na stiske 
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PRIORITETNE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE OB STISKI OTROKA 
 
V pogovorih so šolski svetovalni delavci velikokrat omenili, katere so tiste glavne stvari, ki 
jih najprej naredijo ob zaznavanju, da ima otrok duševno stisko. Prioritetne naloge se 
razlikujejo glede na vrsto stiske, vzroke stiske, glede na to, kako huda stiska je, situacijo, v 
kateri se otrok nahaja, in druge dejavnike. Večina šolskih svetovalnih delavcev omenja, da 
najprej poskrbijo za počutje otroka in zagotovitev njegovih najbolj nujnih potreb. ŠSD1 pravi, 
da najprej poskrbi, da se otrok počuti varno, da je to prioriteta. ŠSD4 omenja, da je 
pomembno, da otroku stojiš ob strani, da on to ve in da mu skušaš iti nasproti, se mu približati. 
ŠSD5 pa otroku takrat, ko je najbolj vznemirjen, da priložnost, da se pomiri, ne dreza preveč 
vanj in mu da vedeti, da ga sprejema takšnega, kakršen je.  
Nekateri šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD4 in ŠSD5) pred samim individualnim delom z 
otrokom najprej opravijo pogovor z učiteljem, ki je razrednik oz. po potrebi še z drugimi 
učitelji, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o otrokovi stiski. ŠSD5 pravi, da največ 
časa porabi za pogovor z učitelji, ker želi poiskati vzorec v opažanjih vseh učiteljev, ne samo 
enega. Največkrat ob zaznavi stiske šolska svetovalna služba pokliče tudi starše, jim poroča o 
znakih, vedenju otroka ter jih povabi v šolo oz. vključi v obravnavo otroka.  
Še ena izmed prioritetnih nalog je pogovor z otrokom, izdelava načrta pomoči in potem tudi 
individualno delo z otrokom. ŠSD2 pravi, da je več individualnih obravnav na predmetni 
stopnji kot na razredni. ŠSD3 najprej z otrokom vzpostavi svetovalni odnos, nato pa odkriva 
težavo, išče vzroke in razloge, zakaj je do nje prišlo, in rešitve, kako otroku pomagati. ŠSD5 
pa izpostavlja, da je zelo pomembno, da se čim prej naredi načrt pomoči za otroka, ki 
vključuje predvsem to, kje lahko otroka podprejo, kaj mu lahko v okviru šole omogočijo in 
ponudijo. V primeru, da je otrok ogrožen, intervjuvane osebe omenjajo kot prioritetno nalogo 
poročanje zunanjim institucijam in vključitev v obravnavanje drugih zunanjih institucij oz. 
strokovnjakov.  
 
 
DELOVANJE V PRIMERIH AKUTNIH STISK 
 
Večina intervjuvanih oseb je v intervjuju omenila primere akutnih stisk, pri katerih se je bilo 
potrebno odzvati in poiskati pomoč takoj. Intervjuvanci so največkrat pod akutne stiske 
omenjali samopoškodovalno vedenje, zelo agresivna vedenja, stiske zaradi nevzdržne 
situacije v domačem okolju in motnje hranjenja. Vse intervjuvane osebe pravijo, da je 
potrebno ob zaznavanju akutne stiske pri otroku reagirati takoj. ŠSD1 z otrokom v akutnih 
situacijah dela takoj, ko pa kriza izzveni, po njenem mnenju ni potrebe po nenehnem delu z 
otrokom. ŠSD2 pravi, da v primeru akutnih situacij tudi učitelji nemudoma reagirajo in jo 
takoj obvestijo o stiski. Opisuje primer deklice z motnjami hranjenja, pri kateri bi lahko prišlo 
zelo hitro do poslabšanja zdravstvenega stanja, zato so bili učitelji pozorni nanjo in šolsko 
svetovalno službo obvestili ob najmanjši spremembi. Opisuje tudi primere, da so zaradi stiske 
otroka že klicali tudi rešilca. ŠSD4 prav tako nemudoma reagira na akutne stiske otrok, saj je 
mnenja, da je prepozno, če čakaš na naslednji dan. V kritičnem momentu otroka pomiri in išče 
kratkoročne rešitve. ŠSD5 pravi, da so uspešno sodelovali z mamo, ki jim je poročala o 
samopoškodovalnem vedenju njene hčerke. Skupaj so naredili načrt, da pripelje deklico v šolo, 
nato pa sta se obe šolski svetovalni delavki z njo pogovorili in ji preprečili tiste prve neumne 
odločitve. Mama je v tem času aktivno iskala zamenjavo v službi, prišla v šolo in poiskala 
tudi zunanjo strokovno pomoč. Zdi se ji dobro, da so vsi – tako šolska svetovalna služba kot 
tudi mama, reagirali hitro in v enem dnevu deklici priskrbeli pomoč.  
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ODZIVI UČITELJEV NA STISKE OTROK 
 
Večina intervjuvanih oseb pravi, da se učitelji na duševno stisko pri otrocih odzovejo tako, da 
poiščejo pomoč svetovalne službe v primeru, da se ne čutijo dovolj usposobljene za soočanje 
s tem problemom. ŠSD3 pravi: »Če razrednik oceni, da je zadeva pretežka za njega, se potem 
obrne po pomoč na šolsko svetovalno službo, se pravi na mene. To je recimo nek tak klasični 
način.« Tudi ŠSD4 omenja, da če se učitelj ne čuti dovolj sposobnega, poišče pomoč pri 
šolski svetovalni službi. ŠSD5 je mnenja, da imajo učitelji premalo znanja in pripravljenosti, 
da bi se soočili z duševno stisko pri otroku, zato poiščejo pomoč pri šolskih svetovalnih 
delavcih.  
Nekateri izmed intervjuvancev (ŠSD1, ŠSD4 in ŠSD5) v intervjujih omenjajo, da učitelji 
skušajo stisko pri otroku rešiti sami, za pomoč šolske svetovalne službe pa prosijo takrat, ko 
je potrebno poklicati starše in jih vključiti v proces. ŠSD1 večkrat učiteljice pokličejo, da 
pride na govorilne ure, kjer se potem pogovarja s starši o problemu. Tudi ŠSD4 omenja, da 
učitelji največkrat zaprosijo šolsko svetovalno službo, da naveže stik s starši, ker se sami ne 
čutijo dovolj usposobljene za to.  
ŠSD2 in ŠSD5 omenjata, da je včasih odziv učiteljev na stisko pri otroku tudi tak, da otroka 
direktno napotijo k šolski svetovalni službi. ŠSD5 to razlaga s tem, da so učitelji 
preobremenjeni, da bi se sami ukvarjali s stisko otroka. Intervjuvane osebe omenjajo 
pomembno nalogo učiteljev pri odzivanju na stiske tako, da upoštevajo prilagoditve, ki so za 
otroke s stisko določene v načrtu pomoči. ŠSD4 omenja primer, ko je šel učitelj otroku 
nasproti in zanj prilagodil ustno spraševanje, saj je imel otrok hude stike zaradi strahu pred 
javnim nastopanjem. Na tak način mu je stisko zmanjšal in otrok se je bolje odrezal na ustnem 
spraševanju.  
 
 
REŠEVANJE STISK BREZ NEPOSREDNE VKLJUČITVE ŠOLSKE SVETOVALNE 
SLUŽBE 
 
Glede na intervjuje ugotavljam, da šolski svetovalni delavci poročajo tudi o reševanju stisk 
brez neposredne vključitve šolske svetovalne službe v proces. Nekateri intervjuvanci (ŠSD1, 
ŠSD3 in ŠSD4) omenjajo, da se učitelji ob zaznani stiski z otrokom pogovarjajo in poskušajo 
rešiti stisko na tak način. ŠSD1 pravi: »Eni so zelo sodelovalni, kar se tega tiče, in jim učenci 
dosti zaupajo in niti ne pride do tega, da bi se morala šolska svetovalna služba vključit, ker 
učitelj veliko naredi. To se mi zdi res fajn.« Tudi ŠSD3 pravi, da se šolska svetovalna služba 
ne rabi vključiti, če učitelj oceni, da lahko težavo reši sam. Pravi pa, da se o tem z učitelji 
vseeno pogovorijo.  
ŠSD3 poroča o tem, da nekatere izmed otrok z različnimi vajami naučijo, da zmorejo sami čez 
stisko. Omenja primer deklice, ki doživlja panične napade. Ker so jo naučili, kako pravilno 
dihati, da napad mine, to metodo ob paničnem napadu sama uporablja in uspešno premaga 
stisko. Intervjuvanka pravi, da je to njihov cilj, da otroke zmore sam.  
ŠSD5 omenja, da lahko otroku pomaga kdorkoli, ki je relativno kompetenten za pogovor z 
otrokom. Omenja primer, ko se je deklica raje pogovarjala s pomočnico ravnateljice kot z 
njimi. ŠSD5 omenja tudi zanimiv način pomoči pri stiskah otrok. Na šoli so uvedli pogovorne 
urice, na katerih se učitelji pogovarjajo z učenci svojega razreda o različnih stiskah, težavah, 
problemih, ki jih imajo. ŠSD5 pravi, da se na tak način reši veliko stisk že na začetku.  
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7. kategorija: Sodelovanje z zunanjimi ustanovami pri obravnavi otroka s stisko 
Pri obravnavanju otroka s stisko šolski svetovalni delavci velikokrat sodelujejo z različnimi 
zunanjimi institucijami. V to kategorijo umeščam sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami, 
kot so npr. zdravstveni dom, služba za otroško psihiatrijo, bolnica in druge; sodelovanje s 
Centrom za socialno delo; sodelovanje z raznimi drugimi ustanovami in organizacijami ter 
kakšno vlogo imajo starši oz. skrbniki otroka z duševno stisko pri sodelovanju z vsemi 
omenjenimi ustanovami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI 
 
- dolgotrajni procesi pridobivanja napotnice prek 
osebnega zdravnika  
- sodelovanje s kliničnim centrom 
- učenka z depresivno motnjo 
- sodelovanje z zdravstvenimi institucijami v smislu 
predajanja informacij 
- Svetovalni center in ZD ponavadi zaprosita za poročilo 
ali za izpolnjen vprašalnik o otroku 
- dogovorili so se, kaj bo pokrila šola, kaj ZD, kaj starši 
- če se dela škoda otroku, pokličejo CSD, če rabi otrok 
zdravniško pomoč pa rešilca oz. Zdravstveni dom 
- sodelujejo z Zdravstvenim domom 
- učenci pri psihiatru imeli 1 obisk na pol leta  
- od njih težko dobi kakršnokoli informacijo, ker ga vidijo 
malokrat 
- zunanji strokovnjak je za otroka neznanec 
- nedavno klicale na strokovno institucijo za duševno 
zdravje 
- klicale na psihiatrijo za mnenje 
 
 
 
 
 

 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI 

USTANOVAMI PRI 
OBRAVNAVI OTROKA S 

STISKO 

SODELOVANJE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO 
 
- timsko delo s Centrom za socialno delo 
- pobuda za sestanek glede konkretne zadeve s strani CSD-ja 
- če se dela škoda otroku, pokličejo CSD 
- nato sodelujejo z njimi tako, da napišejo poročilo in definirajo, 
kakšne težave ima otrok 
- CSD se sam odloči, ali so opažanja iz poročila resnična ali ne 
- sodelujejo s Centrom za socialno delo, ki mu morajo po zakonu 
sporočiti kakršnikoli sum na odklonsko vedenje, morajo z njimi 
sodelovati 
- CSD preveri, ali stvari držijo ali ne  
- CSD ima strokovnjake za skupinske terapije 
- če se pojavljajo stiske in starši nočejo sodelovati, vklopijo CSD 
- meni, da je CSD vzvod, ki ne funkcionira 
- sodelovanje s CSD-jem odvisno od tega, kdo je svetovalec 
- najpogostejše sodelovanje s CSD-jem je ob prijavah sumov 
nasilja 
- imajo določen sistem glede na začetnico priimka otroka 
- lahko se pritožijo na nekorektno delo 
 
 
 

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN 
ORGANIZACIJAMI 

 
- pobuda za sestanek s Centra za avtizem, ki je 
obravnaval učenca in želijo, da se šola vključi 
- sodelovanje s CSD, varno hišo, društvom za nenasilno 
komunikacijo 
- komunikacija z varno hišo in posredovanje informacij 
učiteljicam 
- veliko humanitarnih organizacij, ki delujejo v času po 
šoli 
- otroka se vključi v dejavnosti po šolskem delu 
- mini avtobus veselja 
- cirkuška pedagogika 
- Skala, ki deluje pod okriljem CSD Moste-Polje 
- Javni zavod Mladi zmaji ima mladinski center 
- Zveza prijateljev mladine Moste-Polje ima družinski 
center 
- čakalna doba za Svetovalni center 17 mesecev 
- najprej sodelovali s CSD in kriminalistom, potem šele 
s starši 
 
 

VLOGA STARŠEV PRI SODELOVANJU Z ZUNANJIMI 
USTANOVAMI 

 
 
- prošnja za soglasje mame za prenos informacij 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami odvisno od staršev in 
njihovega dovoljenja instituciji, da pride v stik s šolo 
- odvisno koliko so starši odprti 
- nimajo pristojnosti, da pričakujejo sodelovanje od zunanjih 
strokovnih ustanov, razen če jih pooblastijo starši 
- vedno prosi starše, da posredujejo informacije oz. da jih 
pooblastijo 
- starše od učenke, ki hodi k kliničnemu psihologu, se trudi 
prepričati, da se lahko povežejo, pa starši zavračajo 
- zaradi varovanja podatkov ne smejo timsko sodelovati 
- starši se velikokrat odzovejo in prinesejo kakšno poročilo, 
povedo, kako je 
 

Slika 11: Sodelovanje 
šolske svetovalne službe z 
zunanjimi ustanovami 



65 
 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI 
 
Šolski svetovalni delavci v nekaterih primerih obravnavanja otroka z duševno stisko 
sodelujejo tudi z različnimi zdravstvenimi ustanovami. ŠSD1 pravi, da so že sodelovali z  
Univerzitetnim kliničnim centrom, ker so imeli na šoli učenko z depresivno motnjo. To 
sodelovanje je po besedah intervjuvanke potekalo bolj v smislu predajanja informacij iz šole 
na klinični center in obratno, ne pa v smislu timskega sodelovanja. ŠSD2 pa omenja timski 
sestanek s strokovnjakom za duševno zdravje iz Zdravstvenega doma in s starši otroka. Na 
sestanku so se dogovorili o tem, kaj lahko za otroka naredi šola, kaj lahko naredijo starši in 
kakšna je naloga Zdravstvenega doma. Izpostavlja, da je takšna pozitivna izkušnja izjema, saj 
zdravstvene institucije običajno zaprosijo za poročilo ali pa izpolnjen vprašalnik o otroku, na 
tem mestu pa se sodelovanje z njimi konča. Tudi ŠSD3 omenja sodelovanje z Zdravstvenim 
domom. Intervjuvanec pravi, da ima vsaka šola šolsko zdravnico, ker imajo učenci obvezne 
sistematske zdravstvene preglede. Če opazijo, da je z otrokom karkoli narobe in ga starši  ne 
peljejo k zdravniku, potem ga sami napotijo na pregled k šolski zdravnici.  
ŠSD4 omenja negativne plati sodelovanja z zdravstvenimi ustanovami. Pravi, da so imeli 
učence, ki so hodili k psihiatru, s tem da so imeli samo en obisk na obdobje pol leta. Glede 
izmenjave informacij z le-temi pa pravi, da se od njih težko dobi kakršnakoli informacija o 
otroku. Omenja, da imajo z zdravstvenimi ustanovami redko timske sestanke in pravi: »V 
resnici se mi zdi, da tudi ko me povabijo npr. k psihologinji, klinični psihologinji in tako, ker 
te vedno vključijo v ta timski sestanek, v bistvu je pa tam 5 ljudi različnih profilov s svojimi 
bloki in potem poslušajo, kaj boš povedal, kaj se v šoli dogaja, kako vidiš učenca ipd. Tako da 
jaz od njih težko dobim kakšno informacijo, če so videli otroka enkrat na par mesecev. Plus, 
da je tisti strokovnjak za otroka neznanec. Kako se boš ti nekomu takemu odprl. V resnici pa 
da bi šola imela neko obliko za šolo pomembnega sodelovanja, da bi odprli neke nove 
poglede in načine dela, v resnici ne.« Tudi ŠSD1 omenja slabost sodelovanja z zdravstvenimi 
ustanovami, in sicer dolgotrajnost procesov, da se otroka vključi v zunanjo obravnavo. Pravi, 
da je bolj smiselno, da se otrokove duševne stiske rešujejo prek šolske svetovalne službe, saj 
se lahko ob dolgotrajnem čakanju na obravnavo v zunanji zdravstveni instituciji otrokova 
stiska poveča. ŠSD5 omenja sodelovanje s strokovnimi zdravstvenimi institucijami za 
duševno zdravje prek telefona. Poklicala jih je za mnenje in nasvet glede nekaterih učenk, ki 
so se rezale.  
 
 
SODELOVANJE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO 
 
Od vseh zunanjih institucij je Center za socialno delo tista, s katero šolski svetovalni delavci 
najbolj sodelujejo. Intervjuvanci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3 in ŠSD5) omenjajo podoben postopek 
sodelovanja s Centrom za socialno delo (v nadaljevanju CSD). ŠSD2 pravi, da CSD pokliče 
takrat, kadar se dela škoda otroku in je le-ta kakorkoli fizično in/ali psihično ogrožen. 
Naslednji korak je pisanje poročila, kjer definira, kakšne težave in stiske ima otrok, kaj 
opažajo in podobno. Nato pa se CSD sam odloči, ali so opažanja iz poročila resnična ali pa 
niso, saj lahko šola vidi samo eno plat zgodbe. Tudi ŠSD3 kontaktira CSD takrat, kadar sumi 
na neko odklonsko vedenje pri otroku. Ker je kompetenca šole za poseganje v sfero družine in 
intimo omejena, je dolžan o svojih postopkih omenjeni instituciji poročati. Tako kot ŠSD2 
tudi ŠSD3 sam napiše dopis, nato pa CSD preveri, ali zapisane stvari držijo ali ne. 
Intervjuvanec pravi, da se tukaj njegova vloga ponavadi tudi konča.  
ŠSD1 omenja, da komunikacija s CSD večinoma poteka samo prek telefona, da si med seboj 
izmenjajo potrebne informacije. ŠSD5 o tem, kdaj vzpostavi kontakt s CSD, pravi: 
»Največkrat sodelujemo s CSD-jem, kadar prijavljamo primere suma nasilja, ob vzgojni 
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nemoči staršev, ali pa nazadnje smo recimo pri enem fantku, ki je povedal, da mamica več ne 
živi doma, da jo pogreša, da jo ne vidi, mi pa nimamo direktne informacije o tem, noben ni nič 
sporočil, otrok ima pa stiske zaradi tega, smo potem poklicali CSD, da preverimo, kaj se 
dogaja.« ŠSD1 omenja sodelovanje z le-tem v primerih učencev, ki so nastanjeni v varni hiši. 
V teh primerih imajo timsko sodelovanje v obliki sestankov na šoli, kjer se pogovarjajo o 
situaciji. Tudi ŠSD5 omenja timske sestanke na šoli v primeru učencev oz. učenk iz rejniških 
družin. Pravi, da je v teh primerih sestankov več, kar se ji zdi izredno pozitivno, saj je CSD za 
te otroke dolžan skrbeti in zagotavljati kontinuiteto sestankov.  
ŠSD5 doživlja CSD kot vzvod, ki ne funkcionira. Meni, da je sodelovanje s CSD-jem odvisno 
od tega, kdo je svetovalec na primeru, koliko prepoznava stiske in koliko misli, da ima 
pristojnosti kaj narediti. To utemeljuje z: »Odvisno je, kdo je svetovalec na CSD-ju in koliko 
prepoznava stiske oz. koliko se mu zdi, da je v pristojnosti. Eni so zelo pripravljeni v smislu, 
da se trudijo skupaj pogledati problem in iskati rešitve z namenom, da se nekaj izboljša v 
korist otroka, eni pa pravijo, da je to stvar družine, da nič ne morejo.« ŠSD5 je imela do sedaj 
s CSD-jem različne izkušnje. Kot dobre izkušnje sodelovanja omenja timske 
multidisciplinarne sestanke, kjer aktivno iščejo rešitve, medtem ko so slabe izkušnje tiste, kjer 
se svetovalcu, določenemu za obravnavan primer, stiska otroka ni zdela pomembna. Pravi, da 
ima CSD poseben sistem, kjer je svetovalec primeru določen glede na začetnico priimka 
otroka. Ima tudi izkušnjo, kjer se je pritožila na nekorektno delo in želela spremembo 
svetovalca, vendar je zaradi birokracije postopek preveč dolgotrajen.  
 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANIZACIJAMI 
 
Poleg zdravstvenih institucij in Centra za socialno delo, ki sem jima namenila svoji dve kodi 
drugega reda, pa šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD3, ŠSD4 in ŠSD5) pri obravnavanju 
otrok z duševnimi stiskami sodelujejo tudi z različnimi drugimi institucijami in 
organizacijami. ŠSD1 omenja sodelovanje z Društvom za nenasilno komunikacijo. Z 
društvom sodelujejo takrat, ko imajo na šoli otroke, ki so za določen čas nastanjeni v varni 
hiši, saj poteka komunikacija o otroku prek društva. Informacije, ki jih dobijo, pa potem 
posredujejo naprej učiteljicam.  
ŠSD3 omenja različne humanitarne organizacije, ki delujejo v času po šoli. Otroka, ki doma 
nima spodbudnega okolja za delo in razvoj, vključi v te organizacije in mu tako zapolni čas in 
praznino. Pravi, da mu prisluhnejo in pomagajo vsi strokovni delavci na drugih institucijah. 
Nekatere izmed takih organizacij, ki jih omenja, so Skala, Javni zavod Mladi zmaji, družinski 
centri v okviru Zveze prijateljev mladine, cirkuška pedagogika in druge.  
ŠSD3 pravi, da so že sodelovali s Svetovalnim centrom v Ljubljani, vendar izpostavlja 
problem čakalnih dob, saj je čakalna doba sedemnajst mesecev oz. v urgentnem primeru tri 
mesece, kar se ji zdi popolnoma nesprejemljivo. V primeru, da otrok pride na vrsto, pa ima 
potem obravnavo enkrat na tri, štiri mesece oz. kar na pol leta.  
Poleg že omenjenih drugih institucij in organizacij pa ŠSD5 omenja sodelovanje s policijo. V 
primeru nasilja v družini in stiske, izhajajoče iz družinskega okolja, so kontaktirali policijo. 
Pravi, da so zelo dobro sodelovali s policistom, določenim za primer, ki se je aktivno odzval 
in prišel večkrat tudi na šolo. Potem pa je postopek stekel tudi na sodišču.  
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VLOGA STARŠEV PRI SODELOVANJU Z ZUNANJIMI USTANOVAMI 
 
Glede na opravljene intervjuje se je izkazalo, da imajo starši pomembno vlogo pri tem, ali bo 
šola v obravnavanje otroka z duševno stisko vključila zunanje institucije in organizacije ali pa 
ne. ŠSD1, ŠSD2 in ŠSD5 poudarjajo, da brez soglasja staršev ne morejo sodelovati z 
zunanjimi institucijami, prav tako pa ne sme priti do posredovanja različnih informacij, ki bi 
koristile enim oz. drugim. ŠSD2 pravi: »… mislim, da je naše sodelovanje predvsem odvisno 
od staršev, koliko starši dovolijo tej instituciji, da pride v stik s šolo. Če je to Svetovalni center 
ali pa če se dela diagnostika v Zdravstvenem domu, potem ponavadi zaprosijo za poročilo ali 
pa, da se izpolni vprašalnik o otroku. Potem je odvisno, koliko so starši odprti. Smo že imeli 
primer, ko sem jaz povabila na razgovor in starše in strokovnjaka iz ZD-ja in smo se potem 
dogovarjali o tem, kaj bo pokrila šola, kaj starši, kaj ZD. Ampak za to je res potrebno soglasje 
staršev, brez tega to ne gre.« ŠSD5 ne pričakuje sodelovanje s strani zunanjih strokovnih 
ustanov, ker za to nima pristojnosti, razen v primeru, da to dovolijo in pooblastijo starši. 
Vedno jih prosi, da jo pooblastijo oz. da sami posredujejo informacije, ki bi bile lahko 
koristne za delo v šoli. Nekateri prinesejo poročila in povedo, kako poteka obravnava in 
podobno, medtem ko drugi starši to zavračajo in šolo odrežejo od obravnave v zunanji 
instituciji.  
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8. kategorija: Dejavnosti promocije duševnega zdravja in preventive duševnih stisk 

Ta kategorija zajema teme, ki se dotikajo dejavnosti promocije duševnega zdravja in 
preventive duševnih stisk na osnovni šoli. V to kategorijo uvrščam vlogo šolskih svetovalnih 
delavcev pri promociji in preventivi; vrste in teme promocijskih in preventivnih dejavnosti, 
psihosocialno klimo kot enega glavnih preventivnih dejavnikov in sodelovanje z zunanjimi 
institucijami pri izvajanju teh dejavnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEJAVNOSTI PROMOCIJE 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN 
PREVENTIVE DUŠEVNIH 

STISK  

VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PRI PROMOCIJI IN 
PREVENTIVI 

- izvajanje delavnice v primeru težav v razredu 
- želja po ozaveščanju otrok glede čustev in izražanja čustev na 
ustrezen način 
- v prvem razredu imajo učenca, ki ima težave z vključevanjem, 
zato socialna pedagoginja pripravlja socialne igre za cel razred 
- ogromno truda vložijo v socialne interakcije, učenje socialnih 
kompetenc 
- delajo z zunanjimi in notranjimi izvajalci 
- v nekaterih razredih preventivno delovanje 
- v nekaterih razredih reševanje stisk in problemov 
- črpanje notranjih virov za namen preventivnih dejavnosti 
- ne bi pristala na vlogo samo organizatorja 
- obe zaposleni v šolski svetovalni službi delata te razredne ure 
skupaj z učitelji 
- če gre nadomeščat v razred, vzame knjigo, ki je razredu 
določena in dela socialne veščine prek nje in se z učenci 
pogovarja 
- pridejo se objet sami od sebe, kar je preventivni dejavnik 
- preventivni dan za celo šolo 
 

VRSTE IN TEME DEJAVNOSTI 
- teme delavnic so odnosi, odraščanje, droge 
- pri mlajših delavnice na temo regulacije jeze, žalosti, 
reakcij 
- kar nekaj projektov na teme spolnosti, medosebnih 
odnosov, drog, alkohola 
- socialne igre uporabljajo veliko v nižjih razredih kot del 
vsakodnevnega programa 
- nimajo nobene preventivne dejavnosti glede kajenja, 
uporabe drog, glede spolnega nasilja 
- kulturno sodelovalni dnevi in učenje socialnih veščin 
- teme o počutju, skupnosti, različnosti mora obvladati 
- teme o občutkih, pripadnosti skupini, postavljanju mej, 
močnih področjih 
- sodelovalni dnevi med različnimi razredi 
- vsak teden imajo vsi oddelki razredne ure, na vsakih 14 
dni razrednik s svojim razredom dela socialne veščine 
- preventivni dan za celo šolo 
- uvedli pogovorne urice, da se vsak učitelj enkrat na 
teden pogovarja z učenci svojega razreda 
- rada pa jih vključi v preventivne aktivnosti – sodelovanje 
s prostovoljci 
- medvrstniška pomoč 
 

DOBRA PSIHOSOCIALNA KLIMA ŠOLE KOT PREVENTIVNI DEJAVNIK 
- pomembno se jim zdi vzdušje, razredna in šolska klima 
- gradijo in delajo na odnosih  
- ves čas delujejo preventivno 
- spodbujajo dobro šolsko in razredno klimo, kar je največja preventiva 
- vsi v šolski svetovalni službi odgovorni za dobro klimo, da se učenci 
dobro počutijo 
- na tej šoli se veliko dela na preventivi in odnosu, da lahko otroci pridejo 
kadarkoli 
- misli, da je psihosocialna klima na šoli pozitivna 
- manj vedenjskih problemov 
- ravnatelj je vsak dan na hodniku med učenci, se igra kakšno igro z otroki 
- prepoznan kot pomemben lik 
- otroci ne čutijo, da je blazna distanca med njimi in učitelji 
- odvisno tudi od kulture šole in klime med zaposlenimi 
- koliko vodstvo prepozna, da ni pomembno samo učno področje, ampak 
tudi odnosi med učitelji 
- to se pozna na odnosih med učenci  
 

 
SODELOVANJE Z RAZNIMI NEVLADNIMI 

ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI  
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci 
- mladinske delavnice za 8. razrede izvaja Društvo za 
preventivno delo 
- program Super jaz prek No excuse Slovenija o telesni 
samopodobi 
- projekt Zdrava šola 
- imajo tudi zunanje izvajalce, MOL spodbuja 
preventivne delavnice brezplačno 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami 
- zdravstven dom in spolna vzgoja 
- program Izštekani s področja drog in alkohola  
- preventivni dan za celo šolo 
- povabile 5 različnih nevladnih organizacij, ki izvajajo 
različne programe 
 

Slika 12: Dejavnosti 
promocije in preventive 
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VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PRI PROMOCIJI IN PREVENTIVI 
 
Šolska svetovalna služba ima pomembno vlogo pri organiziranju in izvajanju dejavnosti 
promocije duševnega zdravja in preventive duševnih stisk. Intervjuvane osebe pravijo, da 
največkrat omenjene dejavnosti izvajajo po potrebi, glede na dogodke in situacije na šoli. 
ŠSD1 izvaja razne dejavnosti v razredu takrat, ko učitelj opozorijo na določeno situacijo, kot 
je npr. to, da je kateri izmed otrok slabše vključen v razred kot ostali. Podobno omenja tudi 
ŠSD2, saj imajo v prvem razredu učenca, ki ima težave z vključevanjem in zato socialna 
pedagoginja v tem razredu izvaja različne socialne igre, ki so namenjene vsem učencem. Tudi 
ŠSD4 pravi, da s preventivnimi aktivnostmi v razredu preprečujejo nastanek stisk pri učencih 
takrat, ko opazijo določeno situacijo, ki bi lahko stiske povzročila. Pravi, da nikoli ne bi 
pristala samo na vlogo organizatorja teh dejavnosti, saj pozna otroke, lažje prilagodi uro in 
vključi vse otroke v izbrano aktivnost. ŠSD5 omenja izvajanje promocijskih in preventivnih 
dejavnosti takrat, ko je zadolžena za nadomeščanje katerega izmed učiteljev. Izpostavlja 
pomembnost pogovora: »… predvsem se pogovarjamo. Ker otroci rabijo sogovorca. Jaz jim 
sicer pustim odprto, ampak ne pride od njih pobuda, so v zadregi. Potem jim pa naštejem 
možnosti, o čem lahko govorimo, pa so res zelo dovzetni za to, jim manjka.« ŠSD3 poudarja, 
da vloži ogromno truda v socialne interakcije in učenje socialnih kompetenc, medtem ko se 
zdi ŠSD1 pomembno, da otroke ozavešča o čustvih in izražanju le-teh na ustrezen način. Vse 
intervjuvane osebe sodelujejo pri organizaciji preventivnih aktivnosti, ki so določene že na 
začetku šolskega leta in pri katerih vključijo tudi zunanje organizacije oz. ustanove, medtem 
ko ŠSD4 in ŠSD5 na njunih šolah koordinirata še vrstniško prostovoljstvo in razne 
medrazredne sodelovalne dni. ŠSD4 pravi, da je za koordiniranje sodelovalnih dni potrebno 
veliko načrtovanja in dogovarjanja.  
  
 
VRSTE IN TEME DEJAVNOSTI 
 
Intervjuvane osebe pravijo, da imajo na šoli veliko dejavnosti promocije duševnega zdravja in 
preventive duševnih stisk, ki pa se med seboj razlikujejo glede na teme in glede na to, za 
kakšno vrsto dejavnosti gre. Najpogostejše teme, ki jih intervjuvanci omenjajo, so: medosebni 
odnosi, odraščanje, spolnost, droge, alkohol, samopodoba, razreševanje sporov, varna uporaba 
interneta in druge. Medtem ko ŠSD1 in ŠSD2 izpostavljata, da imajo na šoli kar nekaj 
projektov na teme drog in alkohola, pa ŠSD3 pravi, da na šoli nimajo nobene preventivne 
aktivnosti glede uporabe drog, alkohola, cigaret ali pa spolnega nasilja, saj je mnenja, da je 
vsaka preventiva tudi reklama: »Sam sem mnenja, da to ni preventivna dejavnost, ampak 
reklama, da pri tistih, ki še nikoli niso slišali o tem, potem z enourno delavnico, ki je 
fokusirana v nekaj, kar ni okej, spodbudiš razmišljanje, zanimanje, motivacijo. Zato se  mi 
tega ne gremo in delamo to na takšen bolj subtilen način, preko igre, preko socialnih delavnic, 
te vsebine bolj posredno predstavimo.« ŠSD3 pri teh dejavnostih več poudarka daje na temo 
socialnih kompetenc, zato jih učijo predvsem komunikacije, razreševanja sporov, 
prepoznavanja različnih situacij, odzivanja v različnih situacijah in podobno.  
Najbolj pogoste vrste promocijskih in preventivnih dejavnosti so glede na intervjuje delavnice, 
ki so sestavljene glede na določeno tematiko in starost otrok. ŠSD2 omenja poleg delavnic 
tudi uporabo socialnih iger v okviru vsakodnevnega programa nižjih razredov. ŠSD4 kot 
dejavnosti promocije in preventive omenja tudi gledanje filmov povezanih s tematiko 
duševnega zdravja in nato pogovor ter kulturno sodelovalne dni med različnimi razredi, kjer 
učenci višjih razredov posredujejo znanja in izkušnje mlajšim učencem. Intervjuvanka pravi, 
da s takim načinom dela starejši učenci dobijo občutek, da so pomembni, mlajši pa so 
navdušeni, ker dobijo koristna znanja in informacije od vrstnikov.  
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Tudi ŠSD5 omenja med-/vrstniško pomoč, ki je organizirana tako, da starejši učenci eno uro 
na teden prostovoljno pomagajo mlajšim. Intervjuvanka pravi: »… velikokrat v to vključim 
tiste otroke, ki se sicer nikjer ne morejo pozitivno potrjevati. In ni pomembno, ali so učno 
uspešni ali ne, to zelo celi rane in zviša samopodobo, dobro je pa tudi za drugega, ki dejansko 
dobi pomoč. Velikokrat otroci nočejo iti na dopolnilni pouk, ker odnos z učiteljem ne 
funkcionira, z nekim prostovoljcem pa je super.« Poleg omenjene dejavnosti organizirajo tudi 
preventivni dan za celo šolo, na katerega povabijo različne nevladne organizacije, ki potem 
izvajajo svoje programe in dejavnosti v času pouka za učence in v popoldanskem času za 
starše otrok. V okviru rednega šolskega programa pa ŠSD5 omenja še razredne ure, na katerih 
učitelji pogosto s pomočjo šolske svetovalne službe izvajajo aktivnosti za krepitev socialnih 
veščin.  
 
 
PSIHOSOCIALNA KLIMA ŠOLE KOT PREVENTIVNI DEJAVNIK 
 
Štirje od petih šolskih svetovalnih delavcev vidijo dobro psihosocialno klimo šole kot 
preventivni dejavnik duševnih stisk. ŠSD3 trdi, da so na njihovi šoli dobro vzdušje ter dobra 
razredna in šolska klima izjemno pomembne. Intervjuvana oseba pravi: »Preventiva deluje 
ves čas. Pri nas smo mnenja, da je spodbujanje dobre šolske in razredne klime največja 
preventiva. Če imaš dobro komunikacijo z drugimi, dobro počutje, se vsa odklonska vedenja 
hitro odkrijejo in na nek način tudi sama od sebe odstranijo.« Pravi tudi, da imajo redne 
delovne sestanke, ki so namenjeni prav tem temam, kjer gradijo in delajo na medosebnih 
odnosih.  
ŠSD5 poudarja, da je dobra psihosocialna klima na šoli odvisna tudi od kulture šole in klime 
med zaposlenimi. Verjame, da če so odnosi med učitelji dobri, se to pozna tudi na odnosih 
med učenci. Pravi, da je psihosocialna klima na šoli pozitivna in relativno sproščena, kar se 
po njenem mnenju pozna tudi na manj vedenjskih problemih. Dobro psihosocialno klimo na 
šoli, kjer dela ŠSD5, spodbujajo tudi tako, da je ravnatelj šole vsakodnevno z učenci na 
hodniku in se z njimi igra različne igre. Kljub temu da je prepoznan kot pomemben lik, pa 
učenci ne čutijo, da je med njimi in ravnateljem velika distanca, kar pripomore k večjemu 
zaupanju in sproščenosti. ŠSD4 pa pravi, da so na njihovi šoli vsi zaposleni, tako učitelji kot 
tudi šolska svetovalna služba in vodstvo odgovorni za to, da se na šoli učenci dobro počutijo. 
Če čutijo stanje na šoli, ki priča, da temu ni tako, delajo še več na psihosocialni klimi šole.  
 
 
SODELOVANJE Z RAZNIMI NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI 
 
Večina intervjuvanih oseb pravi, da pri izvedbi nekaterih dejavnosti promocije duševnega 
zdravja in preventive duševnih stisk sodelujejo z zunanjimi izvajalci, ki prihajajo iz različnih 
nevladnih organizacij in drugih ustanov. ŠSD1 omenja sodelovanje z Društvom za 
preventivno delo, ki izvaja mladinske delavnice za 8. razrede na temo odnosov, odraščanja in 
uživanja prepovedanih substanc. Poleg tega imajo na šoli tudi program za 9. razrede, ki ga 
izvaja Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in se nanaša na temo telesne samopodobe. 
ŠSD3 omenja sodelovanje z zunanjimi izvajalci prek Mestne občine Ljubljana, ki organizira 
preventivne delavnice brezplačno. ŠSD4 omenja sodelovanje z Zdravstvenim domom pri 
delavnicah na temo spolne vzgoje in vključitev v program »Izštekani«, ki se navezuje na temo 
uporabe prepovedanih substanc (tobak, alkohol in droge). ŠSD5 skupaj s sodelavko enkrat 
letno organizira preventivni dan za celo šolo, kamor povabi različne nevladne organizacije.  
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9. kategorija: Izzivi, dileme, mnenja in želje šolskih svetovalnih delavcev 
V to kategorijo sem zajela izzive in dileme, s katerimi se šolski svetovalni delavci soočajo, ko 
obravnavajo otroka s stisko, ter njihove poglede, mnenja glede dela in želje, glede možnih 
sprememb in izboljšav pri obravnavanju otroka s stisko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZZIVI, DILEME, MNENJA 

IN ŽELJE ŠOLSKIH 
SVETOVALNIH DELAVCEV 

 
IZZIVI IN DILEME, S KATERIMI SE SVETOVALNI DELAVCI 

SREČUJEJO PRI DELU Z OTROKI S STISKAMI 
 
- tanka meja pri poseganju v zasebnost otroka in v 
odnose 
- etična zavezanost za vključitev v reševanje sporov in 
problemov 
- v dilemi kaj narediti, ko starš ne dovoli pogovora z 
otrokom, kljub temu da je to tvoja odgovornost 
- problem varstva osebnih podatkov 
- dilema o predajanju informacij, ne želiš, da bi na drugi 
šoli preveč vedeli o otroku, po drugi strani pa moraš  
- treba se je sprijazniti s tem, da spremembe niso vidne 
takoj 
- ne prepoznajo vseh otrok s stisko 
- precep, ali izdati informacijo, če otroku obljubiš, da je 
zaupno 
- moraš ugotoviti, kdaj delaš na škodo otroku z vsemi 
prilagoditvami 
 

MNENJA IN ŽELJE SVETOVALNIH DELAVCEV GLEDE 
SPREMEMB IN IZBOLJŠAV PRI OBRAVNAVI OTROK S 

STISKAMI 
- dobro bi bilo, če bi imeli supervizijo na šoli 
- pri veliko primerih kot ŠSD ne veš kaj narediti 
- želi si imeti intervizijo, kjer bi si delili primere in 
mnenja 
- dolgotrajni postopki, da otrok pride do ustrezne 
pomoči 
- spremenila bi, da se starši ne bi počutili tako ogrožene 
- ne povedo, kakšne težave ima otrok, ko se vpiše v prvi 
razred in traja leto ali dve, da šola ugotovi nekaj, kar so 
starši vedeli že od začetka 
- še vedno premalo preventive in promocije 
- želeli bi si več takih vsebin 
- problem v prepričanju učitelja 
- morali bi delati na prepričanjih, prioritetah in 
vrednotah 
- pri teh normativih nimaš pristnega stika z vsemi 25 
otroki 
- veliko težav bi rešili, če bi bili razredi manjši 
- težko speljati vse stvari, če imaš na šoli enega 
socialnega delavca po normativu 
- šolsko svetovalno službo bi bilo potrebno urediti na 
nivoju države 
- vsi so preobremenjeni 
- lahko bi bilo manj pretočno in manj birokratsko 
- potrebno bi bilo povečanje normativov, če želiš 
preprečiti stiske 
 

Slika 13: Izzivi, dileme, 
mnenja in želje 
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IZZIVI IN DILEME, S KATERIMI SE SVETOVALNI DELAVCI SREČUJEJO PRI DELU 
Z OTROKI S STISKAMI 
 
Tekom pogovorov z intervjuvanimi osebami sem zaznala kar nekaj izzivov oz. dilem, s 
katerimi se intervjuvanci pri svojem delu z otroki s stiskami soočajo. ŠSD1 predstavlja veliko 
dilemo to, kdaj s svojo prisotnostjo poseči v zasebnost otroka in v njegove odnose, saj meni, 
da je tanka meja med tem, kdaj je potrebno, da se šolski svetovalni delavec vključi, in kdaj je 
otrok zmožen stisko preseči sam. Prav tako se sooča z dilemo, kaj narediti, če starši otroka, ki 
ima duševno stisko, ne dovolijo, da šolska svetovalna služba z njim dela, kljub temu da je to 
naloga in odgovornost šolske svetovalne službe oz. da so etično zavezani k reševanju stisk. 
Pravi tudi, da je včasih v dilemi zaradi novega zakona o varstvu podatkov, saj delo z otrokom 
s stisko vključuje tudi vsakodnevno predajanje informacij, za katero pa potrebuješ soglasje 
staršev. Če se starš s tem ne strinja, informacij ne bi smel predati naprej, kljub temu da so 
lahko le-te za nekatere druge osebe ključne. Izpostavlja tudi to, da šolski svetovalni delavci po 
zaključku študija nimajo veliko praktičnih izkušenj, prav tako pa na delovnem mestu šolskega 
svetovalnega delavca ni konkretnih smernic za delo, zaradi česar se mnogokrat znajdejo v 
dilemi, kako ukrepati in podobno.  
Tudi ŠSD2 opisuje podobno dilemo s tem, ko pravi, da nima toliko znanja, da bi lahko 
obravnavala vse duševne motnje, ki jih imajo učenci, zaradi česar včasih ne ve, kako ravnati 
in delati z otrokom. ŠSD3 kot dilemo opisuje to, da šolski svetovalni delavci pogosto ne vedo, 
ali delajo prav ali narobe, saj spremembe in izboljšave pri otroku niso vidne takoj, ampak je 
potrebno veliko časa. Pravi, da je največja nagrada za njegovo delo to, da se otroci vračajo 
nazaj na osnovno šolo in poročajo o tem, koliko podpore in vzpodbud so dobili od njega v 
času njihovega šolanja. Tudi ŠSD4 delo šolskega svetovalnega delavca opisuje kot »tek na 
dolge proge«. Redko se zgodi, da so stiske hitro rešljive in rezultati vidni takoj, največkrat pa 
se s stisko borijo skozi celotno osnovno šolo. Izpostavlja še dilemo prenosa informacij o stiski, 
saj otrokom v svetovalnem odnosu obljubi, da bojo stvari ostale zaupne, po drugi strani pa je 
etično zavezana, da informacije posreduje naprej, če ugotovi, da je otrok kakorkoli ogrožen. 
ŠSD3 pa izpostavlja tudi to, da na šoli ne prepoznajo vseh otrok s stisko in da ne moreš vedno 
vseh stisk rešiti, ne glede na entuziazem in voljo, ki ju imaš. Pravi, da se je s tem potrebno 
sprijazniti.  
 
 
MNENJA IN ŽELJE SVETOVALNIH DELAVCEV GLEDE SPREMEMB IN IZBOLJŠAV 
PRI OBRAVNAVI OTROK S STISKAMI 
 
Šolski svetovalni delavci so z menoj delili različna mnenja glede svojega dela z otroki s 
stiskami in kaj si želijo, da bi bilo drugače oz. boljše. Vsak izmed šolskih svetovalnih 
delavcev izpostavlja različne stvari. ŠSD1 pravi, da bi si želela na šoli imeti supervizijo ali 
intervizijo, kjer bi si šolski svetovalni delavci med seboj izmenjevali primere, izkušnje in 
mnenja. Na tak način bi lahko dobila potrditev o svojem delu in nekatera nova znanja o 
načinih dela, metodah, ki bi jih lahko uporabila v prihodnosti.  
ŠSD2 moti, da so postopki obravnavanja otrok z duševnimi stiskami v zunanjih strokovnih 
institucijah za duševno zdravje otrok zelo dolgotrajni. Pravi, da lahko traja leto ali dve, da 
otrok pride do obravnave, kar je nesprejemljivo, saj se otrok v času osnovne šole najbolj 
razvija in mu vsak mesec pomeni veliko. Ko šola oceni, da otrok potrebuje zunanjo strokovno 
pomoč, do nje, žal, ne pride takrat, ko bi jo potreboval. Poleg tega bi spremenila tudi odnos 
staršev do šolske svetovalne službe. Pravi, da se starši velikokrat počutijo ogrožene in ne 
povedo, kakšne stiske ima otrok, že takoj, ko ga vpišejo v šolo. Namesto tega šola ugotavlja, 
kaj je z otrokom narobe in po nekaj letih pri do ugotovitve, ki so jo starši poznali že na 
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začetku.  
ŠSD4 pravi, da je na šoli še vedno premalo promocije duševnega zdravja in preventive 
duševnih stisk in da si želi še več takih vsebin. Tudi ona izpostavlja dolge čakalne dobe pri 
zunanjih institucijah, kot je npr. Svetovalni center, kamor nekatere izmed otrok z duševno 
stisko tudi napotijo. Problem se ji zdi tudi to, da nekateri učitelji pravijo, da duševnim stiskam 
ne namenjajo pozornosti, ker nimajo znanja in časa. Sama je mnenja, da so takšna prepričanja 
napačna in da bi morali več poudarka dati temu, da ta prepričanja, vrednote in prioritete 
učiteljev spremenijo.  
ŠSD5 se pri izpostavljanju problemov in želja, ki jih ima, osredotoča bolj na sistemsko raven. 
Pravi, da je v razredu preveč učencev in zato učitelj nima stika z vsemi. Njeno mnenje je, da 
bi lahko veliko stisk pri otrocih rešili, če bi bili razredi manjši. Poleg tega izpostavlja še željo 
po povečanju normativa zaposlenih v šolski svetovalni službi, kar bi bilo potrebno urediti na 
nivoju države. Pravi, da so šolski svetovalni delavci preobremenjeni in da je težko izpeljati 
zastavljene cilje, če je na šoli en svetovalni delavec. Po njenem mnenju bi s spremenjenim 
normativom stvari potekale bolj pretočno in lahko bi preprečili več stisk.  
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3.4.2 Analiza intervjujev z učitelji 
 
V procesu analize intervjujev z učitelji sem izpeljala 3 glavne kategorije, ki jih bom 
predstavila v nadaljevanju. Tako kot pri analizi intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavci, so 
pri vsaki kategoriji  predstavljene pripadajoče kode drugega reda s primeri iz intervjujev. 
Kategorije so označene s krepkim tiskom, kode drugega reda pa so podčrtane.  
 
1. kategorija: Prepoznavanje in razumevanje duševnih stisk  
Ta kategorija se nanaša na to, katere osebe prepoznajo duševne stiske pri učencih; kaj so po 
mnenju učiteljev vzroki, ki vplivajo na to, da se duševne stiske pojavijo; kateri so tisti znaki in 
vedenja, ki po mnenju učiteljev kažejo na to, da ima otrok duševno stisko in koliko pozornosti 
učitelji namenjajo duševnim stiskam pri otrocih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPOZNAVANJE IN 
RAZUMEVANJE DUŠEVNIH 

STISK PRI OTROCIH IN 
MLADOSTNIKIH  

Znaki in vedenje, ki kažejo na stisko 
- kot razrednik zazna stiske otroka takrat, ko se otrok umika, se 
drži zase, ni razigran, izraža neko žalost, nezainteresiranost, 
odsotnost, ne izraža čustev tako kot ponavadi 
- imajo otroke, ki se samopoškodujejo, kar smatra kot akutno 
stisko 
- nenavadno, odklonilno, agresivno vedenje, popuščanje v šoli, 
odsotnosti, psihosomatske težave (glavoboli, bolečine v trebuhu), 
panični napadi 
- otroci ne povedo o tem, da doživljajo stisko, ampak nakažejo z 
vedenjem 
- zelo introvertirani, iščejo pozornost, so glasni, »kaj ušpičijo« 
- primer učenca, ki se je norčeval s hrano, to je bil pri njem znak 
stiske 
- zamišljeni, odtujeni, ne sodelujejo 
- otrok je zaprt vase, introvertiran, težko se izraža 
- ob starejših učencih, krikih, glasnem dretju plane v jok 
- niso vedeli, zakaj joče, po nekem času ji je otrok povedal, da se 
boji 
- slabši učni uspeh  
 
 
 

Osebe, ki prepoznajo stiske  
- nekateri učenci pridejo sami in povedo, kaj jih muči, še 
posebej njeni, saj je razredničarka  
- informacijo o stiski je zvedela od starša 
- prišel oče in povedal, kaj se dogaja 
- kot razrednik zazna stiske otroka 
- ko opazi drugačno vedenje, pristopi do otroka 
- niso vedeli, zakaj joče, po nekem času ji je otrok 
povedal, da se boji 
- otroke s stiskami največ opaža svetovalna služba v 
sodelovanju z učitelji, ostalimi strokovnimi delavci 
- to ni tema, za katero bi rekli, da se koga ne tiče 
- noben ne gre mimo 
- otroci največkrat sami povedo, da so v stiski 
- v letošnjem letu še ni imela primera, da bi starš sam 
povedal o otrokovi stiski 
- večkrat povedo otroci in potem pri starših preverja, kaj 
se dogaja in jim nudi tudi svojo oporo 
 

Vzroki, ki vplivajo na nastanek stiske 
- doživljala psihično nasilje s strani vrstnikov 
- hude stiske zaradi učnega neuspeha in pritiskov oz. pričakovanj 
staršev  
- ponavadi gre za vrstniško nasilje 
- v njeni karieri so imeli samo dvakrat primer družinskega nasilja 
- vrstniškega nasilja je veliko, lahko je fizično ali psihično 
- največ stisk izhaja iz družinskega okolja 
- ločitve se poznajo na otrocih 
- problem takrat, ko se starši ne razumejo in to prenašajo na 
otroke 
- kjer so bile nasilne situacije, prepovedi približevanja, nasilje do 
starša ali otroka, v takih primerih pa otrok ima znake stiske 
- največkrat so problem pri učencih prvega razreda ločitve 
- kar nekaj otrok ima stiske zaradi domačega okolja 
- največkrat za stisko kriva ločitev staršev 
- otroci ločitve ne razumejo, njihova največja želja je, da bi bila 
skupaj  
 
 

Namenjanje pozornosti duševnim stiskam 
- tematika duševnih stisk se ji zdi zelo pomembna 
- stiska je lahko hitro prikrita, če nanjo niso pozorni  
- zdi se ji, da so kot kolektiv kar pozorni  
- če vidijo, da se nekaj dogaja, reagirajo 
- nekateri učitelji so bolj socialno naravnani, nekateri pa niso 
toliko 
- večinoma ne gre nobeden mimo stiske 
- zase pravi, da stiske res kar prepozna 
- meni, da ima čut za otroke in hitro opazi, da se nekdo čudno 
vede in da ga nekaj muči 
- težko je v samem procesu pouka voditi pouk in zraven še 
raziskovati, kaj se pri določenih učencih dogaja 
- pomembno se ji zdi, da so otroci v stiski videni in na to takoj 
opozori ljudi, ki naj bi jim pomagali 
- v prvi vrsti odvisno od učitelja, ali bo ob videni stiski priskočil na 
pomoč, ali pa jo bo spregledal oz. ob tem zamižal  
- to ji vzame veliko časa, vendar se s stiskami vseeno ukvarja 
 

Slika 14: Prepoznavanje 
in razumevanje duševnih 
stisk – učitelji 
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OSEBE, KI STISKE PREPOZNAJO 
 
V intervjujih učitelji največkrat omenjajo, kako so duševne stiske pri otrocih prvi opazili sami, 
kar pomeni, da so le-ti pomembni za prepoznavanje stisk. Poleg učiteljev so osebe, ki 
prepoznajo stisko pri sebi, otroci. U1 in U5 sta izpostavili, da nekateri učenci sami poiščejo 
stik z učiteljem in povedo, kaj se dogaja in kaj jih muči. U1, ki je razredničarka 8. razreda, 
pove, da do nje s stisko pridejo predvsem njeni učenci in ne učenci ostalih razredov. U3, ki pa 
je razredničarka 1. razreda, opisuje, da mlajši učenci niso tako verbalno močni in še ne znajo 
ubesediti svoje stiske, zaradi česar je potrebovala več časa, da je ugotovila resno stisko pri 
enem izmed učencev. Nekateri izmed učiteljev omenjajo, da informacije o otrokovi stiski 
dobijo prek staršev. U1 omenja primer otroka z dolgotrajno bolnim staršem, ki je prišel v šolo 
in ji sam povedal, kakšna je situacija in kako to na otroka vpliva. U4 poudarja, da so vsi na 
šoli pozorni na stiske, vendar jih največkrat opazi šolska svetovalna služba v sodelovanju z 
učitelji. U4 pravi, da to ni tema, ki se koga ne bi dotikala in da imajo na šoli pravilo, da ob 
stiski ne gredo mimo.  
 
 
ZNAKI IN VEDENJE, KI KAŽEJO NA STISKE 
 
Pri obravnavanju otrok z duševnimi stiskami šolskim svetovalnim delavcem s svojimi 
opažanji in informaciji pomagajo učitelji, ki z otroki preživljajo večji del dneva. Intervjuvane 
osebe različne znake in vedenja, ki kažejo, da ima otrok duševno stisko po navadi dobro 
prepoznavajo. Opažajo tako izstopajoča, moteča vedenja, kot tudi introvertiranost otroka. 
Med izstopajočimi in motečimi vedenji po opažanjih U1 prevladuje to, da je otrok »glasen« in 
na takšen način išče pozornost. Omenja tudi primer učenca, ki se je dalj časa norčeval s hrano, 
kar je bil pri njem znak stiske, saj so poznali družinsko ozadje učenca. U3 pravi, da so 
izstopajoča in hitro opazna vedenja npr. nasilno vedenje, čustveno-vedenjski izbruhi in jok. 
U4 omenja tudi razna odklonilna vedenja, U5 pa poudarja še to, da otroka malenkost vrže iz 
tira oz. da njegova reakcija ne ustreza pričakovani, ter nervozo oz. živčnost.  
Vse intervjuvane osebe pa so pri svojem delu zelo pozorne na nenadno introvertiranost otroka 
v času pouka. U1 in U3 omenjata, da je znak stiske lahko zamišljenost, odtujenost otroka, da 
v času pouka ne sodelujejo in so zaprti vase. Obe učiteljici poudarjata, da je lahko tudi slabši 
učni uspeh oz. popuščanje v šoli, znak duševne stiske. Tudi U2 opisuje prepoznavanje 
introvertiranosti otroka: »Kot razrednik zaznam stiske takrat, ko se otrok začne umikati, se 
zase drži, ni razigran, izraža neko žalost, je nezainteresiran, odsoten ali pa ne izraža čustev 
tako kot po navadi.« U1 se zdi zaskrbljujoče to, da je otrok izoliran od ostalega razreda in 
nima prijateljev.  
Poleg izstopajočega, motečega vedenja in introvertiranosti dve intervjuvani osebi opisujeta 
tudi telesne znake stiske. U2 omenja primere otrok, ki imajo na telesu vidne znake 
samopoškodovanja, kar smatra kot akutno duševno stisko in reagira takoj. U4 pa omenja 
primere paničnih napadov pri osnovnošolskih otrocih in psihosomatskih težav, kot so npr. 
dolgotrajni glavoboli, bolečine v trebuhu, slabost in drugi telesni znaki.  
 
 
VZROKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK STISKE 
 
Vzroki, ki vplivajo na nastanek stiske pri otrocih, so glede na opravljene intervjuje zelo 
različni. U1 in U4, ki sta razredničarki zadnje triade, ter U2, ki je razredničarka v drugi triadi, 
izpostavljajo vrstniško nasilje (psihično in fizično) kot najbolj pogost vzrok za nastanek 
duševne stiske pri učencih. U1 poleg vrstniška nasilja omenja tudi hude stiske zaradi slabega 
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učnega uspeha oz. učnega neuspeha in hkrati visokih pričakovanj s strani staršev. Takšni 
učenci so pod hudim pritiskom in če so v takšni situaciji dalj časa, ne zmorejo več 
funkcionirati. Za razliko od U2, ki pravi, da so imeli v njeni karieri na šoli le dva primera 
družinskega nasilja, pa U3 in U5 zaznavata več takšnih situacij. U3 z družinskim nasiljem 
povezuje tudi različne situacije, ki prav tako negativno vplivajo na otrokovo duševno zdravje, 
kot je npr. prepoved približevanja, postopki na sodišču, uživanje alkohola in druge. Eden 
izmed bolj pogostih vzrokov za nastanek duševnih stisk so glede na opravljene intervjuje tudi 
ločitve. U3 pravi, da ima v njenem razredu v letošnjem šolskem letu kar polovica vseh otrok 
ločene starše. Za otroka je hud šok, ko starša nista več skupaj, saj je enako navezan na oba in 
se ni pripravljen soočiti s selitvijo, odsotnostjo enega starša in drugimi posledicami, ki jih 
ločitev prinaša. U3 izpostavlja, da pri nekaterih otrocih ločitev ne povzroča stiske, saj imajo 
starši kljub ločitvi sprejete dogovore in ima otrok stike z obema staršema. Stiska pa se pojavi 
takoj, ko se starši ne razumejo in to prenašajo na otroka, ki se konfliktov ne zmore ubraniti.  
U5 omenja povezavo med stiskami, ki prihajajo iz družinskega okolja in učnim uspehom 
otroka. Intervjuvanka pravi, da je otrok zaradi npr. ločitve v času pouka v skrbeh, se odklaplja, 
ne posluša. Zato dobi posledično tudi manj znanja, kar se mu lahko pozna na slabem učnem 
uspehu, ki pa stisko še poglablja. Intervjuvanka zato takšne stiske primerja z učinkom domine, 
ker se vse poruši.  
 
 
NAMENJANJE POZORNOSTI DUŠEVNIM STISKAM  
 
Ena izmed pomembnih tematik, ki je bila izpostavljena v vseh intervjujih, je, koliko 
pozornosti učitelji namenjajo duševnim stiskam pri učencih. Vse intervjuvane osebe pravijo, 
da se jim zdi tematika duševnih stisk zelo pomembna in da so pozorne na znake stiske in 
odstopajoča vedenja pri otrocih in da se v primeru opažene stiske tudi nemudoma odzovejo. 
Nekatere izmed intervjuvank (U1, U2 in U5) izpostavljajo, da je namenjanje pozornosti 
stiskam predvsem odvisno od vsakega posameznika. U2 pravi: »Imamo takšne in drugačne. 
Eni smo bolj socialno naravnani, eni pa niso toliko. Ampak večinoma ne gre nobeden mimo.« 
Tudi U5 poudarja: »V prvi vrsti je pa od učitelja odvisno ali bo ob videni stiski priskočil na 
pomoč ali pa bo ob tem zamižal oziroma spregledal.« Večina intervjuvank omenja, da imajo 
zaradi narave svojega dela možnost, da zaznajo vse, kar se v razredu oz. na šoli dogaja, saj so 
cel dan z otroki. Nasprotno pa U3 izpostavlja, da je težko v samem procesu pouka tako voditi 
pouk in zraven še raziskovati, kaj se pri določenih učencih dogaja. U5 ukvarjanje s stiskami 
pri učencih vzame veliko časa, vendar se z njimi vseeno ukvarja. Pravi, da so nekateri učitelji 
na šoli samo zato, da izobražujejo, njej pa je pomembno, da so otroci veseli, srečni in duševno 
zdravi.  
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2. kategorija: Delovanje in odzivanje učiteljev na duševne stiske pri učencih 

V to kategorijo umeščam različne kategorije drugega reda, ki se nanašajo na to, kako se 
učitelji odzovejo oz. kaj naredijo ob zaznani duševni stiski pri otroku. Kategorija zajema teme, 
kot so individualen pogovor z učencem, ki je najpogostejši odziv učitelja ob stiski; kako 
učitelji upoštevajo stisko pri otroku in njegove potrebe; kako sodelujejo s šolsko svetovalno 
službo; kako sodelujejo z učitelji, vodstvom, starši otroka in z zunanjimi institucijami, ter 
drugi odzivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELOVANJE IN ODZIVANJE 
UČITELJEV NA DUŠEVNE 

STISKE PRI UČENCIH  

Individualen pogovor z otrokom  
- ko stisko opazi, se najprej skuša z učencem individualno 
pogovoriti 
- ponavadi so otroci pripravljeni sodelovati na individualnem 
pogovoru z učiteljico 
- včasih se težava reši takoj, ena na ena 
- odvisno za kakšno težavo gre in kako močno je 
zakoreninjena  
- ko opazi drugačno vedenje, pristopi do otroka, ga vpraša, 
kako je in če je vse v redu 
- enako naredi tudi za otroka v stiski, ga povabi zgodaj zjutraj 
v šolo zato, da je lahko sama z njim 
- tako ima več časa in manevrskega prostora, da ji pove, kaj se 
dogaja 
- otroci lažje povedo stvari 1 : 1 kot pa v skupini 
- z otrokom se skuša najprej sama pogovoriti, če si otrok to 
želi 
- zdi se ji ključno zaupanje med otrokom in učiteljem 
- najprej individualen pogovor 
- stiske poskuša s pogovorom rešiti sama, če vidi, da gre bolj 
za trenutno stanje, kot za dalj trajajoče 
- otroci ji radi sami povedo, kaj se dogaja in če so v stiski 
 

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo 
- s svetovalno službo sodeluje tako, da jih vpraša za mnenje 
- v primeru situacij, ko ne ve, kako odreagirati in kaj narediti 
- nima problemov s sodelovanjem z njimi 
- šolska svetovalna služba ima veliko kompetenc, ki so drugačne 
od teh, ki jih ima ona kot učiteljica 
- sodelovanje s šolsko svetovalno službo se ji zdi zelo pomembno 
- s starši vedno naredi sestanek pri psihologinji in skupaj razvijajo, 
kaj se dogaja 
- povabi psihologinjo, da pripravi socialne igre, ki jih izvaja enkrat 
na teden 
- ko ugotovijo, da se nekaj dogaja, stopijo takoj v stik s svetovalno 
službo, šolska svetovalna služba s starši in skupaj naredijo načrt, 
kako otroku pomagati 
- delovanje šolske svetovalne službe je zanjo izrednega pomena, 
poteka pa po večini individualno z učencem 
- z njimi nenehno sodeluje 
- v primeru družinskega nasilja se takoj obrne na šolsko 
svetovalno službo 
- svetovalni delavki sta ji v pomoč in jo pri njenih opažanjih 
podpirata 
 
 
 

Sodelovanje z drugimi učitelji in vodstvom  
- sklicala tudi že sestanek učiteljskega zbora 
in z vsemi delila informacije o tem, kaj se 
dogaja 
- če vidijo, da se nekaj dogaja, reagirajo in se 
učitelji med seboj pogovarjajo o tem 
- skliče se učiteljski zbor, pogovarjajo pa se 
tudi v času odmorov 
- včasih učitelji pristopijo do nje kot 
razredničarke in povedo, da so opazili pri 
njenih učencih drugačno obnašanje, nato to 
preverijo 
- dobivajo se glede na triado, kamor otrok 
spada oz. glede na aktiv 
skliče učiteljski zbor, da vsi dobijo 
informacije, da se z otrokom nekaj dogaja 
- dobro je, da imaš za seboj tudi vodstvo, ki 
te podpira 
- učitelji na razredni stopnji se ne povezujejo 
med sabo, to je bolj na predmetni stopnji 
- največjo navezavo imajo z učiteljicami 
podaljšanega bivanja 
 
 
 

Sodelovanje s starši otrok z duševnimi 
stiskami 

- ko dobi več informacij še od ostalih 
učiteljev, pokliče starše in preveri, kaj se 
dogaja 
- starši veseli, da otrok dobi podporo s 
strani šole 
- opazuje naprej, če vidi, da se otrok še 
vedno vede drugače, pokliče starše 
- pri bolj akutnih primerih pa učitelj vedno 
sodeluje pri reševanju stiske skupaj s starši 
- nekateri starši so zelo pripravljeni 
sodelovati s šolo 
- nekateri starši se uprejo in iščejo pomoč 
drugje 
- nekateri potrebujejo zunanjega krivca za 
otrokovo počutje 
- v primeru, da so starši pripravljeni 
sodelovati, potem se v večini primerov 
stiske rešijo 
- odvisno od tega kakšni so starši in za kaj 
se gre 
 
 
 

Upoštevanje stisk in potreb otroka 
- otrokom s stisko tekom dneva 
preusmeri pozornost s tem, da jim dodeli 
kakšno pomembno nalogo, kot je to, da 
pomagajo kakšno stvar razdeliti, da grejo 
večkrat po malico, da se jim ne pusti, da 
so v svojem svetu 
- z otrokom naredijo največ, kar lahko v 
okviru pouka in dopolnilnega pouka 
- prilagoditve ocenjevanja in druge 
prilagoditve tekom pouka so tisto glavno, 
kar lahko naredi kot učiteljica 
- trudi se, da sama ne povzroča dodatnih 
stisk pri otroku 
- noče se vpletati v družinske težave, 
ampak usmerja moči v to, da pomaga 
otroku, ko je v šoli 
- najbolj se trudi, da se imajo dobro v 
času šole, da jim ne povzroča še 
dodatnega stresa 
 

Slika 15: Delovanje 
in odzivanje 
učiteljev na stiske 
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INDIVIDUALNI POGOVOR Z OTROKOM 
 
Najpogostejši odziv učitelja ob opaženi otrokovi stiski oz. znakih le-te je, da se skuša z njim 
pogovoriti na štiri oči in ugotoviti, kaj se z otrokom dogaja. Intervjuvane osebe pravijo, da se 
lahko z otrokom pogovorijo takrat, ko se je ta pripravljen pogovoriti, drugače ne gre. U3 o 
svojih izkušnjah pogovora z otroki pravi: »Se zelo rada pogovorim, če otrok želi o tem 
govoriti. Recimo, en deček ne želi in potem ne moreš iz njega čisto nič dobiti. Tudi ko začne 
jokati, to traja lahko tudi pol ure, preden sploh pove, zakaj joka. Enkrat, da pogreša mamico, 
ker nima več stikov z njo in tako naprej. Se pa, ja, najprej pogovorim z otroki, če se le da na 
samem, vzamem tudi koga ven, če bi se želel pogovoriti.« 
Intervjuvane učiteljice izpostavljajo, da se na otrokovo stisko odzivajo glede na to, za kakšno 
stisko gre in kako močno je zakoreninjena. U5 pove: »Na začetku poizkušam s pogovorom 
stvari rešiti sama, še posebej, če vidim, da gre za neko trenutno stanje, ki ne traja že dalj časa. 
Kajti prvo želim otroka spoznati, da vidim, kakšna je zgodba v ozadju. Če pa opazim, da se 
nek vzorec ponavlja, se pa prvo obrnem na starše že na mesečnih govorilnih urah in kasneje 
tudi šolsko svetovalno službo.« Učiteljice kot prednosti individualnega pogovora z otrokom 
izpostavljajo, da otroci lažje povedo stvari ena na ena kot v večji skupini otrok, hkrati pa ima 
učitelj več časa in manevrskega prostora za raziskovanje duševne stiske. Da bi otroci 
spregovorili, U2 in U3 izpostavljata pomembnost zaupanja med učiteljem in učencem. Če 
učenec zaupa učitelju, potem se večkrat obrne nanj po pomoč. Intervjuvani osebi, ki sta 
razredničarki starejših razredov (U1 in U4), pravita, da se pogosto zgodi, da učenci sami 
zaprosijo za individualni pogovor pri učitelju zaradi osebne stiske. Starejši učenci znajo bolje 
ubesediti svojo stisko, zato je individualni pogovor z njimi bolj učinkovit.  
 
 
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO  
 
Iskanje pomoči pri šolski svetovalni službi in sodelovanje z le-to ob opaženi duševni stiski pri 
otroku je stalna praksa učiteljic, s katerimi sem opravila intervjuje. Učiteljice najpogosteje 
stopijo v stik s šolsko svetovalno službo, ko ugotovijo, da ima otrok duševno stisko, ki ni 
kratkotrajna, ampak opažajo, da je stiska poglobljena, ogroža otrokov razvoj in da je same z 
individualnim pogovorom z učencem niso zmožne odpraviti. Pri šolskih svetovalnih delavcih 
iščejo pomoč, kako naprej, jih vprašajo za mnenje, kako otroku pomagati ipd. U1 pravi: » Jaz 
s šolsko svetovalno službo sodelujem največkrat tako, da grem kar vprašat za mnenje. Če je 
kakšna taka situacija, ko ne vem, kako odreagirati oz. kaj narediti, potem grem kar vprašat 
psihologinjo, ja. Nimam problemov s tem.« Intervjuvanka omenja, da ima s šolsko svetovalno 
službo pozitivne izkušnje, saj je vedno dobila »support«, ki ga je potrebovala, kar pripomore 
k temu, da pri njej išče pomoč brez zadržkov. Nekatere izmed intervjuvanih oseb (U3, U5) 
pravijo, da ob določenih situacijah pomoč šolske svetovalne službe poiščejo takoj, v tistem 
trenutku. To je predvsem v primerih nasilja, tako vrstniškega kot tudi družinskega.  
 
Nekatere intervjuvane osebe poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi za vzpostavitev stika 
s starši otroka z duševno stisko. Nekateri starši ne hodijo na govorilne ure, zavračajo opažanja 
učiteljev glede duševne stiske pri otroku in si ne želijo sodelovanja s šolo, zato se učitelji 
obrnejo na šolsko svetovalno službo. Tudi v primerih, da starši pristanejo na sodelovanje s 
šolo, je nekaterim učiteljem prav tako lažje vzpostaviti stik z njimi prek šolske svetovalne 
službe. U1, U2, U3 in U4 poročajo o skupnih sestankih s starši in svetovalno službo glede 
otroka s stisko, ki jih zaradi povoda učiteljev organizira šolska svetovalna služba. U2 pravi, da 
se na takšnih sestankih ugotavlja vzroke stiske in skupaj naredijo načrt, kako otroku pomagati. 
Ena izmed stalnih praks sodelovanja s šolsko svetovalno službo v primerih dela z otrokom, ki 
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ima duševno stisko, je tudi ta, da učitelji s pomočjo šolske svetovalne službe skličejo 
učiteljski zbor z namenom, da vsi učitelji dobijo informacije o otrokovi stiski. U2 o tem pravi: 
»Potem se naredi ta sestanek z učitelji, ki tega otroka učijo, in potem se preda določene 
informacije, strategije, kako naprej. Večinoma to psihologinja dela.« Tudi U4 poudarja, da se 
skliče učiteljski zbor in potem s pomočjo šolske svetovalne službe preda informacije drugim 
učiteljem, da se z otrokom nekaj dogaja. Samo intervjuvana oseba U5 omenja sodelovanje z 
zunanjimi strokovnimi institucijami prek šolske svetovalne službe. U5 omenja, da je s 
pomočjo šolske svetovalne službe kontaktirala Center za socialno delo, saj je imel en izmed 
njenih učencev hude duševne stiske zaradi družinskega nasilja. Skupaj s šolsko svetovalno 
delavko sta potem napisali poročilo o otroku, ki pa zajema samo opažanja glede šolskega dela. 
Ista intervjuvanka pravi, da je prek šolske svetovalne službe dobila tudi obisk iz 
zdravstvenega doma. Na šolo je prišel tim specialnih pedagoginj, ki je na skupnem sestanku s 
šolsko svetovalno službo učiteljici pomagal pri nasvetih za delo z eno izmed njenih učenk. 
»Sodelovanje učiteljev z zunanjimi strokovnimi institucijami je možno prek šolske svetovalne 
službe, vendar pa so takšni primeri redki in ne gre za stalno prakso,« pravi U5. Vse 
intervjuvane osebe trdijo, da se jim zdi sodelovanje s šolsko svetovalno službo izrednega 
pomena, saj pri šolskih svetovalnih delavcih dobijo podporo in pomoč, ki jo potrebujejo.  
 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI UČITELJI IN VODSTVOM  
 
Sodelovanje z drugimi učitelji in vodstvom v primeru dela z otroki s stiskami je pogosto. 
Sodelovanje in medsebojno izmenjevanje informacij je zelo pomembno, saj se velikokrat 
zgodi, da drugi učitelji poročajo razredniku svoja opažanja o odstopajočem vedenju katerega 
izmed učencev. To lahko potrdi opažanja razrednika ali pa ga spodbudi, da je tudi sam bolj 
pozoren na določenega učenca in potem reagira naprej. Intervjuvane osebe pravijo, da se 
največkrat z drugimi učitelji o stiski otroka pogovarjajo »neformalno«, v času odmorov, pri 
čemer si izmenjujejo izkušnje in si na tak način pomagajo ter si nudijo medsebojno podporo.  
 
Ko so sumi za otrokovo duševno stisko dokončno potrjeni, vse intervjuvane osebe poročajo o 
sklicu učiteljskega zbora, zato da se informacije o stiski delijo tudi med ostale učitelje. U2 
pravi, da se takšni sestanki po navadi organizirajo glede na triado, kamor otrok spada. »Zdaj 
tako, če otrok obiskuje 1. triado, se dobijo učitelji prve triade. Če otrok obiskuje 2. triletje, 
torej 4., 5. oz. 6. razred, se potem dobimo ali aktiv 4. in 5. razredov ali pa aktiv tudi 6. 
razredov. Gre za to, da se ločujemo po triadah oz. aktivih. Običajno tak sestanek vodi 
psihologinja, ki že opravi razgovor z otrokom, s starši. Potem se naredi ta sestanek z učitelji, 
ki tega otroka učijo in potem se preda določene informacije, strategije, kako naprej,« pravi 
U2. U5 za razliko od ostalih učiteljic izpostavlja, da je povezovanje med učitelji bolj pogosto 
na predmetni stopnji kot na razredni, kjer uči sama. Učitelji razredne stopnje se največkrat 
povezujejo z učitelji podaljšanega bivanja, ki so poleg razrednikov edini, ki so v 
vsakodnevnem stiku z otrokom. Prav tako je U5 edina od učiteljic, ki poudarja, kako 
pomembno je, da imaš kot učitelj pri delu z otrokom z duševno stisko podporo vodstva. Pravi, 
da gre za delo, pri katerem je potrebno sprejemati različne odločitve, s katerimi se učitelji 
drugače ne srečujejo vsak dan in zato je dobro, da nekdo stoji za tvojimi odločitvami in te 
vodi v samem procesu.  
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SODELOVANJE S STARŠI OTROK Z DUŠEVNIMI STISKAMI 
 
Ko učitelji opazijo, da ima otrok duševno stisko, velikokrat najprej sami vzpostavijo stik s 
starši tako, da jih pokličejo in povabijo v šolo na sestanek oz. jih kontaktirajo s pomočjo 
šolske svetovalne službe. Intervjuvane osebe poročajo, da imajo s starši otrok z duševnimi 
stiskami različne izkušnje. Nekateri starši pristanejo na sodelovanje, medtem ko ga drugi 
starši zavračajo. Intervjuvane osebe pravijo, da je to odvisno od tega, za kakšno duševno 
stisko gre, kakšno je družinsko okolje ter od tega, kakšne izkušnje sodelovanja s šolo imajo 
starši. U1 omenja dobro izkušnjo sodelovanja s starši: »Smo imeli že primer, da sem najprej 
klicala starše, ki so potem pristali na sodelovanje in smo naredili sestanek najprej s starši in 
potem s psihologinjo in učencem. Starši so potem veseli, ker otrok dobi podporo s strani 
šole.« U3 poudarja, da se v primeru, da so starši z njimi pripravljeni sodelovati, večina 
duševnih stisk pri otrocih reši. Da bi bilo sodelovanje uspešno, je po mnenju U3 potrebno 
vzdrževati neko raven dobre medsebojne komunikacije, ki omogoča skupno iskanje najboljših 
rešitev za otroka. Ista intervjuvanka pravi, da lahko starši stisko tudi zanikajo, s čimer potem 
nastane konflikt v interesih staršev in učitelja ter šolske svetovalne službe. U2 za 
nesodelovanje staršev pravi: »Eni se zelo uprejo, eni iščejo pomoč drugje in rabijo zunanjega 
krivca za otrokovo počutje.«  
 
 
UPOŠTEVANJE STISK IN POTREB OTROKA 
 
Tri od petih intervjuvanih učiteljic v pogovorih omenjajo, na kakšen način pri svojem delu 
upoštevajo duševno stisko pri otroku in kako se odzivajo na njegove potrebe. U3 s tem, ko 
otroku s stisko dodeli kakšno pomembno nalogo, kot so npr. deljenje učnih pripomočkov, 
prinašanje malice, brisanje table ipd., preusmeri pozornost tekom šolskega dne. S tem 
učiteljica prepreči, da bi bil otrok zaradi duševne stiske med poukom odsoten in »v svojem 
svetu«. Tudi U5 v času pouka skuša doseči, da se otrok med poukom ne »odklaplja«, ampak 
da je prisoten. Trudi se, da otroku s šolskimi obveznostmi ne povzroča še dodatnega stresa. 
U5 pravi, da je za otroka s stisko zelo pomembno, da se ima v času, preživetem v šoli, dobro 
in da mu šola predstavlja varovalni dejavnik. Za razliko od U3 in U5 pa U4 poudarja 
prilagoditve ocenjevanja kot glavni način upoštevanja otrokovih stisk. Pravi, da je to »tisto 
glavno, kar lahko naredi kot učiteljica«.  
 
 
DRUGI ODZIVI 
 
Nekatere izmed učiteljic v pogovorih izpostavljajo tudi druge odzive na otrokovo duševno 
stisko, ki jih ne morem umestiti v nobeno izmed že navedenih kategorij drugega reda. Enega 
izmed takih odzivov omenja U1, ki pravi, da je v primeru duševne stiske pri deklici, 
povzročene zaradi psihičnega in fizičnega nasilja s strani vrstnikov, sklicala izredno razredno 
uro, ne glede na urnik razreda. Hkrati je klicala tudi starše vseh učencev in s tema dvema 
odzivoma ustavila izvor duševne stiske. U2, ki je hkrati tudi mentorica prostovoljcev in 
vrstniških mediatorjev, kot odziv na opaženo duševno stisko pri otroku omenja povabilo k 
dejavnostim prostovoljstva in vrstniške mediacije. U2 o tem pravi: »In res poskušam vlačiti 
not' med njih te „osamelce“, ki sami ždijo med odmori, po pouku in pri katerih vidiš, da so v 
stiski ali pa veš, zaradi drugih učiteljev. In običajno otroci res zelo radi pridejo, ker jim je 
pomembno, da jih razumeš, priznaš, da imajo občutek, da so pomembni in to jim manjka, da 
so del šole, del skupine. Tako da sama res poskušam vleči otroke v to, tudi tiste, ki niso v 
mojem razredu.«  
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3. kategorija: Dejavnosti promocije duševnega zdravja in preventive duševnih stisk  
V tej kategoriji je omenjeno, kakšna je vloga učitelja pri izvajanju dejavnosti promocije 
duševnega zdravja in preventive duševnih stisk, ter katere dejavnosti, na kakšne teme, se s 
tem namenom na njihovi šoli izvajajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEJAVNOSTI PROMOCIJE 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN 

PREVENTIVE DUŠEVNIH STISK  

Vloga učitelja pri promociji in preventivi  
 
- o temah vezanih na duševno zdravje se pogovarjajo v času odmorov in razrednih ur 
- igre vlog v času razrednih ur 
- dela tudi s celotnim razredom v sklopu razredne ure, v primeru akutne zadeve pa takoj, ne 
glede na urnik 
- povabi psihologinjo, da pripravi socialne igre, ki jih izvaja enkrat na teden 
- prosi psihologinjo, da naredi sociogram  
- najbolj se ji zdi pomembno delati na zaupanju med učiteljem in učencem, ker takrat ji učenci 
kaj povedo 
- otrokom širijo obzorja tudi sami 
- v sklopu šole se veliko pogovarjajo o nenasilju 
- že takoj septembra prvim razredom dajo vedeti, da nasilja ne dovolijo, ne upoštevajo in ga takoj 
prekinejo 
- sama izvaja vaje čuječnosti kot orodje za premagovanje stresa pri otrocih  
- veliko se pogovarjajo in imajo različne igre 
- ravnajo se po knjigi Čudo, namenjajo pozornost različnim temam (nasilje, komunikacija …) 
- otroci se naučijo igre vlog, poslušanja, da se začutijo in vživijo drug v drugega 
 
 

Vrste in teme dejavnosti  
 
- različne delavnice na temo psihičnega in fizičnega nasilja 
- vključeni v projekt: Naša šola – varna šola, ki ga izvaja Društvo za preventivno delo  
- delavnice na aktualne teme, ki so pomembne za odraščanje vseh otrok 
- te delavnice se ji zdijo dobre in poučne 
- psihologinja naredi tudi sociogram in ugotavlja, kakšno je stanje v razredu 
- dejavnosti vrstniških mediatorjev potekajo enkrat na teden v sklopu interesne dejavnosti 
- v okviru šolske skupnosti organizirajo preventivne delavnice, na katere vabijo različne goste 
- pridejo iz Mladinskega sveta Slovenije delat delavnice o samopodobi 
- društvo Ključ pride predavat o temah vezanih na duševno zdravje 
- v prvem razredu še nimajo preventivnih delavnic 
- imajo razne preventivne delavnice in dejavnosti, ki jih izvaja ali svetovalna služba, ali pa zunanji 
izvajalci 
- v četrtem razredu imajo oddelčne skupnosti namenjene pridobivanju socialnih veščin 
- na urniku so vsak teden 
 

Slika 16: Dejavnosti promocije in 
preventive – učitelji 
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VLOGA UČITELJA PRI PROMOCIJI IN PREVENTIVI  
 
Učitelji imajo pomembno vlogo pri približevanju tematik vezanih na duševno zdravje oz. 
duševne stiske svojim učencem. Vse intervjuvane osebe največkrat promocijsko in 
preventivno delujejo skozi pogovore s svojimi učenci v času razrednih ur ter šolskih odmorov. 
Nekateri učitelji se o teh temah pogovarjajo zaradi kakšnega specifičnega dogodka, nekaterim 
se zdi ta tematika pomembna sama po sebi, spet drugi se pri pogovoru naslanjajo na določena 
gradiva, namenjena razrednim uram.  
U3, ki je razredničarka prvega razreda, pravi: »… se pa veliko pogovarjamo o nenasilju in si 
že septembra damo tak štart, da tega ne dovolimo, ne upoštevamo in to takoj prekinemo.« 
Nekatere izmed intervjuvanih učiteljic omenjajo tudi igranje socialnih iger na razrednih urah 
kot dobre preventivne dejavnosti. U4 pa za razliko od ostalih intervjuvanih oseb z otroki 
redno izvaja vaje čuječnosti, ki so odlično orodje za premagovanje stresa pri otrocih. U2 
otroke, ki spadajo v rizično skupino zaradi družinskega okolja in drugih razlogov, povabi v 
dejavnosti prostovoljstva in mediacije. Prav tako s svojimi učenci vsakodnevno gradi na 
zaupanju, ki njej predstavlja preventivni dejavnik. U2 prav tako omenja zanimiv primer 
preventivnega delovanja: »Ravno letos imamo en tak razred, kjer je veliko nasilja pa veliko 
žrtev, ki so hkrati tudi same nasilne. Zato sva se s psihologinjo odločili, da bova preventivno 
delovali. Tako da bomo imeli letos skupaj 4 razredne ure s takšnimi preventivnimi dejavnostmi, 
potem bova en mesec pustili, da mine brez teh ur, in v tem času bova opazovali rezultate in 
glede na rezultat, se bova odločali naprej, kaj bova naredili. Je pa vse treba spremljati sproti. 
Načrt je že tak, da se mi dobimo štirikrat, pa potem en mesec ne, ampak je možno tudi, da se 
bomo dobili večkrat, glede na situacijo, lahko pa že prej nehamo.« 
 
 
VRSTE IN TEME DEJAVNOSTI  
 
Intervjuvane osebe v pogovorih izpostavljajo različne promocijske in preventivne dejavnosti, 
ki jih imajo na njihovih šolah. U1 omenja projekt Naša šola – varna šola, Društva za 
preventivno delo, ki izvajajo različne delavnice na aktualne teme, ki so pomembne za 
odraščanje vseh otrok. U2 omenja delavnice o samopodobi otrok in mladostnikov, ki jih 
izvaja Mladinski svet Slovenije, in pa delavnice  vezane na duševno zdravje, ki jih izvaja 
društvo Ključ. Poleg omenjenih dejavnosti je izdelava sociograma stalna praksa na njihovi 
šoli, s katerim ugotavljajo razredno dinamiko. Tudi U4 in U5 omenjata različne dejavnosti, ki 
jih izvaja ali šolska svetovalna služba ali pa različni zunanji izvajalci. Za razliko od ostalih 
intervjuvanih oseb U3, ki je učiteljica prvega razreda, pravi, da v prvem razredu organiziranih 
promocijskih oz. preventivnih dejavnosti še nimajo, zato za približevanje teh tem otrokom 
skrbi sama.  
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3.4.3 Skupne ugotovitve  
 
Po končani analizi intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavci in z učitelji sem ugotovila, da 
se ne prepletajo in povezujejo samo kategorije posamičnih analiz med sabo, ampak da se 
pojavljajo tudi določene teme, ki so skupne obema skupinama intervjuvancev. V nadaljevanju 
bom tako predstavila najpomembnejše skupne teme, ki sem jih izoblikovala iz kod drugega 
reda in jih ponazorila v obliki tabel.  
 
Tabela 1: Prva skupna tema 
SKUPNA TEMA: OSEBE, KI PREPOZNAVAJO DUŠEVNE STISKE  PRI OTROCIH IN 

MLADOSTNIKIH 
Primerjava kod drugega reda: »osebe, ki prepoznajo stiske« (šolski svetovalni delavci) in 
»osebe, ki prepoznajo stiske« (učitelji).  

 

Šolski svetovalni delavci 
• največkrat duševno stisko pri otroku 
prepozna razrednik oz. učitelj, saj je vsakodnev-
no v stiku z otrokom  
• stisko otroci v določenih primerih pre-
poznavajo sami in se obrnejo na učitelja oz. 
šolsko svetovalno službo 
• stisko prepoznavajo šolski svetovalni 
delavci  
• starši pogosto opazijo odstopanja v ob-
našanju in znake stiske pri otrocih 
• starši svoja opažanja največkrat zaupajo 
razredniku  
 

Učitelji 
• kot razredničarke same zaznavajo stiske 
otrok 
• informacije o stiskah izvedo od staršev 
• nekateri učenci višjih razredov o stiski 
povedo sami, nato pa učitelji pri starših preverja-
jo, kaj se dogaja 
• otroke s stiskami opaža tudi šolska sve-
tovalna služba v sodelovanju z učitelji 
• stiske opažajo drugi učitelji in jim pride-
jo povedat  
• nihče ne gre mimo  

 

 
Prva tabela prikazuje primerjavo odgovorov šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev glede 
oseb, ki prepoznavajo duševne stiske učencih, kar je prva skupna tema obema skupinama. Iz 
tabele lahko razberemo, da so odgovori obeh skupin glede tega, kdo vse prepoznava duševne 
stiske, ujemajoči. Najpomembnejše osebe, ki tudi največkrat prepoznajo duševne stiske pri 
učencih, so glede na analizo rezultatov brez dvoma razredniki, saj le-ti s svojimi učenci 
preživijo največ časa, jih najbolje poznajo in zato tudi najhitreje opazijo znake in odstopajoče 
vedenje, ki kaže na to, da ima otrok duševno stisko.  
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Tabela 2: Druga skupna tema 
SKUPNA TEMA: ZNAKI IN VEDENJE, KI KAŽEJO NA DUŠEVNO STISKE PRI 

OTROCIH IN MLADOSTNIKIH  
Primerjava kod drugega reda: »znaki in vedenje, ki kažejo na stisko« (šolski svetovalni 
delavci) in »znaki in vedenje, ki kažejo na stisko« (učitelji). Odgovore sem zaradi lažje 
primerjave razdelila na izstopajoče vedenje, introvertirano vedenje in druge znake stiske.  
 
Šolski svetovalni delavci Učitelji 
Izstopajoče vedenje: 
• agresivnost 
• nemir 
• povečana notranja energija 
• iskanje pozornosti z vedenjem 
• ekstremna vedenja, npr. uriniranje in 
samozadovoljevanje pri učnih urah 
 

Izstopajoče vedenje: 
• odklonilno vedenje 
• norčevanje s hrano 
• agresivno vedenje 
• glasnost v smislu iskanja pozornosti 
• jok 

Introvertirano vedenje:  
• otroci so odsotni  
• zaprtost vase 
• nenadna introvertiranost 
• odmaknjenost 
• izoliranost od ostalih otrok 
  
 

Introvertirano vedenje:  
• umikanje  
• držanje zase 
• otrok ni razigran 
• nezainteresiranost 
• ni kazanja emocij 
• zamišljenost  
• odtujenost 
• nesodelovanje v času pouka 
• težje izražanje 

Drugi znaki in vedenje:  
• motnje hranjenja 
• samopoškodovalno vedenje; telesni 
znaki, npr. ureznine 
• panični napadi  
• otroci ne morejo spati 
• hudi glavoboli, bolečine v trebuhu, 
slabosti  
• izrazit strah 
 

Drugi znaki in vedenje:  
• samopoškodovalno vedenje 
• psihosomatske težave (glavobol, bolečine 
v trebuhu) 
• panični napadi  
• nenadni slabši učni uspeh  
• popuščanje v šoli  

 
Iz tabele o znakih in vedenjih, ki kažejo na stisko, je razvidno, da se tako pri šolskih 
svetovalnih delavcih kot tudi pri učiteljih pojavljajo podobni odgovori. Šolski svetovalni 
delavci in učitelji glede na njihovo pripovedovanje dobro opažajo znake stiske pri učencih. 
Čeprav je pri učencu najhitreje vidno izstopajoče vedenje, saj z njim otrok moti okolico, pa 
ugotavljam, da obe skupini dobro prepoznavata tudi introvertirana vedenja. Učitelji nenadno 
introvertiranost otrok opažajo v času pouka, saj je le-ta dobro vidna pri različnih dejavnostih 
(nesodelovanje, zamišljenost, težje izražanje, držanje zase …). Šolski svetovalni delavci pa za 
razliko od učiteljev introvertirano vedenje največkrat opazijo v času izven pouka (odmori, 
interesne dejavnosti, čas pred/po pouku), ki se kaže v izoliranosti otroka od ostalih vrstnikov, 
zaprtosti vase, osamljenosti ipd. Manjša odstopanja se pojavljajo pri odgovorih, ki sem jih 
uvrstila pod »druge znake in vedenje«, saj učitelji za razliko od šolskih svetovalnih delavcev 
izpostavljajo  tudi nenadno poslabšanje učnega uspeha in popuščanje v šoli kot pomemben 
znak prisotnosti stiske pri učencu. Glede na to, da izraža vsak otrok svojo stisko na drugačen 
način in da ostane marsikatera otrokova duševna stiska spregledana, predvidevam, da 
obstajajo še drugi znaki in vedenje, ki lahko pomenijo prisotnost stiske in niso navedeni.  
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Tabela 3: Tretja skupna tema 
SKUPNA TEMA: VZROKI, KI VPLIVAJO  NA NASTANEK DUŠEVNIH STISK PRI 

OTROCIH IN MLADOSTNIKIH  
Primerjava kod drugega reda: »vzroki, ki vplivajo na nastanek stisk« (šolski svetovalni 
delavci) in »vzroki, ki vplivajo na nastanek stisk« (učitelji). 
Šolski svetovalni delavci:  
• največ stisk vezanih na družinsko oko-
lje (vzgojna nemoč staršev, nefunkcionalni 
starši, slabi odnosi s starši) 
• dolgotrajno bolni starš 
• stiske zaradi ločitve, tako pri mlajših 
kot tudi starejših učencih 
• psihično nasilje pri starejših učencih 
• izoliranost in težave pri vzpostavljanju 
odnosov z vrstniki  
• strah pred ocenjevanjem, strah pred 
javnim nastopanjem  
 

Učitelji:  
• veliko vrstniškega nasilja v 2. in 3. triadi 
• največ stisk prihaja iz družinskega okolja 
(nasilne situacije) 
• veliko stisk zaradi ločitev staršev pri 
otrocih, kjer se starša nista razšla sporazumno 
• povezava stiske, ki prihaja iz družinskega 
okolja, s slabšim učnim uspehom in poglablja-
njem stiske 
• učni neuspeh 
• visoka pričakovanja staršev in pritiski 
glede šolske uspešnosti  

 
Tretja tabela prikazuje odgovore šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev glede tega, kakšni 
so glede na njihove izkušnje vzroki, ki lahko vplivajo na nastanek duševnih stisk pri učencih. 
Tudi pri tej temi se odgovori obeh skupin precej ujemajo, saj tako šolski svetovalni delavci, 
kot tudi učitelji naštevajo podobne vzroke. Daleč najbolj pogosti vzroki za duševne stiske pri 
učencih prihajajo iz družinskega okolja, med njimi obe skupini izpostavljata ločitev kot enega 
izmed glavnih vzrokov za stiske. Stiske zaradi ločitve se pojavljajo tako pri mlajših kot tudi 
pri starejših učencih. Obe skupini izpostavljata tudi vrstniško nasilje, predvsem psihično 
nasilje pri starejših učencih. Za razliko od šolskih svetovalnih delavcev učitelji izpostavljajo 
tudi slab učni uspeh oz. učni neuspeh kot vzrok stiske, ki se povezuje z visokimi pričakovanji 
in pritiski staršev. Ena izmed intervjuvanih oseb iz skupine učiteljev pa omenja tudi 
poglabljanje stiske, ki prihaja iz družinskega okolja, s šolskim neuspehom.  
 
Tabela 4: Četrta skupna tema 

SKUPNA TEMA: NAMENJANJE POZORNOSTI UČITELJEV DUŠEVNIM STISKAM 
OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Primerjava kod drugega reda: »prioriteta namenjanja pozornosti stiskam« (šolski svetovalni 
delavci) ter »namenjanje pozornosti duševnim stiskam« (učitelji).  
Šolski svetovalni delavci:  
• velike razlike med učitelji v tem, koliko 
pozornosti namenijo duševnim stiskam 
• nekateri bolj občutljivi, razumevajoči 
• najbolj senzibilni opazijo tudi umikanje 
učencev, ne samo izstopajoče vedenje 
• nekaterim se ne zdijo pomembne 
• namesto stiske vidijo »neposlušnost, 
izkoriščanje, lenobo, popuščanje …« 
• od učiteljev odvisno, ali bodo stisko 
opazili, jo poskusili rešiti oz. obvestili šolsko 
svetovalno službo 
• pomembno to, koliko se učitelji sami 
angažirajo za pomoč otroku 

Učitelji:  
• duševne stiske se jim zdijo pomembne 
• so pozorni na znake stiske in se v primeru 
opažene stiske nemudoma odzovejo 
• odvisno od vsakega posameznega učitelja, 
ali se bo na stisko odzval ali pa jo spregledal 
• na šolah imajo kolektive, ki so kar pozorni 
na stiske  
• zaradi narave svojega dela učitelj stiske 
vedno opazi 
• težko je voditi pouk in zraven raziskovati, 
kaj se dogaja z učencem 
• kljub temu da duševne stiske vzamejo veli-
ko časa, se s tem ukvarjajo  
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Četrta tabela prikazuje primerjavo odgovorov skupine šolskih svetovalnih delavcev in skupine 
učiteljev glede tega, koliko pozornosti namenjajo učitelji duševnim stiskam učencev na šoli. 
Ugotovila sem, da obe skupini intervjuvancev omenjata, da se pojavljajo razlike med 
posameznimi učitelji glede tega, koliko pozornosti namenjajo stiskam. Obe skupini ločita 
učitelje, ki so senzibilni, razumevajoči in se jim zdijo stiske pomembne, ter tiste, ki svoje 
pozornosti ne namenjajo duševnim stiskam oz. se jim to ne zdi pomembno. Šolski svetovalni 
delavci bolj izpostavljajo razlike med učitelji in menijo, da je veliko takšnih, ki na stiske niso 
pozorni.  
Vsem intervjuvanim osebam iz skupine učiteljev se zdijo duševne stiske zelo pomembne in so 
zelo pozorni na znake stiske pri otroku. Uvrščajo se v skupino senzibilnih in razumevajočih 
učiteljev. Vse intervjuvane učiteljice se strinjajo, da učitelj zaradi narave svojega dela 
(vsakodnevni stik z otroki) stiske opazi, od vsakega posameznika pa je odvisno, kako se bo na 
to odzval. Učiteljice izpostavljajo, da imajo na šoli kolektive, ki so kar pozorni na stiske. Za 
razliko od skupine šolskih svetovalnih delavcev izpostavljajo tudi to, da je ob vodenju pouka 
težko ugotavljati, kaj se z otrokom dogaja, ter večjo obremenjenost oz. manj prostega časa ob 
ukvarjanju s to problematiko. 
 
Tabela 5: Peta skupna tema 

SKUPNA TEMA: SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI OTROK Z DUŠEVNIMI STISKAMI  
Primerjava kod drugega reda: »značilnosti dobrega sodelovanja s starši«, »svetovalno delo s 
starši«, »zavračanje sodelovanja s strani staršev« (šolska svetovalna služba) ter »sodelovanje s 
starši otrok z duševnimi stiskami« (učitelji). Zaradi lažje primerjave in preglednosti sem 
odgovore razdelila na uspešno sodelovanje, neuspešno sodelovanje ter način sodelovanja.  
Šolski svetovalni delavci:  Učitelji:  
Uspešno sodelovanje:  
• hitra odzivnost starša ob informaciji o 
otrokovi stiski 
• sprejetje informacije o otrokovi stiski  
• starši sprejmejo pomoč šole  
• odprt, iskren odnos 
• pripravljenost na iskanje rešitev  
• enaka vizija  
• skupno iskanje optimalne rešitve in poti 
za naprej  
• naredi se načrt  

Uspešno sodelovanje: 
• veselje staršev ob podpori šole 
• pripravljenost za sodelovanje s šolo 
• skupno iskanje rešitev  

Neuspešno sodelovanje: 
• starši ne želijo sodelovati s šolo 
• ne sprejmejo informacij o otrokovi stiski 
• niso se pripravljeni soočiti s problemom 
• starši se počutijo ogrožene 
• starši ne dovolijo, da šola dela z otrokom 
• šola zaprosi za pomoč zunanje institucije 
(npr. Center za socialno delo)  
 

Neuspešno sodelovanje:  
• starši se uprejo in iščejo pomoč drugje 
• potrebujejo zunanjega krivca za otrokovo 
počutje 
• če družinska situacija ni urejena, največ-
krat zavračajo sodelovanje  

Način sodelovanja:  
• pogovor na govorilnih urah (učitelji in 
šolska svetovalna služba skupaj) 
• največkrat se skliče sestanek za starše in 
otroka 
• vzpostavitev stika prek telefona, nato 

Način sodelovanja: 
• vzpostavitev stika prek telefona  
• največkrat na govorilnih urah  
• sestanek s šolsko svetovalno službo in s 
starši  
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pogovor v živo  
• občasno tudi svetovanje prek telefona in 
e-pošte 
 
 
V tej tabeli prikazujem primerjavo odgovorov šolske svetovalne službe ter učiteljev glede 
sodelovanja šole s starši otrok z duševnimi stiskami. Kljub temu da se učitelji (predvsem 
razredniki nižjih razredov) pogosto srečujejo s starši svojih učencev, pa pri otrocih z duševno 
stisko sodelovanje s starši le-teh poteka večinoma prek šolske svetovalne službe. Pri 
pogovorih s skupino šolskih svetovalnih delavcev sem zato izvedela bistveno več o 
sodelovanju s starši kot pri skupini učiteljev. Učitelji izpostavljajo, da imajo stik s temi starši 
največkrat prek telefona ali na govorilnih urah, kjer jim poročajo o svojih opažanjih glede 
otrokove stiske. V vseh naslednjih korakih pa se vključi šolska svetovalna služba, ki po 
navadi organizira skupna srečanja, na katerih so prisotni vsi sodelujoči v procesu reševanja 
stiske. Učitelji kot uspešno sodelovanje s starši izpostavljajo takšno, kjer starši izkažejo 
pripravljenost za sodelovanje in skupno iskanje rešitev, skupina šolskih svetovalnih delavcev 
pa k temu dodaja tudi to, da starši sploh sprejmejo informacijo o otrokovi stiski, da sprejmejo 
pomoč šole, iskren in odprt odnos, pomembna je enaka vizija, hitra odzivnost staršev, izdelava 
načrta za naprej in drugo. Za neuspešno sodelovanje s starši učitelji omenjajo to, da se starši 
uprejo in iščejo pomoč zunaj šole, ker potrebujejo zunanjega krivca za otrokovo počutje. Ob 
nesodelovanju staršev se učitelji obrnejo na šolsko svetovalno službo, ki nato prevzame to 
vlogo iskanja skupnih poti s starši. Šolska svetovalna služba opisuje različne primere 
neuspešnega sodelovanja s starši otrok z duševno stisko, npr. starši se niso pripravljeni soočiti 
s problemom, starši se počutijo ogrožene, ne dovolijo, da šola dela z otrokom, zavračajo 
informacije o otrokovi stiski … Šolska svetovalna služba se lahko v primerih neuspešnega 
sodelovanja staršev in otrokove ogroženosti obrne na zunanje strokovne institucije, kot je npr. 
Center za socialno delo.  
 
Tabela 6: Šesta skupna tema 
SKUPNA TEMA: SODELOVANJE MED ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO IN UČITELJI 

OTROK Z DUŠEVNIMI STISKAMI  
Primerjava kod drugega reda: »odzivi učiteljev na stiske otrok«, »stik in odnos med šolsko 
svetovalno službo, učitelji ter vodstvom šole«, »vpliv osebnega prepričanja učiteljev na 
sodelovanje s šolsko svetovalno službo«, »sodelovanje in timsko delo šolske svetovalne službe in 
učiteljev« (šolski svetovalni delavci) ter »sodelovanje s šolsko svetovalno službo« (učitelji).  
Šolski svetovalni delavci:  
• če učitelji ocenijo, da stiske ne morejo 
rešiti in se ne čutijo dovolj usposobljene, se obr-
nejo nanje 
• učitelji se obrnejo nanje tudi zaradi pre-
malo znanja, časa in pripravljenosti, da bi sami 
reševali stiske 
• z učitelji so v vsakodnevnem stiku 
• ključnega pomena je, da imata učitelj in 
šolska svetovalna služba dober odnos, to vpliva 
tudi na otroka s stisko 
• različni učitelji so različno odprti za so-
delovanje s šolsko svetovalno službo (nekateri 
zavračajo, drugi izkažejo interes) 
• veliko je odklona sodelovanja, niso pri-
pravljeni, ker to pomeni dodatno delo in porab-

Učitelji: 
• sodelovanje s šolsko svetovalno službo je 
v primerih otrok z duševnimi stiskami stalna 
praksa  
• v stik z njimi stopijo, ko sami stiske ne 
zmorejo odpraviti 
• vprašajo za pomoč, nasvet, mnenje 
• nekateri sodelujejo s šolsko svetovalno 
službo ob vzpostavljanju stika s starši  
• sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
srečanj s starši 
• sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
učiteljskega zbora oz. sestanka  
• šolska svetovalna služba je vez med uči-
telji in zunanjimi strokovnimi institucijami (npr. 
Center za socialno delo) 
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ljen čas 
• največ stika z učitelji na razredni stopnji 
• skupni sestanki še s starši otroka in otro-
kom 
• od učiteljev dobijo neposredne informa-
cije o otroku (o vedenju, spremembah, počutju 
otroka …) 
 

• večina jih ima s šolsko svetovalno službo 
pozitivne izkušnje 
• sodelovanje z njo se jim zdi zelo po-
membno 
• dobijo podporo in pomoč, ki jo potrebu-
jejo  

 
Odgovori skupine šolskih svetovalnih delavcev in skupine učiteljev so precej ujemajoči glede 
tega, na kakšen način in kdaj sodelujejo skupaj ter kako pomembno se jim zdi medsebojno 
sodelovanje. Razlika se pojavlja v odgovorih šolskih svetovalnih delavcev, ki poudarjajo, da 
so učitelji različno odprti za sodelovanje s šolsko svetovalno službo, saj so nekateri 
pripravljeni sodelovati, medtem ko drugi sodelovanje zavračajo. Šolski svetovalni delavci kot 
najpogostejše razloge za nesodelovanje učiteljev navajajo pomanjkanje časa in interesa. 
Obema skupinama se zdi medsebojno sodelovanje ključno za uspešno pomoč otroku z 
duševno stisko. Učitelji od šolske svetovalne službe dobijo podporo in pomoč, ki jo 
potrebujejo, šolska svetovalna služba pa od učiteljev dobi pomembne informacije iz prve roke 
o otrokovem vedenju, spremembah, počutju in druga opažanja. Iz intervjujev s šolskimi 
svetovalnimi delavci sem izvedela, da največ sodelujejo z učitelji na razredni stopnji, medtem 
ko je sodelovanja z učitelji na predmetni stopnji manj. V skupini učiteljev pa vse intervjuvane 
osebe pravijo, da s šolsko svetovalno službo nenehno sodelujejo, iz česa sklepam, da sem 
intervjuje opravljala z učitelji, ki so odprti in kažejo interes za sodelovanje z njo.  
 
 
Tabela 7: Sedma skupna tema 
SKUPNA TEMA: DEJAVNOSTI PROMOCIJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PREVENTIVE 

DUŠEVNIH STISK 
Šolski svetovalni delavci:  
• dobra psihosocialna klima šole kot eden 
glavnih preventivnih dejavnikov  
• vključevanje šolske svetovalne službe v 
razrede in izvajanje promocijskih in preventivnih 
dejavnosti (npr. sociogram) 
• organizacija preventivnih dni, dejavnosti, 
delavnic in sodelovanje z zunanjimi izvajalci  
• koordinacija vrstniškega prostovoljstva 
in mediacije 
• teme delavnic, dejavnosti: medosebni 
odnosi, odraščanje, spolnost, droge, alkohol, 
samopodoba, razreševanje sporov, varna uporaba 
interneta … 
• zunanji izvajalci: Društvo za preventivno 
delo, Zdravstveni dom, nevladne organizacije … 
 

Učitelji:  
• različne aktivnosti (vaje čuječnosti, igre 
vlog, socialne igre …) v času pouka 
•  pogovor o tematiki v času pouka in v 
času odmorov 
• sodelovanje s šolsko svetovalno službo 
pri pripravi preventivnih in promocijskih dejav-
nosti za razredno uro (npr. sociogram) 
• zunanji izvajalci: društvo Ključ, Mladin-
ski svet Slovenije, različne nevladne organizacije  

 
Sedma tabela prikazuje primerjavo odgovorov skupine šolskih svetovalnih delavcev in 
skupine učiteljev glede preventivnih in promocijskih dejavnosti, vezanih na tematiko 
duševnih stisk. Odgovori med enimi in drugimi so večinoma ujemajoči. Šolski svetovalni 
delavci izpostavljajo pomembnost dobre psihosocialne klime šole kot enega glavnih 
preventivnih dejavnikov, medtem ko v intervjujih z učitelji le-ta ni omenjena. Šolska 
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svetovalna služba ima za razliko od učiteljev večjo vlogo pri organizaciji in koordiniranju 
promocijskih in preventivnih dejavnosti, povezovanju z zunanjimi institucijami in izvajanju 
določenih dejavnosti glede na potrebe in razmere v šoli. Učitelji pa imajo večjo vlogo pri 
približevanju teme duševnega zdravja oz. duševnih stisk učencem v času pouka in v času 
odmorov.  
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3.5 Interpretacija rezultatov glede na raziskovalna vprašanja  

 
1. raziskovalno vprašanje: Kdo na šoli se ukvarja z otroki, ki imajo duševne 

stiske? 
 
Rezultati analize kažejo, da se na šoli z otroki, ki imajo duševne stiske, najbolj ukvarja šolska 
svetovalna služba v sodelovanju z učitelji – najpogosteje z njihovimi razredniki. Ena izmed 
intervjuvank v skupini šolskih svetovalnih delavcev pa omenja tudi primer, ko je z učenko z 
duševno stisko delala pomočnica ravnateljice. V primeru akutnih duševnih stisk se z otrokom 
ukvarja vsak na šoli, ki stisko opazi, in mu čim prej poišče ustrezno pomoč. V takšnih 
primerih je potrebno reagirati nemudoma. Miller (2000) pravi, da je odgovornost šolskega 
svetovalnega delavca, učitelja in drugih zaposlenih primerno ukrepati, če na podlagi svojih 
preteklih izkušenj presodijo, da je ogrožen otrokov fizični ali čustveni razvoj. Glonar 
Vodopivec (1999) pravi, da otrok pogosto o svoji stiski ne zmore govoriti, vendar nanjo 
opozarja z različnimi znaki in vedenjem. Prepoznati ozadja teh znakov in razumeti, kaj želi 
otrok z njimi sporočiti, ni enostavno. To od strokovnjaka zahteva hitro ukrepanje s ciljem, da 
se otroka zaščiti in prepreči njegovo nadaljnjo stisko.  
 
»Ukvarjanje« z otrokom z duševno stisko je glede na pridobljene informacije pravzaprav zelo 
kompleksen pojav, ki zajema več različnih področij dela, kot so psihosocialna pomoč otroku, 
delo s celotnim razredom, svetovanje staršem, sodelovanje z učitelji in vodstvom, sodelovanje 
z zunanjimi strokovnimi institucijami in drugo. Delo šolske svetovalne službe z otroki, ki 
imajo duševne stiske, po navadi poteka po nekem ustaljenem vzorcu, ki se začne z zbiranjem 
podatkov in informacij o stiski, nadaljuje pa z individualnimi pogovori z otrokom, vključitvijo 
staršev oz. skrbnikov in razrednika v proces pomoči, po potrebi pa se lahko vključi tudi 
različne zunanje strokovne institucije. Da bi bil rezultat tega dela uspešno zmanjšanje 
otrokove stiske in zagotovitev ustrezne pomoči, je potrebno veliko medsebojnega sodelovanja 
in prilagajanja z vsemi udeleženimi v procesu.  
 
Brez občutljivega posredovanja odraslih ter pogovora in dela z otrokom lahko le-ta zaradi 
stiske doživi veliko psihološko škodo (Miller, 2000), zaradi česar je tako zelo pomembno, da 
se šolska svetovalna služba, učitelji ali drugi primerni pedagoški delavci na šoli z njim 
ukvarjajo.  
 
 

2. raziskovalno vprašanje: Katere strategije, metode, pristopi pomoči se pri delu 
z otroki z duševnimi stiskami uporabljajo? 

 
O strategijah, metodah in pristopih dela z otroki z duševnimi stiskami sem največ izvedela v 
intervjujih s skupino šolskih svetovalnih delavcev, saj so prav oni tisti, ki otroke z duševnimi 
stiskami obravnavajo. Rezultati analize intervjujev kažejo, da šolski svetovalni delavci pri 
delu z njimi uporabljajo različne metode, strategije in pristope ter se poslužujejo 
najrazličnejših didaktičnih pripomočkov. Intervjuvanci izpostavljajo, da metode dela 
prilagajajo vsakemu učencu posebej, glede na trenutno počutje, situacijo, prevladujoči 
zaznavni stil, vrsto stiske in druge dejavnike. Najbolj pomembno je, da je otroku izbrana 
metoda blizu in da se ob tem počuti varno.  
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Šolski svetovalni delavci nudijo zgodnje intervencije z namenom zmanjšati stisko otroka, 
preden se ta razvije v bolj resno duševno stanje. Svetovanje da otroku možnost in priložnost, 
da govori o svojih stiskah v varnem okolju, v katerem se tako šolski svetovalni delavec kot 
tudi otrok dogovorita o partnerskem odnosu in določita meje in cilje svetovanja (Thorley, 
2016). Večina intervjuvanih oseb se strinja, da je potrebno najprej z učencem vzpostaviti 
svetovalni odnos. Kot glavne značilnosti svetovalnega odnosa izpostavljajo to, da otrok dobi 
občutek varnosti, da je vstop v odnos prostovoljen in da le-ta temelji na zaupanju in 
medsebojnem spoštovanju. Ena izmed najpomembnejših in najpogostejših metod dela, ki jo 
intervjuvani šolski svetovalni delavci izpostavljajo, je metoda pogovora. Ta se uporablja 
samostojno in v kombinaciji z drugimi metodami in pristopi. ŠSD5 metodo pogovora 
uporablja za razbremenjevanje otroka in čim boljši opis situacije. Metodo pogovora 
samostojno uporabljajo največkrat pri delu s starejšimi učenci z duševnimi stiskami, saj jim 
bolj ustreza odrasel, zrel pogovor kot druge metode. Pri mlajših pa se metoda pogovora 
velikokrat kombinira z drugimi, kot sta npr. risanje in igra. ŠSD3 poudarja, da nekateri otroci 
ne znajo artikulirati in ubesediti svoje stiske in občutkov, zato uporablja različne sugestije, 
primere, predloge, s katerimi otroku pomaga, da se lahko izrazi.  
 
Uporaba kreativnih medijev, kot je npr. risanje, nekateri izmed intervjuvancev uporabljajo v 
kombinaciji z metodo pogovora. Poleg risanja se ena izmed šolskih svetovalnih delavk (ŠSD4) 
poslužuje pedagogike skozi umetnost in otroka z duševno stisko vključi v scenografski krožek 
in mu pomaga prek ustvarjanja in pogovora v skupinskem okolju. Kustec (2017) poudarja, da 
različne gledališke tehnike posamezniku omogočijo, da se oddalji od problemov, v katere je 
vpet. ŠSD5 uporablja aktivnosti iz drama terapije, kot je npr. postavljanje odnosov in situacij 
s pomočjo figuric v kinetičnem pesku. Šugman Bohinc (2000, v Kustec, 2017) za izrazno-
ustvarjalne medije, med katere spadajo tudi omenjene metode risanja, gledališča in drame, 
pravi, da omogočajo boljše spoznavanje sogovornikovega osebnega jezika, njegovo 
doživljanje pomenov, njegove dosedanje neučinkovite vzorce reševanja problemov in vire 
moči. Nekateri drugi avtorji (Slunjski, 2008; Možina, 2004; Rubin, 2010; v Kustec, 2017) pod 
pozitivne vplive le-teh dodajajo še zmanjševanje stresa, razvijanje ustvarjalnega mišljenja, 
večanje občutka osebne kompetentnosti, samopotrjevanje in drugo.  
 
Poleg pogovora in raznih kreativnih metod rezultati kažejo, da se nekateri šolski svetovalni 
delavci poslužujejo tudi mediacije – tako šolske kot tudi vrstniške. Otroka z duševno stisko 
vključijo v vrstniško mediacijo takrat, ko je stiska posledica konfliktov med učenci in 
individualen pogovor ne pomaga. Od drugih metod intervjuvanci izpostavljajo še dihalne vaje; 
sproščanje z masažo; vizualizacijo; tehnike nevrolingvističnega programiranja; ntc sistem 
učenja; metode, ki izhajajo iz vedenjsko kognitivne terapije in druge.  
 
Rezultati kažejo, da vse intervjuvane osebe iz skupine šolskih svetovalnih delavcev nabor in 
izbiro strategij, metod in pristopov dela z učenci z duševnimi stiskami povezujejo z 
osebnostnimi značilnostmi in znanji vsakega posameznega šolskega svetovalnega delavca. 
Ocenjujejo, da je pomembno posedovati različne metode, znanja, tehnike dela in se nenehno 
učiti novih, saj jim to olajša delo. S tem se strinja Dornik (2016), ki pravi, da so znanja, ki 
šolskim svetovalnim delavcem pri njihovem delu koristijo, so zelo raznolika in predvsem 
globinska. Avtor pravi, da obravnava pretepa med dvema učencema ali pa obravnava akutne 
samomorilne ogroženosti učenca zahteva drugačna znanja. Medtem ko za obravnavo pretepa 
poleg znanja o reševanju medosebnih sporov ni potrebno imeti poglobljenega znanja o 
reševanju konfliktov, pa obravnava samomorilne ogroženosti zahteva večjo širino znanja iz 
psihopatologije, svetovanja, psihoterapije in drugih znanj pri obravnavi tovrstnih stisk in 
motenj (prav tam). Intervjuvanci poudarjajo, da ne ustrezajo vse metode, strategije in pristopi 
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vsem šolskim svetovalnim delavcem, ampak je to odvisno od osebnega stila in lastnosti 
vsakega posebej. Nekaterim intervjuvancem je blizu psihoterapija, drugim kognitivno 
vedenjska terapija, tretjim pa spet nekaj drugega. Nekateri izmed intervjuvancev so izpostavili 
dilemo, da imajo včasih občutek, da imajo premalo znanja, da bi lahko obravnavali vse 
duševne stiske, ki jih imajo učenci; želeli pa bi imeti supervizijo, s katero bi si med seboj 
izmenjali primere, izkušnje, mnenja in dobili vpogled in neko povratno informacijo o izboru 
metod, načinu in pristopu dela. Niti na eni izmed obiskanih petih šol nimajo organizirane 
supervizije za zaposlene v okviru šole. Bezić, Rupar in Škarič (2003) pravijo, da supervizija 
ponuja možnost učenja reševanja problemov in je učinkovita oblika spremljanja in 
spodbujanja poklicnega razvoja svetovalnih delavcev. V procesu supervizije supervizor 
svetovalnemu delavcu pomaga pridobiti dovolj informacij za odločanje o spremembah v 
lastnem ravnanju, saj posameznik svoje ravnanje spreminja le tako, če bo dosedanje 
ovrednotil iz različnih vidikov (prav tam).  
 
Šolski svetovalni delavci poročajo, da se včasih stiske rešujejo tudi brez njihove neposredne 
vključitve v sam proces pomoči. To se zgodi takrat, ko učitelji ocenijo, da so zmožni sami 
rešiti stisko. Učitelji po mnenju šolskih svetovalnih delavcev kot metodo dela s temi otroci 
uporabljajo predvsem pogovor, z namenom pomiritve in razbremenitve otroka. Glede na 
intervjuje s skupino učiteljev pa ugotavljam, da se ti poslužujejo določenih pristopov tudi pri 
upoštevanju duševne stiske in potreb otroka. Otroka največkrat poskušajo zamotiti z 
različnimi nalogami, kot so npr. deljenje učnih pripomočkov, prinašanje malice, brisanje table 
ipd., s čimer jim preusmerjajo pozornost in preprečujejo, da bi se otrok zaprl sam vase in 
mislil na stisko.  
 
 

3. raziskovalno vprašanje: Kako šolska svetovalna služba sodeluje s starši otrok 
z duševnimi stiskami? 

 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci v svoje delo z otroki, ki imajo duševne stiske, po navadi 
vedno vključijo tudi njihove starše oz. skrbnike. Mrvar (2008) pravi, da je partnersko 
sodelovanje med šolo in starši prvotno namenjeno pomoči otrokom, hkrati pa je v pomoč tudi 
samim šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem in staršem.  
Šolska svetovalna služba ob opaženi stiski otroka sama vzpostavi stik s starši ali obratno, torej 
da starši sami vzpostavijo stik s šolsko svetovalno službo in prosijo za pomoč. Starši 
največkrat prosijo za pomoč ob opažanju odstopajočih vedenj otroka in znakov, ki kažejo na 
stisko (npr. strah, odpor do šole, samopoškodovalno vedenje ipd.), včasih pa prosijo za 
sodelovanje ob lastni stiski (npr. so nemočni in ne vedo, kako ravnati, kaj delati ipd.). Tudi 
Resman (2008) pravi, da je pogosto nemoč staršev tista, zaradi česar le-ti poiščejo pot do 
šolske svetovalne službe. Največkrat sodelovanje nato poteka v obliki svetovalnega dela s 
starši, pri katerem se pogovarjajo o opažanjih, predlogih, načrtih za naprej. Po navadi se na 
takšne sestanke vključi tudi katerega izmed učiteljev. Želijo si, da ni posrednikov in da so vsi, 
ki se jih stiska zadeva, prisotni. V primeru akutnih stisk šolska svetovalna služba takoj prek 
klica vzpostavi stik s starši in jih skuša pomiriti. Nato se dogovorijo o naslednjih korakih in 
rešitvah, starši pa pridejo tudi na sestanek v šolo. Poudarjajo, da je v takšnih primerih 
pomembno, da se starš hitro odzove in skupaj s šolsko svetovalno službo išče rešitve in nudi 
otroku pomoč.  
 
Eccles in Harold (1996, v Mrvar, 2008) navajata nekatere subjektivne in objektivne dejavnike, 
ki lahko partnerski odnos s starši spodbujajo ali pa zavirajo. Nekateri izmed njih so 
značilnosti, odnos in drža staršev do šole (npr. izobrazba, starost, socialno-ekonomski status, 
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vrednote, odnos z otrokom …); značilnosti otroka (npr. spol, starost, kulturni izvor, 
temperament, spretnosti …); značilnosti, odnos in drža šolskega osebja (npr. stereotipi, odnos 
do učencev, spretnosti s področja sodelovanja s starši …); značilnosti šole (npr. velikost šole, 
klima, odnos do sodelovanja s starši …) in značilnosti širše okolice (npr. možnosti 
sodelovanja z drugimi institucijami, podpora v drugih institucijah, varnost okolice …) (prav 
tam). Šolski svetovalni delavci ocenjujejo, da je sodelovanje s starši dobro in uspešno, če 
starši informacije o otrokovi stiski sprejmejo, če sprejmejo pomoč šole, če je medsebojni 
odnos odprt in iskren, če delujejo drug z drugim in ne drug proti drugemu ter če se na koncu 
sodelovanja naredi skupen načrt oz. poišče optimalna rešitev za najvišje dobro otroka.  
 
V nekaterih primerih je lahko sodelovanje s starši tudi neuspešno. Intervjuvane osebe 
neuspešno sodelovanje povezujejo s pripravljenostjo za soočanje s problemom in zrelostjo 
staršev, s tem, kako starši sprejmejo informacijo o otrokovi stiski, ali se počutijo ogrožene in 
podobno. Liontos (1992, v Esler idr., 2002, v Mrvar, 2008) pod dejavnike pri starših, ki 
zavirajo sodelovanje s šolo navaja še občutke neuspeha, nizko samopodobo, slabe izkušnje z 
lastnim šolanjem, kulturne in jezikovne ovire, slab socialno ekonomski status, logistične 
težave in druge dejavnike. V takšnih primerih lahko šolska svetovalna služba vključi primerne 
zunanje strokovne institucije in nudi otroku oporo vsaj v času šole.  
 
 
 

4. raziskovalno vprašanje: Kako šolska svetovalna služba sodeluje z drugimi 
zunanjimi institucijami pri delu z otroki z duševnimi stiskami? 

 
Rezultati analize kažejo, da šolski svetovalni delavci pri obravnavanju otroka z duševnimi 
stiskami pogosto sodelujejo z različnimi zunanjimi institucijami. Ko se šolski svetovalni 
delavci znajdejo v situaciji, ko jim same tehnike svetovanja ne pomagajo, starše oz. otroke 
napotijo v ustrezne zunanje strokovne institucije (Dornik, 2016). Miller (2000) pravi, da je pri 
sodelovanju z drugimi strokovnjaki iz zunanjih institucij pomembno najprej ugotoviti, kateri 
izmed teh so usposobljeni za reševanje stisk, s katerimi se šolski svetovalni delavci srečujejo; 
kako stopiti v stik z njimi; kako si lahko medsebojno pomagajo ter zagotovijo ustrezno pomoč 
otrokom in družinam, ki jo potrebujejo.  
Nekatere izmed teh zunanjih strokovnih institucij, s katerimi intervjuvani šolski svetovalni 
delavci sodelujejo, so zdravstvene ustanove, kot sta npr. klinični center in zdravstveni dom, za 
katere pravijo, da sodelovanje poteka bolj v smislu predajanja informacij in pisanja poročil o 
otroku, ne pa prav v obliki timskega sodelovanja. Ena izmed intervjuvank omenja primer 
timskega sestanka s strokovnjakom za duševno zdravje iz zdravstvenega doma, vendar dodaja, 
da je takšen način dela prej izjema kot pa pravilo. Večina intervjuvancev kot slabost 
sodelovanja z zdravstvenimi institucijami omenja dolgotrajnost teh procesov vključitve otroka 
v njihov sistem pomoči.  
 
Center za socialno delo je po mnenju intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev zunanja 
institucija, s katero pri obravnavanju otroka s stisko najpogosteje sodelujejo. Na njih se 
obrnejo vedno, kadar se dela škoda otroka in je le-ta fizično in/ali psihično ogrožen. 
Sodelovanje poteka tako, da šolska svetovalna služba napiše poročilo, ki zajema vse 
informacije o otroku, opažanja, opis stiske otroka in podobno, potem pa Center za socialno 
delo presodi, ali so opažanja držijo ali ne. Nekateri izmed intervjuvancev omenjajo 
sodelovanje z njimi prek telefonske komunikacije, spet drugi pa se občasno dobijo tudi na 
timskih sestankih. Ena izmed intervjuvanih oseb poudarja, da je sodelovanje s Centrom za 
socialno delo odvisno od tega, kdo je svetovalec, ki je zadolžen za primer.  
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Poleg že omenjenih zdravstvenih ustanov in Centra za socialno delo pa intervjuvani šolski 
svetovalni delavci pri obravnavanju otroka s stisko sodelujejo tudi z drugimi zunanjimi 
institucijami, kot so npr. Društvo za nenasilno komunikacijo, Skala, Javni zavod Mladi zmaji, 
Svetovalni center v Ljubljani, policija ipd.  
 
Raziskava Vogrinca in Kreka o delovanju šolske svetovalne službe kaže, da šolski svetovalni 
delavci najpogosteje sodelujejo s centri za svetovalno delo (75,9 %), približno polovica 
(48,3 %) jih sodeluje z Zavodom RS za šolstvo, nekaj manj kot polovica (47,1 %) z 
zdravstvenimi domovi, približno tretjina (37,9 %) pa s Svetovalnimi centri. Tudi v moji 
kvalitativni raziskavi se je izkazalo, da šolski svetovalni delavci po njihovih ocenah 
največkrat sodelujejo s Centrom za socialno delo, medtem ko za ostale zunanje institucije ni 
bila poudarjena pogostost sodelovanja. Iz intervjujev je razvidno, da v praksi primanjkuje bolj 
intenzivnega sodelovanja med šolsko svetovalno službo/učitelji in zunanjimi strokovnimi 
institucijami.  
 
Rezultati kvalitativne analize skupine šolskih svetovalnih delavcev kažejo, da imajo tako 
pozitivne kot tudi negativne izkušnje sodelovanja z zunanjimi strokovnimi institucijami. Pod 
pozitivne izkušnje sodelovanja navajajo multidisciplinarne sestanke in aktivno iskanje rešitev 
na teh sestankih, kontinuiteto sestankov, aktivno odzivanje zunanjih strokovnjakov in druge. 
Pod negativne izkušnje navajajo dolgotrajnost procesov, slab prenos informacij in nekorektno 
delo zunanjega strokovnjaka. Slednje ugotovitve se skladajo z ugotovitvami raziskave o 
sodelovanju šolske svetovalne službe v osnovni šoli s posamezniki in ustanovami v skupnosti 
(Mrvar in Mažgon, 2016), ki kaže, da so med najpogostejšimi dejavniki, ki ovirajo 
kakovostno sodelovanje, neodzivnost zunanjih institucij, pomanjkanje časa in sredstev za 
sodelovanje, slab pretok informacij in neustrezna komunikacija, neprofesionalnost pri delu, 
neustrezen odnos in druge.  
 
Izpostavilo se je tudi to, da imajo starši pomembno vlogo pri tem, ali bo šola pri obravnavanju 
njihovega otroka vključila tudi zunanje institucije ali pa ne, saj morajo dati starši soglasje za 
sodelovanje in posredovanje zaupnih informacij o otroku. Medtem ko so nekateri starši 
pripravljeni dati soglasje in tudi sami v šolsko svetovalno službo posredujejo informacije z 
različnih obravnav, pa spet drugi to ostro zavračajo. Tudi v  že omenjeni raziskavi o 
sodelovanju šolske svetovalne službe v osnovni šoli s posamezniki in institucijami v 
skupnosti (Mrvar in Mažgon, 2016) šolski svetovalni delavci omenjajo težave pri sodelovanju 
s starši kot enega izmed dejavnikov, ki ovira kakovostno sodelovanje z zunanjimi 
institucijami in posamezniki v skupnosti.  
Ker so kljub dokaj razširjeni mreži zunanjih strokovnih služb za pomoč otrokom z duševno 
stisko omenjene storitve in službe odvisne od pripravljenosti staršev, bi bilo smiselno, da se 
programi pomoči otrokom z duševnimi stiskami zakoreninijo v šolo in omogočijo, da otrok 
dobi pomoč, ki jo potrebuje, ne glede na ostale dejavnike.  
 
 

5. raziskovalno vprašanje: Kako šolska svetovalna služba sodeluje z učitelji pri delu 
z otroki z duševnimi stiskami? 

 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci se strinjajo, da je odnos med njimi in učitelji pomemben 
za uspešnost in kvaliteto dela z otroki z duševnimi stiskami. To se sklada z avtorjema Sutton 
in Fall (1995, v Resman, 1999c), ki pravita, da je učinkovitost dela šolske svetovalne službe 
odvisna od podpore, ki jo dobi od učiteljev in vodstva. Šolska svetovalna služba ne more 
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delati mimo učiteljev, zato je pomembno, da si pridobi njihovo zaupanje. Večina 
intervjuvancev ima z učitelji redne stike, na vsakodnevni bazi. Sodelovanje z njimi jim je zelo 
pomembno, saj so učitelji pomemben vir informacij o otrocih in po navadi med prvimi 
opazijo, da ima otrok duševno stisko. Poleg neformalnih, vsakodnevnih stikov imajo na vseh 
šolah veliko učiteljskih zborov, pedagoških konferenc, jutranjih sestankov in drugih oblik 
sodelovanja, ki so namenjene prav temam, kot so otroci z duševnimi stiskami. Šolski 
svetovalni delavci poročajo, da je najbolj pogosto sodelovanje z enim učiteljem, po navadi z 
razrednikom otroka z duševno stisko. Razrednik je pri mlajših učencih most med otrokom in 
šolskim svetovalnim delavcem, ker se otrok bolj varno počuti ob prisotnosti učitelja. Večina 
intervjuvanih oseb izpostavlja, da imajo pri obravnavanju otroka s stisko več stika z učitelji na 
razredni stopnji kot s tistimi na predmetni stopnji.  
 
Intervjuvanci iz skupine učiteljev pa pravijo, da je iskanje pomoči pri šolski svetovalni službi 
ob opaženi stiski otroka njihova stalna praksa. V sodelovanju s šolsko svetovalno službo 
največkrat pričakujejo pomoč glede tega, kako delati z otrokom in kakšni so naslednji koraki, 
ter podporo. S šolsko svetovalno službo sodelujejo tudi pri skupnih sestankih s starši in pri 
organizaciji ter izvedbi učiteljskih zborov, pedagoških konferenc in kolektivnih sestankih, na 
katerih se preda informacija o otrokovi stiski tudi drugim učiteljem ter vodstvu. Ena izmed 
intervjuvank omenja tudi sodelovanje s šolsko svetovalno službo pri vzpostavljanju stika z 
zunanjimi strokovnimi institucijami, npr. pomoč svetovalnega delavca pri pisanju poročila, 
organizacija skupnega sestanka in podobno. Ugotovila sem, da se poročanja ene in druge 
skupine intervjuvancev o medsebojnem sodelovanju usklajujejo.  
 
Čeprav vsi intervjuvanci iz skupine učiteljev poročajo, da se jim zdi delo šolskih svetovalnih 
delavcev in sodelovanje z njimi izredno pomembno pri obravnavanju otroka s stisko (izhajam 
iz predpostavke, da sem intervjuje opravljala z učitelji, ki so bolj nagnjeni k sodelovanju s 
šolsko svetovalno službo in namenjajo pozornost duševnim stiskam), pa tri od petih 
intervjuvancev iz skupine šolskih svetovalnih delavcev ocenjujejo, da je pripravljenost na 
sodelovanje učiteljev z njimi odvisno predvsem od osebnega prepričanja učiteljev. Veliko 
učiteljev sodelovanje s šolsko svetovalno službo pri obravnavanju otroka s stisko povezuje z 
dodatnim delom, sestanki, pomanjkanjem časa za druge stvari in podobno. Nekateri učitelji 
menijo, da zmorejo sami rešiti stisko, medtem ko drugim duševne stiske pri otrocih sploh niso 
pomembne in v sodelovanju ne vidijo smisla. Tudi Resman (1999a) pravi, da je poleg 
pričakovanj učiteljev za uspešno sodelovanje velikega pomena njihova mentaliteta. Če učitelj 
meni, da je iskanje pomoči pri šolski svetovalni službi znak nemoči in nekompetentnosti, 
potem po vsej verjetnosti ne bo stopil v stik z njo. Avtor dodaja, da je uspešnost sodelovanja 
med enimi in drugimi odvisna tudi od tega, v kakšni meri lahko svetovalni delavci zadovoljijo 
potrebe in pričakovanja učiteljev (prav tam).  
 
 

6. raziskovalno vprašanje: Koliko je šolska svetovalna služba pozorna na 
problematiko duševnih stisk na šoli in kako jo prepoznava? 

 
Rezultati intervjujev s skupino šolskih svetovalnih delavcev kažejo, da so vsi intervjuvanci 
zelo pozorni na problematiko duševnih stisk pri otrocih in mladostnikih. Nekateri izmed 
intervjuvancev govorijo o posebnem čutu in instinktu, ki ga ima svetovalni delavec, s katerim 
hitro prepozna, da se z otrokom nekaj dogaja. Pomembna naloga tako svetovalnih delavcev 
kot tudi učiteljev in drugih zaposlenih na šoli je, da opazijo, če se z otrokom dogaja nekaj 
nenavadnega. Ko so druge osebe v otrokovem življenju tudi same obremenjene s stresom, 
travmatičnimi dogodki in drugimi situacijami, bodo manj verjetno opazile spremembe v 
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otrokovem vedenju, ki kažejo na duševno stisko pri otroku (Miller, 2000). Vse intervjuvane 
osebe izpostavljajo, da sami pogostokrat opazijo odstopajoča vedenja in znake, ki kažejo, da 
ima otrok duševno stisko. Kljub temu da stisko tudi sami prepoznavajo, pa intervjuvani šolski 
svetovalni delavci pravijo, da v večini primerov stisko otroka v šoli najprej prepozna učitelj 
oz. razrednik, ki potem posreduje informacije šolski svetovalni službi. Ta pa se nato odloči, ali 
bo informacije vzela resno in kakšen je naslednji korak.   
 
Rezultati analize intervjujev kažejo, da šolski svetovalni delavci prepoznavajo veliko različnih 
znakov in vedenj, ki kažejo na to, da ima otrok duševno stisko. Zavedajo se, da nekateri znaki 
oz. vedenja lahko pri enem otroku pomenijo nekaj popolnoma drugega kot pri drugem, zato se 
jim zdi še toliko bolj pomembno, da so na njih pozorni. V večini znake in vedenja razlikujejo 
glede na starost otroka, torej kateri znaki se pojavljajo pri mlajših in kateri pri starejših 
učencih, ter glede na to, ali je vedenje izstopajoče oz. moteče, ali pa introvertirano. Pri mlajših 
učencih se pojavljajo znaki in vedenja, kot so npr. nočne more, odpor do šole, ekstremna 
vedenja, npr. uriniranje in samozadovoljevanje v času pouka. Pri starejših pa opažajo več 
samopoškodovalnega vedenja, motenj hranjenja, paničnih napadov … Znaki duševne stiske se 
lahko kažejo kot odstopajoča in moteča vedenja, to so npr. agresivnost, nemir, povečana 
notranja energija, iskanje pozornosti, jok in podobno. Veliko pozornosti pa intervjuvani šolski 
svetovalni delavci namenjajo tudi introvertiranem vedenju, ki ga je težje prepoznati, vendar je 
lahko kljub temu pomemben kazalec duševne stiske pri otroku. Kot primere takšnega vedenja 
omenjajo zadržanost, odmaknjenost, strah, bojazni, osamljenost, potlačevanje čustev ipd. V 
raziskavi o delovanju šolske svetovalne službe (Vogrinc in Krek, 2012) šolski svetovalni 
delavci ocenjujejo, da najbolje poznajo znake telesne zlorabe in zanemarjanja (približno 
75 %), nekaj manj (64 %)  pa ocenjuje dobro poznavanje znakov psihične zlorabe.  
 
 

7. raziskovalno vprašanje: Koliko so učitelji pozorni na problematiko duševnih 
stisk na šoli in kako jo prepoznavajo? 

 
Ugotovila sem, da se intervjuvani učitelji zavedajo svoje vloge pri prepoznavanju otrok z 
duševnimi stiskami in jo smatrajo kot pomembno. Vsi ocenjujejo, da znake in vedenja, ki 
kažejo na stisko otroka, dobro prepoznavajo. So pozorni na znake stiske in se v primerih le-te 
hitro odzovejo. Opažajo tako izstopajoča in moteča vedenja kot tudi introvertirana. Podobno 
kot intervjuvani šolski svetovalni delavci tudi ti hitro opazijo nasilno vedenje, čustveno-
vedenjske izbruhe, jok, iskanje pozornosti, odklonilno vedenje, ki spadajo v skupino 
izstopajočih vedenj. Med introvertiranimi vedenji največkrat vidijo znake, kot so zamišljenost, 
odtujenost, nesodelovanje v času pouka, zaprtost vase, nezainteresiranost in to, da otrok ni 
razigran in razposajen. Pomembna opažanja učiteljev so vezana tudi na učni uspeh otroka. V 
primeru nenadnega popuščanja v šoli in slabšega učnega uspeha je lahko tudi to pokazatelj 
prisotnosti duševne stiske pri otroku. Tudi učitelji opažajo telesne znake duševne stiske, med 
katerimi naštevajo znake samopoškodovanja, dolgotrajni glavoboli, bolečine v trebuhu, 
slabost ipd. Harland idr. (2015, v Thorley, 2016) v svoji raziskavi ugotavljajo, da se več kot 
tretjina učiteljev (38 %) ne počuti dovolj usposobljenih in opremljenih za ugotavljanje stisk 
pri učencih, več kot polovica (54 %) učiteljev pa ne bi znali pomagati učencu s stisko in ga 
napotiti k ustrezni pomoči.  
 
Večina intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev pravi, da imajo učitelji zelo pomembno 
vlogo pri prepoznavanju stisk pri učencih, saj so prvi, ki opazijo neke spremembe v vedenju 
otroka. Dve intervjuvanki iz skupine šolskih svetovalnih delavcev poudarjata, da se pojavljajo 
velike razlike med učitelji v tem, koliko pozornosti namenjajo duševnim stiskam pri učencih. 
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Medtem ko so nekateri bolj občutljivi, senzibilni in razumevajoči glede duševnih stisk, se 
drugim ne zdijo pomembne. Od te njihove občutljivosti je po oceni šolskih svetovalnih 
delavcev odvisno, ali bodo stisko sploh opazili, jo poskušali rešiti oz. poiskali otroku pomoč 
šolske svetovalne službe, ali pa ne bodo naredili nič. 
 
Vogrinc in Krek v svoji raziskavi o delovanju šolske svetovalne službe ugotavljata, da 8.2 % 
šolskih svetovalnih delavcev ocenjuje, da zelo pogosto oz. pogosto prihaja do primerov, ko 
učitelji sumijo, da je otrok žrtev zlorabe oz. nasilja, pa ne ukrepajo. Dobra četrtina šolskih 
svetovalnih delavcev pa pravi, da do takšnih primerov prihaja včasih. Med najpogostejšimi 
razlogi za ne-/ukrepanje učiteljev je po oceni šolskih svetovalnih delavcev strah pred 
reakcijami staršev in to, da niso prepričani, ali imajo prav (Vogrinc in Krek, 2012).  
  
Tudi rezultati intervjujev z učitelji kažejo na to, da je namenjanje pozornosti stiskam odvisno 
od vsakega posameznega učitelja. Nekateri stiske spregledajo, saj ukvarjanje z njimi vzame 
veliko časa. Dernovšek idr. (2017) pravijo, da se otroci in mladostniki najtežje sami obrnejo 
po pomoč. Medtem ko mlajši otroci sploh ne vedo, da je kaj narobe in komu se lahko zaupajo, 
pa se starejši otroci včasih zaupajo vrstnikom in odraslim. Največkrat pa so otroci s svojimi 
stiskami sami, zato je še toliko bolj pomembno, da so učitelji nanje pozorni in da ob opaženi 
stiski reagirajo.  
  
 

8. raziskovalno vprašanje: Kako učitelji razumejo delovanje šolske svetovalne 
službe pri delu z otroki z duševnimi stiskami? 

 
Rezultati kažejo, da vsi intervjuvani učitelji delo šolske svetovalne službe in sodelovanje z njo 
ocenjujejo kot zelo pomembno. Učitelji ne vidijo vloge le-te samo v samem individualnem 
delu z otrokom z duševno stisko, ampak se zavedajo, da je šolska svetovalna služba 
povezovalni člen med učitelji in starši ter med šolo in zunanjimi strokovnimi institucijami; da 
je pomembna pri organizaciji in koordinaciji sestankov, konferenc, učiteljskih zborov in 
drugih srečanj z namenom predajanja informacij in pogovoru o stiski in da ima pomembno 
vlogo pri nudenju pomoči in podpore vsem udeleženim v procesu. Vse intervjuvane osebe iz 
skupine učiteljev imajo pozitivne izkušnje s šolsko svetovalno na njihovi šoli, kar po mojem 
mnenju pripomore k temu, da razumejo njeno delovanje na takšen način.  
 
V skupini intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev pa je zaznati mnenja, da se razumevanje 
dela šolske svetovalne službe razlikuje od učitelja do učitelja. Tisti, ki ne dajejo pozornosti 
duševnim stiskam in zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne sodelujejo pogosto s šolsko 
svetovalno službo, njeno delovanje razumejo povsem drugače.  
 
 
 

9. raziskovalno vprašanje: Koliko pozornosti šola namenja preventivnemu 
delovanju na temo duševnih stisk pri otrocih in če jo, na kakšen način?  

 
Iz analize rezultatov lahko razberem, da ima šolska svetovalna služba pomembno vlogo pri 
organiziranju in izvajanju dejavnosti promocije duševnega zdravja in preventive duševnih 
stisk na ravni celotne šole in posameznih oddelkov. Največkrat se takšne dejavnosti izvajajo 
po potrebi, glede na dogodke in situacije na šoli, kot je npr. slabša vključenost enega izmed 
otrok med vrstnike, nasilna vedenja in podobno. V takšnih primerih šolski svetovalni delavci 
po navadi delajo s celotnim razredom, zato da preprečijo nastanek morebitnih stisk. 
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Dejavnosti, ki se jih največ poslužujejo, so npr. učenje socialnih veščin, razne socialne igre, 
gledanje filmov in pogovor. Pri preventivnem delovanju si pomagajo tudi s programom za 
izdelavo sociograma, s katerim prepoznavajo razredno dinamiko in spremembe v 
medsebojnih odnosih učencev.  
 
Ena izmed intervjuvank iz skupine šolskih svetovalnih delavcev na šoli vodi tudi 
medvrstniško prostovoljstvo, ki je organizirano tako, da starejši učenci enkrat tedensko 
pomagajo mlajšim na različnih področjih. V prostovoljstvo najpogosteje vključi rizične otroke, 
ne glede na njihov učni uspeh. Mikuš Kos (2017a) navaja pozitivne učinke prostovoljstva 
med otroki in mladostniki, med katerimi so izboljšanje psihosocialnega življenja otrok, 
krepitev duševnega zdravja in preventivno delovanje. Prostovoljec je dober model otroku, ki 
se po njem ravna in uči, hkrati pa s prostovoljstvom tudi prostovoljec sam doživlja pozitivne 
učinke, kot so npr. povečanje samozavesti, socialna spretnost, razvoj socialne odgovornosti, 
preizkušanje različnih vlog in drugo (prav tam).  
 
Intervjuvanci iz skupine učiteljev pa pravijo, da se trudijo preventivno delovati v času pouka, 
razrednih ur in v času šolskih odmorov. Po navadi želijo s pogovorom in različnimi igrami 
otrokom približati tematike vezane na duševno zdravje oz. težave v duševnem zdravju otrok 
in mladih.  
 
Poleg teh dejavnosti se vsaka šola še pred začetkom leta odloči, v katere projekte bo 
vključena in katere preventivne dejavnosti bo vključila v učni načrt, pri čemer po navadi 
organizacijo in koordinacijo le-teh prevzame šolska svetovalna služba. Rezultati vseh 
intervjujev kažejo, da so najpogostejše teme preventivnih in promocijskih dejavnosti v 
povezavi s temo duševnih stisk: medosebni odnosi, odraščanje, spolnost, droge, alkohol, 
samopodoba, razreševanje sporov, varna raba interneta in druge teme. Pri izvedbi teh šola 
pogosto sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, kot so npr. Društvo za preventivno delo, 
Društvo Ključ, mladinske zveze, Mestna občina Ljubljana, zdravstveni dom …  
Dva intervjuvanca iz skupine šolskih svetovalnih delavcev in dve intervjuvanki iz skupine 
učiteljev pravijo, da ne namenjajo pozornost duševnim stiskam samo kot posamezni 
pedagoški delavci, ampak tudi na ravni cele šole oz. celotnega kolektiva v smislu krepitve 
psihosocialne klime šole, ki jim predstavlja pomemben preventivni dejavnik. V pozitivno 
psihosocialno klimo šole uvrščajo dobro vzdušje na šoli, dobro razredno klimo, dobre odnose 
med učitelji, pozitivno in sproščeno ozračje, splošno dobro počutje učencev, učiteljev in 
drugih zaposlenih.  
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4 SKLEP  
 
 
Tematike, vezane na duševno zdravje odraslih, so v današnjem času vedno bolj prisotne v 
javnosti. Veliko je govora o skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu, o dobrem počutju 
nasploh, o učinkovitem spoprijemanju s stresom, soočanju z različnimi življenjskimi obreme-
nitvami, o dobri samopodobi ipd. Nasvete za dobro duševno počutje najdemo na najrazličnej-
ših spletnih straneh, na družbenih omrežjih, v medijih, v množičnih priročnikih za samopo-
moč in drugih občilih. Medtem ko je tematika duševnega zdravja odraslih dobro zastopana in 
raziskana, pa to ne velja za duševno zdravje otrok in mladostnikov. O tem priča že podatek, 
da v Sloveniji ni raziskave, ki bi govorila o duševnem zdravju otrok mlajših od 11 let. To pa 
ne pomeni, da je njihovo duševno zdravje kaj manj pomembno od duševnega zdravja odraslih. 
Otroci in mladostniki predstavljajo že zaradi svojih razvojnih lastnosti ranljivo skupino, k 
temu pa lahko prištevamo še velika pričakovanja in zahteve, ki jih vanje polagajo njihovi star-
ši, vrstniki, vzgojno-izobraževalni sistem ter pritiski 21. stoletja. Duševno zdravje otrok in 
mladostnikov danes ni več nekaj samoumevnega in zato le-ti potrebujejo pomoč pri ohranja-
nju dobrega duševnega zdravja bolj kot kadarkoli prej.  

Skozi pisanje magistrske naloge sem spoznala, da je to, ali bo otrok z duševno stisko sploh 
prišel do kakršnekoli pomoči, odvisno od številnih dejavnikov, kot so npr. soglasje staršev, 
dostopnost strokovne pomoči, čakalne dobe in drugi dejavniki, zaradi česar se lahko pogosto 
zgodi, da otrok do obravnave pride prepozno ali pa sploh ne pride. Da bi bilo čim več otrok 
pomoči deležno pravočasno, pa bi bilo smiselno, da se le-ta vključi v šolsko okolje. Pri tem 
ima lahko šolska svetovalna služba veliko vlogo. Otroci z duševno stisko, katerih vsak dan je 
prežet s strahom, krivdo, nesigurnostjo, trpljenjem in drugimi notranjimi občutki, imajo lahko 
v varnem okolju, kot je šola, možnost izraziti svojo stisko in se zaupati strokovnjakom, kot so 
šolski svetovalni delavci, ki otroke razumejo in čutijo njihovo bolečino. Pri tem je pomembno 
poudariti, da je uspešna obravnava osnovnošolskega otroka z duševno stisko rezultat ne samo 
učinkovitega dela šolske svetovalne službe, ampak predvsem uspešnega sodelovanja med 
šolsko svetovalno službo, starši, učitelji in zunanjimi strokovnimi delavci, ki skupaj delajo v 
prid otrokovemu duševnemu zdravju. Pogosto se zgodi, da zaradi različnih razlogov šolski 
svetovalni delavec nima podpore pri starših, učiteljih in drugih osebah, zaradi česar je sam 
postavljen pred različne dileme in mora sprejemati pomembne odločitve. Zato je pomembno, 
da ima vsak šolski svetovalni delavec, ki je vpleten v življenje otroka z duševno stisko, mož-
nost supervizije, kjer lahko reflektira svoje odločitve in postopke. Šolski svetovalni delavec 
lahko ogromno pripomore k temu, da otrok z duševno stisko pride do ustrezne pomoči, a je 
hkrati pomembno zavedanje, da obstajajo meje njegovega vplivanja in delovanja.  

S svojo magistrsko nalogo nisem želela samo pokazati, da se že osnovnošolski otroci srečuje-
jo z različnimi duševnimi stiskami in kako pomembno je, da začnemo svojo pozornost usmer-
jati na njihovo duševno zdravje, ampak tudi skozi teorijo ter kvalitativno raziskavo podati 
konkretne smernice, kako delati z osnovnošolskim otrokom v stiski, ki lahko koristijo ne sa-
mo šolskim svetovalnim delavcem, ampak tudi drugim strokovnim osebam in širši javnosti.  
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6 PRILOGE  

6.1 Priloga 1- Primer kodiranega intervjuja z osebo ŠSD3 

 
Dobesedni zapis intervjuja z označenimi 
kodirnimi enotami 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Kakšna je vaša vloga na šoli, koliko časa ste že 
tukaj? 
Šolski svetovalni delavec. Tukaj sem zaposlen 6 
let, recimo. Pred tem sem bil na drugih šolah, 
dijaškem domu, vrtcu pa na sodišču, tako da imam 
malo uvida v vse generacije otrok, ne samo 
osnovnošolsko populacijo, pa tudi načini dela so 
različni, kamorkoli pač greš. 

 
- zaposlen kot šolski svetovalni 
delavec 
- na šoli je zaposlen 6 let 
- zaposlitve prej: druge šole, dijaški 
dom, vrtec, sodišče 
- zaradi izkušenj ima uvid v vse 
generacije otrok in različne načine 
dela 

 
 
 
- Izkušnje in osebnostne lastnosti 
sv. delavcev 

 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 

Sedaj moja osnovna delovna obveza tukaj kot 
šolskega svetovalnega delavca je načeloma pomoč, 
podpora, tako vodstvu - predvsem ravnateljici pri 
teh vsebinskih zadevah, učiteljem pa recimo pri 
izbiri didaktičnih pristopov, načina dela, 
prilagoditev pouka, izvajanja, realizacije učnih 
načrtov in tako naprej. 

- osnovna delovna obveza je pomoč 
in podpora vodstvu in učiteljem 
- vodstvu pri vsebinskih zadevah 
- učiteljem pri izbiri didaktičnih 
pristopov, načina dela, prilagoditvi 
pouka, izvajanja pouka, učnih 
načrtih ... 

 
 
- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šolske svetovalne 
službe 

 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 

To je en del moje zaposlitve, drugi del pa je v 
bistvu kot šolski svetovalni delavec taka 
nehvaležna pozicija, ker sem v bistvu edini na šoli, 
katerega funkcija je biti zastopnik otroka – kar 
pomeni, da sem naproti vsem mojim kolegom na 
šoli, naproti instituciji kot taki. To pa je tisti drugi 
del, delo z učenci. 

- edini na šoli, ki ima funkcijo biti 
zastopnik otroka 
- s tem je nasproti vsem kolegom in 
šoli kot instituciji 
- delo z učenci je tisti drugi del 
zaposlitve 

 
 
- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šolske svetovalne 
službe 

 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 

Tretji in v zadnjem času najbolj pomemben del pa - piar služba šole   
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je v bistvu neka piar služba šole, se pravi 
komuniciranje z javnostjo, starši, zunanjimi 
institucijami, ne vem, mediji ali kdorkoli se na šolo 
obrne, ga potem usmerijo na mene. 

- komunikacija z javnostjo, starši, 
zunanjimi institucijami, mediji 
- kdorkoli se na šolo obrne, ga 
usmerijo nanj 

- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šolske svetovalne 
službe 

Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 

Sedaj delo šolskega svetovalnega delavca oz. 
šolske svetovalne službe je pri nas zelo ohlapno 
definirano, če lahko karikiram, mogoče sploh ni 
definirano nikjer, kaj točno se pod to delo smatra in 
kakšne so obveze in delovne naloge. Tako da 
opažam glede na izkušnje, ki jih imam iz prakse, da 
je delo, organizacija in sam potek delovnega dne 
različen od šole do šole, in sicer takšna, kakršno si 
jo zaposlen tam sam naredi. Mamo neke osnovne 
naloge, ki jih moramo vsi opravljati, to je recimo 
vodenje te šolske dokumentacije, nacionalna 
preverjanja znanja, poklicno svetovanje, vpisi v 
srednje šole – ta del je torej relativno skupen vsem, 
potem pa je odvisno od karakterja, načina dela, 
odnosa, ki ga imaš, spoštovanja oz. kolegialnosti 
vseh iz kolektiva do tebe, kot pač osebo, ki si na 
razpolago, da pomagaš. 

- delo šolske svetovalne službe 
ohlapno definirano oz. mogoče ni 
definirano 
- ne ve se, kaj točno se pod to delo 
smatra, kakšne so obveze, delovne 
naloge 
- potek delovnega dne si zaposlen 
oblikuje sam 
- so osnovne dejavnosti, ki jih 
opravljajo vsi svetovalni delavci: 
vodenje šolske dokumentacije, NPZ, 
poklicno svetovanje, vpisi v srednje 
šole 
- naloge, ki jih opravljaš, odvisne od 
karakterja, načina dela, odnosa, 
kolegialnosti drugih do tebe ... 

 
 
- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šolske svetovalne 
službe 
 
 
- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šolske svetovalne 
službe 
 
 
- Izkušnje in osebnostne lastnosti 
svetovalnih delavcev 

 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 

Večinoma je nehvaležno delo v smislu tega, da kot 
šolski svetovalni delavec težko točno pokažeš, kaj 
si naredil. Delaš v bistvu ogromno, prideš prvi v 
službo in greš zadnji domov iz službe, nimaš pa 
nekih ur, ki si jih oddelal, izdelkov, testov, karkoli 
in je potem to, če se moreš dokazovati ali pokazati, 
kaj točno si počel, malenkost težja zadeva, če bi 
morda imel vodstvo tako, ki te ne bi podpiralo pri 
tem. Jaz na srečo nimam take situacije, imam 
podporo ravnateljice, ki mi popolnoma zaupa in 
podpre vsako mojo idejo, vsak moj predlog, 
vključitev v razne projekte, usmeritev, vpeljavo 
nekih novih didaktičnih pristopov, novosti na 

 
 
 
 
 
- težko je, če imaš vodstvo, ki te ne 
podpira 
- sam ima podporo ravnateljice 
- ravnateljica mu popolnoma zaupa, 
podpre njegove ideje, predloge, 
vključitve v projekte, usmeritve, 
vpeljave novih didaktičnih pristopov 
in drugih novosti na viz področju 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odnos z vodstvom 

 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe z učitelji in vodstvom 
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področju vzgoje in izobraževanja in je naklonjena k 
temu. 
Super. 
Tako da tukaj imam srečo. 
 
Imate zaposlene še kakšne mobilne 
socialne/specialne pedagoge oz. ali ste edini na 
šoli, ki dela v okviru šolske svetovalne službe? 
Šolski svetovalni delavec je delovno mesto, ki je 
sistematizirano v vsaki osnovni šoli. Edino 
knjižničar je še na isti način definiran. Šola dobi sto 
procentno zaposlitev šolskega svetovalnega 
delavca, v kolikor ima dvajset oddelkov (od 1. do 
9. razreda). Večina osnovnih šol v Ljubljani nima 
toliko oddelkov, tako da šola niti nima enega celega 
šolskega svetovalnega delavca ampak manj. Se 
pravi tisto dodatno razliko do sto procentov 
moramo spravljati noter potem z enimi drugimi 
deli, kot npr. izvajanje dodatne strokovne pomoči 
ali pa podaljšano bivanje, ali pa če so ravnatelji z 
nami zadovoljni nam potem dajo del te 
sistematizacije iz naslova nadstandarda, ki pa ga 
osnovne šole v Ljubljani dobijo s strani MOL-a, 
torej dobijo neka sredstva za nadstandardne 
vsebine. 

 
 
 
 
 
 
- delovno mesto šolskega 
svetovalnega delavca je na vsaki 
osnovni šoli sistematizirano 
- stoodstotna zaposlitev šolskega 
svetovalnega delavca je možna, če 
ima šola najmanj dvajset oddelkov. 
- večina šol v Ljubljani nima enega 
celega svetovalnega delavca, ampak 
manj. 

 
 
 
 
 
 
Sestava šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
Sestava šolske svetovalne službe 

 
 
 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 

Tako da po osnovnih šolah v Ljubljani ne poznam 
nobene, ki bi imela več kot enega šolskega 
svetovalnega delavca. Je pa res, da ima vsaka 
osnovna šola zaradi inkluzije, ki že nekaj časa 
velja, zaposlene tudi specialne, socialne pedagoge, 
psihologe, logopede, tiflologe in tako naprej. Ti pa 
so v bistvu vezani na veljavne odločbe o usmeritvi. 
Ti moji kolegi, ki so specialisti na posameznem 
področju, ne spadajo v šolsko svetovalno službo 

- ne pozna osnovne šole v Ljubljani, 
ki bi imela zaposlenega več kot 
enega svetovalnega delavca 
- zaradi inkluzije so v šolah 
zaposleni tudi specialni, socialni 
pedagogi, psihologi, logopedi, 
tiflologi ... 
- ti strokovnjaki vezani na odločbe o 
usmeritvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
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kot tako, oz. ne delajo tega dela, kot ga delam jaz, 
ampak izvajajo podobno kot učitelji ure, ki so 
sistematizirane in so vezane na odločbo in tudi 
njihov delovni čas je isti kot za učitelje, nimajo 
nekega fiksnega delovnega časa, kot ga imam jaz 
kot šolski svetovalni delavec in to je tudi ena izmed 
težav, da si kot šolski svetovalni delavec ponavadi 
sam, predvsem v popoldanskem času oz. času po 
pouku, ker so ti specialni in drugi pedagogi po 
opravljenih urah prosti. 

- ne spadajo v šolsko svetovalno 
službo kot tako 
- izvajajo ure, ki so sistematizirane 
in vezane na odločbo 
- njihov delovni čas isti kot za 
učitelje 
- ena izmed težav dela šolskega 
svetovalnega delavca je, da si v času 
po pouku sam 

Sestava šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na naši šoli imamo sicer organiziran aktiv šolske 
svetovalne službe, v katerega seveda so vključeni 
vsi ti izvajalci dodatne strokovne pomoči, je pa 
namenjen predvsem temu, da mi pomagajo pri 
nekih strokovnih odločitvah, pri recimo dilemah, ki 
se mogoče pojavijo pri načrtovanju nekih 
individualiziranih vzgojnih ali pa učnih programov 
za posamezne učence, mogoče tudi kot neka 
supervizija pri odločitvah, ali bi bilo za kakšnega 
otroka smiselno, glede na simptome, sprovesti 
postopek usmerjanja ali ne, recimo pri nekih 
kršitvah pravil, vzgojnih odklonih, stisnemo skupaj 
glave in načrtujemo oz. se posvetujemo, kako sedaj 
z njimi delat. Je pa dejstvo, da to vse pade na 
šolskega svetovalnega delavca, ne pa na izvajalce 
teh dodatnih strokovnih pomoči, če gledamo strogo 
zakonsko dikcijo in naravo dela, ki jo vsak ima. 

- organiziran aktiv šolske svetovalne 
službe 
- vanj vključeni vsi izvajalci dsp 
- pomagajo mu pri strokovnih 
odločitvah in dilemah pri 
načrtovanju individualiziranih 
vzgojnih ali učnih programov 
- delujejo kot supervizija pri 
odločitvah glede postopkov 
usmerjanja, kršitvah pravil, vzgojnih 
odklonih 
- skupaj se posvetujejo in načrtujejo 
delo 
- vse pade na šolskega svetovalnega 
delavca 

- Sestava šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
 
 
- Sestava šolske svetovalne službe 
- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šss 

Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 

Mogoče če greva sedaj na te otroke na šoli, ki so 
v nekih duševnih stiskah. Kakšna je vaša vloga 
pri delu s temi otroki in kako jih prepoznavate? 
Najprej duševne stiske. Kaj se smatra pod tem 
duševne stiske? 

   

Jaz to razumem tako. Nisem hotela uporabit    
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pojma duševne motnje, ker se mi zdi pojem 
preveč stigmatizirajoč in ozek, recimo, če ima 
otrok neko duševno motnjo, potem ima po vsej 
verjetnosti diagnozo. Ali je to, ne vem, depresija 
ali kaj drugega. Zato jaz s tem pojmom otroci z 
duševno stisko zajamem tudi tiste otroke, ki se 
nahajajo v neki stiski zaradi npr. težke situacije 
doma, ki se soočajo z nekim vrstniškim nasiljem 
ali karkoli drugega, nimajo pa neke konkretne 
odločbe zaradi tega. 
Razumem, razumem. Čisto iskreno, šolski 
svetovalni delavec je tukaj za pomoč učencem, za 
svetovanje, za mogoče tudi neko vzpostavitev 
svetovalnega odnosa, pa da greš globlje v neko 
odstranitev nekih fobij, strahov, kompleksov. Na 
načelni ravni pa funkcionirajo vse osnovne šole 
tako, da je razrednik tisti, ki je prva oseba, na 
katero se učenci obrnejo, v primeru kakršnekoli 
težave, tudi recimo duševne stiske, kakršnekoli 
oblike. Če razrednik oceni, da je zadeva pretežka 
za njega, se potem obrne za pomoč na šolsko 
svetovalno službo, se pravi na mene. To je recimo 
nek tak klasični način. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- šolski svetovalni delavec je na šoli 
za pomoč učencem, za svetovanje, 
da vzpostavi svetovalni odnos, da 
odstrani fobije, strahove, komplekse 
 
 
- razrednik prvi, na katerega se 
učenci obrnejo v primeru težave, 
stiske 
- če razrednik oceni, da je zanj 
zadeva pretežka, se obrne na šolsko 
svetovalno službo 
- to je klasičen način 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritetne naloge šolske 
svetovalne službe ob stiski otroka; 
Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šss 
 
 
 
- Osebe, ki prepoznajo stiske 
 
 
- Odzivi učiteljev na stiske otrok 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delovanje in odzivanje na stiske; 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 
 
 
Prepoznavanje in razumevanje 
duševnih stisk 
 
Delovanje in odzivanje na stiske 
 

Recimo pri nas pa moram reči, da imam jaz 
izjemno dober odnos z učenci, zastopam politiko 
svojega dela tako, da so moja vrata ves čas odprta 
in dostopna, da lahko učenci kadarkoli pridejo k 
meni, in tudi učitelji in vsi ostali kolegi to 
podpirajo, zato ni nobenih težav, če bi učenec tudi 
med uro pouka želel z mano govorit, torej ima to 
možnost in noben učitelj mu tega ne odreče. Zaradi 
te moje dobre povezanosti z učenci, vzpostavitve 
nekega dobrega odnosa in pozitivnega z večine njih 

 
- izjemno dober odnos z učenci 
- politika odprtih vrat 
- učenci kadarkoli pridejo k njemu 
- učitelji in ostali kolegi podpirajo 
tak način dela 
- ni težav, če bi želeli učenci z njim 
govoriti tudi med poukom 
 
- zaradi dobre povezanosti in 

 
 
 
 
 
 
- Pozitiven odnos med šolsko 
svetovalno službo in učenci 

 
 
 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
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– ne more govoriti o sto procentnem, generalno pa 
ja, mi pomaga, da učenci pridejo k meni, da učenci 
pridejo k meni zelo pogosto in ob vsaki malenkosti. 
Jaz imam ves čas polno pisarno in sploh med 
odmori prihajajo sem, poročajo, kaj se jim dogaja, 
se malo pohvalijo, malo pojamrajo in tako naprej. 

dobrega odnosa, učenci pridejo sami 
k njemu 
- učenci pridejo k njemu pogosto in 
ob vsaki malenkosti 

Kar se tiče v bistvu teh resnejših duševnih stisk – 
sedaj če pride učenec do mene, je to ena velika 
sreča in je že en korak naredil, da je priznal in 
prepoznal, da ima neko težavo in da je prešla do te 
mere, da se več ne znajde in je poiskal pomoč. Če 
sem iskren, so takšne zadeve redke, da bi učenec 
sam prišel z neko težavo. Pridejo seveda s 
težavami, kot so nepravična ocena, nekdo ga je 
udaril, ni bil kriv, takšne trivialne zadeve, za katere 
pa ne morem reči, da so neka duševna stiska, v tem 
smislu. Razen, če to tudi smatrate zraven? 

 
- učenec pride sam do njega 
- naredi velik korak, da prepozna, da 
ima težavo in poišče pomoč 
 
- to je redko, da pride učenec sam z 
neko težavo 

 
 
- Osebe, ki prepoznajo stiske 

 
 
 
Prepoznavanje in razumevanje 
duševnih stisk 
 

Ne, ne. 
Recimo tiste duševne stiske pa so takšne, da je 
potrebno imeti tisti občutek, instinkt, da prepoznaš 
učenca, ki se mu nekaj dogaja, da pristopiš do 
njega in mu potem na tak način pomagaš. Sedaj 
meni ta dober odnos, ki ga imam z učenci in 
relativno majhna šola omogoča, da poznam 
slehernega učenca po imenu, da ga spremljam od 
začetka do konca, da sem ves čas vpet v učno 
vzgojni proces, to je tudi seveda samoiniciativa, ne 
bi rabil, ampak se ves čas vključujem tudi v delo 
razreda, grem v razred in potem spremljam, kaj se 
tam dogaja, kako delajo v razredu, kakšna je 
razredna klima, kako so sociogrami narejeni, če se 
kaj spreminja, predvsem pa v tem prostem času 
sem na razpolago, opazujem, imam vse te senzorje 
vklopljene in relativno hitro, s pomočjo svojih 

 
 
- občutek, instinkt za prepoznavanje 
učencev, ki se jim nekaj dogaja 
- do učenca pristopiš in mu na tak 
način pomagaš 
- dober odnos z učenci, majhna šola 
mu omogočata spremljanje vseh 
učencev od začetka do konca 
- nenehno je vpet v učno vzgojni 
proces 
- od samoiniciative odvisno, koliko 
je vpet v učno vzgojni proces in 
koliko se vključuje v razred 
- ves čas se vključuje v delo razreda, 
spremlja dogajanje, razredno klimo 
- s sociogrami ugotavlja spremembe 

 
 
Prioriteta namenjanja pozornosti 
stiskam 
Prioritetne naloge šss ob stiski 
otroka 
 
- Pozitiven odnos med šolsko 
svetovalno službo in učenci 
 
- Splošne naloge in osnovne vrste 
dejavnosti šss 
 
 
 
- Prioriteta namenjanja pozornosti 
stiskam 

 
 
 
Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
 
 
Dejavnosti promocije in preventive 
duševnega zdravja 
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kolegov, ki prav tako poznajo svoje učence, 
ugotovimo neko spremembo vedenja pri 
posameznem učencu. 

- je na razpolago, opazuje, ima 
vklopljene senzorje 
- relativno hitro s pomočjo kolegov, 
ki poznajo učence, ugotovi 
spremembo vedenja 

 
 
- Osebe, ki prepoznajo stisko 
 

 
Prepoznavanje in razumevanje 
duševnih stisk 
 

Ali gre to sedaj za neko zaprtost vase, ali gre za 
nenadno introvertiranost, kar naenkrat povečano 
notranjo energijo, nemir, ali gre za odklonskost v 
smislu zadržanosti, odmaknjenosti, individualizem, 
ali pa v drugo skrajnost, da otrok dela vse možne 
stvari, da vleče pozornost na sebe in s tem opozarja 
nase: „Tukaj sem, dejte me opazit.“ V bistvu z 
vsemi temi – nas je kar precej – strokovnih 
delavcev pa relativno hitro zaznamo takšne zadeve. 

- zaprtost vase 
- nenadna introvertiranost 
- povečana notranja energija 
- nemir 
- odklonskost v smislu zadržanosti, 
odmaknjenosti 
- individualizem 
- otrok dela vse, da dobi pozornost, 
in s tem vedenjem opozarja nase 

 
 
 
 
Znaki in vedenja, ki kažejo na 
stisko 

 
 
 
 
Prepoznavanje in razumevanje 
duševnih stisk 
 

Če razrednik oceni, da lahko težavo sam reši, 
pristopi, vpraša in če se na tej ravni zadeva uredi, 
se o tem samo pogovorimo. 
 
 
 Imamo redne delovne sestanke, kjer se vsi dobimo 
in se ravno o teh temah pogovarjamo, ker se nam 
zdi vzdušje, razredna, šolska klima izjemno 
pomembna, tako da na teh odnosih predvsem 
delamo in gradimo. 
Če pa ne more, potem pa prosijo mene za pomoč in 
sam ocenim, ali je primerno vstopit ali ne. 

- če razrednik oceni, da lahko težavo 
sam reši, pristopi k otroku, vpraša 
- če se zadeva uredi, se o tem 
pogovorijo 
- redni delovni sestanki za pogovore 
o stiskah otrok 
- pomembno se jim zdi vzdušje, 
razredna in šolska klima 
- gradijo in delajo na odnosih 
- če razrednik ne zmore sam, poišče 
pomoč šolske svetovalne službe 
- sam oceni ali je primerno vstopit v 
problem ali pa ne 

 
- Reševanje stisk brez neposredne 
vključitve šolske svetovalne 
službe 
 
- Timsko sodelovanje šolske 
svetovalne službe in učiteljev 
 
Psihosocialna klima šole 
 
- Odzivi učiteljev na stiske otrok 
 
 

 
 
Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe z učitelji in vodstvom 
Dejavnosti promocije in preventive 
duševnega zdravja 
 
Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 

Nimam težav pri dostopu do samega učenca, ker mi 
vsi zaupajo, vsi mi povedo, kaj in kako. Nikoli se 
mi še ni zgodilo, da kdo ne bi želel priti k meni v 
pisarno, da bi imel s tem težave. In potem z vsem 
mojim znanjem, tehnikami, strategijami, relativno 
hitro odkrijem težavo in potem iščemo razloge, 

- nima težav pri stikih z učenci 
- vsi mu zaupajo, mu povedo 
- ni se mu zgodilo, da kdo ne bi 
želel priti k njemu 
 
- ko odkrije težavo, išče razloge in 

- Pozitiven odnos med šolsko 
svetovalno službo in učenci 
 
 
 
 

 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
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vzroke, zakaj je do tega prišlo in potem seveda tudi 
neke strategije, načine, kako sedaj iz te situacije 
priti ven. Vedno delujem tako, da igram na odprte 
karte, da sem z otrokom iskren, da mu tudi vse 
natančno razložim, kakšen bo postopek naprej, 
kakšni bodo moji naslednji koraki, kaj bo to za 
njega pomenilo in če se s tem seveda strinja. Ker 
kakor hitro z nekom vzpostavim svetovalni odnos, 
mora tukaj biti neka tista linija zaupanja. 

vzroke zakaj je do nje prišlo in kako 
priti ven iz te situacije 
- igra na odprte karte 
- z otrokom je iskren, vse mu 
natančno razloži, od postopka, 
korakov, pomena zanj in ga vpraša, 
če se s tem strinja 
- ko vzpostavi svetovalni odnos, 
mora biti v njem linija zaupanja 

- Prioritetne naloge šolske 
svetovalne službe ob stiski otroka 
 
 
 
- Svetovalni odnos 
 
 
 

Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 
 
 
Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
 

So izjeme, vsi jih poznamo. V kolikor je otrok 
ogrožen v kakršnemkoli smislu, seveda moram 
takoj poročat tudi po svoji uradni dolžnosti. Ampak 
v takšnih zadevah, ko vidim, da so neke stiske, se 
mi zdi pomemben ta občutek zaupanja in odnos, ki 
ga z učencem vzpostavim, ker mu lahko samo na 
tak način lahko pomagam. Če nimam tega odnosa, 
mu težko. 

- če je otrok kakorkoli ogrožen, 
mora poročati po svoji dolžnosti 
 
- občutek zaupanja in odnos z 
učencem, se mu zdi pomemben 
- le prek odnosa mu lahko pomaga 

- Prioritetne naloge šolske 
svetovalne službe ob stiski otroka 
 
 
- Svetovalni odnos 

Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 
 
Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
 

Verjetno imajo vse šole kakšne takšne hujše 
zadeve. Tudi mi jih imamo, od recimo tega, da se 
punce režejo, da se pojavljajo znaki anoreksije, 
bulimije, prenajedanja, da imajo nizko samopodobo 
in tako. Sedaj na vsakem primeru je izjemnega 
pomena to, da ima šola s starši odprt in iskren 
odnos. Vedno pri vpisu, na vseh roditeljskih 
sestankih, v bistvu na vseh sestankih staršem 
povem, da imamo vsi isto vizijo, da postane otrok 
uspešen, da se razvija, da mu omogočimo neko 
odskočno desko in pogoje, da lahko pogumno, 
enakovredno vskoči v svet srednje šole ali pa 
kamorkoli drugam in da je v bistvu opremljen z 
vsemi orodji, znanji, spretnostmi, da mu omogoča 
enakovreden start z vsemi ostalimi. Če to želimo 
doseči, moramo delovati drug z drugim, z roko v 
roki, ker drugače ne gre. 

 
- anoreksija, samopoškodovalno 
vedenje deklet, anoreksija, bulimija, 
prenajedanje, nizka samopodoba 
 
- izjemno pomembno, da ima šola s 
starši odprt in iskren odnos 
 
- staršem pove, da imajo vsi isto 
vizijo, da si želijo da je otrok 
uspešen, se razvija, mu omogočijo 
odskočno desko, pogoje 
- da je opremljen z vsemi orodji, 
spretnostmi 
- da mu omogočijo enakovreden 
start z vsemi ostalimi 
- delovati drug z drugim, z roko v 

 
- Znaki in vedenje, ki kažejo na 
stisko 
 
 
- Značilnosti uspešnega 
sodelovanja s starši 
 
 
 
- Značilnosti uspešnega 
sodelovanja s starši 
 
 
 
 
 

 
Prepoznavanje in razumevanje 
duševnih stisk 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
 
 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
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roki  
In zaradi tega tudi učencu, ki pride k meni, povem, 
da bom starše obvestil o tem, da se nekaj dogaja, 
ampak ne na način, da bi otroka izigral ali pa razdrl 
ta najin zaupni odnos, ki sva ga vzpostavila, ampak 
mu povem, kaj pravzaprav bom staršem povedal. 
Pri takšnih hujših zadevah pokličem starše, jih 
pomirim, da ne povzročimo stisk tudi pri njih in jih 
povabim v šolo na razgovor. Začnem s tem, da jim 
povem svoja opažanja, pozovem jih, da tudi oni 
povejo svoja opažanja, hitro pridemo do tega, da 
vsi opažamo, da se z otrokom nekaj dogaja in 
potem skupaj s starši iščemo rešitve. 

- učencu pove, da bo starše obvestil 
ne da bi ga izigral in razdrl zaupni 
odnos 
- mu pove, kaj bo staršem povedal 
- pokliče starše in jih pomiri, da ne 
pride do stiske še pri njih, jih povabi 
v šolo 
- pove jim svoja opažanja in jih 
pozove, da tudi oni povejo svoja 
opažanja 
- hitro pride do ugotovitve, da vsi 
opažajo spremembe in skupaj iščejo 
rešitve 

 
- Svetovalni odnos 
 
 
- Svetovalno delo s starši 
 
 
 
- Svetovalno delo s starši 
 
- Značilnosti uspešnega 
sodelovanja s starši 

 
Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
 
 
 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
 

Ponavadi so starši nemočni v takšnih situacijah, ker 
ne vejo, kako ravnat, kaj delat in potem prosijo za 
nasvet. Tukaj jim pomagam kolikor lahko, sedaj 
neke čarobne palčke žal nimam, da bi lahko to 
naredili. Z nekimi teoretskimi osnovami pa 
poskušam pomagat, v smislu „to bi naj delovalo na 
tak način, poskusite, pa boste videli, vsekakor pa 
ravnajte iskreno, srčno, tako kot čutite pa ne bo nič 
narobe“. Potem ko se starši zavejo te situacije, jaz 
individualno z učencem/učenko še naprej delam, 
ponavadi hitro pride tudi do tega, da otrok izrazi 
željo in potrebo, da bi to v nekem varnem okolju, 
pri čemer se čuti varnega, recimo pri meni, to 
povedal oz. odkrito o tem govoril tudi s starši. 
Ponavadi to organiziramo potem tukaj pri meni, da 
se potem odkrito to pogovori. Gre za težke 
trenutke, za kar zahtevno delo. Ponavadi na koncu 
najdemo neko rešitev, ki je optimalna. Če ne 

- starši nemočni, ne vedo, kako 
ravnati, kaj delati 
- potem prosijo za nasvet 
 
- z nekimi teoretskimi osnovami 
skuša pomagati in predlaga, da 
poskusijo 
- zagovarja iskreno, srčno ravnanje, 
tako kot starši čutijo 
- starši se situacije zavejo 
- še naprej dela z učencem/učenko 
individualno 
 
 
- skupen pogovor s starši in otrokom 
- gre za težke trenutke 
- na koncu se najde optimalna 
rešitev 

- Razlogi, da starši poiščejo 
pomoč svetovalne službe 
 
 
- Svetovalno delo s starši 
 
 
- Svetovalno delo s starši 
 
 
- Prioritetne naloge šolske 
svetovalne službe ob stiski otroka 
 
 
- Svetovalno delo s starši 
 
- Značilnosti uspešnega 
sodelovanja s starši 

 
 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
 
 
 
 
Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 
 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
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drugega se nekega problema zavemo in iščemo 
rešitve in način, kako naprej. 

- če ne gre drugače, pa se problema 
vsi zavedo in iščejo rešitve in poti za 
naprej 

 

Kaj pa naredite v primeru, da starši nočejo 
sodelovati? Na primer, da je nekaj narobe doma, 
kaj potem? 
V taki situaciji edino, kar lahko naredim, je to, da 
dam otroku oporo in support tukaj, v času šole. Če 
vidim, da s strani staršev oz. skrbnikov ni nekega 
odziva oz. interesa za sodelovanje ali izboljšanje, 
potem vključim tudi vse druge institucije, ki so 
temu namenjene. Sam osebno pa živim v prostoru 
in delujem v okolju, kjer na srečo imam tudi 
ogromno humanitarnih organizacij, ki delujejo v 
popoldanskem času in skrbijo za aktivno 
preživljanje prostega časa, vključitev otroka v neke 
dejavnosti po šolskem delu. Tako da, če vidim, da 
doma ni pogojev, da bi otrok imel spodbudno 
okolje za delo in pa razvoj, ga potem vključim v te 
neke organizacije, ki pri nas delujejo. 

- v primeru, da starši nočejo 
sodelovati, nudi otroku oporo v času 
šole 
- če ni interesa za sodelovanje ali 
izboljšanje s strani staršev, vključi 
tudi druge institucije, ki so temu 
namenjene 
 
 
 
- veliko humanitarnih organizacij, ki 
delujejo v času po šoli 
- otroka se vključi v dejavnosti po 
šolskem delu 
- če doma ni spodbudnega okolja za 
delo in razvoj, ga vključi v te 
organizacije 

 
- Zavračanje sodelovanja 
 
- Prioritetne naloge šss ob stiski 
otroka 
 
 
 
 
 
- Prioritetne naloge šss ob stiski 
otroka, Sodelovanje z drugimi 
institucijami 
 
 

Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
Delovanje in odzivanje na stiske 
 
 
 
 
 
 
Delovanje in odzivanje na stiske; 
Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami pri obravnavi otroka s 
stisko 
 
 

Katere pa so to, konkretno? 
Recimo imamo Skalo, mini avtobus Veselja, 
Cirkuška pedagogika – delajo z učenci, ki imajo 
večje težave v vedenju, potem imamo na drugi 
strani Skalo, ki deluje pod okriljem Centra za 
socialno delo Moste-Polje, potem imamo tudi Javni 
zavod Mladi Zmaji, ki ima enega izmed mladinskih 
centrov v naši bližini, potem tudi Zveza prijateljev 
mladine Moste-Polje, ki ima tudi družinski center 
in celo kopico delavnic in dejavnosti za te učence, 
pa verjetno bi se še kaj našlo. 

 
- mini avtobus veselja 
- Cirkuška pedagogika 
- Skala, ki deluje pod okriljem CSD 
Moste-Polje 
- Javni zavod Mladi zmaji ima 
mladinski center 
- Zveza prijateljev mladine Moste-
Polje ima družinski center 

 
 
 
- Sodelovanje z drugimi 
institucijami 

 
 
 
- Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami pri obravnavi otroka s 
stisko 
 

V vsakem primeru naredim nek individualni načrt 
za takega otroka, vključim vse institucije, že s tem, 

- naredi individualni načrt in vključi 
vse institucije 

Prioritetne naloge šolske 
svetovalne službe ob stiski otroka 

Delovanje in odzivanje na stiske 
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ko prosim kolege, ki delujejo v vseh teh zavodih, 
jih spoznam z otrokom, otroku naredim neko 
promocijo, kaj vse tam lahko počne, relativno hitro 
najdemo neko dejavnost ali nekoga, ki tisti prazni 
čas oz. praznino zapolni. 

 
- otroku naredi promocijo aktivnosti 
in hitro najde dejavnost oz. osebo, ki 
mu lahko zapolni čas in praznino 

 
- Sodelovanje z drugimi 
institucijami 

 
Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami pri obravnavi otroka s 
stisko 
 

Sedaj takega otroka, ki nima podpore od doma, 
nekoliko bolj mi šolski svetovalni delavci 
vzamemo pod svojo „perutko“ in ga spremljamo, z 
njim delamo, kar sicer ni najbolj strokovno, gre pa 
za človeško raven, empatijo. Ampak načeloma 
pomagamo kolikor lahko. 

Če otrok nima podpore doma, ga 
vzame pod svojo „perutko“ in ga 
spremlja, z njim dela 
- Gre za človeškost, empatijo 

- Prioritetne naloge šss ob stiski 
otroka 

Delovanje in odzivanje na stiske 
 

Najbolj pomembno na mojem delovnem mestu je 
to, da se sprijazniš s tem, da spremembe niso 
takojšnje, da pri otrocih rabi čas narediti svoje, da 
tvoje delo ni vidno takoj, ampak se v bistvu vidi 
šele po letu, dveh, ponavadi takrat, ko že zaključijo 
osnovno šolo in se vračajo potem nazaj in takrat 
poročajo, koliko podpore in vzpodbud so tukaj 
dobili, ki jih drugače ne bi in to je potem tista 
nagrada za tvoje delo, ker ves čas ob spremljanju 
otroka in svetovanja ima otrok občutek neke 
represije nad njim, neke kontrole, te sicer spoštuje, 
dela tisto, kar mu rečeš, ni pa to prijateljsko ali pa 
da on uživa v tem. Poleg vsega tega je tudi nam v 
interesu, da damo nekam noter tudi učenje pa 
domače naloge, pa neke aktivnosti, ki so s šolo 
povezane in v samem značaju niso tiste, ki bi bile 
zabavne kot takšne. 

 
- treba se je sprijazniti s tem, da 
spremembe niso vidne takoj 
- potreben je čas 
- njegovo delo ni vidno takoj, 
ponavadi se vidi po letu, dveh ali ko 
otrok zaključi s šolanjem 
- otroci se vračajo nazaj in poročajo, 
koliko podpore in vzpodbud so 
dobili 
- to je nagrada za njegovo delo 

 
 
 
 
- Izzivi in dileme, s katerimi se 
svetovalni delavci srečujejo pri 
delu z otroki s stiskami 
 

 
 
 
 
 
Izzivi, dileme, mnenja in želje 
šolskih svetovalnih delavcev 
 

Prej ste omenili, da z vsem svojim znanjem, ki 
ga imate, tehnikami, strategijami pomagate 
učencu s stiskami oz. iščete rešitve. Če lahko 
mogoče konkretno s primeri poveste, katere 
metode dela, strategije imate v mislih, npr. ali je 
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to pogovor, igra ipd.? 
To je sedaj čisto odvisno od učenca in od tega, 
kako hitro se odpre. Če gre za mlajše učence se 
seveda poslužimo risb, da nekaj narišejo, recimo 
svoje občutke in potem pokomentiramo risbe, do 
lutk recimo, ki so zelo blagodejne in se otrok zelo 
hitro odpre in pogovarja z lutko. Potem tudi razne 
tehnike in pristopi kot so NLP, NTC, coaching kot 
takšen, mediacijske veščine ... 

 
- metode se uporabljajo glede na 
učenca in na to, koliko hitro se 
odpre 
- pri mlajših učencih risanje 
- risanje npr. občutkov in potem 
pogovor o tem 
- uporaba lutk, kjer se otrok hitro 
odpre in pogovarja z lutko 
- Nlp, Ntc, coaching, mediacijske 
veščine 

 
 
 
 
- kreativni mediji 
 
 
- druge metode in oblike dela 

 
 
 
 
Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
 

Na mojem delovnem mestu se mi zdi izjemnega 
pomena to, da vsi tisti, ki delajo z ljudmi na način 
kot delam sam, da vse te metode, vse te tehnike, 
znanja dobijo. Čim več jih imajo, lažje jim je pri 
njihovem delu, lažje dosežejo nek dober stik z 
učencem, vzpostavijo nek odnos, ki temelji na 
zaupanju in medsebojnem spoštovanju in potem je 
to osnova, da se otrok odpre in dejansko pove, kaj 
ga muči.  Sedaj pri otrocih se moramo zavedati to, 
da ne znajo artikulirati, ne znajo ubesediti vsega 
tega, kar čutijo in seveda rabiš neke sugestije, da 
mu predstaviš neke vloge, da mu daš primere, da 
mu daš kakšne kartice počutja, obraze, izraze 
čustev, skratka ogromno nekih didaktičnih 
pripomočkov. Na srečo jih imamo pri nas in se jih 
lahko poslužimo. 

 
- pomembno, da svetovalni delavci 
dobijo znanja o metodah in tehnikah 
dela 
- več kot jih imajo, lažje vzpostavijo 
dober stik z učencem, odnos, ki 
temelji na zaupanju in medosebnem 
spoštovanju 
- odnos je osnova, da se otrok odpre 
in pove kaj ga muči 
- otroci ne znajo ubesediti vsega, kar 
čutijo 
- rabijo sugestije, primere, kartice 
počutja, obraze, izraze čustev in 
druge didaktične pripomočke 
- na šoli jih imajo veliko in se jih 
lahko poslužijo 

 
 
- vpliv osebnostnih lastnosti in 
znanj na nabor in izbiro metod 
dela 
 
- svetovalni odnos 
 
 
- svetovalni odnos 
 
 
- delovni pripomočki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
 

Vse te tehnike, ki jih imaš, in znanja recimo pridejo 
prav pri kakšnih strahovih pred učitelji, recimo, 
kompleksih, bojaznih, utopijah pa recimo lahko 
zelo hitro z nekimi takimi enostavnimi tehnikami 
spremenimo modalitete, pojmovanja določenih 
stvari pri učencih, individualiziramo recimo tudi 

- vse tehnike, znanja pridejo prav pri 
otrokovih strahovih, kompleksih, 
bojaznih, utopijah 
- z enostavnimi tehnikami se 
spremenijo modalitete, pojmovanja 
določenih stvari pri učencu 

- znaki, vedenja, ki kažejo na 
stisko 
 
 
- druge metode in oblike dela 
 

- Prepoznavanje in razumevanje 
duševnih stisk 
 
 
Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
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način spraševanja – individualno ali pa po večih 
delih, spremenimo pogoje, tako da, ja, če delaš s 
srcem in v korist otroka, se načeloma hitro najdejo 
rešitve. 

- individualizirajo način spraševanja 
po več delih, spremenijo pogoje 
- če delaš s srcem in v korist otroka, 
se hitro najdejo rešitve 

 
- vpliv osebnostnih lastnosti in 
znanj na nabor in izbiro metod 
dela 

Različne oblike in metode dela z 
otroki s stiskami 
 

Je pa dejstvo, da vseh otrok ne prepoznamo, da 
kakšna stiska ostane skrita, da kakšna težava ostane 
kakršna je, ker je še z ne vem kakšnim 
entuzijazmom in voljo ne moreš rešit, ampak to je 
del našega življenja, s tem se je potrebno 
sprijazniti. Tako da zmaga je, če lahko že enemu 
otroku pomagamo, je to odlično. Več je takih, 
boljše je. Tudi ti se počutiš boljše, bolj izpolnjen, 
nisi pa čarovnik. Dejstvo je, da si otrok more želeti 
tvoje pomoči in na koncu koncev jo tudi starš more 
sprejeti, ker drugače je nemogoče. 

- ne prepoznajo vseh otrok s stisko 
- kakšna stiska ostane skrita 
- ne moreš vseh stisk rešiti ne glede 
na entuziazem in voljo 
- s tem se je potrebno sprijazniti 
 
 
- otrok si more želeti pomoči in tudi 
starš jo mora sprejeti, drugače je 
nemogoče 

 
 
Izzivi in dileme, s katerimi se 
svetovalni delavci srečujejo pri 
delu z otroki s stiskami 
 
 
Pozitiven odnos med šolsko 
svetovalno službo in učenci 
- Značilnosti uspešnega 
sodelovanja s starši 

 
 
Izzivi, dileme, mnenja in želje 
šolskih svetovalnih delavcev 
 
 
 
Značilnosti šolske svetovalne službe 
 
Sodelovanje šolske svetovalne 
službe s starši otrok z duševnimi 
stiskami 
 

Prej ste omenili že nekatere zunanje institucije s 
katerimi delujete – nevladne, humanitarne 
organizacije, kaj pa npr. CSD in Zdravstveni 
dom? 
Osnovna šola seveda sodeluje z Zdravstvenim 
domom, že zaradi sistematskih pregledov imamo 
šolsko zdravnico, ki skrbi za naše učence. Možnost 
imamo, da naše učence, če vidimo, da je z njimi 
karkoli narobe, pa da jih starši ne pošljejo, da jih 
sami napotimo k naši šolski zdravnici. 

 
 
 
 
- sodelujejo z Zdravstvenim domom 
- zaradi sistematskih pregledov 
imajo šolsko zdravnico, ki skrbi za 
učence 
- če vidijo, da je z otroki karkoli 
narobe in jih starši ne napotijo, jih 
sami napotijo k šolski zdravnici 

 
 
 
 
- Sodelovanje z zdravstvenimi 
ustanovami 

 
 
 
 
Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami pri obravnavi otroka s 
stisko 
 

Potem seveda Center za socialno delo je že po 
zakonu tisti, ki mu moramo sporočiti kakršnokoli 
odklonsko vedenje, sum, moramo z njimi 
sodelovat. 
 

- sodelujejo s Centrom za socialno 
delo, ki mu morajo po zakonu 
sporočiti kakršnikoli sum na 
odklonsko vedenje, morajo z njimi 
sodelovati 

 
 
 
 
- Sodelovanje s Centrom za 

 
 
 
 
Sodelovanje z zunanjimi 
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Kompetenca šole za poseganje kamorkoli, v sfero 
družine, intime in tako je omejena in moramo ves 
čas o svojih korakih na to temo poročat Centru za 
socialno delo. 

- kompetenca šole za poseganje v 
sfero družine in intimo je omejena, 
zato morajo o svojih postopkih 
poročati CSD-ju 

socialno delo  
 
 
 
 

institucijami pri obravnavi otroka s 
stisko 
 

Potem je tukaj seveda še policija, s katero tudi 
sodeluje, pa Ministrstvo, Zavod za šolstvo in druge 
inštitucije, ki jih imamo na razpolago. Moram reči, 
da če si iskren, če delaš korektno, tudi vsi strokovni 
delavci na drugih institucijah delajo na ta način, ti 
prisluhnejo, pomagajo. Seveda imaš pozitivne in 
negativne izkušnje z vsakim od njih, ampak 
načeloma, če si dovolj vztrajen, če želiš otroku 
pomagat, vedno najdeš pot. 

- sodelovanje s policijo, 
Ministrstvom, Zavodom za šolstvo 
 
- če si iskren, če delaš korektno, ti 
prisluhnejo in pomagajo tudi vsi 
strokovni delavci na drugih 
institucijah 
- imaš pozitivne in negativne 
izkušnje z vsakim, če si vztrajen in 
želiš otroku pomagat, se vedno 
najde pot 

 
 
 
 
 
- Sodelovanje z drugimi 
institucijami 

 
 
 
 
 
- Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami pri obravnavi otroka s 
stisko 
 

Zanima me še glede preventivnega delovanja na 
področju duševnih stisk, ali imate organizirane 
npr. kakšne delavnice na te teme za vse otroke? 
Preventiva deluje ves čas. Pri nas smo mnenja, da 
je spodbujanje dobre šolske in razredne klime 
največja preventiva. Če imaš dobro komunikacijo z 
drugimi, dobro počutje, se vsa odklonska vedenja 
hitro odkrijejo in na nek način tudi same od sebe 
odstranijo. Drugače pa ja, absolutno. Imamo tudi 
zunanje izvajalce. Mestna občina Ljubljana je zelo 
radodarna, da spodbuja te preventivne delavnice 
brezplačno. 

 
- ves čas delujejo preventivno 
- spodbujajo dobro šolsko in 
razredno klimo, kar je največja 
preventiva 
- če imaš dobro komunikacijo z 
drugimi, dobro počutje, se vsa 
odklonska vedenja odkrijejo hitro in 
na nek način same odstranijo 
- imajo tudi zunanje izvajalce, MOL 
spodbuja preventivne delavnice 
brezplačno 

 
 
- Psihosocialna klima šole 
 
 
 
 
 
 
- Sodelovanje z raznimi 
nevladnimi organizacijami in 
drugimi institucijami 

 
 
 
 
 
Dejavnosti promocije in preventive 
duševnega zdravja 
 

Tako da imamo ogromno projektov, med drugim jih 
učimo komunikacije, razreševanja sporov, varne 
uporabe spleta, socialnih omrežij, delamo na 
njihovi samopodobi, samozavesti, učimo jih 
prepoznavati neke situacije, učimo jih, kako se 

- ogromno projektov, učijo jih 
komunikacije, razreševanja sporov, 
varne uporabe spleta, samopodoba, 
samozavest, učenje prepoznavanja 
situacij, učenje kako se odzvati v 
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odzvati v posameznih situacijah. Ogromno truda 
vložimo tudi v socialne interakcije, se pravi učenje 
socialnih kompetenc: kako in na kakšen način 
komunicirat, se umaknit, pokazat, da ti nekaj ni 
okej. To delamo tako z zunanjimi izvajalci kot tudi 
z notranjimi. Na srečo imamo ogromno zaposlenih, 
ki se izobražujejo in delajo tudi dodatno delo izven 
svojega krovnega poklica. Tako, da tudi ti pridejo z 
nekimi novimi idejami, novimi delavnicami. 

posameznih stiuacijah 
- ogromno truda vložijo v socialne 
interakcije, učenje socialnih 
kompetenc 
- delajo z zunanjimi in notranjimi 
izvajalci 
- imajo ogromno zaposlenih, ki se 
izobražujejo in delajo dodatno delo 

- Vrste dejavnosti in teme 
 
 
 
- Vloga šss pri promociji in 
preventivi 

 
Dejavnosti promocije in preventive 
duševnega zdravja 
 

Tako da se trudimo delovati preventivno, je pa 
tukaj seveda pomembno se zavedati tega, da je 
vsaka preventiva tudi reklama. Zato pri nas 
absolutno nikoli nimamo nobene preventivne 
dejavnosti glede kajenja, uporabe drog, glede 
nekega spolnega nasilja, v smislu, da bi dali neke 
svečane obljube, da ne bodo kadili, uživali drog in 
tako naprej. Sam sem mnenja, da to ni preventivna 
dejavnost, ampak reklama, da pri tistih, ki še nikoli 
niso slišali o tem, potem z eno urno delavnico, ki je 
fokusirana v nekaj, kar ni okej, spodbudiš 
razmišljanje, zanimanje, motivacijo. Zato se  mi 
tega ne gremo in delamo to na takšen bolj subtilen 
način, preko igre, preko socialnih delavnic, te 
vsebine bolj posredno predstavimo. Tako, mislim, 
da sem vse povedal, je še kaj? 

- vsaka preventiva je tudi reklama 
 
- nimajo nobene preventivne 
dejavnosti glede kajenja, uporabe 
drog, glede spolnega nasilja 
 
- to ni preventivna dejavnost, ampak 
reklama za tiste, ki še niso slišali o 
tej temi 
 
- tega ne delajo, ampak izvajajo 
preventivo na subtilen način, prek 
socialnih delavnic in bolj posredno 
predstavijo pereče teme. 

 
Vrste dejavnosti in teme 
 
 
 
 
- Vloga šss pri promociji in 
preventivi 
 
 
- Vrste dejavnosti in teme 

 
 
 
 
 
 
 
Dejavnosti promocije in preventive 
duševnega zdravja 
 

Ne, mislim da sva na vse odgovorila. Najlepša 
hvala za intervju. 
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