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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

V magistrskem delu sem se osredotočila na posebno skupino dolgotrajno bolnih otrok – otroke 

obolele za rakom. Rak je pogosta bolezen, za katero obolevajo tudi otroci. Otrok in njegova 

družina se takrat znajdejo v težki življenjski preizkušnji. Za učenca, ki je obolel za rakom je 

pomembno, da se po zdravljenju čim prej vrne v običajno življenje, ki mu omogoča lažje 

soočanje z boleznijo. V teoretičnem delu predstavljam otroke s posebnimi potrebami, s 

poudarkom na tistih, ki so oboleli za rakom. Predstavljam tudi vlogo šole, kdo so učitelji, 

kakšna znanja morajo imeti pri poučevanju takšnih učencev, kakšne težave se pojavljajo pri 

poučevanju teh učencev, kako sodelujejo bolnišnični učitelji z matičnimi učitelji ter kakšna je 

vloga bolnišnične šole. Teoretični del zaključujem s predstavitvijo prilagojenega programa za 

učenca, ko se po zdravljenju vrne v šolo.  

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljam, kakšno vlogo ima šola za učenca obolelega 

za rakom, predvsem pa se usmerjam na učitelje in njihovo usposobljenost za poučevanje teh 

učencev. V ta namen sem izvedla intervjuje z desetimi bolnišničnimi učitelji. Prav tako sem 

izvedla intervjuje s tremi učenci obolelimi za rakom in se z njimi pogovorila o tem, kako 

zaznavajo, da učitelji sprejemajo njihovo bolezen in kako so jim pripravljeni pomagati. 

Raziskava je pokazala, da bolnišnični učitelji kot najpogostejšo metodo poučevanja uporabljajo 

individualizacijo. Pokazalo se je, da sodelovanje bolnišnične šole z matično šolo poteka 

predvsem v oblikah timskih sestankov. Učitelji med seboj sodelujejo, si izmenjujejo izkušnje 

in tako nadgrajujejo svoje znanje o poučevanju otrok, ki so oboleli za rakom. Delo 

bolnišničnega učitelja je veliko bolj individualizirano od učitelja matične šole,  kar pomeni, da 

je prisotnih tudi veliko več čustev. Bolnišnični učitelji sodelovanje z matično šolo ocenjujejo 

kot povprečno. So pa mnenja, da matična šola pridobi tudi največ ustreznih informacij o poteku 

zdravljenja, zdravstvenem stanju otroka ter možnih posledicah zdravljenja prav na uvodnem 

sestanku oziroma konziliju. Največja razlika v načinu poučevanja, ki jo poudarijo učenci, je ta, 

da je delo v bolnišnični šoli veliko bolj individualizirano, veliko je sprotnega dogovarjanja. 

Učenci s prilagoditvami s stani učiteljev matičnih šol velikokrat niso zadovoljni. Učencem se 

zdi, da se učitelji velikokrat pogosto ustrašijo, da ne bi znali pomagati, zato se raje nekoliko 

distancirajo. Učenci, ki so oboleli za rakom, od svojih učiteljev pričakujejo, da bi bili bolj 

strokovni. V raziskavi pridobljeni odgovori ter študij literature so mi bili v pomoč pri pripravi 

smernic, ki bodo učiteljem pomagale, da bodo k učencem obolelim za rakom pristopili brez 



 

 

 

strahu ter jim v dani situaciji učinkovito in kakovostno pomagali pri opravljanju šolskih 

obveznosti.  

Ključne besede: učenec, bolezen rak, bolnišnična šola, učitelj, poučevanje kronično bolnih 

učencev. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

In my master's degree, I focused on a specific group of terminally ill children – children with 

cancer. Nowadays cancer is a common disease that can be diagnosed in children. When 

something like this happens, a child with cancer as well as other family members face a very 

difficult situation. It is important for students with cancer to return to their normal life routine 

as soon as possible, since this helps them battle the disease. In the theoretical part of my thesis, 

I am going to present children with special needs focusing on those who were diagnosed with 

cancer. I am also going to present the role of school in such students, the teachers involved, 

their required knowledge for teaching terminally ill children as well as the difficulties and the 

cooperation between the student’s school and hospital school in such cases. I am going to 

conclude the theoretical part with presenting the adapted programme for the student, who 

returns to school after a medical treatment.  

In the empirical part of my thesis, I am going to present the role a school plays in a student with 

cancer, focusing on teachers and their qualifications for teaching such students. For this 

purpose, I conducted interviews with ten hospital teachers. Besides that, I also interviewed three 

students with cancer and we discussed how their teachers deal with their disease and how much 

they offer to help them. The research revealed that hospital teachers use individualization as the 

most common teaching method. It also indicated that communication between the student’s 

school and hospital school is based on meetings. Teachers of both schools collaborate, share 

their experiences and consequently expand their knowledge on students with cancer. The 

hospital teacher’s work is more individual which means that more feelings are involved. 

Hospital teachers evaluate communication with the student’s school as mediocre. However, 

they think the student’s school gains the most information on the student’s medical treatment 

process, health conditions and possible treatment consequences in the first meeting or council. 

The biggest difference in teaching emphasized by students is that the work in hospital school is 

more individual and oriented towards reaching mutual agreements. The students are usually 

dissatisfied with the modifications their teachers apply – they think teachers get frightened and 

think they will not be able to help so they distance themselves from the situation. Students with 

cancer expect from their teachers to be professional. The answers I got from my research and 

the study of literature have helped me set up some guidelines that would enable teachers to deal 

with such students without fear and help them carrying out their school duties successfully.  

Key words: student, cancer, hospital school, teacher, teaching chronically ill students 
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UVOD 

Bolezni so zelo nepredvidljive – nikoli ne veš, katera te lahko prizadene. Včasih se nam zdi, da 

za nekaterimi boleznimi zbolijo le starejši, pa temu vendar ni tako. Velikokrat niti ne 

pomislimo, da bolezen, kot je rak, lahko prizadene otroka – tako nedolžno bitje. In ko otrok 

zboli za rakom, se življenje spremeni, ne samo otroku, temveč tudi njegovim staršem, 

sorojencem in bližnjim sorodnikom.   

Medicina se v današnjem času hitro razvija in napreduje, tako da je veliko bolezni, tudi tistih, 

ki včasih niso veljale za ozdravljive, ozdravljivih. Med te bolezni spada  tudi veliko vrst raka. 

Zdravljenje povzroči slabosti – v počutju, razpoloženju, pri nekaterih pa se posledice 

zdravljenja kažejo tudi v kasnejšem razvoju. 

Ko otrok zboli za rakom, ne smemo pozabiti, da je še vedno le otrok. Pomembno je, da mu 

stojimo ob strani, mu nudimo pomoč, ga spodbujamo in podpiramo. Predvsem pa je zelo 

pomembno, da otroku poskušamo kljub bolezni omogočiti čim bolj normalno otroštvo. S tem 

otrok lažje premaguje ovire, ki jih prinese bolezen, in se lažje sooča z zdravljenjem. Vsekakor 

je šola, vključno z opravljanjem šolskih obveznosti, en izmed dejavnikov, ki otroku daje 

občutek, da je kljub bolezni enakopraven svojim sošolcem in bo lahko tako kot oni nadaljeval 

šolanje. Na to pa veliko vplivajo tudi starši, matična šola in bolnišnična šola, brez katere pri 

bolezni, kot je rak, zaradi pogostih hospitalizacij in odsotnosti od pouka ne gre.  

Povod za magistrsko delo je bila v prvi vrsti želja po nadgradnji diplomskega dela, v katerem 

sem že predstavila vlogo učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnega otroka. Ker pa sem kot 

najstnica tudi sama zbolela za rakom limfnega sistema, sem se želela podrobneje posvetiti 

otrokom, obolelim za rakom, in raziskati vlogo šole v njihovem življenju. Pri samem delu so 

mi bili v veliko pomoč bolnišnični učitelji, s katerimi sem se v času bolezni tudi sama srečevala 

in z njimi sodelovala, ter bolni otroci, ki so tako kot jaz zboleli za rakom. 

1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1  Otroci s posebnimi potrebami 

Včasih se sploh ne zavedamo in niti ne razmišljamo o tem, s koliko različnimi učenci se v šolah 

srečujejo učitelji. Ne znamo si predstavljati, kako pester in raznolik je lahko razred. Ena izmed 
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skupin otrok, s katerimi se vse pogosteje srečujejo učitelji, so tudi otroci s posebnimi potrebami. 

Ti učenci se od svojih sovrstnikov lahko ločijo po zunanjosti, po psihičnih sposobnostih, po 

načinu obnašanja, navsezadnje pa tudi po telesnih sposobnostih in zmožnostih  

(Žerovnik, 2004). Otroke s posebnimi potrebami omenjata dva zakona. Zakon o osnovni šoli 

pravi, da so otroci s posebnimi potrebami tisti otroci, ki v šoli potrebujejo prilagojeno izvajanje 

šolskih programov, in tisti, ki v šoli potrebujejo dodatno strokovno pomoč (Zakon o osnovni 

šoli, 2006). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011) pa razdeli otroke s posebnimi potrebami v različne kategorije:  

- otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

- slepi in slabovidni otroci oziroma tisti otroci, ki imajo okvaro vidne funkcije,  

- gluhi in naglušni otroci,  

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

- otroci, ki imajo težave z gibanjem,  

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

- otroci z avtističnimi motnjami,  

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki zaradi primanjkljajev v razvoju 

potrebujejo prilagojeno izvajanje šolskega dela. 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011)   

1.2 Dolgotrajno bolni otroci in njihove pravice 

V skupino otrok s posebnimi potrebami sodijo tudi dolgotrajno bolni otroci oziroma kronično 

bolni otroci. Dolgotrajno bolni otroci so tisti, pri katerih lahko zaradi zdravljenja pride do trajnih 

posledic, oziroma so to otroci, katerih bolezen zahteva zdravljenje, nego in predvsem 

rehabilitacijo, ki traja več kot šest mesecev. Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za 

otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, med kronične bolezni uvršča kar 36 različnih 

bolezni. Med njih sodijo tudi rakaste bolezni, kronične bolezni jeter in trebušne slinavke, 

odpoved ledvic, astma, distrofije itd. (Redke bolezni – nacionalna kontaktna točka, 2016). 

Vsaka bolezen, ki se pojavi v družini, je neprijetna, kronična pa še toliko bolj, še posebej ko 

doleti otroka. Ko za kronično boleznijo zboli otrok, celotno njegovo družino doletijo velike 

spremembe, vendar to ne sme biti razlog, da družina ne bi poskušala živeti čimbolj normalnega 

in polnega življenja. Starši morajo ob kronični bolezni otroka poskrbeti, da je njihov odnos do 
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bolnega otroka čim bolj kakovosten, spodbujati ga morajo pri razvoju samospoštovanja, 

samozavesti in odgovornosti. Ti otroci se zaradi svoje bolezni v razvoju teh potreb ne 

razlikujejo od ostalih otrok. Za zadovoljitev teh bistvenih in izredno pomembnih potreb so v 

življenju bolnega otroka v prvi vrsti odgovorni starši in navsezadnje tudi strokovnjaki, ki 

bolnega otroka spremljajo daljši čas. V obdobju otrokove bolezni je zelo pomembna družinska 

interakcija, saj prav močna povezanost med člani družine vpliva na to, kako se bodo bolni otroci 

spopadli z boleznijo in kakšen bo njihov napredek (Jull, 2010).  

Po pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 

varstvo, se za dolgotrajno bolne otroke štejejo kronično bolni otroci, pri katerih se kljub 

zdravljenju pojavijo trajne posledice, ki zahtevajo nego in rehabilitacijo in trajajo več kot pol 

leta (Pravilnik o kriterijih, 2014). Otrok ima vedno pravico do najvišje ravni zdravljenja in 

zdravstvenih standardov. Hitro pa se zgodi, da te otrokove pravice kršimo. Kršenje otrokovih 

pravic se lahko zgodi že zelo kmalu, ko prvih simptomov ne jemljemo resno in s tem tvegamo 

možnosti ozdravitve. Pravice otrok se lahko kršijo tudi med samim zdravljenjem, ko otrok niti 

ne ve, zakaj se zdravi oziroma kakšna je njegova bolezen. Pravice bolnega otroka kršimo tudi 

v primeru, če otrok nima možnosti sodelovati in soodločati o tem, kaj se z njim dogaja  

(Jereb, 2012).  

1.3 Otroci oboleli za rakom 

Rak je vedno bolj odmevna in pogosta tema v našem življenju. Skoraj vsakdo izmed nas se je 

že srečal s to boleznijo, neposredno kot bolnik ali pa je za to boleznijo zbolel kdo od njegovih 

znancev (Oehlrich, Zemme, Trapana in Stallforth, 2013). Otroci, ki so oboleli za rakom, 

potrebujejo pomoč in podporo staršev ter bližnjih. S tem bolnemu otroku omogočimo čimbolj 

običajno otroštvo, takšno kot je bilo pred boleznijo. Tako kot odrasli potrebujejo nekaj časa, da 

se sprijaznijo z diagnozo, tudi otroci potrebujejo svoj čas. Najverjetneje se na začetku počutijo 

žalostne, prestrašene, včasih celo jezne, saj so prepričani, da so za bolezen krivi sami (Caring 

for a seriously ill child, 2015). Zato so ob postavljeni diagnozi in ob zdravljenju  zelo pomembi 

medsebojni odnosi. Predvsem so to odnosi med bolnim otrokom, svojci in zdravstvenimi 

delavci.  Vsak izmed njih s svojo dinamiko in načinom prinaša svoj delež v otrokov nov način 

življenja (Peterka Novak, 2004).  
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1.3.1 Bolezen rak 

Rak je dolgo časa veljal za hudo in neozdravljivo bolezen. Čeprav je medicina zelo napredovala 

in so se možnosti za ozdravitev raka zelo povečale, so rakava obolenja še vedno eden izmed 

najpogostejših vzrokov za smrt. Dandanes so številne vrste raka ozdravljive, več možnosti za 

ozdravitev pa nam omogoča pravočasno odkritje bolezni. Z različnimi preventivnimi ukrepi in 

zdravim ter kakovostnim načinom življenja pa je mogoče zmanjšati tveganje za nastanek raka. 

Rak nastane, ko se določene celice v telesu pričnejo napačno in nekontrolirano deliti in s tem 

povzročijo nastanek poškodovanih oziroma degeneriranih celic, kar privede do nastanka raka 

oziroma rakavega tumorja (Oehlrich idr., 2013). Bolezen se pojavi, ko celice v telesu začnejo 

nepravilno delovati in se na nekem mestu močno namnožijo in tvorijo bulo oziroma tumor. 

Rakaste celice se od mesta nastanka lahko širijo naprej in tvorijo nove tumorje, ki jim pravimo 

sekundarni tumorji ali razsevki, metastaze. Rak ni nalezljiva bolezen, za večino vrst raka pa ni 

niti dokazano, da bi bile lahko dedne (Benedik Dolničar, 2009). Tako otroci kot odrasle osebe 

v času bolezni in po njej potrebujejo nekoga, s katerim se lahko odkrito pogovorijo, mu zaupajo 

svoja čustva, strahove ali pa le zastavljajo vprašanja. Zato je potrebno osebo z diagnozo raka 

spodbujati, da se čim več odkrito pogovarja. S tem si povečuje samozavest in krepi medsebojne 

vezi, kar je v času bolezni in zdravljenja pomembno (Benedik Dolničar, 2009).  

Rak redko prizadene otroke in mladostnike. Vsako leto v Slovenji za to boleznijo zboli okoli 

50 otrok (Benedik Dolničar, 2009). Rak se pri otrocih precej razlikuje od raka pri starejših 

oziroma odraslih ljudeh. Pri otrocih se pogosto pojavlja v drugih delih telesa, kot pri odraslih. 

Pod mikroskopom rakave celice otroka izgledajo drugače, seveda pa se ta bolezen pri otrocih 

tudi drugače odziva na zdravljenje. Najpogostejši rak, ki se pojavi pri otrocih, je levkemija 

oziroma krvni rak, sledijo pa tumorji in limfomi. Pri odraslih je najpogostejši pljučni rak. 

Možnost ozdravitve pri otrocih je zaradi boljšega odziva na zdravljenje večja. Izkazalo se je, da 

v povprečju 70 % otrok, ki zbolijo za rakom, tudi ozdravi (Benedik Dolničar, 2009). Pri bolezni, 

kot je rak, se lahko pojavijo tudi negativna čustva otrok. Številne medicinske preiskave, slabo 

počutje, bolečine, strah ter prisotnost številnih neznancev lahko vplivajo na otrokovo vedenje. 

Lahko postane nervozen in včasih celo izgubi nadzor nad svojim vedenjem. Včasih so otroci 

jezni nase ali na svoje starše zaradi bolezni, ki jih je doletela (Spitnetta, Deasy-Spinetta in Kung, 

2010). 
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1.3.2 Zdravljenje raka pri otrocih in nega otroka, obolelega za rakom 

Pred izbiro najučinkovitejšega zdravljenja za otroka, obolelega za rakom, so sprva potrebne 

različne in precej številčne preiskave, s katerimi postavijo natančno diagnozo in določijo 

razširjenost bolezni. Za zdravnike je izjemno pomembno, da zberejo vse potrebne informacije 

in se nato na podlagi le teh odločijo za vrsto zdravljenja (Benedik Dolničar, 2009).  

Najpogostejši načini zdravljenja so kemoterapija, operacija in obsevalno zdravljenje. 

Kemoterapija je zdravljenje s kemičnimi sredstvi, ki bolne celice razgrajujejo in preprečujejo 

nastajanje novih. Ta kemična sredstva se imenujejo citostatiki. Otroci ta zdravila lahko 

zaužijejo ali pa jih prejmejo v obliki infuzije ali injekcije. Operacija je bistven način zdravljenja 

pri tistih vrstah raka, ki se kažejo kot nekakšen izrastek, bula ali tumor. Včasih ne odstranijo 

celotnega tumorja, ampak samo del, da lahko lažje postavijo diagnozo. Obsevalno zdravljenje 

oziroma obsevanje je zdravljenje, pri katerem radioaktivni žarki uničujejo rakave celice točno 

na mestu izvora. Obstajajo pa še številna druga zdravljenja, kot so biološko zdravljenje, 

zdravljenje z osrednjim venskim katetrom, presaditev kostnega mozga, komplementarno ter 

alternativno zdravljenje (Benedik Dolničar, 2009). 

Nekateri otroci, ki so zboleli za rakom, pravijo, da je samo zdravljenje in stranski učinki, ki se 

pojavijo po njem, veliko težje kot sama bolezen. Zdravljenje pri otrocih povzroča stres, strah, 

zaradi morebitnih posegov pa tudi bolečino ter slabost, bruhanje in slabo počutje ob 

kemoterapijah in obsevanjih (Burger Lazar, 2002). 

Pri negi bolnega otroka moramo biti pozorni, da se otrok tako telesno kot duševno počuti čim 

bolje. Bolan otrok si velikokrat želi miru in samote. Starši velikokrat naredijo napako, ko 

bolnega otroka želijo omejiti z gibanjem, vendar pa zmerno gibanje otroku nikakor ne škoduje. 

Bolan otrok hitro sam začuti, kdaj ima dovolj in kdaj potrebuje počitek. Pri bolezni, kot je rak, 

je potrebno jemati zdravila. Včasih se pri otrocih pojavi odpor do jemanja zdravil, zlasti pri 

mladostnikih v puberteti, saj so v tem razvojnem obdobju še toliko bolj občutljivi. Prav zaradi 

tega je prebolevanje raka prav v času pubertete najtežje. Izredno pomembno je, da se starši z 

otrokom pogovorijo glede jemanja zdravil in poskušajo vzbuditi prepričanje, da jemlje zdravilo 

zaradi svojega zdravja in svoje koristi. Starši se morajo ob kronični bolezni otroka zavedati, da 

otrok bolezen doživlja popolnoma drugače kot odrasel človek. Otroci se veliko težje privadijo 

na omejitve, saj velikokrat ne razumejo, v čem je smisel te omejitve, in se ne zavedajo, kakšne 

posledice lahko prinesejo kršitve omejitev, ki jih svetujejo zdravniki. Bolni otroci zelo radi 

vidijo, da se jim starši veliko posvečajo. Otrok ob raznih družabnih igrah, prebiranju pravljic 
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pri mlajših otrocih in druge literature pri starejših lažje vsaj za nekaj časa pozabi na bolezen in 

zdravljenje. Bolan otrok ima tudi zelo dober čut za mero, saj hitro ugotovi, kdaj ima igre dovolj 

in potrebuje počitek (Mikuš Kos, 1969). Za starše pa je verjetno najtežje vzdrževanje 

normalnega in običajnega družinskega življenja. Morajo se zavedati, da otrok kljub bolezni, kot 

je rak, napreduje z rastjo in se razvija. Najslabše, kar lahko za bolnega otroka storijo starši, je 

pretirano obdarovanje in dopuščanje prevelike svobode. Vsekakor pa starši do otroka ne smejo 

biti preveč zaščitniški. V resnici si otroci želijo, da se starši do njih ne obnašajo preveč 

zaščitniško. V času, ko je otrok doma in ni v bolnišnici, običajno zdravniki dajo staršem jasne 

napotke in omejitve aktivnosti za bolnega otroka. Pomembno je, da starši otroka ne opozarjajo 

stalno na te omejitve in poskrbijo, da ima čim bolj kvalitetno življenje (Spitnetta idr., 2010). 

1.3.3 Posledice zdravljenja raka pri otrocih 

Obstajajo takojšnje in pozne posledice zdravljenja raka. Takojšnja stranska učinka sta slabost 

in bruhanje. Pojavijo se lahko težave v ustih in žrelu, saj kemoterapija preprečuje obnavljanje 

ustne sluznice. Spremeni se lahko apetit, zato je potrebno stalno nadzorovanje otrokove telesne 

teže. Pojavita se lahko tudi driska ali zaprtje. Velikokrat se pojavijo težave zaradi znižanja 

števila krvnih celic, saj zdravljenje ovira delovanje kostnega mozga in s tem tvorbo krvnih 

telesc. V celotnem obdobju zdravljenja je zaradi oslabljenega imunskega sistema otrok bistveno 

bolj nagnjen k okužbam, zato je higiena in prisotnost izključno zdravih oseb še kako 

pomembna. Najbolj znana posledica zdravljenja s kemoterapijo pa je izguba las (Benedik 

Dolničar, 2009). 

Pozne posledice zdravljenja raka pri otrocih in tudi drugih se pojavijo šele več mesecev ali celo 

let po končanem zdravljenju. Te posledice so pri otoku veliko večje kot pri odraslem človeku, 

saj se otrok v času zdravljenja še razvija in raste. Zaradi zdravljena pri otrocih lahko pride do 

okvare katerega koli organa, najpogosteje pa so prizadete žleze z notranjim izločanjem. Prav 

zaradi teh poznih posledic je potrebno, da otoke in mladostnike, ki so se zdravili zaradi raka, 

po končanem zdravljenju še naprej kontrolirajo zdravniki in strokovno spremljajo njihovo 

stanje (Zacharin, Tiedemann in Sexton, 2003). Posledice, ki se pojavljajo, lahko kasneje v 

življenju zaradi intenzivnega zdravljenja vplivajo na kakovost življenja osebe, ki se je zdravila. 

Pri nekaterih so bile zaznane težave s koncentracijo, hojo, bolečinami v hrbtenici.  Pri bolnikih, 

ki so jim zaradi bolezni obsevali glavo, so se kasneje v življenju pojavile težave s sluhom ali 

vidom. Težave, ki so posledica zdravljenja, lahko vplivajo na telesno počutje. Najpogosteje 

zaznana posledica je zmanjšano delovanje žlez, predvsem ščitnice in spolnih žlez. Pri nekaterih 

je lahko zaradi amputacij udov posledica zdravljenja tudi trajna invalidnost. Lahko pa so 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Tadl – Magistrsko delo 

 

7 

 

posledice zdravljenja tudi zmanjšane intelektualne sposobnosti, celo epilepsija. Leta po 

zdravljenju se še vedno pojavlja strah pred ponovitvijo bolezni, lahko se pojavi anksioznost, 

labilnost razpoloženja, včasih celo depresija (Jereb, 2012). Depresija se večinoma pojavi pri 

dekletih. Najprej se pojavijo potrtost in občutki žalosti, ki lahko trajajo le nekaj dni ali pa skozi 

celotno zdravljenje, pri nekaterih lahko trajajo tudi dolgo po končanem zdravljenju. 

Najpogostejši znaki, ki so pokazatelji depresije, so potrtost, jeza, razdražljivost, občutki nemoči 

ter slaba koncentracija. Anksioznost pa je stanje, ki povzroča neugodje, in ga povzročijo 

dogodki, pri katerih se oseba počuti ogroženo. Anksioznost se pri otrocih, obolelih za rakom, 

kaže kot strah pred neuspehom, tako pri zdravljenju kot pri opravljanju šolskih obveznosti 

(Peklaj, 2016). 

Po končanem zdravljenju se celotna družina sooči z novimi izzivi ter mnogimi problemi. Večina 

družin, kjer je otrok zbolel za rakom, zdravljenje uspešno zaključi, v nekaterih primerih pa se 

zdravljenje konča tudi s smrtjo. Zato celotna družina potrebuje veliko energije, poguma in moči, 

da prebrodi vse to zdravljenje. Vsak si želi popolne ozdravitve in, ko do tega pride, to tako za 

bolnega otroka kot njegove starše in sorodnike predstavlja nov začetek. Kljub vsemu pa je 

družina še vedno v strahu, da bi se bolezen ponovila. Ta strah vsakega, ki zboli za rakom, 

spremlja celo življenje. Nekateri otroci in prav tako njihovi starši tudi po končanem zdravljenju 

ohranijo stik s posameznimi osebami iz bolnišnice. Po končanem zdravljenju se družina težko 

vrne v običajno življenje, takšno, kot je bilo pred boleznijo. Včasih se celo zgodi, da se v času 

bolezni zelo spremeni odnos med otrokom in materjo. Velikokrat se naredi, da prav mati, v 

primeru otrokove bolezni, prevzame mesto negovalke. Tako se med mamo in otrokom 

vzpostavijo posebne vezi. Lahko se zgodi, da prav zaradi tega odnosa postanejo ogroženi vsi 

ostali odnosi v družini, zato je vsekakor potrebno zopet vzpostaviti pravilne vezi med člani 

družine, takšne, kot so bile pred zdravljenjem (Spitnetta idr., 2010). 

Zavedati pa se je potrebno, da vsaka bolezen prinese v otrokovo življenje spremembo. 

Velikokrat se zgodi, da se v času bolezni spremenita otrokovo vedenje in doživljanje bolezni. 

Kako bo otrok doživljal bolezen in zdravljenje, je odvisno od različnih dejavnikov: kako je 

bolezen napredovala, koliko časa bo bolezen trajala, od otrokove starosti, ali bo otrok moral biti 

dlje časa v bolnišnici ter od samega poteka in načina zdravljenja (Mikuš Kos, 1969). Otroci v 

pubertetnem obdobju se že zavedajo, da so nekatera rakava obolenja smrtna, zato se je z njimi 

potrebno odkrito in iskreno pogovoriti o bolezni in zdravljenju ter odgovarjati na njihova 

vprašanja. V nasprotju z odraslimi, ki v veliki večini razumejo vzrok za svoje obolenje, mnogi 

otroci mislijo, da se je bolezen pojavila zaradi njihove neubogljivosti. Značilnost mlajših otrok 
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je, da se v času težke bolezni, ko so čustveno prizadeti in utrujeni od zdravljenja, vrnejo k 

oblikam vedenja iz zgodnjega otroštva (Mikuš Kos, 1969). Novorojenčki  in otroci do drugega 

leta starosti ne razumejo, kaj je bolezen, zato posledično tudi ne razumejo, kaj je rak. V tem 

obdobju je najpomembnejši stik s starši. Po osemnajstem mesecu starosti se otroci že pričnejo 

zavedati, kaj se dogaja okoli njih, zato je pomemben odkrit pristop. Otroci od drugega do 

sedmega leta bolezen že lažje razumejo in povežejo dogodke med seboj. Otroku moramo 

obrazložiti, da bolezen ni nikakršna kazen. Od sedmega do dvanajstega leta otroci bolezen še 

bolje razumejo, ampak še vedno potrebujejo dodatno in bolj preprosto razlago. Od dvanajstega 

leta naprej pa so mladostniki že zmožni povezati bolezen s samim zdravljenjem (Benedik 

Dolničar, 2009). Pri mnogih otrocih, pri katerih zdravljenje traja dlje časa ali pa se bolezen čez 

nekaj časa ponovi, se pojavi depresija, izguba energije, izguba volje do dela, pri ponovitvi 

bolezni se opazi tudi izguba volje do življenja. Starši, ki so zaradi otrokove bolezni hudo 

zaskrbljeni in obupani, nehote svoje skrbi in bojazni prenašajo na otroka. Največ, kar si otrok 

v času bolezni želi od svoje družine in bližnjih, so ljubezen, pozornost in nežnosti (Mikuš Kos, 

1969). Ko otrok preboli raka, se mora njegovo življenje čimprej vrniti v običajne tirnice. 

Zaskrbljenost za ponovitev bolezni in strah pred raznimi posledicami se z leti umiri. Preživeli 

se mora slej ko prej sprijazniti s telesnimi posledicami ter tveganjem za pojav sekundarnega 

raka. Psihosocialno prilagajanje je pri otrocih velikokrat ovirano (Zacharin idr., 2003). 

Velikokrat se zgodi, vsaj pri mladostnikih, da zaradi bolezni ne kažejo jeze oziroma žalosti. 

Nekateri se raje umaknejo na samo, stran od prijateljev in družine. Včasih zaradi jeze oziroma 

strahu nekateri celo zavračajo zdravljenje (Children with chronic illness, 2015). Prav zaradi 

čustvenih posledic je potrebno, da že pred samim zdravljenjem in med njim poskrbimo za 

otrokovo psihosocialno počutje. Potrebno je, da kljub zdravljenju poskušamo, kolikor se le da, 

ohraniti otrokovo dobro telesno počutje. Pri otroku se trudimo ohraniti dobro psihološko 

počutje, saj s tem preprečimo čustveno neravnovesje in strah pred neznanim. Posledice bolezni 

in samega zdravljenja niso odvisne le od zunanjih dejavnikov in dogodkov, temveč v največji 

meri na same posledice vplivajo otrokove lastnosti in njegov karakter. Na posledice vplivajo 

tudi reakcija staršev, okolje, v katerem se otrok največ zadržuje in zdravstveno osebje. Pri 

preprečevanju čustvenih posledic pa sta pomembna ohranitev dobrega socialnega in duševnega 

počutja. Raziskava, ki je bila opravljena s psihološkim testiranjem, je pokazala, da se otroci, ki 

so zboleli za rakom in raka uspešno premagali, po nekaterih lastnostih zelo razlikujejo od svojih 

sovrstnikov. Nekateri od otrok, ki so preboleli raka, tudi po končanem zdravljenju potrebujejo 

dodatno zdravniško pomoč, drugi psihološko podporo, medtem ko tretji iščejo le moralno 

podporo, da se lahko čim lažje vrnejo v običajno življenje. Se pa otroci, ki so preboleli raka, 
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bolj zavedajo dragocenosti življenja in so hvaležni za vsako malenkost, ki mu jo pokloni 

življenje (Jereb, 2012). 

Kako bolezen vpliva na otroka, kako nanj vpliva okolje v katerem se nahaja v času bolezni in 

zdravljenja, lahko razložimo tudi z Bronfenbrennerjevo ekološko teorijo razvoja. Ta teorija 

poudarja pomembnost okoliščin od mikro- nivoja, kar predstavlja pomembnost odnosa z 

najbližjimi do makro- nivoja, kar prestavlja vpliv družbe. Pomembni pa so tudi socialni odnosi 

posameznika in posamezni socialni sistemi (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 

Socialni sistemi, ki so za učenca pomembni v času bolezni in po končanem zdravljenju si sledijo 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009): 

1. MIKROSISTEM 

Mikrosistem je najožji sistem in predstavlja najbližje odnose med posamezniki in 

okoljem. V ta sistem sodijo družina, sorodniki, vrtniki in prijatelji s katerimi se 

vzpostavlja dolgotrajen in trajnejši odnos. Ta sistem ima pozitiven vpliv na 

posameznika. Prav tako pa je pomemben mikrosistem učnega okolja obolelega učenca, 

ki deluje nanj pozitivno, če se učenec v tem sistemu čuti varnega in sprejetega. 

 

2. MEZOSISTEM 

Ta sistem predstavlja povezanost mikrosistemov, ki jim učenec pripada v posameznih 

obdobjih v življenju. V času bolezni je še kako pomemba povezanost družinskega in 

šolskega mikrosistema. Bolezen v tem primeru predstavlja ekološki prehod, ki 

mezosistem lahko oslabi, zato je vzpostavljanje in ohranjanje te povezanosti še kako 

pomembno. 

 

3. EKOSISTEM 

Predstavlja širše območje, kjer živi posameznik. Vplivi posameznega ekosistema 

neposredno vplivajo na posameznika. Učinek ekosistema je neoseben in vpliva na 

dogajanje v učenčevem življenju.  

 

4. MAKROSISTEM 

Predstavlja družbeno-kulturne vzorce in se v večini primerov pojavlja kot pravila, 

zakoni, vrednote posameznika. V času bolezni, šola bolnemu učencu predstavlja veliko 

vrednoto.  
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1.3.4 Družina otroka obolelega za rakom 

Ko otrok zboli za rakom, se kar na enkrat spremeni življenje celotni družini. Običajen ritem 

družine se zelo spremeni. Starši so zaskrbljeni, zato imajo možnost, da si vzamejo celo začasni 

dopust. Velikokrat se zgodi, da se starši v celoti posvetijo le bolnemu otroku, zato se ostali 

sorojenci počutijo zapostavljene. Otrokova bolezen vpliva na celotno družino. Kako velik je ta 

vpliv in koliko časa bo trajal, pa je odvisno od tega, koliko časa bo otrok zaradi svoje bolezni  

v bolnišnici. Včasih so otroci čas v bolnišnici preživeli brez staršev, danes pa je v bolnišnici 

možno, da starši preživijo z bolnim otrokom vsak trenutek, nekateri gredo z otrokom celo v 

operacijsko dvorano, če zdravljenje zahteva operacijski poseg (Miller, 2000). V trenutku, ko 

starši izvedo za bolezen otroka, v njihovem življenju izginejo vse oporne točke, ki so jim nekoč 

dajale gotovost in varnost. Njihov otrok je hudo bolan, njihov otrok je drugačen od ostalih. 

Staršem se kar na enkrat zdi, da okolica z njimi govori v jeziku, ki ga ne razumejo. Seveda pa 

bolezen ne pretrese le staršev bolnega otroka, temveč tudi bližnje sorodnike, sorojence in 

prijatelje (Restoux, 2010). 

Ko starši izvedo za otrokovo bolezen, morajo iti najprej skozi poseben proces in to je proces 

žalovanja. V tem procesu morajo starši pozabiti na želje in sanje, ki so jih imeli o otroku, preden 

je ta zbolel. Ta proces je pomembne predvsem za čustveni in duševni razvoj pri starših, kasneje 

pa to vpliva tudi na delo in pomoč otroku (Pevec, 2015). 

Starši so tisti, ki so v času bolezni otrokom na prvem mestu. Otroci potrebujejo njihovo podporo 

in bližino. Starši se trudijo, da otroku kljub bolezni nudijo čim bolj običajno življenje. Zato 

starši ne smejo pozabiti tudi na otrokovo šolo. Zavedajo se, da se bo otrok po končanem 

zdravljenju vrnil v šolsko okolje, zato spodbujajo bolnega otroka, da po svojih trenutnih 

zmožnostih v času bolezni in zdravljenja s pomočjo bolnišničnih učiteljev in učiteljev matične 

šole sledi delu v šoli. Šola v času bolezni za bolnega otroka prestavlja ohranjanje stika z 

običajnim življenjem in mu pomaga, da z učenjem in opravljanjem prilagojenega šolskega dela, 

vsaj malo pozabi na bolezen (Bečan, 2012). 

1.4 Šola  

Šola je okolje, ki združuje učitelje, učence in starše (Pšunder, 1994). Intenzivno in dolgotrajno 

posega v učenčevo življenje in je okolje, ki pomembno vpliva na razvoj in oblikovanje 

učenčeve osebnosti. Poleg družine, šola predstavlja pomemben dejavnik, ki vpliva na učenčevo 

doživljanje in spoznavanje življenja (Mikuš Kos, 1991). V šoli učenci ne pridobivajo le znanja, 
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ki ga narekujejo učni cilji in načrti, ampak se učijo še veliko več: kako živeti v skupnosti, kako 

delovati v skupnosti, kako se obnašati, kako se soočati in spopadati s težavami, ki nas doletijo 

v življenju, kako lahko pomagamo drugim, kako uveljaviti svoje pravice in zagovarjati svoja 

mnenja, kako pridobiti osebe, ki jim lahko zaupamo, itd. Šola je prostor, kjer učenec osebnostno 

raste, razvija svojo samozavest in gradi svojo samopodobo (Bečan, 2012). Je skupnost učiteljev 

in učencev, le ti pa so odgovorni, da se v razredu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa 

vzpostavi pozitiven odnos in motivacija. Naloga šole je tudi oblikovanje in razvijanje 

individualnosti učenca (Pšunder, 1994). Šola, ki spodbuja in vpliva na razvoj učencev, ima 

sledeče lastnosti: visoka pričakovanja o delu in vedenju učencev, učitelji imajo dobre vedenjske 

vzorce, spoštovanje učencev, dobra disciplina, nagrajevanje in spodbujanje učencev, minimalna 

kaznovanja, učitelji imajo posluh za potrebe učencev (Mikuš Kos, 1991). Šola, v primeru, ko 

učenec zboli za rakom, lahko predstavlja varovalni dejavnik. Že samo dobri odnosi z učitelji, 

sprejetost bolnega učenca v razredu, posamezni uspehi pri različnih predmetih ter uspešno 

opravljene vseh šolskih obveznosti na učenca delujejo ugodno in pozitivno. Za učenca, ki je 

izpostavljen tako težki bolezni, kot je rak, ima šola pomembno varovalno vlogo. Varovalno 

delujejo psihosocialna klima, podpora učiteljev, šolskega svetovalnega delavca in na vse zadnje 

podpora in dober odnos s sošolci (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 

Z raziskavami, ki so bile že opravljene, ne moremo trditi, da so učenci, ki so oboleli za rakom, 

v slabšem odnosu s svojimi vrstniki kot zdravi vrstniki. S tega področja ni jasnih odgovorov 

oziroma dokazov zaradi pomanjkanja metodologije. Ker so študije iz tega področja zelo 

omejene, težko sklepamo, kako posamezna kronična bolezen vpliva na sprejetost teh učencev 

v razred (Spirito, DeLawyer in Stark, 2016).   

1.4.1 Šola in individualne razlike med učenci 

V razredu je veliko število učencev, ki se med seboj razlikujejo. Njihove lastnosti vplivajo na 

delo, vedenje in počutje v šoli. Tako kot imamo učence, ki se razlikujejo na intelektualni ravni, 

na specifičnih področjih, v različnih sposobnostih koncentracije, v zrelosti, v nivoju energije, v 

bioritmu ter temperamentu, imamo tudi učence, ki se od drugih razlikujejo po svojem 

zdravstvenem stanju (Mikuš Kos, 1991). Kronično bolni učenci, kamor sodijo tudi učenci, ki 

so oboleli za rakom, delajo trajno ali pa vsaj večji del časa z zmanjšanimi psihofizičnimi 

sposobnostmi in zmogljivostjo. Takšni učenci morajo pri vsaki šolski uri posebej vložiti veliko 

več truda in napora, da pridobijo vsaj približno toliko kot njihovi zdravi vrstniki (Mikuš Kos, 

1991). Šola je za vse otroke zelo pomembna. Kljub drugačnosti učencev, šola omogoča stik z 

zunanjim svetom, omogoča pa tudi razvijanje in napredovanje (Spitnetta idr., 2010). 
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Učenec, ki je v času svoje bolezni v dobrih odnosih z drugimi ljudmi, v šoli s šolskim timom 

in sošolci, ima veliko večje možnosti, da se bo na bolezen in sam potek zdravljenja bolje in 

lažje odzval ter utrpel manjše posledice. Vsak učenec, ne le učenec, obolel za rakom, se s 

težavami lažje spopada, če iz okolja, v katerem se nahaja, prejema pomoč in podporo (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000). Vzgojno-izobraževalni program in delo v šoli je potrebno organizirati 

in prilagoditi tako, da bodo vsi učenci, ki imajo kakršne koli težave – v našem primeru so to 

učenci, ki so oboleli za rakom, – dobili ustrezno pomoč. Za nudenje ustrezne in kakovostne 

pomoči morajo biti učitelji in ostali šolski delavci ustrezno usposobljeni in seznanjeni z 

boleznijo in posledicami, ki jih bolezen in zdravljenje pustita obolelemu učencu (Krek in 

Metljak, 2011). Šola že od samega začetka, ko je učenec vključen v vzgojno-izobraževalni 

sistem, intenzivno in dolgotrajno posega v učenčevo življenje. Kot smo že omenili, šolsko 

okolje prispeva k oblikovanju in razvoju učenčeve osebnosti. Poleg družine, ki je za otroka 

najbolj pomembno okolje, je šola eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na njegovo 

doživljanje in spoznavanje življenja (Bečan, 2012). Zavedati se je potrebno, da šola za bolnega 

učenca postane nekaj, kar je potrebno ceniti in spoštovati, zato učenci, ki so oboleli za rakom, 

kljub bolezni k opravljanju šolskih obveznosti pristopijo z vso resnostjo in odgovornostjo. Šola 

za takšne učence postane pomembna vrednota (Bečan, 2012).   

1.5 Učenci oboleli za rakom in strah pred šolo 

Zelo malo je takšnih učencev, ki jih šole nikoli ni bilo strah. Strah pa je navsezadnje povsem 

normalen in nekakšen varovalni dejavnik ter je v povezavi s šolo do neke mere celo koristen. 

Toda ob pojavu prevelikega strahu, je lahko škodljiv. Prepogost strah lahko začne vplivati na 

otrokovo zdravje, na njegov imunski sistem, lahko pripelje celo do psihofizičnih motenj. 

Seveda pa je od vsakega učenca posebej odvisno, kolikšna mera strahu je še normalna in koliko 

časa bo ta strah prisoten. Pri učencih s kronično boleznijo, kot je rak, je strah zelo pogost. 

Učenci, oboleli za rakom, se na splošno počutijo bolj ogrožene, ker se zaradi zahtevnega 

zdravljenja ne morejo zanesti na svoje zmogljivosti, saj nikoli ne vedo, kako se bo njihovo telo 

odzvalo na zdravljenje in kako bo to vplivalo na njihovo počutje in sposobnosti. Strah se pri teh 

učencih lahko pojavi tudi zaradi pogoste odsotnosti v šoli – skrbi jih, da jih bodo ostali učenci 

in učitelji začeli dojemati kot drugačne. Pri učencih, ki zbolijo za rakom, pa je strah pred šolo 

pogosto povezan tudi z močnimi medsebojnimi odnosi v družini. Popolnoma razumljivo je, da 

so učenci, ki zbolijo za rakom, močneje povezani s svojo družino. Starši jih bolj varujejo in so 

zanje bolj zaskrbljeni. Prav zaradi bolezni se med bolnimi učenci in družino spletejo posebni 
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odnosi in močne vezi in to sta tudi vzroka, zaradi katerih bi učenec veliko raje ostal doma 

(Mikuš Kos, 1991).  

1.6 Učitelj 

Učitelj se v šoli pojavlja v številnih vlogah. Najpogostejša je vloga učitelja kot strokovnjaka in  

uslužbenca, najpomembnejša pa je vloga učitelja kot človeka (Pšunder, 1994). Vse kaže na to, 

da je učiteljeva vloga sočloveka najpomembnejša v vzgojno izobraževalnem procesu. 

Učiteljeva vloga človeka se kaže v toplini in ima spodbujevalni učinek, ki lajša in krepi 

učenčevo prilagajanje, učenje in vključevanje v razred. Delo, ki ga opravljajo učitelji, je 

izjemno in čustveno zelo obremenjujoče. Uspehe in neuspehe svojih učencev zaznavajo kot 

lastne. Učitelj mora učence znati aktivno poslušati. Aktivno poslušanje pa zajeme analizo, 

komparacijo in evalvacijo. Učitelj mora vse te stopnje izjemno dobro obvladati vedno, ko 

komunicira z učenci, in ne le ob preverjanju njihovega znanja. Tako učenci kot tudi njihovi 

starši od učiteljev pričakujejo, da je mojster in poznavalec svoje stroke, da učencem zaupa in 

jih spodbuja, da upošteva in razume drugačnost učencev, da je pri svojem delu pravičen in 

korekten. Seveda pa tako kot vsak človek pri svojem delu tudi učitelj kdaj stori kakšno napako. 

Napake, ki se pojavljajo pri učiteljih, so monotonost, preusmerjanje pozornosti, pridiganje, 

neprimerno izražanje ter nepripravljenost. Najpogostejši sta monotonost in preusmerjanje 

pozornosti. Monotonost se pojavi zaradi učiteljeve naveličanosti ponavljanja ene in iste snovi. 

Preusmerjanje pozornosti pa je ena izmed napak, ki jo je najtežje nadzirati. Pozornost lahko 

preusmerimo s ponavljajočimi besedami ali kretnjami. S tem učence zamotimo in namesto, da 

bi bili osredotočeni na predavano snov, raje štejemo ponavljajoče gibe ali besede (Pšunder, 

1994). Učitelji se v šoli srečujejo z različnimi učenci. Vedno več je tudi učencev, ki jih 

obravnavamo kot učence s posebnimi potrebami (Opara, 2005). 

Zelo pomembno je, da učitelj včasih izstopi iz svoje vloge učitelja in se z bolnim učencem 

pogovori kot človek. Do učenca je potrebno biti iskren in pristen. Tudi učitelj je tisti, ki bolnemu 

učencu lahko zastavlja vprašanja. Z vprašanji učitelj pri učencu ne bo vzbudil strahu in 

negotovosti, ampak bo z njimi bolnemu učencu le pomagal, da bo lažje izrazil skrbi, negotovost 

in druga čustva, ki so pri učencu že prisotna. Učitelj naj otroka spodbuja k različnim 

dejavnostim, včasih je zelo priporočljivo, da učenec tudi sam sodeluje pri načrtovanju šolanja. 

Učitelj naj bolnega učenca in njegove sošolce spodbuja k čim večjemu sodelovanju (Benedik 

Dolničar, 2009). 
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Raziskava (Seki, Kakinuma, Kuchii in Ohira, 2016), ki je bila opravljena na Nizozemskem, je 

pokazala, da število kronično bolnih otrok v šoli.  

Pokazala je tudi, da imajo ti učenci zaradi pogoste odsotnosti težave pri opravljanju šolskih 

obveznosti. Zato so na Nizozemskem razvili prav posebno strategijo, ki kljub hospitalizaciji 

omogoča povezovanje med bolnim učencem in matično šolo. S programom KlasseContact 

omogočajo bolnemu učencu vključevanje v razred na daljavo s pomočjo videokonferenc in 

daljinsko nadzorovano kamero. Seveda pa se potrebe bolnega učenca razlikujejo od potreb 

drugih učencev, zato mora učitelj delo bolnemu učencu vsekakor prilagoditi. Nekateri učitelji 

so še vedno mnenja, da je s takšnimi učenci bolje imeti individualne ure pomoči, kjer se učencu 

res lahko posvetiš. Slabost tega programa je v tem, da nikoli ne veš, ali bolni učenec res 

sodeluje, ali je razlago res razumel. Za razumevanje tega bi zato učitelj potreboval fizično 

prisotnost učenca (Seki, Kakinuma, Kuchii in Ohira, 2016). 

Za učenca, obolelega za rakom, je izredno pomembno, da je v šoli deležen prave podpore in 

ustrezne pomoči. Bolni učenec naj bi imel čim boljše možnosti vključevanja v šolski vsakdan, 

kolikor je seveda možno, glede na njegovo zdravstveno stanje, s tem pa bi mu posledično 

omogočili čim bolj normalno otroštvo (Bečan, 2012). Ko se zgodi, da učenec zboli za rakom, 

je pomembno, da se učitelj ne ustraši, ampak do bolnega učenca pristopi pogumno in mu je 

pripravljen pomagati po svojih najboljših močeh. Za učitelja je pomembno, da pri poučevanju 

učenca, obolelega za rakom, ne ostane sam. Tu se pokaže, kako zelo pomembno je sodelovanje. 

Za učitelja je pomembno, da sodeluje s svojimi nadrejenimi, saj mora navsezadnje tudi vodstvo 

šole dobro poznati težko situacijo, v kateri se je znašla celotna družina obolelega učenca. 

Nadrejeni morajo poznati mnenje učitelja o poučevanju obolelega učenca. Morajo poznati tudi 

predloge učiteljev o načinu poučevanja in načinu dela s tem učencem. Vodstvo šole ima o 

samem učencu in njegovi situaciji lahko veliko več informacij, saj jih obvestijo tako starši 

obolelega učenca kot tudi bolnišnica, zato je učitelju sodelovanje z nadrejenimi lahko v veliko 

pomoč (Miller, 2000). Poleg nadrejenih pa je učitelju v veliko pomoč tudi sodelovanje z 

drugimi učitelji, specialnimi pedagogi, šolsko svetovalno službo, s starši obolelega učenca in 

navsezadnje tudi z obolelim učencem. Takšna sodelovanja učencu, obolelemu za rakom, 

omogočijo, da kljub težki bolezni ter zdravljenju ostane učenec, ki je vključen v vzgojno-

izobraževalni proces (Bečan, 2012). Za učenca, obolelega za rakom,  je pomembno, da prične 

z izvajanjem šolskega dela čim prej, kolikor je to v njegovi moči. Pri samem načrtovanju pa je 

najpomembnejši učenec, njegovo počutje in zmožnosti, na kar vpliva zdravljenje. Za učitelja je 
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torej, kot smo že omenili, pomembno, da se dela z učencem, obolelim za rakom, ne ustraši 

(Bečan, 2012).  

Učenec, obolel za rakom, v razredu ni moteč, predvsem pa želi biti čim bolj podoben svojim 

sošolcem in zaradi bolezni ne želi izstopati. Učitelj si nikoli ne misli, da bo njegov učenec zbolel 

za tako težko boleznijo, zato je za učitelja šok, ko izve, da je njegov učenec zbolel za rakom. 

Takrat učitelja preplavijo različni občutki, največkrat sta to strah in skrb, kako bo lahko 

bolnemu učencu najbolje pomagal. Učitelju so v veliko pomoč sledeči dejavniki (Bečan, 2012): 

Prave in ustrezne informacije 

Učitelj potrebuje glavne informacije o učenčevi bolezni. Potrebuje podatke o načinu in poteku 

zdravljenja, o možnih posledicah zdravljenja in navsezadnje tudi o tem, koliko časa naj bi bil 

otrok zaradi zdravljenja odsoten. Praviloma naj bi učitelju ustrezne in potrebne informacije 

posredovali starši bolnega učenca. Starši se morajo zavedati, da njihov otrok brez pravega in 

ustreznega posredovanja informacij o stanju bolezni ne bo deležen zadostne pomoči in posebnih 

prilagoditev.  

Ustrezno izobraževanje 

Največ ustreznega znanja učitelji prejmejo na timskih sestankih, ki jih bomo še omenili. Učitelj 

se lahko izobražuje tako, da s privoljenjem bolnišničnih učiteljev sodeluje pri pouku oziroma 

šolski uri v bolnišnični šoli. Veliko se lahko nauči tudi od kolegov na šoli, ki so se že srečali s 

podobno izkušnjo. Obstaja pa tudi kar precej ustreznih seminarjev ter konferenc, lahko tudi 

kakšen posvet, ki je učitelju lahko v pomoč pri didaktičnih in metodičnih pristopih do bolnega 

učenca. 

Timsko delo in sestanki 

Kot smo že zapisali, učitelj pri poučevanju učenca, obolelega za rakom, ne sme ostati sam. Za 

poučevanje in uspešno vključevanje tega učenca ni dovolj samo učitelj sam, temveč ves 

učiteljski zbor in šolska svetovalna služba. Pomembno vlogo pri iskanju in dodeljevanju 

prilagoditev imata tudi pravna služba ter vodstvo šole. Seveda pa pri poučevanju in uspešnem  

vključevanju učenca, obolelega za rakom, učitelji ne smejo pozabiti na zunanje sodelavce, kot 

so bolnišnični učitelji, psihologi in socialni delavci iz bolnišnice. Sestanke organizira 

bolnišnična šola. Na teh sestankih je največkrat navzoč tudi zdravnik, ki učenca zdravi, izvedejo 

pa se vedno z dovoljenjem in v prisotnosti staršev.  
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Zaupanje, spoštovanje in podpora 

Čeprav se nekaterim na videz zdi, da je poučevanje učenca, obolelega za rakom, preprosto 

pedagoško delo, temu še zdaleč ni tako. Prav s timskim delom učitelj pridobi zaupanje, 

spoštovanje in podporo. Učitelj se pri poučevanju v takšnem primeru znajde pred številnimi 

vprašanji, dodatnim delom in skrbmi. Včasih se pri učitelju pojavi tudi občutek nemoči. V 

takšnih primerih podpora sodelavcev še kako pomaga, da učitelj razreši dileme, premaga 

strahove in poišče prave rešitve.  

Pomoč 

Ne le oboleli učenec temveč tudi učitelj potrebujeta pomoč pri reševanju konkretnih problemov. 

Vprašanji, ki pri učiteljih povzročata največ problemov, sta, kako učenca, obolelega za rakom, 

sploh poučevati, če je tako bolan, in kako učencu omogočiti in ga pripraviti, da bo na koncu 

dosegel vsaj minimalne standarde. 

Z upoštevanjem vseh teh dejavnikov učitelj lahko uspešno in brez strahu učencu pomaga, da 

uspešno opravi šolske obveznosti (Bečan, 2012).  

1.6.1 Učitelj in starši učenca, obolelega za rakom 

Učitelj se mora v situaciji, ko v razred dobi učenca, ki je obolel za rakom, zavedati, da je zgolj 

učitelj, zato od staršev ne sme pričakovati, da mu povedo vse podrobnosti, ampak mora starše 

spoštovati in jim pustiti, da o učenčevi bolezni povedo toliko, kolikor želijo (Bečan, 2012). 

Starši morajo pri učitelju začutiti zaupanje in spoštovanje. Le tako mu bodo lahko v tej težki 

situaciji zaupali in prisluhnili njegovim predlogom o sodelovanju in poučevanju obolelega 

učenca (Miller, 2000). Učitelj svojega dela in poučevanja zaradi strahu, ali dela prav in ali od 

učenca preveč zahteva, ne sme preložiti na starše obolelega učenca. Jasno se mora zavedati, da 

starši niso učitelji (Bečan, 2012). Starši bolnega učenca se morajo tako kot učenec sprijazniti z 

boleznijo in jo sprejeti. Tudi zanje je ta proces zelo težak in včasih potrebujejo za to kar nekaj 

časa. Pri mnogih starših se v tem času lahko pojavi jeza, žalost, obup, nekateri pa dejstva, da je 

njihov otrok zbolel za rakom, nikoli ne sprejmejo. Učitelj se mora zavedati, da je sprejetje 

bolezni težak proces, vendar pa mora hkrati misliti tudi na učenčev dobrobit in tako učenca kot 

njegove starše spodbujati in podpirati (Bečan, 2012). 

Učitelj mora razumeti, da se starši, ko otrok zboli za takšno boleznijo, znajdejo v veliki stiski. 

Včasih jih stres privede celo do čustvenih in vedenjskih težav. Raziskava je pokazala, da so v 

večini starši do svojih otrok zelo skrbni, ko pa gre za kronično bolnega otroka, se ta skrb še 
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toliko bolj poveča. Starši se velikokrat počutijo krive in odgovorne za otrokovo bolezen, zato 

so včasih obupani in imajo občutek, da so neodgovorni. Staršem poleg medicinskih sester in 

zdravstvenega osebja, ki skrbi za zdravljenje otroka, pomagajo tudi učitelji otroka, obolelega 

za rakom. Učitelj naredi že veliko s tem, ko starše spodbuja, jim nudi podporo ali pa jih samo 

posluša ( Gheibizadeh, Gholami, Bassaknejad in Cheraghia, 2017).  

1.6.2 Viri pomoči in težave, ki se pojavijo pri učiteljih 

Učenec, obolel za rakom, sodi v skupino učencev s posebnimi potrebami, zato mu pripada 

dodatna strokovna pomoč. Odločba, ki učencu zagotavlja dodatne prilagoditve in strokovno 

podporo, ni v pomoč le učencu temveč tudi učitelju, ki učenca poučuje. Zelo dober vir pomoči 

za učitelja sta dobro in temeljito pripravljen prilagojen program in pedagoška pogodba. Pri 

samem delu učitelj ne sme pozabiti na učenca, obolelega za rakom, saj je z njim in ob njem 

vsak dan. Učencu mora učitelj znati prisluhniti in v njem s svojo naklonjenostjo, razumevanjem, 

zavzetostjo in upanjem vzbuditi zaupanje, da bo učitelj pomagal ustvariti najboljšo obliko 

šolanja. Včasih pa se bo zgodilo, da kljub zavzetemu delu učitelja in vsej njegovi odgovornosti 

in prizadevanju ne bo šlo vse tako, kot si je učitelj zaželel oziroma je načrtoval. Lahko se zgodi, 

da bo moral namesto programa in dela, ki si ga je zamislil, seči po drugem ali morda celo tretjem 

načrtu. Učitelju so lahko v veliko pomoč izobraževanja, ki obogatijo njegovo znanje o 

psiholoških značilnosti učencev in učencev, ki so oboleli za rakom. Največ koristnih informacij 

pa učitelj lahko dobi od bolnišničnih učiteljev, ki so z učenci, obolelimi za rakom, v 

vsakodnevnih stikih (Bečan, 2012).   

Za učitelje je takšno delo velikokrat težko. Kot kažejo raziskave, se učitelj, ko njegov učenec 

zboli za boleznijo, kot je rak, sam znajde v težavah. Največkrat ne ve, kako v takšni situaciji 

odreagirati, kako učencu najbolje pomagati ter kako komunicirati z njegovimi starši. Kot kažejo 

raziskave, se pri učiteljih pojavijo težave na čustveni ravni, srečujejo se tudi z različnimi 

vprašanji in strahom, ki se pojavi predvsem zaradi primanjkovanja znanja o tem, kako reagirati 

in pomagati v takšnih specifičnih primerih (Stevens, Kaye, Kenwood in Mann, 1988).  Težave 

se pri učiteljih pojavljajo predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ki bi jim omogočila 

možnost za dodatna izobraževanja, kjer bi pridobili znanje o tem, kako učencu, obolelemu za 

rakom, pomagati. Raziskave zaznavajo tudi pomanjkljivosti sodelovanja med učiteljem, 

bolnišnično šolo in starši. Pokazale so, da so učitelji bolnišničnih šol mnenja, da je za učitelje 

in za vodstvo šole pomembno poznavanje učenčeve bolezni. Če učitelji in ravnatelj ne poznajo 

učenčeve bolezni in njegovega stanja, potem se težko razvije ustrezno sodelovanje, ki bi 

bolnemu učencu olajšalo opravljanje šolskih obveznosti (Seki, idr., 2016 ).  
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Pri študiju raznih raziskav o šolanju kronično bolnih učencev sem naletela tudi na nekatere 

najbolj pogoste težave, ki se pojavljajo predvsem pri učiteljih, ko njihov učenec zboli za 

boleznijo, kot je rak. Raziskave kažejo (Seki, idr., 2016), da se učitelji znajdejo v težavah 

predvsem zaradi neznanja na področju poučevanja in komunikacije z bolnim učencem, da imajo 

premalo znanja in informacij o učenčevi bolezni in o posledicah, ki jih zdravljenje lahko 

prinese. Te posledice zdravljenja navsezadnje lahko vplivajo tudi na nadaljnje šolanje. Tuje 

raziskave kažejo tudi na to, da se učitelji matičnih šol premalo povezujejo in namenjajo premalo 

pozornosti sodelovanju z bolnišnično šolo (Seki, idr., 2016).  

Raziskave kažejo (Jaress in Winicki, 2013), da učitelji učencu, obolelemu za rakom, nudijo 

predvsem individualno pomoč, nekateri sodelujejo tudi z drugimi učitelji in bolnišničnimi 

učitelji. Raziskava pa je pokazala, da pedagogi oziroma učitelji običajno ne prejmejo dovolj 

obsežnih informacij o učenčevem zdravstvenem stanju in zdravljenju. Predvsem pa so učitelji 

mnenja, da bi za poučevanje otrok, obolelih za rakom, potrebovali dodatno usposabljanje, 

seminarje ali več sodelovanja z učitelji, ki se s takšnimi otroki pogosteje srečujejo (Jaress in 

Winicki, 2013). 

1.7 Bolnišnična šola in delo bolnišničnih učiteljev 

Zakon o osnovni šoli določa, da se učencem, ki imajo zdravstvene težave in so hospitalizirani, 

organizira pouk v bolnišnici (Zakon o osnovni šoli, 2006). Bolnišnično šolo predstavlja skupina 

učiteljev, ki s svojo pozitivno energijo in človečnostjo znajo za bolne učence težke dni 

spremeniti v nepozabne. So učitelji, usposobljeni za poučevanje, ki je potrebno za opravljanje 

šolskih obveznosti, in so učitelji, ki uspešno poučujejo tudi znanja pomembna za življenje. Zato 

lahko rečemo, da zaradi svoje zagnanosti, zavzetosti in predanosti, bolnišnični učitelji 

poosebljajo idealnega učitelja (Potočnik, 2002). Bolnišnična šola je zaradi učiteljev in znanja, 

ki ga posredujejo bolnim otrokom, izjemnega pomena. Bolnišnični učitelji otrokom pomagajo 

premagovati ovire in jim poskušajo čim bolj približati zunanji svet, ki je za učenca zaradi 

njegove bolezni včasih skorajda nedosegljiv (Marolt Meden, 2002).  

V Sloveniji začetki delovanja bolnišnične šole segajo v leto 1951 – takrat je v otroški bolnišnici 

pričela s poučevanjem prva učiteljica (Bečan, 2002). Danes v Sloveniji deluje vrsto bolnišničnih 

šol, naši bolnišnični učitelji pa so člani mednarodnega združenja bolnišničnih učiteljev 

imenovanega Hospital Organisation of Pedagogues in Europe, ki je v Ljubljani aktivno že od 

leta 1988 (Žagar, 2012). Bolnišnično šolo obiskujejo učenci, ki morajo biti zaradi bolezni in 
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zdravljenja hospitalizirani dlje časa. Vzgojno-izobraževalna dejavnost v bolnišnici otroku 

pomaga pri začetnih težavah, ki se pojavijo pri mnogih ob prihodu v bolnišnico, omogoča pa 

tudi redno opravljanje šolskih obveznosti. Za učence bolnišnična šola predstavlja tudi nekakšno 

terapijo in čustveno oporo. Posebno okolje bolnišnične šole in bolni učenci ustvarjajo posebno 

organizacijo, prilagojene pa so tudi učne oblike in metode dela. Glede na naravo 

posameznikove bolezni in glede na to, kako zdravljenje vliva na učenčevo počutje, pa je odvisna 

intenzivnost del in obremenitev učenca tudi v bolnišnični šoli. Pod obveznosti bolnišnične šole 

spadata organiziranje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela ter nudenje strokovne pomoči 

otokom v času hospitalizacije, saj zaradi svoje bolezni ne morejo obiskovati pouka v matični 

šoli. Bolnišnična šola izvaja tudi socialno-pedagoško delo, navsezadnje pa tudi svetuje ter nudi 

pomoč in oporo delavcem matičnih šol in staršem bolnih otrok (Žagar, 2012). 

Bolnišnični učitelji predstavljajo vezni člen, ki povezuje bolnišnico in zunanji svet. Učencu 

pomagajo, da kljub bolezni in zdravljenju ohrani vedrino. Delo bolnišničnih učiteljev se 

razlikuje od dela učiteljev v matični šoli. Posebno okolje poučevanja in bolan učenec zahtevata 

drugačen način poučevanja in pristop do bolnega učenca. Bolnišnični učitelji se morajo vsak 

dan posebej prilagoditi učenčevemu zdravstvenemu stanju, saj je pri bolnemu učencu bolezen 

tista, ki narekuje sam potek in postavlja meje za pouk in delo v bolnišnici (Kolenec, 2002). Za 

vse učence, ki so dlje časa hospitalizirani, bolnišnični učitelji pripravijo individualni program 

dela, ki ga morajo iz dneva v dan prilagajati glede na zdravstveno stanje in zmožnosti učenca. 

Vseskozi iščejo in odkrivajo nove oblike in metode učnega dela. Imajo timski pristop, zato pri 

poučevanju sodelujejo vsi učitelji. Včasih se šolska ura spremeni v pogovor med učencem in 

učiteljem, kjer učenec bolnišničnega učitelja vidi kot nekoga, ki mu lahko zaupa. Bolnišnični 

učitelj bolnemu učencu z veseljem prisluhne in mu pomaga poglobiti zaupanje v zdravnike in 

zdravstvene delavce ter ga vzpodbudi k sodelovanju v procesu zdravljenja (Kolenec, 2002). 

Pedagoško delo bolnišnični učitelji izvajajo večinoma individualno ob posteljah. Učitelj mora 

učencu ponuditi takšno dejavnost, ki jo je učenec zmožen opraviti brez napora. Vse oblike 

šolskih aktivnosti morajo biti časovno prilagojene, čimbolj zanimive in raznolike, da učencu 

preusmerijo pozornost in ga pritegnejo za delo (Webra in Klinc, 2002). Pomembna naloga 

bolnišničnih učiteljev je tudi seznanjanje javnosti o pomembnosti in potrebi delovanja 

bolnišničnih šole ter seznanjanje z njihovim načinom dela. Čedalje več je ljudi, ki poskušajo 

bolnim otrokom pomagati in jim popestriti vsakdan. Bolnišnični učitelji pri svojih učencih 

opažajo večjo pripravljenost in odzivnost na sodelovanje, kot v običajni šoli. Ker bolnišnični 

učitelji pouk izvajajo individualno ali v manjši skupini, učenci veliko laže izrazijo svoje mnenje 
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in razmišljanje. Bolnišnične učitelje velikokrat presenetita odgovornost in delavnost teh otrok 

(Murko, 2002).  

1.7.1 Sodelovanje bolnišnične in matične šole 

Glavni cilj bolnišničnega dela je, da učenec ohrani stik s svojo šolo ter uspešno nadaljuje šolanje 

in opravljanje šolskih obveznosti, po zanj prilagojenem posebnem programu. Glede na dogovor 

bolnišnične in matične šole, včasih bolnišnični učitelj prevzame poučevanje katerega od 

predmetov kar v celoti. Tak način poučevanja in dogovora je vse pogostejši in, kot kažejo 

rezultati uspešnosti usvojenega znanja, tudi zelo uspešen. Seveda pa bolnišnična šola svojega 

dela ne mora uspešno izvajati brez sodelovanja z matično šolo. Sodelovanje se prične s timskim 

sestankom, kjer pedagoški delavci matične šole pridobijo ustrezne in pomembne informacije o 

učenčevi bolezni in postopku zdravljenja.  Na tem sestanku je običajno prisoten tudi zdravnik, 

ki je odgovoren za učenčevo zdravljenje. S sodelovanjem lažje pripravijo individualizirani 

program za bolnega učenca v času zdravljenja in tudi po njem, ko se bo učenec že vrnil v razred. 

Na tem sestanku pomembne informacije pridobijo tudi zdravnik in ostali delavci strokovnega 

bolnišničnega tima, predvsem o tem, kako se je učenec obnašal v razredu pred boleznijo, kako 

se je počutil, ali je kazal kakšne znake slabega počutja in podobno. Bolnišnični učitelji učitelje 

matične šole seznanijo z načinom dela v bolnišnični šoli. Poskušajo čim bolj slediti programu 

matične šole, da učenec kasneje ob vrnitvi v šolo ne bi imel preveč težav. Ko učenec zaključi 

zdravljenje, ne zapusti le bolnišnice temveč tudi bolnišnično šolo. Bolnišnični učitelji takrat 

matični šoli napišejo poročilo in obvestilo o učenčevem delu za posamezen predmet ter 

morebitne ocene, ki jih je pridobil v bolnišnici po dogovoru z matično šolo. Zapišejo tudi 

prilagoditve, ki jih ob vrnitvi učenca v redno šolo bolnišnica predlaga, da bi se učenec čim bolj 

uspešno vrnil v običajen šolski ritem. Vse pogosteje pa se dogaja, da se timski sestanek 

organizira tudi ob koncu zdravljenja, tako da se učitelji in pedagoški delavci matične in 

bolnišnične šole lažje dogovorijo o prilagoditvah pri šolskem delu, predvsem pa jih bolnišnični 

učitelji opozorijo, zakaj so te prilagoditve potrebne. Bolnišnični učitelji so pripravljeni matični 

šoli bolnega učenca svetovati tudi kasneje, ko se učenec že vrne v običajno šolsko življenje 

(Bečan, 2012). V zadnjih nekaj letih se bolnišnični učitelji zelo trudijo, da bi razvili mobilno 

pedagoško pomoč učencem, obolelim za rakom. S pomočjo mobilne pomoči, bi učencem, ki se 

zaradi narave svoje bolezni ne morejo še vrniti v običajen šolski vsakdan, za učenje in delo pa 

so že zmožni, pomagali pri izvajanju vzgojo-izobraževalnega dela. Ko pa bi bil ta učenec že 

vključen v običajen šolski ritem, bi bolnišnični učitelj preko mobilne pedagoške pomoči 

pomagal učitelju matične šole pri vključevanju učenca v čimbolj normalen življenjski vsakdan 
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in v opravljaje rednih šolskih obveznosti. Bolnišnična šola oziroma predvsem bolnišnični 

učitelji sodelujejo s starši učenca, obolelega za rakom, z njegovo matično osnovno ali srednjo 

šolo. Bolnišnični učitelji učitelje matične šole obveščajo o napredku učenca pri vzgojno-

izobraževalnem delu, vsekakor pa tudi o težavah, ki jih pri njem zaznajo. Tako bolnišnični 

učitelji kot učitelji matičnih šol poskušajo staršem po svojih najboljših močeh v dani situaciji 

priskočiti na pomoč v času otrokove bolezni in zdravljenja (Kolenec, 2002). 

1.8 Učno delo učenca, obolelega za rakom 

Vsekakor učenca bolezen in samo zdravljenje ne motivirata za učno delo. Največkrat šolarja 

pri opravljanju šolskih obveznosti motijo daljše odsotnosti od pouka zaradi zdravljenja, pogosto 

je učenec tudi hitreje utrujen in hitreje izgubi motivacijo za delo, kot posledica zdravljenja se 

lahko pojavijo nekatere težave. Učenec v času zdravljenja prejema veliko zdravil, zato lahko 

rečemo, da zdravila ovirajo učenčevo pozornost  in spomin (Bečan, 2012). Učenec bo uspešen, 

če bo delo neprekinjeno – to pomeni, da se delo ne glede na časovno odsotnost učenca ne 

prekine in da bo delo bolnega učenca potekalo prilagojeno pod posebnim programom. Učenci, 

ki so oboleli za rakom, so deležni dodatne strokovne pomoči. Ta je nujno potrebna zaradi 

krajših oziroma daljših odsotnosti od pouka, saj s tem preprečijo pomanjkljivosti v znanju. 

Pomembno pri opravljanju šolskih obveznosti je, da z njimi ne prenehamo. Šolsko delo za 

učenca za nekaj časa prilagodimo, tako da je ustrezno njegovim trenutnim zmožnostim. Pri 

krajših odsotnostih učenec zamujeno lahko nadoknadi pri dodatnem pouku ali pa mu učitelj 

ponudi pomoč v obliki individualnih učnih ur, pri daljših odsotnostih pa je pomembno, da se 

učitelj z učencem dogovori za redno izvajanje učne pomoči, ki je učencu dodeljena z odločbo 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Individualne učne ure so poleg bolnišnične šole 

edine ure, namenjene poučevanju bolnega učenca, če le ta zaradi svoje bolezni, počutja in 

oslabljenega imunskega sistema ne sme v razred. Pomembno je, da se pripravi natančen in 

prilagojen učni program, ki je namenjen samo določenemu učencu in je prilagojen njegovemu 

zdravstvenemu stanju in zmožnostim, ki mu jih zdravstveno stanje dopušča (Bečan, 2012).  

Zaradi zdravstvenih razlogov morajo nekateri učenci, oboleli za rakom, jesti ali piti tudi med 

poukom. Nekateri morajo biti zaradi zdravljenja na posebni dieti. Velikokrat se zgodi, da 

morajo ti učenci tudi med poukom vzeti zdravila. Mlajši učenci pri tem potrebujejo pomoč 

učitelja. Starši morajo učitelju jasno povedati, katera zdravila mora učenec vzeti in kdaj. Torej 

so za to, da učenec prejme prava zdravila, odgovorni njegovi starši, ki zdravila predajo učitelju 

(Bečan, 2012).  
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1.8.1 Hospitalizacija, pouk na domu in vrnitev v šolo 

Odhod v bolnišnico je najtežji za otroka, ki je mlajši od štirih let, saj je v tem času še popolnoma 

odvisen od svojih staršev. Starejši otrok bivanje v bolnišnici lažje sprejme in razume, da je le 

začasno. Zdravljenje v bolnišnici in hospitalizacijo najlažje sprejemajo šolski otroci, saj so v 

tem obdobju že čustveno stabilni. Bolnišnično osebje, med katere spadajo medicinske sestre, 

zdravniki in bolnišnični učitelji se trudijo, da ustvarijo čim bolj prijetno ozračje in tako vsakemu 

učencu olajšajo zdravljenje in čas, ki ga morajo preživeti v bolnišnici (Mikuš Kos, 1969).  

Bolnišnična šola je pričela z izvajanjem pouka na domu leta 1999/2000 v Ljubljani. Delo je 

običajno izvajala matična šola učenca, ko ta ni bil več hospitaliziran, vendar se zaradi 

oslabljenega imunskega sistema in morebitnega zdravljenja še ni smel vrniti v šolsko okolje, za 

opravljanje šolskih obveznosti in delo pa je bil že zmožen. Bolnišnična šola ima z matično 

dogovor, da poučevanje na domu prevzame ona, saj bolnišnični učitelj v tistem trenutku bolje 

pozna učenca, njegove zmožnosti in trenutno stanje, ker ga je poučeval že v bolnišnici. V 

zahodni Evropi je poučevanje na domu že kar običajno, zato tam ne govorijo več o bolnišnični 

šoli, ampak kar o poučevanju oziroma šoli za bolne otroke, učitelji pa niso bolnišnični učitelji, 

ampak učitelji za bolne otroke. Pouk na domu je še posebno pomemben, saj način zdravljenja, 

ki ga je bolni učenec imel, onemogoča, da bi se takoj po vrnitvi iz bolnišnice vrnil v šolo. 

Nekateri učenci morajo še nekaj mesecev po končanem zdravljenju ostati doma, vendar so za 

učno delo že zmožni, zato je pouk na domu zelo priporočljiv. S tem je bolnemu učencu 

omogočeno, da, kljub temu da mora ostati doma, ne zamudi preveč in mu ob vrnitvi v šolo ni 

težko. Tudi po končanem zdravljenju pa moramo spremljati učenčev psiho-socialni razvoj, zato 

mu pouk na domu omogoča, da je vpet v čim bolj normalen in običajen tok šolskega življenja. 

Nekaterim šolam je celo iz strani ministrstva dodeljena denarna pomoč za izvajanje pouka na 

domu, vendar so učitelji svoje bolne učence, sploh v primeru bolezni, kot je rak, poučevali tudi 

če je bilo teh denarnih sredstev premalo ali jih sploh ni bilo (Bečan, 2002). Pouku na domu 

lahko preprosto rečemo kar šola na domu. Učitelju na začetku ni prijetno, saj vstopi v zasebnost 

tuje družine. Zato morajo biti učitelji, ki vstopajo v dom učenca, zelo rahločutni in obzirni, da 

ne prestopijo meje in preveč posežejo v zasebnost družine. Učitelj se mora za delo na domu 

zelo dobro pripraviti in ne poučuje več kot treh predmetov hkrati. Še vedno pa je potrebno učni 

program prilagoditi, saj učenca lahko spremljajo slabo počutje ter številni obiski zdravnikov. 

Individualni program bolnišnični učitelji pripravijo skupaj s pomočjo učiteljev v matični šoli. 

Delo in pouk na domu znata biti zelo zahtevna, učitelj mora biti izredno potrpežljiv, imeti mora 

veliko dobre volje in sočutja. Velikokrat se namreč zgodi, da pouk na domu odpade zaradi 
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učenčevega slabega počutja, zato učitelj pride zaman, učno uro pa mora prestaviti in tako se 

delo zamakne. Kako učinkovito je poučevanje na domu, je vsekakor odvisno od učenčevega 

počutja (Bečan, 2012). Pouk na domu ima za učitelja tako pozitivne kot negativne plati. 

Negativna plat je dodatno delo, vožnja ter manj prostega časa. Pozitivna plat pa je, da družina 

učitelja prijazno sprejme v svoj dom, učitelj ve, da je s svojim delom bolnemu učencu in staršem 

prinesel v življenje vedrino, začuti učenčevo veselje in upanje. Bolnišnični učitelj torej res ni 

samo učitelj, ampak nekdo, ki v življenje učenca, obolelega za rakom, prinese upanje, veselje, 

srečo, pogum in voljo do življenja. Bolnišnični učitelji z veseljem prihajajo k učencu, najtežje 

pa je takrat, ko jim ni potrebno priti, saj je bolezen močnejša od volje bolnega učenca (Bečan, 

2002).  

Velja pa splošno pravilo, da se mora učenec vrniti v običajno šolsko okolje takoj, ko je to 

mogoče. Učitelj mora biti pri tem zelo pozoren, da je vzpostavljanje šolskega ritma in delo 

postopno in prilagojeno učenčevim sposobnostim in trenutni zmogljivosti (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000).  

1.8.2 Prilagojen program učnega dela  

Prilagojen program izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela za učenca, obolelega za rakom, je 

izrednega pomena. Učenec prejme odločbo, ki ga obravnava kot učenca s posebnimi potrebami, 

in odločbo o usmerjanju, ki vsebuje vse potrebne prilagoditve in usmeritve (Bečan, 2012). 

Program mora biti zapisan jasno, pregledno, natančno, s konkretnimi idejami, predvsem pa 

mora biti realen. Pri pripravi individualiziranega oziroma prilagojenega programa naj bi bili 

prisotni tako učitelji matične šole kot bolnišnični učitelji oziroma strokovni tim oddelka, na 

katerem se zdravi učenec. Pomembno pri delu z učencem, obolelem za rakom je, da ga učitelj 

poskuša razumeti. Učitelj ne sme pozabiti na človeški odnos. Tudi če se učenec v času 

individualne ure želi pogovarjati o čem drugem, naj bi učitelj učencu prisluhnil. Tako učenec 

dobi občutek, da učitelju lahko zaupa, mu pove če ima kakšne strahove ali skrbi zaradi bolezni 

in podobno. Učitelj bo tako bolnemu učencu dal vedeti, da je zanj pomemben in da ga posluša 

in razume. Učitelj naj bolnega učenca spodbuja in spoštuje. Pomembno je, da učenca spodbuja 

od samega začetka, se zanima za njegovo bolezen, mu vliva pogum in voljo. Vsekakor pa je 

pomembno, da bolnega učenca spoštuje zaradi njegovega življenjskega poguma, moči in volje 

do življenja. Učitelj mora paziti, da ga pri tem ne zanese. Pomembno je, da se učenec zaveda 

svoje odgovornosti za šolsko delo, da se nauči zahtevane snovi, naredi naloge in usvoji znanje, 

učitelj pa mu pri tem le pomaga. Zato učitelju ne sme biti vseeno, ali učenec ima nalogo ali ne, 
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ali se je naučil nekaj samo na pol in ali je le na hitro napisal seminarsko nalogo. Učitelj pri tem 

tako kot pri zdravemu učencu tudi pri bolnem ne sme popuščati (Bečan, 2012). 

1.8.2.1 Oblike in metode poučevanja  

Za pripravo in izvedbo prilagojenega programa  je pomembna ciljna naravnanost. Učitelj mora 

zelo natančno začrtati in zapisati, katere cilje želi z učencem doseči pri svojem predmetu. 

Seveda mora učitelj pri tem upoštevati čas, ki ga ima učenec na voljo, ter njegove zmožnosti. 

Mora se zavedati, da ima bolni učenec veliko manj časa in moči za opravljanje šolskih 

obveznosti, zato mora dobro razmisliti, kakšne oblike in metode dela bo pri poučevanju tega 

učenca uporabil in ga tako motiviral za delo. Včasih zdravnik odloči, ali učenec lahko hodi v 

šolo, vendar mora biti ločen od ostalih učencev zaradi oslabljenega imunskega sistema. Učitelj 

se mora temu prilagoditi in dodatne oziroma individualne ure izvajati v posebnem prostoru. Da 

mora pouk za resno bolnega šolarja potekati ločeno, lahko zahteva le zdravnik, ki učenca zdravi 

in nikakor ne starši bolnega učenca. Bolni učenec je v času zdravljenja veliko časa odsoten, 

zato ne more slediti vsem predmetom hkrati. Zato učitelji organizirajo predmete po sklopih čez 

celo šolsko leto. Učenčeva zmogljivost je zaradi zdravljenja in same bolezni lahko zelo 

oslabljena. Bolni učenci včasih pri pouku težko sledijo in si zapisujejo potrebne stvari, zato 

učitelj za učenca lahko že v naprej pripravi tabelsko sliko ali pa izročke, ki mu bodo pomagali 

pri kasnejšemu učenju, ali pa bolnemu učencu omogočijo uporabo računalnika, na katerem bo 

učenec sam lažje pripravljal zapiske (Bečan, 2012). Z namenom, da je pouk v bolnišnični šoli 

kar se da individualiziran, poteka v manjših skupinah, največkrat pa celo individualno. Učenci 

imajo lahko ob vrnitvi v šolo, zaradi tega lahko težave, lahko težje sledi tempu skupine ali se 

celo težko ponovno vključi v skupino. Učitelji morajo učencu pri tem pomagati z individualno 

učno pomočjo, dopolnilnim poukom ali celo z notranjim diferencialnim delom (Bečan, Klinc 

in Čuk, 2003). 

1.8.2.2 Časovne in prostorske prilagoditve 

Pomembno je, da prilagojen individualni program časovno načrtujemo. Prav tako moramo 

časovno načrtovati vsak predmet posebej. Skozi celotno poučevanje bolnega učenca moramo 

skrbno spremljati, kako poteka realizacija zastavljenih ciljev, saj se lahko hitro zgodi, da nam 

na koncu zmanjka časa. Bolnega učenca je potrebno zaradi narave bolezni in intenzivnega 

zdravljenja postopno vključevati v šolsko okolje. Zaradi posledic zdravljenja učenec na začetku 

ni takoj sposoben biti pri pouku cel čas. To postopno vključevanje naj bi bilo le začasno, se pa 

ti učenci zelo trudijo, da bi bili prisotni pri pouku čim več časa. Moramo pa poudariti, da razred 
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na učenca, obolelega za rakom, deluje zelo motivacijsko in spodbujajoče. Tudi postopno 

vključevanje obolelega učenca je potrebno skrbno načrtovati. Rak je bolezen, ki zahteva 

intenzivno zdravljenje, zato terja tudi številne posledice. Učenec mora med poukom večkrat na 

stranišče, včasih potrebuje krajši ali daljši oddih. Včasih se zgodi, da ima učenec zaradi zdravil 

težave s hojo, zato je priporočljivo, da pouk vsaj nekaj časa poteka v pritličju šole. Zaradi 

oslabljenega imunskega sistema, ki je posledica zdravljenja, mora včasih poučevanje bolnega 

učenca potekati v posebnem prostoru, kjer sta prisotna le učitelj in učenec. Ker pa je napredek 

tehnologije danes tako hiter, se vse pogosteje dogaja, da učenec za poučevanje uporablja tudi 

računalnik. Ni nujno potrebno, da izvajamo učenje na daljavo, učencu je v veliko pomoč že, če 

mu preko računalnika posredujemo informacije, navodila za delo, včasih celo kakšne izročke 

(Bečan, 2012).  

1.8.2.3 Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

Pri poučevanju učenca, obolelega za rakom, se trudimo, da učenec ob koncu šolskega leta 

dosega vsaj minimalne standarde znanja. Če pa je učenec kljub zdravljenju sposoben še več, ga 

spodbujamo, da dosega tudi višje cilje. Učitelji morajo biti pozorni, da so pri ocenjevanju 

korektni in nikakor ne smejo popuščati. Ne sme priti do tega, da bi se učenec učitelju zasmilil 

in bi mu zato dal višjo oceno, kot si jo v resnici zasluži. Vendar se to pogosto dogaja. Takšno 

popuščanje pa samo škodi, saj se lahko kasneje kažejo pomanjkljivosti v znanju. Številni 

zdravniški pregledi, slabo počutje in s tem povezana odsotnost bolnemu učencu omogočajo, da 

se z učiteljem dogovori za dogovorjeno ocenjevanje. Učitelj učenca ocenjuje takrat, ko je 

učenec na to res pripravljen in je tudi njegovo počutje stabilno. Včasih se zgodi, da bolnemu 

učencu ne uspe opraviti vseh obveznosti do konca junija, zato učitelji upoštevajo, da šolsko leto 

traja do 31. avgusta (Bečan, 2012). Zaradi otrokove bolezni je ocenjevanje lahko samo ustno 

ali pisno. Ti učenci pa imajo tako kot ostali učenci s posebnimi potrebami možnost do 

prilagojenega izvajanja zunanjih in nacionalnih preverjanj znanj (Bečan, idr., 2003). 

1.9 Sklep 

Bolezen rak prizadene tako odrasle, kot tudi otroke. V času bolezni in zdravljenja je pomembno, 

da se starši in zdravniki z otrokom pogovarjajo iskreno in mu ničesar ne prekrivajo. Učenec se 

mora v času zdravljenja počutiti varnega, hkrati pa mora imeti ob sebi osebe, ki jim zaupa in 

ob katerih se počuti dobro. Učenec, ki je obolel za rakom, kljub svoji bolezni opravlja šolske 

obveznosti. Pri tem mu pomagajo učitelji bolnišnične šole, ki sodelujejo z učitelji in vodstvom 

matične šole. Vsekakor  je pomembno sodelovanje bolnišnične in matične šole. Pomembno je, 
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da se učitelji matičnih šol dobro pripravljeni na bolnega učenca, da so pripravljeni na 

sodelovanje z bolnišničnimi učitelji. Za uspešno učenje bolnega učenca je pomembno, da 

učitelji pozna naravo učenčeve bolezni, način zdravljenja ter morebitne posledice, ki so lahko 

opazne kmalu ob začetku zdravljenja, ali pa kasneje. Le tako bo učitelj lahko pomagal učencu, 

da bo uspešno opravil šolske obveznosti. 

2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 Problem, cilji in namen 

S študijem domače in tuje literature na temo kronično bolnih učencev in šolanja sem usvojila 

novo znanje o učencih, ki so oboleli za rakom, ter znanje o njihovem načinu življenja. Izvedela 

sem, kako se ti učenci soočajo z boleznijo, kako ohranijo stike s sovrstniki in navsezadnje tudi, 

kako se spopadajo z opravljanjem šolskih obveznosti in obiskovanjem šole. Ugotovila sem, da 

se o teh učencih v Sloveniji zelo malo razpravlja, malo številčne pa so tudi raziskave o 

vključevanju teh otrok v osnovne šole v času njihove bolezni in po končanem zdravljenju. 

Rezultati tovrstnih raziskav bi pripomogli k izboljšanju učnega programa za te otroke, saj bi 

omogočili lažje in kakovostnejše opravljanje njihovih šolskih obveznosti. Zato sem se v 

magistrskem delu posvetila skupini učencev, ki so oboleli za rakom, ter problemu, kako naj 

kljub zdravljenju ostanejo v stiku s šolo, kako jim pri tem lahko pomagajo bolnišnični učitelji 

ter kako poteka sodelovanje med bolnišnično šolo in matično šolo, glede na to, da so ti učenci 

zaradi zdravljenja veliko časa odsotni in tudi hospitalizirani. V raziskavah o šolanju kronično 

bolnih učencev so omenjene tudi težave, s katerimi se soočajo učitelji, ko njihov učenec zboli 

za hujšo boleznijo (Stevens idr., 1988). Raziskave kažejo, da se učitelji zaradi neznanja na 

področju poučevanja in komunikacije z bolnim učencem znajdejo v težavah, da imajo premalo 

znanja in informacij o učenčevi bolezni in o tem, kakšne posledice lahko prinese zdravljenje, 

kar navsezadnje vpliva tudi na nadaljnje šolanje. Tuje raziskave kažejo tudi na to, da se učitelji 

matičnih šol premalo povezujejo z bolnišnično šolo in namenijo premalo pozornosti 

sodelovanju z le-to (Seki idr., 2016). Pri študiju literature nisem zasledila raziskav o delu 

bolnišničnih učiteljev, ki bi bile opravljene v Sloveniji, zato nameravam v magistrskem delu s 

pomočjo intervjujev z bolnišničnimi učitelji in učenci, ki so oboleli za rakom, poglobiti znanje 

na tem področju. Pridobiti nameravam nova spoznanja o delu, podpori in pomoči bolnišničnih 

učiteljev, sodelovanju bolnišničnih učiteljev z matičnimi učitelji in o vključevanju učencev, 

obolelih za rakom, v šolo. Če učencem želimo kot učitelji v takšnih težkih preizkušnjah, kot je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Tadl – Magistrsko delo 

 

27 

 

kronična bolezen, pomagati in jim omogočiti čim bolj normalno opravljanje šolskih obveznosti, 

je poznavanje problematike učencev, obolelih za rakom, zelo pomembno. 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšno mnenje in izkušnje imajo o izobraževanju bolnih učencev 

bolnišnični učitelji ter kakšne so njihove izkušnje na področju sodelovanja z učitelji osnovnih 

šol, v katerih se šolajo bolni učenci. Zanima me: (1) katere pristope oziroma strategije 

poučevanja učencev, ki so oboleli za rakom, uporabljajo bolnišnični učitelji, (2) kako se njihovo 

delo razlikuje v primerjavi z običajnim šolskim delom in (3) kako bolni učenci zaznavajo 

odnose s svojimi učitelji v matični in bolnišnični šoli.  

Namen magistrskega dela je s študijem domače in tuje literature ter z empirično raziskavo v 

tem okviru odgovoriti na zastavljena  raziskovalna vprašanja ter pripraviti smernice, ki bodo 

učiteljem v pomoč pri poučevanju učencev, obolelih za rakom.  

2.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na namen in cilje magistrskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

Za bolnišnične učitelje: 

1) Katere metode poučevanja uporabljajo bolnišnični učitelji pri delu s kronično bolnimi 

učenci?  

2) Kako poteka sodelovanje bolnišnične šole z matično šolo? 

3) Kako se delo bolnišničnega učitelja razlikuje od dela običajnega učitelja v šoli?  

4) Kakšna je po mnenju bolnišničnih učiteljev ob bolezni učenca pripravljenost osnovne šole 

za sodelovanje z bolnišnično šolo?  

5) Kje učitelji osnovnih šol po mnenju bolnišničnih učiteljev lahko pridobijo informacije o 

učenčevem zdravstvenem stanju in o tem, kako mu olajšati šolanje?  

Za učence, ki so zboleli za rakom: 

1) Kako se razlikuje način poučevanja kronično bolnih otrok v bolnišnični in matični šoli? 

2) Kakšno konkretno pomoč ponudijo učitelji matičnih šol bolnim učencem? 

3) Kakšno je mnenje bolnih učencev o prilagojenem učnem programu? 

4) Kaj bolni učenci pričakujejo od svojih učiteljev v matični šoli? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Tadl – Magistrsko delo 

 

28 

 

2.3 Metodologija  

2.3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila, je delno strukturiran intervju osebne narave. 

Intervjuvane osebe sem osebno obiskala; učitelje bolnišnične šole v bolnišnični šoli, otroke pa 

na bolnišničnem oddelku, kjer so hospitalizirani. Intervju sem izbrala zato, ker gre v primeru te 

raziskave za občutljivo tematiko, še posebej pri otrocih. Z intervjujem tako bolnišničnim 

učiteljem kot bolnim otrokom damo možnost izraziti lastno mnenje o tem, kar si mislijo, čutijo 

in kar je za njih pomembno. Prednost intervjuja je tudi ta, da imamo možnost spremljanja 

neverbalne komunikacije intervjuvanih oseb. Intervju nam omogoča, da od intervjuvancev 

prejmemo dodatna pojasnila in s tem bolje razumemo njihove izjave in odgovore (Bregar, 

Ograjenšek in Bavdaž, 2005). 

2.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Najprej sem na podlagi izsledkov iz literature ter svojega diplomskega dela sestavila dva 

vprašalnika, enega za učitelje bolnišnične šole, drugega za hospitalizirane učence. V intervjuju 

namenjenem učiteljem me je v prvem delu zanimalo, koliko časa že delajo kot bolnišnični 

učitelji in  kakšne so diagnoze otrok, ki jih poučujejo, v drugem delu pa sem se posvetila 

predvsem njihovemu načinu poučevanja teh učencev, njihovim preteklim izkušnjam 

poučevanja kronično bolnih učencev, kako poteka sodelovanje bolnišnične šole z matično šolo 

ter kje se po njihovem mnenju kažejo pomanjkljivosti matičnih šol pri poučevanju učencev, 

obolelih za rakom. Intervjuvanim učiteljem sem zastavila 11 vprašanj. V intervjuju, ki je bil 

namenjen učencem, obolelim za rakom, sem se v prvem delu osredotočila na osnovne podatke 

– starost, razred, ki ga obiskujejo, koliko časa se že zdravijo in koliko časa so hospitalizirani –

, v drugem delu pa me je zanimalo predvsem sodelovanje z učitelji, kako si predstavljajo pomoč 

učiteljev v matični šoli, kakšna naj bi bila ta pomoč in kakšno pomoč jim v resnici nudijo v šoli. 

Osredotočila sem se tudi na sodelovanje in pomoč bolnišničnih učiteljev, na pouk v bolnišnični 

šoli, na to, kako tem učencem pomagajo bolnišnični učitelji ter kako se razlikuje pouk v 

bolnišnični in matični šoli. Intervjuvanim učencem sem zastavila 15 vprašanj. 

2.4 Predstavitev preiskovalnih skupin in odgovorov 

Za raziskavo sem izbrala dve skupini ljudi na pediatrični kliniki. Prva skupina, s katero sem 

opravila intervjuje, so bili bolnišnični učitelji, ki so v vsakodnevnem stiku z učenci, obolelimi 

za rakom. Intervjuvala sem devet bolnišničnih učiteljev, ki so zaposleni na otroških oddelkih 
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bolnišničnih šol in sicer Pediatrične klinike in oddelke Urgentno kliničnega centra v Ljubljani. 

Izmed vseh intervjuvanih bolnišničnih učiteljev je bil en učitelj moškega spola. Bolnišnični 

učitelj svoje delo opravlja že 20 let in ne poučuje le na oddelku za otroško hematologijo in 

onkologijo, temveč  na vseh oddelkih pediatrične klinike ter tudi na oddelkih za dermatologijo, 

ortopedijo in adolescenco; vse seveda v sklopu bolnišnične šole. Dve bolnišnični učiteljici svoje 

delo opravljata že 40 let, obe poučujeta na več oddelkih. Dve intervjuvani bolnišnični učiteljici 

opravljata poklic bolnišnične učiteljice 14 let. Ena izmed njiju poučuje samo na oddelku za 

otroško hematologijo in onkologijo, in sicer učence od 1. do 5. razreda. druga je pred tem 5 let 

poučevala na osnovni šoli. Dve intervjuvani učiteljici opravljata ta poklic že 23 let, s tem da 

ena poučuje le na Pediatrični kliniki - UKC Ljubljana, druga pa tudi na ostalih otroških oddelkih 

ljubljanske bolnišnice. Ena izmed intervjuvank poučuje na oddelkih pediatrične klinike 6 let. 

Ena intervjuvana bolnišnična učiteljica pa svoj poklic opravlja 18 let in prav tako poučuje na 

več otroških oddelkih ljubljanskih bolnišnic.  

Tabela 1: Predstavitev bolnišničnih učiteljev 

 

Bolnišnični učitelj 

 

Spol 

Opravljanje poklica 

bolnišničnega učitelja 

 

Kje poučujejo? 

U1  moški 20 let 

Vsi oddelki Pediatrične 

klinike in oddelku za 

dermatologijo, ortopedijo in 

adolescenco v UKC 

Ljubljana.  

U2 ženski 40 let 

Na oddelkih Pediatrične 

klinike in na otroškem 

oddelku UKC Ljubljana. 

U3 ženski 40 let 

Na oddelkih otroške 

hematologije, onkologije, 

kardiologije, 

endokrinologije Pediatrične 

klinike. 

U4 ženski 14 let 

Samo na oddelku za otroško 

hematologijo in onkologijo 

na Pediatrični kliniki. 
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U5 ženski 14 let 

Na oddelkih otroške 

hematologije, onkologije, 

kardiologije, revmatologije 

in oddelku za nefrologijo 

Pediatrične klinike. 

U6 ženski 23 let 

Na oddelkih otroške 

hematologije in onkologije 

Pediatrične klinike. 

U7 ženski 23 let 

Na oddelkih Pediatrične 

klinike in na otroškem 

oddelku UKC Ljubljana. 

U8 ženski 6 let 

Na oddelkih za otroško 

hematologije, onkologijo, 

kardiologijo, pljučne bolezni 

in razvojne bolezni 

Pediatrične klinike 

U9 ženski 18 let 

Na oddelkih Pediatrične 

klinike in na otroškem 

oddelku UKC Ljubljana. 

 

V drugo skupino, ki sem jo intervjuvala, spadajo učenci, oboleli za rakom, ki so bili leta 2018 

hospitalizirani na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki v 

Ljubljani. Ker so bili učenci, ki sem jih želela intervjuvati, mladoletni, sem se predhodno 

pogovorila z njihovimi starši, katerim sem se najprej predstavila, jim opisala svoje delo in 

namen magistrskega dela. Od staršev sem predhodno pridobila pisno dovoljenje, da njihove 

otroke lahko intervjuvam in odgovore predstavim v svojem magistrskem delu. Ena 

intervjuvanka je bila 17-letno dekle, dva pa sta bila fanta stara 16 in 14 let. Dva intervjuvanca 

obiskujeta srednjo šolo, eden pa osnovno. Fanta se zdravita za levkemijo, dekle pa za 

hodgkinovim limfomom druge stopnje. Eden izmed intervjuvanih učencev se zdravi že 

približno eno leto, drugi dobra dva meseca. Dekle je bilo leta 2015 že ozdravljeno, vendar se ji 

je leta 2017 bolezen ponovila, zato je morala zdravljenje ponoviti. Vsi trije na oddelku otroške 

hematologije in onkologije v času hospitalizacije sodelujejo z bolnišnično šolo.  
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Tabela 2: Predstavitev intervjuvanih učencev 

Učenec Fant/Dekle Starost  Bolezen  Čas zdravljenja 

UČ1 Deček  16 Levkemija  Približno eno leto 

UČ2 Deklica  17 
Hodgkinov 

limfom 

2015 že ozdravljena, bolezen 

se leta 2017 ponovi 

UČ3 Deček  14 Levkemija Dobra dva meseca 

2.5 Kvalitativna in kvantitativna analiza intervjujev  

Po končanih intervjujih sta sledila kvalitativna in kvantitativna analiza zapisanih odgovorov. 

Za vsebinsko analizo sem uporabila sistem odprtega kodiranja. Za namen interpretacije sem 

izračunala osnovne deskriptivne statistike iz analiziranih odgovorov (Vorginc, 2007). Ob koncu 

sem podala še kvalitativno analizo odgovorov. Najprej sem predstavila analizo intervjujev 

bolnišničnih učiteljev nato pa še analizo intervjujev učencev, obolelih za rakom, ki so 

hospitalizirani na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo. 

V spodnjih tabelah so predstavljeni odgovori učiteljev s pomočjo odprtega kodiranja. 

2.5.1 Odgovori učiteljev 

Tabela 3: Uporabljene metode poučevanja 

BESEDILO KODE 1. REDA KATEGORIJA 

U1: Pri delu z njimi smo zelo 

individualni, posvetimo se 

res vsakemu učencu posebej, 

zato res radi sodelujejo pri 

pouku v bolnišnični šoli. 

 

 

Zelo individualni. 

 

 

Individualizacija. 

U2: Delo z njimi je res zelo 

individualno in zanimivo. 

 

Zelo individualno. 

 

Individualizacija. 

U3: Že same metode 

poučevanja so drugačne, 

tukaj imamo delo ob 

posteljah, včasih pouk poteka 

celo na daljavo. 

 

 

Pouk na daljavo. 

 

 

Komunikacija z uporabo 

tehnologije. 
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U4: Predvsem mi je zelo všeč 

delo z otroki in da se res 

lahko posvetim vsakemu 

posamezniku. 

 

Posvečanje posamezniku 

oziroma individualno delo. 

 

 

Individualizacija.  

U5: Všeč mi je predvsem to, 

da lahko z njimi delaš zelo 

individualno, zato ker vidiš, 

da lahko kot učitelj v bolnico 

prineseš nekaj /…/ 

 

 

Zelo individualno. 

 

 

Individualizacija. 

U6: Nikoli si nisem želela 

delati z večjo skupino otrok, 

tako da mi ta tip dela zelo 

ustreza, predvsem zato, ker je 

veliko individualnega dela. 

 

 

Veliko individualnega dela. 

 

 

Individualizacija. 

U7: Delo je bolj 

individualno, z učencem se  

veliko pogovarjamo in ga 

vključujemo v razlago. 

 

Individualno delo, veliko 

pogovora in razlaganja. 

 

Individualizacija, dvosmerna 

komunikacija, 

pripovedovanje. 

U8: Tudi poučevanje poteka 

bolj osebno, individualno, 

veliko se pogovarjamo. 

Včasih imamo ob določeni 

temi kar obsežen razgovor. 

 

Osebno, individualno. 

Veliko pogovora in 

razgovora.  

 

Individualizacija, dvosmerna 

komunikacija in diskusija. 

U9: Delo je zelo 

individualno, veliko se 

pogovarjamo. 

Individualno delo z veliko 

pogovora. 

Individualizacija, dvosmerna 

komunikacija. 

 

Opis odgovorov: Večina bolnišničnih učiteljev (8 od 9) za najbolj pogosto metodo poučevanja 

navaja individualizacijo, pri kateri se vsakemu posamezniku posvetijo osebno. Trije bolnišnični 

učitelji od devetih kot metodo poučevanja poleg individualizacije omenjajo tudi uporabo 

dvosmerne komunikacije, kjer učitelj vodi pogovor in spremlja učenčeve odgovore. Eden izmed 

učiteljev omenja uporabo dialoga, pri katerem učenec in učitelj diskutirata o določeni temi, drug 
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uporablja metode pripovedovanja o določeni temi, tretji omenja tudi komunikacijske spretnosti 

ter uporabo tehnologije.  

Tabela 4: Načini sodelovanja bolnišnice z matično šolo 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija 

U1: /../ imamo te sestanke, 

kamor po navadi pride 

razrednik, šolska svetovalna 

delavka in morda še kdo iz 

vodstva šole. Na tem 

sestanku podamo potrebne 

informacije, na naši spletni 

strani imamo tudi kratka 

svetovanja za učitelje, ki 

poučujejo otroke z rakom. 

Skratka, na ta način jim 

pomagamo. Potem pa se 

vsaka šola trudi po svoje. 

 

 

Sestanki, podajanje 

informacij, kratka 

svetovanja. 

 

 

Timsko delo. 

U2: Kolikor jaz vem hodijo 

učitelji matičnih šol na dom, 

v času, ko otrok ni 

hospitaliziran, tako da se 

bolnišnični učitelji in učitelji 

matične šole  s poučevanjem 

dopolnjujemo /…/ 

 

 

Dopolnjevanje učiteljev. 

 

 

Nadgrajevanje znanja in 

timsko delo 

U3: /…/ podamo pa učitelji 

bolnišnične šole svoje 

mnenje o tem, kako je učenec 

delal in pa tudi kakšne 

smernice priporočamo, 

kakšne didaktične metode naj 

učitelji izberejo in  kakšne 

pripomočke naj uvedejo. 

 

 

Podamo mnenje, kakšne 

smernice in metode dela 

priporočamo ter katere 

pripomočke naj učencu 

uvedejo. 

 

 

 

 

Timsko delo. 
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U4: Učitelji matične šole 

dobijo z naše strani navodila 

s prilagoditvami, tako da je 

vse prepleteno. 

 

Sodelovanje je prepleteno. 

 

Timsko delo. 

 

U5: Vedno znova se je 

potrebno s kakšnim učiteljem 

pogovoriti na dodatnem 

sestanku, sploh fiziki ali 

matematiki so včasih »trdi« 

ljudje, saj ne razumejo 

zdravstvenega stanja učenca. 

 

 

Potrebni so pogovori in 

dodatni sestanki. 

 

 

Timsko delo, vzpodbuda, 

dodatna pojasnila o 

zdravstvenem stanju učenca. 

U6: Po navadi bolnišnična 

šola skliče sestanek, kjer so 

prisotni tudi učitelji matične 

šole, in se pogovorimo o 

učenčevem poteku šolanja … 

 

 

Pogovori in sestanki. 

 

 

Timsko delo. 

U7: Bolnišnični učitelji za 

bolnega učenca napišemo 

individualni načrt in se 

dopolnjujemo z matično 

šolo. 

 

Individualizirani 

načrt?Dopolnjevanje z 

matično šolo. 

 

Timsko delo. 

U8: Bolnišnični učitelji 

sodelujemo tako, da matične 

šole pošljejo potrebno, ko pa 

učenec zaključi z 

zdravljenjem, pošljemo mi 

matičnim šolam kakšne 

prilagoditve … 

 

 

Sodelovanje je prepleteno. 

 

 

Timsko delo. 

 

U9: Matične šole se včasih 

ustrašijo, kako bodo 

poučevale bolnega otroka, 

zato jih je potrebno malo 

spodbuditi. 

 

 

Spodbuditev matične šole. 

 

 

Vzpodbuda. 
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Opis odgovorov: Največ bolnišničnih učiteljev (7 od 9) opisuje sodelovanje bolnišnične šole 

z matično kot timsko delo, saj se v večini izvaja veliko sestankov, dogovarjanj in dopolnjevanj 

med šolama. Dva učitelja pa sta mnenja, da učitelji matične šole pri sodelovanju še vedno 

potrebujejo veliko vzpodbude iz strani bolnišnične šole, v smislu pojasnjevanja zdravstvenega 

stanja otroka.  

Tabela 5: Načini razlikovanja bolnišničnega učitelja od dela običajnega učitelja 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija 

U1: Največja razlika je 

zagotovo ta, da bolnišnični 

učitelji izvajamo  samo 

individualni pouk z bolnim 

učencem, nikoli z večjo 

skupino učencev. 

 

 

Izvajanje individualnega 

pouka. 

 

 

Individualizirano delo. 

U2: V našem primeru so pri 

poučevanju otroka, obolelega 

za rakom, velikokrat 

vpletena čustva, saj ti učenec 

zleze pod kožo. 

 

 

Veliko več čustev. 

 

 

 

Čustva. 

U3: Bistvena razlika je, da 

imamo pouk ob posteljah. 

 

Pouk ob posteljah. 

 

Individualizirano delo. 

U4: Učencu prilagajamo 

program vsak dan glede na 

zdravstveno stanje. 

 

Veliko več prilagajanja. 

 

Individualizirano delo.  

 

U5: Z otroki veliko 

komuniciramo, se 

pogovarjamo in smejimo. 

Edino v bolnišnični šoli 

učenec lahko reče, da 

»danes« ne bi imel pouka. 

Učencu se prilagodimo glede 

na zdravstveno stanje. 

 

 

 

Prilagajanje glede na 

zdravstveno stanje. 

 

 

 

Individualizirano delo.  

empatija  
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U6: Z učenci želimo delati 

bolj osebno, z ne toliko  

IKT-ja, kot ga danes 

uporabljajo šole. 

 

Osebno delo. 

 

Individualizirano delo. 

U7: V šolah je veliko težav z 

disciplino. Zdi se mi, da 

učitelji v razredu niso 

cenjeni. Tukaj pa teh težav 

ni. Disciplinsko je tukaj 

lažje, z bolnimi učenci 

nimamo težav z vedenjem. 

 

 

Ni težav z disciplino. 

 

 

Discipliniranost.  

U8: Predvsem odnos je zelo 

drugačen, veliko bolj oseben. 

Ti poznaš učenca, učenec 

pozna tebe /…/ 

 

Oseben odnos. 

 

Individualizirano delo. 

U9: /…/ biti učitelj v 

bolnišnični šoli je posebno 

poslanstvo, delo je zelo 

osebno. 

 

Delo je zelo osebno. 

 

Individualizirano delo. 

 

Opis odgovorov: V tem primeru so si odgovori zelo podobni. Sedem učiteljev (7 od 9) 

odgovarja, da je delo bolnišničnega učitelja bolj individualizirano, kar pomeni, da je poučevanje 

prilagojeno potrebam učenca in sicer bolnišnični učitelji dnevno prilagajajo učni program glede 

na učenčevo počutje in zdravstveno stanje. En učitelj poudari, da je prisotno veliko več 

čustvovanja pri bolnišničnih učiteljih. Bolnišnični učitelj je ob bolnem učencu v času 

zdravljenja, vidi njegov trud, željo po ozdravitvi, velikokrat tudi žalost in skrbi ter ga poskuša 

spodbujati in motivirati. En izmed učiteljev tudi poudari, da je delo veliko bolj disciplinirano. 

Z učenci nimajo težav glede vedenja, ampak učenci učitelju prisluhnejo in ga poslušajo.  
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Tabela 6: Mnenje bolnišničnih učiteljev v primeru bolezni glede pripravljenosti osnovne šole 

za sodelovanje z bolnišnično šolo 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija  

U1: Na sploh lahko rečem, da 

jih diagnoza otroka v veliki 

večini zelo pretrese in 

opažamo, da so v primeru, ko 

gre za diagnozo raka, šole 

dosti bolj pripravljene kot v 

primeru drugih težav in 

bolezni. 

 

 

 

V primeru bolezni rak dosti 

bolj pripravljene na 

sodelovanje. 

 

 

 

Nadpovprečna. 

U2: Šole sodelujejo. Nimam 

prav posebnega stika s 

šolami, to ima bolj 

ravnateljica oziroma 

razrednik, ampak mislim da 

sodelujejo. 

 

 

 

Šole sodelujejo. 

 

 

 

Povprečna. 

U3: Bolnišnični učitelji zelo 

hitro vzpostavimo kontakt z 

matičnimi šolami in kar hitro 

pridobimo smernice, kaj z 

otrokom delati, katero učno 

snov obravnavati.  Tako da, 

kar se te pripravljenosti tiče 

in sodelovanja, mislim, da ni 

težav. Lahko ocenim zelo 

pozitivno. 

 

 

 

 

Ni težav s sodelovanjem. 

 

 

 

 

 

Nadpovprečna.  

U4: V glavnem zelo. 

Osnovne šole vse, pri 

srednjih šolah je pa včasih 

kasnejši odziv. 

 

Dobra pripravljenost na 

sodelovanje. 

 

Povprečna. 

U5: Je z vsakim letom bolje. 

Je treba delati na temu, se mi 
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zdi, da jim moramo mi 

pomagati. V večini pa se z 

učitelji in šolo, da dobro 

zmeniti. 

Pripravljenost je z vsakim 

letom večja. 

 

Povprečna.  

U6: Iz naših izkušenj so v  

90 % kar pripravljene na 

sodelovanje, predvsem pri 

mlajših učencih je to stvar, ki 

se ne dotakne samo učenca in 

družine, temveč kar 

celotnega šolskega okolja in 

se po navadi učiteljice zelo 

angažirajo. Včasih ima 

vodstvo šole tudi kakšne 

zavore. 

 

 

 

Zelo dobro pripravljene na 

sodelovanje.  

 

 

 

Nadpovprečna. 

U7: Za enkrat imamo dobre 

izkušnje 

 

Dobre izkušnje. 

 

Povprečna.  

U8: To je zopet odvisno od 

posameznega učitelja. Eni 

takoj pošljejo vse potrebno, 

drugi ignorirajo. 

 

Povprečno sodelovanje. 

 

Povprečna.  

U9: Vsi učitelji ne zmorejo 

tega, nekateri pa se zelo 

potrudijo. 

 

Povprečno sodelovanje. 

 

Povprečna.  

 

Opis odgovorov: Odgovori bolnišničnih učiteljev na vprašanje, kakšna je pripravljenost 

matične šole na sodelovanje, so kar enotni. Učitelji smo imeli možnost individualnega 

odgovora, kot ocene po kriterijih in sicer podpovprečno, povprečno in nadpovprečno.  Trije 

učitelji (3 od 9) so mnenja, da so matične šole v primeru bolezni, kot je rak, zelo pripravljene 

na sodelovanje z bolnišnično šolo, velikokrat je to sodelovanje celo nad njihovimi pričakovanji. 

Ostali učitelji (6 od 9) sodelovanje ocenjujejo kot povprečno, saj je nekatere učitelje še vedno 

potrebno spodbujati, da bolnemu učencu prilagajajo učni program, nekateri učitelji se ustrašijo, 

spet tretji želijo delati po svoje. 
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Tabela 7: Mnenje bolnišničnih učiteljev o tem, kje učitelji osnovnih šol lahko pridobijo 

informacije o učenčevem zdravstvenem stanju in o tem, kako mu olajšati šolanje. 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija  

U1: /…/ lahko rečem, da mi 

imamo te sestanke, kamor po 

navadi pride razrednik, 

šolska svetovalna delavka in 

morda še kdo iz vodstva šole. 

Na tem sestanku podamo 

potrebne informacije. 

 

 

 

Organizirani sestanki. 

 

 

 

Konzilij. 

U2: Mnenja o teh učencih 

podajajo socialni pedagogi, 

razredniki, lahko tudi 

zdravnik. 

 

Podajanje mnenj oseb, ki so v 

stiku z bolnim učencem. 

 

Strokovni delavci. 

U3: Večinoma se obrnejo na 

razrednike bolnišnične šole. 

O specifičnem učencu, kar se 

tiče njegove bolezni, vemo 

včasih tudi mi, bolnišnični 

učitelji, zelo malo. 

 

 

Pomoč razrednika 

bolnišnične šole. 

 

 

Vodstvo šole. 

U4: Mislim, da posebnih 

težav ne bi smelo biti, ker 

učitelji dobijo z naše strani 

navodila s prilagoditvami, 

obstajajo pa tudi timski 

sestanki. 

 

 

Timski sestanki in podajanje 

navodil o prilagoditvah. 

 

 

Konzilij. 

U5: /…/ glede bolezni 

obstajajo spletne strani, kjer 

je objavljeno, na kaj je 

potrebno biti pozoren, glede 

šole pa se obrnejo večinoma 

na razrednike. 

 

 

Spletne strani, pomoč 

razrednika. 

 

 

Izobraževanja.  
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U6: Pri nas je dobro to, da 

kmalu po tem, ko otrok zboli, 

skličemo ta sestanek, da 

večino dilem že na tem 

sestanku razjasnimo in 

predelamo. 

 

 

Skličemo sestanke. 

 

 

Konzilij. 

U7: Učitelji se po pomoč 

lahko obrnejo na nas, glede 

zdravstvenega stanja otroka 

pa na njegove starše. 

 

Pri bolnišničnih učiteljih in 

starših. 

 

Strokovni delavci. 

U8: Jaz mislim, da imajo 

učitelji o sami bolezni in 

poteku zdravljenja pri nas 

dovolj informacij, skoraj 

vedno, če je le vodstvo 

matične šole pripravljeno, 

organiziramo sestanke. 

 

 

Na sestankih. 

 

 

Konzilij.  

U9: Na sestankih matične in 

bolnišnične šole. 

Sestanki matične in 

bolnišnične šole. 

Konzilij. 

 

Opis odgovorov: Odgovori so raznoliki. Pet od devetih učiteljev je menja, da učitelji matične 

šole vse potrebne informacije o zdravstvenem stanju učenca in o tem, kako učenca poučevati, 

pridobijo na konzilijih; to so uvodni sestanki, kjer so običajno prisotni tako zdravnik, ki bo 

zdravil bolnega učenca, kot medicinske sestre, bolnišnični učitelji, starši in specialni pedagog. 

Dva sta mnenja (2 od 9), da vse potrebne informacije pridobijo pri strokovnih delavcih, kot so 

socialni pedagogi ter psihologi za otroke v bolnišnici. Eden (1 od 9) meni, da se učitelji po 

pomoč lahko obrnejo na vodstvo šole, eden (1 od 9) pa je mnenja, da se lahko pridobijo potrebne 

informacije z izobraževanji in svetovnim spletom.  
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2.5.2 Odgovori učencev  

V tem delu predstavljam odgovore treh učencev, ki so oboleli za rakom.  

Tabela 8: Razlike v poučevanju med bolnišnično in matično šolo po mnenju učenca 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija  

UČ1: V bolnišnični šoli greš 

s snovjo bistveno hitreje 

naprej, ker je pouk 

individualen. V krajšem času 

predelaš več snovi in, če se 

vmes pojavi kakšno 

vprašanje, lažje vprašaš in 

učitelj ti lahko posveti 

nekoliko več časa za razlago. 

 

 

 V bolnišnični šoli hitreje 

napreduješ s snovjo, več 

snovi v krajšem času, 

individualna razlaga.  

 

 

Individualizirano. 

UČ2: Učitelji v bolnišnični 

šoli se ti bolj posvetijo, te 

spodbujajo, motivirajo, si res 

vzamejo čas samo zate. 

 

Bolnišnični učitelji se ti bolj 

individualno posvetijo. 

 

Individualizirano. 

UČ3: Učitelji bolnišnične 

šole so bolj prijazni, se ti bolj 

posvetijo, če česa ne 

razumeš, ti ponovno 

razložijo. 

 

Posvetijo se vsakemu 

posamezniku. 

 

Individualizirano. 

 

Opis odgovorov: Vsi trije učenci, oboleli za rakom, se strinjajo, da je bistvena razlika 

bolnišnične in matične šole pri poučevanju ta, da se učitelji bolnišnične šole posvetijo vsakemu 

posamezniku, torej je delo bolj individualizirano.  

Tabela 9: Načini pomoči, ki jo ponudijo učitelji matičnih šol bolnim učencem? 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija  

UČ1: /…/ odvisno od 

posameznega profesorja, 

recimo eni profesorji so bili 

pripravljeni priti tudi k meni 
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domov, bil je tudi profesor, ki 

me je sam prišel učiti sem na 

oddelek v bolnici, tudi 

dodatno pomoč pred testom 

so mi ponudili. 

Pouk na domu, pouk na 

oddelku, pomoč pred testom. 

Individualizirani pristop 

UČ2: Ravnali so večinoma le 

po zapisniku, ki sem ga 

dobila s strani ministrstva, 

torej zmanjšano število ocen 

in dogovorjeno preverjanje 

znanja. 

 

Ravnaje po tem, kar so 

zapisali v zapisniku o 

usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. 

 

 

Odločba.  

UČ3: Takoj so mi rekli, da 

bodo ocenjevali le minimalne 

standarde. Povejo mi, kaj se 

moram naučiti in to me 

potem tudi vprašajo za 

oceno. Niso mi ponudili 

nobene individualne pomoči 

in individualnih ur.  

 

 

Ocenjevanje minimalnih 

standardov, dogovorjeno 

ocenjevanje, nobene 

konkretne pomoči.   

 

 

Dogovor.  

 

Opis odgovorov: Odgovori se zelo razlikujejo. En izmed učencev pravi, da so mu učitelji 

matične šole ponudili dodatne konzultacije, torej pomoč ne le v šoli ampak tudi na domu in 

izvajanje dodatne pomoči pred testom, s tem učitelj poudarja individualizirani pristop do teh 

učencev. Drugi pravi, da so se učitelji ravnali samo po odločbi. Tretji pa pravi, da učitelji niso 

ponudili nobene konkretne pomoči, da so se ravnali le po dogovoru, torej, da so učencu 

zmanjšali število ocen in preverjanje, ali dosega učenec minimalne standarde.  
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Tabela 10: Mnenje bolnih učencev o prilagojenem učnem programu 

Besedilo Kode 1. reda Kategorija  

UČ1: Zdi se mi, da so učitelji 

v matičnih šolah premalo 

ozaveščeni o načinu 

poučevanja takšnih otrok 

oziroma učencev. Se mi zdi, 

da jim je veliko preveč 

potrebno razlagati, kako 

poteka zdravljenje, da se 

zaradi tega lahko slabše 

počutiš in si krajši čas 

sposoben delati. 

 

 

Učitelji premalo ozaveščeni, 

preveč jim je potrebno 

razlagati, zakaj potrebuješ 

prilagoditve. 

 

 

 

Pojasnjevanje  

UČ2: Kljub vsemu se mi zdi, 

da so kar dobro pripravljeni, 

da so pripravljeni pomagati. 

Mislim, da se le ustrašijo in 

zato raje stopijo en korak 

nazaj. 

 

 

Dobro pripravljeni, naredijo 

raje korak nazaj. 

 

 

Distanca.  

UČ3: Zdi se mi, da delujejo 

prestrašeno, da niso povsem 

prepričani, kako pomagati. 

Po eni strani je razumljivo, 

saj primerov ni veliko, po 

drugi strani pa bi morali biti 

prav zaradi tega, ker nikoli ne 

veš, kdaj se kaj takšnega 

zgodi, učitelji pripravljeni, da 

znajo pravilno reagirati.  

 

 

 

Učitelji ravnajo prestrašeno, 

niso prepričani v svoje 

sposobnosti.  

 

 

 

Dvom 

 

Opis odgovorov: Na tretje vprašanje se odgovori intervjuvanih otrok zelo razlikujejo. En (1 od 

3) izmed vprašanih učencev pravi, da je prilagojen učni program nezadovoljiv, učitelji so po 

mnenju učenca premalo obveščeni o zdravstvenem stanju učenca, o njegovih sposobnostih, zato 
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se velikokrat zgodi, da morajo učenci sami učitelju pojasnjevati, zakaj potrebujejo pomoč. 

Drugi (1 od 3) je mnenja, da se učitelji raje distancirajo in naredijo le tisto, kar je nujno. Tretji 

(1 od 3) pa meni, da učitelji velikokrat dvomijo v svoje sposobnosti, zato ravnajo prestrašeno 

in neprepričljivo pri izvajanju prilagojenega programa.  

Tabela 11: Pričakovanja bolnih učencev do svojih učiteljev v matični šoli 

Besedilo  Kode 1. reda Kategorija  

UČ1: Želel bi, da bi bili  

malo bolj potrpežljivi in 

prilagodljivi, ko se po daljši 

odsotnosti vrneš, da ne 

pričakujejo, da boš takoj vse 

znal in razumel, ter da niso 

preveč popustljivi.  

 

 

Potrpežljivi, prilagodljivi in 

ne preveč popustljivi. 

 

 

Strokovnost. 

UČ2: Da učitelji razumejo 

oziroma poskušajo razumeti, 

da zdravljenje vpliva na nas. 

Kemoterapija včasih lahko 

močno vpliva na naše 

počutje, zato nikoli ne 

morem predvidevati vnaprej, 

ali bom lahko prišla tisti dan 

v šolo, kot smo se dogovorili, 

ali ne. 

 

 

Da bi bili razumeli, da 

zdravljenje vpliva na naše 

sposobnosti. 

 

 

Strokovnost in empatija. 

UČ3:  Zelo bi bil vesel, če bi 

mi ponudili kakšno 

individualno uro za kakšno 

dodatno razlago.  Zdi se mi, 

da bi se učitelji lahko malo 

bolj posvetili bolnemu s 

kakšno dodatno uro, saj 

takšni primerov ni veliko, 

bolnemu pa to zelo veliko 

pomeni. 

 

 

Učitelj ponudi individualno 

uro in tako posvečanje 

bolnemu otroku. 

 

 

Strokovnost. 
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Opis odgovorov: Dva učenca (2 od 3), obolela za rakom, od svojih učiteljev v matični šoli 

pričakujeta večjo strokovnost, kar pomeni nudenje individualne pomoči in večjo 

prilagodljivost. Eden (1 od 3) pa bi si želel, da bi bili učitelji matičnih šol bolj osebni, da bi 

poskušali razumeti bolnega učenca in njegove sposobnosti, na katere vpliva zdravljenje.  

2.5.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja in analiza ostalih odgovorov 

S pomočjo intervjujev, ki sem jih izvedla, in analizo danih odgovorov sem prejela odgovore na 

raziskovalna vprašanja.  

Najpogostejša uporabljena metoda poučevanja, ki jo uporabljajo bolnišnični učitelji pri 

učencih, obolelih za rakom, je individualizacija ( /…/ Pri delu z njimi smo zelo individualni, 

posvetimo se res vsakemu učencu posebej, zato res radi sodelujejo pri pouku v bolnišnični šoli 

/…/). Sodelovanje bolnišničnih učiteljev in učiteljev matičnih šol poteka predvsem v obliki  

timskega dela. Učitelji med seboj sodelujejo in si pomagajo ter tako nadgrajujejo svoje znanje 

o poučevanju učencev, ki so oboleli za rakom. Bolnišnični učitelji odgovarjajo, da je delo 

bolnišničnega učitelja v primerjavi z delom učitelja matične šole, veliko bolj individualizirano, 

prisotnih pa je tudi veliko čustev (/…/Največja razlika je zagotovo ta, da bolnišnični učitelji 

izvajamo  samo individualni pouk z bolnim učencem, nikoli z večjo skupino učencev /…/). 

Individualni pouk potrjujejo tudi raziskave, ki so bile opravljene v tujini, s tem pa se strinja tudi 

večina naših intervjuvanih  učiteljev (Seki, idr., 2016).  

Sodelovanje z matično šolo bolnišnični učitelji ocenjujejo kot povprečno, včasih je potrebno 

učitelje matične šole še dodatno spodbuditi in jih motivirati za sodelovanje, predvsem pa jih je 

potrebno ustrezno strokovno usposobiti. Največ potrebnih in pomembnih informacij o učencu, 

njegovi bolezni, zdravljenju in morebitnih posledicah zdravljenja učitelji lahko pridobijo 

predvsem na konziliju – uvodnem sestanku, na katerem so prisotni zdravniki, medicinske sestre, 

bolnišnični učitelji, psiholog, socialni delavec, seveda pa so povabljeni tudi delavci iz matične 

šole (/…/ lahko rečem, da mi imamo te sestanke, kamor po navadi pride razrednik, šolska 

svetovalna delavka in morda še kdo iz vodstva šole. Na tem sestanku podamo potrebne 

informacije /…/). O tem, da se bolnišnična šola skliče uvodni timski sestanek, kjer so prisotni 

tako učitelji matičnih šol, bolnišnični učitelji, zdravniki, specialni pedagogi in šolska svetovalna 

služba, govori tudi Tanja Bečan v knjigi Ko naš učenec zboli (Bečan, 2012).  

Učenci odgovarjajo, da je največja razlika v načinu poučevanja v bolnišnični šoli ta, da je delo 

veliko bolj individualizirano (/…/Učitelji v bolnišnični šoli se ti bolj posvetijo, te spodbujajo, 

motivirajo, si res vzamejo čas samo zate /…/) . Učitelji ponudijo učencem pomoč v obliki 
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konzultacij, veliko je sprotnega dogovarjanja, včasih pa se učitelji ravnajo le po odločbi, ki je 

dodeljena učencu. Učenci s prilagoditvami s strani učiteljev matičnih šol velikokrat niso 

zadovoljni (/…/Zdi se mi, da so učitelji v matičnih šolah premalo ozaveščeni o načinu 

poučevanja takšnih otrok oziroma učencev /…/). Največkrat imajo občutek, da se učitelji zaradi 

neznanja in dvoma, kako takšnemu učencu pomagati, distancirajo. Od svojih učiteljev pa 

učenci, oboleli za rakom pričakujejo, da so predvsem strokovni in nekoliko bolj osebni.  

Ob pregledu in analizi odgovorov sem zasledila zanimive odgovore, ki so jih podali tako učitelji 

bolnišnične šole kot tudi učenci, Bolnišnični učitelji so povedali, da sodelovanje bolnišnične 

šole poteka tako s srednjimi šolami kot tudi z osnovnimi šolami. V veliki meri so srednje in 

osnovne šole pripravljene na sodelovanje, le včasih je potrebno srednje šole nekoliko bolj 

spodbuditi k sodelovanju. Poudarijo bistvene razlike v sodelovanju s srednjimi in osnovnimi 

šolami. Ena izmed glavnih razlik je ta, da učence osnovnih šol bolnišnični učitelji lahko po 

dogovoru z matično šolo tudi ocenijo in podajo končno oceno. Pri srednjih šolah pa je 

ocenjevanje učenčevega znanja naloga matične šole. Učitelji srednjih šol pošljejo preverjanja 

znanja bolnišničnim učiteljem, ti skupaj z učenci odpišejo test, ter nato rešene teste posredujejo 

nazaj učiteljem matične šole. V literaturi je poudarjeno večje sodelovanje med bolnišnično in 

matično šolo, kot ga omenjajo intervjuvani učitelji. Literatura omenja celo, da učitelji matične 

in bolnišnične šole skupaj pripravljajo individualiziran program za učenca (Kolenc, 2000). 

Bolnišnični učitelji pravijo, da so učenci, oboleli za rakom, v veliki večini zelo motivirani za 

opravljanje šolskih obveznosti, če posledice zdravljenja niso prehude, saj je motiviranost zaradi 

slabšega počutja zato malo nižja. Učenci, oboleli za rakom, velikokrat presenetijo s svojo 

energijo, pozitivizmom in željo po opravljanju šolskih obveznosti (Bečan, 2012). Poudarek pa 

dajo na težave z motivacijo, če se učencu bolezen ponovi, potem je potrt, razočaran ter ga je 

težko vzpodbuditi, da bi z veseljem opravljal šolske obveznosti. Učenci, oboleli za rakom, pa 

se po mnenju bolnišničnih učiteljev v nekaterih lastnosti razlikujejo od običajnih učencev. 

Predvsem imajo zaradi bolezni manj energije kot običajni učenci, pa tudi drugače gledajo na 

življenje. Lastnost, ki jo opazi večina učiteljev, je, da ti učenci v veliki večini prej odrastejo, so 

dosti bolj zreli in imajo jasno izoblikovane vrednote in cilje v življenju. Čeprav se preživetje 

otrok obolelih za rakom iz leta v leto povečuje, je o poznejših posledicah zdravljenja in ali 

zdravljenje vpliva na kasnejšo poklicno izobrazbo in delovne sposobnosti ozdravljenega otroka, 

le malo znanega (Dumas idr., 2016).  Bolnišnični učitelji pri učiteljih matičnih šol zaznavajo 

vrsto težav, ki se pojavljajo in se razlikujejo od učitelja do učitelja, odvisno od njegovega stanja 

in strokovne usposobljenosti na področju poučevanja otrok, obolelih za rakom. Ena izmed njih 
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je, da učitelji velikokrat ne vedo, kako učencu strniti snov oziroma ga naučiti res samo tisto, 

kar je pomembno za nadaljnje opravljanje šolskih obveznosti v kasnejših razredih. Velikokrat 

opazijo tudi, da učitelji do učenca nimajo pravilnega pristopa oziroma ne vedo, kako bi do 

učenca, ki je zbolel za tako hudo boleznijo, sploh pristopili in kako bi mu sploh pravilno 

pomagali. V takih primerih se velikokrat zgodi, da učenci sami povedo, kaj jim najbolj 

odgovarja, učiteljem pa je zato posledično lažje, vendar dolgoročno gledano to ni nujno najbolje 

za učenca. Ena izmed najbolj pogostih težav je tudi ta, da učitelji o posameznem učencu 

premalo vedo. Vedo, da ima učenec raka, in poznajo tiste informacije, ki jih prejmejo na 

uvodnem sestanku, ne vedo pa kako bolezen in zdravljenje vplivata na učenčeve zmožnosti in 

koncentracijo (Jaress in Winicki, 2013). Te težave so bile izpostavljene tudi pri raziskavah, ki 

so bile izvedene v tujini. Predvsem naj bi se takšne težave pojavile zaradi premajhnih finančnih 

sredstvih, ki bi učiteljem omogočila dodatna izobraževanja na temo otrok, obolelih za rakom. 

S tem bi bili učitelji lahko že predhodno bolje izobraženi in pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok (Seki, idr., 2016).  Učitelji bi se večkrat morali obrniti na bolnišnične učitelje, ki s takimi 

učenci delajo vsak dan, včasih bi se po pomoč lahko obrnili tudi na starše, ki otroka najbolje 

poznajo in vedo, kako se počuti, kakšne posledice je pustilo zdravljenje in podobno. Vendar se 

bolnišničnim učiteljem zdi, kot da bi bilo učitelje matične šole strah, da bi se s tem preveč 

vmešavali v učenčevo osebno življenje. Kot so pokazale raziskave, je učitelje velikokrat res 

strah, da bi se v življenje učenca, obolelega za rakom, preveč čustveno vpletali, zato se učitelji 

velikokrat raje distancirajo, naredijo korak nazaj in storijo le tisto, kar morajo, kot je zapisano 

na primer v učenčevi odločbi (Gheibizadeh, Gholami, Bassaknejad in Cheraghia, 2017). 

Zanimive odgovore sem pridobila tudi, ko sem intervjuvala učence, obolele za rakom, ki so bili 

hospitalizirani na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo. Učenci so dali poudarek na 

pomen šole v času bolezni in opravljanju šolskih obveznosti v času zdravljenja in 

hospitalizacije. Eden izmed učencev je odgovoril, da mu je pomembno, da šolo kljub bolezni 

opravi redno. Bolezen, kot pravi sam, zanj ne pomeni konca, želi pa opraviti obveznosti sproti, 

da je v teku s svojimi sošolci. Drugi vprašani učenec pravi, da je šola zanj nekaj pomembnega 

in tudi nekaj, kar ga žene naprej. Edina razlika, ki jo opazi, odkar je zbolel za rakom, je ta, da 

se veliko manj obremenjuje z ocenami, kot se je pred boleznijo. Ne želi, da bi bolezen vplivala 

na njegovo željo po uspešno zaključeni šoli, prav tako pa ne želi od drugih slišati, da sedaj šola 

ni pomembna. Šola je zanj pomembna, tako kot je bila prej, zato želi opraviti vse šolske 

obveznosti in čim bolj normalno funkcionirati. Zadnji vprašani učenec pa pravi, da so mu starši 

doma rekli, naj pozabi na šolo, da je na prvem mestu zdravje, vendar se sam s tem ni strinjal. 
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Želi opraviti vse potrebno, da bo lahko napredoval v naslednji razred, saj želi po končani 

osnovni šoli nadaljevati šolanje na srednji šoli in kasneje na univerzi. Šola za učence predstavlja 

ohranjanje stika s svojimi sovrstniki, na nek način jim pomaga, da vsaj malo pozabijo na svojo 

bolezen in poskušajo funkcionirati čim bolje in opravljati šolske obveznosti tako kot njihovi 

zdravi sovrstniki (Bečan, 2012).  Učenci, zboleli za rakom, pri svojih učiteljih opazijo tudi nekaj 

pomanjkljivosti pri poučevanju. Učitelji v takšnih situacijah veliko preveč popuščajo, lahko bi 

bili nekoliko strožji in ohranili določene kriterije, po katerih se ravnajo v normalni situaciji. 

Velikokrat se tudi zgodi, da učitelji veliko dela preložijo na naše starše, tako da se sami izognejo 

morebitnih težav. Največkrat se zgodi, sploh v nižjih razredih, da učitelj staršem pove, kaj naj 

se z bolnim učencem naučijo, on pa ga bo nato le ocenil, pisno ali ustno, kot se bodo dogovorili. 

Ena izmed težav, ki jo zaznavajo učenci je tudi ta, da učitelji včasih nimajo realnih predstav o 

tem, kako se učenci, oboleli za rakom, počutijo in kako zdravljenje vpliva na njihove 

sposobnosti. Učenci opazijo tudi, da se učiteljem v primeru pisnega preverjanja znanja 

velikokrat ne da sestavljati dva testa, tako da bolni učenci pišejo enak test, kot so ga pisali 

njegovi sošolci. Učenec se lahko vse potrebno nauči in za to pridobi dobro oceno, vendar pa 

intervjuvani učenec poudari, da za bolnega učenca seveda to ni nikakršen problem, posledice 

pa se kažejo potem čez čas, saj ne pridobijo potrebnega znanja v smislu poglobljenosti in 

natančnosti iz posamezne snovi. Programi so namreč natrpani, učitelji pa izluščijo zgolj 

pomembne teme. Zato jim primanjkuje znanja na drugih temah, ki jih učitelji ne predstavljajo 

tako podrobno.  

2.5.4 Smernice za pomoč prihodnjim učiteljem, pri poučevanju otrok, obolelih za rakom 

S pomočjo pridobljenih odgovorov v raziskavi ter študijem literature sem pripravila smernice, 

za katere sem presodila, da so pomembne in bi prihodnjim učiteljem pomagale, da bi k 

učencem, ki so oboleli za rakom, pristopili brez strahu in bi jim znali v dani situaciji kakovostno 

pomagati pri opravljanju šolskih obveznosti. 

1. Organizirana strokovna skupina in timsko sodelovanje 

Za učitelja je najbolj pomembno, da v času, ko učenec zboli za rakom, ne ostane sam. 

Na šoli mora imeti možnost, da se o tem pogovarja. V okviru te skupine, ki bi jo 

sestavljali učitelji, socialna delavka, psihologinja in vodstvo šole, bi se najlažje 

dogovarjali, kako pristopiti do otroka, ki zboli za rakom, kako mu pomagati, skupaj bi 

reševali stiske učitelja. Učitelji bi si izmenjali mnenja, z drugimi delili svoje izkušnje, 

predloge o tem, kaj bi lahko še naredili, in podobno. Učitelju je potrebno v tej situaciji 

nuditi oporo in podporo. Kakšna je ta opora, pa lahko ugotovimo samo, če se usedemo 
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skupaj in pogovarjamo. Potrebno je, da bolnega učenca pozna cela šola. V skupino bi 

včasih lahko povabili kakšnega gosta, ki ima izkušnje s takšnimi učenci. To bi lahko bil 

bolnišnični učitelj, zdravnik, starš že ozdravelega otroka ali pa oseba, ki je bila v 

preteklosti tudi učenec, obolel za rakom. Prav ti bi učiteljem znali najbolje pomagati in 

jim svetovati. Učitelje je najprej potrebno čim bolje obvestiti o samem zdravstvenem 

stanju otroka. Nato pa je pomembno, da je učitelj veliko v stiku z bolnišničnimi učitelji, 

jih prosi za pomoč pri delu z otrokom, obolelim za rakom. Učitelj mora vedeti, da pri 

tem ni sam in da se lahko obrne in zanese tako na pomoč sodelavcev v matični šoli kot 

tudi na pomoč staršev učenca in seveda bolnišnične šole. Bolnišnični učitelji se 

vsakodnevno srečujejo z učenci, ki so oboleli za rakom, zato poznajo različne načine, 

kako do otroka pravilno pristopiti in kako mu pomagati. Seveda pa morajo biti v timu 

prisotni tudi starši bolnega učenca, ker le ti svojega otroka najbolje poznajo, zato bodo 

tudi oni veliko pripomogli k uspešnemu odnosu in delu učitelja in učenca, obolelega za 

rakom. 

 

2. Video konferenčni sistem  

Pomembno vlogo pri zdravljenju predstavlja tudi sodobna tehnologija, med katero prav 

gotovo lahko uvrstimo ustrezni video konferenčni sistem. Vrsta sistema niti ni 

pomembna, saj je na trgu veliko ponudnikov, ki omogočajo kvalitetne video 

konferenčne sisteme. Včasih se namreč zgodi, da se učenec zaradi zdravljenja ali 

posledic zdravljenja, še nekaj časa ne mora vrniti v šolo, zato je takrat potrebno 

poučevanje na domu. Vendar se pri usklajevanju časa velikokrat pojavijo težave. Lahko 

se zgodi, da je učenec v bolnici, staršev ni doma, učenec ravno takrat ni zmožen za delo 

itd. Pri tem sistemu ni potrebno, da učitelj hodi na dom k bolnemu učencu, lahko se 

dogovorita za uro in pouk poteka kar preko kamere. Učenec lahko celo rešuje naloge na 

računalnik in učitelj vidi njegovo delo.  V tem primeru učitelj učenca še vedno vidi, 

spremlja njegove gibe, kretnje, odziv, tako da se kljub uporabi tehnologije ohrani 

človeški odnos.  

 

3. Bolnišnični učitelj tudi na matični šoli 

Učitelju bi bilo v veliko pomoč, če bi pred začetkom poučevanja otroka, obolelega za 

rakom, prišel na šolo tudi bolnišnični učitelj. Kljub začetnim sestankom, kjer se zberejo 

zdravnik, psiholog, učitelj, pa oni ne morejo prenesti učitelju takšnih informacij o 

bolnemu učencu, kot jih lahko le bolnišnični učitelj. Bolnišnični učitelj pa lahko učitelju 
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že pred začetkom dela svetuje, na kaj je potrebno biti pozoren pri takšnemu učencu, kaj 

je za otroka boleče in kaj ni. 

 

4. Organizirana predavanja in izobraževanja 

Ustrezne ustanove na ravni države bi morale poskrbeti za to, da bi bil učitelj seznanjen 

z boleznimi, ki lahko učenca doletijo, s posledicami, ki jih pusti zdravljenje, da bi učitelj 

točno vedel, kako do takšnega učenca pristopiti in kako mu pomagati. Oni so tisti, ki bi 

morali organizirati dodatna izobraževanja in predavanja o tem, kako se kot učitelj 

odzvati na takšno bolezen, kako pomagati, itd. Za to ozaveščenost in znanje bi morali 

poskrbeti že veliko prej in ne šele takrat, ko je učenec že bolan.  
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3 ZAKLJUČEK 

Rak je ena izmed bolezni, ki redko prizadene otroke in mladostnike. Vseeno pa je to bolezen, 

ki je v današnjem času zelo pogosta, in skoraj vsak izmed nas pozna nekoga, ki je zbolel za 

rakom. Zaradi napredne medicine je v sodobnem času tudi rak zelo ozdravljiv (Dolničar, 2009).  

Med študijem domače in tuje literature sem ugotovila, kako bolezen, kot je rak, vpliva na 

otroka, ki zboli za to boleznijo, in druge, ki so na takšen ali drugačen način v stiku z bolnim 

otrokom. Običajen ritem vsake družine se v takšni situaciji zelo spremeni (Miller, 2000).  Starši 

so tisti, ki so v času bolezni, za otroka izredno pomembni. Otroci v tem času bolj kot vse drugo 

potrebujejo njihovo ljubezen in oporo. Seveda pa starši ne smejo pozabiti, da se bo po 

končanem zdravljenju njihov šoloobvezni otrok vrnil v običajno življenje, zato morajo 

poskrbeti, da ohrani tudi stik s šolo. Šola za bolnega otroka v času bolezni predstavlja stalen 

stik s sošolci in vsaj malo občutka običajnega življenja (Bečan, 2012). 

Učenec, obolel za rakom, pa je zaradi same bolezni in zdravljenja veliko časa hospitaliziran. 

Zato je potrebno, da se starši z bolnišnično šolo dogovorijo, da ima otrok v času hospitalizacije 

pouk tudi v bolnišnici. Naloga bolnišnične šole je, da k sodelovanju povabi tudi matično šolo. 

Za vsakega otroka, ki zboli za težko boleznijo, je pomembno, da je tako s strani matične kot s 

strani bolnišnične šole deležen prave podpore in pomoči (Bečan, 2012). 

S pomočjo opravljene raziskave sem izvedela, da so bolnišnični učitelji ponosni na svoje delo 

in ga smatrajo kot posebno poslanstvo. Izvedela sem tudi, da bolnišnični učitelji dobro 

sodelujejo z učitelji matične šole ter da so učitelji matičnih šol v veliki meri pripravljeni 

sodelovati in pomagati bolnemu učencu. Včasih se zdi, da se učitelji matičnih šol nekoliko 

ustrašijo dela z učencem, obolelim za rakom, saj nimajo toliko izkušenj z njimi kot bolnišnični 

učitelji. Raziskava je tudi pokazala, da je najpogostejša uporabljena metoda poučevanja 

bolnišničnih učiteljev individualno in individualizirano delo z učenci s pomočjo metode razlage 

in metode pogovora. Izvedela sem tudi, da se delo bolnišničnega učitelja zelo razlikuje od dela 

učitelja v običajni šoli. Predvsem je delo bolnišničnega učitelja bolj osebno, večkrat so prisotna 

čustva. Bolnišnični učitelji sodelovanje z učitelji matičnih šol ocenjujejo kot zelo pozitivno, le 

redko je potrebno matično šolo, predvsem vodstvo šole, spodbuditi k sodelovanju. Bolnišnični 

učitelji so mnenja, da bi se moralo učitelje matične šole bolje seznaniti z zdravstvenim stanjem 

bolnega učenca, potrebne informacije pa bi lahko najpogosteje prejeli na uvodnem sestanku, ki 

ga organizira bolnišnična šola. Prav tako pa sem od učencev izvedela, da se bolnišnični učitelji 

res posvetijo vsakemu posamezniku in da je ena izmed glavnih razlik bolnišnične šole tudi ta, 
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da v krajšem času predelajo več snovi. Se pa vsi intervjuvani učenci strinjajo, da bi morali biti 

učitelji pri poučevanju učencev, obolelih za rakom, veliko bolj potrpežljivi in razumljivi. 

Da pa bi bili učitelji matičnih šol bolje pripravljeni na poučevanje učenca, ko le ta zboli za 

rakom, bi za konec poudarila še glavne točke, ki so za to pomembne: organizirana strokovna 

skupina v matični šoli, uporaba video konferenčnega sistema timsko sodelovanje bolnišnične 

in matične šole, prisotnost bolnišničnega učitelja tudi v matični šoli in organizirana 

izobraževanja. 

Tudi sama sem bila, ko sem zbolela za rakom limfnega sistema, v bolnišnici deležna pomoči 

bolnišničnih učiteljev, ki so sodelovali z učitelji moje matične šole. Vsake pomoči sem bila zelo 

vesela, zato vem, kaj pomoč in podpora pomenita učencem, ko zbolijo za rakom. Včasih si težko 

predstavljamo, da bi bil učitelj lahko nekdo, s katerim se lahko odkrito pogovoriš in mu zaupaš. 

Bolnišnični učitelji so osebe, ki na šolske obveznosti včasih malo pozabijo, a le zato, da ti 

prisluhnejo in ti vlijejo nove moči in upanja.  
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PRILOGA 

Intervjuji učiteljev, ki delujejo v sklopu bolnišnične šole 

Intervju učitelj 1: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Radi opravljate ta poklic? 

20let. Ta poklic zelo rad opravljam. 

       1.1Zakaj ste se odločili za poklic bolnišničnega učitelja? 

Nisem se odločil so mi predlagali. Takrat, ko sem delal kot učitelj je moja šola zapirala 

vrata. Kolega, ki je delal kot bolnišnični učitelj, moj sošolec iz faksa, je odhajal nazaj v 

Prekmurje in mi je predlagal naj se prijavim, da je to delovno mesto zame idealno. Je 

pa delo z njimi  res zelo individualno in zanimivo. 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Poleg pediatrične klinike poučujem tudi na dermatološki kliniki, ortopedski kliniki,      

adolescentna psihiatrija in na soči. Povsod poučujem v sklopu bolnišnične šole. 

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Srednja šola ni obvezna in mi nismo kvalificirani za izobraževanje otrok iz srednje šole. 

Mi teh otrok ne moremo ocenjevati, ker pri ministrstvu nismo za to kvalificirani. Mi 

ponujamo individualno pomoč srednješolcem in to v navezi z njihovo matično šolo. 

Medtem ko osnovnošolce lahko tudi ocenjujemo.  

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Moje izkušnje so zelo dobre. Zakaj? Nekajkrat se mi je zgodilo, že nekaj časa nazaj, ko 

te otroke učiš dalj časa, ko si vse skozi ob njih in z njimi, vsak dan jih videvaš in ko so 

redimo eni punči zaradi napredovanja raka odrezali nogo, jaz sem se zjokal. Nekateri 

otroci ti seveda ne zlezejo pod kožo, je odvisno od vsakega učenca posamezno. Seveda 

pa so velikokrat čustva vpletena zraven, saj si le del njihove zgodbe.  

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Vse je odvisno od vsakega posameznika. Pravila nebi znal povedati, kako bi lahko loči. 

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Eni učenci so vedno pripravljeni sodelovati, tudi če jim je slabo zaradi kemoterapije. 

Sem se prej jaz umaknil, kot pa je učenec rekel, da nebi imel več pouka. Tudi to se 

dogaja, da jaz opazim, da ne zmore več.  

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 
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Šole sodelujejo. Nimam prav posebnega stika prav s šolami, to ima bolj ravnateljica 

oziroma razrednik, ampak mislim da sodelujejo. Dobimo informacije in odgovore. 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

Ti otroci kot vem, v času bolezni ne hodijo v šolo. Veliko otrok, tu iz onkološkega 

oddelka gre domov in imajo v tem času, ko so doma pouk na domu. Kolikor jaz vem 

hodijo učitelji matičnih šol na dom, v času ko otrok ni hospitaliziran, tako da se 

bolnišnični učitelji in učitelji matične šole  s poučevanjem dopolnjujemo. Šele, ko je 

otrok zdrav gre v bistvu lahko v šolo. Prej ne zaradi infekcij in drugih vzrokov. Učitelji 

so pripravljeni pomagati. Recimo, da bi bili kakšni drugi otroci, z drugimi boleznimi, 

recimo epilepsije, tukaj bi se potem lahko vprašali ali učitelj zna oziroma se znajde v 

situaciji. Pri otrocih, obolelih za rakom pa se morajo pozdraviti, če želijo nazaj v šolo, 

ne morejo na pol zdravi. 

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Neme osebno ne, obrnejo se predvsem na razrednika bolnišnične šole. Njihova socialna 

služba prenese naša poročila, priporočila v šolo. Mnenja o teh učencih podajajo socialni 

pedagogi, razredniki lahko tudi zdravnik. Jaz te otroke poskušam jemati kot običajne 

otroke, ki so sedaj v bolnici čez par dni bodo šli domov in je z njimi vse dobro. 

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Jaz mislim, da nimajo večjih težav. Učitelji te učence sprejemajo. Razredniki poročajo, 

da imajo učenci organiziran iz matičnih šol pouk na domu. Jaz osebno najlažje in včasih 

je tudi za te učence najlažji pouk na daljavo. Ko je učenec v bolnici imava pouk tukaj, 

ko gre domov, sestaviva urni in preko video konferenčnega sistem vox. To učenje na 

daljavo je zelo učinkovito.  

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  

Priporočam, da bi se učitelji naučili uporabljati ta video konferenčni sistem fox. Ker s 

poučevanjem na domu je kar nekaj problemov, otrok je v bolnici, potem je doma pa 

staršev ni doma, kdaj priti. Se pravi se težave kažejo že pri usklajevanju časa, pa 

odpadajo ure zaradi različnih vzrokov. Tako pa se lahko dogovorijo tudi ob 6-7ih 

zvečer. Vsakemu učitelju bi to olajšalo delo prav tako učencem.  

 

Intervju učitelj 2: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Ali radi opravljate ta poklic? 

To je moja prva služba in mislim, da delam že okoli 40 let. To delo mi je všeč, ker ni 

teh težav z disciplino. Učitelji v razredu se mi zdi, da niso cenjeni. Tukaj pa teh težav 
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ni. Disciplinsko je tukaj lažje so pa druge stvari. Otroci tukaj jemljejo terapijo, imajo 

manjšo koncentracijo, pomnjenje je krajše. Tukaj je druga dinamika in ni tako kot v 

razredu. Je pa fino, ker jaz tukaj dobim takoj povratno informacijo koliko si je otrok 

zapomnil. Delo je bolj individualno se pa z učencem veliko pogovarjamo in ga 

vključujemo v razlago. 

 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Meni pravijo, da sem leteči učitelj. Delam tudi na enoti za adolescentno psihiatrijo, v 

Polju, včasih tudi na infekcijski, dermatološki.  

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Sodelovanje poteka tako z osnovnimi šolami, kot tudi s srednjimi. Jaz bistvene razlike 

ne vidim, se mi di, da so oboje pripravljene na sodelovanje.  

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Izkušnje so dobre. Otroci radi hodijo sem k pouku. Imamo tudi pouk v sami bolnišnici, 

sicer pa ti otroci v šolo ne morejo hoditi zaradi zmanjšane odpornosti in drugih težav in 

hodijo k pouku sem, v bolnišnico tudi od doma. Z njimi je prijetno delati. Včasih pa 

kakšna ura odpade, ker se učenec slabo počuti.  

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Jaz to težko rečem, ker običajnih učencev ne poznam. Mislim pa, da se morajo ti otroci, 

ki obolijo za rakom, se morajo veliko paziti, ne smejo v družbo, ne smejo biti v skupini 

z ostalimi otroci in so nekako iz tega izločeni. Se mi zdi, da jim manjka te družabnosti. 

Glede šole pa sigurno nanje vpliva terapija in bolezen glede pomnjenja in hitrosti 

dojemanja.  

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Na tem oddelku je to neko upanje.  Želja po opravljanju se okrepi.  

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

Za enkrat imamo dobre izkušnje. Mi za te otroke napišemo individualni učni načrt in se 

dopolnjujemo z matično šolo.  

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

Mislim, da so v veliki meri vsi učitelji pripravljeni na sodelovanje, saj bi vsak bolnemu 

otroku čim bolje rad pomagal.  
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9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Jaz teh izkušenj nimam, mogoče imajo drugi učitelji. Name direktno iz šole, da se 

obrnejo, to ne. Je pa res, da včasih jaz vzpostavim stik s profesorjem.  Se pa na nas 

obrnejo starši. Učitelji se po pomoč lahko obrnejo na nas, glede zdravstvenega stanja 

otroka pa na njegove starše 

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Učiteljem in sošolcem včasih bolezen ni predstavljena pravilno, zato le ti včasih ne 

razumejo zakaj so ti učenci toliko odsotni, zakaj imajo toliko prilagoditev (daljše pisanje 

testa, pisanje v drugem prostoru). Se mi zdi, da je to največja težava, ki se pojavi v 

razredu. 

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  

V navadi ni, da hodijo zdravniki po šolah in posameznemu razredu razlagajo kakšno 

bolezen ima učenec, včasih pa je potrebno in je treba it. Zdi se mi, da bi morali biti 

učitelji prej obveščeni o takšnih situacijah in ne potem ko do te situacije že pride. 

Mislim, da bi morala biti ta predavanja organizirana na ravni države in šolstva o 

predstavitvi bolezni.  

 

Intervju učitelj 3: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Ali radi opravljate ta poklic? 

Skoraj 40 let. Poklic mi je zelo všeč. Predvsem mi je zelo všeč delo z otroki in da se 

lahko posvetim vsakemu posamezniku.  

 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Na pediatrični kliniki, dermatološki kliniki, ortopedski in infekcijski kliniki, Soča. Po 

potrebi tudi na kliničnem centru na travmatološkem oddelku za opekline. 

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Tudi s srednjimi. Imamo učence do mature. Z osnovnimi šolami je sodelovanje boljše, 

ker so bolj odzivne. Pri srednjih šolah pa je včasih potrebno čakati dlje časa, včasih je 

potrebno celo poklicati in poslati kakšen mail, da odgovorijo.  

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Zelo dobre izkušnje imamo. Zelo so pridni za delo in prizadevni, seveda če jim 

zdravstveno stanje to dopušča. So zelo pridni in želijo v tistem času, ko so zmožni delati, 

narediti čim več.  
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5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Zdravstvene težave to je prvo. Drugače pa so razlike, kot pri drugih učencih, da so 

včasih bolj sposobni, včasih manj. Včasih so bolj pripravljeni za delo, včasih manj. 

kakšen dan jim gre bolje, kakšen ne. Nič kaj posebnih razlik. 

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Na začetku se malo zmanjša, ko je bolezen huda in je v prvi fazi ta želja po zdravju in 

šele nato ko se prične zdravstveno stanje izboljševati se poveča želja po šoli.  

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

V glavnem zelo. Osnovne šole vse, pri srednjih šolah je pa včasih kasnejši odziv.  

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

V glavnem nebi smelo biti težav, ker jim tudi mi pošljemo navodila za posamezne 

prilagoditve in v glavnem so vsi zelo pripravljeni pomagati, ni učitelja, ki nebi hotel 

narediti kakšne dodatne ure. Učitelji hodijo tudi na dom k tem otrokom. Mislim, da to 

zelo dobro teče.  

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Učitelji se bolj obrnejo na pomoč k razredničarki na oddelku. Mi smo samo izvajalci 

posameznih programov, razredničarka pa mislim, da večkrat da kakšne prilagoditve in 

nasvet. Včasih se na nas obrnejo starši. 

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Mislim, da posebnih težav ne bi smelo biti, ker učitelji dobijo z naše strani navodila s 

prilagoditvami. Tudi pošljejo nam teste in podobno, tako da je to vse prepleteno. 

Mislim, da se učitelji kar dobro prilagajajo tem učencem.  

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  

Potrebno je čim boljše in čim večje sodelovanje, timsko sodelovanje. Učitelje je 

potrebno čim bolj  obvestiti o zdravljenju otroka in informacije o tem, kdaj učenec lahko 

dela, koliko lahko dela. Potrebna je čim boljša obveščenost tako celotne šole kot samih 

učiteljev. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Ana Tadl – Magistrsko delo 

 

62 

 

Intervju učitelj 4: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Ali radi opravljate ta poklic? 

Ta poklic opravljam že 14 let. To delo je zelo zanimivo. V bistvu sem jaz socialna 

pedagoginja in nisem razredni učitelj. Nikoli si nisem želela delati z neko večjo skupino 

otrok tako, da mi ta tip dela zelo ustreza, predvsem ker je zelo veliko individualnega 

dela. Zanimivo mi je zato, ker v bistvu vem, da otroci potrebujejo nekaj kontinuiranega 

in če nebi mi v času zdravljenja pomagali bi nekaj manjkalo. So pa otroci v tem času 

sodelovanja z nami bolni in mi je izziv vsakič znova jih pridobiti za učno delo. Je pa 

zanimivo to, da včasih ko ni bilo toliko tega IKT-ja je bila želja veliko večja in tudi 

otroke je bilo lažje pridobiti sedaj pa je to že kar velik izziv. Tudi način zdravljenja je 

danes drugačen in tudi zardi tega se naše delo spreminja, včasih so otroci več časa 

preživeli v bolnišnici, danes manj. Torej to delo mi je všeč, ker se veš čas nekaj 

spreminja in je vsak dan nek nov izziv.  

 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Jaz osebno sem locirana prav na tem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo in 

sem zadolžena za učence od 1. – 5. razreda. Po potrebi včasih vskočim tudi na druge 

oddelke, kjer so mogoče otroci s prilagojenim šolskim programom ali otroci, ki 

obiskujejo šole s prilagojenimi programom. 

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Osebno sodelujem samo z osnovnimi šolami, ostale kolegice tudi s srednjimi. Za 

vsakega otroka, ki se zdravi na hemato-onkološkem oddelku organiziramo timski 

sestanek na katerega povabimo matično šolo. Odzovejo se ali ravnatelj ali svetovalni 

delavec, to se dogovorijo znotraj šole. Z naše strani pride razrednik in vodja šole, 

pridruži se tudi izbrani zdravnik z oddelka in če se le da tudi psihologinja z oddelka. Na 

tem sestanku seznanimo šolo z okvirnim zdravljenjem in glede na to prilagodimo kako 

lahko bolnišnična šola in matična šola otroku pomaga. Vsak otrok je tudi usmerjen, kot 

otrok s posebnimi potrebami in na podlagi tega jim pripada individualna učna pomoč, 

ki jo izvajajo na domu. Potem pa glede na shemo zdravljenja, ki jo otrok ima 

kombiniramo ali več dela v domačem okolju, če pa je več v bolnišnici in če seveda 

zmore pa delamo tukaj v bolnišnici. To je ta začeta stopnja. Smo pa kasneje tudi v 

kontaktih najpogosteje preko e-maila tudi preko telefona, zato da si sporočamo šole, ker 

navsezadnje je matična šola tista, ki vodi izobraževanja mi pa smo dodatna pomoč. 

Tako, da večinoma sledimo smernicam matičnih šol, nato pa jim sporočimo kaj smo z 

učencem uspeli predelati in kaj ne. 

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Na začetku ko pridejo je vsem nekaj novega in so malo zadržani, ampak ne toliko 

zadržani, da nebi želeli ničesar. Tako, da te otroke na začetku, predvsem mlajše lahko 

kar dobro pridobim, seveda ne planem na njih takoj z učnim delom ampak najprej preko 

igric. Iščejo ti otroci neko sprostitveno dejavnost sploh tukaj, ker so obkroženi s samimi 
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zdravniki. Otroci se zdravijo s kemoterapijo in nekateri dobro prenašajo drugi slabše. 

Tisti, ki boljše imajo večjo željo po kakršnem koli udejstvovanju. Odvisno je tudi od 

tega kakšno pomoč imajo doma. To pomeni, če so daljše obdobje doma in imajo s stani 

matične šole pokrito delo, potem v bolnišnici v času hospitalizacije ne čutijo potrebe, 

da bi se še tukaj učili, v nasprotnem primeru si želijo, da več pomoči dobijo od nas.  

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Če gledam nazaj in iz izkušen, kar tudi starši pravijo, ti otroci hitro dozorijo. Večina jih 

kar na enkrat postane odraslih. V času zdravljenja pa se seveda pozna, kako 

kemoterapija vpliva na otroke. Pozornost je slabša, večja utrudljivost. Zato je potrebno 

prilagajanje.  

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Se mi zdi, da jim je šola postala pomembnejša. Prvič zato, ker so se morali bolj potruditi 

v času zdravljenja saj so želeli ostati v stiku s svojimi vrstniki in nadaljevati z njimi 

šolanje in so dobili mogoče malce drugačne učne navade. Za marsikaterega pravijo 

potem, da je boljši učenec. 

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

Iz naših izkušenj so v 90% kar pripravljene na sodelovanje, predvsem pri mlajših 

učencih je to stvar, ki se ne dotakne samo učenca in družine, temveč kar celotnega 

šolskega okolja in se po navadi učiteljice zelo angažirajo. Včasih ima vodstvo šole tudi 

kakšne zavore. 

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

Jaz mislim, da učitelji želijo takoj pomagati. Najprej čisto prva reakcija na sestankih je 

ta, saj ni važna šola, važno da se otrok pozdravi. Potem pa jih opozorimo, da mora iti to 

nekako vzporedno potem pa se zelo angažirajo, predvsem učiteljice na razredni stopnji 

so tudi v prostem času čisto brez plačila pripravljene na kakšne dodatne ure. Je pa 

odvisno tudi od vodstva šole. 

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Ja. Pri nas je dobro to, da kmalu po tem ko otrok zboli skličemo ta sestanek tako, da 

večino dilem že na tem sestanku razjasnimo in predelamo. Jim pa vedno ponudimo 

možnost, da nas lahko kadarkoli kontaktirajo in se občasno še zgodi, da se obrnejo na 

nas po pomoč. Večino stvari pa jim razložimo na tem uvodnem sestanku.  

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 
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Predvsem časovna stiska, saj je otrok ves čas razpet med bolnico in domom. Saj se 

nekako strukturira nek urni, ampak pride kaj vmes, mora otrok prej v bolnico ali se slabo 

počuti, torej gre za neko lovljenje časa. Učitelji marajo zato včasih v eno ali dve šolski 

uri umestiti snov iz različnih predmetov, torej je potrebno medpredmetno povezovanje. 

Smo pa imeli tudi učiteljice, ko je tista prva reakcija, da to oni ne bodo zmogli. Včasih 

je torej težava, da se učitelji ne znajo distancirati od bolezni.  

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  

Vsekakor je nujen ta uvodni sestanek, ker tukaj marsikatera šola spozna kako se zadeve 

lotiti. Druga stvar, zakonodaja je takšna kot je, torej zelo malo uro je odobrenih, kot 

otroku s posebnimi potrebami. Potreben bi bil torej večji razpon in več časa, včasih so 

problem tudi prostori, učitelj prihaja na dom, ker učenec ne sme hoditi v šolo in 

večinoma ne smejo niti v kabinete, ker je v okolici  vseeno takšna gmota otrok, s 

takšnimi in drugačnimi bacili. Seveda je problem tudi ta nihajoči urnik. Kaj narediti? 

Predvsem čim boljšo strukturo in se tega držati, predvsem pa veliko veliko 

medsebojnega sodelovanja, tako s starši in pa seveda z bolnišnično šolo. Pri zakonodaji 

pa bi bilo potrebno kaj spremeniti, da bi bilo vse lažje.  

 

Intervju učiteljica 5: 

1. Koliko časa že opravljate poklic ravnateljice v bolnišnični šoli? Radi opravljate ta 

poklic? 

Jaz sem na tem mestu že od leta 1996. Prej sem bila pa zaposlena v bolnišnični šoli kot 

učiteljica in sicer od leta 1982. Poučevala sem pa slovenščino, bila sem tudi knjižničarka 

in vse kar so mi sproti dodelili. To delo mi je zelo všeč, zato sem se tudi odločila 

poučevati v tej šoli in nekako se od tega dela vsa ta leta nisem mogla ločiti tako, da bom 

svoje delovno obdobje tukaj tudi zaključila.  

 

2. Ste kot učiteljica poučevali le v bolnišnični šoli? 

Prej sem bila tudi na eni običajni šoli in sicer na eni osnovni šoli, kjer sem bila na 

oddelku podaljšanega bivanja in tudi malo sem poučevala slovenščino. Tako, da na 

bolnišnično šolo nisem prišla čisto brez izkušenj. Imela sem 5 let izkušenj, sicer ne kako 

velikih, saj si v tistem času v podaljšanem bivanju lahko delal tudi, če nisi imel končane 

izobrazbe, ker je bila taka potreba.  

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

V šolskem letu 1995/1996 smo tudi uradno začeli z vključevanjem srednješolcev v naše 

delo, to pa zaradi tega, ker so na našem oddelku hospitalizirani tudi otroci do 18. leta 

starosti to pa so tudi srednješolci. Takrat nam je na pobudo zdravnika na ministrstvu 

uspelo doseči, da so nam dodelili še dva učitelja. Tako, da ta tradicija vključevanja 

srednješolcev, temu se reče individualni program učne pomoči za srednješolce se temu 
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reče, teče od prej omenjenega šolskega leta. V teh letih smo se predvsem naučili veliko 

sodelovanja ne le z matičnimi osnovnimi šolami ampak  tudi z matičnimi srednjimi 

polami. Sodelovanje z srednjimi šolami poteka praktično tako kot z osnovnimi, imamo 

timske sestanke in sodelujemo. Je ena razlika, ker formalno naša šola sodi pod osnovno 

šolo mi srednješolcev ne ocenjujemo. Ocenjevanje poteka tako, da nam šole pri pisnem 

ocenjevanju pošljejo test nato pa ga dijaki pod našim okriljem odpišejo. To je ta bistvena 

razlika, drugače pa sodelovanje s srednjimi šolami ocenjujem kot zelo dobro. Tako je 

tudi z osnovnimi šolami, čeprav se mi zdi, da je sodelovanje z osnovnimi šolami včasih 

težje, saj je na nek način manj možnosti prilagajanja. S tem mislim, da se na srednjih 

šolah marsikaj lahko prilagodi s pedagoško pogodbo in ni potrebno imeti za to odločbe, 

če tako pride, je dovolj zgolj zdravniško mnenje. V srednjih šolah je zato mogoče 

opravljati en letnik v dveh letih, kar je za bolne otroke zelo pomembno in tega recimo 

v osnovnih šolah ni.  

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Na sploh moram reči, da so učenci in dijaki zelo motivirani in se vsega lotijo z veliko 

vnemo, seveda če bolezen ni premočna. Če pa je bolezen huda, le so prisotna slaba 

počutja pa je to bolnišnično delo zelo okrnjeno. Načeloma pa so kar motivirani, tudi s 

strani matičnih šol dobijo spodbudo. Problem pa nastane takrat, ko se učencu oziroma 

dijaku bolezen ponovi, takrat pa opazimo zelo znižano motivacijo, saj si lahko mislimo, 

kaj tak otrok oziroma mladostnik doživlja. Pri delu z njimi smo zelo individualni, se 

posvetimo res vsakemu učencu posebej, tako da res radi sodelujejo pri pouku v 

bolnišnični šoli. 

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Bistvena razlika je ta, da imajo v prvi vrsti veliko manj energije kot zdravi sovrstniki. 

Druga stvar je, da imajo ti učenci veliko več pomembnih življenjskih stvari kot ostali, 

saj morajo razmišljati tudi o drugih, bolj resnih stvareh. Po tretji strani so pa mogoče 

ravno zaradi te situacije bol odgovorni in šolo doživljajo kot neko vrednoto in nagrado, 

na kar običajni učenci gledajo popolnoma drugače. To so po mojem mnenju te bistvene 

razlike po katerih se razlikujejo. No četrta razlika, ki pa pride tako spotoma je pa ta, da 

ti učenci postanejo dosti bol zreli kot sovrstniki.  

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

V veliki večini so bolj motivirani, saj šola ni nekaj tako samoumevnega, ampak je kot 

neka vrsta nagrade. Velika večina otrok si seveda želi napredovati s svojimi sovrstniki 

in želi nadaljevati tako kot pred boleznijo.  

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

Na sploh lahko rečem, da jih diagnoza otroka v veliki večini zelo pretrese in opažamo, 

da v primeru ko gre za diagnozo rak, so šole dosti bol pripravljene, kot v primeru drugih 

težav in bolezni. To se najbolj pozna pri nudenju individualne učne pomoči tudi na 
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domu, kljub temu da učenec še nima odločbe. To se pri ostalih bolezni zgodi redkeje. 

Tako da ta diagnoza še vedno vzbudi veliko empatije, čustev in podobno. Tako da lahko 

rečem po vseh teh letih, da so šole ob taki diagnozi bolj motivirane za pomoč, ne le 

učencu ampak celotni družini. 

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

Iz mojega vidika lahko rečem, da mi imamo te sestanke, kamor po navadi pride 

razrednik, šolska svetovalna delavka in morda še kdo iz vodstva šole. Na tem sestanku 

podamo potrebne informacije, na naši spletni strani imamo tudi kratka svetovanja za 

učitelje, ki poučujejo otroke z rakom. Skratka na ta način jim pomagamo. Potem pa se 

vsaka šola trudi po svoje, se pa na vsaki šoli najde kakšen učitelj, ki teh prilagoditev ne 

sprejme. 

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Seveda, kadar koli se pojavi kakšna stiska, kakšno vprašanje se oglasijo. Vedno smo 

odprti. Imamo pa takšne izkušnje, da se posamezni učitelji oziroma šola obrne k nam 

po pomoč, kadar je res stiska. Po navadi pa se to zgodi res le v primeru ko učenec že 

zboli in ne prej, da bi bili mogoče učitelji na kakšno tako situacijo že pripravljeni.  

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Mislim, da je največja težava učiteljev takrat, ko je ogromno neke snovi, otrok pa nima 

neke energije ima tudi omejitev časa koliko se lahko uči, da imajo učitelji veliko težav 

kako snov skrčiti in otroku podati res samo tiste temeljne dele snovi. in to je ta največja 

stiska, saj se učitelj čuti odgovornega, da učenec v naslednji razred prenese ustrezno in 

zadostno znanje. Učenca oziroma dijaka je potrebno naučiti toliko, da bo v naslednjem 

razredu lahko sledil. Programi za osnovne in srednje šole pa vemo, da so kar obsežni in 

po izkušnjah sodeč, učitelji, ki imajo veliko več izkušenj lažje izluščijo iz snovi tiste 

bistvene in ključne stvari, kot pa učitelji z manj izkušnjami. Je pa ena fina stvar, saj so 

učenci oboleli za rakom usmerjeni v dodatno strokovno pomoč in je ravno zaradi te 

pomoči lahko potem nadoknaditi vrzeli v znanju, ki se pojavijo v času bolezni. Druga 

težava je pa ta, kako do tega otroka pravzaprav pristopiti ali se pogovarjati ali to 

ignorirati. Učenci največkrat sami povejo, kaj njim odgovarja. Zagotovo je najslabše, to 

smo tudi izkusili, da učitelj kar ignorira. Ta element mislim, da učitelje zelo bremeni in 

seveda, kadar je prognoza slaba, takrat je še posebno težko tako za učitelje kot seveda 

tudi za sošolce. Pa še eno stvar bi poudarila. Na eni strani je učitelj zavezan temu, da 

mora naučiti, na drugi strani pa je ta skrb učitelj, da učenca preveč obremenjuje.  

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  
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Temeljno je to, da učitelji nebi bili prepuščeni sami sebi. Torej to pomeni, da imajo 

učitelji na šoli možnost se o tem pogovarjati. Na šoli torej mora biti neka strokovna 

skupina za tega otroka, učitelj ne zmore sam. in prav v okviru tek strokovnih skupin bi 

se najlaže pogovarjali o teh stvareh in reševali te stiske ter tudi našli skupne rešitve.  To 

bi se mi zdel prvi tak najbolj pomemben korak. Jaz menim, da bi bilo že dosti lažje, če 

bi si te skupine na 14 dni vzele pol ure, da bi se o tem pogovarjali in razpravljali. Tako, 

da si učitelji izmenjajo mnenja kako so si oni pomagali, kaj bi lahko še naredili. Učitelja 

v prvi vrsti ne smemo pustiti samega, ampak mu moramo nuditi oporo in podporo. 

Kakšna pa je ta opora, pa lahko ugotovimo le če se usedemo skupaj, ker je vsak od 

učiteljev svet zase in nekdo potrebuje oporo tukaj nekdo nekje drugje.  

 

Intervju učitelj 6: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Ali radi opravljate ta poklic? 

Približno 23 let. To delo mi je zelo všeč, saj je odnos do učencev bolj oseben, delo je 

raznoliko, nisi tako obremenjen z učnim načrtom in se z učencem poskušaš pogovarjati 

in jih na ta način spoznavati. Tudi poučevanje poteka bolj osebno, individualno, veliko 

se pogovarjamo. Včasih imamo ob določeni temi kar obsežen razgovor. 

 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Samo na oddelkih pediatrične klinike v sklopu bolnišnične šole. 

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Tudi s srednjimi šolami. Za vsakega učenca in dijaka na začetku organiziramo sestanek 

z matično šolo. Na sestanek pridejo predstavniki matične šole, ki pridejo k nam na 

oddelek, na sestanku je prisoten tudi zdravnik oz. onkolog. Na sestanku predstavimo 

načrt zdravljenja in potem skupaj načrtujemo še šolsko delo v tem obdobju. Razlika 

med osnovno šolo in srednjo je v tem, da bolnišnični učitelji osnovnošolce ocenjujejo, 

pri srednješolcih pa dobimo teste iz matične šole, te teste dijaki tukaj odpišejo in mi jih 

pošljemo nato nazaj. Sam pouk pa poteka enako, torej individualno in sledimo 

smernicam matičnih šol. 

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Super. Mislim v veliki večini so zelo dobre, je kdaj pa kdaj kakšna izjema ampak redko. 

Učenci so zelo motivirani za učno delo, ker želijo z vrstniki iti naprej. 

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Vsekakor je med temi učenci in učiteljem odnos nekoliko drugačen, bolj oseben. Ti 

poznaš učenca, učenec pozna tebe in zato pri teh individualnih urah tudi s snovjo veliko 

hitreje napredujemo kot v razredu. Glede na to, da imajo v času zdravljenja veliko 

omejitev glede gibanja, druženja, hobijev in to, mogoče ostane nekoliko več časa za 

učenje. Mogoče so malo bolj pridi, kot če bi hodili v redno šolo.  
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6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Običajno so bolj motivirani, ampak jaz sem še vedno mnenja, da je to zaradi tega, ker 

ne morejo početi drugih stvari. Razpoloženje in želja seveda nihata, zelo je odvisno od 

zdravstvenega stanja, od zdravil, ki jih prejemajo. 

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

V večini primerov so zelo pripravljeni, seveda pa so tudi izjeme, ki jih je treba malo 

bolj intenzivno spodbuditi. Jaz če vidim, da ne gre s stani šole, potem velikokrat 

vključim starše in jih prosim, da gredo še oni v šolo in podobno, ker se mi zdi, če je z 

več starani malo pritiska gre lažje. 

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

To je zopet odvisno od posameznega učitelja. Tako kot učitelj funkcionira v šoli, v 

razredu, tako potem funkcionira v odnosu do nas in navsezadnje bolnega učenca. Eni 

takoj pošljejo vse potrebno, drugi ignorirajo. 

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Običajno ta vprašanja razrešimo že na začetku, na tem uvodnem sestanku. Tam se 

pojavljajo veliko vprašanj, predvsem kdaj se lahko prične izvajanje pouka na domu, ker 

osnovnošolci imajo individualno učno pomoč na domu. Se pa pojavljajo vprašanja tudi 

vmes. Drugače pa v času, ko so učenci doma, starši na šolo sporočijo kako se učenci 

počutijo in se dogovorijo za izvajanje pouka na domu. Zdaj, če je ta komunikacija slaba, 

se učitelji obrnejo na nas, koliko ga lahko obremenijo, da učenec ni motiviran. 

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Jaz mislim, da imajo učitelji o sami bolezni, poteku zdravljenja pri nas dovolj 

informacij, skoraj vedno, če je le vodstvo matične šole pripravljeno, organiziramo 

sestanke. Nekateri učitelji se težko prilagajajo, recimo ne znajo skrčiti vsebin, da bi 

učencu posredovali res samo tiste temeljne, eni učitelji so taki, ki mislijo, da je njihov 

predmet najbolj pomemben in želijo, da ta učenec, da vse od sebe samo pri njegovem 

predmetu. V tem smislu mislim, da so težave. Dogaja pa se tudi, da učitelji preveč 

popuščajo in se jim ti učenci smilijo. Čeprav to mi na sestanku vedno poudarimo, da 

morajo biti ocene realne, da morajo učenci pokazati neko znanje. Ampak opažamo, 

sploh v osnovnih šolah, da je veliko tistega usmiljenja. 

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  
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Težko je reči, ker vsak učitelj je posameznik zase, tako da nekega splošnega recept 

mislim, da ni. Mogoče to, da bi vsak učitelj moral narediti tisti prekop, ja učenec je 

bolan, vendar bo ozdravel, zato potrebuje potrebno znanje in moja naloga je ta, da mu 

to znanje brez pomanjkljivosti posredujem. Potrebno je pozitivno razmišljanje. Najlažje 

je šenkati ocene, vendar to otroku nič ne pomeni. 

 

Intervju učitelj 7: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Zakaj radi opravljate ta 

poklic?   

V BŠ poučujem že 23 let. To je bila/je moja prva redna zaposlitev. Biti učitelj v 

bolnišnični šoli je posebno poslanstvo. Je pa težko, če prideš v bolnišnično šolo iz 

»redne« šole (in pa obratno), saj je način poučevanja in delo povsem drugačno. Delo je 

zelo individualno, veliko se pogovarjamo. 

 

2. Kje vse deluje bolnišnična šola? Poučujete vi samo na oddelkih pediatrične klinike ali 

še kje? 

Kot edina učiteljica biologije, kemije in naravoslovja, poučujem na vseh oddelkih 

pediatrične klinike in vseh ostalih otroških oddelkih ljubljanskih bolnišnic: URI Soča, 

Dermatološka klinika, Ortopedska klinika, Infekcijska klinika, enota za adolescentno 

psihiatrijo in motnje hranjenja (KOMS), univerzitetni klinični center Ljubljana (oddelek 

za opekline, oddelek plastične kirurgije), Travmatološka klinika. 

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje?  

Poučujem učence in dijake. Pri učencih sem malce bolj suverena glede poučevanja, pri 

dijakih se nivo zahtevanega znanja bolj razlikuje, tudi več različnih programov je 

(klasična, tehniška, umetniška gimnazija…) 

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom? 

Seveda se je  pouk z otroci in mladostniki na tudi onkološko-hematološkem oddelku 

spremenil v teh dvajsetih letih. Učencev/dijakov je manj, s tiste, ki jih poučujem, pa jih 

učim dlje časa (predmet obdelam v celoti: v enem ocenjevalnem obdobju snov celega 

leta. To pomeni, da so tudi učenci/dijaki zelo zainteresirani, da z obveznostmi končajo 

čim prej-seveda v času, ko se med terapijami počutijo dovolj dobro). 

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Mogoče so bolj motivirani, mogoče jim to predstavlja upanje/rešitev za ozdravitev. 

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti?                                                                                                                                         

Le malo je takih, ki bi bolezen izkoristili za opravičilo za nedelo. Večinoma so ti učenci 

zelo motivirani in radi obiskujejo pouk v bolnišnični šoli. Le pri otrocih, kjer se bolezen 

ponovi, takrat želj po šolskih obveznostih in učenju močno pade. 
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7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

Nekatere se ustrašijo, da bi otroka preveč obremenili, zato jim dajejo nemogoče naloge: 

reši delovni zvezek, pa ga bomo ocenili, odgovori na vsa vprašanja v učbeniku, napišejo 

20 vprašanj, na katere mora odgovoriti… lahko bi jim dali krajše naloge (tudi 

raziskovalne) in bi s tem usvojili bistvene cilje predmeta. 

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj?  

Vsi učitelji ne zmorejo tega. Ne poznajo ciklusov zdravljenja, psihofizičnega stanja 

otroka, vseh stisk. Zato jim velikokrat »pogledajo skozi prste«, s čimer pa otroku le 

škodijo, ne pa mu pomagajo. 

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Sama ne sodelujem na sestankih matičnih šol in bolnišničnih šol na oddelkih, vem pa, 

da učitelji različno odreagirajo na situacije. Kako je to predstavljeno učiteljskemu zboru 

je pa tudi različno in mogoče ni vedno prav. 

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj?  

Gledajo jih kot bolnike in ne kot bolne učence, zato so bolj popustljivi. 

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo? 

Vsak učitelj dobro pozna svoj predmet, zato ve, kaj je balast i kaj lahko izpusti pri 

obravnavi.  Verjetno bi že pogovor o predmetu pokazal učitelju smer/temo pogovora, iz 

katerega bi tudi lahko gradil naprej 

 

Intervju učitelj 8: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Ali radi opravljate ta poklic? 

Poklic bolnišničnega učitelja opravljam 6let. Tako je, zelo rada opravljam ta poklic, 

čeprav je zelo drugačen od poklica učitelja v osnovni šoli. Že same metode poučevanja 

se razlikujejo, tukaj imamo delo ob posteljah včasih celo pouk na daljavo. 

 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Na začetku sem poučevala tudi drugje, na osnovni šoli, to je bilo približno 13 let nazaj. 

Sedaj poučujem v sklopu pediatrične klinike na vseh oddelkih ne le na onkološkem. 
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3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Sodelovanje poteka tako s srednjimi šolami kot z osnovnimi šolami. Res je da z obeh 

šol tako osnovnih kot is srednjih prejmemo smernice za delo z učencem oziroma 

dijakom. Razlikuje pa se v tem, da mi pravzaprav poučujemo tako osnovnošolce kot 

srednješolce, ampak za osnovnošolce preverjanje in ocenjevanje znanj izvajamo mi, 

bolnišnični učitelji vse v sklopu naše bolnišnične šole. Za srednje šole pa učitelji 

srednjih šol pošljejo za dijake preverjanja in ocenjevanja nam, mi dijake na ta preizkus 

pripravimo, dijak preizkus odpiše tukaj pri nas, nato pa mi ta preizkus pošljemo na 

njegovo srednjo šolo, kjer ga oceni njegov srednješolski učitelj. Za osnovnošolce pa 

prevzamemo celotno odgovornost mi. Imam pa občutek, da je več sodelovanja z 

osnovnimi šolami. 

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

To je sedaj zelo težko predstaviti, ker bolnega otroka jemlješ kot bolnega prav na vseh 

oddelkih. In tudi druge bolezni kot so na primer Kronova bolezen ali bolezni dihal, 

potem recimo dializa, bom rekla, da poskušam vse te otroke jemati dokaj enako. Nekako 

predvidevam, oziroma gre za neko ne napisano pravilo, da za učenca, ki se predvideva, 

da bo rak ozdravljiv, tisti učenec dobi šolo in je vključen v pouk. Bom rekla, da pa 

gremo pri vseh teh učencih, naprej z nekim svetlim upanjem in jih tako tudi učimo. 

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Mogoče, da ti otroci, ki prihajajo sem na kemoterapije malce bolj utrujeni, potrebujejo 

premor. Imela pa sem tudi izkušnje, ko jim je bilo zelo slabo in so res težje delali in je 

zato šolska ura trajala tudi od 15-20minut, več pa ni zmogel. Se mi zdi, da se otroci v 

osnovnih šolah ne zavedajo, kaj pomeni biti zdrav. To je pomembna razlika tukaj. Sploh 

si ne predstavljajo, da je nekdo lahko toliko časa v bolnici, če nimajo te izkušnje 

oziroma, če nimajo te izkušnje. 

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Nekateri učenci mogoče na začetku nimajo želje opravljati šolske obveznosti, ko jim 

predstavimo kakšne so pozitivne strani tega, da je vključen v pouk, se slej ko prej odloči 

za pouk in je tudi vesel, da ga ima in zmore. Na ta način vsaj malo pozabi na bolezen in 

se ne ukvarja samo s tem, seveda mu tudi dolgčas ni, nekako gre vzporedno s svojimi 

sošolci v osnovni šoli, ne izgubi leta ampak naredi razred. Na koncu mislim, da nekako 

zmoremo vsi, oni in mi in smo vsi veseli.  So pa v večini vsi pripravljeni sodelovati, vsi 

delajo, vsi se učijo in se trudijo. Morda, ti učenci včasih celo z veseljem pričakujejo 

učitelja, da imajo družbo, da nekaj naredijo. So kar motivirani.  

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

Iz lastnih izkušenj bolj težko govorim, ker si letos prvič delim razredništvo, prav največ 

komunikacije z matično šolo pa imajo prav razredniki. Kar pa se tiče drugih 
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razrednikov, zelo hitro vzpostavijo kontakt z matičnimi šolami in kar hitro pridobimo 

smernice, kaj z otrokom delati, katero učno snov obravnavati.  Tako, da kar se te 

pripravljenosti tiče in sodelovanja mislim, da ni težav. Lahko ocenim zelo pozitivno. 

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

Včasih se učitelji malo ustrašijo, ampak se mi zdi, da so kaj kmalu dobro podkrepljeni 

z ustreznimi informacijami s strani socialni pedagogi, psihologi, šolski svetovalni 

delavci. Mislim, da te stvari kar dobro tečejo.  Smo imeli tudi primer, ko je učenec moral 

ostati doma, zaradi oslabljenega imunskega sistema ni mogel v razred in so se učitelji v 

šoli bili pripravljeni organizirati, da prihajajo iz tiste dotične osnovne šole tudi na doma. 

Tudi nekaj takih primerov je, da učencu ni potrebno hoditi na pediatrično kliniko, sicer 

pa večinoma hodijo sem k pouku.  

 

9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Mislim, da se bolj obrnejo na razrednike. Jaz, kot učiteljica slovenščine teh izkušenj 

nisem imela. Podamo pa učitelji bolnišnične šole svoje mnenje kako je učenec delal in 

pa tudi kakšne smernice priporočamo, kakšne didaktične metode naj učitelji uberejo in  

kakšne pripomočke naj mu uvedejo. Sem torej svetovala način dela naprej, ko bo ta 

učene tukaj odpuščen, da bo lažje pristopal k pouku.  

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Mogoče, da učitelji o posameznemu učencu premalo vedo. Aha vedo otrok ima raka, ne 

vedo pa kje, kakšnega. O specifičnem učencu, kar se tiče njegove bolezni vemo včasih 

tudi mi bolnišnični učitelji zelo malo. Lahko bi bilo nekoliko več informacij.  

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  

Po eni stani učenje na daljavo, vendar pa je pri tem tudi slaba stran. Pri učenju na daljavo 

to še težje začutiš učenca, ti še težje spremljaš njegov odziv, gibe, kretnje, slabost. Še 

vedno pa se mi zdi dobro in zagovarjam ta pristen med človeški odnos in stik. Zdi se 

mi, da je ta oseben kontakt zelo pomemben. Ne vem pa kaj bi svetovala, mogoče ja 

vsakega učitelja na začetku malo strah, sploh učitelje na matičnih šolah. Malce več 

prilagajanja glede snovi in pa prisluhniti otroku, ne samo gledati na snov, ocene in 

podobno.  

 

Intervju učitelj 9: 

1. Koliko časa že opravljate poklic učitelja v bolnišnični šoli? Kako vam je to delo všeč? 
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To delo opravljam 18-19 let.  Delo z otroki mi je zelo všeč. Ni mi všeč kakšna druga 

organizacija, logistika, urniki, ampak delo samo z otroki pa mi je všeč. Predvsem mi je 

všeč to, ker si z njimi lahko zelo individualno, zato ker vidiš, da lahko kot učitelj v 

bolnico prineseš nekaj, česar ne more niti medicinska sestra, niti doktor niti psiholog. 

Otroci z nami komunicirajo, ogromno stvari povejo, se nasmejejo. Pri pouku lahko celo 

reče, da nebi imel pouka, to edino v bolnici lahko reče. Pri psihologih otrok ve, da se bo 

moral pogovarjati, česar otroci ne marajo, tega še odrasli ne marajo, da nekdo zganja 

terapijo. Mi smo pa tam pa se jim zdimo lih primerni. Se učiš matematiko pa fiziko pa 

je tko dobro, če zraven lahko še kaj drugega poveš in so otroci potem zelo ponosni, ko 

te speljejo malo na led. 

 

2. Kje vse poučujete kot bolnišnični učitelj? Ali samo na oddelkih pediatrične klinike? 

Poučujem tudi na psihiatriji, na soči, na ortopediji skoraj da ne, razen če je kakšen 

srednješolec in tudi na dermatološki. 

 

3. Poteka sodelovanje bolnišnične šole le z osnovnimi šolami ali tudi s srednjimi šolami? 

Kako se razlikuje sodelovanje? 

Z obojimi, seveda. V srednji šoli jaz mislim, da nam morajo bolj točno povedati, kaj 

točno delajo, ker so šole po težavnosti zelo različne. Pri osnovnih šolah je meni zadosti, 

da mi učitelj pove naslov in poglavje pa jaz vem kaj delati. Pri srednjih šolah pa vendarle 

rabim več, vsaj pri fiziki. Pri fiziki moram vedeti na kaj se bodo osredotočili, ker se 

nihče in nobena šola ne na vse, noben učitelj se ne na vse, ker je preveč vsega in se niti 

ne moreš. Pri srednji šoli je potrebno veliko več komunikacije kot v osnovni. V osnovnih 

šolah pa je vsaj uradno povsod enaka težavnostna stopnja. Včasih je pri šolah potrebno 

malo spodbude in je potrebno razložiti, kaj sploh pomeni, da so otroci bolni, čeprav se 

mi zdi, da imajo šole še najmanj problemov takrat, ko ima otrok raka. Takrat imajo 

najmanj problemov, in takrat bi naredili vse tako, da jih moramo mi včasih celo 

ustavljati, da to ne pomeni, da zdaj ko ima otrok raka ga pa ni treba poučevati in mu 

ocene podarjamo. Mi otroke naučimo in mu potem damo oceno iz tistega kar je pokazal, 

v šolah pa se velikokrat zgodi, da jim ocene želijo kar podariti, kot da je še dovolj časa 

za vse. Tukaj se mi zdi, da je včasih malo preveč popuščanja, ker se jim otroci smilijo, 

ampak to so predvsem otroci z rakom. Raka se vsak ustraši, ko zasliši besedo rak bi vse 

naredil za tega otroka, za ostale bolezni pa jim moraš bolj razložiti, da je na primer pri 

anoreksiji tudi za bolezen. Naša naloga je, da jih učimo, saj verjamejo, da bodo šli ti 

otroci naprej. 

 

4. Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja z otroci, obolelimi za rakom?  

Kar se tiče srednješolcev se mi zdi, da so vsi pripravljeni sodelovati, tudi zato, ker jih 

mi dobimo že v tistem trenutku, ko je učenec pripravljen sodelovati. Včasih je celo tako, 

da nam razredničarka tukaj reče, k kateremu otroku je potrebno pristopiti, da odklanja 

šolanje, tukaj se mi zdi, da je največkrat prisoten strah. Potem pa prideš notri, jaz sem 

včasih prej klovn kot pa kaj drugega in nisi tako mrtvo hladen. Ti učenci morajo na eni 

strani videti, da znaš učit, da jim boš v pomoč in nisi noben bav bav. Če je na začetku 

pri katerem kakšen problem, te kasneje z veseljem pričakuje, tudi jaz pravim, če ti je 
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slabo povej in ne bova delala. Spomnim pa se enega sedmošolca, ki je bil pripravljen 

vsemu se izognit in ga je oče dobesedno potisnil notri. Potem pa je oče rekel vedno, ko 

je treba it k pouku, se opira, ko pa pride po dveh urah od nas pa je zadovoljen. 

 

5. Kako se po vašem mnenju učenci, oboleli za rakom razlikujejo od običajnih učencev? 

Prej odrastejo. Ti otroci si prej postavijo lestvico vrednost, vedo kaj je pomembno kaj 

ni.  Naredijo nek preskok. Ali je to vedno dobro ali ni dobro ne vem. Predvsem se mi 

zdi, da predvsem srednješolci in tam osmi, deveti razred, tisto hujšo puberteto 

preskočijo. Dobijo en zdrav pogled na življenje, ne brez humorja, ampak prej vejo kaj 

je pametno in kaj ni. Jaz tukaj pravim, da se še kako izkaže rek > kar ne ubija krepi <. 

Mislim, da je na koncu to ena zelo dobra šola, sicer tvegana za katero se ne odločiš sam, 

ampak na koncu so to zelo zreli ljudje. Problem so samo mlajši, kjer so starši preveč 

zaščitniški, tam je pa katastrofa.  

 

6. Kako bolezen po vašem mnenju vpliva na otrokovo željo po opravljanju šolskih 

obveznosti? 

Jaz bi rekla, da je želja večja. Sploh pa tukaj v bolnišnici, ko učenec spozna individualni 

način dela, ki je maksimalno prilagojen njemu. Jaz bi rekla, da se v večini primerov 

želja po šoli poveča. Nisem učila nobenega učenca, ki bi bil učno zelo slab. Mogoče 

tudi zaradi tega, ker večinoma učim starejše učence. Jaz dobim vedno znova neke 

genialce.  

 

7. Kako so matične šole po vašem mnenju pripravljene na sodelovanje z bolnišnično šolo 

ob takšni bolezni otroka, kot je rak? 

Je z vsakim letom bolje. Je treba delati na temu, se mi zdi, da jim moramo mi pomagati. 

V večini pa se z učitelji in šolo, da dobro zmenit. V večini se dogovarja s šolo razrednik, 

če pa se pri katerem učitelju in predmetu zakomplicira pa pokličemo tudi mi.  

 

8. Kako so po vašem mnenju učitelji osnovnih šol pripravljeni na poučevanje takšnih 

otrok? Zakaj? 

Vedno znova se je potrebno s kakšnim učiteljem pogovoriti, sploh fiziki ali matematiki 

to so trdi ljudje včasih, saj ne razumejo stanja učenca. Tako, da se je zgodilo tudi že, da 

sem jim pisala pisma zaradi kakšnega otroka, ki je vse naloge prav naredil pa ni na 

decimalke natančno zaokroževal rezultatov in je na koncu dobil dvojko namesto petke. 

Takrat pa tudi jaz rečem, da tako pa ne morejo. In sem tudi napisala potem učitelju, da 

sploh ni problem ta dvojka, da otroku bi pa polepšala teden kakšna lepa ocena. Jaz sem 

mu potem napisala tako subjektivno pismo, njemu osebno, čisto tako neformalno. 

Problem je, da ti ljudje včasih ne vedo v kako hudem stanju je nekdo. Velikokrat se 

zgodi, da če bolni učenec piše eno kontrolno dobro potem učitelj misli, da mu gre očitno 

dobro in zaostruje stvari in takrat moramo mi malo ustaviti. Takrat povemo, da je pisal 

dobro, vendar je bilo zato vloženega toliko in toliko dela in truda. Če pa kateri izmed 

učiteljev matičnih šol poučuje tudi na bolnišnični šoli potem pa se ti kriteriji kar 

naenkrat spremenijo. 
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9. Se učitelji osnovnih šol v primeru, ko njihov učenec zboli za rakom, kdaj obrnejo k vam 

po pomoč ali nasvete kako pomagati temu učencu? Ali bi bilo tega sodelovanja po 

vašem mnenju lahko več? 

Mislim, da teh klicev več dobiva vodja šole, ki potem usmeri na razrednike. Predmetni 

učitelji tega ne dobivamo toliko. Objavljene so tudi neke spletne strani, kjer so te bolezni 

razložene – na kaj je treba biti pozoren. Imamo pa več kontakta s starši, ko jim dajemo 

namige, kaj  otrok lahko dela, kako naj sam doma vadi. Sodelovanja s starši je nekoliko 

več, kot s samimi učitelji matičnih šol. Na kakšnih izobraževanjih, ko gremo učitelji 

bolnišničnih šol predstaviti delo s takšnimi otroki, takrat pa je kar nekaj vprašanj.  

 

10. Kje mislite, da imajo učitelji največ težav pri poučevanju otrok, obolelim za rakom? 

Zakaj? 

Učitelji včasih od bolnega otroka, kot sem že prej omenila preveč zahtevajo, saj se ne 

zavedajo kako resno je otrok bolan oziroma kakšno je njegovo počutje. Tako, da je 

potrebo vsake toliko časa kakšne učitelja malo opomniti in mu razložiti, včasih pa lahko 

pride tudi do velikega popuščanja učiteljev, ker se ustrašijo in ne vedo kako reagirati.  

 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi učitelji v takšnih situacijah bolje 

funkcionirali in se brez strahu spopadli z nalogo, da bolnemu otroku pomaga čim lažje 

zaključiti šolo?  

Jaz mislim, ko nekdo na šoli zboli za rakom bi bilo koristno, da na šolo pride magari 

tudi bolnišnični učitelj, ki predstavi stanje, poudari na kaj je treba biti pri takšnemu 

otroku pozoren, kaj je res boleče in kaj ni, da ne naredijo otroka bolj bogega kot je. Oni 

sicer na začetku imajo nek sestanek, kjer se zberejo učitelji, ravnatelj in psiholog, vendar 

mislim, da to ni dovolj, da oni ne morajo prenesti na učitelji takšnih informacij, kot jih 

lahko bolnišnični učitelj. Ti otroci ne želijo, da bi se učiteljem smilili, želijo, da jih 

učitelji jemljejo kot običajne učence. So pa potrebe manjše prilagoditve. Potrebno je, da 

učenca, ki zboli za rakom in njegovo stanje spozna cela šola, ker če povemo samo 

nekaterim to ni zadosti.  

 

Intervjuji z otroci obolelimi za rakom, ki so hospitalizirani na oddelku za otroško 

hematologijo in onkologijo: 

Intervju učenec 1:  

1. Koliko ste stari? 

16 let 

 

2. Katero osnovno/srednjo šolo obiskujete? Kateri razred/letnik? 

Obiskujem gimnazijo Bežigrad in sicer 1.letnik. 

 

3. Kakšna je vaša diagnoza? 

Akutna limfoblastna levkemija.  Ta bolezen ima tri stopnje, jaz imam postavljeno drugo 

stopnjo te bolezni.  
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4. Koliko časa se že zdravite za vašo boleznijo? 

Eno leto nazaj, ko sem še obiskoval osnovno šolo. 

 

5. Kaj za vas, sedaj v času bolezni in zdravljenja pomeni šola? Se vam kljub bolezni zdi 

pomembno, da opravljate šolske obveznosti? Zakaj? 

Najbolj pomembno mi je, da redno opravim letnik oziroma takrat je bil to deveti razred. 

Sam vem, da ta bolezen zame ni konec, in zato se šolo splača delati.  Zdi se mi 

pomembno, da redno in sproti opravljam vse obveznosti in sem tako v teku s svojimi 

sošolci. 

 

6. Ali na oddelku sodelujete z bolnišnično šolo? Koliko časa že? 

Da. Takoj ko sem zbolel mi ni bilo potrebno obiskovati bolnišnično šolo, saj je bilo to 

ravno ob koncu šolskega leta, ko sem imel že opravljene vse obveznosti za deveti razred. 

Sedaj, ko obiskujem prvi letnik pa večinoma sodelujem le z bolnišnično šolo, razen par 

predmetov, ki se jih učim sam doma.  

 

7. Kakšno se vam zdi sodelovanje z bolnišnično šolo? 

Meni se zdi zelo dobro, predvsem zato, ker greš s snovjo bistveno hitreje naprej, ker je 

pouk individualen. V krajšem času predelaš več snovi in če se vmes pojavi kakšno 

vprašanje lažje vprašaš in učitelj ti lahko posveti nekoliko več časa za razlago. Ima pa 

pouk v bolnišnični šoli tudi slabe strani. Ena izmed njih je prav ta hitrost obdelave snovi, 

ker snov veliko hitreje obdelamo, se včasih zgodi, da jo premalo intenzivno oziroma 

premalo podrobno. To se je meni recimo zgodilo pri matematiki, da smo tukaj obdelali 

veliko več snovi, kot v matični šoli, vendar določene stvari premalo podrobno. 

 

8. Ali vaša matična šola sodeluje z bolnišnično šolo? 

Šola je v stiku z bolnišnično šolo, tudi vodstvo šole je obveščeno o moji bolezni. 

 

9. So vaši učitelji v stiku z učitelji bolnišnične šole? 

Učitelji med sabo sodelujejo. Se mi zdi, da predvsem učitelji za določen predmet na 

bolnišnični šoli sodeluje z učiteljem za ta isti predmet na matični šoli. Tako med učitelji 

poteka dogovarjanje glede obravnavane snovi. 

 

10. Kako so se odzvali učitelji, ko ste jim povedali za vašo bolezen? 

Glede na to da sem zbolel ravno na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, za mojo bolezen 

na gimnaziji niso izvedeli od mene, so imeli drug vir. Obvestili so jih tukaj iz 

bolnišnične šole, ko so organizirali sestanek z matično šolo. 

 

11. Se vam zdi, da so učitelji, dobro pripravljeni na to, kako pomagati v takšnih situacijah? 

Zakaj tako mislite? 

Zdi se mi da so učitelji v matičnih šolah premalo ozaveščeni o načinu poučevanja 

takšnih otrok oziroma učencev. Se mi zdi, da jim je veliko preveč potrebno razlagati, 

kako poteka zdravljenje, da se zaradi tega lahko slabše počutiš in si krajši čas sposoben 
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delati. Verjetno je to zato, ker se s tem ne srečujejo pogosto in potem niso navajeni 

delati s takšnimi otroci. 

 

12. Kakšno pomoč in način dela so vam ponudili učitelji, da bi čim lažje opravljali šolske 

obveznosti? So vam učitelji sami ponudili pomoč ali so vas vprašali, kako vam bodo 

najlaže pomagali? 

To je čisto odvisno od posameznega profesorja. Recimo eni profesorji so bili 

pripravljeni priti tudi k meni domov, ampak jaz tega nisem rabil. Bil je tudi profesor, ki 

me je sam prišel učiti sem na oddelek v bolnici. Večinoma so bili kar vsi učitelji 

pripravljeni delati in mi pomagati. Tudi, ko sem jih prosil za kakšne konzultacije pred 

testom ni bilo nobenega problema. Večinoma sem se moral sam odločiti in jim povedati 

kako bi želel oziroma bi mi bilo najlažje. Nekateri pa so tudi predlagali sami in smo se 

nato uskladili.  

 

13. Kakšne pomanjkljivosti na področju poučevanja otrok, ki zbolijo za rakom zaznavate 

pri vaših učiteljih? 

Če bi bil jaz starš bolnega otroka, bi me najprej zmotilo to, da se večini učiteljev ne da 

sestavljati dveh testov preverjanja znanja, kar pomeni, da otrok že prej vidi kakšen test 

bo pisal od sošolcev. Sicer za otroke to ni ne vem kakšen problem, ampak če pogledamo 

dolgoročno pa to za znanje otroka ni dobro. Tukaj poteka pouk individualno, zato 

določeno snov končamo prej, vendar učitelji oziroma profesorji matične šole ne želijo 

pošiljati testa za preverjanje znanje prej, ker se jim ne da sestaviti dva različna, zato 

moramo počakati, da s to snovjo zaključijo tudi v šoli in potem ko oni pišejo test, ga 

tudi tukaj.  

 

14. Kako bi vam učitelji po vašem mnenju najbolje lahko pomagali, da bi čim lažje opravili 

redne šolske obveznosti? 

Želel bi da bi bili malo bol potrpežljivi in prilagodljivi. Recimo, ko se vrneš po 

določenem času v bolnico so oni že nekje sredi snovi, jaz moram pa predelati še vso 

snov od začetka, da učitelj razume in ne pričakuje, da bom takoj vse razumel in znal. 

Nekateri učitelji so tudi preveč popustljivi in ti želijo olajšati delo s tem, da napišeš 

seminarsko ali pa ti zaključijo iz ocen, ki jih imaš  in se tega predmeta rešiš. Jaz mislim, 

da bi se to lahko delalo pri premetih, ki niso strokovni. Pri predmetih, kot so na primer 

matematika, slovenščina, angleščina pa to ne pride v poštev, saj res potrebuješ znanje. 

 

Intervju učenec 2: 

1. Koliko ste stari? 

17 let. 

 

2. Katero osnovno/srednjo šolo obiskujete? Kateri razred/letnik? 

Srednja šola za gostinstvo in turizem. Tretji letnik. 
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3. Kakšna je vaša diagnoza? 

Hodgkinov limfom. Sama bolezen ima več stopenj. Moja diagnoza je hodgkinov limfom 

2 stopnje.  

 

4. Koliko časa se že zdravite za vašo boleznijo? 

Zbolela sem decembra leta 2015, ko se mi je pojavila prva bula. Sledile so številne 

preiskave, januarja leta 2016 sem pričela s kemoterapijo , ki je trajala štiri mesece. Nato 

pa se je decembra stvar ponovila in januarja 2017 so sledile ponovne kemoterapije, ki 

so trajale dva meseca.  

 

5. Kaj za vas, sedaj v času bolezni in zdravljenja pomeni šola? Se vam kljub bolezni zdi 

pomembno, da opravljate šolske obveznosti? Zakaj? 

Nekaj pomembnega kar imam v življenju in moram živeti naprej. Se trudim ravno tako 

kot prej samo, da se veliko manj sekiram glede ocen ali je dve ali pa pet. Kljub bolezni 

se mi zdi pomembno redno opravljanje šolskih obveznosti. Ne želim, da bi bolezen 

vplivala name in si rekla, da zdaj pa šola ni pomembna. Tudi od drugih ne želim tega, 

da bi mi govorili, da sedaj šola ni pomembna. Kljub bolezni želim čim bolj normalno 

funkcionirati.  

 

6. Ali na oddelku sodelujete z bolnišnično šolo? 

Seveda. Z bolnišnično šolo sodelujem že od samega začetka, ko so mi postavili 

diagnozo in tudi sedaj ko se je bolezen ponovila še vedno.  

 

7. Kakšno se vam zdi sodelovanje z bolnišnično šolo? 

Bolnišnična šola se mi zdi zelo super, sploh v primerih ko si dlje časa odsoten oziroma 

hospitaliziran v bolnišnici. Tudi učitelji tukaj so zelo prijazni. Pripravljeni so pomagati 

in res te pri delu spodbujajo in ti dajejo še dodatno motivacijo. Učitelji tukaj se ti res 

posvetijo in si zate vzamejo čas. 

 

8. Ali vaša matična šola sodeluje z bolnišnično šolo? 

Bolj slabo. Moja šola na sodelovanje ni bila tako zelo pripravljena. S sestanki je 

večinoma odlašala. Problem so bili tudi učitelji, ki so mi govorili naj se najprej 

pozdravim pa bom potem naprej opravljala šolske obveznosti.  Sodelujejo bolj zato ker 

morajo in ne zato, ker bi želeli. 

 

9. So vaši učitelji v stiku z učitelji bolnišnične šole? 

Sami učitelji nikoli niso bili v stiku z bolnišnično šolo. Za to so določili psihologinjo iz 

šole, da je ona imela tiste stike s šolo, kar je bilo nujno.  

 

10. Kako so se odzvali učitelji, ko ste jim povedali za vašo bolezen? 

Učitelji so bili šokirani, saj niti ne pomislijo, da otrok lahko zboli za tako boleznijo. Za 

bolezen so izvedeli od mojih staršev.  
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11. Se vam zdi, da so učitelji, dobro pripravljeni na to, kako pomagati v takšnih situacijah? 

Zakaj tako mislite? 

Ja. Kljub vsemu se mi zdi, da so kar dobro pripravljeni, da sicer so pripravljeni 

pomagati. Mislim, da se le ustrašijo in zato raje stopijo en korak nazaj in naredijo neko 

distanco do bolnega.  

 

12. Kakšno pomoč in način dela so vam ponudili učitelji, da bi čim lažje opravljali šolske 

obveznosti? So vam učitelji sami ponudili pomoč ali so vas vprašali, kako vam bodo 

najlažje pomagali? 

Ravnali so se večinoma le po odločbi, ki sem jo dobila. Ta pogodba določa zmanjšano 

število ocen in sprotno dogovarjanje o tem kaj se moram naučiti, kdaj bodo preverili 

moje znanje in podobno. Najprej so povedali kakšen način dela bi oni imeli, nato pa so 

vprašali še mene. 

 

13. Kakšne pomanjkljivosti na področju poučevanja otrok, ki zbolijo za rakom zaznavate 

pri vaših učiteljih? 

Mogoče včasih nimajo realnih predstav o tem kako se mi počutimo, kako samo 

zdravljenje vpliva na naše sposobnosti. Ravno se mi je zgodilo, ko sem pisala test iz 

matematike in je bila ocena 2, učiteljica pa je rekla, da bi se lahko bolj potrudila in bolje 

pisala. Učitelji včasih po mojem mnenju preveč pričakujejo.  

 

14. Kako bi vam učitelji po vašem mnenju najbolje lahko pomagali, da bi čim lažje opravili 

redne šolske obveznosti? 

Da učitelji razumejo oziroma poskušajo razumeti, da zdravljenje vpliva na nas. 

Kemoterapija včasih lahko močno vpliva na naše počutje, zato nikoli ne moramo 

predvidevati naprej ali bom lahko prišla tisti dan v šolo, kot smo se dogovorili ali ne, in 

da bi to učitelji razumeli. Na splošno pa sem kar zadovoljna s svojo šolo, z bolnišnično 

šolo pa še toliko bolj. 

 

Intervju učenec 3:  

1. Koliko ste stari? 

14let. 

 

2. Katero osnovno/srednjo šolo obiskujete? Kateri razred/letnik? 

Osnovna šola 8 talcev Logatec. Osmi razred. 

 

3. Kakšna je vaša diagnoza? 

Levkemija.  

 

4. Koliko časa se že zdravite za vašo boleznijo? 

Približno dva meseca. Diagnozo so mi postavili februarja leta 2017. 
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5. Kaj za vas, sedaj v času bolezni in zdravljenja pomeni šola? Se vam kljub bolezni zdi 

pomembno, da opravljate šolske obveznosti? Zakaj? 

Rad bi uspešno končal šolo, čeprav so mi starši doma rekli, da je najprej pomembno 

zdravje. Meni pa se zdi pomembno, da redno skupaj s svojimi sošolci nadaljujem 

šolanje. Sploh pa se mi zdi šola pomembna zato, ker bi šel potem naprej rad študirati. 

 

6. Ali na oddelku sodelujete z bolnišnično šolo? Koliko časa? 

Seveda. Že na samem začetku so predlagali v bolnišnici sodelovanje z bolnišnično šolo. 

En mesec po postavljeni diagnozi so organizirali sestanek z matično šolo.  

 

7. Kakšno se vam zdi sodelovanje z bolnišnično šolo? 

Tukaj se mi zdijo učitelji bolj prijazni. Tudi če kaj ne razumem, mi ponovno razložijo, 

če je potrebno tudi večkrat. V bolnišnični šoli je delo bolj individualno, zato se ti učitelj 

res lahko posveti, česar v navadni šoli ni.  

 

8. Ali vaša matična šola sodeluje z bolnišnično šolo? 

Ja, potem ko jih je bolnišnična šola povabila k sodelovanju, sama šola drugače verjetno 

nebi.  

 

9. So vaši učitelji v stiku z učitelji bolnišnične šole? 

So. Večinoma bolj za te osnovne in glavne predmete, kot so matematika, slovenščina, 

angleščina. Učitelji iz moje šole so učiteljem bolnišnične šole poslali, kaj se moram 

naučiti in kaj vse moramo predelati.  

 

10. Kako so se odzvali učitelji, ko ste jim povedali za vašo bolezen? 

Za bolezen so jim povedali starši. Sprva so bili presenečeni, vendar so bili pripravljeni 

pomagati. Rekli so tudi, da so dostopni in na voljo kadarkoli, da jih starši lahko 

kontaktirajo in se z njimi pogovorijo za govorilne ure in podobno.  

  

11. Se vam zdi, da so učitelji, dobro pripravljeni na to, kako pomagati v takšnih situacijah? 

Zakaj tako mislite? 

Zdi se mi da delujejo prestrašeno, da niso povsem prepričani kako pomagati. Po eni 

strani je razumljivo, saj primerov ni veliko, po drugi strani pa bi morali biti prav zaradi 

tega, ker nikoli ne veš kdaj se kaj takšnega zgodi učitelji pripravljeni, da znajo pravilno 

reagirati.  

 

12. Kakšno pomoč in način dela so vam ponudili učitelji, da bi čim lažje opravljali šolske 

obveznosti? So vam učitelji sami ponudili pomoč ali so vas vprašali, kako vam bodo 

najlaže pomagali? 

Takoj so mi rekli, da bodo ocenjevali le minimalne standarde. Povejo mi kaj se moram 

naučiti in to me potem tudi vprašajo. Učitelji sami niso predlagali nobenega načina dela, 

razen tega da so mi povedali kaj me bodo spraševali pri ocenjevanju. Učitelji bi se 

morali ravnati po odločbi, ampak traja zelo dolgo časa, da odločbo sploh dobiš, tako, da 
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je to vse bolj površno. Niso mi ponudili nobene individualne pomoči in individualnih 

ur.  

 

13. Kakšne pomanjkljivosti na področju poučevanja otrok, ki zbolijo za rakom zaznavate 

pri vaših učiteljih? 

Predvsem jim manjka te sigurnosti kako pristopit do takšnega otroka. Morali bi biti bolj 

prepričani sami vase in v svoje sposobnosti, ne da so tako negotovi. Namesto, da bi te 

podpirali in ti dajali nekakšen zagon za opravljanje šolskih obveznosti, se raje umaknejo 

nazaj. Nekateri učitelji tudi veliko preveč popuščajo v taki situaciji, bi bili lahko vseeno 

bolj strogi in obdržali določene kriterije. Se zgodi tudi to, da veliko dela včasih preložijo 

na starše. Učitelji staršem rečejo naj se naučim to, to in to doma, ko bom pa pripravljen 

bodo pa preverili ali razumem.  

 

14. Kako bi vam učitelji po vašem mnenju najbolje lahko pomagali, da bi čim lažje opravili 

redne šolske obveznosti? 

Zelo bi bil vesel, če bi mi ponudili kakšno individualno uro za kakšno dodatno razlago.  

Pri teh osnovnih predmetih, kot so matematika, slovenščina, angleščina, bi bilo 

potrebno, da bi vsaj tukaj zahtevali nekoliko več, ne le tistih minimalnih standardov, saj 

so to predmeti, ki jih potrebuješ tudi za v naprej v srednji šoli. Zdi se mi, da bi se učitelji 

lahko malo bolj posvetili bolnemu s kakšno dodatno uro, saj takšni primerov ni veliko, 

bolnemu pa to zelo veliko pomeni. 

 

 

 

 

 

 


