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POVZETEK 
Tematika doktorske disertacije so socialne spretnosti učencev prilagojenega vzgojno-

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Otroci, ki se vključujejo v ta 

program, imajo ob lažji motnji v duševnem razvoju pogosto tudi težave v socialnem in 

emocionalnem razvoju, zato potrebujejo vrsto primernih podpor, prilagoditev ter spodbud tako 

primarnega (družina) kot sekundarnega socialnega okolja (vrtec, šola). Primernih podpor pa so 

praviloma potrebne tudi njihove družine. Le-te imajo podobne, a hkrati tudi drugačne potrebe 

od družin z otroki brez posebnih potreb. Vzgoja in podpora otroku s posebnimi potrebami terja 

dodaten čas, večje razumevanje, potrpežljivost, znanje ter s tem dobršno mero odpornosti in 

prizadevnosti staršev. Pogosto sodijo družine teh otrok v skupino ranljivih družin ali družin z 

mnogimi stresi, kar dodatno oteži razvoj in odraščanje otrok s posebnimi potrebami. Čeravno 

so sodobni vrtci in šole do različnih ranljivih skupin učencev načelno inkluzivno naravnani in 

organizirajo vrsto podpor, potrebujejo te družine in njihovi otroci celostne in dolgotrajne 

podpore. Eni od teh podpor, ki je usmerjena v razvoj in utrjevanje socialnih kompetenc otrok v 

šolah z nižjim izobrazbenim standardom, je posvečeno to delo.  

V prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je 

socialno učenje vpeto v celoten vzgojno-izobraževalni program, usmerjeno in strukturirano pa 

se izvaja v obliki specialnopedagoške dejavnosti socialno učenje, ki je v predmetnik umeščeno 

od prvega do šestega razreda. Ker je dejavnost strukturirana, jo lahko razumemo kot socialni 

trening, ki vključuje vrsto raznolikih pristopov: lutkovni pristop, plesno-gibalne dejavnosti, 

glasbene in likovne dejavnosti itd. V drugih oblikah socialnega učenja se ti pristopi lahko 

izvajajo kot samostojne dejavnosti ali pa se med seboj kombinirajo; v obeh primerih jih je treba 

prilagoditi posebnim potrebam otrok. 

V empiričnem delu doktorske disertacije je opisana izvedena akcijska raziskava v treh 

skupinah učencev (skupaj dvanajst učencev) prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa 

z nižjim izobrazbenim standardom, in sicer v okviru specialnopedagoške dejavnosti socialno 

učenje. V raziskavi so poleg beleženja izvedenih pedagoških ur socialnega učenja podatki 

pridobljeni s pomočjo triangulacije virov (starši, razredničarka, strokovna dokumentacija), 

svetovalnih pogovorov z učenci in osebne refleksije raziskovalke. Iz načrtov in izvedbe 

raziskovalnega procesa ter predstavitve podatkov je razvidno reflektiranje in izbira pristopov 

spodbujanja socialnih spretnosti glede na posebne potrebe vsakega v raziskavo vključenega 

učenca. 

 



 

 

 

Cilji raziskovanja so bili: 

a) poglobiti razumevanje spreminjanja vedenjskih vzorcev pri posameznem učencu ter 

preveriti vlogo in pomen sodelovanja med šolo, starši in zunanjimi institucijami skozi 

proces izvedbe dejavnosti socialnega učenja; 

b) ugotavljati, kateri odzivi učencev, družin in strokovnih delavcev (njihove interakcije, 

vedenje, informacije in sodelovanje) so prispevali k napredku v socialnih spretnostih 

učencev; 

c) dokumentirati načine in pristope procesa izvedbe dejavnosti (izvajalke in 

raziskovalke): refleksije potekov, izbire in prilagoditve uporabljenih pristopov izvedbe 

programa socialno učenje ter ugotavljanje njihove primernosti in učinkovitosti.  

 

Rezultati opisanega raziskovalnega procesa:  

a) za učinkovito spodbujanje socialnih spretnosti sta potrebna takšna komunikacija in 

sodelovanje s starši, ki omogočata skupno definiranje problema in oblikovanje 

poenotenih ciljev; 

b) interpretacije beleženja ur dejavnosti socialnega učenja je treba primerjati z 

izkušnjami, vtisi in ocenami vseh oseb, ki so vključene v spodbujanje socialnega 

razvoja otroka ali mladostnika; 

c) spremembam v vedenjskih vzorcih učencev je treba slediti na osnovi opažanj in 

ugotovitev vseh sodelujočih v dejavnostih socialnega učenja; 

d) učinkovitost spodbujanja socialnih spretnosti ni odvisna le od izbire pristopa in 

metode – pomembni akterji sprememb so v raziskavi bili tudi aktivni starši in učitelji 

vključenih otrok (predvsem njihova podpora, asertivnost, pozitivna drža); 

e) zunanje institucije so bile vključene v primerih, ko je bilo treba dopolniti diagnostiko 

ali otroka preusmeriti, sodelovanje z njimi pa je bilo odvisno od staršev, od tega, kako 

in koliko so starši v te aktivnosti vključevali šolo; 

f) za devet učencev smo lahko vsi vključeni v raziskavo ocenili, da so vsaj minimalno 

napredovali v socialnih spretnostih; pri drugih treh učencih sodelujoči nismo zaznali 

sprememb in razvoja – ni pa bilo nazadovanja. Vzroke za to lahko iščemo v bolj 

zapletenih razmerah doma, večjih odporih do šole in težavnejšem timskem 

sodelovanju vseh vpletenih, tudi institucij (ni poenotenih ciljev, ni razvidnih možnih 

rešitev problema ali institucij ne moremo vključiti). 

Doktorska disertacija predstavlja prispevek k znanosti s tem, da podaja natančen zapis 

akcijske raziskave in kvalitativno analizo učinkovitega pristopa k spodbujanju socialnih 



 

 

 

spretnosti učencev v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom. Rezultate akcijske raziskave lahko prenesemo tudi na področje socialnega učenja 

otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne osnovne šole. V vsakem primeru 

spodbujanje socialnega razvoja pozitivno vpliva na celostni razvoj otrok, kar izboljša njihove 

možnosti za nadaljnji, socialno bolj vključujoč razvoj.  

Ključne besede: socialno učenje, socialne spretnosti, socialno-čustveni razvoj, otroci s 

posebnimi potrebami, družine otrok s posebnimi potrebami, ranljive družine. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The topic of the doctoral dissertation are the social skills of students in adapted education 

programmes with a lower educational standard. Apart from having a mild mental impairment, 

children who attend these programmes often have difficulties in their social and emotional 

development, therefore, they need more adjustments, stimuli and help in this area, first on a 

primary level (within their family) as well as on a secondary level (in kindergarten and school).  

In addition, families of children with special needs are usually also in need of adequate 

support. They face similar but at the same time different problems than other families, as 

educating and supporting a child with special needs requires additional time, a more thorough 

understanding, patience, knowledge and a sufficient degree of resilience and diligence among 

parents. These families often fit in a group of vulnerable families or families with multiple 

stresses, which additionally convolutes the development and upbringing of children with 

special needs. Although modern kindergartens and schools are inclusive towards various 

vulnerable groups of students and offer numerous kinds of supports, these families and their 

children need complete and long-term supports. This work is dedicated to one of such supports, 

which is directed towards the development and consolidation of social competence of children 

in schools with a lower educational standard. 

In adapted education programmes with a lower educational standard the teaching of social 

skills is carried out throughout the entire educational programme, while it is implemented in a 

more targeted and structured way through the special pedagogy activity of social learning that 

is included in the study curriculum from the first to the sixth grade. As the activity is structured, 

it can be regarded as a social training that includes a series of different approaches: activities 

with puppets, dance-movement activities, music and art activities, etc. In other forms of social 

learning these approaches can be implemented as independent activities or they can be 

combined; in both cases they need to be adapted to the children's special needs. 

For the empiric part of the doctoral dissertation we conducted an action research with three 

groups of students (twelve students in total) who attend an adapted education programme with 

a lower educational standard. The research was carried out during the special pedagogy activity 

of social learning. Apart from monitoring the social learning classes, the data obtained as part 

of the action research was collected also through the triangulation of sources (parents, the class 

teacher, scientific documentation), consultations with students and the personal observations of 

the researcher. Both the plans, the implementation of the research and the subsequent 



 

 

 

presentation of the data reflect the observations and the choice of approaches which promote 

social skills according to the needs of each student who participated in the research. 

The goals of the research were: 

d) to deepen the understanding of changes in the behavioural pattern of each student and 

verify the role and the meaning of cooperation between the school, parents and external 

institutions through the process of implementation of social learning; 

e) to find out which feedbacks of students, families and professionals (their interactions, 

behaviour, information and cooperation) contributed to the improvement of the students' 

social skills; 

f) to document the methods and approaches to the implementation of the activity (of the 

operator and the researcher): observing the development, the choice and the adaptation 

of the adopted approaches for the implementation of social learning, as well as 

determining their adequacy and efficiency.  

 

The results of the described research process:  

g) for an efficient promotion of social skills the communication and cooperation with 

parents has to allow a common definition of the problem and the establishment of 

unified goals; 

h) the interpretation of the monitoring of social learning classes has to be compared to the 

experience, the impressions and the evaluations of all people involved in the promotion 

of the child's or adolescent's social development; 

i) the changes in the students' behavioural patterns have to be monitored based on the 

observations and conclusions of all parties who cooperate in social learning classes; 

j) the efficiency of promoting social skills does not depend only on the choice of approach 

and on the method – during the research active children's parents and teachers also 

played an important role in achieving changes (particularly with their support, 

assertiveness, positive outlook); 

k) external institutions were involved in cases where there was a need for additional 

diagnosis or the child had to be redirected, the cooperation with them depended on the 

parents and on how and to what extent the school was involved in these activities; 

l) all the parties who cooperated in the research concluded that nine students improved 

their social skills at least to a minimal degree; as for the other three participating students 

we have not noticed any changes in their development – however, they did not regress. 

The reasons for this can lie in a more complex home environment, a higher level of 



 

 

 

reluctance to attend school and a more difficult team work of all parties involved, 

including institutions (the goals are not unified, there are no solutions to the problem or 

the institutions cannot be included at all). 

The doctoral dissertation represents a contribution to science as it provides a detailed 

description of the action research and a qualitative analysis of an efficient approach to the 

promotion of the social skills of students who are enrolled in an adapted education programme 

with a lower educational standard. The results of the action research can be transferred also on 

the field of social learning of children with special needs who attend regular elementary schools. 

In any case, the promotion of the social development has a positive effect on the overall 

development of children, which improves their possibilities for a socially more inclusive further 

development.  

Keywords: social learning, social skills, social-emotional development, children with 

special needs, families with children with special needs, vulnerable families. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
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Mental Retardation) 

ABA vedenjska terapija (angl. Applied Behavior Analytic treatment) 

ADHD primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti (angl. Attention deficit 

hyperactivity disorder) 

APA Ameriško psihiatrično združenje (angl. American Psychiatric Association) 

AR akcijska raziskava 

BCT behavioralno-kognitivna terapija (angl. Behavioral cognitive therapy) 

CSD center za socialno delo 

ČVM čustvena in vedenjska motnja 

ČVT čustvene in vedenjske težave 

DSM IV Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 4. izdaja (angl. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition) 

DSM V Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 5. izdaja (angl. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition) 

IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija 

ICF Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, težav in zdravja (angl. International 

Classification of Functioning, Disability and Health) 

ICIDH – 2 Mednarodna klasifikacija primanjkljajev, motenj in invalidnosti (angl. 

International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps - 2) 

IP individualiziran program 

IQ inteligenčni količnik (angl. Intelligence Quotient) 

KER krožna emocionalna reakcija 

LMDR lažja motnja v duševnem razvoju 

MAS motnja avtističnega spektra  

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 



 

 

 

MKB Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (angl. 

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) 

NUNOR napredovanje učencev v njihovem osebnostnem razvoju 

ODD uporniška deviantna motnja (angl. Oppositional Defiant Disorder) 

OPP otroci s posebnimi potrebami 

OŠPP osnovna šola s prilagojenim programom 

OŠPPNIS osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom 

PECS komunikacijski način slikovne izmenjave (angl. picture exchange 

communication system) 

PP posebne potrebe 

PPNIS prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 

PPPU primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

PPVI posebni program vzgoje in izobraževanja 

SES socialno-ekonomski status 

SOU specialnopedagoška dejavnost socialno učenje v prilagojenem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom 

SSKJ Slovar slovenskega knjižnega jezika 

TEACCH obravnava in vzgoja otrok z avtizmom (angl. treatment and education of 

autistic children) 

VSPOMOPP vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami 

WISC – V Wechslerjeva skala intelektualnih zmogljivosti za otroke, 5. izdaja (angl. 

Wechsler Intelligence Scale for Children) 

ZDA Združene države Amerike 

ZOPOPP Zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

ZRSŠ Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

ZUOPP Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
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UVOD 

V življenju se ljudje fizično, intelektualno, čustveno in socialno razvijamo skozi socialno 

učenje v raznolikih skupinah, med katerimi najgloblji pečat doda primarna socializacija v 

družinski skupini. Družina je za otrokov celostni razvoj najpomembnejša, saj nudi otroku prve 

in osnovne socialne odnose. Naslednji za otrokov razvoj odločilni socialni skupini sta vrtec in 

šola; v njih otrok razširi svoje socialne izkušnje na vrstnike in druge pomembne odrasle 

(vzgojitelje, učitelje). V vrtčevskih in šolskih skupnostih si izbira prijatelje, se z njimi primerja, 

razrešuje konflikte, odkriva svoja močna in šibka področja, začenja oblikovati vrednote, 

stališča, želje itd. Na ta način ugotavlja, kdo je in kdo postaja (vprašanja samopodobe in 

identitete), katerih pravil se mora držati in katera pričakovanja izpolniti, da bo zaželen in všečen 

okolju, ki predenj postavlja kriterije glede umskih in praktičnih sposobnosti ter socialnih 

spretnosti.  

Pri mladih, ki ne dosegajo uveljavljenih standardov znanja in/ali izkazujejo izstopajoče 

vedenjske odzive, se okolje odziva tako, da skozi različne vidike ovrednoti, oceni in tudi 

opredeljuje vzroke primanjkljajev (na primer odvisnost od alkohola pri starših, genetski vzroki), 

postavlja diagnostične ocene (na primer sindrom avtističnega spektra, gibalna oviranost) in 

podobno. Ugotovitvi različnih posebnih potreb praviloma sledi usmerjanje v ustrezne vzgojno-

izobraževalne programe (na primer osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja). 

V primerih, ko otrok ali mladostnik ne zmore dosegati učnih ciljev in socialnih pričakovanj, 

pogosto tako on kot njegovi starši doživljajo čustvene stiske in/ali občutke stigme. Lahko pa 

prav zaradi drugačne izkušnje postanejo osebnostno trdnejši, prilagodljivejši na življenjske 

spremembe in odpornejši v stresnih situacijah. Pridobijo lahko novo življenjsko perspektivo, ki 

omogoča drugačne vrednote življenja in medsebojnih odnosov. 

V teoretičnem delu doktorske disertacije v prvem poglavju predstavim primarno socialno 

učenje, ki poteka v družini, v drugem šolo kot sekundarni prostor socialnega učenja in v tretjem 

izbrane vsebine socialnih spretnosti, kot so: terminologija, socialno vedenje in vplivanje, 

razvojne teme, pristopi spodbujanja socialnih spretnosti ter socialne kompetence otrok s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). 
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V empiričnem delu doktorske disertacije opišem akcijsko raziskavo (v nadaljevanju AR), ki 

sem jo izvajala v sodelovanju z učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom (v nadaljevanju PPNIS) eno šolsko leto. Na osnovi analize raznolikih pridobljenih 

observacijskih podatkov (pogovorov z učitelji, starši in učenci, refleksij učnega procesa in 

lastne udeleženosti, strokovne dokumentacije o učencih), poučevanja socialnega učenja in 

dnevnika akcijske raziskave odgovorim na raziskovalna vprašanja s treh temeljnih področij: (1) 

reflektiranje, izbiranje in prilagajanje pristopov za čim boljše spodbujanje socialnih spretnosti 

učencev, (2) pozitivne spremembe in napredki v vedenjskih vzorcih učencev ter (3) timsko 

sodelovanje vseh vključenih v raziskavo (učencev, staršev in učiteljev) ter njihov prispevek k 

napredku v socialnih spretnostih učencev. 

Doktorska disertacija prispeva k poglabljanju razumevanja razvoja in načinov oziroma 

pristopov za spodbujanje in utrjevanje socialnih spretnosti učencev in oblikuje smernice za 

pedagoško delo na tem področju v PPNIS ter z morebitnimi spremembami in dopolnitvami tudi 

na področju inkluzivnega izobraževanja v rednih osnovnih šolah.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 PRIMARNO SOCIALNO UČENJE V 

DRUŽINI 

UVOD 

Primarni prostor socialnega učenja so družine, ki so v sodobnem času na novo opredeljene 

ter podvržene hitrim spremembam in dinamičnosti vsakodnevnega življenja. Nove oblike 

družin so skupnosti oseb, ki si med seboj pomagajo, se podpirajo in niso nujno osnovane na 

zakonskem paru. Po T. Rener (2006) bi bila namesto pojma »družina« bolj smiselna uporaba 

pojma »domače skupnosti« ali »zasebni aranžmaji«, saj bi na ta način pokazali na mnoštvo 

načinov zasebnega življenja. 

Družine z OPP so podobne in hkrati različne od drugih družin. Posebne potrebe (v 

nadaljevanju PP) otroka pomenijo za družinske člane izziv, kako organizirati življenje tako 

družine kot enote kot tudi vsakega posameznika v njej. Vendar pa se tudi druge družine (družine 

brez OPP) soočajo z raznimi življenjskimi izzivi, na primer z depresijami, alkoholizmom, 

nasiljem, brezposelnostjo. Gre za družine, ki živijo v tveganih okoliščinah za pogostejši stres. 

Po De Vriesu in Bouwkampu (2002) so to »ranljive družine«, kar nakazuje pomembnost 

vsakokratne socialne umeščenosti težav in ranljiv položaj družine v družbenem kontekstu. Tudi 

S. L. Feetham in J. A. Deatrick (2002) izpostavita ranljivost teh družin, ker imajo manj 

priložnosti za ugodne življenjske poteke, a kljub vsemu vire moči. 

Na uspešno premagovanje sprememb v življenjskih potekih posameznikov med drugim 

vplivajo: vrstni red rojstva, vzgojni stil staršev, vzgojiteljev ali skrbnikov, osebnostne 

značilnosti posameznika, socialni, družbeni, ekonomski in drugi statusi družinskih članov, 

vrednote, prepričanja, predsodki ter ne nazadnje odpornost in prožnost posameznikov pri resnih 

življenjskih izzivih. Posebno skrb in pozornost družine z OPP namenjajo tudi iskanju čim 

zgodnejših oblik pomoči in podpor pri različnih strokovnjakih, kar se v predšolskem obdobju 

združi in dopolni z možnostmi oblik pomoči v vrtcu. Priprava in sodelovanje družine na 

vključitev otroka v vrtec je osnova za spodbujanje celostnega napredka otroka v nadaljnjih letih 

šolanja. 
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1.1 VZGOJA, SOCIALIZACIJA IN EDUKACIJA 

Uvodoma predstavljam stičnosti in posebne konotacije pojmov: vzgoja, socializacija in 

edukacija, da na ta način umestim družinsko in šolsko vzgojo v tovrstni pojmovni kontekst. 

Flere (1999, str. 144) o vzgoji in socializaciji piše: »Najsplošnejši in najbolj vseobsežen izraz 

za označevanje vseh procesov, s katerimi se posameznik uvaja v družbo, je socializacija. 

Socializacija posameznika traja vse življenje, čeprav je najintenzivnejša v mladosti. Del tega 

procesa ni diferenciran oz. ločen od ostalih procesov, niti ni očitno, da gre za socializacijo, saj 

v rutinskem vsakdanjem življenju poteka neopazno. Del procesa pa je eksplicitno ločen od 

ostalih in ima poseben namen: gre za vzgojo.« Tudi Kroflič (1997) o vzgoji razmišlja kot o 

načrtovanem delu socializacije, pri katerem kot ključni dejavnik označi pozitivni transfer, ki se 

zgodi v močnem čustvenem stiku med otrokom in odraslo osebo (avtoriteto) ter omogoča 

sprejem vrednot, stališč in med drugim tudi osamosvajanje od spon psihične in fizične 

odvisnosti. Podobno M. Bergant (1970, str. 35) opredeli interakcijo otroka s pomembnimi 

drugimi, prek katerih otrok sprejme osnovna pravila skupinskega življenja in delovanja, »nauči 

se ubogati in zapovedovati, sprejme avtoriteto pomembnih Drugih, nauči se varovati in 

pomagati, sprejemati pomoč in varstvo, upoštevati druge in deliti z drugimi, uči se posnemati 

vrsto statusov in vlog«. Socializacija se torej začne že zelo zgodaj, in sicer takrat, ko začnemo 

pridobivati prve socialne izkušnje in iz svoje okolice prevzemati prve značilnosti socialnega 

vedenja (Rus, 2004). Lešnik (1974) o razmerju med vzgojo in socializacijo pravi, da je 

socializacija bistvena sestavina vzgoje, saj gre za razvijanje človekovih sposobnosti, da se 

vključi v družbo, hkrati pa vzgoja pospešuje socializacijo.  

G. Hauptman in M. Komotar (2010) razumeta socializacijo kot proces, v katerem se 

družbeno oblikujemo oziroma iz biološkega bitja postajamo družbena bitja, saj se naučimo 

misliti, čutiti, čustvovati, delovati v različnih skupinah in si oblikujemo osebnost. Flere (1999) 

podobno ugotavlja, da je posameznik postavljen pred vplive družbe in njenih enot (skupin, 

institucij), pri čemer ponotranji tudi kulturne tvorbe (v znanstvenem izrazoslovju se za ta proces 

uporablja termin »kultivacija«), se izobražuje, pripravlja na delo, dejavno sooblikuje okolje in 

razvija svojo osebnost. Torej »osebnost lahko opredelimo kot dinamično enotnost psihičnih, 

družbenih in kulturnih lastnosti, ki tvorijo relativno uravnoteženo celoto in so prisotne v vsakem 

normalnem posamezniku« (prav tam, str. 147). Pri procesih družbenega oblikovanja sta 

discipliniranje in nadzorovanje pogoja, da se posamezniku izgradi zavest enkratnega 

individuuma (Salecl, 1991).  
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Apple (2013) v razmišljanju, ali vzgoja in izobraževanje lahko spremenita družbo, ugotavlja, 

da je treba razjasniti, kaj pojmujemo pod »družbo«, saj so v tem pojmu zajete pomembne 

ekonomske, politične in kulturne sfere, prav tako pa tudi mnogovrstni odnosi moči, na primer 

med razredi, spoloma, rasami in sposobnostmi. Termin »družba« nas ne sme zavesti v pasivni 

položaj ali cinizem, saj smo vsi njen sestavni del. Šole so ne nazadnje ključni deli družbe, saj 

ustvarjajo delovna mesta, določajo, kaj je uradno znanje, ustvarjajo identitete, poučujejo 

strategije in načine učenja ter so prostori socialnega eksperimentiranja. Avtor (prav tam) 

nadaljuje, da so naloge kritičnih učiteljev in vzgojiteljev, da povedo resnico oziroma realno 

stanje (predstavijo, kako smo medsebojno odvisni), udejanjajo prostore za akcijo in možnosti 

delovanja, dokumentirajo uspešne in dobre prakse, znanje predajajo v uporabno znanje, 

govorijo in pišejo za različne ravni družbenega razumevanja (za medije, revije, socialna spletna 

omrežja) oziroma postanejo javni intelektualci, zavzamejo stališča in so v skladu z njimi dejavni 

del družbe, delujejo kot mentorji in vzorniki svojim učencem itd. Na te načine vzgoja in 

izobraževanje vzpostavljata možnosti in prostore za spremembe v družbi. 

Iz analize virov razberem, da je osnovni in primarni prostor za vzgojo in socializacijo 

družina, ključni elementi sekundarnega socializacijskega okolja pa so: vrtec, šola in vrstniki. 

Ker živimo v času hitrih tehnoloških sprememb, ima izredni vpliv tudi svet medijev, moderne 

telefonije in spleta. 

1.2  PRVI IN TEMELJNI MEDSEBOJNI ODNOSI 

Prvi in temeljni odnosi se oblikujejo v družini, zato s koncepti razumevanja teh odnosov 

želim predstaviti, kakšen pomen ima za posameznika družina in ali ima tudi sam pri tem aktivno 

vlogo. Na prvi pogled družino sestavljajo starši in otroci, v širšem razumevanju interakcij med 

njimi pa koncepti kažejo na široko kompleksnost odnosov, medsebojnega vplivanja in 

soodvisnosti. 

Temeljna vloga družine je, da nudi intimen in varen prostor socialnega učenja. Starši naj bi 

negovali medsebojno partnerstvo, drug drugega bogatili, otrokom pa ponudili možnosti, da 

najdejo svojo lastno identiteto in cilje. Postavljeni so torej pred posebno nalogo preusmerjanja 

od »imeti« v »biti«. Jedro takšnega učenja so medsebojni odnosi, ki jih je večinoma treba 

ustvarjati načrtno z medsebojnim prilagajanjem, dogovarjanjem oziroma uravnoteženjem moči, 

dopuščanjem učenja iz napak in razhajanja, ko se zdi to posamezniku pomembno (Ličen, 2000).  
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Peseschkian (1982, v Kobolt, 2007) je medsebojno povezanost in odvisnost družinskih 

članov ponazoril v zgodbi o verniku, ki je preroka Eliasa vprašal, kje so nebesa in kje pekel. 

Prerok Elias mu je kot podobo pekla pokazal gnečo ljudi, ki ob kotlu juhe želijo nahraniti le 

vsak samega sebe, kot podobo nebes pa urejeno skupino posameznikov, ki hranijo drug drugega 

in znajo počakati na vrsto. A. Kobolt (2007) iz te zgodbe izpelje misel, da vsaka družina v sebi 

nosi nekaj pekla in nekaj nebes oziroma vsak posameznik v njej izbira, koliko bo sodeloval, 

spoštoval druge, jim odpuščal, se opravičil ali pa po drugi strani delal mimo drugega ali proti 

drugemu. 

Knowles (1996) trdi, da se partnerstva in starševske socialne vloge lahko naučimo sami, in 

sicer s pomočjo samospoznavanja, avtobiografij, samokritičnosti, reflektivnih procesov in 

ciljne naravnanosti. Sicer pa obstajajo razne oblike šol za starše, družinske terapije ali druge 

svetovalnice, kjer se spretnosti komuniciranja, poslušanja in prilagajanja lahko priučimo s 

pomočjo skupinskega ali individualnega vodenja. 

V nadaljevanju natančneje predstavljam medsebojno vplivanje v družini, psihodinamske 

procese v njej, pomen komunikacije, izkustva in ozaveščanja medsebojnih odnosov za 

družinske člane, življenjsko odpornost in prožnost, od katere je odvisna reakcija na življenjske 

dogodke in bio-psiho-socialno razumevanje življenjskega cikla družine. Ocenjujem, da našteti 

vidiki pomembno vplivajo na končni izid socialnega učenja v družini, zlasti v družinah otrok s 

posebnimi potrebami. 

1.2.1 Medsebojno sovplivanje 

T. Kavčič (2005) predstavlja ugotovitve sodobnih raziskovalcev, v katerih je poudarek na 

dvosmerni socializaciji med a) otrokom in družinskimi člani ter b) družino in družinskim 

okoljem. Otrok vpliva na vedenje in odzivanje staršev, starši pa vplivajo na vedenje in odzivanje 

svojih otrok. Družina je povezana s širšim socialnim okoljem, saj je v stalni interakciji z njim 

(z razširjeno družino, vrstniki, prijatelji). V teh izkušnjah in vlogah otroci iz iste družine nimajo 

enakih doživljanj in interpretacij dogodkov zaradi:  

a) razlik v vrstnem redu rojstva, spolu, naključjih, zunanjem videzu;  

b) edinstvene subjektivne percepcije okolja.  

T. Stepišnik Perdih (2011) je želela ugotoviti, koliko na posameznikovo osebnost vpliva 

vrstni red rojstva. V svojo raziskavo je zajela 177 oseb, ki so izpolnile za slovenski prostor 

prirejen vprašalnik IPIP-NEO 300, s katerim je merila ekstravertnost, odprtost, nevroticizem, 

prijaznost in vestnost vključenih oseb. Ugotovila je, da se skupini prvorojenih in drugorojenih 
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otrok v osebnostnih lastnostih med seboj ne razlikujeta statistično pomembno, medtem ko se 

skupina pozneje rojenih od prvih dveh skupin statistično pomembno razlikuje le v osmih od 

osemindvajsetih merjenih lastnosti – raziskava opozori le na nekatere razlike med prvorojenimi 

in pozno rojenimi otroki. Nekateri raziskovalci, na primer White in Stewart (1995, v prav tam), 

pa opisujejo, da obstaja večja povezava med psihološkim zaporedjem rojstva in življenjskim 

stilom kot med dejanskim zaporedjem rojstva in življenjskim stilom; psihološki in dejanski 

vrstni red rojstva se razlikujeta v primerih, ko se vrstni red psihološko spremeni zaradi smrti 

sorojenca, posvojitve, reorganizacije družine ipd. 

Družinski člani torej medsebojno vplivajo drug na drugega, vendar nanje vplivajo še: 

biološki in psihološki vrstni red rojstva, zunanji videz, spol, naključja in subjektivna percepcija 

okolja. 

1.2.2 Psihodinamski procesi 

G. Čačinovič - Vogrinčič (1998) ponudi celovit pregled dogajanja v družini in vlog 

posameznika v njej na osnovi poznavanja psihodinamskih procesov, ki se odkrivajo znotraj 

psihoanalitične paradigme. Predstavila ga bom v strnjeni obliki po avtorjih in njihovih ključnih 

konceptih: 

̶ Ackermann (1958, v prav tam) v svojih terapevtskih konceptih govori o procesih 

oblikovanja in vzdrževanja psihološke identitete (to so težnje, pričakovanja in 

gledanja družine) in stabilnosti vedenja v družini (pomeni vzdrževanje identitete v 

času s pomočjo nadzora konfliktov in sposobnosti družine za spreminjanje, rast, 

razvoj oziroma prilagajanje); 

̶ Lidz (1963, v prav tam) predstavi koncept pogojev, ki prispevajo k zdravemu razvoju 

otroka: (1) vzpostavljanje in vzdrževanje takšne zveze ali interakcije med staršema, 

ki omogoča enotnost, sožitje in trajnost, otrokom pa nudi identifikacijo z roditeljem 

istega spola in primarni objekt ljubezni v roditelju nasprotnega spola, (2) ohranitev 

generacijskih razlik, ki pomeni, da starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo 

postati odvisni od otrok ali ohranjati simbiotične vezi med materjo in otrokom, 

temveč morajo dopustiti, da otrok to preseže in vzpostavi odnose z vrstniki, ter (3) 

sprejemanje vloge lastnega spola, ki pomeni dovolj gotovosti v svoji spolni identiteti; 

̶ Richter (1969, v prav tam) zasnuje koncept petih vlog otroka, ki se v družini 

oblikujejo na osnovi poskusov in zmot ter služijo pretežno ali v celoti obrambnim 

procesom: (1) vloga substituta za partnerja, (2) vloga kopije podobe, ki jo ima o sebi 
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roditelj, (3) vloga idealne podobe, ki jo ima o sebi roditelj in je ni mogel doseči, (4) 

vloga negativne podobe, ki jo ima o sebi roditelj, in (5) vloga zaveznika enemu izmed 

roditeljev – te vloge postanejo ogrožajoče, če postanejo nespremenljive, ker kot take 

omogočajo sproščanje notranjih konfliktov, onemogočajo pa njihovo razreševanje;  

̶ Stierlin (1978, v prav tam) konceptu dodeljevanja vlog zaradi obrambnih 

mehanizmov dodaja še koncept delegacije, ki zajema temeljno dramo vsake družine: 

dramo ločitve – delegacija predstavlja poslanstvo, ki ga otrok prejme takrat, ko dobi 

dovoljenje in spodbudo, da se osamosvoji, hkrati pa z družino ohrani posebno vez 

(na primer občutke hvaležnosti, obveze, krivice), ki jo mora sprejeti in se z njo 

spraviti, da bi zares postal svoboden; drama ločevanja med starši in otroki se 

konkretizira v procesih vezanja (če pride do nepotrebnega regresivnega razvajanja 

zaradi izkoriščanja želje po odvisnosti) in izrinjanja (če starši svojih otrok nočejo več 

in jih izrinejo v predčasno in omejeno avtonomijo); 

̶ Bion (1983, v prav tam) predstavi koncept dveh ravni družine, in sicer raven osnovne 

skupine, v kateri se posamezniki počutijo varne in anonimne, ter raven delovne 

skupine, ki šele omogoča soočenje s stvarnostjo ter s tem povezanimi izkušnjami in 

konflikti. 

Psihodinamskim procesom v družini zatorej posvečamo posebno pozornost, saj nam povedo, 

kakšna je povezanost med starši samimi in starši in otroki. Razumemo lahko vloge, v katere 

drug drugega postavljajo in identitete, ki ob tem nastajajo. 

1.2.3 Komunikacija in ozaveščanje medsebojnih odnosov 

Komunikacija kot temelj vsake interakcije je v družini izrednega pomena, saj preko nje 

spoznavamo primarni svet, rešujemo prve težave, ozaveščamo medsebojne odnose in se učimo 

socialnih spretnosti. V nadaljevanju predstavljam nekaj avtorjev, ki komunikacijo in 

ozaveščanje medsebojnih odnosov vključujejo v svoj koncept razumevanja družine.  

Watzlawick (1981, v Čačinovič – Vogrinčič, 1998) in Martens (1974, v Čačinovič – 

Vogrinčič, 1998) dajeta poudarek poznavanju nebesedne komunikacije in metakomunikacije, 

saj nam poznavanje obeh vrst komunikacije omogočata boljše medsebojne odnose. 

Kempler (1993) izhaja iz gestaltskega terapevtskega pristopa Fritza Perlsa in oblikuje 

gestaltsko razumevanje družine. Poudarja, da je verbalna komunikacija oziroma pogovor 

najboljše zdravilo za posameznika in družino, saj se s pogovorom spodbuja ozaveščanje 

odnosov med družinskimi člani. Avtor (prav tam) skozi izkustvo terapevtskega srečanja in 
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pogovora ponazori, kako naj poteka komunikacija v družini, in zato vlogo strokovnega delavca 

predstavi na osebni in čustveni oziroma sovpleteni ravni. Meni, da skozi ozaveščanje procesov 

družinske stvarnosti in vzora komunikacije s terapevtom lahko pride do pozitivnih sprememb 

v družinskih odnosih.  

Bouwkamp in S. Bouwkamp v sodelovanju s C. Bartelds (2014)1 zasnujeta idejo podpore in 

pomoči družinam, ki nas usmerja nekoliko vstran od individualnega pristopa in bliže domu na 

osnovi izkustvene sistemske terapije (razložena je že v prejšnjem odstavku, saj izhaja iz 

Kemplerjeve teorije). Strokovni delavci naj bodo po tem konceptu osebni, iskreni, jasni, 

korektni in osebno angažirani. To pomeni, da pri sodelovanju z družino povemo tudi svoja 

mnenja in svoje izkušnje, vendar nismo zasebni (družine ne vključimo v svoje zasebno 

življenje). Na ta način ugodno vplivamo na odnose v družini. 

Avtorja (prav tam) kot osnovo razumevanja družine izpostavljata tudi vzorce interakcij v 

družinah, in sicer: stile navezanosti (potreba po navezovanju je temeljno človeško gonilo), 

družinske vzorce, procese učenja ter vzorce interakcij med staršem in otrokom. Kot stile 

navezanosti poimenujeta in ločita: 

a) varno navezanost, za katero je bistveno, da je roditelj čustveno razpoložljiv, dovzeten 

in angažiran, vendar zna tudi poskrbeti zase; 

b) preokupirano navezanost, pri kateri se otroci oklepajo svojih staršev z nepotešljivo 

potrebo po prepoznavanju in priznanju; 

c) plašljivo navezanost, ko se otroci izogibajo tesnemu bližnjemu stiku v strahu, da bi 

bili zavrnjeni ali prizadeti; 

d) odklonilno navezane otroke, ki dajejo vtis neodvisnosti in neranljivosti, čeprav v 

resnici niso takšni; 

e) ambivalentno navezanost, pri kateri gre za soobstoj preokupiranega in odklonilnega 

stila navezanosti; 

f) nevarno navezanost in motnjo navezanosti, ki se razvije zaradi zanemarjanja ali 

škodljivega ravnanja (na primer zlorabe) v zgodnjem otroštvu in pri kateri otroci 

iščejo varnost in zavetje, vendar ju nikjer ne najdejo oziroma se le redko čutijo 

pomirjene. 

L. S. Benjamin (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) povzemata dvanajst temeljnih 

komplementarnih vedenjskih vzorcev med starši in otroki, ki pa ne odražajo le procesa akcije–

reakcije, temveč tudi posameznikove kognitivne sheme oziroma jedrna prepričanja: (1) 

                                                 
1 V nadaljevanju bom za ta vir navajala le glavna avtorja vira: Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014). 
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popustljiv starš–impulziven, jezen otrok, (2) razumevajoč starš–odprt, igriv otrok, (3) ljubeč 

starš–srečen, kompetenten otrok, (4) zaščitniški starš–lojalen otrok, (5) pretirano zaskrbljen 

starš–negotov otrok, (6) avtoritaren starš–prilagojen otrok, (7) kaznujoč starš–užaljen otrok, (8) 

nasilen starš–zastrašen otrok, (9) zanemarjajoč starš–izgubljen otrok, (10) nedosleden starš–

težaven otrok, (11) nezanesljiv starš–nestabilen otrok, (12) neodrasel starš–postaršen otrok. 

Opisani vedenjski vzorci niso tako enoznačni, saj je možnih veliko kombinacij; vzorec 

otrokovega odzivanja je odvisen tudi od njegovega temperamenta in dispozicij. Nekatere 

pogoste kombinacije starševskih vzorcev so: a) popustljiv starš, ki zanemarja: nemočen starš, 

b) starš, ki zanemarja in kaznuje: frustriran starš, c) popustljiv starš, ki kaznuje: obtožujoč starš, 

d) popustljiv in pretirano zaskrbljen starš: nejasen starš. Na osnovi interakcij in vedenjskih 

vzorcev staršev in otrok pa lahko razlikujemo med zdravimi in nezdravimi družinskimi vzorci. 

Tako na primer Brokaw in McLemore (1991, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) ter Kiesler 

(1982, v prav tam) ugotavljajo, da razvoj psihopatologije razvije vedenje, ki zajema tako 

ljubezen kot napad ali nenehno menjavanje potrditve in obtoževanj, saj protislovna sporočila 

begajo otroka. Benjamin, Rothweiler in Critchfield (2006, v prav tam) pa za zdrave vedenjske 

vzorce razumejo uravnovešeno vedenje, pri katerem starši prožno krmarijo med 

enakopravnostjo in nadzorom.  

V procesih pomoči je pomembno, da klient (družinski član) ozavesti, iz katere pozicije se 

odziva ali katero pozicijo je ponotranjil, strokovni delavec pa mu s smernicami pomaga do 

ljubeče perspektive zdravega odraslega. 

A. Kobolt (2001) meni, da je ozaveščanje odnosov v družini zgolj na ravni besednega 

svetovanja pogosto neučinkovito, saj so družine preobremenjene z družinskimi razmerami, na 

primer nezaposlenostjo, boleznijo, ali pa starši zaradi nižje stopnje izobrazbe ne zmorejo 

razumeti in slediti zahtevnejšim terapevtskim programom. Te težave so izrazitejše v družinah, 

v katerih se kaže več socialnih in vzgojnih težav.2 Pri delu s starši ter tudi z otroki in mladostniki 

je treba izvedeti, iz kakšnega okolja izhajajo3 oziroma kakšen je njihov vzorec oziroma izkustvo 

same komunikacije.  

Mnogo raziskovalnih izsledkov je pokazalo (že Watzlawick, Beavin in Jackson, 1982, v 

Kobolt, 2001), da iz primerne primarne socialne izmenjave izvira temelj zdrave psihične 

strukture posameznika in s tem primerni vedenjski vzorci. Teoretska podlaga teh trditev pa se 

črpa iz naslednjih teorij: 

                                                 
2 Te družine natančneje razložim v podpoglavju Ranljive družine. 
3 Dejavnike tveganja natančneje predstavim v podpoglavju Družine z otroki s posebnimi potrebami (Dejavniki 

tveganja) 
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̶ humanistično-etološke teorije, ki opozori na interakcije v zgodnjem razvojnem obdobju, 

zlasti interakcijo med otrokom in materjo (Thevarthen, 1982, v prav tam); 

̶ raziskovanj v psihiatriji, ki poudarjajo vlogo dobrega primarnega stika med starši in 

otrokom (Kobolt, 2001); 

̶ razvojne psihologije, ki izpostavi, da se pri otrocih, ki so imeli s strani staršev jasne 

odgovore na svoje pobude, razvije kompetentno socialno vedenje (na primer Borke, 

1971, v prav tam); 

̶ teorije socialnega učenja, ki uči, da pozitivne spodbude privedejo do razvoja vedenjskih 

strategij (Kobolt, 2001); 

̶ emancipatornega pedagoškega pristopa, ki pojasni, da smo posamezniki sposobni 

refleksij lastnega vedenja, na osnovi katerih prevzemamo posledice zanj in se tako vse 

življenje učimo (prav tam). 

Za napredek otroka je torej bistveno, da starši že v zgodnjem obdobju prepoznajo željo otrok 

po komunikaciji, torej njihovo iniciativo, besedno in nebesedno nanjo odgovorijo oziroma jo 

vodijo in usmerjajo (Kobolt, 2001). 

Po Van der Berghu (1993, str. 178, v Kobolt, 2001) lahko ločimo razvoj načina interakcije 

med otroki in starši, ki je odvisen od starosti otroka – predstavljam ga v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Razvoj načina interakcije med starši in otroki 

NAČELA 

KOMUNIKACIJE 

KOMUNIKACIJSKI 

VZORCI 
KOMUNIKACIJSKI ELEMENTI 

1.  

Iniciativa in 

sprejetje iniciative 

(starost 0–6 let) 

Biti pozoren 

Obrniti se k otroku, pogledati ga, prijazna intonacija, prijazen 

izraz obraza, očesni stik, obrniti se k otroku, prijazna 

naravnanost 

Vživeti se Participirati, spodbujati, poimenovati, prikimati, potrjevati 

2.  

Izmenjava v skupini 

(od 6 let naprej) 

Oblikovati skupino Vključiti se v skupino, vključiti vse člane, potrditi interakcije 

Izmenjava 

komunikacije 
Prepustiti drugim pobudo, prevzeti sam pobudo 

Sodelovanje Skupne dejavnosti, pomagati si v dejavnostih 

3.  

Diskusija 

(12 let in več) 

Oblikovati mnenja 
Povedati lastno mnenje, sprejeti tuje mnenje, izmenjevati 

stališča, preiskovati mnenja 

Dati vsebino Poimenovati vsebino, razvijati vsebino, razgovor o vsebini 

Sprejeti odločitve Predlagati, sprejeti, podati nove predloge, doseči strinjanja 

4.  

Reševanje 

konfliktov 

(16 let in več) 

Poimenovati razlike v 

mnenjih 
Preiskovati namere 

Obnoviti stik Vrniti se na stopnjo 1, 2, 3 

Oblikovati pravila 
Ugotoviti stališča 

Sprejeti pravila 

Vir: Van der Bergh (1993, str. 178, v Kobolt, 2001). 
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Razumevanje komunikacije in medsebojnih odnosov v družini nam pomaga pri načrtovanju 

najbolj ustreznih oblik pomoči pri premagovanju primanjkljajev na področju socialnih 

spretnosti OPP. Posebno pozornost je treba dati navezanosti med starši in otroki in načinu 

interakcije med njimi. 

1.2.4 Življenjska odpornost in prožnost 

F. Walsh (2008) kot preventivo ali tudi intervencijo v družinah izpostavi sodoben koncept 

rezilientnosti (angl. resilience), za katerega po V. R. Kiswarday (2014) najdemo slovenski izraz: 

koncept življenjske odpornosti in prožnosti. F. Walsh (2008) meni, da se lahko koncept 

življenjske odpornosti uporabi predvsem v družinah, ki se soočajo z resnimi življenjskimi 

izzivi, na področju razumevanja psihopatologije posameznika, naraščajoče kulturne 

raznolikosti in mnogovrstnih družinskih oblik. V svojem jedru koncept obsega močne točke v 

kontekstu stresnih dogodkov in prožnost v različnih življenjskih okoliščinah. »Življenjska 

odpornost« pomeni sposobnost, da prenesemo življenjske izzive, ki jih zaznavamo kot moteče, 

in nanje odreagiramo z več moči, viri rešitev in pozitivnim prilagajanjem. Predstavlja 

raznovrstne dejavnike tveganja in varovalne dejavnike v razsežnosti časa, ki so izid 

medsebojnega vplivanja posameznikove narave, družinskih in širših sociokulturnih okoliščin. 

Ključna značilnost življenjsko odpornih in prožnih družin je, da so zaradi svojih preizkušenj v 

preteklosti postale trdnejše in močnejše v svojih nadaljnjih življenjskih situacijah oziroma 

izzivih. Krize, ki jih posamezniki prestanejo, pomenijo nekakšen klic prebuditve oziroma 

preusmeritev na stvari, ki so zares pomembne, pa tudi razvoj novih sposobnosti; lahko 

postanejo celo priložnost za večje investiranje v pomembnejše in bolj cenjene odnose. F. Walsh 

(2016) pojasni, da s konceptom življenjske prožnosti ponudimo drugačen pogled na travme ali 

zlorabe iz otroštva, ki naj bi uničile vse naše nadaljnje življenje. Številne raziskave so namreč 

pokazale, da več kot polovica posameznikov, ki so v svojem otroštvu doživljali zlorabe, niso 

postali zlorabljajoči starši (Kaufman in Zigler, 1987, v prav tam).  

Nekaj bistvenih raziskav, ki so ugotavljale vzroke za pozitivne življenjske izide oziroma 

življenjsko prožnost, po F. Walsh (2016) povzemam v nadaljevanju: 

o Rutter (1987, v prav tam) navaja, da k uspešnemu razvoju življenjske prožnosti 

pripomoreta brezskrben temperament in višja inteligentnost, še posebej pa zaupanje 

vase in v svoje sposobnosti (dobra samopodoba in samoučinkovitost), ohranjanje upanja 

in osebnega nadzora; 
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o Maddi (2002, v prav tam) ugotavlja, da na trdnost posameznikov vplivajo naslednje 

značilnosti: (1) prepričanje, da lahko nadzorujejo ali vplivajo na dogodke v svojih 

izkušnjah, (2) sposobnost občutenja, da so globoko vpleteni ali zavezani dejavnostim v 

svojih življenjih, in (3) pričakovanje sprememb kot navdušenje nad izzivi, ki bodo 

pripomogli k nadaljnjemu razvoju; 

o Antonovsky (1998, v prav tam) je v rezultatih svoje raziskave prepoznal »občutek za 

skladnost«, ki pomeni prepričanje, da so življenjski izzivi razumljivi in obvladljivi; 

o Werner in Smith (2001, v prav tam) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so se mladi, ki so 

imeli optimistični občutek, da zmorejo premagovati težave in nadzorovati svojo usodo, 

lažje spopadali s problemi; prek občutkov upanja so pridobili sposobnosti in odnose za 

izgradnjo boljšega življenja; 

o Murphy (1987, v prav tam) prav tako prepoznava optimistično naravnanost 

posameznika, ki ga aktivira k iskanju rešitev in virov moči do uspeha; 

o Taylor (1989, v prav tam) ocenjuje, da ljudje, ki imajo »pozitivne iluzije« o nerešljivih 

problemih stremijo k temu, da lažje poiščejo upanje v še tako slabih prognozah; 

o Seligman (1990, v prav tam) v svoji študiji o »naučenem optimizmu« navaja, da se 

posameznik lahko nauči brezupnega občutka in pasivnosti iz situacij, v katerih ni bil 

uspešen; zato se optimizma lahko nauči iz novih izkušenj, v katerih požanje uspehe. 

Življenjska odpornost in prožnost je za družine z otroki s posebnimi potrebami pomembna, 

saj jim omogoča lažje in hitrejše prilagajanje na nepričakovano življenjsko situacijo. Lažje 

spoprijemanje s težavami pa vpliva na boljše medsebojne odnose in več pozitivnih spodbud za 

socialno učenje. 

1.2.5 Sistemska teorija 

O. Poljšak Škraban (2002) raziskuje družino v okviru sistemske teorije, ki omogoča 

razumevanje dogajanja v družinskih sistemih. Kanton in Lehr (1976, v Poljšak Škraban, 2002) 

v družinskem dogajanju zaznavata tri sisteme, ki so: družinska enota, medosebni in osebni 

sistem. Tako bi posameznik lahko imel trojno življenje, saj bi se v vsakem sistemu pokazal 

drugačnega. Družina po tej teoriji po eni strani potrebuje stabilnost, po drugi strani pa 

spremenljivost in fleksibilnost. Prav tako v njej opazimo tako mehanizem samoodločanja kot 

mehanizem ohranjanja ravnotežja; oba mehanizma naj bi bila v ravnovesju.  

Minuchin (1974, v Poljšak Škraban, 2002) kot interakcijski stil družine loči nepovezane in 

vpletene družine. V vpleteni družini se družinski člani na spremembe pri posameznem 
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družinskem članu odzivajo zelo hitro, medtem ko se pri nepovezani ne odzovejo niti takrat, ko 

bi bilo že potrebno. Zato je za uspešno delovanje družine pomembna jasna in trdna hierarhična 

organiziranost. Mnogo avtorjev, na primer Olson s sodelavci (1989, v prav tam), M. Tomori 

(1994, v prav tam) in Brajša (1990, v prav tam), poudarjajo, da je družina najbolj na preizkusu 

ustreznih reševanj konfliktov takrat, ko je njihov otrok v obdobju pubertete. Takrat se najbolj 

pokaže, kako so starši sami predelali teme, kot so spolnost, agresivnost, avtoriteta in 

neodvisnost. Prav tako se pokažejo trdnost zakonskih odnosov, sposobnost učinkovite 

komunikacije in ohranjanje stanja, ki prispeva k osamosvajanju in hkrati ohranjanju bližine. 

Sistemska teorija kaže na pomembnost primarnega konteksta z vidika hierarhične 

organiziranosti, stabilnosti, ohranjanja ravnotežja, medsebojne odvisnosti in hkrati možnosti za 

razvoj samoodločanja in neodvisnosti. 

1.2.6 Življenjski cikel družine 

Vsaka družina vsebuje svojstven družinski cikel sprememb in dogajanj, vsak posameznik v 

njej pa prav tako. Pogostokrat življenjski cikel zaznamujejo nepredvideni dogodki, kot je 

kronična bolezen ali rojstvo drugačnega otroka. Velik vpliv ima tudi morebitna brezposelnost 

staršev ali pa neučinkovito uravnavanje ravnotežja med domom in službo. 

Rolland (1987) oblikuje konceptualni delovni okvir razumevanja družine skozi perspektivo 

kronične bolezni, družinskega življenjskega cikla in posameznika v njem (kako se sooča z 

lastnim razvojem in družinskimi izzivi). Meni, da se vsaka družina sooča z naštetimi tremi 

elementi, ki kažejo na bio-psiho-socialno razumevanje družine skozi čas. V treh osnovnih fazah 

bolezni (kriza, kronična faza, zaključna faza) se družinski člani soočajo z raznimi nalogami, kot 

je privajanje na simptome bolezni, strokovni negovalni tim ali nezmožnost opravljanja že 

ustaljenih vsakodnevnih nalog; posamezniki so tudi izjemno ranljivi, soočajo se z osmišljanjem 

vsega dogajanja in se prilagajajo novi situaciji. Časovni oziroma zgodovinski pogled na družino 

pokaže, katero preizkušnjo bolezni že poznajo in se nanjo odzivajo trdneje in fleksibilneje, 

medtem ko na nove izkušnje bolezni lahko odreagirajo popolnoma drugače.  

Hoffman (1980, v Rolland, 1987), Beavers in Voeller (1983, v Rolland, 1987) ter Levinson 

(1986, v Rolland, 1987) so postavili temelje za razumevanje življenjskega cikla družine in 

posameznih družinskih članov skozi časovni pogled dveh obdobij:  

a) obdobja izmeničnih prehodov;  

b) obdobja gradnje/vzdrževanja življenjskih struktur.  

Po Rollandu (1987) sta lahko obe vrsti obdobij v svoji naravi centripetalni ali centrifugalni. 
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V primeru kronične bolezni centripetalne sile povlečejo posameznike v družinski sistem, 

podobno kot v modelih razumevanja družinskega razvoja rojstvo otroka pomeni začetek 

centripetalnega obdobja. Analogno gledano gre v prvem primeru za navajanje na bolezen, v 

drugem pa za socializacijo otroka.  

Combrinck - Graham (1985, v Rolland, 1987) opiše spiralni model družinskega 

življenjskega cikla, v katerem so obdobja bližine (centripetalnosti) in obdobja razhajanja 

(centrifugalnosti). V obdobju centripetalnosti, kot sta zgodnja povezanost in vsestranska skrb 

za otroka, so življenjske strukture posameznih članov družine in družine kot celote obrnjene v 

notranje družinsko življenje, kar pomeni, da so meje okrog družine toge, odnosi med 

družinskimi člani pa odprti z namenom, da bi izboljšali sodelovanje in usklajenost med seboj. 

Na prehodu v centrifugalno obdobje se zunanje meje družine odpro in omogočajo posameznim 

družinskim članom uresničevanje svojih ciljev zunaj družinskega okolja, kar za posameznike 

pomeni nastanek nepatološke razdalje.  

S. Campbell Clark (2000) predstavlja teorijo o ravnotežju med službo in družino. Po tej 

teoriji so pobliže predstavljeni vsakodnevni prehodi družinskih članov med službo in domom 

ter postavljanje okvirjev, ki so potrebni, da ti prehodi niso preveč frustracijski. Čustva iz sveta 

službe se namreč v svet družine hitro prenašajo in medsebojno vplivajo. Nekateri posamezniki 

si ravnotežje med obema svetovoma ustvarijo z integracijo, drugi pa s segmentacijo obeh sfer, 

saj različna svetova zadovoljujeta različne potrebe (na primer služba zadovolji potrebo po 

potrditvi, odgovornosti, dom pa po ljubezni in razdajanju). Orodje za lažje uravnoteženje 

integracije in segmentacije je komunikacija, torej pogovor o službi doma, in obratno, saj je s 

seznanjanjem drugih o obeh sferah lažje pridobiti podporo in razumevanje.  

Življenjski cikel družine in hkrati vsakega posameznika v njej poteka spontano in 

najpogosteje nenačrtovano. V procesih pomoči in podpore nam lahko uvid v določene vzorce 

ravnanj družinskih članov, še posebej ob nepričakovanih preobratih ali prehodih, ponudi možne 

načine reševanja problemov, ki pomembno vplivajo na socialno učenje OPP. 

1.3  DRUŽINE V POSTMODERNEM ČASU 

Sodobne družine se soočajo s tradicionalnimi vrednotami v postmodernem času, kar pomeni 

nove izzive pri organizaciji vsakokratne skupnosti v prostoru, času in individualnem 

biografskem poteku. Tudi v družinah z OPP se odražajo številne značilnosti postmodernega 

časa, zato tej tematiki namenjam posebno podpoglavje. 
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Po N. Ličen (2000) družina v postmoderni dobi vstopa v zunanje in notranje spremembe. 

Med zunanje spremembe avtorica prišteva zaposlovanje žensk in več poklicev za ženske na 

splošno, podaljšano življenjsko dobo, manj rojstev, podaljšan čas življenja brez otrok, 

alternativne družinske oblike in z vidika gospodarstva status družine kot »porabnika« in ne 

»proizvajalca«. Med notranje spremembe prišteva dejstvo, da se družina ponovno vrača k 

tradicionalnim vrednotam.  

G. Čačinovič - Vogrinčič (1998) pri stremljenju družine k notranjim spremembam oziroma 

demokratizaciji odnosov opazi dva sklopa socialno-psiholoških ovir: 

a) vplivi patriarhalnih norm in vrednot o ženski, ženi in družini (ženska v novo 

enakopravno vlogo vstopa z občutki ambivalentnosti, saj jo je strah pred konflikti in 

negotovostjo); 

b) dejstvo, da način komunikacije, ki zajema dogovarjanje in skupno iskanje rešitev, v 

družinah ni v navadi.  

A. Švab (2010) spremembe v sodobnih družinah razdeli na (1) področje redefinicije 

družinskega življenja in (2) področje starševstva; v nadaljevanju ju po omenjeni avtorici 

natančneje razčlenim: 

1) Na področje redefinicije družinskega življenja spadajo spremembe v obliki oziroma 

kompoziciji družine, poročne oziroma maritalne in rodnostne spremembe: 

 spremembe v obliki oziroma kompoziciji družine se kažejo v tem, da se 

zmanjšuje delež klasičnih nuklearnih družin, povečuje pa delež drugih 

družinskih skupnosti, na primer reorganiziranih, enostarševskih, istospolnih, 

razširjenih ipd. V aktualnem času razširjena družina ne pomeni le vključevanja 

sorodnikov (bodisi po vertikali (na primer stara mama) bodisi po horizontali (na 

primer brat)) v družino, temveč tudi drugih pomembnih oseb (na primer 

prijateljev, sostanovalcev); 

 poročne oziroma maritalne spremembe so povezane z zakonsko zvezo – 

zmanjšuje se število porok, kar s sociološkega vidika pomeni, da se zmanjšuje 

pomen zakonske zveze, medtem ko tisti, ki se za poroko odločijo, praviloma 

navajajo namesto družbenih bolj subjektivne razloge (na primer ljubezen). 

Pojavlja se tudi nov način skupnega družinskega življenja – življenje v tako 

imenovanih kohabitacijah, ki pomeni skupno življenje družine, kjer starša 

ostaneta neporočena tudi po rojstvu otrok. Eden izmed dejavnikov vpliva na te 

spremembe je izenačenost zakonskih in zunajzakonskih zvez; 
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 za rodnostne spremembe je značilno, da se število otrok zmanjšuje in da se za 

otroke tako moški kot ženske odločajo pozneje v svojem življenjskem poteku. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila v Sloveniji leta 2009 

povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka 28,5 let. 

2) Na področju starševstva se odraža pluralizacija družinskih potekov – posameznik je na 

primer vključen v svojo družino in družino svojih staršev hkrati, lahko se tudi večkrat 

razveže in ponovno poroči. Prihaja do nove definicije starševstva, ko le-to ni utemeljeno 

zgolj po svoji biološki vlogi, temveč tudi socialni; socialno starševstvo se odraža 

predvsem v reorganiziranih, istospolnih, adoptivnih, rejniških in podobnih družinah.  

Morgan (1996, 1999, 2011, v Pisco Costa, 2013) se v raziskovanju sodobnih družin 

osredotoča na to, v katere rituale in interakcije so družinski člani postavljeni (na primer trenutki 

vsakdanjega življenja, specifični dogodki), saj na ta način ne pokažejo samo, kdo so, temveč s 

kakšnim namenom delujejo v dani kulturi in individualni biografiji. Po Wolinu in Benettu 

(1984, v prav tam) v družini lahko razberemo tri kategorije družinskih ritualov: (a) družinska 

praznovanja, (b) tradicije in (c) vzorec družinskih interakcij.  

Daly (1996, v Pisco Costa, 2013) meni, da je v sodobnih družinah prisotno pomanjkanje časa 

za družinske rituale, saj se posamezniki »borijo« za skupni čas zaradi mnogih obveznosti (na 

primer služba, šola). Na ta način družinski rituali lahko postajajo preprostejši, krajši ali 

popolnoma potisnjeni na stran. Po drugi strani se z daljšo življenjsko dobo poveča količina 

življenjskih izkušenj, ki lahko privede do vzpostavitve več različnih ali celo novih ritualov. Po 

Gillisu (2000, v Pisco Costa, 2013) družine zaradi pomanjkanja časa lahko celo povečajo število 

ritualov, in sicer zato, da se znova povežejo in najdejo čas za odmor. Njihov raznovrstno 

oblikovan prosti čas oblikujejo številne ideje in informacije iz okolja, ki narekujejo, kaj družine 

lahko počno skupaj. Ponudbe ne nazadnje prihajajo s komercialnega trga (božična in 

velikonočna srečanja, rojstnodnevna praznovanja, obletnice in posebni dnevi, kot so: 

valentinovo, materinski dan, očetovski dan ali dan starih staršev) in vsakodnevne uporabe 

tehnologije (pošiljanje kratkih sporočil (SMS), multimedijskih sporočil (MMS), elektronske 

pošte, elektronskih razglednic, sledenje socialnim medijem). Pleck (2000, v Pisco Costa, 2013) 

navaja, da sodobni družinski rituali povezujejo tradicijo z moderno dobo. Na primer tako, da se 

pojavljajo nove vrste zabav ob rojstnih dnevih otrok, upokojitvi, ločitvi, menarhi, 

homoseksualnih porokah, slovesnostih zavezništev. Izginjanje ali nepomembnost družinskih 

ritualov je torej le iluzija, saj jih družina potrebuje kot poseben čas za ustvarjanje svoje 

identitete in utrditev svojih vrednot. Po Kaufmanu (1997, v Pisco Costa, 2013) sodobno 

družino, ki naj bi bila krhka in ne sledljiva, vseeno lahko opazujemo prav prek teh ritualov, ki 
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povežejo tudi ločene družinske člane (na primer ločeni starši se srečajo na rojstnodnevnih 

zabavah svojih otrok).  

R. Pisco Costa (2013) je v svoji raziskavi, v kateri je želela ugotoviti značilnosti 

postmoderne družine, kvalitativno obdelala intervjuje z družinskimi člani, ki izhajajo iz ločenih 

družin z majhnimi otroki (v starosti 3–14 let). V vzorcu je zajela 30 intervjujev s posamezniki 

(15 moških in 15 žensk v povprečni starosti 38 let), ki živijo v mestu Évora na jugu Portugalske. 

Intervjuvanci so bili povprašani o dogodkih, ki so zanje posebni (na primer božična in 

rojstnodnevna slavja), o tem, kakšen pomen jim dajejo in s kakšnim ritualom jih izvajajo. 

Rezultati so nakazali tri pomembne tematske rituale: praznovanje rojstnih dni, družinske 

počitnice in praznovanje božiča. Avtorica (prav tam) je ugotovila, da se ob praznovanju rojstnih 

dni kljub ločitvi vzdržuje ritual torte, svečk in preživljanja skupnega prostega časa po želji 

otroka. Prav tako so počitnice tiste, ki zapolnjujejo potrebo po druženju in igri z otroki. Vsi trije 

opisani rituali so bili v družinah intervjuvancev zelo odvisni od faze ločitvenega postopka, 

starosti otrok, fizične oddaljenosti bivanja ločenih partnerjev, oblike »novih družin« z na primer 

mačeho ali očimom in predvsem od kakovosti odnosov med ločenima partnerjema. Rezultati 

raziskave potrjujejo, da družinski rituali sodobnim družinam dajejo priložnost, da družinski 

člani najdejo čas en za drugega, se prepustijo čustvom in sentimentalnosti. 

Sodobne družine v postmodernem času zahtevajo posebno pozornost, saj so zaradi 

sprememb v njih spremenjeni tudi hierarhični odnosi, vloge idr. Ocenjujem, da te spremembe 

vplivajo na socialno učenje OPP, ki zahtevajo dodatno prilagoditev in obveznosti družine.  

1.4  RANLJIVE DRUŽINE 

Družine otrok s posebnimi potrebami so pogosto tudi ranljive družine. Kaj pravzaprav 

pomeni ranljivost in ali lahko to lastnost posplošimo, predstavljam v nadaljevanju. Strokovnjaki 

lahko z usposobljenostjo in pozitivno držo pripomoremo, da na ranljivost odgovorimo s 

podporo in jo na ta način zmanjšamo. 

Ranljive družine imajo manj priložnosti za ugodne življenjske poteke, zato je družba še 

toliko bolj odgovorna, da naredi vse za njihovo čim boljšo socialno umeščenost (Feetham in 

Deatrick, 2002). Po Ashu (1995, v Feetham in Deatrick, 2002) je ranljivost dinamični proces 

interakcij dejavnikov tveganja na individualni, družinski in družbeni ravni, ki predpostavljajo 

takojšnje ali postopno možno tveganje za negativne psihološke, fizične, socialne ali razvojne 

izide. Ranljive skupine so med drugim lahko tudi manjšine, priseljenci, begunci, ženske in 
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družine, ki živijo v revščini; vsekakor so to opredelitve, ki so odvisne od družinskega, 

kulturnega in družbenega konteksta (Feetham in Deatrick, 2002).  

Sharlin in Shamai (2000) se z uporabljeno terminologijo »ranljive družine« strinjata, 

medtem ko imata P. Bauer in C. Wiezorek (2016) pomisleke, da se s takšno posplošeno 

opredelitvijo lahko spregledajo raznolikost družin, njihove individualne posebnosti in pravice 

otroka.  

P. Bauer in C. Wiezorek (2016) analizirata konkreten primer dela socialne delavke z družino 

v stiski, v kateri je ogrožena blaginja otroka. Podatke o opažanjih in refleksijah o delu v družini 

je pridobivala študentka Univerze v Jeni v času svoje delovne prakse. Dobljeno dokumentirano 

gradivo je bilo kvalitativno obdelano v raziskovalni skupini, ki se je že dalj časa profesionalno 

ukvarjala s temami o pedagoški praksi v družini. Rezultati študije primera so pokazali, da se je 

ranljivost družine paradoksalno povečala, ko je vanjo vstopila socialna delavka, ki je 

moralizirala in kategorizirala materino ravnanje. S svojim pristopom je opredeljevala, kaj ni 

normalno v družini in kakšna je mati, spregledala pa je njeno sodelovanje in željo po 

stabilizaciji družinskega življenja. Na ta način se je »rana« matere (krivda, da ni uspešna v 

družinskem življenju) še povečala. Avtorici (prav tam) raziskavo skleneta z ugotovitvijo, da je 

v družinah treba videti možnosti podpore v vsaki njihovi svojstveni življenjski situaciji (na 

primer socio-ekonomski položaj, kulturo ozadje, raznolikost družinskih oblik) in kategorizacijo 

»ranljivosti« uporabiti le v specifičnih primerih na osnovi življenjskega konteksta. Po 

Hildenbrandu (2011, v prav tam) s takšnim senzibilnim in v primer usmerjenim pristopom 

pripomoremo k temu, da naše interveniranje ne pusti paradoksalnih učinkov.  

Na podoben senzibilen, kreativen in inovativen pristop do ranljivih družin opozorijo tudi N. 

Turnšek, O. Poljšak Škraban, Š. Razpotnik in J. Rapuš Pavel (2016) na osnovi obsežnejše 

kvalitativne študije ranljivih družin v okviru predšolske vzgoje. Avtorice (prav tam) so podatke 

zbirale z delno strukturiranimi intervjuji z različnimi strokovnimi delavci, zaposlenimi v vrtcu, 

in s starši predšolskih otrok, ki izhajajo iz ranljivih družin: 

 v intervjujih s starši sta prišli v ospredje dve temi: »pošiljanje od vrat do vrat« in 

»prilagodljivost«. Tema »od vrat do vrat« ponazarja strokovnjake in institucije, ki se z 

družinami ukvarjajo nepovezano in na standarden način, medtem ko lahko z 

nestandardnimi metodami postanejo uspešnejši. Tema »prilagodljivosti« pomeni, da naj 

strokovnjaki ponudijo bolj praktične in konkretnejše možne oblike rešitev in podpor; 

 strokovnjaki so v intervjujih ponudili odgovore, ki jih lahko povežemo v teme »nemoč, 

nekompetenca, pomanjkanje informacij« na eni strani in »moč, inovativnost, 

senzibilnost« na drugi strani. V raziskavi sta bili zaznani obe perspektivi, medtem ko se 
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je potrdila ugotovitev Bouwkampa in S. Bouwkamp (2014, v prav tam), da strokovnjaki, 

ki združujejo angažiran, strukturiran in dejaven pristop s pozitivno osebno držo, 

ustvarjajo boljše delovne odnose in dosegajo boljše rezultate kot strokovnjaki, ki so 

pasivni in nedostopni. 

N. Turnšek idr. (2016) raziskavo sklenejo z mislijo, da je treba pri delu z ranljivimi 

družinami delovati sodelovalno in v okviru življenjskega konteksta, tako da se nove rešitve 

oblikujejo skupaj z družino. To pomeni, da je treba biti pripravljen družini prisluhniti in 

oblikovati v dialog usmerjen pristop. 

A. T. Melo in M. Alarcão (2011) uporabljata termin »družine s številnimi izzivi«, Madsen 

(2007) »družine s številnimi stresi«, F. Walsh (2006) pa »družine s številnimi problemi«. 

Skupno tem družinam je, da se mnoge izmed njih soočajo s številnimi težavami, ki so pogosto 

povezane s težkimi življenjskimi okoliščinami, na primer srečujejo se z revščino, doživljajo 

stisko v bolezni, odvisnosti, nasilju (Melo in Alarcão, 2011).  

T. Kodele in N. Mešl (2016) opišeta socialno delo z družinami s številnimi izzivi v okviru 

akcijsko-raziskovalnega projekta Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih 

sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja, predvsem z vidika vloge, 

ki ga je v projektu imela Fakulteta za socialno delo. Rezultati projekta so pomembni, ker kažejo 

na pragmatične spremembe tudi v praksi, v kateri smo strokovnjaki kot gostje, soustvarjalci in 

spoštljivi zavezniki družine, družinski člani pa delujejo kot eksperti svojih individualnih 

življenjskih zgodb. V projektu so bile zajete predvsem družine, ki izhajajo iz drugačnega 

kulturnega in jezikovnega ozadja. Potekal je v okviru Norveškega finančnega mehanizma 

2009–2014. V njem je sodelovala Univerza v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta 

za šport in Zdravstvena fakulteta) skupaj z dvema partnerjema: Norges Teknisk-

Naturvitenskapelige Universitet iz Norveške in Zvezo prijateljev mladine Moste Polje. V 

projektu so sledili dvema glavnima ciljema: izobraževanje strokovnjakov za delo na področjih 

sodelujočih fakultet in podpora družinam v skupnosti. Na Fakulteti za socialno delo so 

študentke, ki so bile v študijskem letu 2014/2015 vpisane na magistrski program Socialno delo 

z družino, v okviru predmeta Praktikum imele možnost opravljanja prakse v okviru omenjenega 

projekta. Za tovrstno sodelovanje se je odločilo 20 študentk; vsaka je stopila v stik z najmanj 

eno družino, s katero je vzpostavila izvirni delovni projekt pomoči v okvirnem času enega 

študijskega leta. Študentke so med letom kontinuirano sodelovale z 22 družinami. Avtorici 

(prav tam) razčlenita ugotovitve, ki sta jih dobili po teoretičnem poznavanju družin s številnimi 

izzivi in kvalitativni analizi podatkov iz opisanega projekta: 
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 pri sodelovanju z družinami s številnimi izzivi moramo vzdržati negotovost 

soustvarjanja, biti usmerjeni v krepitev moči družinskih članov in oblikovati izviren 

projekt pomoči za vsako družino. Najučinkovitejši projekt pomoči sega tudi v vire 

skupnosti, na primer šole, centre za socialno delo (Čačinovič Vogrinčič, 2006, v prav 

tam); 

 koncept družinske odpornosti je v družinah prepoznan kot vztrajnost in borbenost kljub 

težavam (to potrjujejo tudi viri, kot so F. Walsh (2003, v prav tam), N. Mešl (2013, v 

prav tam), Moore (2014, v prav tam)). Po F. Walsh (2003, 2006, v prav tam) se 

družinska odpornost izraža v treh dimenzijah: v družinskem sistemu prepričanj, 

družinskih organizacijskih in komunikacijskih vzorcih; 

 za družine je sodelovalno partnerstvo nova izkušnja sodelovanja v vlogi sogovornikov; 

 družine s številnimi izzivi, ki so bile vključene v projekt, so se soočale s številnimi 

kompleksnimi psihosocialnimi problemi: vsem je bila skupna revščina, večina se je iz 

različnih razlogov znašla v hudi finančni in stanovanjski stiski, starši so bili večinoma 

brezposelni, skoraj v vseh družinah so bile prisotne učne težave otrok, v nekaterih pa 

tudi vzgojne težave itd. Zaradi kompleksnih problemov so bili družinski člani pogosto 

preobremenjeni, v slabih medsebojnih odnosih in šibki socialni mreži z okoljem; 

 študentke so med sodelovanjem z družinami ugotavljale, da je odnos, ki so ga 

vzpostavile z družinskimi člani, pomembno prispeval k uspešnosti procesa pomoči, kar 

potrjujejo tudi ugotovitve drugih raziskav, na primer Vriesa in Bouwkampa (1995, v 

prav tam) ter Lamberta in Barleyja (2001, v prav tam). Poleg vztrajnosti socialne 

delavke k razvijanju odnosa z družino prispevata tudi njena osebna zavzetost in osebna 

udeleženost v pogovoru; 

 pomoč na domovih družin prispeva k večji sproščenosti družin in vzpostavitvi 

posebnega stika med socialno delavko in družino (izkušnje projekta in tudi po Madsenu 

(2007, v prav tam)); 

Avtorici T. Kodele in N. Mešl (2016) svoje ugotovitve strneta v zaključek, da sodelovanje z 

družinami s številnimi izzivi prinaša tveganje in negotovosti, vendar se v tej novi paradigmi 

porajata dragocena izkušnja sodelovanja in priložnost ustvarjanja novega, kar skupaj privede 

do učinkovitih želenih izidov. 

J. Starčević, B. Dimitrijević in S. Macura Milovanović (2016) predstavljajo primer 

sodelovanja med šolami in romskimi družinami v Srbiji. Romske družine se soočajo z izzivi 

zaradi svoje drugačnosti, prav tako pa so v izziv strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju. 
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Srbija je vzpostavila novo edukacijsko politiko: ukrep vpeljave pedagoških asistentov s ciljem, 

da bi se sodelovanje med šolo in romskimi družinami izboljšalo. Avtorice (prav tam) opišejo, 

da segregacija teh družin in slabše spodbujanje komunikacije s starši pomenita pedagoškim 

asistentom oviro in je zato treba delovati skozi novo paradigmo boljšega razumevanja 

medkulturnih razlik, konkretneje z boljšo medkulturno občutljivostjo in medkulturno 

kompetenco. Pedagoškim asistentom in učiteljem svetujejo, naj delujejo čim bolj angažirano 

ter poskušajo zmanjševati nevarnosti in izzive. 

U. Lochs (2016) se pri svojih ugotovitvah nanaša na svojo empirično raziskavo iz leta 2014 

(Lochs, 2014, v prav tam), ki jo je opravila v Avstriji in Nemčiji z družinami, v katerih so bili 

otroci stari manj kot šest let, s starši duševnimi bolniki, cela družina pa je bila spremljana v 

okviru socialnih podpornih oblik. Podatke je zbirala na vzorcu dveh družin v Avstriji in dveh 

družin v Nemčiji, ki jih je opazovala pri vseh oblikah intervencij (na primer pri telefonskih 

pogovorih z njimi, pri obiskih na domu). Po hermenevtični obdelavi podatkov je ugotovila, da 

so otroci duševno bolnih staršev socialno izključeni že v otroštvu, saj se zgodnja socializacija 

začne že zelo zgodaj, družina pa nima dovolj vzgojnih momentov, vodenja in čustvene 

stabilnosti. Otroci tako že zgodaj pokažejo težave v socialnih spretnostih, na primer težje se 

prilagajajo na nove okoliščine. Analizirane družine so se soočale s tem, da so že starši v svojem 

otroštvu doživljali travme in so se njihove duševne nestabilnosti ali bolezni razvile prek reakcije 

na tovrstne dogodke4. Duševne težave so nato prenesli na svoje otroke, saj so postali nagnjeni 

bodisi k samomoru bodisi k odvisnosti od alkohola, kar je postalo travmatično za novo 

generacijo. Izkazalo se je, da te družine potrebujejo multigeneracijske podporne oblike pomoči. 

Avtorica (prav tam) svetuje, da kljub temu, da so nekateri otroci oddani v rejniške družine, ta 

pomoč ne sme izostati, saj so takrat še vedno del svojih staršev oziroma s seboj prenašajo 

doživljanje svojega doma. Posebno pozornost potrebujejo tudi otroci v obdobju odraščanja, saj 

se starši takrat soočajo z »izgubo« otroka in jim to povzroča nove grožnje in strahove; v 

tovrstnih situacijah potrebujejo razlago odraščanja svojega otroka v jeziku, ki ga razumejo in 

jim je blizu. U. Lochs (2016) nam torej sporoča, da je treba za te družine poskrbeti na mnogih 

nivojih (multigeneracijsko), predvsem je treba zaščititi pravice otrok do čustveno mirnega 

odraščanja v skladu z možnostmi njihovega razvojnega obdobja. 

K. Lena (2016) analizira družine, ki so obremenjene s številnimi dejavniki tveganja (na 

primer odsotnost očeta, dvotirna vzgoja) in zato postanejo ranljive. V svoji kvalitativni 

raziskavi je opravila multiplo študijo primera na vzorcu treh družin, ki so bile deležne raznolikih 

                                                 
4 Dejavniki tveganja so podrobneje predstavljeni v naslednjem podpoglavju. 
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podpor na enem izmed centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD). Na osnovi analize 

dokumentacije CSD o delu z družinami (zapisi pogovorov, ocene drugih ustanov, dogovori, 

opažanja in zaznamki strokovnih delavcev idr.) je razpoznavala kronološka dogajanja v družini, 

ko vanjo vstopa CSD kot podporni element. Opazovala je tudi odzive družinskih članov na 

tovrstno podporo. Rezultati raziskave so med drugim naslednji: 

 skupne značilnosti družin, ki so bile vključene v raziskavo, so na primer bile: 

obremenjenost s številnimi problemi, zaprt družinski sistem, proces navezovanje poteka 

v smeri nevarne, odklonilne navezanosti, neučinkoviti načini reševanja konfliktov, 

impulzivno, uporniško in agresivno vedenje otroka na zahteve, nizka samopodoba 

otroka, negotovost in nedoslednost pri starših; 

 procese podpor sprožijo izstopajoča (družbeno moteča) vedenja in se začnejo po uradni 

dolžnosti, v kritičnih situacijah. Podpora je usmerjena v družino/otroka kot problem in 

v odpravljanje neprilagojenega vedenja posameznika, da bi se prilagodil sistemu, 

temelji pa na zunanji motivaciji (stopnjevanju pritiskov). Družinski člani niso udeleženi 

v procesu definiranja težav in iskanja rešitev. 

Avtorica (prav tam) na osnovi rezultatov svetuje, da bi bilo potrebno takšnim družinam 

pravočasno omogočiti podporo v obliki preventivnih dejavnosti, bodisi zdravstva, šolstva in/ali 

socialnega varstva. Še najbolje s pomočjo skupnih programov vseh treh področij. Na ta način 

bi se realizirali različni teoretični koncepti. Na primer koncept Fedelija (2014, v prav tam), ki 

pravi, da so pri dinamiki nasilja med starši in otroki interaktivno prepleteni biološki, okoljski, 

psihološki in socialni dejavniki. Tudi koncept usmerjenosti v življenjski prostor H. Thierscha 

(1995, v prav tam), da bi družine dobile primerne podpore v svojih skupnostih – v prostorih, 

kjer živijo. Viri kažejo, da ima okolje in strokovnjaki, ki vstopajo k družinam z otroki s 

posebnimi potrebami, veliko vlogo pri tem, kako bo družina uspešna pri socialnem učenju 

otrok. Načini premagovanja stisk in reševanje notranjih in zunanjih konfliktov v družini, otroku 

postane model reševanja problemov.  

V naslednjem poglavju podrobneje predstavim značilnosti družin z otroki s posebnimi 

potrebami, med drugim dejavnike tveganja, ki sem se jih delno dotaknila že v tem poglavju, saj 

se ravno v tveganih in težavnih okoliščinah oblikuje ranljivost in tudi duševne težave pri 

otrocih. 
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1.5  DRUŽINE Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Podpoglavje sem razdelila v tri tematike: (1) terminologija PP, (2) viri moči in vloga 

sorojencev in (3) dejavniki tveganja. Terminologijo PP predstavljam kot razmislek o tem, da je 

PP težko definirati, kar kaže tudi neenotnost opredelitev v različnih okoljih (državah). Viri moči 

družin so odvisni od mnogih dejavnikov. Med njimi so socialne, psihološke, izobrazbene, 

ekonomske, a tudi individualne značilnosti družinskih članov. Pomemben dejavnik virov je 

kakovost medsebojnih odnosov družinskih članov in socialni kapital družine. V odnose so 

vpleteni tudi otroci s PP in njihovi sorojenci, ki, če so starejši, pogosto prevzamejo določene 

skrbi in nego zanje.  

V tretjem delu podpoglavja naslavljam dejavnike tveganja, ki pogosto privedejo do stisk, 

problemov, izzivov, pa tudi duševnih težav v družini. Dejavniki tveganih okoliščin so na primer 

revščina, duševna bolezen staršev, brezposelnost staršev in/ali drugih družinskih članov. 

Družine, ki so bile vključene v akcijsko raziskavo pričujoče disertacije, so pretežno živele v 

tveganih okoliščinah, kar je zmanjšalo možnosti za pozitivne spodbude v socialnem razvoju 

njihovih otrok. 

1.5.1 Terminologija: posebne, dodatne, učne potrebe 

Termin »družine z otroki s posebnimi potrebami« se najbolj približa družinam, ki so 

podobne drugim sodobnim družinam. Vsaka takšna družina se v dani življenjski situaciji in 

okolju na svoj način sooči s tem, da se je rodil OPP. Katere PP otrok ima, je odvisno od težav, 

bolezni ali motenj. 

 Slovenska zakonodaja o OPP, natančneje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju ZUOPP-1),5 za »otroke s posebnimi potrebami« opredeljuje otroke z motnjami 

v duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe 

in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, 

dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v 

nadaljevanju PPPU), otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami (v nadaljevanju ČVM).  

Bela knjiga (2011) med drugim podaja smernice za poimenovanje OPP v predšolskem 

obdobju, na primer: 

                                                 
5 Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP, neuradno prečiščeno besedilo, pridobljeno 

s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065
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̶ za otroke v starosti do 3 let se predlaga uvedba skupine otrok z imenom: otroci s 

pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja (ta skupina naj bi nadomestila vse 

druge skupine OPP); če je v tem obdobju motnja, ovira ali primanjkljaj že prepoznana, 

se tudi to zapiše v odločbo o usmeritvi; 

̶ za otroke v starosti 3–6 let se predlagajo poimenovanja skupin: otroci s slepoto in 

slabovidnostjo, otroci z gluhoto in naglušnostjo, otroci z gibalno oviranostjo, otroci z 

dolgotrajno boleznijo, otroci z motnjami v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi 

motnjami. 

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB, upoštevajoč spremembe od 25/08 do 55/17) v 

8. členu določa, da so OPP opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje OPP. ZUOPP-1 (2011) 

pri opredelitvi skupin OPP ne upošteva smernic Bele knjige (2011), saj še ne upošteva razlik v 

poimenovanju glede na starostna obdobja. 

Dauncey (2016) navaja, da termin »dodatne učne potrebe« dobro zamenjuje prejšnji termin 

»posebne edukacijske potrebe«, saj nakazuje potrebno podporo, pomoč in individualne 

razvojne načrte za otroke v kontinuirani časovni osi, tudi na prehodu iz šole v zaposlovanje (v 

te načrte naj bi bili vključeni starši, lokalne skupnosti in druge agencije, šole pa naj bi nudile 

širšo podporo, tudi na primer osnovno zdravstveno oskrbo). Podobna skrb za »prehod mladih s 

posebnimi potrebami« se v Sloveniji v aktualnem času oblikuje prek projekta Razvoj in 

izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. S celostnim pristopom in 

sistematičnimi projektnimi vsebinami želijo vplivati na večjo socialno vključenost mladih s PP 

ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017). 

Termin »otroci z dodatnimi potrebami« se na novo v različnih pomenih uveljavlja v 

nekaterih državah, kot sta Wales in Škotska (Dauncey, 2016).  

Termin »dodatne podporne potrebe« pozna Škotska, vendar je v njenem pogledu ta termin 

širši – zajema vse otroke, ki potrebujejo kakršnokoli dodatno skrb (na primer otroci iz 

večjezikovnih družin, otroci s težavami v obvladovanju jeze), kar pomeni, da imajo prav vsi 

otroci pravico do dodatne skrbi in podpore v danem socialnem kontekstu (Scottish Government, 

2010).  

Slovenija je ena izmed tridesetih držav članic Evropske agencije za PP in inkluzivno vzgojo 

in izobraževanje (angl. European Agency for Special Needs and Inclusive Education). 

Zagovarja stališče, da vzgoja in izobraževanje učencev s PP sicer še nima enotne posplošene 

definicije v vseh državah (obstajajo definicije, kot so posebne edukacijske potrebe, posebna 

edukacija, inkluzija, enake možnosti), vendar pa ima skupno vizijo, da imajo vsi učenci, ne 
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glede na starost, smiselne in visokokakovostne možnosti vzgoje in izobraževanja tako v lokalni 

skupnosti kot med prijatelji in vrstniki (Watkins, 2017).  

V nadaljevanju bom uporabljala termin družine z OPP oziroma termin, ki ga uporabljajo tudi 

avtorji v navedenih raziskavah. Opisani termini imajo več podobnosti kot razlik, saj vsi 

opozarjajo, da tako družba kot strokovnjaki namenjamo pozornost in skrb vsakemu otroku, ki 

potrebuje pomoč in podporo, ne glede na izvor in razlog njegovih PP. 

Osredotočenost na PP otroka je pomembna takrat, ko raziskujemo, na katerih področjih 

socialnih spretnosti otrok potrebuje pomoč. Vendar je za učinkovito premagovanje 

primanjkljajev pomembno spoznati tudi vire moči tako otroka kot celotne družine. 

1.5.2 Viri moči in vloga sorojencev 

Zanimajo me predvsem pozitivni izidi in viri moči družin, v katerih se rodi otrok s PP. 

Analizirala bom raziskave K. Strohm (2002), A. Trtnik (2007), G. Gantar (2009), P. Restoux 

(2010), N. Sagadin (2013), U. Sreš (2014), M. Petrič (2016), S. Gruden (2004) in T. Skerlep 

(2016). Zavedam pa se, da ima vsaka družina svoj vir moči, kar se bo pokazalo v empiričnem 

delu disertacije, kjer se bom posvetila vsaki družini kot individuumu zase. Vsaka družina gre 

skozi faze bolečine in potrebnega sprejemanja drugačnih življenjskih izidov kot so bili 

pričakovani. Poznavanje le-teh lahko strokovnjakom olajša razumevanje družine, kar je ključno 

za osredotočanje na otroka in iskanje možnih pomoči in podpor zanj. V nekaterih družinah 

starševsko vlogo prevzamejo tudi sorojenci, kar je lahko težavno ali pa tudi nov izziv in 

spodbuda. 

K. Strohm (2002) je bila sama sorojenka OPP, in sicer je imela sestro s cerebralno paralizo. 

Oblikovala je spletno stran (Siblings Australia; http://www.siblingsaustralia.org.au/), na kateri 

nudi možnost izmenjave podobnih izkušenj ter svetovanje in pomoč sorojencem in družinam 

OPP. Na osnovi mnogih delavnic po Avstraliji in podpore družinam z OPP o sorojencih OPP 

pojasnjuje, da so pogosto postavljeni v stiske, ki puščajo posledice na njihovi samopodobi, 

samozavesti ter tudi na duševnem in čustvenem področju v odrasli dobi. Strne nekaj njihovih 

ključnih občutkov: 

a) občutek izolacije, saj se počutijo drugačne od vrstnikov; 

b) občutek, da ne dobivajo zadostne mere pozornosti svojih bližnjih;  

c) občutek, da morajo dajati čustveno oporo svojim staršem; 

d) občutek jeze, če je sorojencu s PP dovoljeno kršiti pravila, njim samim pa ne; 

e) občutek strahu, kadar je sorojenec s PP v kriznem stanju (na primer v bolnišnici); 
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f) občutek žalosti zaradi težav, ki jih ima sorojenec s PP; 

g) občutek, da morajo biti popolni ali vsaj uspešni, da bi si pridobili pozornost;  

h) občutek krivde, ker so oni sami zdravi.  

K. Strohm (prav tam) pojasni, da je stiska pogosto vzrok, da se sorojenec OPP težko loči 

od svoje družine oziroma se osamosvoji, saj ga skrbi prihodnost sorojenca s PP (kdo bo skrbel 

zanj, če starši ne bodo mogli). Zato se včasih zgodi, da se sorojenec zelo oddalji in od družine 

zbeži. Druge posledice, ki so možne, so lahko, da se sorojenec potegne vase, postane pretirano 

skrben do drugih, zapade v depresijo zaradi lastne nemoči ali ima tudi sam težave v socialnih 

spretnostih. A nekateri sorojenci OPP reagirajo pozitivno, postanejo trdnejši v svojih 

življenjskih preizkušnjah in ponosni na uspehe sorojenca s PP. Na negativno ali pozitivno 

zaznavanje in reakcijo sorojenca odločilno vplivajo: (a) njegova osebnost in temperament ter 

(b) narava interakcij, ki jih ima z OPP, starši, razširjeno družino, prijatelji, šolo, vrstniki in 

skupnostjo.  

Starši lahko sebi in sorojencem pomagajo tako, da si v okolju poiščejo dovolj dobre socialne 

mreže podpor (od staršev, prijateljev), pa tudi zadostno mero strokovnih in praktičnih napotkov. 

Pomembno je, da se sorojencem OPP nudi dovolj možnosti podpore na vseh področjih (dom, 

šola, vrstniki, posebne podporne skupine sorojencem OPP) ter se jih vključuje v informacije in 

odločanje o OPP. Prav tako je zanje pomembno, da se naučijo z OPP komunicirati, izraziti tako 

pozitivne kot negativne občutke, saj tako postajajo kljub tej drugačni izkušnji samostojni 

(Strohm, 2002).  

A. Trtnik (2007) ima za teoretsko osnovo razumevanja družin z OPP tri teorije:  

a) ekološko-sociološko teorijo (Baker in Donelly, 2001, v prav tam): posameznik in vplivi 

okolja so soodvisni;  

b) teorijo družinskega sistema (Minuchin, 1988, v prav tam): težave enega družinskega 

člana vplivajo na druge družinske člane; 

c) teorijo osebnih konstruktov psihologa Georga Kellyja (Davis, 1998, v prav tam): v 

vsakem posamezniku se odvija proces konstruiranja teorije oziroma modela o svetu 

zato, da bi lahko napovedali dogodke; vsak si na osnovi izkušenj osebne interpretacije 

(konstrukta) oblikuje nekakšne pojasnjevalne vzorce.  

Uranjek (1994, v Trtnik, 2007), Cunningham in Davis (1991, v Trtnik, 2007) ter Moses 

(1981, v Trtnik, 2007) povzemajo faze čustvovanja, skozi katere gre družina z OPP: 

1. obdobje šoka;  

2. zanikanje; 
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3. obdobje vrednostne krize (v njem starši predelujejo občutke krivde in strahove ter 

poskušajo najti čim več informacij za razumevanje posebnih potreb otroka); 

4. obdobje realne krize (starši se usmerijo v terapije in korekcije za otroka, spoznajo 

njegove realne zmožnosti – tako dogodki postanejo obvladljivejši; v to obdobje spada 

tudi ločevanje OPP od staršev, na primer vključitev OPP v neko institucijo, kar za starše 

postane razbremenilno glede njegove prihodnosti). 

G. Gantar (2009) je z enajstimi starši (desetimi materami in enim očetom) OPP, ki so 

vključeni v večinsko osnovno šolo, izvedla pogovore oziroma nestandardizirane intervjuje, 

dodala podatke iz otrokovih odločb in vse kvalitativno analizirala. Med drugim je o družinah 

OPP ugotovila, da:  

 imajo starši slabe izkušnje z natančnostjo in zavzetostjo strokovnjakov;  

 se na otrokove PP odzivajo različno, odvisno od vrste in stopnje primanjkljaja, ki ga 

otrok ima;  

 starši niso obupali nad diagnozo OPP (čeprav so občutili jezo, strah, žalost in tudi 

nemoč), temveč so takoj začeli iskati rešitve; 

 starši verjamejo, da OPP zmore dokončati šolanje, zato so se marsičemu v ta namen 

pripravljeni odpovedati; 

 za družino največkrat skrbi mati; 

 se starši zaradi otrokovega primanjkljaja ne počutijo prikrajšane; 

 so odnosi med otroki v družini pozitivni in vzajemni; 

 nekateri starši med otroki ne delajo razlik, saj menijo, da so vsi otroci enaki in 

enakovredni, spet drugi pa delajo razlike, ker menijo, da OPP potrebuje več 

pozornosti in časa kot drugi otroci; 

 starši vidijo, da OPP včasih uporabi svojo motnjo kot izgovor, vendar takrat ne 

popuščajo; 

 je socialna mreža družine z OPP najbolj razvita, ko govorimo o prijateljih in starih 

starših, medtem ko z znanci, kolegi, sosedi in sodelavci družina ni povezana; 

 starši nimajo časa zase in se o tem ne sprašujejo; 

 se je kakovost življenja družine čez čas izboljšala ali ostala enaka. 

P. Restoux (2010) pojasni, kaj se s psihološkega vidika dogaja s starši, ki izvedo, da je z 

otrokom nekaj drugače, kot so pričakovali. Ugotavlja, da ne glede na čas ali način soočenja s 

PP otroka (na primer na ultrazvočnem pregledu, ob rojstvu, ob opažanju nenavadnega 

prehranjevanja, ob opažanju učiteljice, da otrok nima dovolj koncentracije in je preveč utrujen) 
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starše zajamejo podobna občutenja bolečine, strahu, groze, krivde in/ali osamljenosti, v 

družinskih odnosih pa naenkrat odpadejo vse površinske zadeve in ostane le tisto, kar je najbolj 

resnično. Tudi brate in sestre OPP zajamejo raznoliki občutki, na primer, da so manj pomembni 

od OPP, da so mu kaj dolžni, ker so oni sami zdravi, ali da sedaj zanje ostane manj ljubezni in 

pozornosti – pogosto zaradi skrbi za sorojenca s PP prezgodaj odrastejo. »Starši in njihovi 

bližnji »padejo« v svet invalidnosti in bolezni, nenavajeni in nepripravljeni za potovanje v 

deželo intimnega trpljenja. Če pa le malo pogledamo okrog sebe, ugotovimo, da nas je večina 

že bila tam: daljni sorodnik, ki je po prometni nesreči na vozičku, dedek, ki po možganski kapi 

ne more več premikati ene strani telesa, tastova sestra, ki ima Downov sindrom …« (Restoux, 

2010, str. 37) Tako nas P. Restoux (prav tam) popelje do spoznanja, da pravzaprav PP ljudem 

niso tako tuje, kot se zdi, le da do njih ustvarjamo nekakšno varno razdaljo (morda zaradi 

sramežljivosti, nezanimanja ali nezavedanja). Družini in njenim bližjim podaja smernice, kako 

bi lahko iz tega stanja nemoči pridobili novo moč:  

̶ informacije in znanje so moč za premagovanje občutkov krivde;  

̶ izražanje svojih strahov pomaga pri sproščanju prikritih napetosti;  

̶ potrpežljivost, razumevanje in sočutje v družini pomagajo pri premagovanju bolečin ob 

pripombah ali neznosni tišini okolice;  

̶ več poslušanja in manj govorjenja bližnjih dasta družini vedeti, da so ji pripravljeni 

pomagati in da je ne jemljejo površno, temveč resno in z željo po solidarnosti; to je za 

družino veliko olajšanje vsakodnevnega življenja; 

̶ če sorodniki sorojence OPP razumejo kot navadne otroke (in ne kot »bratce in sestrice 

prizadetega otroka«), jim je to v veliko oporo; 

̶ če prijatelji znajo potrpežljivo počakati, da starši nekatere stvari sami predelajo, je to 

zanje izrednega pomena, saj se nanje lahko zanesejo; 

̶ če drugačnega otroka povabimo k mizi ali vzamemo v naročje, to za starše pomeni, da 

smo ga sprejeli, za družbo pa, da čutimo ljubezen do bližnjega in da smo se pripravljeni 

odreči predsodkom in odporom; 

̶ kadar se zgodi, da družine potrebujejo posebno pozornost, na primer, če v primeru 

izrazitih bremen stresa in izčrpanosti zapadejo v razne oblike depresije ali zakonske 

krize, se lahko obrnejo tudi na psihološka svetovanja ali psihoterapijo. 

N. Sagadin (2013) je ugotovila, da starejše raziskave (okrog leta 1970) in viri literature, ki 

so bili osnovani na patološkem modelu, govorijo bolj o negativnih posledicah, ki jih prinaša v 

družino OPP (na primer družina je bila bolj stigmatizirana). V ta čas spada tudi dejstvo, da še 

ni bilo razvitih oblik pomoči za prebroditev stisk in težav takšnih družin. Novejše raziskave so 
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zasnovane bolj pozitivno ter na novih možnostih in podpornih oblikah pomoči za stabilizacijo 

in vnovično vzpostavitev ravnovesja v družini. Dejavnika, ki pozitivno vplivata na družino z 

OPP, sta: (a) čustvena opora in razumevanje v ožji družini ter (b) pozitivni odnos družbe do 

OPP. V zadnjih 10 letih se o OPP in njihovih pravicah več govori, sprejemajo se novi dokumenti 

in o njih več piše tudi v medijih. Tudi za opise statusa in vloge sorojencev velja, da ju starejše 

raziskave opredeljujejo bolj negativno (da sorojenci doživljajo na primer krivdo), novejše (na 

primer Dale, 1996, Selingman in Darling, 1989, v Sagadin, 2013) pa ugotavljajo, da sorojenci 

postanejo zrelejši in poudarijo, da so izidi odvisni od interakcij in prilagajanja na pričakovanja 

okolja (Gallagher, Powell in Rhodes, 2006, v prav tam). N. Sagadin (2013) je v literaturi odkrila 

mnogo podobnih značilnosti sorojencev OPP kot avtorici P. Restoux (2010) in K. Strohm 

(2002), ki sem ju navedla v prejšnjih odstavkih. Dodatna ugotovitev je le, da so mnoge 

raziskave (na primer Baker et al., 2003, Floyd in Gallagher, 1997, v Sagadin, 2013) pokazale, 

da imajo starši otrok z vedenjskimi težavami več stresnih obremenitev. N. Sagadin (2013) je 

med drugim zaključila, da je za sorojence OPP najpomembneje, da dobijo dovolj informacij in 

podpore. 

U. Sreš (2014) je izvedla intervjuje s štirimi materami OPP: tri matere so imele otroka s PP 

v predšolskem obdobju, otrok ene izmed njih pa je že začel šolanje. Iz kvalitativne analize 

pogovorov je ugotovila, da so družine šle skozi težko obdobje, ko je bilo potrebno mnogo 

poguma in upanja ter prav tako dobrega timskega sodelovanja s strokovnjaki. Kljub temu so se 

člani družine med seboj povezali, nekako zbližali in znali najti tudi svetle trenutke drobnih, a 

velikih uspehov OPP, na primer nasmeh, hvaležnost. Ugotovitve so, podobno kot pri drugih 

raziskavah, pokazale in opozorile na spregledanost sorojencev OPP in na okolje, ki je še vedno 

premalo odprto za drugačne osebe. 

M. Petrič (2016) navaja, da se sorojenci OPP v splošnem situaciji prilagodijo, vendar se 

pogosteje srečujejo z izzivi in težavami večje odgovornosti v družini ter v interakcijah z vrstniki 

in okolico. Podporne oblike zanje so sicer na razpolago (avtorica našteje enake oblike kot N. 

Sagadin (2013)), vendar je njihova učinkovitost slabše empirično podprta. Predlaga podporo 

sorojencev po principih vedenjsko-kognitivne terapije in konkretne tehnike za delo. Po 

Kendallu (2012, v Petrič, 2016) vedenjsko-kognitivni model temelji na predpostavki, da so 

otrokova čustva in misli odvisna od tega, kako si dogodke interpretira oziroma razlaga, zato je 

treba vnesti tehnike, kot sta prepoznavanje čustev in samogovora (lastnih negativnih misli) ter 

prepoznavanje povezanosti misli s telesnimi odzivi in vedenjem. Lahko se vnašajo tudi tehnike 

sproščanja (Rotvejn Pajič, 2001, v prav tam), treningi asertivnosti (PractiseWise, n. d., v prav 

tam) in druge tehnike vedenjsko-kognitivne terapije. 
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S. Gruden (2004) je s štirimi sorojenci OPP (natančneje: otrok z motnjami v duševnem 

razvoju) izvedla odprte poglobljene intervjuje in jih kvalitativno analizirala. Rezultati so 

pokazali naslednje: 

 odziv sorojenca je v veliki meri odvisen od tega, kako diagnozo OPP sprejmeta starša; 

 sorojenec mora prevzeti nove naloge in del skrbi za OPP;  

 reorganizacija življenja prispeva tudi k temu, da se člani družine zbližajo (vendar to 

zahteva zadostno mero komunikacije); 

 sorojenec ima do OPP mnogokrat raznolika in tudi nasprotujoča si čustva ter ga skrbi 

prihodnost OPP. 

T. Skerlep (2016) je z delno strukturiranim vprašalnikom intervjuvala dve sorojenki OPP: 

prva je bila sestra dvojčica otroka z zmerno motnjo v duševnem razvoju, druga pa sestra otroka 

z Downovim sindromom. Na osnovi kvalitativne analize podatkov je ugotovila, da sta sorojenki 

čutili jezo, sram, krivdo in zamero, a tudi ljubezen in sprejemanje; kdaj pa kdaj sta poskrbeli za 

sestro in doživljali neprimerne in diskriminatorne odzive okolice (predvsem pri sorojenki, ki je 

imela sestro z Downovim sindromom). Rezultati kažejo tudi, da sorojenki nista imeli dovolj 

informacij, kam se lahko kot sorojenki OPP obrneta in kje lahko najdeta podporo; predvsem sta 

dobivali spodbude, da je »treba potrpeti«. Sicer pa sta že v otroštvu dobili dovolj informacij o 

tem, kakšno bolezen ima sestra, vključeni sta bili tudi v pogovorih o zdravljenju. Avtorica (prav 

tam) raziskavo zaključuje z mislijo, da bi bilo treba za sorojence OPP urediti več pomoči s 

strani specializiranih institucij. 

Viri opisujejo predvsem sorojence OPP, ki so poleg staršev lahko preobremenjeni in v stiski. 

Raziskave kažejo, da se družine lahko opolnomoči z zadostno mero informacij in podpor v 

okolju, kar doprinese k pozitivnim izidom pri spodbujanju socialnih spretnosti OPP. 

1.5.3 Dejavniki tveganja za nastanek težav v duševnem razvoju 

V raziskavah na področju dejavnikov tveganja za nastanek težav v duševnem razvoju so 

najpogosteje proučevali družine z OPP in družine z otroki z motnjami v duševnem razvoju, 

nekoliko manj pa družine z otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR).  

Raziskave dejavnikov tveganja razdelim glede na ključno področje, ki je lahko odgovorno 

za nastanek težav v duševnem razvoju, in dodam smernice za delo z družinami v praksi: 

A. Medsebojni odnosi v družini 

P. P. Rani idr. (2018) so v vzorec zajeli 124 indijskih staršev oziroma 62 otrok z lažjo, 

zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Na osnovi standardiziranih testov in vprašalnikov 
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so ugotavljali stopnjo duševne motnje otroka in funkcionalnost družin. Ugotovili so, da je 

približno polovica družin otrok z motnjami v duševnem razvoju disfunkcionalnih, medtem ko 

je disfunkcionalnost družin z otroki s tipičnim razvojem zelo nizka. Disfunkcionalnost so 

opredelili kot skupek težav v partnerskem odnosu in navezanosti v družini, pri izkazovanju 

čustev, prilagodljivosti itd. Kljub tem rezultatom je večina staršev izrazila, da imajo v družini 

dobro podporo in odnose, kar kaže na stremljenje k temu, da se kljub izzivom želijo povezati 

in najti skupne rešitve. Raziskava opozarja strokovnjake, da družine potrebujejo pomoč in 

terapijo na področju medsebojnih odnosov. 

Zeanah in P. D. Zeanah (2018) menita, da so duševne težave otrok med drugim povezane z 

zgodnjimi navezanostmi med starši in otrokom, ki so lahko za otroke stresne. Če starši pretirano 

poudarjajo šibke lastnosti otroka, lahko škodujejo njegovemu razvoju. Sheridan in Nelson 

(2018, v prav tam) iz proučevanja tovrstnih raziskav ocenjujeta, da se v zgodnjih letih skozi 

otrokove izkušnje razvijajo tudi možgani. Medtem ko je pozitivni stres lahko spodbuden, lahko 

tako imenovani toksični ali negativni stres onemogoči obtok krvi v možganih, ki so v zgodnjem 

obdobju najobčutljivejši (Middlebrooks in Audage, 2008, v prav tam). Bolj ko je otrokovo 

okolje stresno, večje je tveganje, da se razvijejo duševne težave ali motnje (Dube, Felitti, Dong, 

Giles in Anda, 2003, v prav tam). Na otrokove možgane imajo družine največji vpliv v 

zgodnjem obdobju, imenovanem občutljivo ali kritično obdobje (Knudsen, 2004, v prav tam).  

Tudi Battista Camerini in Sechi (2010) med drugim ocenjujeta, da je travmatsko okolje lahko 

odgovorno za nastanek duševne motnje. 

B. Duševno stanje staršev 

Van Loon, M. O. Van De Ven, K. T. Van Doesum, Hosman in C. L. Witeman (2015) so na 

vzorcu 112 mladostnikov s starši z duševno motnjo in 112 mladostnikov s starši brez teh motenj 

opravili anketiranje in ugotovili, da imajo mladostniki s starši z duševno motnjo večje tveganje 

za nastanek duševnih in vedenjskih težav. A rezultati kažejo tudi, da so varovalni dejavniki v 

obeh skupinah družin enaki, na primer medsebojna povezanost med člani, odprtost članov in 

družine kot celote, komunikacija in dobro vodenje mladostnikov s strani staršev. Avtorji (prav 

tam) ocenjujejo, da je te dejavnike nekoliko težje vzpostaviti v družinah, v katerih imajo starši 

sami duševne težave. Podpore, ki so usmerjene v pomoč družinam, so lahko enake za vse 

družine, je pa pričakovati, da jih bodo starši z duševno motnjo potrebovali več in pogosteje. 

Dean idr. (2010, v prav tam) in Weissman idr. (2006, v prav tam) so prišli do podobnih 

zaključkov. Tudi Battista Camerini in Sechi (2010) ter Mbwilo, Smide in C. Aarts (2010) se 

strinjajo, da so otroci, ki živijo v družinah s starši z duševnimi ali sociopatološkimi težavami, 
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izpostavljeni večjemu tveganju za nastanek duševnih motenj. Prangenberg (2002) prav tako 

soglaša s tem, a poudari, da je končni izid vseh vplivov odvisen od tega, kako otrok nanje 

odreagira, kakšna je njegova dedna zasnova in katere programe pomoči in podpore je izkusil. 

Nekatere raziskave opozarjajo, da mladostniki lahko ostanejo duševno zdravi, kljub temu da 

živijo v družini s starši z duševno motnjo (na primer Gladstone idr., 2006, v Van Loon idr., 

2015). Naraščajo namreč podpore družinam, ki poudarjajo vire moči, odpornost proti težavam 

in življenjsko prožnost (Simon idr., 2005, v Van Loon idr., 2015). 

H. C. Johnson, Renaud, D. T. Schmidt in Stanek (1998) so ugotavljali, kako družine z otroki 

z duševnimi in razvojnimi težavami dojemajo socialni delavci v Združenih državah Amerike (v 

nadaljevanju ZDA), ki jim nudijo podporo. Na vzorcu 334 socialnih delavcev so ugotovili, da 

je zelo malo socialnih delavcev imelo prijateljski odnos do teh družin in da jih je polovica imela 

stališče, da so starši krivi za motnje in negativne izide reševanja problemov otrok. Avtorji (prav 

tam) opozarjajo, da se moramo kljub temu, da so te družine drugačne zaradi drugačnih 

družinskih vlog in obveznosti, usmeriti v paradigmo, ki pravi, da je treba vsako družino spoznati 

in skupaj z njo oblikovati načrt podpore. 

C. Učinkovitost socialnih, finančnih, strokovnih in političnih podpor 

M. Schmidt Krajnc in K. Seršen (2017) sta izvedli raziskavo o kakovosti življenja slovenskih 

družin z otroki z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi motnjami. Podatke sta 

zbrali s pomočjo mednarodnega vprašalnika FQOLS – 2006. Vzorec je zajemal štiriinštirideset 

družin, raziskali sta naslednja področja kakovosti družinskega življenja: zdravje, finančno 

stanje, družinske odnose, podporo drugih oseb, podporo služb, vpliv vrednot, poklic in pripravo 

za poklic, prosti čas in rekreacijo, interakcijo s skupnostjo. Ugotovili sta, da sta v družinskih 

odnosih kljub težavam, ki jih imajo starši in otroci v vsakodnevnem življenju, prisotni moč in 

odpornost, kar potrjujejo tudi aktualne mednarodne raziskave o kakovosti družinskih odnosov 

(Čagran idr., 2011, Davis in Gavidia - Payne, 2009, Heiman, 2002, v prav tam). Njuni rezultati 

o podpori, ki jo družini nudijo druge osebe, še posebej javne službe, žal niso tako spodbudni. 

Analize podatkov so pokazale, da družine živijo nekoliko odmaknjene od socialnega življenja, 

so pasivne ali časovno omejene pri iskanju virov zunanjih podpor, kar zmanjšuje kakovost 

življenja. Mnogo družin navaja delno ali pa celotno odsotnost življenjske in čustvene podpore 

sorodnikov, prijateljev, sosedov. Podatki o podporah javnih služb kažejo, da te bodisi niso 

dovolj dostopne ali ne obstajajo v njihovem okolju. Kritični komentarji staršev nakazujejo, da 

imajo službe raznih storitev pomoči premalo informacij ter da je iskanje pomoči in podpore 

preveč kompleksno. Raziskava podaja smernice oziroma predloge, da je treba družinam z otroki 
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z motnjami v duševnem razvoju in drugimi razvojnimi motnjami nuditi dovolj intenzivne 

podporne programe usposobljenega strokovnega tima, hkrati pa nameniti politično pozornost. 

Mbwilo, Smide in C. Aarts (2010) so analizirali 29 družin z otroki in mladostniki z motnjo 

v duševnem razvoju iz Tanzanije in s starši ali sorodniki opravili 52 delno strukturiranih 

intervjujev. Ugotovili so, da sogovorniki nimajo dovolj znanja o duševnih motnjah in da 

primanjkuje zdravstvenih storitev, ki bi jim nudile zadostno podporo in pripomočke za nego 

otroka. Nekateri otroci zaradi teh ovir niso dobivali ustreznih obravnav, drugi so pridobili 

telesne okvare, tretji so bili zaprti v ustanove, ker niso imeli nikogar, ki bi skrbel zanje. 

Ugotovljeno stanje je odraz državne ureditve področja skrbi za otroke z motnjo v duševnem 

zdravju, na katerem se storitve v zdravstvu šele vzpostavljajo. Rezultati jasno kažejo, da sta 

dejavnika tveganja tudi nizek socialno-ekonomski status (v nadaljevanju SES) staršev ter 

pomanjkanje finančnih in moralnih podpor za te družine s strani države, ožje in širše skupnosti. 

Avtorji (prav tam) poudarjajo, da je treba tem družinam nameniti več skrbi in pozornosti tudi 

na področju raziskovanja in vzpostavljanja posebnih šol, da bi bile pomoči čim bolj učinkovite. 

D. Mnogotere in kompleksne biološke, socialne, genetske in druge okoliščine 

Mbwilo, Smide in C. Aarts (2010) trdijo, da je duševna motnja povezana z mnogoterimi 

dejavniki tveganja, kot so nespodbudne okoliščine med nosečnostjo, travmatski dejavniki med 

porodom, nepravilnosti v centralnem živčnem sistemu, genetske nepravilnosti, vnetja, slaba 

prehranjenost, izpostavljenost toksinom, neurejeni odnosi v družini, psihopatologija staršev, 

debelost, revščina, temperament staršev, stil starševstva, naravne katastrofe in drugi travmatski 

in stresni dogodki, nasilje med vrstniki ali med sorojenci.  

Podobne zaključke o mnogoterih dejavnikih skleneta Zeanah in P. D. Zeanah (2018) in 

navedeta naslednja tveganja za nastanek duševnih težav v otrokovem razvoju: revščina, 

duševna bolezen matere, nasilje, odnosi med otrokom in sorojenci ter sorodniki, kulturni 

kontekst, vrednotni sistem družine.  

Sameroff in Fiese (2000, v Zeanah in Zeanah, 2018) zapišeta, da ni toliko pomembno, kateri 

dejavnik tveganja je odločilen, temveč kombinacija in kompleksnost dejavnikov tveganja. 

Emerson, Robertson in Wood (2007) so se osredotočili na vprašanje, kako vpliva socialni 

kontekst na otroke s težavami na intelektualnem, čustvenem in vedenjskem področju. V vzorec 

so zajeli učitelje 386 južnoazijskih otrok in 118 črnskih otrok, ki živijo v socialno prikrajšanem 

obmestju. Rezultati so pokazali, da so učitelji opažali več čustvenih in vedenjskih posebnih 

potreb pri črnskih otrocih v primerjavi z južnoazijskimi otroki. Več tovrstnih posebnih potreb 

je bilo prisotnih pri otrocih višje starosti, z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, brez čutnih 
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težav in moškega spola. Nadalje se je pri črnskih otrocih pokazalo, da se z večjo socialno 

prikrajšanostjo obmestja večajo tudi njihove PP. Pri južnoazijskih otrocih je bila večja socialna 

prikrajšanost povezana z manjšimi posebnimi potrebami. Raziskava nedvomno potrjuje, da so 

poleg genetskih, telesnih in duševnih dejavnikov zelo pomembni tudi številni dejavniki 

socialnega konteksta. Prav socialno-ekonomska prikrajšanost je eden od dejavnikov, ki je 

povezan z duševnimi sposobnostmi družin. 

Prangenberg (2002) navaja ključne okoliščine življenja družin z otrokom z odstopanji v 

duševnem razvoju, ki pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje: (a) bivanjske in 

življenjske razmere družine (npr. socioekonomski status), (b) ali družina živi z otrokom ali 

otrok biva drugje, (c) ali družina skrbi za otroka ali ga zlorablja ali zanemarja in (c) duševne in 

druge kompetence staršev. Avtor (prav tam) poudari, da je končni izid vseh vplivov odvisen od 

tega, kako otrok nanje odreagira, kakšna je njegova dedna zasnova in v katere programe pomoči 

in podpore je bil vključen.  

Podobno menita tudi Battista Camerini in Sechi (2010), ki navedeta naslednje ranljive 

skupine za nastanek motnje v duševnem razvoju: (a) otroci, ki doživljajo fizične, spolne ali 

psihične zlorabe, (b) zanemarjeni otroci, (c) otroci, rojeni v družinah, v katerih imajo starši 

duševne težave ali večje sociopatološke težave, (d) otroci, ki so izpostavljeni travmatskemu 

okolju, (e) otroci s kroničnimi duševnimi motnjami, (f) otroci z močno izraženim agresivnim 

vedenjem. Opozarjata pa, da so možne različne kombinacije dejavnikov tveganja za isto težavo 

v duševnem razvoju oziroma da se motnja ne razvije, če je okolje dovolj podporno in ima 

posameznik dovolj življenjske prožnosti in odpornosti. Motnja se pogosto pojavi zaradi hkratne 

prisotnosti mnogoterih dejavnikov tveganja, zato mora stroka obravnavati težave 

multidisciplinarno. 

Sklepne ugotovitve 

Ključna področja, ki so lahko odgovorna za nastanek težav v duševnem razvoju, so torej 

mnogotera in kompleksna, pa tudi odvisna od dedne opremljenosti posameznika in njegove 

življenjske odpornosti proti težavam in stresnim dogodkom. Osnovna smernica za podporne 

osebe, ki skrbijo za socialno bolj vključujoč razvoj otrok s težavami v duševnem razvoju, je, da 

je potrebno dobro poznavanje otrokovega ožjega in širšega socialnega konteksta. Na ta način 

lahko pridobimo uvid v možne učinkovite oblike pristopov in pomoči (terapije na področju 

medsebojnih odnosov, dovolj dostopni in učinkoviti multidisciplinarni podporni programi, ki 

poudarjajo vire moči, ustrezna socialna in politična pozornost). 
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1.6  PREHOD OTROKA V VRTEC 

Vrtec predstavlja prvo institucionalno obliko varstva za otroke in prve možnosti, da si 

pridobivajo socialne interakcije zunaj družinskega okolja. Za starše OPP ta prehod predstavlja 

več skrbi kot za otroke s tipičnim razvojem. Postavljajo si dodatna vprašanja o tem, kako se bo 

njihov otrok vključil v sistem in kako ga bodo sprejeli drugi. Prehod v vrtec jim predstavlja 

začetek institucionalne vzgojno-izobraževalne poti in zato si vsaj miselno postavijo že prva 

vprašanja o tem, kaj bo otrok zmogel doseči. Skrbi jih doseganje učnih ciljev, pa tudi doseganje 

socialnih spretnosti. 

»Prehod« že terminološko predstavlja prelomnico. Procesno gledano je v tipičnem razvoju 

otroka to druga prelomnica v tempu in ritualih družine, saj je rojstvo otroka prva. Družine se 

nanjo pripravijo z uvajanjem otroka v vrtec, raznimi prilagoditvami v družinskih obveznostih, 

raznimi informacijami ob vpisu ipd. Pri družinah z OPP pa se prelomnice za družine pojavijo 

že prej zaradi posebnih značilnosti otrok in skrbi zanje, tako da je prehod v vrtec kompleksnejši, 

družine potrebujejo več podpore in sodelovanja s strokovnimi službami. Ob specifičnih 

prilagoditvah za otroka so pri tem pomenljivi tudi poimenovanje OPP v predšolskem obdobju 

in stališča, ki jih imajo starši in vzgojitelji do njih. 

Varjačič - Rajko (2007) navaja, da otrok iz družine preide v vrtec, če je to potrebno zaradi 

življenjskih okoliščin (starši so zaposleni), sicer pa ostane doma. Ta prehod predstavlja veliko 

spremembo za celo družino, kar je lahko stresno tako za vključujočega otroka kot za druge 

družinske člane. Avtor (prav tam) opiše tri kritična obdobja uvajanja v vrtec: 

1) obdobje okoli 8. meseca starosti, saj je to čas, ko se otrok začne bati tujih oseb; otroci 

lahko zaradi stresne situacije tudi kasneje zdrsnejo nazaj v to obdobje in tako začnejo 

težje sprejemati vzgojiteljico; 

2) obdobje okrog 1. leta in 3. mesecev, ko začne otrok nasprotovati, kljubovati, hkrati pa 

se razvoj približuje točki »separacijske tesnobe« in lahko pride že do prekrivanja z njo; 

3) obdobje okrog 1. leta in 6. mesecev, ko je pri otroku prisoten strah pred ločitvijo, vse pa 

lahko zaplete še obdobje toaletnega treninga, saj se otrok lahko preneha truditi biti čist. 

Otroci so na prehodu v vrtec pogosto bolni, kar je sicer lahko odziv na izpostavljenost 

mikrobom, vendar pa je treba pomisliti tudi na možnost, da se otrok na ta način odzove na stres 

in ponovno pridobi domačo oskrbo (prav tam). A. Freud (2000, v prav tam) pojasnjuje, da je 

psihološka zrelost otroka za vstop v vrtec šele pri dveh letih in pol, ko naj bi bil otrok najbolj 

pripravljen na neprisotnost staršev oziroma skrbnika, uravnavanje svojih čustev, samotolažbo, 
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predvidevanje neprijetnih okoliščin (in pravočasno umaknitev od njih) in partnersko igro z 

vrstniki. 

Po Varjačič - Rajku (2007) se otrok na prehodu v vrtec sooča z naslednjimi razvojnimi 

nalogami: (a) čustveno sprejeti nujnost kratkotrajnih ločitev od staršev, (b) navezati se na 

vzgojitelje, ki bodo pretežno nadomeščali starše, (c) navaditi se na spremembo dnevne rutine, 

novo okolje, drugačno hrano in ležalnik, (d) navaditi se na skupino otrok, v kateri bo sam le 

eden izmed mnogih, (e) naučiti se sodelovanja in skupinskih iger z otroki ipd. Starši pa se 

navajajo na spremenjen družinski ritem, se dogovarjajo o posameznih obveznostih 

posameznega starša, usklajujejo družinske in službene obveznosti ipd. Družinski ritem lahko 

spremenijo tudi okoliščine, ki povečajo stres (na primer selitev, izguba bližnje osebe, izguba 

službe) ali če gre za PP otroka, ki jih je treba predstaviti vzgojiteljem in svetovalnim delavcem 

v vrtcu ter morda uvesti postopek za dodatno pomoč. Osnovno vodilo pri OPP je, da imajo 

enake možnosti kot drugi otroci, torej da lahko izkoristijo svoje potenciale in se dejavno 

vključijo v socialno okolje. V nekaterih primerih je kljub temu treba vložiti vlogo za dodatno 

strokovno pomoč (otrok je vključen v redni vrtec, ki mu nudi dodatno strokovno pomoč in 

prilagojeno izvajanje vzgojnega programa) ali preusmerjanje v razvojne oddelke, ki delujejo po 

prilagojenem programu. Po ZUOPP-1 (2011) so vlagatelji za takšne postopke starši, ki na 

Zavodu RS za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ) vložijo zahtevo, k njej pa priložijo strokovno 

dokumentacijo o dotakratnih obravnavah otroka. Predlagatelj postopka je lahko tudi vrtec, 

vendar mora o tem obvestiti starše. ZRSŠ pri svoji odločitvi upošteva strokovno mnenje 

komisije za usmerjanje in izda odločbo, na katero se lahko vlagatelj tudi pritoži; o odločitvi 

ponovno odločata komisija za usmerjanje druge stopnje in minister za šolstvo. Po B. Globačnik 

(2012) se, nasprotno tej praksi, v Avstriji, Danski, Švedski, Norveški, Finski, Nizozemski, 

Litvi, Veliki Britaniji in Avstraliji lahko starši o izobraževanju svojih otrok odločijo sami. 

Predšolska vzgoja oziroma obdobje vrtca in njegov učni kurikul sta odvisna od 

izobraževalnega sistema določene države. Vključevanje v vrtec je možno v predšolskem 

obdobju (na primer v Sloveniji) ali pa je vrtec pojmovan kot prvo leto šolanja, ki se naslednje 

leto nadaljuje v prvi razred osnovnega/primarnega izobraževanja (na primer v večini držav 

ZDA) (Corsi - Bunker, b. d.), čeprav se še ne upošteva kot prvi razred.  

Dobra priprava na vrtec in dober začetek sodelovanja družine z institucijami sta ključnega 

pomena za oblikovanje pomoči otroku v nadaljnjih letih šolanja. V nadaljevanju povzemam 

nekaj raziskav, ki kažejo na to, kako se starši in otroci ob prehodih počutijo in kateri načini 

uvajanja so učinkoviti. Menim, da je poznavanje teh teoretičnih izhodišč pomembno za temelje 

razumevanja družin učencev, ki sem jih vključila v empirični del disertacije. 
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L. L. McIntyre, T. L. Eckert, B. H. Fiese, F. D. DiGennaro Reed in L. K. Wildenger (2010) 

so leta 2007 naredile raziskavo o izkušnjah staršev o njihovi soudeležbi pri podpori svojim 

otrokom na prehodu v vrtec. V vzorcu so zajele 132 staršev oziroma skrbnikov otrok, ki so bili 

vključeni v zgodnje predšolske izobraževalne programe v severovzhodnem delu ZDA. Izmed 

132 otrok je bilo 22 % otrok deležnih posebnega izobraževanja in sorodnih storitev 

predšolskega obdobja, 78 % pa rednega zgodnjega izobraževanja – vsi so se pripravljali na 

vključitev v vrtec. Starši oziroma skrbniki so izpolnili ankete, ki so vsebovale trditve o 

otrokovem dotakratnem izobraževanju, skrbeh družine zaradi prehoda v vrtec, potrebah družine 

med prehodom, družinski soudeležbi pri pripravljalnih dejavnostih ob prehodu in 

sociodemografskih značilnostih družine. Rezultati so pokazali, da so bili OPP praviloma 

vključeni v predšolske izobraževalne programe in ne v druge oblike varstva kot mnogo drugih 

otrok v vzorcu. Nadalje so bili starši OPP, praviloma z nižjo izobrazbo in nižjimi družinskimi 

dohodki, bolj zaskrbljeni zaradi otrokovih spretnosti ob prehodu, kot so sledenje navodilom, 

izražanje svojih potreb, učenje, vedenje, sporazumevanje z vrstniki, ločitev od družine. 

B. A. Walsh, G. Romo in H. Jeon (2018) so v svoji pilotni študiji leta 2017 pripravile videe 

v podporo staršem pri pripravah svojih otrok na prehod v vrtec. Posnele so jih v okviru svoje 

raziskovalne skupine s pomočjo otrok, vzgojiteljev in družin v šoli, ki se nahaja v zahodnem 

delu ZDA, in sicer v angleškem jeziku (z možnostjo alternativnega videa s španskimi podnapisi) 

in z naslednjimi tematikami: osnovne informacije o prehodu v vrtec, ideje o pripravah na vrtec 

v družini oziroma učnih dejavnostih doma, mnenja staršev, vzgojiteljice in direktorice o 

prehodu otrok v vrtec, informacije o vpisu v vrtec. Pilotna študija avtoric (prav tam) je pokazala, 

da so videi staršem v pomoč, zato so jih v aktualni raziskavi leta 2018 ponovno uporabile, da 

bi natančneje ugotavljale njihove pozitivne učinke. Obe raziskavi sta pokazali, da je uporaba 

tehnologije lahko v učinkovito pomoč pri pripravah družin na vstop otroka v vrtec. 

L. L. McIntyre in L. W. Welchons (2017) sta s pomočjo longitudinalne študije v eni izmed 

srednje velikih držav ZDA ugotavljali, pri katerih otrocih lahko na prehodu v vrtec napovemo 

sociovedenjske težave. V vzorec sta zajeli 52 otrok, ki so kazali učne težave, in 52 otrok, ki teh 

težav niso imeli (vsi so bili vključeni v predšolske vzgojne programe). Podatke sta zbirali od 

staršev, predšolskih vzgojiteljev in vrtčevskih učiteljev trikrat v obdobju prehoda (pred 

vključitvijo v vrtec, ob vključitvi v vrtec in dva meseca po vključitvi v vrtec) ter na osnovi 

analiz ugotovili, da se vedenje otrok in njihova uspešnost lahko predvidita na osnovi tega, 

koliko je otrok prilagojen na okolje, še posebej tega, koliko se zna prilagoditi vrstnikom, kako 

zna reševati probleme in vzpostaviti dober odnos z vzgojiteljem/učiteljem. Takšne 
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prilagoditvene sposobnosti so se kazale pomembne za uspeh tako otrok z učnimi težavami kot 

otrok brez teh težav. 

R. Levine (2016) je v New Yorku oblikovala delovno skupino »Obračanje 5« (angl. 

»Turning 5«) kot pomoč družinam s predšolskimi otroki, ki imajo težave in se pripravljajo na 

prehod v vrtec. Delovna skupina je zanje v letu pred vpisom v vrtec pripravila dva informativna 

sestanka o vpisu in pisna informativna gradiva. V nadgradnji teh informativnih predstavitev, ki 

so se izkazale za učinkovite, so na Oddelku za izobraževanje in vzgojo (angl. Department of 

education – DOE) naredili še informativne videopredstavitve in jih objavili na spletu za starše, 

ki se srečanj niso mogli udeležiti. S pomočjo delovne skupine »Obračanje 5« so torej uvedli 

več dejavnosti in možnosti informiranja o vpisu, s posebno osredotočenostjo na otroke s 

težavami, na primer z avtizmom – zanje so organizirali srečanja, kjer so se pogovarjali o 

potrebah in značilnostih teh otrok.  

M. Fortuna (2013) je leta 2011 raziskovala, ali se uvajanje otrok v vrtec po mnenju staršev 

razlikuje glede na starostno skupino otrok ter kateri pogoji staršem in otrokom omogočajo lažje 

in čim manj stresno uvajanje otroka v vrtec. V namenskem vzorcu je zajela 70 staršev (otrok, 

starih 1–6 let), ki so izpolnili anketne vprašalnike. Po kvantitativni obdelavi podatkov je 

ugotovila, da so starši v vrtcu dobili dovolj potrebnih informacij o možnosti postopnega 

uvajanja v vrtec in jih je večina svoje otroke le malo pripravljala na vrtec (pretežno s pogovorom 

o vrtcu). Iz raziskave izhaja, da je uvajanje otrok v vrtec manj stresno, če vzgojitelji in starši 

ustvarijo ugodne pogoje, torej da je uvajanje postopno in v ljubečih odnosih s starši in 

vzgojitelji. Podobno raziskavo je naredila M. Ptičar (2009) na vzorcu 30 staršev otrok prvega 

starostnega obdobja in prav tako ugotovila velik pomen uvajalnih dni, zadostne mere informacij 

o vrtcu in sodelovanja z vzgojiteljico. 

I. Ruzzier (2014) je v svoji raziskavi med drugim ugotavljala, kaj čutijo otroci ob prehodu 

iz družine v vrtec in iz vrtca v šolo v italijanskem okolju, kjer obiskujejo zamejske vrtce in 

osnovne šole s slovenskim jezikom. V skupinske intervjuje je bilo vključenih 66 prvošolcev in 

41 predšolskih otrok, ki se bodo v prihodnjem šolskem letu vpisali v osnovno šolo, individualno 

pa so bili intervjuvani še 4 učitelji, ki poučujejo v prvem razredu osnovne šole, in 5 vzgojiteljic. 

Rezultati so pokazali, da družina pripravi otroka na vstop v vrtec tako, da vrtec obiščejo, se z 

otrokom o prehodu pogovarjajo, mu berejo knjige na to tematiko, predstavijo svoje izkušnje, 

kupijo pobarvanke in delovne zvezke idr. Vrtec za starše pripravi informativne sestanke o vpisu, 

dneve odprtih vrat ipd.  

Iz virov izhaja, da je zelo pomembno, kako vrtec pomaga z informacijami in podporo ob 

prehodu v vrtec. V nekaterih raziskavah se je izkazalo, da je dobra priprava pripomogla k boljši 
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vključitvi otrok in nato k bolj prosocialnemu vedenju otrok. Viri navajajo nekaj inovativnih idej 

za vzgojiteljice, na primer videoposnetke, da bodo pomembne informacije lahko čim bolj 

približale staršem. Menim, da je olajšan prehod v vrtec dobra osnova za manj zaskrbljujoč 

prehod v osnovno šolo in s tem olajšano sekundarno socialno učenje.  

Za lažje razumevanje prehodov OPP bom v naslednjih podpoglavjih predstavila primere 

prehodov OPP in zgodnje možnosti podpor zanje.  

1.6.1 Primeri prehodov otrok s posebnimi potrebami  

Družina, ki pripravlja OPP na prehod v vrtec, je v postopkih uvajanja enakovredna drugim 

družinam, posebna skrb vseh sodelujočih pa je usmerjena v učinkovito integracijo otroka. V 

nadaljevanju predstavljam primere prehodov OPP avtoric U. Poslek (2015), M. Utroša (2006), 

L. Selič (2015), S. Špindler (2013) in D. Logar (2010). S primeri želim natančneje prikazati, 

kaj lahko vzgojiteljice naredijo za dober in učinkovit prehod v vrtec. 

U. Poslek (2015) je izvedla poglobljen intervju odprtega tipa z mamico trojčkov, izmed 

katerih sta bila dva OPP (eden je imel cerebralno paralizo 4. stopnje, drugi pa cerebralno 

paralizo 2. stopnje). Upoštevala je triangulacijo informacij (Vogrinc, 2008, v prav tam) in 

intervju izvedla tudi z vzgojiteljico, njene odgovore pa primerjala z njenim poročilom o otroku. 

Rezultati so pokazali, da je vzgojiteljica pri uvajanju ravnala enako kot z drugimi otroki in za 

OPP pripravila še individualiziran program (v nadaljevanju IP). Za sprejetost otrok med vrstniki 

je poskrbela tako, da se je z vso skupino pogovarjala o drugačnosti in sprejemanju, med 

dejavnostmi učnega kurikula pa je skrbela, da so vključeni vsi otroci. Študija primera je 

pokazala, da so za dobro počutje vseh otrok pomembni vzgojiteljičina pripravljenost in skrb za 

vse otroke ter dobro sodelovanje s starši – smernica za izboljšavo prakse izhaja iz skrbi staršev, 

da bi bilo treba vzgojiteljici nuditi več izobraževanja o OPP, vrtcu pa več možnosti za 

specializirane didaktične in druge pripomočke. 

M. Utroša (2006) je raziskala primer integracije 3-letne deklice z Downovim sindromom v 

redni oddelek vrtca. Po treh mesecih obiskovanja vrtca so starši podali zahtevo za začetek 

postopka usmerjanja OPP, ki je trajal dva meseca in na podlagi katerega je deklica dobila 

dodatno strokovno pomoč logopeda. Avtorica (prav tam) iz analize primera podaja smernice, 

da je pri učinkoviti integraciji otroka z Downovim sindromom izrednega pomena timsko 

sodelovanje med starši, vzgojitelji in strokovnjaki dodatne strokovne pomoči (v tem primeru 

logopedinje), ki poteka v obliki sprotnih izmenjav informacij, spretnosti, znanja in drugih 
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posebnosti o otroku in timskih sestankov ob spremljanju uresničevanja individualiziranega 

programa. 

L. Selič (2015) je poskušala opredeliti celotni postopek uvajanja slepega otroka v vrtec. 

Začetek postopka usmerjanja, ki se vloži na ZRSŠ, je povzela po ZUOPP-1 (2011) in njegovih 

dopolnitvah, ki je za vse OPP enak (na primer zahtevek staršev ali šole se vloži na ZRSŠ, 

priložijo se poročilo vrtca ter druga strokovna poročila in izvidi). Po Baliču (2004, v prav tam) 

je podrobneje predstavila delovanje vrtca, ki se začne že pred vključitvijo OPP v vrtec: zbiranje 

informacij o otroku in izdelava načrta pomoči v sodelovanju s starši, pozitivna naravnanost 

osebja v inkluziji OPP, timsko sodelovanje z mobilnimi specialnimi pedagogi, dodatno 

izobraževanje za strokovni tim vrtca itd. Po dokumentu Kurikulum za vrtce v prilagojenem 

programu za predšolske otroke (2006, v prav tam) je izpostavila prilagoditve vrtca, ki so 

specifične za inkluzijo slabovidnega ali slepega otroka, na primer: za dejavnosti z žogo 

potrebuje zvočno žogo, vidnost gradiva (za slabovidnega otroka) približamo s povečavami ali 

lupami, pri likovnih dejavnostih potrebuje tipne materiale idr. Poudarila je, da je bila pri njeni 

izkušnji dela s slepim otrokom v veliko pomoč tiflopedagoginja, ki je z otrokom delala tako 

individualno kot v skupini, strokovnemu timu pa podajala smernice in zamisli za delo. Zelo 

dobrodošla je bila tudi pomoč spremljevalke, ki jo je finančno organizirala občina, saj sicer 

slepemu otroku ne pripada. 

S. Špindler (2013) je temeljito analizirala svojo izkušnjo vključevanja otroka z motnjo 

avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) v redni vrtec, še posebej skozi inovacijski projekt 

Jaz z vami, v katerega je bila vključena celotna strokovna skupina otroka. Avtorica (prav tam) 

navaja, da so se v strokovni skupini in s starši dogovorili, da bodo pri ravnanju z otrokom 

enotni; do njega so pristopali nevsiljivo, počakali so na njegovo pripravljenost za delo, 

neprimerno vedenje so preusmerili ali ignorirali, primerno pa spodbujali in nagrajevali. Za 

starše so organizirali predavanje o otrocih z MAS in dan odprtih vrat. Kot metode dela so med 

drugim uporabljali še opazovanje, spodbude, igre vlog, besedno in nebesedno komunikacijo z 

lutko. Pri delu so izhajali iz metode vedenjske terapije, imenovane ABA (angl. Applied 

Behavior Analytic treatment, v nadaljevanju ABA), s katero so se seznanili vsi člani strokovne 

skupine. Napredek otroka na socialnem področju so spremljali s pomočjo opazovalnega lista s 

kazalniki napredka – opazovali so, kdaj in koliko se otrok z MAS druži z vrstniki. Avtorica 

(prav tam) je ugotovila, da so za dobro vključitev otroka z MAS v vrtec izrednega pomena 

dobro sodelovanje strokovne skupine s starši ter strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljice, njena 

fleksibilnost, pristnost, toplina, odločnost in razumevanje. 
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D. Logar (2010) je analizirala svojo izkušnjo vključevanja 15-mesečne deklice v vrtec, ki je 

bila že na pogled drugačna od drugih; skozi čas se je pokazalo tudi, da v razvoju zaostaja za 

vrstniki. Starše je dolgo pripravljala na začetek postopka usmerjanja, med tem časom pa sta bili 

s pomočnico vzgojiteljice psihično in fizično obremenjeni; ob deklici je morala biti ves čas 

odrasla oseba, saj je imela na glavi mehko fontanelo, v oddelku pa še ni bilo znižanega 

normativa otrok. Ko so starši sprožili postopek, je deklica prejela odločbo, v kateri je bila 

opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju; predlagana je bila dodatna strokovna 

pomoč, in sicer 3 ure specialnega pedagoga tedensko, individualno, v ali zunaj oddelka. Pri 

nadaljnjem delu (na primer sestava individualiziranega programa, prilagoditve pri dejavnostih) 

sta bila strokovni skupini vrtca v veliko pomoč timsko sodelovanje in sodelovanje s starši. Kot 

primanjkljaj je avtorica (prav tam) navedla, da komisija za sestavo strokovnega mnenja ni 

ugotovila, da ima deklica težave pri gibanju in da imajo vzgojiteljice premalo teoretičnega in 

praktičnega znanja za delo z OPP. Meni, da bi študijski program za vzgojiteljice moral 

vsebovati več predmetov, ki bi neposredno podajali več znanja o delu z OPP.  

Na dobro pripravo na vključitev OPP v vrtec vplivajo tudi stališča strokovnih delavcev in 

staršev. Kot primer v nadaljevanju navajam rezultate raziskav A. Bervar (2017) in K. Krivec 

(2016). 

A. Bervar (2017) je na vzorcu 126 strokovnih delavk v vrtcu pridobila njihove odgovore o 

OPP na osnovi vprašalnika z lestvico stališč. Analiza podatkov je pokazala, da večini (53 %) 

vzgojiteljic delo z OPP pomeni tako izziv kot obremenitev, kar 21 % vzgojiteljic pa le dodatno 

obremenitev. Nadalje se vzgojiteljice v primerjavi s pomočnicami vzgojiteljic počutijo bolj 

usposobljene za delo z OPP. Raziskava opozarja, da nimajo vse vzgojiteljice pozitivnih stališč 

do OPP in da bi za drugačno razumevanje področja potrebovale dodatna znanja.  

K. Krivec (2016) so zanimala stališča staršev do OPP, ki so vključeni v redne vrtce, in 

povezava teh stališč z njihovo izobrazbo. Z anketnim vprašalnikom z lestvico stališč je 

analizirala vzorec 85 staršev, ki imajo OPP, in 117 staršev, ki imajo otroka brez PP. Čeprav je 

v raziskavo vključila enako število staršev iz obeh skupin, se starši z OPP niso v tolikšni meri 

odzvali na vprašalnike kot starši otrok brez PP. Avtorica (prav tam) je po kvantitativni obdelavi 

podatkov spoznala naslednje: (a) večina staršev ima izkušnje z OPP (med njimi imajo največ 

izkušenj starši s poklicno oziroma osnovnošolsko izobrazbo), (b) slaba polovica staršev ima v 

sorodstvu OPP, ena tretjina pa med znanci (med starši, ki imajo OPP v sorodstvu, jih je večina 

s poklicno/osnovnošolsko izobrazbo), (c) starši s poklicno/osnovnošolsko izobrazbo so 

pogosteje v stiku z OPP kot starši z višjo/visoko izobrazbo, (d) starši so bolj naklonjeni 

vključevanju otrok s senzoričnimi (motnje vida in sluha) in gibalnimi motnjami kot pa 
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vključevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju in z vedenjskimi motnjami, (e) starši so 

sicer vključevanju OPP naklonjeni, vendar imajo pri tem nekaj zadržkov (na primer skrbi jih 

vedenje OPP, menijo, da bi OPP pridobili več, če bi bili v posebni skupini vrtca). 

Iz virov izhaja, da je za pozitivne izide pri prehodih OPP potrebno dobro poznavanje otroka 

in njegovih posebnih potreb. V nekaterih primerih se diagnostika ugotavlja počasi in 

postopoma. Vzgojiteljice za predlaganje ustrezne pomoči otroku potrebujejo specialna znanja, 

koristno pa je tudi delo na samorefleksiji, da se oblikujejo pozitivna stališča do teh otrok. 

1.6.2 Zgodnje možnosti podpor 

V predšolskem obdobju za družine OPP ni dovolj, da prejemajo ustrezne oblike pomoči v 

vrtcu. Vključujejo se še v druge oblike zgodnjih podpor, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

Zgodnje oblike pomoči otroku pomembno vplivajo na uspešno spodbujanje socialnega razvoja 

v predšolskem obdobju, kar daje osnovo za dober prehod v obdobje šolanja. 

O stanju, možnostih in predlogih o zgodnjih oblikah podpor otrokom v predšolskem obdobju 

analiziram vire B. Globačnik (2012), M. Jakič Brezočnik, P. Šoln Vrbinc in K. Švalj (2017) ter 

S. Macura Milovanović idr. (2014).  

Po B. Globačnik (2012) zgodnja obravnava OPP pomeni, da otroka obravnavamo v 

njegovem družinskem okolju ter nudimo pomoč njemu in celi družini. Temeljna ideja zgodnje 

obravnave je, da se oblikujejo ustrezne oblike pomoči, ki rizičnim otrokom in OPP pomagajo 

pri pripravi na vstop v šolo, ki vključuje področje sposobnosti na kognitivnem, 

socializacijskem, vedenjskem (nadzor vedenja) in prilagoditvenem področju (sprejemanje 

poučevanja). Ob tem je bistvenega pomena, da je pomoč nudena takoj, ko je znana posebna 

potreba pri otroku, da je nudena dovolj dolgo in pogosto (stroka opredeljuje kot primerno 

pogostost dve uri na teden) in da se začne doma, nadaljuje pa v vrtcu. Tudi M. Jakič Brezočnik 

idr. (2017) vidijo cilj zgodnje obravnave v podpori družini in otroku ter v povezavi in 

usposobljenosti različnih služb, ki otroka obravnavajo. Bužan (2013, v prav tam) meni, da čim 

zgodnejše odkrivanje težav in takojšnje zagotavljanje pomoči prispevata k razvoju pozitivnih 

odnosov, socialni vključenosti cele družine in ustvarjanju priložnosti za interakcijo otroka z 

okoljem. 

B. Globačnik (2012) v zgodnji obravnavi spoznava priložnost ustvarjanja partnerstva med 

starši, strokovnjaki in otrokom ter v tem ugotavlja temeljno osnovo, ki družbo vodi v razvoj 

inkluzivnega izobraževanja. M. Jakič Brezočnik idr. (2017) ugotavljajo podobno, in sicer da je 

zgodnja obravnava ključna pri razvoju inkluzivne in kohezivne družbe. Soriano in 
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Kyriazopoulou (2010, v prav tam) pišeta, da se je v zadnjih letih razvil nov koncept, ki se kaže 

v premiku od »medicinskega« k »socialnemu« modelu oziroma k širšemu razumevanju 

otrokovega razvoja, na katerega izjemno vpliva socialna interakcija. 

Po Golinu in Ducanisu (1981, v Globačnik, 2012) se v literaturi najpogosteje navajata dve 

skupini otrok, ki sta vključeni v zgodnjo obravnavo: (a) skupina rizičnih otrok, ki so mlajši od 

3 let in za katere predvidevamo trajni razvojni zaostanek na različnih področjih, na primer 

kognitivnem in motoričnem, ter (b) skupina otrok s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, 

na primer otroci z okvaro sluha, vida, gibalno oviranostjo. Po M. Jakič Brezočnik idr. (2017) v 

Evropi vedno več pozornosti namenjajo podpori ogroženim otrokom, ki še nimajo razvojnih 

zaostankov, vendar obstajajo dejavniki tveganja, da bo do njih prišlo.  

Tudi S. Macura Milovanović idr. (2014) so ugotovili, da so nekatere skupine otrok z vidika 

zgodnjega vzgojno-izobraževalnega in socialnega vključevanja ogrožene. Proučevali so stanje 

na Zahodnem Balkanu, in sicer v naslednjih državah: Albaniji, Bosni in Hercegovini, 

Makedoniji, Srbiji in Črni Gori ter na Kosovem in Hrvaškem. V vsaki državi je v letih 2009 in 

2010 deloval raziskovalni tim, ki je proučil dokumentacijsko stanje v državi (na primer zakone, 

statistične podatke, politične razmere), nato pa izvedel intervjuje z učitelji, študenti učiteljskega 

poklica, starši različnih skupin otrok, politiki itd. Podatke so primerjali s poročili mednarodnih 

organizacij, kot sta UNICEF (2008, v prav tam) in United Nations Development Programme 

(2009, v prav tam), ter tako uporabili »stalno primerjalno metodo« (Merriam, 1998, v prav tam). 

Ugotovili so, da se otroci, ki že tako živijo v veliki socialno-ekonomski stiski in kulturnem 

primanjkljaju, tudi ne morejo v tolikšni meri kot drugi otroci vključevati v zgodnje edukacijske 

procese. V to skupino spadajo tudi otroci, ki živijo v izoliranih skupnostih, skupnostih, ki 

nasprotujejo političnim ali humanim vrednotam, in v revščini; izmed naštetih sedmih držav so 

vse razen Hrvaške na seznamu najrevnejših držav Evrope. Pozornost je treba nameniti tudi 

OPP, romskim otrokom, otrokom etničnih in jezikovnih manjšin ter tistim s podeželskega 

območja. Avtorji (prav tam) poudarjajo, da je treba še naprej razvijati nekolikšna izboljšanja na 

vzgojno-izobraževalnem področju v zgodnjem obdobju, saj to obdobje daje osnovo v znanju in 

socialnem vključevanju za vsa nadaljnja obdobja. 

Po B. Globačnik (2012) v nadaljevanju povzemam, kako so v nekaterih evropskih državah 

in v ZDA urejene prakse zgodnje obravnave. 

V Avstriji zgodnjo obravnavo izvaja samostojna služba in pomeni pedagoško preventivo za 

otroke z rizičnimi dejavniki in otroke iz socialno ogroženih družin. Na Hrvaškem je zgodnja 

obravnava urejena z dogovorom na nacionalni ravni, vendar so tudi tam pediatri v zdravstvenih 

domovih preobremenjeni in ne morejo namenjati dovolj pozornosti vsem področjem 
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otrokovega razvoja. Najbolj izkušena institucija na Hrvaškem je Center za rehabilitacijo na 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti Univerze v Zagrebu. Na Švedskem v okviru dvajsetih 

pokrajin deluje 289 centrov, ki obravnavajo otroke od rojstva do sedmega leta starosti ter 

zagotavljajo osnovni program otrokom in družini. V Nemčiji delujejo centri za zgodnjo 

obravnavo OPP od leta 1970. Leta 1993 je bil izdan odlok po bavarskem vzoru, da morajo biti 

centri interdisciplinarni in usmerjeni predvsem k družini na lokalni ravni. Na Portugalskem 

sistematično deluje zgodnja obravnava od leta 1989 v okviru ministrstva za socialno področje 

in zdravje; leta 1990 je bila urejena zakonska podlaga, leta 1997 pa financiranje državnih in 

zasebnih služb pomoči. Leta 2003 so začeli delovati centri za zgodnjo obravnavo po vsej državi, 

zdravstvene usluge so se izvajale brezplačno prek zdravstvene zavarovalnice. V ZDA sta bila 

redna šola in vrtec za OPP nedosegljiva do leta 1970, nakar je bil na močno pobudo staršev 

sprejet zakon (Education for All Handicapped Children Act) za vse OPP od rojstva dalje (prav 

tam).  

V Sloveniji še nimamo zakonske podlage za ureditev zgodnje obravnave predšolskih OPP6, 

čeprav si zanjo že dalj časa prizadevajo nekatere nevladne organizacije, predvsem Zveza 

društev za cerebralno paralizo Slovenije – SONČEK, Zveza društev za pomoč ljudem z motnjo 

v duševnem razvoju Slovenije – SOŽITJE ter Zveza slepih in slabovidnih Slovenije. Za zdaj je 

zgodnja obravnava otrok urejena na naslednji način:  

 ženskam so na razpolago sistematski pregledi v rodnem obdobju in posebna skrb med 

nosečnostjo v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje (kot dodatni možni pregledi 

za ugotavljanje prirojenih nepravilnosti so na razpolago tudi presejalni testi (nuhalna 

svetlina, trihormonski test));  

 za nosečnice, pri katerih so ugotovili rizične dejavnike ali zaplete, so na razpolago 

organizirane ambulante in oddelki za rizično in patološko nosečnost;  

 nosečnice in njihovi partnerji imajo možnost vključitve v šolo za starše;  

 novorojenčka takoj prvi dan po rojstvu pregleda pediater, pri prezgodnjem rojstvu ali 

drugih zapletih pa je na razpolago takojšnja oskrba – v sklopu celega predšolskega 

obdobja je zaželeno, da je otrokov osebni zdravnik pediater;  

 dojenčki imajo v prvem letu pet sistematskih pregledov (pri 1., 3., 6., 9. in 12. mesecu), 

sledijo sistematski pregledi pri 18. mesecih, pri 3. in 5. letih starosti (pri 3. letih je pri 

sistematiki predviden še pregled pri psihologu, pri 5. letih pa pregled pri logopedu); 

                                                 
6 Disertacija je pisana ravno na prehodu v zakonsko urejenost zgodnje obravnave predšolskih OPP, ki je na 

kratko opisana proti koncu podpoglavja. 
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 v okviru dispanzerjev za duševno zdravje delujejo razvojne ambulante, kjer naj bi bila 

na razpolago strokovna skupina oziroma tim, katere nosilec je pediater z dodatnim 

znanjem iz otroške in razvojne nevrologije;  

 razvojne ambulante delujejo v Celju, Domžalah, Idriji, Kopru, Kranju, Krškem, 

Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Postojni, Slovenj Gradcu, Slovenski 

Bistrici, Škofji Loki, Trbovljah in Velenju ter na Stari Gori in Ptuju; 

 zdravstveni svet za pediatrijo je leta 1994 sprejel odločitev, da naj bi bila strokovna 

skupina v razvojnih ambulantah oblikovana interdisciplinarno, in sicer v sestavi: 

razvojni pediater, logoped, klinični psiholog, rehabilitacijski pedagog in socialni 

delavec; 

 v okviru vrtca so otroci lahko usmerjeni v prilagojeni program za predšolske otroke z 

dodatno strokovno pomočjo, vključeni v razvojne oddelke rednih vrtcev ali v predšolske 

oddelke v zavodih za vzgojo in izobraževanje OPP; 

 logopedske in surdopedagoške storitve se izvajajo v zdravstvenih ustanovah in centrih 

za sluh in govor v Mariboru, Ljubljani in Portorožu; 

 najmlajše slepe otroke obravnava Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani; 

 za otroke z motnjo v duševnem razvoju so na razpolago mobilne službe v okviru šol s 

prilagojenim programom, zavodov za vzgojo in izobraževanje OPP, vrtcev, služb v 

okviru zdravstvenih domov in nekaterih ustanov, na primer Inštituta RS za rehabilitacijo 

invalidov (prav tam). 

M. Jakič Brezočnik idr. (2017) dodajajo, da so na področju zgodnje obravnave zelo dejavne 

tudi nevladne organizacije z različnimi programi in ponekod tudi lokalne skupnosti; kot nova 

pomoč za predšolske otroke so poleg ur za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

(po odločbi ZRSŠ) tudi ure svetovalnih storitev za otroke, ki so namenjene ustvarjanju 

podpornega okolja za uspešnejše vključevanje OPP, kar konkretneje pomeni: podpora družini 

z OPP, strokovnim delavcem in drugim otrokom v oddelku. 

Po B. Globačnik (2012) ima sedanji sistem v Sloveniji naslednje pomanjkljivosti: (a) ne 

zajame vseh OPP, še posebej ne tistih, ki niso vključeni v vrtce in ki niso usmerjeni, (b) 

strokovne skupine niso popolne (primanjkuje nekaterih profilov strokovnjakov, na primer 

razvojnih pediatrov, logopedov), (c) zdravstvene službe so privilegij tistih, ki živijo v mestih 

ali na obrobjih mest. S sistematično ureditvijo zgodnje obravnave v Sloveniji bo torej treba 

odpraviti te pomanjkljivosti in postaviti sistem, ki bo pravičnejši in dostopnejši (prav tam). 
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M. Jakič Brezočnik idr. (2017) opišejo priprave, ki so potekale v Sloveniji za sistemsko 

ureditev stanja na področju zgodnjih oblik podpor: 

 leta 2015 je v Državnem zboru RS potekala javna razprava, na kateri so glede 

obstoječega stanja oblikovali mnenja predstavniki društev, starši, centri, Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in drugi, ki delujejo na področju skrbi za otroke in 

odrasle s PP;  

 delovna skupina za pripravo predloga zgodnje obravnave OPP na področju predšolske 

vzgoje (vodja mag. Polona Šoln Vrbinc), ki jo je ustanovil ZRSŠ na pobudo MIZŠ 

konec leta 2015, je predlagala celovite spremembe na področju boljše usmerjenosti v 

družino, pomoč pred vključitvijo v vrtec, ustanavljanje centrov za zgodnjo obravnavo, 

kjer bi delovali multidisciplinarni timi in koordinator za zgodnjo obravnavo, 

individualizirane programe za družine, notranje time v vrtcu, zaposlovanje strokovnega 

delavca v vrtcu za nudenje zgodnje pomoči itd.; 

 leta 2016 se je pripravilo gradivo Zgodnja obravnava – Izhodišča za sistemsko ureditev 

(Šoln Vrbinc, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016, v prav tam), pri pripravi katerega so 

sodelovali tudi starši OPP in izrazili svoje izkušnje, težave, pričakovanja in potrebe: 

želijo psihološko pomoč in podporo pri soočanju z vsakodnevnimi težavami, 

povezovanju različnih strokovnjakov, razumevanju in čimprejšnji postavitvi diagnoz, 

mobilno službo v prvih treh letih otrokovega življenja itd.;  

 junija 2016 je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano poslanko dr. Jasno Murgel 

v predhodno obravnavo vložila predlog Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami s tezami za normativno ureditev, ki določa storitve in dostopnost storitev, 

multidisciplinarne time, individualni pristop za pomoč družini idr.; 

V Ur. l. RS, št. 41/2017, je bil dne 28. julija 2017 objavljen Zakon o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZOPOPP), ki 

ureja obravnavo OPP in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Zakon je začel 

veljati 12. avgusta 2017, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2019. Z začetkom njegove uporabe 

se bodo prenehale uporabljati določbe od 22. do 40. člena ZUOPP-1 (2011). 

Prehod otroka v vrtec je torej povezan z mnogimi spremembami in skrbmi, še posebej, če 

gre za OPP, ki potrebujejo zgodnje oblike pomoči dovolj zgodaj, dovolj blizu doma in na dovolj 

strokoven način. Z začetkom uporabe ZOPOPP (2017) se bodo izboljšali delovni principi 

zgodnje obravnave, ki jih je razčlenila že E. Novljan (2004): 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2065?sop=2017-01-2065
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2065?sop=2017-01-2065
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a) princip celostnosti (upoštevanje različnih ponudb (diagnostika, terapija, 

specialnopedagoška obravnava) v enem konceptu obravnave in otrokovega celostnega 

razvoja in okolja); 

b) princip usmerjenosti v družino (zgodnjo terapijo in specialnopedagoško obravnavo 

izvajamo v otrokovem primarnem okolju – družini);  

c) princip transdisciplinarnosti (timsko sodelovanje strokovnjakov in družine); 

d) princip širjenja mreže pomoči (strokovna pomoč, ki je dostopna in blizu doma). 

Z boljšimi zgodnjimi možnostmi podpor bodo učenci tudi bolje pripravljeni na vstop v 

šolanje in tamkajšnje sklepanje prijateljstev z vrstniki, ki je izrednega pomena za razvoj 

socialnih spretnosti. 

  



 

49 

2  SEKUNDARNI SOCIALNI PROSTOR 

– ŠOLA ZA VSE UČENCE 

UVOD 

Otrok v Sloveniji postane šoloobvezen s 6. letom starosti in tako z vključitvijo v šolo dobi 

status učenca. To zanj pomeni novo socialno vlogo in več možnosti za pridobivanje znanja, po 

drugi strani pa manj prostega časa zaradi šolskih obveznosti in dolžnosti. V šoli pridobiva 

predvsem znanje, razširi pa tudi svoje socialno okolje (z učitelji, vrstniki, prijatelji idr.), v 

katerem uri socialne spretnosti. Šola pomembno vpliva na njegove možnosti v prihodnosti, kot 

so: možnosti za zaposlitev, dober socialni in ekonomski status, samostojnost, kakovostno 

življenje itd. Vse to oblikuje njegovo identiteto in samopodobo. 

Po Robinsonu (2011, v Rutar, 2017) so temeljne spremembe konceptov v drugi polovici 

dvajsetega stoletja decentralizirani pristopi, ki pomenijo samodoločanje, personaliziranje in 

možnosti izbiranja, sodobne ideje na tem področju pa so po oceni R. K. R. Kummitha (2017, v 

prav tam) naslednje: medsebojna povezanost, skupnostna participacija, družbena inkluzija in 

socialno podjetništvo kot podpora družbene inkluzije. Spremembe vplivajo na strukturo šolanja 

in sprejemanje OPP v družbi. 

V okviru tega civilizacijskega napredka so vloge šole še številnejše in zahtevnejše za vse 

vključene udeležence (starše, otroke, učitelje in druge sodelujoče posameznike ali skupnosti). 

To poglavje pomembno prispeva k poznavanju šole kot socialnega konteksta, v katerem OPP 

tako kot drugi otroci iščejo svojo vlogo in se oblikujejo na poti v odraslost, a se kljub temu 

soočajo z dodatnimi izzivi. Pri tem so ključnega pomena sodelovanje staršev, šole in otroka ter 

možnosti, da se otrok čim bolj vključi v izobraževalni proces in vrstniške skupine ter v največji 

meri izkoristi svoje potenciale. 

V poglavju bom predstavila (1) temeljne naloge šole, ki so poučevanje, vzgajanje in skrb za 

podporo in šolanje OPP, (2) sodelovanje med šolo, starši in otrokom in posebnosti soustvarjanja 

s starši in otrokom z motnjo v duševnem razvoju in (3) inkluzivno vzgojo in izobraževanje. 

Ocenjujem, da izpostavljene tematike omogočajo vpogled v socialni kontekst šole, v katerem 

si učenci z motnjo v duševnem razvoju, ki so del AR v empiričnem delu disertacije, razvijajo 

socialne spretnosti.  
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2.1 TEMELJNE NALOGE ŠOLE 

Bajzek (1997) naloge šole strne v naslednje cilje: vpeljati učenca v nakopičeno modrost 

prejšnjih generacij, da bi znal graditi na preteklosti, spodbuditi sposobnosti, da bo lahko 

ustvarjalno izbiral in se gibal med znanim in neznanim, daljnim in bližnjim, splošnim in delnim, 

abstraktnim in konkretnim, ter spodbuditi intimnost, čustvo, avtobiografske lastnosti, 

ustvarjalnost in inovativnost. Nadalje poudari, da šolska vzgoja temelji na vzgoji, ki je 

usmerjena k skupnosti (predvsem družini), v kateri posameznik spoznava posledice, ki jih 

prinašajo njegove izbire (uči se odgovornosti), in razvija sposobnosti učinkovitega sodelovanja. 

Šola je v največji meri povezana z možnostmi zaposlitve. Današnja družba ima veliko stopnjo 

nezaposlenosti prav pri mladih, kar lahko povzroči veliko psiholoških problemov, večje 

tveganje za samomor itd. (prav tam).  

Podobno stališče o povezavi izobraževanja z zaposlitvijo imajo tudi Lipman (1992, v Barle 

in Bezenšek, 2006), Flere (1999) in M. Ule (2008). Lipman (prav tam) meni, da je šola po svoji 

nalogi »svetovna« in bi se lahko primerjala še z drugimi razširjenimi institucijami (na primer 

bolnišnicami, vojašnicami), vendar je njena specifična naloga v tem, da je v večini držav 

obvezna, vključuje določen del populacije določen čas (praviloma v določenem starostnem 

obdobju) in podeljuje spričevala, ki opredeljujejo možnosti v svetu dela. Flere (1999, str. 152) 

navaja, da je »šolanje postalo univerzalno, vključevanje v delo pa vse bolj pozno, tako da skoraj 

vsi mladi tvorijo mladino, ki je izključena iz dela in je brez položaja, pridobljenega z 

zaposlitvijo; pogosto so mladi tudi brez kakršnekoli družbene moči.« M. Ule (2008) ugotavlja, 

da izobraževanje opravlja socialno selekcijo za posamezne družbene položaje; določa namreč, 

katere certifikate in dosežene stopnje, zlasti akademske, posameznik lahko doseže, to pa vpliva 

na njegove možnosti za zaposlitev. 

Tudi pri OPP sta šolanje in usposabljanje izrednega pomena za njihove nadaljnje možnosti 

zaposlitve. DeVault (2008, v Rutar, 2017) meni, da morajo imeti države dovolj usposobljenih 

strokovnjakov za izobraževanje učencev in dijakov s PP. Evropsko združenje za življenje v 

skupnosti (2008, v prav tam) navaja, da je končni cilj njihovega izobraževanja neodvisno 

življenje, ki izhaja iz pravice do dela, neodvisnega življenja in pravice do vključenosti v 

občestveno življenje. Pri tem jim morajo biti na voljo podporne službe, ki zajemajo pomoč na 

domu, ustrezno opremljena bivališča, infrastrukturo za neodvisno gibanje, osebno asistenco in 

programe za vseživljenjsko usposabljanje in izobraževanje.  
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VZGOJA KOT SESTAVNI DEL IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanja ne moremo ločiti od vzgoje. Učitelji si pri poučevanju ustvarijo red po 

določenih pravilih, učenci pa tudi od sošolcev in vrstnikov dobivajo odzive, katero vedenje je 

sprejeto in zaželeno. 

M. Kovač Šebart in Krek (2009) izpostavita, da je za uspešno vzgojo v javnih šolah treba 

spoštovati splošne in skupne vrednotne, družbene in institucionalne okvire. V fokus razčlenitve 

uvrščata vzgojne načrte šol, ki naj si bodo v splošnem oziru podobni, a hkrati različni kot izraz 

lastne avtonomne vzgojne strukture vsake šole, pri čemer naj bodo pri svojem uresničevanju v 

praksi spremljani s pogostimi premisleki in refleksijo. Da je šola »univerzalna« in hkrati 

»različna«, menita tudi A. Barle in J. Bezenšek (2006, str. 60), ki navajata, da »številne pojavne 

oblike šole dokazujejo tudi različnost položajev in družbenih vlog, ki šoli v posamezni družbi 

pripadajo, in hkrati različnost v razumevanju vloge posameznika (oblikovanje identitete 

posameznika) in šole.« Dewey (2012) je mnenja, da se današnja družba v poučevanju odraža v 

tem, da ne daje več toliko poudarka stari edukaciji (pasivnost otroka, mehansko kopičenje otrok, 

enoličnost učnega načrta in metod), temveč sledi novemu razmisleku: premik težišča s strani 

učitelja na stran otroka (otrok je središče, okrog katerega so organizirana sredstva edukacije). 

Nadalje pojasnjuje, da v novi edukaciji sledimo otrokovemu vzgibu tako, da vzgib izkoristimo 

in usmerimo na pot, ki daje dobre rezultate.  

Pri vzgajanju je treba razumeti, da pravila niso zgolj naštevanja, kaj je prav (na primer 

spoštovati učitelje) in kaj narobe (na primer nasilje, izostajanje od pouka), temveč se usvajanje 

teh zgodi kot stranski produkt nečesa drugega (Elstrov koncept). Na primer učenci spoštovanje 

do učitelja gradijo na osnovi njegovega prizadevanja, poznavanja predmeta, načina obravnave 

in posredovanja učnih vsebin, odnosa, ki ga ima do njih, itd. Vzgojna problematika v šolah 

zajema mnoga področja in dileme, na primer, kako vzpostaviti ustrezno ravnovesje med 

formalnimi vzgojnimi ukrepi in drugimi pedagoškimi ravnanji ali vzgojnimi strategijami, kako 

si učitelj izbori avtoriteto (z mesta znanja in kot oseba), pri tem vzdržuje hierarhični odnos in 

vzdrži preizkušanje učencev, itd. Kompleksna in pomembna okoliščina vzgojnega polja je tudi 

nezavedno psihično funkcioniranje učitelja in učenca (Kovač Šebart in Krek, 2009). 

Temeljne naloge šole se torej osredotočajo na znanje in spričevala, ki določajo možnosti 

nadaljnjega šolanja in zaposlitve. Za OPP je poleg znanja pomembno, da pridobijo osnovne 

življenjske spretnosti za čim bolj samostojno življenje. V nadaljevanju predstavljam kratek oris 

razvoja podpor in šolanja zanje v Sloveniji. 
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RAZVOJ PODPOR IN ŠOLANJA OPP V SLOVENIJI  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) o OPP govori z vidika 

razvoja vzgoje in izobraževanja OPP v Sloveniji, analize stanja in razlogov za spreminjanje, 

načel vzgoje in izobraževanja OPP in predlogov za rešitve do leta 2011.  

Povzemam pomembnejše izstopajoče letnice in zakone glede na časovno os: 

̶ prva specializirana šola za gluhe in naglušne otroke je nastala leta 1840 v Gorici, prvi 

oddelki za otroke z motnjami v duševnem razvoju leta 1911 v Ljubljani, prva 

specializirana šola za slepe pa leta 1919 prav tako v Ljubljani; 

̶ začetki kategorizacije OPP segajo v leto 1958, v čas sprejetja splošnega Zakona o 

šolstvu; 

̶ leta 1960 je bil sprejet Zakon o posebnem šolstvu; 

̶ leta 1968 je bil sprejet Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju (podal je osnovo za sodobno specialno pedagogiko in 

rehabilitacijo v Sloveniji); 

̶ leta 1976 je bil sprejet Zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju, na osnovi tega pa leta 1977 Pravilnik o razvrščanju in 

razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju; 

̶ formalnopravno je prve razvojne oddelke vrtca (leta 1971 v okviru Dispanzerja za 

mentalno zdravje v Mariboru in leta 1974 v Ljubljani) leta 1980 uredil Zakon o vzgoji 

in varstvu predšolskih otrok; 

̶ mobilna specialnopedagoška služba za OPP v rednih šolah in vrtcih se je začela razvijati 

na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja kot projekt ZRSŠ; v tem času so razvili 

tudi dvoletne programe v okviru srednješolskega poklicnega izobraževanja, v katere so 

se lahko vključili tudi otroci z LMDR; 

̶ Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995 je prispevala k večjim spremembam, 

in sicer so iz njenih izhodišč sprejeli Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja leta 1996, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami leta 2000 (ZUOPP) in druge področne spremembe. 

Reforma v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je namesto razvrščanja uvedla usmerjanje 

OPP v vzgojno-izobraževalne programe (prav tam). Po smernicah Bele knjige (2011) je bil leta 

2011 sprejet ZUOPP-1 in nato nekatere področne spremembe, na primer leta 2012 Zakon o 

uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s 



 

53 

posebnimi potrebami (ZUOPP-1A). Zadnja aktualna sprememba v zakonodaji je ZOPOPP iz 

leta 2017, z začetkom uporabe januarja 2019. 

Po trenutno veljavnem ZUOPP-1 (2011) vključevanje OPP v šolo omogoča vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; če ne pride 

do vključitve v redno osnovno šolo, pa je možna preusmeritev v prilagojene in posebne 

programe za OPP, ki so: prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, PPNIS, PPVI za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju ter drugi posebni in vzgojni programi. 

2.2  SODELOVANJE MED ŠOLO, STARŠI IN 

OTROKOM 

Starši so z vključitvijo svojih otrok v šole vpeti v nove vloge, saj dobijo sodelavce pri vzgoji 

in poučevanju, kar je lahko praktično in dobrodošlo, lahko pa tudi dodatno zaplete družinski 

kontekst in postane težavno. Odpirajo se torej vprašanja pogojev za učinkovito sodelovanje 

med šolo, starši in otrokom v danem prostoru in času. 

Cankar (2009) navaja, da je sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja priložnost za 

izboljšanje uspešnosti otrok. Za izhodišča družinsko-šolskih povezav jemlje osnove simbolnega 

interakcionizma, teorije referenčne skupine in vplive različnih dejavnikov. Po Meadu (1934, v 

prav tam) simbolni interakcionizem poudarja, da samopodoba, osebnost, vrednote in stališča 

nastajajo v naših interakcijah z drugimi. Iz tega izhaja razlaga, da tako učitelji kot starši morajo 

sodelovati eden z drugim, da bi lahko izvedeli in izpolnili pričakovanja drug drugega. 

Mertonova (1957, v prav tam) teorija referenčne skupine opozarja, da se sodelovanje vzpostavi 

zato, ker drugo skupino prepoznamo kot referenčno skupino (pomembno skupino), torej v 

našem primeru starši prepoznajo v učiteljih referenčno skupino, in obratno. Različni dejavniki, 

ki vplivajo na partnerstvo šole in družine, so: tradicija in kultura kraja, socialno-ekonomski 

status (v nadaljevanju SES) šolskega okolja, vrsta vzgojno-izobraževalne institucije, strokovna 

usposobljenost učiteljev, način vodenja šole, izobrazba staršev ter njihove inspiracije in 

ambicije, spremenjene strukture družine in spremembe v šoli. Vec (2009) med drugim 

ugotavlja, da starši na uspeh otroka tudi posredno vplivajo, na primer v raziskavi Simpkinsa 

idr. (2006, v prav tam) so ugotovili, da na uspeh otroka vpliva socialno-ekonomski položaj 

družine, v raziskavi Morrisona idr. (2003, v prav tam) pa, da je izrednega pomena interakcija 

matere z otrokom že v njegovi predšolski dobi. Resman (1992, v Kalin, 2009) meni, da so ti in 
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drugi dejavniki vpliva na sodelovanje med šolo in starši odvisni od filozofskega (ideološkega) 

koncepta vzgoje in izobraževanja ter njegovih konkretnih šolsko-političnih posledic, 

deklariranega in splošnega razumevanja vloge družine in šole v razvoju otroka ter pričakovanih 

vlog: kaj kdo od tega sodelovanja pričakuje ipd. J. Kalin (2009) naštetim dejavnikom dodaja še 

starost otroka in slabe ali dobre izkušnje staršev ali učiteljev. 

L. J. Epstein (2001, v Cankar, 2009) je sodelovanje šole s starši prikazala z modelom 

prekrivanja področij družine in šole – če se starši bolj zanimajo za šolanje svojih otrok ali če 

postanejo del učiteljeve redne prakse poučevanja, se ustvarja večje prekrivanje družinskega in 

šolskega področja. Zato v današnjem času svetuje razvoj programov partnerskega sodelovanja. 

Raziskave (Epstein in Sanders, 1998, Catsambis in Beveridge, 2001, Epstein in Rodriguez 

Jansorn, 2004, Kolar in Kušar, 2008, v prav tam) kažejo, da partnerski programi temeljijo na 

timskem sodelovanju številnih partnerjev (na primer učiteljev, staršev, raziskovalcev, drugih 

lokalnih skupnosti). Poleg tega je pomembno, da za partnerstvo prevzamejo iniciativo učitelji 

in vodstvo, ki naj bo usmerjeno v razvoj šole, napredek učencev in skupno timsko delo; 

naključno sodelovanje naj se torej ne prepušča staršem. Podobno meni Davies (2002, v Vec, 

2009), ki navaja, da se program sodelovanja res lahko izvaja le v primeru, če ravnatelj prevzame 

vodilno vlogo. 

Vec (2009) meni, da je partnerstvo med šolo in starši enoznačni cilj, pri katerem obstajajo 

različne poti. Med drugim navaja tako imenovane ključe do uspeha, ki jih je objavila ameriška 

Nacionalna zveza za vključevanje staršev v edukacijo. Tako bi na primer morali: pot 

sodelovanja oblikovati skupaj s starši (skupaj odkrivati močne točke, interese in potrebe 

družine), zagotavljati različne inovativne mehanizme za informiranje staršev, poiskati 

najrazličnejše možnosti za participacijo staršev, najti pozitivna sporočila, ki bi jih posredovali 

vsaki družini vsaj enkrat na mesec o njihovem otroku.  

Podobno menijo tudi Caspe idr. (2007, v prav tam), ki navajajo, da je treba skrbeti za stalno 

družinsko vpletenost v šolo od vrtca naprej, spoštovati različnost staršev v šoli itd.  

Kot primer partnerskega sodelovanja med šolo in starši po M. Kolar in A. Kušar (2009) 

navajam program »branje in pogovor«, ki se je izvajal od novembra 2006 do novembra 2007 v 

skupini enajstih staršev in njihovih otrok, ki so obiskovali peti razred, ter je bil analiziran po 

metodologiji akcijskega raziskovanja in kvalitativne analize. Program je temeljil na načrtnem 

branju izbranih knjig (na primer Dedkov superračunalnik avtorice Ursel Scheffler) in pogovoru 

o vsebini (na primer spoznavanje drugačnosti med ljudmi in strpnosti do drugačnih); pokazalo 

se je, da tak način dela starše motivira za sodelovanje s šolo, krepijo se medsebojni odnosi in 

razvija kultura dialoga. 
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Dejavnike vplivov na učinkovito sodelovanje šole s starši lahko razdelimo na podporne in 

ogrožajoče dejavnike. Po J. Kalin (2009) so ogrožajoči dejavniki naslednji: 

 zavračanje medosebnega komuniciranja in nesposobnost poslušanja, prenašanje 

odgovornosti drug na drugega, toga in nespremenljiva mnenja o otroku in njegovih 

starših oziroma učiteljih, nenehno kritiziranje otroka, učiteljev ali staršev, ponujanje 

rešitev, odklanjanje skupnega iskanja rešitev, prepričanje v svoje videnje problema 

in zapletenost sporočil (Ucman, 1997, v prav tam); 

 preobremenjenost staršev zaradi zaposlitve (Hornby, 2000, v prav tam); 

 slabša usposobljenost učiteljev v vodenju, komunikaciji in sodelovanju s starši 

(Peklaj in Puklek Levpušček, 2006, Razdevšek Pučko, 2004, Cencič idr., 2005, v 

prav tam). 

Po Vecu (2009) so varovalni oziroma podporni dejavniki naslednji: 

a) starši, ki ponujajo čustveno oporo svojim otrokom in jim razlagajo izobraževalne naloge 

na otrokovem razvoju primerni ravni (Stright, 2001, Caspe idr., 2006, v prav tam); 

b) starši, ki otrokom posvečajo več časa, pokažejo svoja čustva in razvijajo tesnejše odnose 

z njimi v različnih starostnih obdobjih (Amato in Rivera, v prav tam); 

c) raznolikost povezav staršev s socialnim okoljem (socialna mreža družin, prijateljev in 

sosedov) (Marshall idr., 2001, v prav tam); 

d) psihološki konstrukti staršev oziroma njihova prepričanja o dobrem sodelovanju s šolo 

(Green idr., 2007, v prav tam); 

e) starši, ki spoštujejo otrokovo naraščajočo avtonomijo in ga spodbudijo, da razvije 

socialne veščine, ki jih prenaša v šolsko okolje (Caspe idr., 2006, v prav tam). 

J. Kalin (2009) k varovalnim dejavnikom dodaja še: 

a) z vidika učitelja: želja po medosebnem komuniciranju, gledanje na šolo kot na del 

življenja, občutljivost za stiske staršev in otrok, sposobnost poslušanja staršev in 

preproste razlage problema, trezno presojanje kriznih situacij in predstavljanje otroka 

staršem ne samo kot učenca, temveč predvsem kot človeka z dobrimi in slabimi stranmi 

(Ucman, 1997, v prav tam); 

b) z vidika staršev: starši, ki imajo spretnosti za učinkovito komuniciranje in sodelovanje. 

Sodelovanje šole s starši ni preprosto, saj je odvisno od mnogih dejavnikov, pa tudi od naših 

prepričanj in strahov. V nekaterih šolah verjamejo, da imajo dobro partnerstvo s starši, vendar 

na načine, ki jih definirajo sami (Resman, 1992, Wilkins, 2003, Brain in Red, 2003, Marinšek, 

2006, v Vec, 2009). Ponekod učitelji menijo, da bodo zaradi sodelovanja s starši preveč 

obremenjeni (Krumm, 1998, v prav tam). Verjetno se ti strahovi pojavljajo zaradi tega, ker 
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učitelji niso razmejili svojih odgovornosti in kompetenc od odgovornosti drugih ter bi se ob 

večji vključitvi staršev počutili ogrožene oziroma bi imeli občutek, kot da se starši vtikajo v 

njihovo delo (prav tam). 

Po J. Kalin (2009) številni avtorji (na primer Hornby, 2000, Swap in Hornby, 2000, Gonzales 

- DeHass idr., 2005, v prav tam) povzemajo, da ima dobro sodelovanje šole s starši številne 

prednosti in koristi, in sicer: (a) boljši učni rezultati, samozaupanje otroka, samodisciplina, višja 

aspiracija in motivacija za šolo, (b) starši bolj zaupajo v svojo starševsko vlogo, (c) učitelji bolj 

spoštujejo profesionalno delo drugih učiteljev, imajo boljše odnose s starši in vodstvom ter so 

bolj poklicno zadovoljni in (d) ravnatelji globlje razumejo posamezne družine ter zato bolj 

spoštujejo njihove sposobnosti in čas. 

Epstein (2001, v Rutar Ilc, 2009) kot smernice za nadaljnje delo s starši navaja pet korakov 

za razvijanje učinkovitih vezi med šolo in družino: (1) vzpostavitev akcijskega tima, (2) 

zagotovitev sredstev in drugih virov podpore ter ugotavljanje močnih in šibkih začetnih točk 

partnerstva, (3) zasnova dolgoročnega očrta dela in kratkoročnega akcijskega načrta ter (4) 

nadaljnje načrtovanje in delo (predstavitve dosežkov na konferencah, evalvacije dela in na 

daljše časovno obdobje obnova očrta dela). 

Še posebej je sodelovanje med starši in šolo pomembno v primerih vključitve otrok s PP 

(Newman, 2005, v Vec, 2009) oziroma otrok, ki potrebujejo dodatno podporo (Macura - 

Milovanović, 2015), oziroma rizičnih skupin otrok (Kavkler, Morrison, Košak Babuder, Pulec 

Lah in Viola, 2008). Po Čolinu (2010, v Macura - Milovanović, 2015) je pri inkluzivnem 

pristopu prav sodelovanje med učitelji in starši izrednega pomena za premagovanje 

primanjkljajev pri otrocih.  

2.2.1 Soustvarjanje s starši in otrokom z motnjo v duševnem 

razvoju 

V prvem delu teoretičnega dela sem poudarila sodelovanje staršev z vzgojitelji (podpoglavje 

Prehod otroka v vrtec), ki se v šolskem kontekstu nadgrajuje v sodelovanje z učitelji in drugimi 

strokovnimi delavci, ki poučujejo OPP. Analizirala sem tudi družinske razmere, ki pogosto 

vplivajo na nastanek ali povečanje težav v duševnem in socialnem razvoju otrok (podpoglavje 

Dejavniki tveganja). Sodelovanje s starši otrok z motnjo v duševnem razvoju je med drugim 

odvisno od obeh obravnavanih tematik. V tem delu bom orisala teoretične izsledke in smernice 

soustvarjanja z njimi in otrokom v šolskem kontekstu, kjer je treba oblikovati IP za OPP, starše 

in otroka opolnomočiti itd. 
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Sodelovanje, soustvarjanje in partnerstvo med šolo in družino je rezultat obeh 

vključenih strani. 

E. Novljan (1997) meni, da je interakcija med starši in šolo obojestranska, vplivi potekajo v 

obe smeri, uspeh in rezultat doseganja skupnih ciljev pa sta odvisna od kakovosti odnosov in 

od starosti ter prisotnih motenj pri otroku. Avtorica (prav tam) opozori, da naj strokovnjaki 

pravilno uravnotežijo svojo pasivno in aktivno držo, saj bi zaradi svoje prevelike aktivnosti 

lahko otroka in družino naredili preveč nemočne in nesposobne. Družina je lahko pomemben 

partner šoli, vendar pa se je treba zavedati, da sama ne more biti institucija za vzgojo in 

izobraževanje. Strokovnjakom lahko pomaga zavedanje, da vsi starši ne vzgajajo otrok enako 

in da se vsem ni uspelo naučiti, kako najbolje ravnati z njimi. Zato je treba dopustiti, da so starši 

prisotni pri pomembnih odločitvah in da se v skupne cilje vključujejo po svojih zmožnostih. 

Gathua in Muthee (2016) sta želela podrobneje ugotoviti, kakšno vlogo imajo starši in 

kakšno vlogo učitelji, ki sodelujejo v izbranih posebnih osnovnih šolah v Keniji. Na vzorcu 50 

staršev in 50 učiteljev izbranih posebnih šol sta ugotovila, da so bili vzroki za slabo 

vključevanje in udeležbo pri vzgoji in izobraževanju učencev z motnjo v duševnem razvoju 

naslednji: kulturna prepričanja, malomarnost in pomanjkanje občutljivosti in tehničnih veščin 

v družini in pri podpornih osebah. Avtorja (prav tam) zato predlagata, da bi tako starši kot 

učitelji morali učence bolj spodbujati, ceniti njihov mali napredek in jim pustiti, da bi se družili 

z vrstniki. V ta namen bi moralo pristojno ministrstvo nuditi dovolj dodatnih izobraževanj za 

učitelje. 

Soustvarjanje s starši omogoča dobro poznavanje primanjkljajev in virov moči otrok 

in s tem omogoča učinkovito načrtovanje podpornih programov. 

V. Papageorgiou, E. Kalyva, Dafoulis in Vostanis (2008) so želeli ugotoviti, ali so opažanja 

staršev in učiteljev o vedenju otrok z motnjo v duševnem razvoju enaka. Izhajali so iz 

teoretičnih izhodišč, da je treba pri teh otrocih narediti diagnostiko dovolj zgodaj, da so v njihov 

življenjski potek vključene primerne obravnave. V vzorec so zajeli starše in učitelje 147 fantov 

in 158 deklic, starih 6–9 let, ki so bili vključeni v prve tri razrede desetih osnovnih šoli v severni 

Grčiji. Starši in učitelji so izpolnili vprašalnik o otrokovih močnih in šibkih področjih 

(Goodman, 1997, v prav tam) in vprašalnik o otrokovi pozornosti (Barkley, 1990, v prav tam). 

Rezultati kažejo, da so se starši in učitelji s svojimi opažanji dopolnili pri ugotavljanju 

diagnostike.  
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Aktivna udeležba staršev omogoča dobro oblikovanje IP. Pri tem je temeljno 

razvijanje medsebojnega zaupanja. 

J. Armon in D. Terry (b. d.) sta oblikovala smernice za sodelovalen in učinkovit odnos med 

starši in učitelji v posebnih šolah. Tudi Cook idr. (2012, v prav tam) zapišejo, da je za 

oblikovanje in realizacijo IP ključnega pomena dobro sodelovanje s starši.  

Skouteris idr. (2012, v Armon in Terry, b. d.) so ugotovili, da je bilo koristno, če so šole 

pripravile srečanja s starši, na katerih so predstavile razvojne mejnike in otrokove pričakovane 

spretnosti. Učinkovite oblike sodelovanja s starši so bile tudi: prostovoljstvo v šoli, 

komuniciranje z učitelji, pomoč pri domačih nalogah in udeležba na prireditvah ali seminarjih 

za učitelje in starše (Hill in Taylor, 2004, v prav tam). 

Wellner (2012, v Armon in Terry, b. d.) zapiše, da je poglavitno, da se med učitelji in starši 

otrok v posebnih šolah razvije zaupanje. Učiteljem svetuje, naj si zaupanje pridobijo tako, da 

se izkažejo za pripravljene, zanesljive in predvidljive ter da pripravijo varen prostor, kjer se 

starši lahko izrazijo.  

McNaughton in Vostal (2010, v Armon in Terry, b. d.) dodata, da učitelji za izboljšanje 

zaupanja s starši lahko uporabljajo več tehnik aktivnega poslušanja: empatično komentirajo 

slišano, postavljajo vprašanja in parafrazirajo slišano z namenom, da pokažejo svoje zanimanje, 

pozornost in razumevanje.   

Lo (2012, v prav tam) meni, da je v nekaterih kulturah še posebej pomemben občutek 

sprejemanja, enakopravnosti in pravičnosti, kar učitelji lahko zadovoljijo s primerno 

soudeležbo staršev v IP. Ob tem se lahko pojavijo težave v komunikaciji zaradi jezikovnih in 

narečnih razlik, vendar se te težave da uspešno premagati. 

K. Bodvin, K. Verschueren in E. Struyf (2018) so raziskovale izkušnje šolskih svetovalnih 

delavcev. Večina jih je menila, da je vključevanje staršev v odkrivanje močnih in šibkih točk 

otroka ključnega pomena za skupno doseganje pozitivnih sprememb. Poudarili so, da je starše 

treba spoštovati. 

Weber in Z. Stoneman (1986) sta ugotovila, da so številni starši, ki se niso udeleževali 

skupnih sestankov za otroke z motnjo v duševnem razvoju, imeli nižje dohodke, nižjo 

izobrazbo, so bili samohranilci ali niso bili belci. Matere, ki se niso udeleževale sestankov, so 

več odgovornosti prelagale na strokovnjake v šoli in niso imele zadosti informacij, kaj je 

zapisano v IP. Številne matere, ki so se udeleževale sestankov, so občutile, da lahko 

pripomorejo k oblikovanju skupnih ciljev. Avtorja (prav tam) zato opozarjata, da je treba starše 

nenehno vabiti k sodelovanju in jih v tem procesu tudi resnično slišati. 



 

59 

Allred (2014) opozori, da je treba razvijati takšne odnose s starši, v katerih bodo spodbujene 

skupne nove ideje, moč, slišanost in pozitivna naravnanost za spremembe.  

Otroci z motnjami v duševnem razvoju se v IP vključujejo enakovredno po svojih 

zmožnostih. 

E. E. B. Gillespie in E. P. Turnbull (1983) sta pridobili podobne rezultate o pomembnosti 

vključevanja staršev in dodajata, da mnogo staršev in strokovnjakov ne ve, da se v IP lahko 

vključujejo tudi otroci. Njihovo sodelovanje je odvisno od njihovih zmožnosti, vendar je 

pomembno, da vsaj minimalno sodelujejo in povedo, kaj jim je všeč, in so na ta način za 

dejavnosti bolj motivirani.  

M. Peček (1999) je ugotavljala, kaj je potrebno, da bi učence s PP ne samo vključili v šolo, 

temveč tudi v proces odločanja. Ugotovila je, da je treba učence vprašati, kako se počutijo in 

kaj predlagajo, da je torej njihova samopredstavitev izrednega pomena in šele ta omogoča 

individualizacijo v pravem pomenu in smislu. V raziskavi Armstronga (1995, v prav tam) so 

odgovori učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami (v nadaljevanju ČVT), starih 5–16 let, 

nakazali naslednja občutja: a) učenci se v postopkih diagnosticiranja počutijo, kot da bi izgubili 

nadzor nad svojo zgodbo, b) počutijo se zmedene, c) so sicer prepoznali, da čutijo pomoč, 

vendar niso mogli povedati svoje plati zgodbe, d) pogosto jih je strah, so izolirani in 

stigmatizirani. Raziskava se sklada s teorijo pripoznanja Jeznika (2015), da je treba oblikovati 

takšen šolski prostor in pravila sobivanja, pri katerih vsakemu dejavno omogočimo prostor za 

izražanje in udejanjanje lastne individualnosti. 

M. Licardo in M. Schmidt (2012) sta leta 2010 izvedli pilotsko študijo o tem, ali srednje šole 

v okviru IP in izvajanja dodatne strokovne pomoči upoštevajo cilje, povezane s 

samoodločanjem otrok s PP. V neslučajnostni namenski vzorec je bilo zajetih 25 učencev 

srednjih strokovnih in poklicnih šol, ki so imeli odločbo o usmerjanju v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, večinoma s statusom učenca s PPPU. Ključne 

ugotovitve raziskave so bile, da v več kot polovici IP prevladujejo akademski cilji, opis 

funkcioniranja otroka je presplošen, napredek učenca se ne spremlja sistematično in ni 

dokumentiran. V njih ni zapisanih ciljev, ki bi razvijali spretnosti in strategije za obvladovanje 

težav z učenjem, v nobenem IP ni niti enega cilja s področja samoodločanja, opolnomočenja in 

samousmerjanja in večina učencev ni bila vključena v oblikovanje IP ali udeležena na timskih 

sestankih. Pilotska študija avtoric (prav tam) nas torej usmerja k dejavnejšemu sodelovanju 

učencev pri oblikovanju IP, razvijanju njihovega samoodločanja itd.  
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S soustvarjalnimi procesi z otroki in njihovimi družinami sporočamo, da jih 

sprejemamo in spoštujemo kot enakovredne partnerje. 

E. Brantlinger, Jimenez, J. Klingner, M. Pugach in V. Richardson (2005) pravijo, da slišanost 

in upoštevanost staršev z otroki z motnjo v duševnem razvoju pomembno prispevata k 

razumevanju njihovega sveta in temu, kako uspešni smo v načinu, s katerim pristopimo k njim. 

Zato so kvalitativni in akcijski pristopi raziskovanja primernejše metode raziskovanja 

omenjenega področja od kvantitativnih. Temeljna usmeritev teh raziskav je sodelovanje 

staršev, učencev in učiteljev, kar so raziskave v preteklosti prezrle. 

A. L. Miller, H. R. Love, J. A. Kurth in A. L. Zagona (2019) so želele ugotoviti, katere 

identitete in vloge oblikujejo starši, ko sodelujejo z osebjem posebnih šol. Izhajale so iz izhodišč 

avtorjev (Lalvani in Hale, 2015, v prav tam), ki razlagajo, da na identiteto staršev otrok z 

razvojnimi odstopanji močno vpliva sodelovanje s šolo. V vzorec so zajele 17 staršev otrok z 

razvojnimi motnjami (z MAS in znižanimi kognitivnimi sposobnostmi), starih 6–20 let, in z 

njimi izvedle intervjuje. Med njimi je bilo 15 mater, 1 oče in 1 rejnica z najmanj enim otrokom 

z razvojnimi težavami. Prihajali so iz različnih okolij – mestnih, obmestnih in vaških. Rezultati 

kažejo, da so starši v sodelovanju s šolami pri sebi oblikovali naslednje identitete: a) žrtve, b) 

zagovorniki, c) vztrajneži, d) vzgojitelji, e) pogajalci in organizatorji in f) predani v usodo.  

 Starši, ki so oblikovali identiteto žrtve (a), so čutili, da šola pri IP ne upošteva njihovega 

mnenja in da celo odloča brez njih.  

 Tisti, ki so se počutili v vlogi zagovornikov otroka (b), so se bili pripravljeni soočiti s 

strokovnjaki v šoli in jim na borben način pokazati, da ne smejo na otroka gledati le z 

vidika primanjkljajev, temveč z vidika močnih področij.  

 Identiteta staršev kot vztrajnežev (c) se je pokazala pri tistih starših, ki so želeli šoli 

pokazati, da imajo upanje in znanje ter da znajo biti sodelovalni oziroma člani tima.  

 Starši kot vzgojitelji (d) so vsekakor vsi starši, vendar se pri tej analizi rezultatov starši, 

ki so oblikovali vzgojiteljsko identiteto, imenujejo tisti, ki so otroka doma dodatno 

poučevali spretnosti, ki naj bi se jih naučil v šoli, in sicer zato, ker so izgubili zaupanje 

v šolo.  

 Nekateri starši so izoblikovali identiteto pogajalcev in organizatorjev (e), kar so 

pokazali s tem, da so skrbno načrtovali sedanje in prihodnje storitve za otroka in 

poskušali izboljšati partnerstvo s šolo.  

 Starši, ki so oblikovali identiteto predanosti v usodo (f), so se sprva borili za pravice 

svojih otrok, kasneje pa so svojo življenjsko situacijo sprejeli in postali zadovoljni. 
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Avtorice (Miller, Love, Kurth in Zagona, 2019) so ugotovile, da starši lahko izmenično 

prevzemajo različne identitete glede na namen in pomembnost svojih akcij ter glede na svoje 

osebnostne značilnosti. Šolam svetujejo, naj organizirajo priložnosti, ob katerih lahko starše 

opolnomočijo z informacijami in znanjem ter jih priznajo kot enakovredne partnerje.  

Očetje otrok z motnjami v duševnem razvoju se pri soustvarjanju enako aktivno 

udeležujejo kot matere. 

T. G. Mueller in P. C. Buckley (2014) sta na osnovi 20 intervjujev ugotovili, da so očetje v 

IP vključeni, vendar pretežno poslušajo o šibkostih in primanjkljajih svojega otroka, ne poznajo 

pomenov strokovnega izrazoslovja učiteljev in se na sestanek ne morejo pripraviti. Po drugi 

strani nekateri očetje z učitelji vzpostavljajo zaupne in sodelujoče odnose, si prizadevajo za 

skupne cilje in imajo občutek, da so sprejeti. Raziskava avtoric (prav tam) kaže, da očetje 

občutijo podobno kot matere.  

Z več pripravami in pripomočki za medsebojno razumevanje lahko šole učinkovito 

soustvarjajo tudi z družinami iz drugačnih kultur. 

Tako opisano sodelujoče partnerstvo je težje dosegljivo, če starši izhajajo iz drugačnih kultur 

ali so priseljenci iz drugačnega jezikovnega ozadja (Hughes, Valle-Riestra in Arguelles, 2002, 

v Lo, 2012). V teh primerih je zaželeno, da šola starše informira o poteku sestanka in 

pričakovanjih od njih ter da pripravi (po potrebi prevedeno) gradivo, v katerem so zbrani najbolj 

pogosto uporabljeni strokovni izrazi. 

Sklepna ugotovitev 

Navedeni raziskovalni izsledki kažejo predvsem na to, da je za sodelovanje s starši s strani 

pedagoških delavcev potreben tankočuten občutek in spoštovanje, kar omogoči medsebojno 

zbliževanje ter enakopravno sodelovanje. 

2.3 INKLUZIVNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

V nadaljevanju predstavljam vire, ki opredeljujejo inkluzivno vzgojo in izobraževanje v 

najširšem pomenu besede (na primer Macura - Milovanović, 2015; Rutar, 2017). Menim, da 

inkluzivna naravnanost rednih šol med drugim vpliva na to, da se v prilagojene programe 

preusmerja manj otrok in tiste učence, ki kljub vsem oblikam pomoči ne zmorejo dosegati 

minimalnih standardov. Strokovni delavci v prilagojenih programih se torej moramo zavedati 

teh sprememb, da lažje razumemo svoje učence in starše. Poznavanje širšega razumevanja 
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inkluzije pa nam omogoča spoznanje, da tudi v prilagojenih programih upoštevamo njena 

načela enakih možnosti in vključevanja (na primer skrbimo za enako vključitev otrok iz revnih 

družin). 

S. Macura - Milovanović (2015) navaja, da inkluzivnost pomeni enake možnosti 

izobraževanja za vse otroke in sprejemanje njihove različnosti kot normalnosti. Inkluzivna 

naravnanost šol izvira iz Konvencije proti diskriminaciji v izobraževanju (1960, v prav tam) in 

Konvencije o pravicah otroka (1989, v prav tam), kot nova izobraževalna politika pa je bil 

sprejet dogovor leta 1994 s podpisom Dogovora iz Salamance (Španija), ki na novo podpira 

pravice vseh posameznikov, kar je bilo zapisano že v Univerzalni deklaraciji o človeških 

pravicah (1948, v prav tam). Različnosti med posamezniki so možne glede na spol, socialno, 

kulturno, etnično, religijsko ali drugo pripadnost, kraj prebivališča, materialno ali zdravstveno 

stanje, težave in ovire v razvoju, invalidnost in drugo (Zakon o osnovah izobraževanja in 

usposabljanja, 2009, v prav tam). S tem se strinjata tudi Cline in Frederickson (2009, v Rutar, 

2017), ki tem razlogom dodajata še barvo kože in starost ter pojasnjujeta, da so to vsi možni 

razlogi za izključevanje ljudi. 

Strike (1999) je postavil idejo modela novih šolskih skupnosti, ki naj bi bile čim bolj 

inkluzivne in temelječe na temeljnih vrednotah posameznikov ter ki bi bile bolj podobne 

skupnostim in manj bankam. 

Pri upoštevanju teh poudarkov v izobraževanju so zelo pomembne prilagoditve pri učenju 

in strategije, ki jih učitelj uporabi pri pedagoškem delu, ko išče močne točke otroka, njegove 

potenciale in pri sebi med drugim razvije odpornost do neuspehov (se trudi tudi takrat, ko je 

težko). Po Rouseju (2008, v Macura - Milovanović, 2015) so posebne šole nastale zaradi 

prepričanja, da se otroci v homogenih skupinah boljše učijo kot v rednih, kjer se zaradi 

različnosti učijo počasneje in težje. Vendar je že Vigotski (1996, v prav tam) to razmišljanje 

kritiziral, saj je opisal, kako posebne šole na primer slepega otroka izolirajo v svet, kjer je vse 

prilagojeno njegovi težavi, čeprav bo kasneje moral živeti v običajnem okolju.  

Tudi M. Kavkler, A. C. Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in Viola (2008) 

opozorijo, da pri inkluziji ne gre le za vključevanje otrok z izrazitimi posebnimi potrebami v 

redne vzgojno-izobraževalne ustanove, temveč za možnost, da se vanje vključuje vsak 

posameznik po svojih zmožnostih. Še posebno pozornost učitelj v inkluzivni šoli nameni rizični 

skupini otrok, v katero spadajo otroci, ki živijo v revščini, imajo PP, izhajajo iz drugojezičnih 

okolij, Romi itd.  

Po E. Borst (2011) hiter razvoj medijev onemogoča intersubjektivne procese pripoznavanja, 

saj postajamo ljudje v svoji notranjosti ugasli in nedostopni za pedagoško posredovanje. Tako 
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brez zadostne empatije do drugih lahko postanemo surovi in nasilni. Še posebej za zgodnji 

razvoj otroka je pomembno, da je deležen dovolj čustvene in orientacijske opore, da se razvije 

v samostojno osebnost, ki vzpostavlja socialno navezanost na ljudi in zna druge razumeti kot 

enakovredne. Pri pedagoški nalogi je torej v ospredju to, da ponudimo humano pedagoško 

delovanje. Tudi Winkler (2011) opozori, da pri inkluziji ni dovolj, da posamezniku omogočimo 

postati individuum, temveč mu moramo dati dovolj možnosti in pogojev, predvsem varnosti, 

spremljajoče pomoči in podpore, da si oblikuje identiteto. 

Pomembno je ločiti med integracijo in inkluzijo. Pri integraciji otrok sta značilna selekcija 

učencev in tekmovanje med njimi, pomembno je doseganje standardov, poudarjene so motnje, 

ovire oziroma primanjkljaji otrok, otrok se mora prilagoditi šoli (zato potrebuje specialno 

pomoč), pomaga mu specialist (psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog vseh smeri, 

pedagog, socialni pedagog, socialni delavec ali drug strokovni delavec) v obliki specialne 

pomoči (teh ur je vedno več, najpogosteje naj bi se prejemale zunaj razreda ves čas šolanja), 

samemu učitelju pa svetuje le malo, evalvira se uspešnost otroka, pojavljajo se težave in odpori 

pri uvajanju sprememb. Pri inkluziji otrok pa je različnost med učenci cenjena in sprejeta, 

poudarek je na optimalnem razvoju vsakega učenca, šola se bolj prilagaja otroku (na primer 

prilagodi učni načrt, odstrani ovire), specialist svetuje učitelju, ker predvsem on pomaga otroku, 

in učencu, vse oblike pomoči za otroka (ki so uvedene čim bolj zgodaj, čim bolj fleksibilno, 

čim manj opazno, čim bliže učencu in za čim krajši čas) se praviloma izvedejo v razredu, 

evalvira se tako uspešnost otrokovega napredka kot strokovne pomoči, namesto odporov do 

sprememb je prisotno stalno spreminjanje, sodelovanje različnih strokovnjakov v različnih 

oblikah itd. Avtorji (prav tam) med drugim dodajajo, da je za razvoj inkluzivne šole nujno, da 

se štirje podsistemi (otrok, razred, šola in širše okolje) med seboj prepletajo in učinkovito 

sodelujejo. 

Pri inkluziji je torej pomembno, da se zavedamo, da gre za vključevanje vseh otrok, ki 

potrebujejo pomoč in podporo, tudi tistih, ki so spolno zlorabljeni, živijo v rejniških družinah, 

doživljajo strahove ali travme (Radivojević in sodel., 2007, v Macura - Milovanović, 2015). 

Rutar (2017) meni, da raziskave (na primer Tisdall, Davis, Prout in Hill, 2006, v prav tam) 

dokazujejo, da ni treba imeti napredujoče bolezni, cerebralne paralize ali drugega težjega 

primanjkljaja, da bi se otrok počutil izključenega, temveč je dovolj že to, da nima dostopa do 

nečesa (na primer, da njegova družina nima dovolj denarja ali da živi na malo oddaljenejšem 

koncu mesta ali vasi), čuti pomanjkanje spoštovanja in možnosti izbiranja. Po Hartu (2005, v 

prav tam) so v današnjem svetu številni ljudje v težavah in stiski zaradi prevelikega števila izbir, 

medtem ko se nekateri zavedajo, da jih preprosto nimajo in jih še dolgo ne bodo dobili.  
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Inkluzivna miselnost je v današnjem času ljudem zelo blizu in hkrati, paradoksno, daleč. 

Tako na primer V. R. Kiswarday (2014) meni, da sodobni družbeni trendi temeljijo na 

nediskriminatornosti in vključevalnosti, dajejo priložnost za razvoj boljše družbe in omogočajo 

vsakemu posamezniku dostojanstvo, sprejetost in čim kakovostnejše življenje. A medtem Rutar 

(2017) kritično razmišlja, da se pravičnost in demokracija ne zgodita sami od sebe ter da so pri 

tem ključne žive izkušnje ljudi s PP, ker drugače doživljajo svet, občutijo krivice in trpljenje. 

Opozarja, da se v upoštevanju interesov, želja in pričakovanj, upov, načrtov za prihodnost in 

sanj OPP pogosto daje pretirano vlogo staršem in strokovnjakom – nikoli se ne bi smelo prezreti 

mnenj otrok in mladostnikov o načinih izobraževanja in usposabljanja, možnostih za rekreacijo, 

prevozu, načinih spreminjanja lokalnega okolja, v katerem živijo, ter o možnostih za 

produktivno delo in samostojno oziroma neodvisno življenje. Na poti do sprememb v občestvu 

je pomembno nadaljevati in vztrajati pri samem terminu OPP, ki lahko nakazuje, kot da otroci 

ne bi imeli interesov, želja, načrtov za prihodnost itd. 

S. Macura - Milovanović (2015) pri opisovanju inkluzivnega izobraževanja uporablja termin 

»otroci, ki potrebujejo dodatno podporo«, saj meni, da s tem zajame širše pojmovanje inkluzije 

in otrok ne stigmatizira tako kot s terminom OPP. Otroci so si prav v svojih potrebah enaki: vsi 

potrebujejo to, da jih nekdo potrpežljivo poučuje, da se v šoli počutijo varne, da v njej dobivajo 

podporo, ko jim je težko in ko sami nečesa ne zmorejo, da jih vrstniki sprejemajo, da lahko 

pokažejo svoje znanje, da se počutijo vredne in sposobne, itd. Poudari tudi, da je treba za te 

otroke poskrbeti, da imajo kakovostno izobraževanje (ni dovolj, da so vključeni), kar nakazuje, 

da učitelji potrebujejo diferencirane pristope za vse posameznike.  

Skupina otrok, ki potrebuje dodatno podporo in pomoč, je široka; vanjo spadajo tudi 

nadarjeni otroci, otroci, ki zbolijo in potrebujejo dolgotrajno bolniško ali domačo oskrbo, otroci, 

ki so podvrženi odvisnosti ali alkoholizmu, otroci, ki zaradi različnih razlogov ne hodijo v šolo, 

itd. Ne da se točno opredeliti vseh težav, občutkov ali motenj, ki jih otroci lahko imajo, da lahko 

postanejo ranljivi, zato se zanje uporablja tudi termin »občutljivi otroci« (Macura - 

Milovanović, 2015). V Srbiji so po Pravilniku o navodilih za uresničevanje pravic do 

individualnega izobraževalnega načrta, njegove uporabe in vrednotenja (2009, v prav tam) 

otroci, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč, otroci, ki imajo težave pri učenju, težave v 

razvoju ali invalidnost (telesne, motorične, čutne, intelektualne ali večplastne motnje, ki 

spadajo pod spekter avtizma). Mednje spadajo tudi otroci, ki izvirajo oziroma živijo v socialno 

nespodbudnem okolju ali imajo iz drugih razlogov pravico do podpore v izobraževanju. Po S. 

Macura - Milivojević (2015) se v Srbiji za te otroke lahko nudi več vrst podpor. Osnovna 

podpora je tista, v okviru katere se nudijo osnovne zdravstvene, socialne in izobraževalne 
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storitve za otroka. Nadalje se otroku lahko nudi dodatna podpora, ki pomeni pomoč pri 

premagovanju primanjkljajev ali ovir na fizičnem, socialnem ali izobraževalnem področju. 

Dodatna podpora je lahko neposredna, kar pomeni prilagojene učbenike, načrtovan IP, uporabo 

pomožne tehnologije, alternativne komunikacije, angažiranje pedagoškega asistenta itd. Lahko 

pa je posredna, kar pomeni prilagajanje zunanjih in notranjih prostorov, dodatno izobraževanje 

učiteljev za uporabo prilagojene opreme in pomožne tehnologije, izobraževanje staršev in 

vrstnikov o sprejemanju otrok, ki potrebujejo dodatno podporo, premagovanje vožnje v šolo 

itd. (Pravilnik o dodatnem izobraževanju, zdravstveni in socialni podpori otroku in učencu, 

2010, v prav tam). Dolžnost učiteljev je, da spremljajo napredek učenca in po potrebi IP (v 

katerega so vključeni tudi starši in otrok) spreminjajo (prav tam). 

Starši se v obdobju inkluzivne drže težko odločajo za šolanje svojega otroka v prilagojenem 

programu, saj od redne šole pričakujejo vse vrste prilagoditev in pomoči. Nekateri učenci se v 

prilagojene programe vključujejo šele v sedmem razred, ko starši izkoristijo vse obstoječe 

možnosti pomoči in podpore. V prilagojenem programu se takšni učenci lahko soočajo z večjim 

stresom.7 

Ugotoviti želim, kakšna so stališča in izkušnje učencev, staršev, učiteljev in prihodnjih 

učiteljev glede zaželenosti, počutja in uspešnosti OPP v razredu rednih ali posebnih šol (šol s 

prilagojenim programom). V ta namen bom analizirala raziskave S. Macura - Milovanović 

(2015), H. Arzenšek Krajačič (2016), T. Pretnar (2012), M. Peček Čuk in I. Lesar (2016), S. 

Macura - Milovanović in M. Peček (2012b), S. Macura - Milovanović in M. Peček (2012a), I. 

Lesar (2007), M. Mekiš (2013) ter S. Štefanič (2016), ki je med drugim oblikovala argumente 

za in proti inkluziji.  

S. Macura - Milovanović (2015) je naredila pregled avtorjev, ki so ugotavljali pozitivne 

učinke inkluzivne naravnanosti šol. Čolin (2010, v prav tam) navaja, da otroci, ki se učijo v 

posebnih šolah po posebnih programih in metodah, ne dosegajo boljših rezultatov kot otroci z 

enakimi težavami, ki so vključeni v redne osnovne šole. Meni, da imajo od šolanja v rednih 

vrtcih in osnovnih šolah številne prednosti tudi učiteljice, starši OPP in starši otrok brez težav: 

učiteljice sčasoma postajajo samozavestnejše in učinkovitejše pri svojem delu, starši z OPP se 

počutijo bolj sprejeti in zadovoljni, ker imajo njihovi otroci boljše možnosti za zaposlitev, starši 

z otroki brez težav pa pridobivajo bolj pozitivna stališča do otrok, ki potrebujejo dodatno 

podporo. Jordan, Schwarte in McGhie - Richmond (2009, v prav tam) so natančneje opisali 

značilnosti učinkovitih učiteljic v rednih šolah, in sicer so navedli, da znajo skrbno načrtovati 

                                                 
7 Lastna opomba. 
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učno uro ter da uporabljajo individualizirane pristope in diferenciacijo. Hrnjica (2009, v prav 

tam) meni, da so posebne šole proizvajale segregacijo za OPP, romske otroke in otroke iz družin 

z nižjim SES. Blackorby idr. (2005, v prav tam) so v raziskavi, izvedeni v ZDA na vzorcu 1000 

otrok s težavami, ki so se pogosto vključevali v redne oddelke, ugotovili, da imajo ti boljše 

rezultate na testih znanja, redkeje izostajajo od pouka in imajo ocene, ki so bliže povprečju 

razreda kot njihovi vrstniki, ki so bili vključeni v posebne šole. Učenci s težavami v redni 

osnovni šoli imajo več priložnosti za razvijanje socialnih odnosov z vrstniki brez težav, 

izboljšanje komunikacije, razvijanje prijateljstva, skupinsko delo in medsebojno pomoč 

(Stainbacka in Stainbacka, 1998, v prav tam). 

Male (2007, v prav tam) je raziskoval, kakšne koristi od vključevanja imajo otroci z 

avtizmom, in sicer po pristopu, ki je poimenovan »krog prijateljev«. Pri tem pristopu se vrstniki 

družijo z avtističnim otrokom in mu pomagajo (krog prijateljev je sestavljen iz šestih do osmih 

članov) reševati probleme. Pristop je pokazal napredek pri socialnem vključevanju, saj je 

avtistični otrok razvil več stikov z vrstniki, zmanjšala se je njegova anksioznost in dosegel je 

boljše prilagajanje na situacijo in okolje. 

H. Arzenšek Krajačič (2016) je ugotavljala zaznavo socialnih odnosov treh izbranih učencev 

s PP, ki so vključeni v zadnjo triado osnovne šole, na osnovi njihove samoocene ter mnenj 

učiteljev, staršev in vrstnikov. Rezultati so pokazali, da (1) se učenci dobro počutijo v razredu, 

vendar nimajo tesnih in pristnih odnosov z vrstniki, (2) usmerjanje kot takšno ne vpliva na 

socialne odnose, vpliva pa na samooceno učenca s PP (slabša samopodoba), (3) učitelji otroke 

s PP sprejemajo, zavedajo se pomena dobrih odnosov z učenci, vendar jim delo z učenci s PP 

predstavlja dodatno obremenitev in izražajo potrebo po dodatnih znanjih za delo z njimi, (4) 

starši izpostavljajo dvojnost odnosov učiteljev do OPP (kar pomeni, da nekateri učitelji otroka 

sprejmejo takšnega, kot je, spet drugi učitelji otroka ne sprejmejo in z njim ne znajo ravnati) in 

slabše medvrstniške odnose.  

T. Pretnar (2012) je raziskovala stališča učiteljev in njihovo mnenje glede vključenosti OPP 

v osnovne šole. V raziskavo je vključila 802 učitelja, od tega 401 iz Slovaške in 402 iz 

Slovenije, ter uporabila lastni anketni vprašalnik z Likertovo lestvico stališč in vprašanji 

odprtega tipa. Med drugim je ugotovila naslednje: 

 med državama ne prihaja do razlik pri vključevanju otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, s PPPU, dolgotrajno bolnih in gibalno oviranih otrok, temveč pri stališčih 

učiteljev do otrok s ČVM ter z motnjami v duševnem razvoju: slovaški učitelji imajo do 

njih pozitivnejša stališča od v raziskavo vključenih slovenskih učiteljev; 
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 v Sloveniji 75,6 % učiteljev meni, da otrokove pravice do vključenosti v zanj ustrezen 

program niso upoštevane, medtem ko 91,5 % učiteljev na Slovaškem meni nasprotno 

(da so usmeritve ustrezne); 

 69,1 % slovenskih učiteljev meni, da je način šolanja treba določiti glede na 

primanjkljaje in sposobnosti otroka, medtem ko na Slovaškem 85,5 % učiteljev meni, 

da je najboljši način šolanja OPP v osnovnih šolah s prilagojenim programom (v 

nadaljevanju OŠPP), ker je v teh programih za OPP strokovno bolj poskrbljeno, ne 

prihaja do notranje segregacije, imajo boljše materialne in prostorske pogoje, manjše 

število otrok v razredu ter otroci nimajo občutka osamljenosti in kompleksa 

manjvrednosti; 

 pretočnost informacij o OPP med strokovnjaki samimi ter med vrtcem in šolo je po 

mnenju vključenih učiteljev na Slovaškem boljša; celoten vzorec učiteljev za slab pretok 

informacij krivi Zakon o varovanju osebnih podatkov, pomanjkanje časa, vodstvo, ki ne 

poskrbi za medsebojno sodelovanje vpletenih, slabo organizacijo vrtcev in šol, v 

Sloveniji pa poleg tega izpostavljajo pomanjkanje člena ali centra, ki bi povezoval vse 

vključene strokovnjake; 

 na Slovaškem so učitelji bistveno večkrat obveščeni o vstopu OPP v razred, imajo boljši 

dostop do podatkov specialistov za posameznega otroka, njihovo mesto med specialisti 

je bolj enakovredno in njihova mnenja so na sestankih bolj upoštevana kot mnenja 

slovenskih učiteljev; na Slovaškem so zaradi postopnega uvajanja inkluzije in boljšega 

delovanja šolskih timov OPP pogosteje vključeni v njim ustrezen vzgojno-izobraževalni 

program; 

 slovenski učitelji ocenjujejo, da imajo boljše materialne, prostorske in finančne pogoje 

za delo kot njihovi kolegi na Slovaškem; 

 stališča vseh učiteljev, slovaških in slovenskih, se razlikujejo glede na vrsto motenj 

OPP; ocenjujejo, da imajo otroci s PPPU, dolgotrajno bolni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami ter gibalno ovirani otroci dovolj sposobnosti za vključitev v 

osnovno šolo (otroci z drugimi motnjami pa ne). Kljub vsemu pa še vedno zavzemajo 

stališče, da je za OPP na splošno boljša vključitev v OŠPP in jim vključitev v osnovno 

šolo škodi; menijo, da je za OPP zunanja segregacija boljša od notranje in da bi morala 

presoja o vključitvi otroka v ustrezen program vedno izhajati iz otrokovih potencialov 

in koristi.  
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M. Peček Čuk in I. Lesar (2016) sta raziskovali, ali obstajajo z vidika učiteljev med 

običajnimi učenci in učenci s PP razlike v vedenjskih reakcijah in ali obstajajo razlike v 

vedenjskih reakcijah med različnimi skupinami učencev s PP. Zanimalo ju je tudi, katere 

vedenjske reakcije najbolj pojasnjujejo učni uspeh proučevanih skupin učencev. Učitelji po 

svetu čedalje bolj opažajo podobna vedenja, ki so problematična, na primer besedne žaljivke, 

fizična agresija do učiteljev in učencev, izogibanje delu (Poulou in Norwich, 2000, v prav tam). 

Za slovenske učitelje sta nemir in stres pri otrocih zanje najbolj obremenilna (Sardoč, 2006, v 

prav tam). Avtorici (prav tam) sta v vzorec zajeli 207 učiteljev razrednega in 207 učiteljev 

predmetnega pouka iz enainštiridesetih osnovnih šol po Sloveniji. Učitelji so v šolskem letu 

2003/2004 izpolnjevali vprašalnik z dvainštiridesetimi spremenljivkami, ki so zajemale 

področje storilnosti, socialnosti, samopodobe in vedenje. Navodilo učiteljem pri izpolnjevanju 

vprašalnikov je bilo, naj opišejo njim določenega konkretnega učenca (prvega oziroma 

zadnjega po abecednem vrstnem redu; z vidika raziskave je bil izbor opisanih učencev 

naključen). Učence s PP so opisovali le učitelji, ki so imeli z njimi izkušnje. Po obdelavi 

podatkov, natančneje po analizi variance, je bilo ugotovljeno, da ima učenec s PP po mnenju 

učiteljev nižje izobrazbene ambicije, je manj dejaven in iniciativen, med zaposlitvami manj 

zbrano dela, je pri delu bolj površen in manj vztrajen, je manj zmožen daljše koncentracije, ima 

slabše delovne navade in je manj razgledan kot običajni učenec. Glede samopodobe je učenec 

s PP po oceni učiteljev med drugim manj samokritičen, manj samozavesten, manj samostojen 

in bolj zadržan od običajnega učenca. Na področju vedenja je učenec s PP med drugim bolj 

nepredvidljivega vedenja, manj ubogljiv, bolj agresiven, manj ukrotljiv in bolj nagnjen k 

maščevanju od običajnega učenca. Raziskava je med drugim pokazala tudi, da so gluhi in 

naglušni otroci med najuspešnejšimi učenci s PP, ker so najbolj razgledani. V primerjavi z 

drugimi otroki s PP izstopajo tudi po tem, da imajo boljše delovne navade. Po slabšem učnem 

uspehu med skupinami učencev s PP izstopajo učenci s PPPU (komajda dosegajo zadosten učni 

uspeh), ki imajo tudi negativno samopodobo in nekonstruktivno storilnost. Ugotovitve prav 

tako kažejo, da na učiteljevo oceno učencev ne vpliva samo znanje, temveč tudi njihove 

vedenjske reakcije. Z vidika vedenja so za učitelje najbolj problematični učenci s ČVM, ker 

kažejo socialno nekonstruktivno vedenje. 

S. Macura - Milovanović in M. Peček (2012b) sta v nasprotju s T. Pretnar (2012) ter M. 

Peček Čuk in I. Lesar (2010) ugotavljali stališča prihodnjih učiteljev (študentov prvega letnika) 

do inkluzije. Na vzorcu 319 študentov iz Slovenije in Srbije sta ugotovili, da jih večina meni, 

da bi morali učenci z intelektualnimi pomanjkljivostmi ter učenci z vidnimi in slušnimi 

težavami obiskovati posebne šole, medtem ko bi lahko revni, begunci, Romi in otroci, katerih 
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materni jezik ni isti kot govorjeni jezik v šoli, obiskovali redne šole. Večina študentov tudi 

meni, da bi v razredu lahko sprejeli učence, ki spadajo po njihovem mnenju v redne šole, 

medtem ko jih ena petina ne bi sprejela tistih, ki po njihovem mnenju spadajo v posebne šole. 

Dve tretjini študentov meni, da je invalidnost dejavnik, ki povzroča največ učnih težav pri 

učencih s PP. Avtorici (prav tam) sta zaključili, da večina študentov vstopa v profesionalno 

izobraževanje s stališči, ki ne podpirajo inkluzije vseh občutljivih skupin učencev, kar pomeni, 

da je treba pri njihovem izobraževanju posebno pozornost dati konceptom, ki so usmerjeni k 

občutljivim skupinam in njihovemu visokokakovostnemu izobraževanju. 

S. Macura - Milovanović in M. Peček (2012a) sta raziskovali tudi, kakšna stališča imajo 

študenti prvega letnika – prihodnji učitelji glede vključevanja vseh otrok v vzgojo in 

izobraževanje, vključno z Romi. Zaskrbljujoče namreč je, da imajo tudi Romi zelo nizke učne 

dosežke, zaradi česar se postavlja vprašanje (ki je bilo hkrati tudi raziskovalno vprašanje), kdo 

je za to odgovoren. European Roma Rights Centre oziroma Evropski center za pravice Romov 

(EERRC, 2003, v prav tam) navaja Slovenijo kot eno izmed držav, kjer je vključevanje Romov 

oteženo, tudi na področju vzgoje in izobraževanja; Romi so pogosto vključeni v posebne šole 

zaradi slabega učnega uspeha in neprilagojenega vedenja, spregledani pa so pravi razlogi za to: 

diskriminacija, revščina in slabo poznavanje slovenskega jezika. Raziskava avtoric (prav tam) 

je bila narejena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Fakulteti za učitelje v Beogradu v 

šolskem letu 2009/2010. V Srbiji je vprašalnik stališč izpolnilo 113 študentov, v Sloveniji pa 

244. Študenti so se opredeljevali glede možnih razlogov za učni neuspeh učencev Romov (na 

primer revščina, kulturne in socialne značilnosti otrokovega okolja, nezainteresiranost staršev 

za otrokovo šolanje). Rezultati študije so pokazali, da večina študentov razloge vidi v 

nezainteresiranosti romskih staršev za šolanje svojih otrok, pomanjkanju motivacije učencev 

Romov in nesprejemanju otrok Romov s strani njihovih vrstnikov, kar posledično minimalizira 

odgovornost učitelja, da bi učni uspeh teh otrok lahko izboljšal tudi sam. Raziskava podaja 

smernice, da se študente – prihodnje učitelje čim bolj pripravi na inkluzivno šolanje.  

Ugotovitve raziskave I. Lesar (2007) prikazujejo, kakšna je načelna naravnanost učiteljev 

do šolanja drugačnih učencev, in dajejo vpogled v prepoznavanje učiteljeve vloge pri 

spodbujanju njihovega osebnostnega razvoja. Avtorica (prav tam) je v raziskavo vključila 207 

razrednih in 207 predmetnih učiteljev, ki so v šolskem letu 2003/2004 poučevali po slovenskih 

šolah (vključenih je bilo 41 šol). Na osnovi anket in polstrukturiranega intervjuja z udeleženci 

je dognala, da (a) si večina učiteljev želi poučevati v razredu podobnih učencev po predznanju 

in sposobnostih, (b) si malo več kot polovica razrednih učiteljev želi podobne učence po 

kulturni pripadnosti, medtem ko si večina predmetnih učiteljev želi različne, (c) večina obeh 
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skupin učiteljev meni, da kulturna raznolikost spodbuja napredovanje učencev v njihovem 

osebnostnem razvoju (v nadaljevanju NUNOR), d) polovica razrednih učiteljev meni, da 

raznolikost pri predznanju spodbuja NUNOR, medtem ko druga polovica pravi, da ni tako, pri 

raznolikosti v sposobnostih pa se nekoliko bolj nagibajo k stališču, da raznolikost spodbuja 

NUNOR, e) med predmetnimi učitelji, ravno obratno, polovica meni, da raznolikost v 

sposobnostih spodbuja NUNOR, in polovica, da ga ne, medtem ko jih večina glede raznolikosti 

v predznanju meni, da je to spodbudno za NUNOR, in f) bistveno večji delež obeh skupin 

učiteljev večji del odgovornosti za razvoj osebnostnih dimenzij pripisuje staršem. Glede na 

rezultate je izrazila skrb, da v času inkluzivno naravnanih šol ne najdemo zadostne 

naklonjenosti učiteljev do raznolikosti učencev. 

M. Mekiš (2013) je v svoji raziskavi spoznavala izkušnje staršev otrok z Downovim 

sindromom v različnih oblikah šolanja – en otrok je bil vpisan v redno osnovno šolo, pet v 

osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju 

OŠPPNIS) in trije v posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI). Uporabila 

je oporni vprašalnik za delno strukturiran intervju. Pri analizi pripovedi staršev je med drugim 

ugotovila, da so bili trije starši proti inkluziji (»je ne podpirajo, se jim ne zdi pametna ideja«), 

eden izmed staršev je podpiral popolno inkluzijo, ostali pa so povedali, da je inkluzija možna 

(med njimi jo je eden izmed staršev zelo podpiral, vendar opozoril, »da je za to potrebno imeti 

čas in se na račun tega tudi marsičemu odpovedati«). Starši, ki so bili proti inkluziji, so 

povedali, da v rednih osnovnih šolah za OPP nimajo dovolj posebnih obravnav in da tam ne 

učijo posebnih spretnosti, ki jih ti otroci potrebujejo, na primer skrbi zase. Naštevali so tudi 

predloge, kaj bi se morali zgoditi, da bi bila inkluzija uspešnejša, in sicer: spremeniti bi se 

morali določeni normativi, standardi znanja, učni načrti, miselnost vseh vpletenih in celo 

naroda, zakonodaja, uvesti bi morali spremljevalce za OPP itd. Glede stigme večina staršev ni 

imela izkušenj, če pa že, so se pri tem bodisi odmaknili, ignorirali opazke, se nanje navadili ipd. 

S. Štefanič (2016) je raziskovala stanje inkluzije otrok z LMDR v večinskih osnovnih šolah. 

Uporabila je kvalitativni pristop, in sicer delno strukturirane intervjuje s starši otrok brez PP in 

starši otrok z LMDR ter s strokovnimi delavci v redni osnovni šoli in OŠPP. Navedla bom nekaj 

njenih ugotovitev: 

 rezultati intervjujev, izvedeni s strokovnimi delavkami v redni osnovni šoli in OŠPP, 

potrjujejo, da je otrok z LMDR v rednih osnovnih šolah Bele krajine 3–5 % in so 

usmerjeni v skupino otrok s PPPU oziroma v skupino otrok z več motnjami. Z 

usmeritvijo ti otroci dobijo dodatno strokovno pomoč in prilagoditve, kar pa ni dovolj 

za njihovo dobro počutje; izsledki kažejo, da so v redni osnovni šoli neuspešni, večkrat 
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ponavljajo razred, niso dovolj v ospredju, da bi se počutili samozavestne, in se ne 

zmorejo zadostno vključiti med druge otroke, kar privede do negativne samopodobe, 

učnih, vedenjskih in zdravstvenih težav. Šele vedenjske in zdravstvene težave sprožijo 

razmišljanje o uvedbi postopka preusmeritve v prilagojene in posebne programe za 

OPP. Po S. Štefanič (2016) rezultati potrjujejo misli M. Kavkler (2001, v prav tam), ki 

navaja, da ni dovolj le prilagojeno izvajanje programa, temveč je treba ponuditi 

prilagojeni progam in takšne učne cilje, ki jih bo OPP lahko dosegal in na ta način 

pridobival na pozitivni samopodobi, v izogib napetostim, ki lahko privedejo do ČVM 

otroka; 

 iz odgovorov strokovnih delavcev je razvidno, da predvsem strokovni delavci OŠPP v 

večini zagovarjajo šolanje otrok z LMDR v OŠPP, malo manj strokovni delavci v rednih 

osnovnih šolah; 

 vsi starši otrok brez PP in otrok z LMDR menijo, da je šolanje v OŠPP za otroke s PP 

boljše, saj jim trenutni šolski sistem ne dopušča uspešnega šolanja v redni osnovni šoli; 

 strokovni delavci v redni osnovni šoli in OŠPP inkluzijo otrok z LMDR razumejo za 

možno le ob zagotovitvi določenih pogojev in poudarijo, da inkluzivno izobraževanje 

ni primerno za vse otroke z LMDR. Po S. Štefanič (2016) ti rezultati potrjujejo misli M. 

Kavkler (2008, v prav tam), ki navaja, da so posebne šole pomembna oblika 

izobraževanja za otroke z izrazitimi in kompleksnimi PP; 

 starši otrok brez PP menijo, da je za uspešnost inkluzije pomembno, da otrok dosega 

minimalne standarde znanja. Starši otrok z LMDR bi sprejeli inkluzijo le v primeru, da 

bi bili otroci v redni osnovni šoli uspešni. 

S. Štefanič (2016) meni, da njena raziskava potrjuje mnenje M. Bratož (2004, v prav tam) 

tako z vidika argumentov proti kot z vidika zavzemanja za inkluzijo OPP. Povzema argumente 

za inkluzijo OPP: starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v redno osnovno šolo, ob 

šolanju v redni osnovni šoli se otrok počuti manj drugačnega, ima več možnosti za doseganje 

višje stopnje šolanja in pridobivanje različnih socialnih izkušenj, možnost za stigmo je manjša 

ter okolje deluje bolj spodbudno in stimulativno. Argumenti proti inkluziji OPP pa so, da ima 

OŠPP dobro kadrovsko zasedbo za kompleksno in kontinuirano obravnavo otroka, so strokovni 

delavci v posebnih šolah nosilci razvoja programov, zato je izobraževanje kakovostnejše, in da 

so za delo s takimi otroki najbolj usposobljeni socialni pedagogi. 
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Inkluzivna naravnanost šol omogoča enakopravno vključevanje vseh učencev in še dodatno 

poudari pomen soustvarjanja in soudeležbe vseh otrok in staršev, ne glede na kompleksnost 

bioloških, psiholoških, socialnih ali/in kognitivnih težav. 
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3 SOCIALNE SPRETNOSTI 

UVOD 

V terminologiji socialnih spretnosti se pojavlja kar nekaj terminov, ki so si podobni ali vsaj 

pomenijo enako področje sposobnosti posameznika. Praviloma gre za naslednja področja 

oziroma spretnosti: kako se zna prilagoditi drugim in hkrati uveljaviti svoje želje in potrebe, se 

z drugimi dogovarjati, reševati konflikte, zna biti z drugimi v sobivanju in hkrati ohranja 

samostojnost ipd. Vse te spretnosti imenujemo življenjsko in socialno pomembne veščine, 

znotraj njih pa s pomočjo različnih virov, ki jih uporabim, iščem podobnosti in razlike med 

obstoječimi termini.  

Otroci s PP niso nujno šibkejši tudi pri socialnih spretnostih, vendar je pogosto prav 

primanjkljaj (na primer govorni, gibalni) tisti, ki otežuje socialno interakcijo (na primer, ker jih 

drugi ne razumejo ali zaradi arhitektonskih ovir nimajo dovolj socialnih stikov z okoljem). 

Težave se tako pravzaprav lahko povečajo ali sopojavljajo. Najizrazitejše težave v socialnih 

spretnostih imajo otroci z avtističnimi motnjami in otroci s ČVM. Tudi motnje v duševnem 

razvoju pomembno vplivajo na razvoj socialnih spretnosti, saj otrok ne razume socialnih 

situacij v zadostni meri, otežena je samoregulacija čustev in impulzivnih odzivov ipd. 

Socialne spretnosti so osrednja tema pričujoče doktorske disertacije, saj jih v empiričnem 

delu skušam spodbujati in sem na spremembe v razvoju le-teh v vseh fazah AR v OŠPP 

najpozornejša. Poglavje sem razčlenila na naslednja podpoglavja: (1) terminologija socialnih 

spretnosti, (2) socialno vedenje in vplivanje, (3) posameznikov razvoj, (4) pristopi spodbujanja 

socialnih spretnosti in (5) socialne kompetence otrok z motnjami v duševnem razvoju. 

3.1  TERMINOLOGIJA SOCIALNIH SPRETNOSTI 

Življenjsko in socialno pomembne veščine opredeljujejo raznovrstni termini. Med 

najpogosteje uporabljenimi termini so: življenjske veščine, socialne veščine, socialne 

spretnosti, osebna, medosebna in socialna inteligentnost, socialna kompetenca, socialna 

kompetentnost. Raznoliki termini nakazujejo, da naj bi šlo za različnost veščin, a kot bo 
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razvidno v nadaljevanju, pri njihovem razločevanju in pojasnjevanju naletimo na več 

podobnosti kot razlik.8  

ŽIVLJENJSKE VEŠČINE 

Hopson in Scally (1981) sta veščine, ki so potrebne, da lahko človek odgovorno skrbi zase 

in za svoje življenje, umestila v štiri področja: 

a) »jaz« – veščine, ki jih potrebujem za svoje delovanje in osebnostni razvoj (na primer, 

kako največ doseči v sedanjosti); 

b) »jaz in ti« – veščine za kakovosten odnos s tabo (na primer, kako se soočiti s 

konfliktom); 

c) »jaz in drugi« – veščine, ki jih potrebujemo za kakovosten odnos z drugimi (na 

primer, kako delati v skupini);  

d) »jaz in specifične situacije« – veščine, ki jih potrebujemo za svojo izobrazbo, pri 

svojem delu, doma, za prosti čas in v skupnosti (na primer, kako izbrati način 

življenja).  

A. Žižak (2003) predstavi termin življenjske veščine kot tiste, ki pomenijo posameznikovo 

sposobnost, da izbere prilagojeno in prosocialno vedenje, ki mu omogoča uspešno soočanje z 

vsakodnevnimi izzivi. 

SOCIALNE VEŠČINE 

Po Greshamu (1997) se v literaturi srečujemo s tremi tipi opredelitev socialnih veščin:  

a) opredelitve, ki upoštevajo kazalce sprejetosti med vrstniki; socialno bolj vešči so otroci, 

ki so v odnosih z vrstniki sprejeti, priljubljeni v šoli in skupnosti;  

b) vedenjske opredelitve – socialne veščine so situacijsko-specifična vedenja, ki 

povečujejo verjetnost nagrajevanja oziroma zmanjšujejo verjetnost kaznovanja 

posameznikovega socialnega vedenja; 

c) opredelitve, ki so povezane s kompetencami – veščine predstavljajo socialna vedenja, 

ki so dobri kazalci socialne kompetentnosti.  

  

                                                 
8 Podpoglavje je bilo objavljeno v strokovnem članku D. Plavčak (2017) v reviji Socialna pedagogika. 
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T. Metelko Lisec (2004) socialne veščine opredeli kot sposobnosti, ki nam pomagajo pri 

doseganju kakovostnejšega življenja (na primer spretnost reševanja problemov, prepoznavanje 

socialnih norm). 

Hersen in Bellack (1976, v Morrison in Wixted, 1989) opredelita socialne veščine kot 

sposobnost, da ljudje v medosebnem kontekstu izrazimo tako pozitivne kot negativne občutke, 

ne da bi ob tem ostali brez socialnih okrepitev. Te veščine vključujejo ustrezno besedno in 

nebesedno komunikacijo ter zavedanje realnosti, v kateri lahko posameznik predvidi reakcije 

drugih. Avtorja (prav tam) kot komponente socialnih veščin poimenujeta ekspresivne elemente 

(na primer vsebina in tempo govora), socialno zaznavanje (na primer pozornost) in interaktivno 

ravnotežje (na primer čas reakcije). Komunikacijske spretnosti še ločeno opredelita kot tiste, ki 

omogočajo začetek pogovora, tiste, ki pogovor nadaljujejo, in sklepne, ki ga zaključijo. 

M. Ule (2004) socialne veščine opredeli kot stik med človekom in njegovim socialnim 

okoljem, nanj pa vplivajo: doživljanje sebe, drugih ljudi, svoje vloge v svetu, vzpostavljanje 

odnosov z drugimi, način oblikovanja prepričanj, vrednot, stališč, orientacij in ne nazadnje 

način oblikovanja identitet. 

U. Rozman (2006) definicije veščin povzema skozi naslednje ravni: 

a) na osebni ravni posameznik socialne veščine potrebuje za graditev samopodobe, 

reševanje lastnih težav in izražanje svojih zamisli;  

b) na ravni odnosov jih uporabi za pogajanje in sodelovanje, sklepanje kompromisov, 

gradnjo in vzdrževanje socialnih mrež; 

c) na ravni širše družbe ali makrosistema mu omogočajo občutljivost za druge in 

prispevanje k dobrobiti skupnosti.  

SOCIALNE SPRETNOSTI  

V slovenščini se termina »veščine« in »spretnosti« izmenjujeta, v angleščini pa teh težav ni, 

saj obstaja samo en termin, in sicer »skills«. Kljub temu socialne spretnosti obravnavam ločeno, 

da bi vendarle odkrila minimalne razlike v konotaciji. 

C. Bizjak, A. Čater, A. Justinek, M. Tome in Vec (2010) socialne spretnosti razumejo kot 

vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v 

socialno okolje. Izhajajo iz posameznikovega realno izoblikovanega in ozaveščenega odnosa 

do sebe, drugih in sosveta, kažejo pa se v vsem njegovem ravnanju. Temeljijo na sistemu stališč, 

interesov, vrednot in socialnih norm ter skupaj s cilji, ki jih ima posameznik v trenutni socialni 

situaciji, usmerjajo njegove vedenjske strategije. 
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OSEBNA, MEDOSEBNA IN SOCIALNA INTELIGENTNOST 

Elemente vsebin socialnih spretnosti, veščin in kompetenc najdemo tudi pri opredelitvah 

osebne in socialne inteligentnosti.  

Gardner (2010) je eno izmed sedmih inteligentnosti posameznika imenoval osebna 

inteligenca9 in jo predstavil v dveh oblikah: (a) osebna inteligenca, ki deluje predvsem pri 

človekovem raziskovanju in poznavanju lastnih čustev, (b) medosebna inteligenca, ki je 

usmerjena navzven, k vedenju, občutkom in motivacijam drugih. Izvor obeh oblik išče v 

kakovosti zgodnje navezanosti na mater, ki jo otrok razvije v prvem letu življenja.  

Goleman (2010) ozaveščenost in socialne spretnosti opiše kot dve entiteti socialne 

inteligence: (a) ozaveščenost tvorijo primarna empatija, ubranost, empatična pozornost, 

socialno znanje ali izkušenost (poznavanje družbenih norm in situacij), (b) socialne spretnosti 

pa razume kot nadgradnjo in delno tudi posledico sestavin socialne ozaveščenosti, te pa nam 

omogočajo, da se uspešno vključujemo v socialno okolje. Nadalje navaja, da je najvišja oblika 

socialne inteligence spreminjanje odnosov: spreminjanje nezavednega odzivanja v zavedno in 

negativnih občutkov v pozitivne. Gre za sposobnost usklajevanja različnih pogledov s soljudmi 

z namenom doseganja obojestranskih koristi ob upoštevanju okoliščin in ob predvidevanju 

posledic. 

SOCIALNA KOMPETENCA IN KOMPETENTNOST  

A. Kobolt (2009) predstavi sestavine socialnih kompetenc: 

a) socialna kognicija: označuje razumevanje procesov, ki potekajo v posamezniku in med 

posamezniki v socialnem prostoru, organizacijo tega znanja in njihovo uporabo v 

socialnih situacijah;  

b) zavzemanje perspektive drugega: predstavlja kognitivne procese, ki omogočajo 

razumeti psihične procese in stanja sogovornika v komunikaciji; 

c) organizacija mentalnih skript o različnih socialnih situacijah, kar pomeni, da mentalne 

reprezentacije organiziramo v mentalne sheme, ki predstavljajo socialne situacije.  

Socialna kompetentnost je po A. Žižak (2003) evalvacijski termin, utemeljen na oceni, ali je 

oseba sposobna opraviti določeno socialno nalogo. Sestavljena je iz vedenjskih, kognitivnih in 

čustvenih spremenljivk, ki so nujno potrebne za uresničitev primernih socialnih odnosov in 

želenih socialnih rezultatov. Je pojem, ki v celoti pokriva druge tri pojme: socialne, 

komunikacijske in interpersonalne veščine, ki predstavljajo dominantno vedenjsko stran 

                                                 
9 Čeprav gre za inteligentnost, jo Gardner (2010) imenuje inteligenca. Enak izraz uporabi tudi Goleman (2010) 

v naslednjem odstavku (lastna opomba). 
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socialne kompetentnosti. Avtorica (prav tam) je podrobneje razčlenila vedenjske 

spremenljivke, ki so: (a) socialne veščine, ki vključujejo interpersonalna, na nalogo in vase 

usmerjena vedenja, (b) komunikacijske veščine, ki se primarno nanašajo na besedno in 

nebesedno vedenje v komunikacijskih situacijah (srečanja, izmenjave in medsebojno vplivanje 

dveh ali več posameznikov), in (c) interpersonalne veščine, ki predstavljajo socialna vedenja, 

ki so značilna za izgradnjo in vzdrževanje medosebnih odnosov. 

Čeprav lahko opredelimo različne vidike določenih veščin, je lahko ena veščina, na primer 

poslušanje, umeščena v vse tri, odvisno, v katerem kontekstu o njej govorimo ali na kakšen 

način se usvaja (prav tam).  

V spodnji preglednici predstavljam do sedaj razložene termine, da je natančneje razviden 

njihov podoben pomen in vendarle različen pomenski poudarek. 

Preglednica 2: Terminologija življenjsko in socialno pomembnih veščin  

TERMIN VIR FUNKCIJA/POMEN 

Življenjske 

veščine 

Hopson in Scally 

(1981) 

Pomenijo odgovorno skrb zase in za svoje življenje. Umeščamo jih v 

štiri področja: (a) »jaz«, (b) »jaz in ti«, (c) »jaz in drugi«, (d) »jaz in 

specifične situacije«. 

A. Žižak (2003) So sposobnosti za izbiro prilagojenega in prosocialnega vedenja. 

Socialne 

veščine 

Gresham (1997) 
Omogočajo sprejetost med vrstniki, različnim situacijam primerna 

ravnanja in kažejo posameznikove socialne kompetence. 

T. Metelko Lisec 

(2004) 
Pomenijo sposobnost dosegati kakovostnejše življenje. 

Hersen in Bellack 

(1976, v Morrison 

in Wixted, 1989) 

Zaznamujejo sposobnost primerno izraziti pozitivna in negativna 

občutja, za kar so potrebni zavedanje realnosti, predvidevanje 

odzivov drugih in primerna komunikacija. 

M. Ule (2004) 
Opredeljujejo kakovost dogajanja med posameznikom in njegovim 

socialnim okoljem. 

U. Rozman 

(2006) 

Opredeljujejo tri ravni: (a) osebna raven, ki pomeni graditev 

identitete, izražanje sebe, (b) raven odnosov, ki predstavlja ohranjanje 

socialnih mrež, (c) raven družbe, ki kaže na prispevek k skupnosti. 

Socialne 

spretnosti 

C. Bizjak,  

A. Čater,  

A. Justinek,  

M. Tome in Vec 

(2010) 

Omogočajo učinkovito in konstruktivno vključevanje v socialno 

okolje, temeljijo na ozaveščenem odnosu do sebe, drugih in okolja, 

sistemu stališč, interesov, vrednosti in socialnih norm ter usmerjajo 

posameznikove cilje in vedenje. 

Osebna in 

medosebna 

inteligenca 

Gardner (2010) 

Osebna inteligenca pomeni raziskovanje in poznavanje lastnih čustev. 

Medosebna inteligenca je prepoznavanje vedenja, občutkov in 

motivacij drugih. 

Socialna 

inteligenca Goleman (2010) 

Socialne spretnosti in ozaveščenost sta dve entiteti socialne 

inteligence. Socialne spretnosti so nadgradnja in delno tudi posledica 

sestavin socialne ozaveščenosti ter omogočajo uspešno vključevanje v 

socialno okolje. 

Socialne  

kompetence 

 

A. Kobolt (2009) 

 

Sestavine socialnih kompetenc so: socialna kognicija, zavzemanje 

perspektive drugega in organizacija mentalnih skript o različnih 

socialnih situacijah. 

Socialna 

kompetentnost 
A. Žižak (2003) 

Je evalvacijski termin, utemeljen na oceni, ali je oseba sposobna 

opraviti določeno socialno nalogo. 

Vir: Hopson in Scally (1981), A. Žižak (2003), Gresham (1997), T. Metelko Lisec (2004), Hersen in Bellack (1976, v Morrison 

in Wixted, 1989), M. Ule (2004), U. Rozman (2006), C. Bizjak, A. Čater, A. Justinek, M. Tome in Vec (2010), Gardner (2010), 

Goleman (2010), A. Kobolt (2009), A. Žižak (2003). 
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Ugotovitve iz preglednice interpretiram v naslednji poskusni teoriji terminologije socialnih 

spretnosti: 

a. Termin »socialne veščine« se v literaturi pogosto pojavlja v povezavi s sposobnostmi 

posameznika, da zmore ozavestiti svoje kognitivne procese in socialne interakcije z 

okoljem. Po stopnji ozaveščanja posameznik lahko oblikuje takšne vrednote, vloge itd., 

ki ga privedejo do dobrega počutja med ljudmi in kakovostnega življenja. Pri tem ta 

termin že takoj prehaja oziroma se preobrazi v drugega, imenovanega »življenjske 

veščine«, ki prav tako zaznamuje osebno področje posameznika, medosebni kontekst in 

raven makrosistema. Tako so v razlagah meje med enim in drugim terminom zabrisane 

in nedoločene. Pri obeh terminih gre za veščine kakovostnega, odgovornega in 

prosocialnega vedenja, le da je pri prvem poudarek na »socialnem«, torej medosebnem 

vedenju in socialnih nalogah, pri drugem pa na »življenju«, torej na življenjskem 

procesu posameznika. 

b. Tudi termin »socialne spretnosti« opredeljuje prosocialno vedenje oziroma učinkovito 

vedenje v socialnih situacijah, ki privede do konstruktivnega vključevanja v socialno 

okolje.  

c. Termina »veščine« in »spretnosti« po SSKJ pomenita enako: dejanje, dejavnost, ki 

zahteva to lastnost (SSKJ, 1994). Tako socialne in življenjske veščine ter socialne 

spretnosti interpretiram kot sopomenke, ki jih avtor lahko uporablja, in sicer glede na 

to, kaj želi poudariti, v kakšnem kontekstu termin uporabi, ali pa preprosto zato, ker mu 

je eden izmed terminov ljubši oziroma njemu osebno več pove. 

d. Ko elemente socialnih spretnosti, veščin in kompetenc postavim na raven 

inteligentnosti, sporočam, da so te sposobnosti za kakovostno in uspešno življenje prav 

tako pomembne kot druge sposobnosti, na primer računske, jezikovne. Gardner (2010) 

je v tej vrsti inteligentnosti ločil osebno in medosebno inteligenco. Na ta način je ločil 

dve dimenziji, ki se mnogokrat v socialnih situacijah prepletata in delujeta hkrati. 

Goleman (2010) je to vrsto inteligentnosti poimenoval socialna inteligenca in jo celo 

postavil pred druge inteligentnosti. 

e. Termin »socialne kompetence«, iz katerega sledi socialna kompetentnost, se nanaša na 

»sestavine«, procese, poti in sposobnosti, ki so potrebne za učinkovito opravljanje 

določene socialne naloge. 
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3.2 SOCIALNO VEDENJE IN VPLIVANJE 

V slovenskem jeziku ima beseda vedenje dva pomena, odvisno od postavljenega naglasa; 

lahko izhaja iz glagolov znati, vedeti, spoznati se ali pa iz glagolov vesti se, ravnati, obnašati 

se (SSKJ, 1994). Po C. Großmann (2002) vedenje (nem. verhalten) pomeni vedenje ali ravnanje, 

v sklopu sestavljenih besed pa tudi premisliti, zadržati, držo, obvladanost. Iz analize obeh razlag 

besede vedenje je mogoče interpretirati osnovne pričakovane značilnosti naših ravnanj, in sicer 

obvladovanje, znanje, razmislek. Vedenja se torej učimo in ni le refleksno dejanje.  

V tem poglavju se bom osredotočila na teorije, kako se novih vedenj naučimo in kako 

medsebojno vplivamo oziroma se odzivamo na dražljaje. Poglavje pomembno prispeva k 

razumevanju nastanka in oblikovanja novih socialnih spretnosti, ki ga bom kasneje nadgradila 

s poglavjema o socialno-čustvenem razvoju in pristopih za spodbujanje socialnih spretnosti. 

3.2.1 Učenje novih oblik vedenja 

Teorije učenja se med seboj dopolnjujejo, nekatere pa predstavljajo celostni pogled na 

posameznika. Izbrala sem nekaj osnovnih, ki so pomembne za razumevanje otrok in 

mladostnikov, ki jih bom v nadaljevanju natančneje opisala:  

̶ C. Großmann (2002) opisuje vidik reakcije na notranje in zunanje dražljaje (nanaša se 

na teorije, ki so jih razvili John B. Watson, B. F. Skinner in A. Bandura na začetku 

dvajsetega stoletja); 

̶ Musek (1993) ta spoznanja razširi na vidik interakcije med notranjim in zunanjim 

svetom posameznika ter natančneje opredeli našo notranjo naravo in okolje;  

̶ sledi predstavitev Bandurove (1977, v Bečaj, 2000) in Rotterjeve (1971, v Bečaj, 

2000) teorije socialnega učenja;  

̶ socializacijska teorija zgodnjega obdobja in sodobne vedenjsko-genetske raziskave 

(Deater - Deckard in O'Connor, 2000, Pike, 2003, Maccoby, 2002, v Kavčič, 2005); 

̶ teorija razumne akcije po Ajzenu in Fishbeinu (1977, v Radovan, 2002); 

̶ socializacijske teorije zgodnjega obdobja in sodobne vedenjsko-genetske raziskave 

(Deater - Deckard in O'Connor, 2000, Pike, 2003, Maccoby, 2002, v Kavčič, 2005); 

̶ teorije posameznikove samoučinkovitosti in sposobnost samoregulacije (na primer 

Rozman, 1999); 

̶ razvojni biopsihosocialni model »SOCIAL« (Beauchamp in Anderson, 2010). 
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C. Großmann (2002) meni, da vedenje pomeni reakcije na notranje ali zunanje dražljaje. 

Notranji dražljaji so dani biološko, zato je človek z njimi tako rekoč že vnaprej določen, zunanji 

pa k človeku prihajajo iz okolja prek senzornih organov in našim možganom sporočajo različna 

dejstva. Ti zelo hitro ocenijo dano situacijo (na primer nevarno, nenevarno), zraven pa 

upoštevajo tudi že znane izkušnje in pravila (na primer prometna pravila). Odločitev o našem 

vedenju je odvisna tudi od ciljev, motivov in potreb. Za vse posameznike je značilno, da bolj 

ko smo usmerjeni k pravilom vedenja, bolj izpolnjujemo pričakovanja drugih in obvladujemo 

svoje življenjske situacije. Po navedbah avtorice (prav tam) so se že na začetku dvajsetega 

stoletja oblikovale različne teorije učenja, katerih glavni predstavniki so John B. Watson, B. F. 

Skinner in A. Bandura. Teorije izhajajo iz že omenjenih virov dražljajev (notranji, zunanji), v 

glavnem pa gre za dva tipa učenja: (a) naravni refleks na notranji dražljaj, ki je biološko 

določen, na primer povečanje sline ob prehranjevanju, in (b) učenje glede na ne/uspeh, ki je 

odgovor na zunanji dražljaj. 

Prvi tip učenja (a) je nastal na osnovi metode klasičnega pogojevanja, drugi pa 

instrumentalnega ali operativnega pogojevanja. Instrumentalno pogojevanje je pogojeno s 

posledicami; lahko nas privede do uspeha ali neuspeha, ki ga doživljamo ob poskusih reševanja 

problema. Ravnanje, ki privede do želenega cilja, se šteje kot uspešno, in tisto, ki nas ne privede 

do cilja, se šteje kot neuspešno. Pogosteje kot nas neko vedenje privede do cilja, večja je 

verjetnost, da se ga bomo posluževali v podobnih situacijah. Pri otrocih, ki še ne spoznajo ali 

uvidijo cilja svojih dejanj, je možno pozitivno vedenje okrepiti z nagradami, negativno pa 

zmanjšati s kaznimi. Operativno pogojevanje je tudi učenje po modelu; gre za spoznanje, da se 

učimo, še posebej kadar gre za učenje socialnega vedenja, s pomočjo opazovanja drugih ljudi. 

Pri tem načinu opazovano vedenje preizkusimo v praksi in spoznavamo pozitivne ali negativne 

posledice (ki postanejo okrepitve ali zaviralci naših prihodnjih dejanj). Ta vidik je še posebej 

pomemben v šolskem sistemu, saj potrebujemo strokovne delavce, ki bodo posredovali 

ustrezno socialno vedenje s svojim zgledom in modelnim socialnim učenjem. Pri tem je treba 

najprej dobro poznati in oceniti učenčevo neustrezno ravnanje, ločiti svoje reakcije nanj in se 

vprašati, kaj je motiv učenčevega vedenja. Na osnovi tega se lahko naučimo spoštljivih in jasnih 

odgovorov oziroma posledic za neustrezno ravnanje, ne da bi v to vpletali svoje občutke 

razočaranj in prizadetosti. V pomoč nam je zavedanje, da je otrok učeči se posameznik, ki še 

ne ve vsega in v mnogih primerih čuti socialni strah; prav učiteljeva drža in načini njegovih 

reakcij so tisti pomembni dejavniki, ki vplivajo na socialno vedenje otrok znotraj šolskih 

razredov. Učenci se v skupini oziroma razredu učijo mnogih sposobnosti (na primer izbrati 

ustrezen socialni odgovor, nadzorovati svoje občutke), da bi lahko obvladovali socialne 
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situacije oziroma postali socialno kompetentni. Tako v vsaki razredni skupinski dinamiki 

poteka socialno učenje in na obravnavo konfliktov ni treba čakati do posebne ure »socialnega 

učenja«. 

Po Musku (1993) lahko teorije, ki skušajo razumeti posameznikovo mišljenje in njegovo 

odzivanje, prav tako razdelimo v skupine glede na vzrok oziroma izvor vplivanja; poleg izvorov 

vplivanja znotraj nas samih in v okolju (podobno kot C. Großmann, 2002) dodaja še tretjega, 

ki je v interakciji med nami in okoljem (integrativni oziroma celostni pogled)10. Znotraj nas 

samih nas oblikujejo cilji, vrednote, potrebe in motivi, ki nastajajo bodisi glede na stanje našega 

ega, superega in ida (psihodinamske teorije – predstavniki so Freud, Adler, Jung in Lewin) 

bodisi glede na dimenzije osebnosti (teorije osebnostnih črt – predstavniki so Alport, Guilford, 

Eysenck in Cattel) bodisi glede na kognicijo, sheme ali predstave (teorije atribucije (presojanja) 

– predstavnika sta Piaget in Kelly). V okolju na nas vplivajo dražljaji, ki povzročijo neke 

reakcije (te teorije imenujemo vedenjske teorije, katerih predstavnika sta Dollard in Skinner), 

pa tudi situacije oziroma konteksti (te teorije imenujemo socialne teorije, katerih predstavnika 

sta Mead in Vigotski, in socialno-kognitivne teorije, katerih predstavnika sta Rotter in 

Bandura). Tretji, integrativni pogled pa združuje oboje, in sicer tako vplive dražljajev kot 

konteksta – kar se dogaja v odnosu (imenujemo jih interakcijske teorije, katerih predstavnik je 

Mischel). 

Podrobneje predstavljam teorije socialnega učenja, in sicer Bandurovo teorijo (1977, v 

Bečaj, 2000), ki pojasnjuje pomen motivacije za izbiranje vedenjske oblike, ki pripelje do 

nagrade ter temelji na pričakovanjih posameznika in njegovega okolja. Bandura (1986, v 

Zimmerman in Schunk, 2003) je socialno vedenje opisal kot kompleksno sovplivanje osebnih, 

vedenjskih in okoljskih dejavnikov. Teorijo je kasneje preimenoval v socialno-kognitivno, s 

čimer je poudaril posameznikovo motivacijo, socialno umeščenost, sposobnost samorefleksije 

in samoregulacije. Opisal je socialno modeliranje, pri katerem se posameznik uči ustreznejših 

vedenjskih strategij in moralnih standardov. Rotterjeva teorija socialnega učenja (1971, v 

Bečaj, 2000) pa je opredelila nastanek socialnih potreb v zadovoljevanju bioloških potreb iz 

zgodnjega otroštva.  

Po teoriji razumne akcije je specifično vedenje odvisno predvsem od specifične vedenjske 

namere, ki je funkcija dveh kognitivnih dejavnikov: stališč do vedenja in zaznanih normativnih 

pričakovanj referenčne skupine (Ajzen in Fishbein, 1977, v Radovan, 2002). 

                                                 
10 Številne novejše študije o socialnih odnosih se osredotočajo na interakcijo med značilnostmi posameznika 

in njegovim okoljem (na primer Collins, 2000, v Kavčič, 2005; Kobolt, 2010a). 
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Socializacijske teorije zgodnjega obdobja razvoja razlagajo, da značilnosti družine in 

vedenje staršev pomembno vplivajo na vedenje njihovih otrok. Sodobne vedenjsko-genetske 

raziskave ugotavljajo medsebojni vpliv odnosa otrok–starši, pri čemer je vedenje staršev med 

drugim odziv na značilnosti otrok (Deater - Deckard in O'Connor, 2000, Pike, 2003, Maccoby, 

2002, v Kavčič, 2005).  

Na socialno učenje vplivata tudi posameznikova samoučinkovitost in sposobnost 

samoregulacije. Samoučinkovitost je sodba o tem, kako dojemamo svojo sposobnost, da 

obdržimo določeno kakovost ravnanja. Otroci pri presojanju samoučinkovitosti z zorenjem vse 

bolj uporabljajo socialno primerjavo (Rozman, 1999). Ljudje, ki verjamejo v svoje sposobnosti, 

vložijo veliko energije v rešitev problema in tako lažje pridejo do njegove razrešitve (Bandura, 

1993). Bandura (1977, 1997, v Čot, 2004) navaja, da je posameznikovo prepričanje v lastno 

učinkovitost odvisno od treh dimenzij: ravni težavnosti (naloge), splošnosti (prepričanja) in 

moči (prepričanja). Seligman (1991, v Schwarzer in Jerusalem, 2002) je proučeval vzorec 

mišljenja pri depresivnih ljudeh in ugotovil, da depresivni posamezniki za svoj neuspeh iščejo 

vzroke pri sebi, vzroke za uspeh pa jemljejo kot rezultat spleta okoliščin. Optimisti uspeh 

pripisujejo sebi, vzroke za neuspeh pa iščejo v svojem okolju. Močan občutek 

samoučinkovitosti posamezniku pomaga, da lahko uredi/samoregulira svoje vedenje oziroma 

organizira in dokonča dejanja, ki vodijo do izbranih ciljev. Zimmerman (1989) kot 

samoregulativne strategije učenja označi: samovrednotenje, organiziranje in spreminjanje, 

postavljanje ciljev in načrtovanje, iskanje informacij, zapisovanje in nadziranje, strukturiranje 

okolja, samonagrajevanje in samokaznovanje, ponavljanje ter zapomnitev podatkov in situacij, 

iskanje socialne pomoči, pregled zapisanega idr.  

Beauchamp in Anderson (2010) sta zasnovala razvojni biopsihosocialni model »SOCIAL«. 

Ta model je celovit in obsega multidisciplinarne perspektive; povezuje nevrološke, psihološke 

in socialne dejavnike v kompleksen sistem, katerega produkt so socialne spretnosti oziroma 

socialno funkcioniranje. Zajema študije več področij in jih povezuje v celoto: 

a) pri študijah nevrodimenzije so ugotovili, da poškodbe prefrontalnega in še posebej 

orbitofrontalnega korteksa vodijo do pomembnih sprememb v vedenju, čustvenih 

reakcijah, osebnosti in socialnem funkcioniranju;  

b) prav tako se je izkazalo kot pomembno področje možganov, ki je odgovorno za 

čustveno presojo (anterior cingulate in amigdala);  

c) psihološka dimenzija poudarja kognitivno procesiranje socialnih informacij v 

povezavi z nevrološkimi zasnovami;  
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d) socialna dimenzija utemeljuje socialno vedenje kot produkt bioloških (geni) in 

socialnih dejavnikov (SES družine, socialne spodbude v družini, odnos s starši itd.).  

Socialne disfunkcije se lahko s teh vidikov pojavljajo kot neodvisna entiteta (bolezen, 

motnja), lahko pa tudi kot posledica drugih pogojev (sekundarni nastanek zaradi stigme ali 

omejitev v socialni participaciji). Lahko se kažejo v vedenjskih problemih (na primer vedenjske 

motnje), psiholoških stiskah (na primer depresije) ali kognitivnih okvarah, kar je razvidno iz 

razvojnega in nevrološkega stanja posameznika. Socialni problemi se najbolj pokažejo v 

kontekstu deviantnega vedenja; študije so pokazale, da je pri otrocih z zmanjšanimi socialnimi 

spretnostmi prisotno večje tveganje, da se podajo v kriminalna dejanja v adolescenci in 

odraslosti. Neustrezno socialno funkcioniranje je povezano z agresijo in nasiljem, seksualnimi 

deviacijami, uporabo alkohola in drugih drog, vedenjskimi motnjami in pretepaštvom. Še več, 

vedenjske motnje so pogosto povezane z nevropsihološkim in psihiatričnim stanjem (prav tam). 

3.2.2 Značilnosti socialnega vplivanja 

M. Ule (1994) navaja, da naše delovanje ne more biti avtonomno oziroma vsaj ne povsem, 

saj je vselej odvisno od delovanja vseh, s katerimi smo v interakciji. Tudi C. Großmann (2002) 

proces, v katerem vsaka socialna reakcija postane socialni dražljaj za druge socialne reakcije 

med najmanj dvema osebama, imenuje interakcija. 

Socialna interakcija je osnova za socialno vedenje in socialno vplivanje. Vpliv pomeni »tako 

delovanje na koga, da se to kaže, izraža v njegovem delu, ravnanju, mišljenju« (SSKJ, 1994, 

str. 1536). Pod vplivom smo takrat, ko se na nekem našem področju spremenimo zaradi 

določenega delovanja na nas. Socialen pa pomeni »nanašajoč se na družbo, družben« (SSKJ, 

1994, str. 1258). Rezultat analize obeh besed potrdi, da pri socialnem vplivanju gre za takšno 

vplivanje, kjer smo v stiku z drugim človekom ali kar s celo skupino.  

Secord in Backmann (1976, v Ule, 1994) socialni vpliv opredelita kot vzročno-posledični 

proces med delovanjem ene in druge osebe. Med njima poteka socialna izmenjava, kjer smo 

enkrat subjekt in spet drugič objekt vpliva (Ule, 1994). Moscovici (1976, 1979, v Ule, 1994) ta 

proces primerja s procesom komunikacije – ena oseba je izvor oziroma oddajnik, druga pa cilj 

oziroma prejemnik informacij; sam proces poteka kot prenos informacij od izvora k cilju 

oziroma od oddajnika k prejemniku z namenom, da se prejemnik odzove z neko spremembo. 

Secord in Backmann (1979, v Ule, 1994) v ta proces dodajata še tretjo pomembno kategorijo: 

socialni kontekst, ki predstavlja zadolžitve obeh oseb, njuna pričakovanja, socialne norme, 

značilnosti same socialne situacije itd. 
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Socialno vplivanje lahko opredelimo tudi glede na oblike pojavljanja. Po Rotu (1988) za 

vplivanje ne gre samo takrat, ko potekajo interakcije, temveč tudi, ko med posamezniki ni 

interakcij. Takšno obliko vplivanja imenuje socialna facilitacija in se kaže v tem, da 

posamezniki v skupini nimajo skupne naloge ali dejavnosti, temveč lahko delajo vsak svojo 

nalogo ali so le pasivni opazovalci drug drugega. Raziskave so pokazale, da se v takšnih 

primerih (torej zgolj opazovanja) hitrost in kakovost dejavnosti izboljšata, vendar ne vedno 

(prav tam). Na primer Allport (1994, v Ule, 1994) je poskusnim osebam dajal različno težke 

naloge, tako da so jih enkrat reševali sami v sobi, drugič pa skupaj z drugimi osebami. Rezultati 

so kazali učinke socialne olajšave, če je bilo v sobi več oseb in če je šlo za lažje naloge; če pa 

so bile naloge težje in kompleksnejše, je šlo za učinek socialne zavore. M. Ule (1994) poleg 

prisotnosti drugih oseb dodaja še tri glavne oblike socialnega vplivanja: uniformnost, 

poslušnost in konformnost. »Uniformnost pomeni pristajanje posameznika na tihe domneve o 

tem, kaj je socialno zaželeno, pričakovano oziroma nezaželeno in nepričakovano obnašanje. 

Poslušnost je pritisk na posameznika, da prilagodi svoja stališča, mnenja, vrednote in norme 

vladajočim normam obnašanja, stališčem, mnenjem, vrednotenjem in ocenjevanjem v neki 

situaciji (skupini, instituciji, množici). Konformnost pa je zavestno sprejemanje večinskih ali 

vladajočih norm obnašanja ipd., čeprav nasprotujejo osebnim stališčem in željam 

posameznika.« (Ule, 1994, str. 175) Te oblike socialnega vplivanja se pojavljajo iz različnih 

razlogov. Lahko gre za socialno popustljivost, ko se posamezniki manj trudijo zaradi skupnega 

reševanja nekega problema, ker individualni prispevki niso natančno določljivi, ali pa za 

socialno primerjavo, ko se raje opredelijo kot večina, ker so negotovi ali nimajo dovolj jasnih 

informacij (Ule, 1994). Socialno primerjavo lahko primerjam z razosebljanjem, o katerem piše 

Pečjak (1994) in predstavlja poenotenje ljudi v množici, kjer posamezniki izgubijo 

individualnost. 

3.2.3 Vpliv vrstniških skupin 

Harris (1999, v Kavčič, 2005) kot alternativni izvor okoljskega vpliva na osebnostni in 

socialni razvoj vidi vrstniško skupino.  

Vrstniki posamezniku niso pomembni le v času šolanja, temveč skozi vse življenjsko 

obdobje, saj vplivajo na razvoj osebnosti. Tako na primer vplivajo na nas naši sosedje, 

sodelavci, bližnji prijatelji itd. (Reitz, Zimmermann, Kutemann, Specht in Neyer, 2014). 

McPherson, Smith - Lovin in Cook (2001, v Reitz idr., 2014) po teoriji vrstniškega vplivanja v 

vseh življenjskih obdobjih o vrstnikih govorijo kot o skupini posameznikov, ki so si podobni 
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po določenih individualnih karakteristikah. Harris (1995, v Reitz idr., 2014) glede na teorijo 

socializacije v skupinah kljub temu trdi, da so vrstniki izrednega pomena predvsem v obdobju 

otroštva in adolescence. Tudi S. Lynch in C. Simpson (2010) opisujeta pomembnost vrstnikov 

pri igri, kjer se otroci naučijo komunikacije, igre vlog, sodelovanja, socialnih interakcij, 

empatije, kako premostiti čas čakanja pri menjavi igre ali druge dejavnosti v razredu itd. 

S. Borovnik (2013) je raziskovala medvrstniške odnose v stanovanjskih skupinah. Na vzorcu 

18 mladostnikov, starih 16–20 let, ki bivajo 1–5 let v štirih stanovanjskih skupinah v Sloveniji, 

je izvedla delno strukturirane intervjuje s tematiko vrstniških odnosov in jih kvalitativno 

analizirala. Rezultati so pokazali, da se mladostniki med seboj različno dobro razumejo, so 

praviloma z odnosi zadovoljni, nekateri pa imajo v skupini celo najboljšega prijatelja. Po drugi 

strani je zaznati tudi vrstniško nasilje v obliki zbadanja in posmehovanja, če se ne upoštevajo 

skupna pravila (na primer se ne vpraša za izposojo predmetov, se posmehuje zaradi osebnih 

značilnosti). Ključna je ugotovitev, da lahko vrstniki po eni strani delujejo kot varovalni 

dejavnik za razvoj mladostnika, po drugi strani pa kot dejavnik tveganja. Če se tega vzgojitelj 

zaveda, lahko ustvarja dobro skupinsko klimo, da bo čim bolj delovala varovalno za razvoj vseh 

članov skupine. 

S. Bevc (2013) je ugotavljala, ali imajo na najstnike večji vpliv starši ali vrstniki. V vzorec 

je zajela pet staršev in pet njihovih mladostnikov ter z vsemi naredila polstrukturiran intervju. 

Ugotovila je, da imajo starši in njihovi mladostniki veliko mero zaupanja in spoštovanja med 

seboj ter večinoma demokratično in ne prisilno vzgojo. Med seboj funkcionirajo kot prijatelji, 

starši mladostnike praviloma spodbujajo in usmerjajo na pravo pot, ker so mladi pretežno 

samostojni in se znajo tudi sami odločati. Vrstniki v večini nimajo tolikšnega vpliva na 

mladostnike kot njihovi starši. Tudi v dveh primerih, v katerih sta dva mladostnika opisala, da 

so vrstniki pomembnejši, se še vedno o glavnih odločitvah posvetujeta s svojimi starši. 

Raziskava je torej pretežno pokazala na manjši vpliv vrstnikov. Večji vpliv se je kazal le v 

primerih, ko gre za skupinsko odločitev kršenja pravil, na primer odsotnost od pouka, ali v 

primeru težav pri domači nalogi. 

U. Štumberger (2014) je proučevala, kako vrstniki v redni osnovni šoli sprejemajo otroke s 

PPPU, in sicer ali z njimi prijateljujejo, sodelujejo in jim nudijo pomoč. V vzorec je zajela 75 

učencev treh osnovnih šol in z njimi izvedla anketni vprašalnik. Ugotovila je, da vrstniki otroke 

s PPPU v večini primerov obravnavajo kot sebi enake in so jim pripravljeni pomagati. 

A. Peterka (2016) je želela preveriti stopnjo sprejetosti otrok priseljencev (prve generacije) 

v prvi triadi osnovne šole. V raziskavo je vključila 97 učencev prve triade ljubljanske osnovne 

šole (starih od 6 do 9 let, od tega je bilo 7 učencev priseljencev) in njihovih 6 učiteljic. 
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Analizirala je sociometrične preizkušnje učencev, intervjuje z učenci in učiteljicami ter 

opazovanje z dejavno udeležbo v naravnem okolju. Rezultati so pokazali, da so učenci 

priseljenci slabše sprejeti s strani vrstnikov zaradi različnih dejavnikov ter da za sprejetost in 

podporo potrebujejo številne oblike podpore in prilagoditev. Med učenci je bila le ena učenka, 

ki je bila socialno sprejeta; pri njej se je kazala večja stopnja kulturnega kapitala, ni imela 

jezikovnih ovir, bila je učno uspešna in je po telesnih značilnostih bila podobna drugim 

učencem. Avtorica (prav tam) svetuje, naj učitelji v svoje pedagoško delo vključijo predstavitev 

raznolikih kultur (na primer običaji, pesmi ali navade) učencem in staršem, se sami na to temo 

strokovno izpopolnjujejo, se seznanijo s poučevanjem slovenščine kot drugega tujega jezika, z 

raznimi dobrodelnimi akcijami zmanjšujejo socialne razlike med učenci itd. 

3.2.4 Vpliv medijev 

Poleg vplivnih dejavnikov, kot so družina, šola, vrstniki in prijatelji, v otrokovo življenje kot 

modeli vedenja in ustvarjalci realnosti vstopajo tudi mediji. Mnogokrat otrokove reakcije lažje 

razumemo, če ga povprašamo po najljubših risankah, oddajah ali filmih. Na vplivne dejavnike 

smo pozorni še posebej takrat, kadar ugotavljamo vzroke agresije, strahu in altruizma. V 

nadaljevanju navajam nekaj raziskav o vplivu medijev na otroke in mladostnike. 

S. Calvert in J. Kotler (2003, v Wilson, 2008) sta skozi vrsto raziskav ugotovili, da otroci od 

drugega do šestega razreda v vzgojno-izobraževalnih oddajah pridobijo več informacij o 

čustvih (na primer o premagovanju strahu) in uravnavanju različnih čustvenih razpoloženj in 

spretnosti v medosebnih odnosih (na primer o spoštovanju, deljenju z drugimi ali solidarnosti) 

kot pa o znanosti, zgodovini ali kulturi. Deklice so poročale o večjem čustvenem doživljanju 

teh oddaj kot dečki.  

Weiss in B. Wilson (1996, v Wilson, 2008) sta v svojo raziskavo vključila osnovnošolske 

otroke v dveh starostnih skupinah (otroke od vrtca do drugega razreda in otroke od drugega do 

petega razreda). Otrokom v kontrolni skupini sta pokazala posnetke, ki so prikazovali eno od 

dveh negativnih čustev: otrokov strah ob potresu ali otrokovo jezo ob tem, ko je ob učenju 

vožnje s kolesom padel. Eksperimentalni skupini sta ob glavnem posnetku pokazala tudi 

humorni del zgodbe, ki je bil namenjen temu, da zmanjša resnost negativnega čustva. Otroci 

skupine, ki so gledali otrokov strah med potresom z dodanim humornim delom, so potres na 

splošno ocenjevali kot manj resen, še posebej tisti, ki so spletno stran, ki je posnetke 

prikazovala, že vnaprej ocenili kot zelo realistično. Iz podanih raziskav lahko sklenem, da je 

pomembno, katerim tipom vsebine so otroci v medijih izpostavljeni, saj se glede na to učijo 



 

87 

pozitivnih ali negativnih čustev. Wright in A. Huston (1995, v Wilson, 2008) sta ugotovila, da 

je pri otrocih, ki dojemajo televizijo kot visoko realističen medij, predstava o poklicu 

zdravstvene nege in policijskega dela podobna, kot se prikazuje na televiziji.  

Singer idr. (1998, v Wilson, 2008) so na vzorcu 2000 učencev osnovne in srednje šole 

odkrili, da je ogromno časa, preživetega pred televizijo, bilo povezananega s poročanjem o 

simptomih anksioznosti, depresije in posttravmatskega stresa.  

J. Owen idr. (1999, v Wilson, 2008) so v raziskavi, v kateri je sodelovalo 500 staršev 

osnovnošolskih otrok, prišli do rezultatov, da imajo njihovi otroci, ki gledajo televizijo tik pred 

spanjem, večje težave, da zaspijo, so bolj anksiozni pri uspavanju in imajo večjo frekvenco 

nočnih mor.  

Po teoriji kultivacije (Wilson, 2008) ljudje, ki preživijo več časa pred televizijo, doživljajo 

realni svet takšen, kot ga vidijo na televiziji. Večja izpostavljenost oddajam, ki prikazujejo 

tragične dogodke, nasilje, revščino ipd., daje ljudem intenzivnejše občutke anksioznosti in 

strahu; ti občutki se še povečajo, kadar je gledalec mlajši (nižja starost otroka) in kadar gre za 

dogodke iz krajev, ki so ljudem glede na oddaljenost zelo blizu.  

Vloga učiteljev in staršev ob tem je, da učimo otroke kritičnega odnosa do medijev oziroma 

jih medijsko opismenjujemo. Kritičen odnos do medijev je pomembna socialna spretnost, ki 

otrokom omogoča, da se zavedajo potencialno škodljivih učinkov medijev in se jim izognejo. 

Ukvarjati se moramo z vprašanji, kaj otroci gledajo in kako gledano dojemajo. Učiti jih moramo 

razmišljanja ob sprejemanju številnih informacij in vedenjskih vzorcev oziroma tako 

imenovanih »kognitivnih strategij«, ki jim bodo služile v vsakodnevnem življenju. 

3.3  POSAMEZNIKOV RAZVOJ 

Razvoj posameznika je vpet v socialni kontekst, ki sem ga razčlenila v prejšnjih poglavjih. 

Ne poteka individualistično in ne le v določenem obdobju, kot morda daje vtis. Zato razvoj 

umestim v kontekstualno okolje in navidezno miselnost enega razvojnega obdobja razširim na 

vseživljenjski razvoj (pa vendar s poudarkom na zgodnjem obdobju ustvarjanja zasnov za 

nadaljnji razvoj). 

Čustveni in socialni razvoj se prepletata, zato ju je skoraj nemogoče ločiti; poskus ločevanja 

je samo tolikšen, da lahko tankočutno raziščem čustvene odzive, ki so prisotni že od rojstva, 

prav tako se zgodaj lahko opazijo tudi morebitna odstopanja od tipičnega razvoja. 
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Učenci prilagojenega programa, ki so zajeti v AR te doktorske disertacije, imajo poleg 

opredelitev oziroma diagnoz pogosto tudi velike zaostanke v socialno-čustvenem razvoju. 

3.3.1 Kontekstualizem 

Razvoj je lasten posameznikom, vendar vseeno ne poteka zgolj »individualno«. Želim 

poudariti, da vselej poteka tako v odvisnosti od ugodnih telesnih in genskih zmogljivosti kot 

tudi od okolja oziroma življenjske umeščenosti in samega življenjskega poteka (življenjski 

dogodki, ki posameznika zaznamujejo). Prav tako so tudi okolje, družba in zgodovina človeštva 

odvisni od razvoja posameznikov, ki so njene entitete. Coward in Ellis (1977, v Rutar, 2017) 

navajata, da je že Lacan dokazal, da se konstrukcija subjekta ne more zgoditi nikjer drugje kot 

v družbenem polju, v katerem procesi obstajajo že pred njegovim rojstvom, se nenehno 

razvijajo, spreminjajo in preoblikujejo; v tem okviru se človeška bitja subjektivirajo, ne da bi 

se tega sploh dobro zavedala. 

Miselnost kontekstualizma razberemo tudi pri Bronfenbrennerju (1979, v Papalia, Olds in 

Feldman, 2003), ki je otroka razumel v polju medsebojno povezanih struktur oziroma sistemov, 

ki so: mikrosistem, mezosistem, ekosistem, makrosistem in kronosistem. Pri raziskavi v tej 

doktorski disertaciji se osredotočam predvsem na polje mikrosistema, ki pomeni otrokovo 

neposredno okolje (na primer družina, vrtec, šola), polje mezosistema, ki vsebuje vzajemne 

odnose med posameznimi mikrosistemi (na primer med šolo in domom), in polje ekosistema, 

v katerega je otrok vključen posredno (na primer delovno mesto staršev).11  

Interaktivni in kontekstualni pogled podobno podajajo še drugi avtorji, na primer Lešnik 

(1974), M. Ule (2008), Settersten (2015) in Z. Horvat (2003).  

Po Lešniku (1974, str. 11) je razvoj umeščen v kontekst vzgoje, saj »vzgoja šele omogoča 

in pospešuje posameznikov razvoj«, z njo pa prejmemo tudi izkušnje naših prednikov in tako 

pripomoremo k zgodovinskemu razvoju človeštva. M. Ule (2008) piše o življenjskem poteku z 

dveh vidikov: (a) psihološkega, ki se nanaša na spremembe v posameznikovi biografski 

izkušnji, in (b) sociološkega, ki se nanaša na družbene spremembe in institucionalni red v 

socialnem in zgodovinskem času.  

Settersten (2015) meni, da smo v življenju povezani z drugimi, torej vplivamo na druge in 

oni na nas. Tako smo medsebojno soodvisni in drug drugega oblikujemo v socialnih izkušnjah 

v vseh življenjskih obdobjih prek socialnih odnosov. V kontekst socialnih odnosov spadajo vse 

odločitve, ki jih sprejemamo, identiteta (kdo postajamo), priložnosti, ki jih izkoristimo ali 

                                                 
11 Lastna opomba. 
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zanikamo, akcije, ki jih naredimo, itd. Medsebojno smo soodvisni toliko, da naše izkušnje 

postajajo izkušnje drugih, in obratno. V odnosih sledimo nekemu procesu začetka, sredine in 

konca; začetki so polni idealov, pričakovanj po trajnosti odnosa in kreacij »mi« zgodbe, sredine 

vsebujejo nova pričakovanja v drugačnem življenjskem obdobju in redefinicijo odnosa, v konce 

pa vključujemo vprašanja o svoji smrti, smrti drugih, navadah ipd. Odnosi od nas terjajo, da 

organiziramo življenja okoli drugih in da drugi organizirajo življenja okoli nas, nam pomagajo, 

da presojamo svoje življenje v primerjavi z vrstniki, nam odrejajo identitete, ki jih tudi mi 

odrejamo drugim, so lahko vodilna moč pri oblikovanju ambicij, uspeha in vztrajnosti ter tudi 

vir stabilnosti ali nestabilnosti in zaščite ali tveganj. 

Z. Horvat (2003) predstavi kontekstualni razvoj okolja, v okviru katerega se posameznik 

sooča z nenehnimi spremembami pri sebi in v okolju, hkrati pa se mora znajti tudi z 

nepredvidljivimi dogodki. V sklopu koncepta kontekstualizma ni mogoče razumeti 

posameznika brez poznavanja njegovega okolja in enako velja v obratni smeri (Magnusson in 

Stattin, 1998, v prav tam).  

3.3.2 Vseživljenjski razvoj  

Razvoj posameznika poteka skozi celo življenje, avtorji pa dajejo različne poudarke 

različnim razvojnim obdobjem ali življenju kot celoti. 

Po Ramovšu (2014) so v vseh kulturah poznana tri glavna življenjska obdobja: mladost, 

srednja leta in starost. Razvojna psihologija, sociologija, biologija, antropologija in druge 

znanosti pa so analizo obdobij še poglobile. Mladost je po teh spoznanjih razvojno obdobje, v 

katerem dozorevajo tako telesne kot duševne, duhovne, socialne, razvojne in bivanjske 

zmožnosti z namenom, da posameznik zaživi samostojno življenje v skupnosti. Po avtorju (prav 

tam) je med klasičnimi razvojnimi avtorji E. Erikson (1902–1994), ki je podal teorijo o 

psihosocialnih sposobnostih, ki vstopajo v določena obdobja v določenem zaporedju; če se to 

ne zgodi, ostane v človeku bolestna globinska rana. Razvoj v mladosti je razdelil na šest stopenj: 

(1) prvo leto življenja: prazaupanje nasproti globinskemu nezaupanju vase, v ljudi in svet, (2) 

drugo in tretje leto življenja: avtonomnost nasproti negotovemu in dvomečemu odbijanju 

drugih, sebe in sveta, (3) četrto in peto leto življenja: pobuda nasproti nerazumnim občutkom 

krivde, (4) šolsko obdobje: delavnost nasproti zloveščemu občutku manjvrednosti in 
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nezmožnosti, (5) v puberteti: identiteta nasproti razpršeni identiteti, (6) pozno mladostništvo: 

intimnost in solidarnost nasproti izoliranosti.12 

Pri delitvi življenja na življenjska obdobja se je treba zavedati, da je človekovo življenje ena 

sama celota, v kateri je življenjski potek neprekinjen (Ramovš, 2014). Je stalen in kontinuiran 

proces socialnega učenja, saj vsakodnevno prihajamo v nove socialne situacije in pridobivamo 

nove socialne izkušnje. Socializacijski procesi torej trajajo do konca našega življenja, z njimi 

se nenehno oblikujemo (Rus, 2004). Tudi J. Vanier (roj. 1928) je opisal razvoj človeka kot 

kontinuiran proces, vendar pa je pri tem dal poseben poudarek naravnanosti človeka, da medse 

sprejme tudi socialno odrinjene in duševno prizadete ljudi (Ramovš, 2014). L. Sugarman (1986, 

v Horvat, 2003) paradigmo vseživljenjskega razvoja podrobneje opiše s štirimi glavnimi 

značilnostmi: (1) možnosti za razvoj so razpete čez celotno življenjsko obdobje, (2) razvoj je 

potencialno večsmeren, (3) razvoj poteka na več področjih hkrati, (4) vplivanje med okoljem 

in posameznikom je recipročno.  

3.3.3 Kompleksnost čustev in njihov razvoj 

Čustva posamezniku omogočajo toplino v medosebnih odnosih, razumno in načrtovano skrb 

za drugega, po drugi strani pa tudi izražanje odporov, jeze in celo sovraštva. V sodobnem času 

je poudarjena čustvena skrb zase, še posebej zaradi hitrega tempa življenja ter raznovrstnosti 

izbir in možnosti. 

Po Milivojeviću (2008, str. 9) so »čustvovanje, čustvenost ali afektivnost posebne 

razsežnosti človekove eksistence«. Čustva imajo velikanski pomen tako na ravni 

posameznikovega kot na ravni družbenega življenja; iz njih izhajajo pojmi, kot sta čustvena 

pismenost in čustvena inteligentnost.  

Stroka ni dosegla soglasja o tem, kaj pravzaprav čustva ali emocije so, zato obstaja mnogo 

teorij o čustvih. Po H. Smrtnik Vitulić (2007) lahko glede na izvor in sestavo čustev sodobne 

teorije čustev razdelimo na: a) kognitivne, b) funkcionalne, c) fiziološke in nevrološke ter d) 

socialno usmerjene teorije čustev. Eden izmed zagovornikov kognitivnih teorij, Lazarus (1991, 

v prav tam), navaja, da se čustva pojavijo šele z doseženo stopnjo kognitivnega in motoričnega 

razvoja; šele ko otrok dojame kognitivni kontekst in njegov smisel, se lahko nanj tudi odzove. 

Drugi avtorji, na primer Izard (1991, v prav tam), v nasprotju s tem pojasnjujejo, da otroci že 

takoj po rojstvu telesno izražajo čustva (na primer z obrazno mimiko) v določeni situaciji, prav 

                                                 
12 Ramovš (2014) podrobno razdeli še obdobja srednjih let in starosti, ki pa jih na tem mestu zaradi 

osredotočanja na obdobje do mladosti ne bom povzemala. 
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tako so ob tem razvidne fiziološke spremembe (na primer pospešeno bitje srca); čustva so torej 

funkcionalna, kar je izhodišče funkcionalnim teorijam. Avtorji fizioloških in nevroloških teorij, 

na primer Le Doux (1992, v prav tam), kot izvor čustev navajajo medmožganske povezave, ki 

se sprožijo ob določenih dražljajih. Socialno usmerjene teorije čustev pa razlagajo, da so čustva 

družbeno konstruirane tvorbe (Averill, 1985, v prav tam) in prirojeni mehanizmi, oblikovani 

pod vplivom družbenih pravil (Dunn, 1994, v prav tam).  

A. Kompare in N. Vadnov (2010, str. 31) sta čustva opisali kot »duševne procese, ki izražajo 

vrednostni odnos do zunanjega sveta ali do samega sebe«. Kadar je posamezniku situacija 

pomembna in je povezana z njegovimi cilji, željami ali vrednotami, do nje izrazi določena 

čustva, sicer pa ostane ravnodušen. Po Milivojeviću (2000, v prav tam) lahko čustva povežemo 

z določenimi situacijami; torej čutimo: (a) strah, kadar ocenimo, da je ogroženo nekaj za nas 

pomembnega ali je nevarnost večja od naših zmogljivosti, (b) jezo, ko ocenimo, da nekdo/nekaj 

neupravičeno ogroža naše pomembne cilje, želje ali vrednote, (c) veselje, kadar ocenimo, da 

smo dosegli pomemben cilj ali uresničili pomembno željo ali vrednoto, (d) žalost, kadar 

ocenimo, da smo dokončno izgubili nekaj pomembnega, (e) ljubezen v odnosu do ljudi, ki jih 

pozitivno vrednotimo in ocenjujemo kot sestavni del našega intimnega sveta. 

Kot model najširšega razumevanja čustev je Milivojević (2008) opisal pristop, po katerem 

je vzpostavljen odnos med a) življenjsko situacijo oziroma svetom, b) bitjem ali osebnostjo in 

c) čustvom, ki je odnos med bitjem in svetom. V tem razumevanju je namesto čustev bolje 

uporabljati termin »emocionalna reakcija«, saj čustva vedno predstavljajo odziv (reakcijo) na 

neko dogajanje v okolju. Emocionalna reakcija se od drugih človekovih odzivov razlikuje po 

tem, da vsebuje tudi posebno doživljajsko kakovost. »Subjekt, ki se na določeno dogajanje 

odzove emocionalno, ne samo da vzpostavlja neposreden odnos do tega dogajanja, temveč 

sočasno vzpostavlja tudi odnos do svojega odziva na to dogajanje.« (prav tam, str. 17) 

Konceptualizacijo takšnega kompleksnega mehanizma je Milivojević (2008) poimenoval 

model krožne emocionalne reakcije oziroma model KER. Model je predstavljen krožno, ker gre 

za verigo dogodkov oziroma zapleten kognitivno-fiziološko-vedenjski sklop; njegovi ključni 

segmenti so po avtorju (prav tam) prikazani v spodnji shemi. 
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Shema 1: Model krožne emocionalne reakcije (KER) 

 

Vir: Milivojević (2008). 

Iz modela KER je razvidno, da se veriga dogodkov začne z zaznavo stimulusne situacije, ki 

je neka sprememba v zunanjem svetu, in nadaljuje z adaptacijo na to spremembo, ki pa je 

odvisna od tega, ali je čustvo prijetno ali ne; v primeru, da je čustvo prijetno, je adaptacija 

naravnana k okrepitvi spremembe, v nasprotnem primeru pa k spremembi stimulusne situacije. 

Vseeno stvari niso vedno tako preproste, saj je nujni pogoj vsakega čustvenega odziva mentalna 

predstava, za katero pa je potrebna aktivacija še mnogih drugih mehanizmov. Tako so na primer 

kot sprožilci možni še drugi dražljaji: a) psihogeni dražljaji (kot mentalna predstava deluje 

spomin ali domišljija), b) simbolični dražljaji (besede ali govor sprožijo mentalno »podobo« 

slišanega) in c) asociativni dražljaji (zaznana stimulusna situacija asociira na drugo mentalno 

predstavo, ki sproži emocionalno zanko) (prav tam). 
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RAZVOJ ČUSTEV 

H. Smrtnik Vitulić (2013, str. 2, 3) navaja, da »čustveni razvoj vključuje spremembe v 

doživljanju, izražanju in uravnavanju čustev«, tako pozitivnih (tistih, s katerimi uresničimo 

posamezne želje) kot negativnih (tistih, ki nastopijo, kadar ciljev ne moremo doseči). Tako 

čustva omogočajo prilagoditev posameznika in so zato temeljni sestavni del človekovega 

doživljanja in mediatorji odzivanja.  

Po Plutchiku (1980, v Milivojević, 2008 in Smrtnik Vitulić, 2013) naj bi se čustva razvila že 

zelo zgodaj, tako z vidika individualnega razvoja posameznika kot z vidika evolucijskega 

razvoja; zanje naj bi bili značilni tipični izrazi obraza, značilni vzorci možganske dejavnosti in 

prilagoditvena vloga. Različni avtorji, na primer McDougall (1908, v Milivojević, 2008), 

Plutchik (1980, v prav tam) in Harris (1996, v Smrtnik Vitulić, 2013), na čustveni razvoj gledajo 

s tradicionalnega vidika, in sicer da se razvojno bolj »zapletena« čustva pojavijo kasneje kot 

temeljna, pri večini otrok šele po drugem letu starosti. Po Milivojeviću (2008) omenjeni 

tradicionalni pristop izhaja iz dveh predpostavk: (1) obstaja nekaj preprostih, osnovnih ali 

elementarnih čustev ter (2) prek individualnega razvoja se preprosta čustva seštevajo in tvorijo 

sestavljena ali kompleksna čustva. Po njegovem mnenju prva predpostavka ni problematična, 

saj izhajamo že iz tradicije filozofov, ki so definirali »osnovna čustva«, in sicer: (a) Aristotel in 

Descartes: ljubezen, sovraštvo, želja, veselje, žalost in naklonjenost, (b) Hobbes: apetit, želja, 

ljubezen, averzija, sovraštvo, veselje, žalost in (c) Spinoza: želja, bridkost in veselje. Tako je 

na primer iz teh osnovnih čustev izhajal McDougall (1908, v Milivojević, 2008), ki je prvi 

postavil psihološko teorijo o osnovnih čustvih. Po Milivojeviću (2008) danes obstaja petnajst 

seznamov osnovnih čustev, ki so jih sestavili različni raziskovalci, v njih pa je od tri do enajst 

čustev, ki so posledica preprostih psihičnih struktur.  

Milivojević (2008) vidi problem v drugi zgoraj opisani predpostavki tradicionalnega 

gledanja; piše, da z razvojem ne gre za pojav sestavljenih čustev, temveč za kognitivno oceno 

dražljaja, ki je kompleksnejša in so zato tudi čustva bolj »kompleksna« oziroma »bolj 

diferencirana«. Avtor (prav tam) meni, da je na otroka treba gledati z očmi transakcijskega ali 

mikrosocialnega modela, pri katerem se ga obravnava v transakciji s pomembnimi drugimi (v 

kontekstu otrok–družina in družina–zunanji svet). V danem okviru razumevanja naj v 

normalnem procesu čustvenega razvoja vzgojitelji in starši upoštevajo in dovolijo občutiti 

otrokova čustva, sicer v nasprotnem primeru pride do nastanka »močne« ali »racionalne« osebe. 

Večina družin je takšnih, da nekatera čustva dovoljujejo (in jih zato nagrajujejo ali podkrepijo) 

in druga spet prepovedujejo (in jih zato kaznujejo ali ignorirajo). To je odvisno od otrokovega 



 

94 

spola (na primer pri dečkih se spodbuja jeza in zatira strah, pri deklicah pa ravno obratno) in 

seveda tudi od reakcij družinskih članov (še posebej staršev) na otrokova čustva (na primer 

deklica ugotovi, da če se razžalosti in razjoče, oče odreagira boljše, kot če se razjezi). Skozi te 

tako imenovane skripte za čustva se v družini izoblikujejo emocionalne dispozicije ali 

preferirana čustva, ki postanejo stabilen del osebnostne strukture. Starši otrokom poleg tega 

ponujajo model občutenja in izražanja čustev, ki jih otroci v primeru procesa identifikacije 

prevzamejo. Poleg tega čustva, ki so usmerjena vanje, reproducirajo še tako, da jih začnejo 

čutiti do samih sebe. Na osnovi opisanih modelov čustvovanja in ne/dovoljenih ali tudi 

ne/nagrajenih čustvovanj otrok izdela svoj profil emocionalnih reakcij oziroma svoj 

emocionalni skript. 

Razvoja čustev se torej ne da opisati po fazah, v katerih bi lahko rekli, da se čustva razvijajo 

postopoma; so prisotna, vendar je njihova kompleksnost in intenzivnost odvisna od našega 

razumevanja sveta (torej so pogojena s kognitivnimi zmožnostmi) in od že omenjenega 

socialnega konteksta. 

J. Dermastja (2015) se navezuje na behaviorističnega znanstvenika Golemana (1995, v prav 

tam) in pravi, da pri otroku ne smemo razvijati le kognitivnih spretnosti, saj je za kakovost 

življenja bistvena čustvena inteligenca, ki med drugim vključuje tudi zavedanje sebe, 

samovrednotenje, ravnanje v konfliktnih situacijah. Dobra čustvena kompetentnost nam 

omogoča tudi dobro imunsko odpornost, krajši čas okrevanja, podaljšuje življenje, izboljša 

vedenje, učenje itd. Sposobnost čustvovanja in čustvenega odzivanja biva v naših možganih ali 

umu, zato tudi stopnja njihove razvitosti določa stopnjo čustvene inteligence. Avtorica (prav 

tam) meni, da je osnova čustvene inteligence v ugodnih razmerah doma, v družini, torej tam, 

kjer starši sami spodbujajo spoštovanje, mirno razreševanje sporov, zavedanje sebe in svojega 

notranjega čustvenega sveta, preokvirjanje okoliščin (pogled na situacijo z drugega zornega 

kota) in pozitivni odnos do življenja. 

Nadzor nad čustvi je tesno povezan z vedenjem; posameznik, ki se dobro čustveno regulira, 

ima pod nadzorom tudi svoje vedenje. Vec (1998, v Vec, 2009) meni, da ima primarni vpliv pri 

tem otrokova družina. Ugotovil je pojavnost tako imenovanega družinskega disocialnega 

sindroma, ki zajema ogrožajoče dejavnike13 za nastanek vedenjskih motenj; po rezultatih 

njegove raziskave v enem izmed slovenskih vzgojnih zavodov so ti dejavniki naslednji: 

poklicna neuspešnost staršev, starši zlorabljajo alkohol, celotna družina kaže pomanjkanje 

interesov in zatekanje v pasivnost ter lagodnost, celotna družina je nevključena ali celo 

                                                 
13 Več o tej tematiki sem predstavila v poglavju o družini (Dejavniki tveganja). 
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konfliktna v socialnem okolju, konfliktni in nestalni partnerski odnosi, vajenost staršev, da je 

njihova vzgoja kaotična. 

3.3.4 Socialno-čustveni razvoj do obdobja mladostništva 

Čustveni in socialni razvoj sta povezana, pogojena drug z drugim in prepletena, zato bom, 

tako kot avtorji v virih literature, uporabljala besedno zvezo socialno-čustveni razvoj.  

Ivić, Novak, Atanacković in Ašković (2002, v Kokot, 2016, str. 36) med drugim predstavijo 

okvire socialno-čustvenega razvoja otrok od 9. mesecev do 6. leta, ki ga predstavljam v spodnji 

preglednici. 

Preglednica 3: Okviri socialno-čustvenega razvoja otrok od 9. mesecev do 6. leta  

Starost SOCIALNO-ČUSTVENI RAZVOJ 

9
 

m
es

ec
ev

 

Spi približno 15 ur; sam je piškot; z različnimi dejavnostmi vzbuja pozornost okolice; odziva se na 

svoje ime; oponaša mahanje v slovo »pa-pa«; iztegne roke, da bi ga dvignili; joče, ko se loči od 

mame; čustveno je navezan le na eno osebo; doživlja strah pred tujci – obnaša se zadržano. 

1
0

–
1
2

 

m
es

ec
ev

 Pije iz skodelice s pomočjo odraslega; ponudi igračko, a je ne izpusti; ob znanih pesmicah maha z 

rokami; na prepoved se odzove s prekinitvijo začete dejavnosti; spi 13–15 ur; žveči hrano; pomaga 

pri oblačenju; samostojno nosi hrano k ustom; oponaša preprosta dejanja za bližnjimi osebami (plazi 

se, mežika, pokašljuje); pokaže s prstom v želeno smer; da predmet mami; kaže zanimanje za otroke 

in odrasle. 

1
3

–
1
8

 

m
es

ec
ev

 Se odziva na svoje ime; strah do tujcev doseže vrhunec; posnema preproste dejavnosti domačih; 

ponavlja dejavnost, ki jo domači odobravajo; sezuje čevlje in nogavice, odpre zadrgo; drži kozarec 

med pitjem, poskuša jesti z žlico; ima močan strah pri ločevanju od bližnjih; značilna je samostojna 

igra, igra se le v prisotnosti drugih otrok; pojavljajo se prvi znaki ljubosumja; negoduje, če drugi 

otrok pritegne pozornost nase. 

1
9

–
2
4

 

m
es

ec
ev

 Sleče hlačke, žabe, plašč in jakno, zapre zadrgo; pije samo iz skodelice; ponoči je pretežno suh; 

začne se vzporedno igrati; igra se ob vrstnikih, ki jim občasno daje ali pokaže igračko; uživa v igrah 

prerivanja z vrstniki; pojavi se začetek zanimanja za skupinske dejavnosti; kaže se kljubovalnost, 

trma, izraženo je ljubosumje; odziva se na čustveni izraz odraslega (empatija). 

3
 l

et
a 

Krajši čas obstane z znano osebo; oblači posamezna oblačila (nogavice, hlačke, copate); igra se po 

lastni iniciativi, sprejme igro jaz–ti; pozna svoje ime; včasih še želi, da ga nosimo; ponoči ne lula; 

nese kozarec z vodo brez polivanja; uživa, ko lahko pomaga odraslim pri dejavnostih (pospravlja, 

čisti); pridruži se skupinski vodeni igri; pove svoj spol in starost; uporablja vljudnostne fraze: 

prosim, hvala, oprosti; igro pogosto spremlja z govorom; poskuša pospraviti igračke; dobi napade 

besa, če ga omejujemo, onemogočimo pri dejavnosti. 

4
 l

et
a 

Vzpostavljen je nadzor izločanja (potrebuje pomoč pri toaleti); pojavljajo se prva zaljubljanja; 

pojavlja se kooperativna igra z vrstniki; začenja sprejemati preprosta pravila igre; samoiniciativno 

pozdravlja odrasle; samostojno se pripravi za spanje; začne se čustveno navezovanje; pojavijo se 

čustva sramu, zavisti, upanja in ponosa; razvijajo se prvi estetski občutki. 

5
 l

et
 

Zanimanje za spolne organe, možno je samozadovoljevanje; popolnoma obvladuje toaleto; 

pojavljajo se strahovi pred temo, domišljijskimi bitji; sam si pogrne mizo; organizira igre z vrstniki, 

raje ima igro z istim spolom; vključuje se v pogovor z odraslim; zmore odložiti zadovoljevanje 

potrebe. 

6
 l

et
 

Uporablja popoln pribor za hranjenje; čisti svoje čevlje; gre sam ven, v soseščino; lahko mu 

zaupamo manjšo vsoto denarja; ima najljubšega prijatelja; kaže zaščitniško vedenje do mlajših 

otrok; spoštuje pravila iger z vrstniki; prepoznava lastne občutke ljubezni in sreče, jeze, razočaranja; 

situacijo lahko opazuje tudi z vidika druge osebe; ima realistične strahove in strahove pred 

nadnaravnimi bitji; ima sposobnost za sodelovanje in skupinske dejavnosti. 
Vir: Ivić, Novak, Atanacković in Ašković (2002, v Kokot, 2016, str. 36). 
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Pri 6. letih se z vstopom v šolo otrokovo okolje razširi, začnejo se druženja z vrstniki in 

prijatelji, kar pomembno določa socialno-čustveni razvoj. H. Smrtnik Vitulić (2013) meni, da 

si otroci v tem obdobju, torej obdobju srednjega in poznega otroštva, začno iskati vrstniške 

skupine načrtno. Vrstniki si v tem obdobju zadovoljijo potrebe po pripadnosti in pomagajo 

razviti pojem sebe in samopodobe (Papalia idr., 2003). Bigelow (1977, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) koncepte prijateljstva v srednjem otroštvu razdeli na tri razvojne stopnje: 

̶ stopnja nagrade in plačila prevladuje med 7. in 8. letom, vendar je prisotna v celem 

srednjem in poznem otroštvu. Za otroka je prijatelj tisti, ki hoče biti z njim v določenem 

trenutku, ima zanimive igrače in je pripravljen z njim sodelovati v različnih dejavnostih; 

̶ normativna stopnja prevladuje med 10. in 11. letom. Za otroka so pomembne vrednote in 

pravila, od prijateljev pričakujejo lojalnost in strpnost; 

̶ empatična stopnja prevladuje med 11. in 13. letom. Prijatelji se združujejo glede na 

podobne cilje, interese in namere. 

V mladostništvu odnosi z vrstniki postajajo še bolj vzajemni, čustveno intenzivni, stabilni in 

psihološko intimni kot v otroštvu (Harris, 1998, v Zupančič in Svetina, 2004). Podobno meni 

H. Smrtnik Vitulič (2013), ki navaja, da prijatelji v tem obdobju oblikujejo med seboj 

intenzivne interakcije, eden drugega pa izbirajo glede na podobna prepričanja, stališča, interese, 

osebnostne značilnosti in izobrazbene cilje. 

Mladostnik je socialno uspešen, kadar se zaveda samega sebe, ljudi okrog sebe in družbe 

nasploh; ima oblikovan osnovni sistem vrednot, se zaveda svojih ciljev, se zna spopasti s 

problemi, izbira med več rešitvami zanje in izbere najustreznejšo (Metelko Lisec, 2004).  

3.3.5 Odstopanja od tipičnega razvoja 

V primerih, ko pride do velikih odstopanj v socialno-čustvenem razvoju, nastanejo ČVT. V 

mislih imam otroke, ki so opredeljeni kot otroci z različnimi posebnimi potrebami, vendar pa 

tudi druge ranljive in občutljive skupine otrok. Ne glede na diagnostične opredelitve otrok se 

tudi otrok s tipičnim razvojem vsaj kdaj pa kdaj lahko sreča s potrtostjo, depresijo, nemirom, 

jezo, agresijo ipd. To se lahko zgodi ob dogodkih, kot so smrt bližnjih, razveza staršev, razhod 

s partnerjem, slab učni uspeh, osamljenost ipd. Na tem področju je narejenih mnogo raziskav, 

ki dajejo različne rezultate; načeloma velja, da novejše raziskave mnogo bolj upoštevajo 

kompleksne spremenljivke. Raziskava A. Andrejč (2014) je na primer pokazala, da so otroci 

razvezanih staršev v primerjavi z otroki nerazvezanih staršev pogosteje manj učno uspešni ter 

imajo pogosteje ČVT. Kolikšne težave lahko nastanejo, je odvisno od mnogih dejavnikov. 
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Pomembni varovalni dejavniki v družini so: finančni viri družine po razvezi, stopnja izobrazbe 

staršev, kakovostno in učinkovito starševstvo ter pozitivna prilagoditev roditelja, pri katerem 

otrok živi. Večina otrok in mladostnikov se na razvezo prilagodi ter zanje ni dolgoročnih 

negativnih posledic. 

Za lažje razumevanje težav, ki se pojavljajo v razvoju iz različnih razlogov in trajajo različno 

dolgo, po Simeonssonu in Rosenthalu (2001, v Kodrič, 2010) ločimo razvojno motnjo in 

razvojni zaostanek. Razvojna motnja je »splošen izraz, s katerim označujemo motnjo 

(odstopanje od pričakovanega razvoja za starost) na posameznem ali več razvojnih področjih 

(na primer na telesnem, spoznavnem ...)« (prav tam, str. 7), razvojni zaostanek pa »označuje 

zaostajanje za pričakovanim razvojem posameznika na enem ali več razvojnih področjih glede 

na povprečje referenčne skupine oz. vrstnikov« (prav tam, str. 7). Uporablja se tudi termin 

motnja v duševnem razvoju, ki »označuje pomembno nižje intelektualne sposobnosti in 

prilagoditvene spretnosti« ter se pojavi pred dopolnjenim 18. letom (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities, v prav tam, str. 7). 

T. Brajović (2010) se je posvetila raziskovanju, kako se ugotavlja zaostanek v razvoju v 

okviru zdravstva. Meni, da ocenjevanje otrokovega zgodnjega razvoja predstavlja več kot le 

ocenjevanje doseganja norm v okviru časovnih mejnikov. Opiše, da v Sloveniji v primeru 

predvidevanja na zaostanek v razvoju v okviru primarne zdravstvene preventive uporabljamo 

dva testa, in sicer denverski razvojni presejalni test II in sistematski psihološki pregled 3-letnega 

otroka. To sta presejalna testa, s katerima se lahko ugotovi, ali je potrebna zgodnja intervencija. 

Razvojni mejniki, ki so pri mnogih avtorjih (Bayley, 2004, Berk, 2006, Kavčič, 2001, 

Marjanovič Umek, 2004, Marjanovič Umek, Fekonja, Podlesek, Kranjc in Bajc, 2008, 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, v prav 

tam) izpostavljeni, so na področju grobe motorike, drobne motorike, govora, spoznavnega 

razvoja in osebnostno-socialnega razvoja. V spodnji preglednici povzemam razvojne mejnike 

osebnostno-socialnega razvoja po prej navedenih avtorjih. 

Preglednica 4: Razvojni mejniki osebnostno-socialnega razvoja 

Starost otroka in razvojni mejnik osebnostno-socialnega razvoja 

1 mesec: posnema obrazne gibe ljudi in izraža socialni nasmeh; 3 mesece: svojo pozornost začne preusmerjati 

na predmete v okolici; 6 mesecev: igra se sodelovalne igrice z odraslimi, skuša pritegniti svojo pozornost z 

vedenjem, izraža temeljna čustva in se boji neznancev; 9 mesecev: vzpostavi skupno usmerjeno pozornost in 

se uči s posnemanjem; vstopi v socialno interakcijo s predmeti; 12 mesecev: iz »varne baze« raziskuje svoje 

okolje; postaja samozavesten; želi se uveljavljati;  

15 mesecev: uporablja socialni govor pri igri; 18 mesecev: izraža čustva in socialne odnose; 24 mesecev: 

izmenjuje sodelovalne in konfliktne odzive z vrstniki; 

3 leta: začne empatično razumevati druge ljudi; 4 leta: ima prijateljski stik vsaj z enim otrokom. 

Vir: (Bayley, 2004, Berk, 2006, Kavčič, 2001, Marjanovič Umek, 2004, Marjanovič Umek, Fekonja, Podlesek, Kranjc in Bajc, 

2008, Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, v Brajović, 2010). 
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Po Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (1998, v 

Brajović, 2010) se na osnovi denverskega razvojnega presejalnega testa II ocenjuje socializacijo 

in osebnostni razvoj, drobno motoriko in prilagodljivost, govor, grobo motoriko, pa tudi 

otrokovo vedenje med preizkušnjo. Otrokov zdravnik (ali medicinska sestra ali zdravstveni 

tehnik) oceni otrokov skupen rezultat z »vprašljiv«, »neizvedljiv« ali »normalen«. V primeru, 

da otrok tudi ob ponovitvah delno ali v celoti testa ne opravi, mora biti napoten k ustreznemu 

specialistu ali v razvojno ambulanto. 

Po Praperju (1980, v prav tam) sistematični psihološki pregled 3-letnega otroka zajema 

vprašalnik za ocenjevanje prilagojenosti otroka, ki ga izpolnijo starši in na osnovi katerega 

psiholog poda oceno otrokove ogroženosti v osebnostnem razvoju, in razvojnega preizkusa 

psihologa, pri katerem si pomaga z vprašalnikom za ocenjevanje otrokovega razvoja, ki ga prav 

tako izpolnijo starši. Na osnovi razvojnega količnika (razmerja med mentalno in kronološko 

starostjo) psiholog primerja otrokov razvoj z normativnimi podatki in ga oceni kot 

»ustreznega«, »pospešenega« ali »ogroženega«. 

Po Dobnik Renku (2009, v prav tam) ter Streisandu in Michaelidisu (2007, v prav tam) v 

nadaljevanju svetovanja staršem in ugotavljanja motnje opravi še usmerjen intervju s starši in 

aplikacijo standardiziranih psihometričnih pripomočkov. Po Zupančiču in Kavčiču (2001, v 

prav tam) pa opravi še razvojne teste, ki so občutljivejši kot presejalni testi in so namenjeni 

ocenjevanju trenutnega statusa otrok glede na njegove vrstnike. Z njimi oceni stopnjo otrokove 

duševne, čustvene in socialne razvitosti, svetuje staršem, daje priporočila za delo z otrokom v 

izobraževalni ustanovi in starše napoti v obravnavo k drugim strokovnjakom za spremljanje 

otrokovega razvoja. 

Kot primer, kako se že v razvoju opaža zaostanek, navajam J. Kodrič (2006), ki je naredila 

povzetek značilnosti zgodnjega razvoja otrok z avtizmom na osnovi raziskav številnih avtorjev, 

na primer: 

̶ Volkmar idr. (2005, v prav tam) so ugotovili, da otroci z avtizmom v 25–30 % očitno 

nazadujejo že med 15. in 21. mesecem, kar se kaže z upadom števila besed, socialnim 

umikom, zmanjšanim očesnim stikom in interesom za socialne stike, spremenjenimi 

navadami spanja in hranjenja ter s pojavom novih vedenj (na primer pretirano gledanje 

nekaterih predmetov, manirizmi); 

̶ Baird idr. (2003, v prav tam) menijo, da otroci z avtizmom že pred 15. in 21. mesecem 

kažejo zaostanek v razvoju ter tudi besede niso uporabljene v funkciji komunikacije; 

̶ De Giacomo in Fombonne (1998, v prav tam) sta ugotovila, da starši otrok z avtizmom 

izrazijo zaskrbljenost za otrokov razvoj v povprečju pri 19,1 meseca, strokovnjaka pa 



 

99 

prvič obiščejo pri 24,1 meseca. Opažajo naslednje primanjkljaje v razvoju: zaostanek na 

govornem področju, zdravstvene težave, zaostanek pri usvajanju razvojnih mejnikov in 

nenormalno socialno-čustveno odzivanje; 

̶ Kanner (1943, v prav tam) in Bettelheim (1967, v prav tam) navajata, da je socialni umik, 

ki je značilen za otroke z avtizmom, odziv na hudo motnjo v navezanosti med staršem in 

otrokom, ki je posledica materine nerazpoložljivosti; 

̶ Charman (2003, v prav tam), Ozonoff in South (2004, v prav tam), Sigman idr. (2004, v 

prav tam) ter Williams (2004, v prav tam) ugotavljajo, da se v razvoju otrok z avtizmom 

opazi močno prizadeta sposobnost posnemanja; nekaj sposobnosti posnemanja 

pridobivajo z razvojem, vendar počasneje kot drugi otroci. 

3.4  PRISTOPI SPODBUJANJA SOCIALNIH 

SPRETNOSTI 

Zaradi primanjkljajev, ki jih imajo OPP na področju socialnih spretnosti, je treba poznati 

pristope, ki jim jih pomagajo premostiti; poleg specifičnih tretmajev za določeno skupino otrok, 

na primer ABA14 za otroke z MAS (vedenjska analiza (angl. Applied Behavior Analysis), s 

pomočjo katere se zahtevne naloge razčlenijo na manjše enote; pozitivne izide se nagradi, 

nepravilne pa popravi, preusmeri ali ignorira), so številni pristopi skupni vsem skupinam OPP 

in jih strokovnjaki lahko uporabljamo izmenjaje v enem socialnem treningu ali pa vsakega 

posebej. Zato socialni trening predstavljam kot prvi ter najbolj strukturiran in celostni pristop, 

nadalje (kot podrejene socialnemu treningu) opišem še pomoč z umetnostjo (likovne dejavnosti, 

glasbene dejavnosti, plesno-gibalne dejavnosti, dramatizacijo, besedno umetnost), svetovalni 

pogovor, interakcije z asistenco živali in e-gradiva. Nazadnje predstavljam še tri primere 

celostnih programov za socialno učenje: socialnopedagoško dejavnost socialno učenje (v 

nadaljevanju SOU) v PPNIS, model pozitivne socializacije v dijaškem domu v Litvi in primer 

programa socialnega učenja v eni zmed osnovnih šol v Sloveniji. 

  

                                                 
14 Vir: http://www.avtizem.com/html/slide3.html 
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3.4.1 Socialni trening 

Dekleva (1999) navaja, da se pojma socialni trening in trening socialnih veščin v tuji 

literaturi pojavljata v zgodnjih osemdesetih letih, in sicer prvotno v psihiatriji in pri delu z 

invalidnimi osebami, v drugi fazi so ga aplicirali na delo z odklonskimi mladostniki, nato pa se 

je razširil na domala vsa socialno-pedagoška področja. Tako so priučevanje sprva preprostih in 

mehanskih funkcij razširili na poučevanje kompleksnejših vedenjskih funkcij in vzorcev, kot 

so asertivnost, vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljstev, navezovanje stikov z nasprotnim 

spolom ter iskanje službe. Temeljna predpostavka teh treningov je, da je mogoče kompleksna 

vedenja razstaviti na več manjših enot ter se jih učiti in naučiti. 

A. Žižak (2003) izpostavlja, da so programi socialnih treningov naravnani tako, da v svojem 

teoretskem ozadju bodisi zavzemajo eno skupino dejavnikov vpliva na posameznika (na primer 

behavioralne, kognitivne, afektivne teorije) bodisi so multiperspektivni in ekološko-razvojno 

naravnani. Temeljno vodilo je, da se odkrije razlog ali dejavniki, ki sovplivajo na težave na 

področju socialnih veščin, in se glede na to načrtujejo programi.  

A. Žižak (2009) pojasni, da je temeljna metoda treninga socialnih veščin strukturirano 

učenje, kjer so dejavnosti vnaprej načrtovane in pripravljene.  

Goldstein, Sprafkin in Gershaw (1995, v Žižak, 2003) so proces strukturiranega učenja 

opisali po naslednjih korakih: (1) definiranje veščine, (2) modeliranje, (3) prepoznavanje koristi 

od veščine v sedanjosti in prihodnosti, (4) izbor oseb za igranje vlog, (5) priprava situacije za 

igranje vlog, (6) igranje vlog, (7) domače naloge (vaja v prihodnosti), (8) izbor novih oseb za 

igranje vlog.  

A. Žižak (2009) je prav tako poudarila, da je skupini treba pomagati k prožnosti v smeri 

dviga motivacije, dodajanja energije ter sproščanja in zabave, zato je pristopu dodala 

interaktivne igralne dejavnosti. 

Veliko podobnosti najdemo med socialnim treningom in behavioralno-kognitivno terapijo 

(angl. behavioral cognitive therapy – BCT). Weersing in Brent (2006) sta tehnike BCT opisala 

na primeru pomoči mladim z depresijo, in sicer sta jih zarisala v treh korakih: (1) poučevanje 

specifičnih spretnosti za regulacijo razpoloženja, (2) spodbujanje uporabe teh spretnosti med 

lekcijo in po njej, (3) uporaba novih spretnosti v življenju posameznika pod vodstvom 

terapevta, tako da prispevajo k novim razpoloženjskim vzorcem. 

T. Metelko Lisec (2004) socialne treninge loči glede na socialne veščine, ki »botrujejo« 

posameznemu življenjskemu obdobju, da je posameznik »socialno uspešen«. V tem smislu so 

socialni treningi namenjeni: otrokom (na primer osnovna pravila obnašanja), mladostnikom (na 
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primer graditev lastne identitete), odraslim (na primer veščine odgovornega starševstva) in 

starejšim (na primer veščine, ki pomagajo kakovostno doživljati in preživljati obdobje po 

upokojitvi in staranje). Avtorica (prav tam) meni, da se socialni treningi lahko namenijo tudi 

specifičnim ciljnim skupinam, za katere, kot že omenjeno, se je socialni trening prvotno razvil 

– to so skupine telesno prizadetih oseb (na primer veščina samostojnega prehranjevanja, 

oblačenja), duševno motenih oseb (na primer posebne veščine za bolnike s shizofrenijo, 

depresijo itd.) ter mladoletni in odrasli storilci kaznivih dejanj (na primer oblikovanje pozitivne 

samopodobe, personalizacija in ponotranjenje družbeno sprejetih vrednot itd.). Navedene ciljne 

skupine in veščine so postavljene kot cilj pri neformalnem področju izobraževanja, kjer gre za 

prostočasne dejavnosti (na primer različni krožki, tabori, klubi), in v formalnih izobraževalnih 

ustanovah, zlasti šolah, kjer se je izpolnjevanje teh ciljev začelo odražati z uvedbo izbirnih 

vsebin v srednjih šolah. 

U. Cornish in F. Ross (2004) sta opisali socialni trening za mladostnike s splošnimi zmernimi 

učnimi težavami. Menita, da se ti mladi težko vključujejo v vrstniške skupine in zato 

potrebujejo posebne pristope. Njuna raziskava, ki je temeljila na opisanih orodjih, je bila 

uspešno izpeljana s 13- do 17-letnimi mladostniki, ki imajo splošne zmerne učne težave. Eden 

izmed temeljev njunega treninga je miselnost, da je treba spremeniti tako mišljenje o vedenju 

kot vedenje samo; menita, da je neprimerno vedenje odraz napačnega razmišljanja. Potrebna je 

torej kognitivna rekonstrukcija, na primer mišljenje o reševanju problemov, samokontroli, da 

se »zasledi« besedno in nebesedno sporazumevanje, ki je odločilno za reakcijo. Meichenbaum 

in Goodman (1971, v prav tam) to potrjujeta, saj sta v svojih izkušnjah socialnih treningov 

uporabljala tehniko samogovora, da bi spodbudila večjo samokontrolo pri mladih. Po Gardnerju 

(1993, v prav tam) je treba pri izbiri socialnih treningov upoštevati tudi PP otrok, saj na primer 

otroci z učnimi težavami niso motivirani za pogosto reševanje učnih listov in ne razumejo 

abstraktnih konceptov (na primer prepoznavanja svojih čustev ali čustev drugih); treba jim je 

nove spretnosti približati s konkretnimi vsakodnevnimi situacijami in ponuditi realne socialne 

situacije za vajo. U. Cornish in F. Ross (2004) sta te in druge avtorje upoštevali ter korake 

socialnega treninga nanizali in preizkusili po naslednjem zaporedju in vsebinah: 

1. analiza potreb/stanja: s ček-listami, intervjuji, opazovanji in sociogrami se najprej 

ugotavlja stanje socialnih moči in primanjkljajev pri posamezniku in v skupinski 

dinamiki; 

2. izvajanje treninga po vsebinah: (1) poslušanje in dajanje pozornosti, (2) ozaveščanje 

besedne komunikacije – glasnost in vrstni red govorečega, (3) ozaveščanje telesne 

govorice pri sebi in drugih, (4) prepoznavanje svojih moči in moči drugih, (5) učenje 
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načina, kako »reči ne« nerazumnim zahtevam in kako se soočati s pritiskom vrstnikov, 

(6) prepoznavanje in opisovanje svojih čustev in čustev drugih, (7) učenje kontroliranja 

svojih čustev, (8) učenje načina, kako biti samozavesten, da izraziš svoje mnenje in kako 

vprašaš, ko potrebuješ pomoč, (9) prepoznavanje in reševanje konfliktov, (10) skrb in 

pozornost do drugih. Vsako srečanje je bilo sestavljeno iz naslednjih delov: (1) pozdrav 

oziroma dobrodošlica, (2) povzetek prejšnjih srečanj in pregled domače naloge, (3) 

dejavnost za ogrevanje, (4) uvod v novo snov in izvedba tematske dejavnosti, (5) igra 

vlog in diskusija, (6) sklepna dejavnost, (7) dajanje potrditev oziroma pohval, (8) 

podajanje domače naloge, (9) zaključek srečanja. Udeleženci so na začetku srečanja in 

po vsaki dejavnosti sedeli v krogu, da sta bila omogočena lažja razprava in dajanje 

povratnih informacij. Dejavnosti med uro so potekale bodisi v paru bodisi v majhnih 

skupinah, zato je bila upoštevana fleksibilnost v prostoru. Vodja skupine je po vsakem 

srečanju napisal sporočilo za starše s kratko vsebino srečanja, domačo nalogo in 

prostorom za njihovo povratno informacijo. Vsako srečanje je trajalo približno 100 

minut, dejavnosti znotraj njega pa so se menjavale in trajale povprečno 10 minut, razen 

iger vlog, ki so običajno trajale največ 20–25 minut. Po potrebi se je dodal odmor, a se 

v večini primerov ni izkazal za učinkovitega, saj so v tem primeru udeleženci izgubili 

»rdečo nit« treninga. Med treningom so se vključevale dejavnosti, kot so socialne igre, 

igre vlog, pogovor, snemanje, poslušanje kaset, socialni eksperimenti (na primer, ali 

lahko slišimo vsebino na kaseti, če se med seboj pogovarjamo) idr. Uporabljajo se torej 

različni pripomočki glede na dejavnosti, na primer kasete, klobuki, šali, kartice z 

obrazno mimiko, učni listi s predstavitvijo ustreznega poslušanja, barvice, kartice s 

predstavitvijo javnih in zasebnih prostorov ter znakov, ki jih označujejo, učni listi za 

kviz itd.; 

3. analiza stanja po treningu: ponovni pogovori in ocene, tudi razprava in izmenjava 

mnenj, kako spretnosti čim bolj prakticirati v realnih vsakodnevnih situacijah. 

Ikporukpo (2015) je v Ibadanu (Nigerija) izvedel socialni trening z mladostniki, ki so jih 

vrstniki zavračali. Pred in po raziskavi je s pomočjo standardiziranih testov ocenil, kako 

uspešno mladostniki sklepajo prijateljstva. V vzorec je zajel 84 mladostnikov (starih 11–17 let) 

in jih razdelil v eksperimentalno skupino, kjer je osem tednov izvajal socialni trening, in 

kontrolno skupino, kjer so izvajali le »placebo« trening. Srečanja so bila izvedena po naslednjih 

vsebinah: (1) uvod v raziskavo, pridobivanje podatkov o socialnih spretnostih udeležencev, (2) 

predstavitev treninga, (3) učenje poslušanja, (4) učenje dialoga, (5) učenje, kako »reči ne«, (6) 

dajanje in prejemanje pohval, (7) učenje samozavestnega izražanja, (8) zaključek, povzemanje 
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vsebin in zbiranje podatkov o učinku treninga. Rezultati so pokazali, da so se socialne spretnosti 

sklepanja prijateljstva bistveno bolj izboljšale v eksperimentalni kot v kontrolni skupini.  

 

Po Shafferju (2005, v prav tam) so za razvoj mladostnikov in njihovo kakovostno življenje 

v prihodnosti vrstniški odnosi izrednega pomena, k temu pa pripomorejo socialni treningi. Tudi 

številne druge raziskave so pokazale na učinkovitost socialnega treninga za različne skupine 

otrok in mladostnikov, na primer:  

 Fox in Boulton (2003, v prav tam) za mladostnike, ki so žrtve ustrahovanja;  

 Milleri (2005, v prav tam) za otroke z MAS, ki imajo povprečne inteligentne 

sposobnosti; 

 DeRosier in Marcus (2005, v prav tam) za otroke, ki jih vrstniki zavračajo in so 

postali socialno anksiozni;  

 Beelmann in Losel (2006, v prav tam) kot preventivo za neprimerno vedenje. 

Ikporukpo (2015) na osnovi svoje raziskave in analize raziskav drugih poudarja, da 

izboljšanje vrstniških odnosov izredno vpliva na stabilno identiteto in primerno vedenje mladih, 

ter predlaga, da bi socialne treninge uvedli v šole. 

Pozitivne rezultate vpeljanega socialnega treninga je opisala tudi M. Obid (2015) za 3 učence 

s PPPU. Trening je izvajala od februarja do maja 2013, in sicer enkrat tedensko po eno uro. 

Socialne spretnosti je ocenjevala pred in po treningu s triangulacijo virov podatkov (intervju z 

učenci, učitelji in strokovna dokumentacija), sociometrično preizkušnjo, vprašalniki in 

opazovanjem. Ugotovila je, da so učenci po treningu imeli pozitivnejšo samopodobo, bili so 

bolj socialno sprejeti, izboljšali pa so se tudi medosebni odnosi v razredu. 

Avtorji torej navajajo socialne treninge za različne skupine otrok in mladostnikov, kot je 

opisala T. Metelko Lisec (2004). Treningi vključujejo tiste socialne spretnosti, ki jih 

posamezniki v skupini še nimajo dovolj oblikovanih, vključujoč tudi čustveno področje. 

Nekateri avtorji ločijo še posebej trening čustvenih kompetenc; Berking (2008) je napisal 

priročnik, s pomočjo katerega lahko posameznik lažje ozavešča svoje misli in čustva ter se tako 

uči čustvene regulacije. Meni, da je to pomembno tako za skupine posameznikov z določenimi 

tveganji kot za vse druge, saj pozitivno vpliva na razvoj osebnosti. 

3.4.2 Pomoč z umetnostjo 

K pomoči z umetnostjo umeščam likovne dejavnosti, dramatizacijo, glasbene dejavnosti, 

plesno-gibalne dejavnosti in besedno umetnost. Številne raziskave analizirajo pomoč z 
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umetnostjo kot celoto teh umetnosti skupaj (angl. Art therapy). Osredotočala se bom na 

pristope, ki sem jih uporabila v empiričnem delu raziskave; druge pristope bom na kratko 

povzela, saj je njihovo poznavanje pomembno, da jih lahko v specifični skupini izbiramo glede 

na PP otrok. 

Lee in Liu (2016) sta opisala pilotsko raziskavo, ki so jo izvedli v Hongkongu. V skupino 

OPP (na primer težavami s pozornostjo in hiperaktivnostjo) so vnašali terapijo z umetnostjo. V 

vzorec so zajeli 6 otrok, starih 6–10 let, ki so se tedensko vključevali v 14 delavnic. Za merjenje 

njihovih spretnosti pred in po AR so uporabili standardizirane teste, s katerimi so ugotovili, da 

je terapija z umetnostjo le malo prispevala k izboljšanju otrokovega občutka avtonomnosti, 

kompetentnosti in zmožnosti učenja. Kljub temu so med izvedbo delavnic opažali, da jim je 

ustvarjanje olajšalo pot do napredka na teh področjih, starši pa so v intervjujih poročali, da so 

otroci napredovali na čustvenem in vedenjskem področju. Raziskovalci so poročali, da so otroci 

z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo potrebovali več pomoči in vodenja, da so nalogo 

dokončali, prav tako so jim nalogo razdelili na manjše enote, da so jo lažje reševali.  

Dalley (2008, v prav tam) meni, da je pri pomoči z umetnostjo bistveno, da je spontana in 

globoko motivirana s strani udeležencev. Ne smejo biti prisiljeni v neko tematiko, ki jih ne 

zanima, saj je to bistveno za spodbujanje samostojnosti v življenju. S tem nazorom je tudi Rosal 

(1993, v prav tam) poročal o raziskavi, v katero so bili vključeni srednješolci z vedenjskimi 

težavami, da bi izboljšali svoje občutke za samonadzor. Po delavnicah z umetnostjo so poročali 

o napredku na tem področju.  

Podobno raziskavo o učinkih pomoči z umetnostjo je opisala tudi E. Jazici (2017); v tej AR 

so prav tako vključevali tako risanje kot glasbene dejavnosti, gibanje in dramatizacijo. V vzorec 

so zajeli 51 predšolskih otrok (26 v eksperimentalni in 25 v kontrolni skupini), starih 61–72 

mesecev. Eksperimentalni program so izvajali osem tednov oziroma tri delovne dni v vsakem 

tednu po 40 minut do 1 uro. V nasprotju s kontrolno skupino so se v eksperimentalni skupini 

po programu z umetnostjo kazali bistveni napredki na področju socialnih spretnosti, ki so jih 

ugotovili s standardiziranimi testi. 

Kranjčan (1999) piše, da je doživljajska pedagogika vedno pogostejša oblika pomoči 

otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji, pogosto razumljena kot 

zunajinstitucionalna oblika dela s športnimi dejavnostmi, vendar jo je treba vključiti tudi v 

institucionalne oblike dela, saj gre za vsa področja doživljanja skupaj. V ospredju sta doživetje 

in spoznanje, ki sta dobro načrtovana in vodena z doživljajskim pedagogom. Literature o 

doživljajski pedagogiki je mnogo, na tem mestu jo vključujem le kot napotek, da je tudi to 

področje blizu pomoči z umetnostjo in močno naravnano s socialnim vzdušjem do soljudi 
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(potrebnega je ogromno usklajevanja, sodelovanja, zaupanja) in okolice, kar je pomembno za 

krepitev socialnih spretnosti.15 

Kljub povezanosti vseh področij pomoči z umetnostjo in neločljivosti doživljanja v 

nadaljevanju navajam vire, ki proučujejo posamezna umetnostna področja, s čimer želim 

poudariti njihovo posebnost. 

 

1. področje umetnosti: LIKOVNE DEJAVNOSTI 

B. Bobinac (2016) je zanimalo, ali starši spodbujajo svoje otroke tretješolce k likovnemu 

izražanju in zakaj. Na vzorcu 37 staršev je izvedla anketo in ugotovila, da starši svoje otroke 

večinoma spodbujajo k likovnim dejavnostim zunaj pouka, jim pogosto omogočajo likovne 

pripomočke in materiale, po stanovanju razstavijo njihove risbe ipd., ter menijo, da se skozi 

likovni proces spodbuja ustvarjalnost. 

D. Marinič (2008) je aplicirala prvine likovne terapije v sklopu projektnega učenja mlajših 

odraslih. Cilj tega projekta je bil, da bi se ustvarjala motivacija za ponovno izobraževanje, 

spodbujalo ustvarjalnost, izboljšala koncentracija, pridobivale socialne spretnosti ter oblikovali 

realnejši življenjski in poklicni načrti. Prvi akcijski korak je vseboval 14 srečanj z različnimi 

oblikami dela (individualno, v parih, skupinsko); ne glede na obliko dela pa so se vsi udeleženci 

udeležili skupne razprave ob koncu likovnega izražanja. Udeleženci so na posebnem 

vprašalniku izvedli samoocenitev (lestvica SLT – skupinska likovna terapija), po isti lestvici 

sta jih ocenili tudi mentorica in likovna terapevtka. V drugem akcijskem koraku so bila 

izvedena individualna srečanja vsakega udeleženca z likovno terapevtko, pri katerem so se 

podatki pridobivali s polstrukturiranim intervjujem, s poudarkom na pomenu likovne terapije. 

Srečanja so potekala enkrat tedensko po dve šolski uri. Posamezne faze srečanja so bile: 

ogrevanje (uvod), dejavnost (likovna ustvarjalnost), sklepna razprava s povratnimi 

informacijami udeležencev, kratka evalvacija srečanja in priprava novega srečanja. Odnos 

udeležencev do likovnih delavnic je bil pozitiven, saj so radi prihajali in sodelovali. Likovni 

izdelki niso bili ocenjeni skozi vidik umetnosti, temveč kot izraz posameznikove notranjosti in 

osnova za dialog. Likovne dejavnosti so pripomogle k sproščenemu vzdušju skupine, sproščale 

so njihove začetne zadržke, da so podoživljali določena čustva, kar je pripomoglo k 

razreševanju problemov v zvezi z njimi. Avtorica (prav tam) je spoznala, da ima likovna terapija 

med drugim tudi socialne razsežnosti. Na osnovi svoje raziskave sklepa, da bi se ta metoda 

lahko uporabila tudi pri osnovnošolcih in dijakih, pri katerih so zaznane psihosocialne motnje 

                                                 
15 Lastna opomba. 
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in težave. Opozarja, da to ni edina tehnika v ta namen, temveč le kamenček v mozaiku različnih 

pristopov, ki pripomorejo k boljši kakovosti življenja. 

 

Losinski, J. Hughey in Maag (2016) so podali smernice, kako lahko likovne dejavnosti 

vključujemo v šolo pri delu z otroki, ki imajo težave na vedenjskem področju. Navajam nekaj 

primerov: (a) likovna dejavnost naj bo del otrokovega individualiziranega načrta, da se bo 

izvajal v sodelovanju vseh, (b) med poukom naj se izvaja »likovni odmor«, ki lahko vsebuje 

kognitivno-vedenjske intervencije, pozitivno psihologijo, pa tudi likovne dejavnosti 

(Mackenzie, 2013, v prav tam), (c) Stepney (2009, v prav tam) svetuje, naj se otroke motivira, 

kolikor je le mogoče, tako da se jim znotraj tematike za risanje omogočajo tudi lastne izbire in 

spontanost. 

L. Mynarikova (2012) je likovne dejavnosti izvajala kot eno izmed dejavnosti pomoči z 

umetnostjo. V svoji raziskavi je osem tednov skozi akcijsko raziskovanje v skupini petošolcev 

(v starosti 11–12 let; skupaj 25 otrok) izvajala program, osnovan na umetnosti. Z njimi se je 

srečevala enkrat na teden po 45 minut in poskušala doseči napredek v spretnostih 

komuniciranja, sodelovanja, izražanja in prepoznavanja čustev ter izgradnji identitete. 

Delavnice, osnovane na umetnosti, so otrokom omogočale, da so izrazili tiste misli in besede, 

ki si jih na besedni način niso upali povedati, ker jih je bilo strah, da bi naleteli na 

nerazumevanje okolice (na primer da bi jih zasmehovali). Delavnice so k izražanju pomagale z 

uvajanjem risanja, glasbe in gibanja, na primer risanje drevesa, osebne zgodovine, izdelovanje 

kolažev, izmišljanje svoje pravljice, priprava dramatizacije primernega in neprimernega 

vedenja, uporaba instrumentov za izražanje čustev in odnosov. Rezultati končne evalvacije so 

pokazali, da so otroci postali samozavestnejši v izražanju svoje identitete in zadovoljnejši z 

razredno klimo, v razredu so občutili več varnosti, domačnosti in sodelovanja. 

Eno izmed področij likovne umetnosti je tudi fotografija. J. Rapuš Pavel in M. Bertoncelj 

(2015) sta jo predstavili kot kreativen medij v socialnopedagoškem delu, na tem mestu pa jo 

predstavljam tudi kot pristop za spodbujanje socialnih spretnosti in zato natančneje povzemam 

te vidike. Kravanja in Peljhan (2014, v prav tam) sta v Sloveniji pionirja fototerapije in svoje 

dejavnosti izvajata z ranljivimi skupinami, tudi z OPP. Navajata, da je fotografija pripomoček 

za tiste, ki imajo težave s spominom, saj si lahko ustvarijo »fotografsko beležnico«, slabovidni 

lahko izkoristijo optične ali digitalne povečave, ki jih fotoaparat omogoča, gibalno ovirano pa 

si lahko s pomočjo fotografije ogledajo kraje, ki si jih sicer ne bi mogli. Peljhan in Vidergar 

(2015) pojasnjujeta, da se fotoaparat osebam, ki nimajo dovolj fizičnih zmogljivosti za klasično 

uporabo, lahko prilagodi tako, da ga čim lažje uporabljajo, na primer osnovni gumbi za 
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fotografiranje se prestavijo, cel fotoaparat se pritrdi na voziček ipd. Kravanja in Peljhan (2015) 

imata izkušnje z mnogovrstnimi projekti z uporabo fotografije v CIRIUS Kamnik, na primer 

fotografskimi delavnicami ali razstavami. Uporabo fotoaparata pri mladih in odraslih s PP 

ugotavljata kot izredno sredstvo za občutek uspeha, zabave, sproščanja, izboljšanja integracije, 

razvoj zaposlitvenih ciljev, razvoj samozavesti idr. Tudi uporabniki sami poročajo o pozitivnih 

učinkih, na primer A. Ogorevc (2015) je s pomočjo fotografije premagala depresijo, saj je z njo 

ponovno začela odkrivati notranje veselje do življenja. 

 

2. področje umetnosti: DRAMATIZACIJA 

V dramsko umetnost uvrščam: (A) igre vlog (spontane igre vlog, gledališke predstave, 

cirkuška pedagogika), (B) lutke, (C) socialne igre (zaradi dramskih elementov in elementov 

soustvarjanja oziroma scenarija). V empiričnem delu doktorske disertacije sem uporabila vse 

tri pristope. 

A) IGRE VLOG  

B. Horvat (2009) je do nekaterih opredelitev iger vlog kritična. Avtorica (prav tam) se 

sprašuje, ali med učenjem otroci ne vključujejo svojega doživljanja in kdaj je pravzaprav 

smiselno posebej vključevati igre vlog. Navaja, da igre vlog ne morejo biti kot učna metoda 

(metoda, po kateri se učenec uči sam), saj je vanjo vključen tudi učitelj (kot organizator 

dejavnosti) in gre torej za metodo izkustvenega učenja, kot je bilo prej omenjeno, kar pa ne 

zanika dejstva, da običajni tradicionalni pouk ne zahteva dejavne vloge učenca.  

M. Kordigel Aberšek in D. Merlak (2003) sta raziskovali, kako metoda iger vlog vpliva na 

razvijanje otrokove sposobnosti privzemanja perspektiv v književnem besedilu. Avtorici (prav 

tam) poudarjata, da so igre vlog tiste, s katerimi lahko otrok izraža tisto, kar sicer samo z rabo 

jezika (z vprašanji in odgovori) ne bi mogel zaznati in razumeti; med igro vlog namreč 

razmišlja, se vživlja in opazuje, katere gibe, kretnje ali ton glasu določen lik uporablja.  

Fagot, Salle - Collemiche, Poinso in Naudin (2016) so izvajali socialni trening, v katerega 

so vključevali igre vlog, s 4 otroki, starimi 9–11 let, z MAS. Na začetku treninga otroci niso 

bili motivirani in niso mogli govoriti o svojih socialnih primanjkljajih. Z vključevanjem iger 

vlog v trening pa so se sprostili in začeli izražati svoje težave. Z raziskavo so avtorji (prav tam) 

dokazali ogromen pomen iger vlog za napredovanje v socialnih spretnostih oziroma 

premagovanje primanjkljajev na tem področju. 

Wrentschur (2008) je analiziral evropske izobraževalne projekte na stičišču med gledališkim 

in socialnim delom. Meni, da je pomoč z umetnostjo učinkovit medij za različne skupine, med 
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katerimi so tudi obrobne in marginalizirane. Avtor (prav tam) igro vlog »nadgradi« v 

ustvarjanje gledališke predstave. Nanaša se na razne avtorje, ki so v gledališki umetnosti med 

drugim našli entitete socialnega učenja; na primer Draxl (2004, v prav tam), Weintz (1998, v 

prav tam) in Ruping (1998, v prav tam) v njej vidijo prispevek k osebnemu razvoju, gradnji 

identitete, izboljšanju socialnih kompetenc in empatije, samospoznavanju itd.  

A. Kobolt, J. Sitar Cvetko in A. Stare (2008) opišejo projekt gledališkega dela z ranljivimi 

skupinami mladih: UNOŽ – »Učenje na odru življenja« (angl. LOSOL – Learning on the stage 

of life), pri katerem je bila Pedagoška fakulteta v Ljubljani koordinatorica, dve nevladni 

organizaciji pa partnerici, in sicer TIN, ki je takrat izvajala socialnointergacijske projekte z 

osipniki, in ŠENT, ki z enakim ciljem pristopa k osebam z duševnimi težavami. Skupino 

vključujočih so sestavljali mladi iz omenjenih nevladnih organizacij in študentke socialne 

pedagogike (iz Oddelka za socialno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani). Cilji, ki so 

jih v skupinskem in umetniškem delu zasledovali, so bili: socialna integracija ob dejavni 

participaciji in prevzemanju odgovornosti, spretnosti samoorganizacije in socialnega učenja, 

opolnomočenje ob odkrivanju lastnih čustvenih, kognitivnih in socialnih virov, ozaveščanje 

individualnih biografskih potekov prek rekapitulacije razvojnih linij skozi intervjuje, 

samoprezentacija skozi kreativne procese, ki se je razvijala v teku projekta v obliki raznovrstnih 

kreativnih nalog, ter spodbujanje in razvoj spoprijemalnih strategij za preseganje individualnih 

marginalnih položajev. Zaključek projekta je bila brikolaž predstava, torej ves material v 

umetnostnih formah, na primer fotografije, kipi, verzi, predstavljen na način gledališča. 

Avtorice raziskave (prav tam) menijo, da je projekt dosegel zastavljene cilje, delo pa je potekalo 

prijetno, ustvarjalno in z iskanjem močnih točk drug pri drugem. 

Menim, da so elementi iger vlog poleg gledališke igre tudi v cirkuški pedagogiki. V AR v 

empiričnem delu pričujoče doktorske disertacije sem uporabila le idejo akrobatskih gibov za 

razvedrilo v skupini, zato predstavljam le dva vira: K. Debenjak (2016) ter A. Mikič, M. Rutar, 

Š. Razpotnik, M. Dekleva Lapajne in Dekleva (2009). 

K. Debenjak (2016) o cirkuški pedagogiki razmišlja kot o orodju za gradnjo socialnega 

prostora. M. Ule (2004, v prav tam) v njej vidi udejanjanje tega v sami igri, druženju z drugimi, 

povezovanju, delitvi zaupanja in sreče z drugimi ipd. Turner (2004, v prav tam) navaja, da 

ustvarja »vmesni prostor« oziroma prostor, ki je med cirkuško skupino in občinstvom ter je 

pravzaprav možnost za nove interakcije; pogosto pride do dialogov, vprašanj, polne, 

neposredne komunikacije in celo združitve med ljudmi različnih identitet. 

A. Mikič, M. Rutar, Š. Razpotnik, M. Dekleva Lapajne in Dekleva (2009) cirkus dojemajo 

kot medij dela z ljudmi. Po Boltonu (2004, v prav tam) cirkus pomeni krog, obroč in izhaja iz 
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starega Rima, kjer so v arenah prirejali zabave in spopade gladiatorjev. Po Wardu (2000b, v 

prav tam) je cirkus za življenje: komunikacija (angl. Communication), domišljija (angl. 

Imagination), odgovornost (angl. Responsibility), koncentracija (angl. Concentration), 

razumevanje (angl. Understanding), občutljivost (angl. Sensivity). A. Mikič idr. (2009) v 

cirkuških dejavnostih spoznavajo naslednje pozitivne učinke: povečanje samozavesti, 

raziskovanje meja, spodbujanje sodelovanja namesto tekmovanja, posredovanje telesnih in 

čutnih izkušenj, možnost oblikovanja samega sebe, medkulturnost in sprejemanje drugačnosti. 

B) LUTKE 

H. Ivon (2004) na osnovi virov literature ugotavlja, kako priprava in izvedba lutkovne 

predstave (otroci jo sami načrtujejo in spontano igrajo) otrok v vrtcu vpliva na njihov psihični 

in socialni razvoj. Lutkovne predstave otrok postavi v okvir razumevanja otrokove simbolne 

igre, in sicer po De Vriesu (1998, v prav tam) razloži, da je izhajajoč iz Piagetevih raziskav v 

igrah s pravili prisotno socialno učenje, saj se prek njih spoznava, kako postati produktiven člen 

družbe. Tudi G. Feina (1991, v prav tam) meni, da igra razvija razumevanje drugih oziroma 

senzibilnost do njih, Katz in McClellan (1999, v prav tam) pa poudarita, da uspešna dramska 

igra vključuje razumevanje svojih stališč, stališč drugega otroka in sledenje širšemu 

razumevanju igranega, kar spodbuja socialno kompetenco, čustveno inteligentnost in razvoj 

potrpežljivosti. Po Bastašiču (1999, str. 8, v prav tam) je »lutka kot didaktično sredstvo 

neobhodna pri spodbujanju moralnih, etičnih, estetskih, kulturnih, civilizacijskih, 

tradicionalnih, socialnih in drugih vrednot«.  

M. Stambak idr. (1986, v Ivon, 2004) so mnenja, da so socialne interakcije glavni element 

socialnega učenja, pri čemer definirajo novo »interaktivno pedagogiko«, ki temelji na vaji že 

spoznanih spretnosti in razvijanju novih, na primer dogovarjanje, razvijanje dogovorjenih idej 

v zgodbo. H. Ivon (2004) je natančno opisala, katere spretnosti otrok so v fazi izbire lutkarske 

teme v ospredju: razumevanje začetnega predloga, eventualno strinjanje, prepričevanje o 

nasprotnem, pojasnjevanje, razlaganje, vzajemno usklajevanje idr. Nadalje je ugotovila, da so 

v fazi poteka lutkarske predstave najbolj izzvane situacije, ki jih otroci doživljajo v vsakdanjem 

življenju, na primer odnosi med otroki, odraslimi in otroki, posamezniki in živalmi. V teh 

situacijah lahko otroci izrazijo raznolika občutja, posnemajo druge ali iščejo svoje identitete. 

Tako na primer odigravajo uporništvo proti avtoritetam, harmoničnost odnosov med otroki, 

obvladovanje medsebojnih prijateljskih odnosov itd. V igranih situacijah spoznavajo reakcije 

drug drugega in lasten vpliv nanje. V primerih, ko vključujejo lik živali, na primer psa, želijo 

situaciji dodati občutek strahu oziroma pokazati, kako se ga lahko obvlada. Če povzamem, se 
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pri soustvarjanju lutkarskih predstav pri otrocih spodbuja razvoj kognicije (pozornosti in 

koncentracije), komunikacije (posebej jezika), bogate domišljije in čustev (na primer izražanja 

čustev in njihovega obvladovanja). Po Johnsonu idr. (1984, v prav tam) ter Johnsonu (1991, v 

prav tam) se s spodbujanjem te dejavnosti ponuja dobra priložnost za razvijanje socializacije v 

predšolskem obdobju, reševanje vsakodnevnih problemov, diskusijo itd. 

H. Ivon in Sindik (2011) sta želela ugotoviti, ali obstajajo razlike v prosocialnem in 

agresivnem vedenju otrok predšolske dobe glede na to, kako pogosto vzgojiteljica uporablja 

lutko pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. V raziskavo sta vključila 248 otrok, starih 5,5–

7 let, iz vrtcev splitsko-dalmatinskega okraja in 20 vzgojiteljic. Otroci so bili razporejeni v 

eksperimentalno in kontrolno skupino; v eksperimentalni skupini so vzgojiteljice pogosto 

uporabljale lutko pri svojem delu, v kontrolni pa redkokdaj. Vsaka vzgojiteljica je v svoji 

vrtčevski skupini s pomočjo lestvice za merjenje prosocialnega in agresivnega vedenja (Žužul 

in Vlahović - Štetić, v prav tam) ocenila vedenje otrok. Z analizo variance sta avtorja (prav tam) 

ugotovila, da se otroci iz eksperimentalne in kontrolne skupine značilno razlikujejo v 

prosocialnem oziroma agresivnem vedenju; agresivno vedenje je bilo značilno bolj zastopano 

v kontrolni skupini, prosocialno pa v eksperimentalni. Raziskava podaja znanstvene argumente 

smernicam za lutkovni pristop v vzgojno-izobraževalnem delu, ki prispeva k prosocialnemu 

vedenju. 

Podobne pozitivne učinke z lutkovnim pristopom pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki 

s tipičnim ali netipičnim razvojem opisujejo še mnogi drugi avtorji, na primer Majaron in H. 

Korošec (2006) za otroke vseh starosti s posebnimi poudarki na tehničnih idejah za izdelavo 

lutk, H. Bavdek (2014) za otroke z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, C. Drifte 

(2002) za OPP s poudarkom na lutkini stalni prisotnosti v vrtcu (»kotiček za knjige, zgodbe in 

lutke«), M. D. Salmon in D. M. Sainato (2005) za inkluzivne skupine v vrtcu, S. Litras, Moore 

in A. Andreson (2010) za otroke z avtizmom. Natančneje bom predstavila raziskavi H. Bavdek 

(2014) ter S. Litras, Moore in A. Andreson (2010), saj zajemata podobne vedenjske značilnosti 

otrok, kot sem jih imela vključene v AR v empiričnem delu doktorske disertacije. 

M. Bavdek (2014) je želela ugotoviti, kako lahko lutke vključi kot didaktični pripomoček za 

doseganje učnih ciljev, kakšno vlogo ima lutka pri komunikacijskih spretnostih otrok, kako 

lutka vpliva na motivacijo za šolsko delo in kakšno vlogo imajo lutke pri otrokovi spontani igri. 

V raziskavo je vključila 15 otrok, starih 6–18 let, z zmerno in težjo duševno motnjo (6 deklic 

in 9 dečkov), ki obiskujejo PPVI. Občasno se jim je pridružilo 7 učencev, starih 6–9 let, z 

LMDR. Za izvedene dejavnosti z otroki je za zbiranje podatkov uporabila tehnike opazovanja, 

zabeležke izjav otrok in dokumentiranje njihovih izdelkov. Kot obdelavo podatkov je po vsaki 
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dejavnosti izvedla evalvacijski in refleksijski zapis zastavljenih ciljev ter dobljeno gradivo 

analizirala in interpretirala z vidika teoretičnih ugotovitev. V vsako dejavnost z otroki je 

smiselno vpletla lutko. Pri nekaterih dejavnostih so otroci izdelali lutke sami (po vzoru in z 

določenimi prilagoditvami ter pomočjo) in se z njimi igrali. Avtorica (prav tam) je na osnovi 

analize podatkov ugotovila, da lutka pomembno vpliva na vsa področja, ki jih je postavila za 

cilj, na primer na razvoj komunikacijskih spretnosti, motivacijo za doseganje učnih ciljev itd. 

Avtorica (prav tam) je zato prepričana, da lutka pripomore k razvoju otrokovega mišljenja, 

govora in vedenja ter kot vzgojno-izobraževalna metoda in didaktično sredstvo pozitivno vpliva 

na vzgojni, učni in socialni proces. 

S. Litras, Moore in A. Anderson (2010) so naredili raziskavo o učinkovitosti kombinacije 

socialnih zgodb in videosnemanja pri spodbujanju socialnih spretnosti otroka z avtizmom. Kot 

študijo primera so izbrali otroka, starega 3 leta, z avtizmom; pri socialnih zgodbah so bile med 

drugim uporabljene lutke, ki so prek iger vlog odigravale primerno vedenje in druga ustrezna 

ravnanja. Otroku udeležencu so intervencije s kombinirano metodo podajali tako v centru, ki 

ga je obiskoval, kot tudi doma. Ugotovili so, da je takšen pristop pomembno izboljšal spretnosti 

pozdravljanja, vabljenja v igro, pogojnega odzivanja, primernega vedenja in komunikacije, kar 

je bil tudi zastavljen cilj eksperimenta. 

C) SOCIALNE IGRE 

M. Dokmanac (2018) predstavi igro kot metodo za uravnavanje vedenja učencev in učenk 

ter vzpostavljanje dobrih odnosov v razredu. Njene utemeljitve izhajajo iz analize virov 

literature in praktičnega primera uporabe igre pri delu z učenci z izstopajočim vedenjem. Tudi 

M. Pšunder (2006, v prav tam) navaja, da se učitelji pogosto ukvarjajo z nedisciplino v razredu, 

ki jim lahko onemogoči še tako dobro pripravo na uro in so zato igre dobrodošla metoda, še 

posebej pri učencih s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami, ki terjajo posebno 

pozornost in pristope. M. Dokmanac (2018) prav skozi pristop s socialnimi igrami dosega cilj, 

da se gradi odprt in varen odnos med učitelji in učenci ter trdno okolje za razreševanje stisk, 

krepitev veščin empatije in sprejemanje ter reševanje konfliktov. Nanaša se na J. Virk Rode 

(1998, v prav tam), ki je ugotovila, da socialne igre spodbujajo sodelovalno in ne tekmovalno 

klimo, in sicer na način, da se skupino in posameznike v njej najprej opazuje in analizira, nato 

se pripravi načrt (cilji, kraj, čas, skupina, izbor iger, izvajalec), izvedejo se igre, na koncu pa 

spet sledi analiza dogajanja med igrami; igre lahko izvaja razrednik, svetovalni delavec ali 

izmenjaje oba, priporočljivo pa je, da se po izvedbi iger pogovorita o opažanjih in doživetjih, 

saj tako ozaveščata svoje lastne reakcije ter rasteta na osebnostnem in strokovnem nivoju. M. 
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Dokmanac (2018) opiše socialno igro »Iskanje skritega zaklada«, ki jo je izvedla z motečim 

učencem v razredu; socialna igra je sestavljena iz več nalog, ki se izvedejo v različnih prostorih 

(na primer v knjižnici) in s pomočjo raznih delavcev na šoli (na primer knjižničarko), končni 

cilj pa je, da učenci ugotovijo, da so skriti zaklad pravzaprav oni sami, kadar so med seboj 

prijatelji.  

Avtorica (prav tam) iz rezultatov uporabe praktičnega primera sklene, da socialne igre 

pripomorejo k evalvaciji in izboljšanju obstoječih medosebnih odnosov v razredu ter podaja 

smernice, da jih je smiselno uporabljati v daljšem časovnem obdobju ter prilagojene potrebam 

skupine in ciljem, ki jih skušamo doseči. 

Leta 2014 sem opisala dve netipični socialni igri, ki sem ju izvedla med poučevanjem 

specialnopedagoške dejavnosti SOU v OŠPPNIS, in dodala refleksijo svoje izkušnje (Plavčak, 

2014). Prva igra je »Morilec« (Bond, 1995, v prav tam), druga pa »Govorica telesa« (Bunčić, 

Ivković, Janković in Penava, 1993, v prav tam). Po svoji izkušnji uporabe socialnih iger sem 

ugotovila, da so socialne igre zelo učinkovita metoda, saj so učenci zanje motivirani in nevede 

usvajajo socialne spretnosti (na primer sodelovanje, opazovanje, nebesedno komunikacijo). 

Socialne igre pri svojem delu kombiniram še z drugimi pristopi in metodami glede na 

sposobnosti in potrebe udeležencev in skupine ter glede na fazo socialnega učenja v skupini (na 

primer na začetku, sredini ali proti koncu šolskega leta). Običajno jih umestim v jedrni del ure, 

da so za učence kot eksperiment, ki služi za nadaljnji pogovor o občutenjih, kajti šele s tem se 

pridobi prava vrednost socialnih iger. 

A. Žižak (2009) je ugotavljala pomen interaktivnih iger za trening socialnih veščin.16 

Pojasnjuje, da je trening socialnih veščin ena izmed najbolj znanih preventivnih in tretmanskih 

strategij za učenje socialnih veščin, predvsem pri adolescentih s tveganim vedenjem ali z 

vedenjskimi motnjami. Kot temeljno metodo socialnega treninga umešča metodo 

strukturiranega učenja, kot dopolnilno dejavnost pa interaktivne igre, ki služijo tudi za dvig 

motivacije, dodajanje nove energije, zabavo in sproščanje. Slednje so pri socialnem treningu 

torej sekundarnega pomena (primarnega pomena je ciljno učenje socialnih veščin) in služijo 

kot ustvarjalna nota k prožnosti skupinske dinamike. Nanaša se na izkušnjo v raziskavi A. 

Žižak, V. Kranželić Tavra, V. Ferić in I. Jeđud (2005, v prav tam), ko so interaktivne igre 

skupinski dinamiki omogočale dejavne in ustvarjalne stike z voditelji in člani skupine, 

lahkotnost, saj so posredovale ravnotežje med znanim (že usvojene veščine med igro) in 

neznanim učnim poljem (vadba novih socialnih veščin), ter že prej omenjeno prožnost. Tudi 

                                                 
16 Lastna opomba: avtorica (prav tam) uporablja termin »socialne veščine« kot sopomenko termina »socialne 

spretnosti«. 
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Goldstein idr. (1984, v prav tam) ter N. Boyd Webb (2003, v prav tam) potrjujejo, da 

interaktivne igre omogočajo vzdušje, v katerem potekata strukturirano učenje in spontana 

komunikacija. A. Žižak (2009) se strinja z mislijo K. Bunčič idr. (1994, v prav tam), da se z 

igro ne da rešiti vseh problemov, vendar se prek nje dvigne raven ustvarjalnosti skupine.  

D. Plummer (2008) imenuje socialne igre tudi netekmovalne igre, saj otroci prek njih prej 

uživajo v samem procesu kot v zmagi. Prek njih se učijo čustvene prožnosti in kompetenc ter 

razvijajo občutke samoučinkovitosti. Otroci, ki imajo težave na področju socialnih spretnosti, 

so pri tekmovalnih igrah ob porazu toliko razočarani, kot bi bili srečni ob zmagi; igra še posebej 

pri njih odpira posredne možnosti in priložnosti, da se učijo ustvarjalnega mišljenja, zdrave 

samozavesti in sposobnosti uspešne interakcije z drugimi.  

 

3. področje umetnosti: GLASBENE DEJAVNOSTI 

M. Kuzma (2004) je izvedla kvalitativno študijo primera s ciljem izboljšati kognitivne in 

socialne sposobnosti 9-letnega dečka s PP. V obdobju devetmesečnih intervencij različnih 

metod in tehnik pomoči z glasbo (zlasti v individualni, pa tudi skupinski obliki: specialna 

glasbena dejavnost) so bili vključeni vsi člani raziskovalne skupine: psihologinja, učiteljica, 

mama in deček. Rezultati so pokazali, da so intervencije z glasbo ugodno vplivale na dečkovo 

koncentracijo (in s tem povezano obvladovanje poštevanke), dečkove učne navade in splošni 

učni uspeh ter na dečkovo čustveno in socialno zrelost. Schalkwijk (1994, v prav tam) navaja, 

da so glasbene dejavnosti različni načini glasbenega ustvarjanja, za katere ni nujno, da imajo 

za cilj glasbeno izobraževanje. Sodelovanje v glasbenih dejavnostih daje občutek zadovoljstva, 

prispeva k razvijanju ali krepitvi samozaupanja, vodi k navajanju na red in učenju prilagajanja 

skupnim pravilom itd. Za specialne glasbene dejavnosti pa je značilno, da se glasbena sredstva 

uporabljajo za doseganje učnih ciljev, na primer učenje poštevanke, učenje pravil ustreznega 

obnašanja, urjenje komunikacijskih spretnosti.  

M. Zanjkovič (2012) je svoje raziskovanje usmerila v spremljanje in vrednotenje vpliva 

glasbeno-didaktičnih iger na afektivno področje razvoja učencev z LMDR. Delavnice je 

izvajala tedensko v okviru glasbene vzgoje na OŠPPNIS, in sicer s 7 učenci v kombiniranem 

oddelku prvega, drugega in tretjega razreda; poleg glasbenih dejavnosti je vključevala tudi 

socialne igre. Rezultate je obdelala kvalitativno kot študije primerov. Ugotovila je, da so učenci 

med seboj dobro sodelovali, kar je temelj za vzpostavljanje stikov in sklepanje prijateljstev, z 

nastopanjem pred skupino okrepili zaupanje vase, se med seboj bolj upoštevali in lažje 



 

114 

sprejemali drugačne sošolce idr. Avtorica (prav tam) pa je opazila tudi svoj napredek, saj je 

vedno bolj samozavestno pristopala k učencem.  

J. Mulej Legat (2016) je uporabila kvalitativno raziskavo opazovanja z udeležbo. Temeljni 

instrument raziskave je bil raziskovalec, ki je skozi znanstveno, javno, delno strukturirano in 

dejavno opazovanje neposredno proučeval, kako vpliva klasična glasba na otroke s težko 

motnjo v duševnem razvoju. Opazovano obdobje je potekalo od oktobra 2015 do julija 2016, v 

vzorec pa je bilo zajetih 8 mladostnikov, starih 16–25 let, iz Centra za usposabljanje, delo in 

varstvo Matevža Langusa v Radovljici. Mladostnikom so predvajali glasbo iz različnih 

glasbenih obdobij ter opazovanje skrbno beležili v evidenčne liste in oblikovali zapiske. Glasbo 

so predvajali v različnih časovnih intervalih in ob različnih dejavnostih. Ugotovila je, da je 

glasba na udeležence večinoma pozitivno vplivala, včasih pa so jih določeni ritmi tudi 

vznemirjali. Z raziskavo je dokazala močan učinek klasične glasbe nanje, saj so med 

predvajanjem postali bolj umirjeni, manj je bilo stereotipije z rokami, prevzemala so jih čustva 

(smeh, solze), vzpostavili so očesni stik in se nasploh počutili bolj sproščeno. 

A. Medved (2017) je z akcijskim raziskovanjem (15 srečanj) in metodo kvalitativnega 

raziskovanja – študije primerov 2 otrok (starih 9 let) s težko motnjo v duševnem razvoju 

raziskala, kako vpliva vključevanje glasbenih dejavnosti na otrokova čustva in socialne veščine. 

Učinke na področju ugotavljanja socialnih veščin je spremljala s polstrukturiranim intervjujem 

pred in po izvedbi glasbenih dejavnosti ter z opisano analizo socialnih veščin ob koncu 

posamezne glasbene dejavnosti, ki so jih zapisovali v refleksivnem dnevniku (uporabljala je 

triangulacijo virov podatkov). Glasbene dejavnosti je vključevala, podobno kot pri drugih 

raziskavah, na osnovi otrokovih posebnih potreb, torej je najprej dobro spoznala vključujoča 

otroka. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so glasbene dejavnosti pozitivno vplivale na 

glasbeno izražanje otrok in njune socialne veščine (vse zastavljene cilje sta dosegla delno ali 

zelo uspešno), prav tako sta lažje izražala prijetna čustva. Podobne rezultate o pozitivnem 

vplivu glasbe na otroke, če v njej uživajo in se sprostijo, so dobivali tudi drugi avtorji, na primer 

Surujlal (2013, v prav tam) in Rouse (2009, v prav tam). 

Shi, Lin in Xie (2016) so naredili pregled šestih raziskovalnih člankov, da bi ugotovili, kako 

glasbene dejavnosti vplivajo na otroke. Skupno so zajeli vzorec 300 otrok z MAS. Ugotovili 

so, da so otroci z glasbeno terapijo izboljšali svoje razpoloženje, vedenje, senzorno zaznavanje 

in socialne veščine. Članki, ki so jih vključili v analizo, so: Huang (2015, v prav tam), Lui idr. 

(2011, v prav tam), Wang idr. (2009, v prav tam), Liu idr. (2012, v prav tam), Chen idr. (2013, 

v prav tam), Chen idr. (2013, v prav tam). Vse raziskave so pokazale, da glasba deluje 

terapevtsko, saj spodbuja možganski razvoj, s tem pa tudi druge sposobnosti, na primer spomin, 
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pozornost, jezikovne zmožnosti, abstraktno mišljenje. Menijo, da je vpliv glasbe na 

posameznika zasnovan na doktrini nevroznanosti, resonančni teoriji (njenem psihološkem 

mehanizmu) in teoriji glasbenih valov (z vidika energije). 

L. F. Gooding (2011) je izvedla tri ločene raziskave, in sicer v šoli, pri varstvu v bivalnih 

enotah in pri varstvu po pouku. Skupno je v vzorec zajela 45 otrok, starih 6–17 let, ki imajo 

težave na področju vedenja. Pri vsaki skupini je bilo izvedenih 5 interventnih srečanj v obliki 

skupinskega dela. Njihov cilj je bil izboljšati vrstniške odnose in samonadzor. Pri intervencijah 

so uporabili glasbene predstave, gibanje ob glasbi in improvizacijo; vključevali so tudi 

kognitivno-vedenjske tehnike, kot so modeliranje, povratna informacija, trening transferja in 

reševanje problemov. Otroke so opazovali pred, med in po glasbenih intervencijah s pomočjo 

opazovanj s strani udeležencev in vključenih odraslih. Rezultati so pokazali, da so glasbene 

intervencije socialno kompetenco vključenih otrok izboljšale. 

M. Jakič (2017) je na vzorcu 20 petošolcev z vnašanjem glasbenih dejavnosti v pouk 

(glasbeno izvajanje (petje in instrumentalna igra), poslušanje in glasbeno ustvarjanje) ob najbolj 

stresnih situacijah, na primer pred pisnim ocenjevanjem, ugotovila, da je dosegla pozitiven, 

sproščujoč učinek. Mnogo avtorjev, na primer Denac (2002, v prav tam) in B. Sicherl Kafol 

(2015, v prav tam), ugotavlja, da glasbena umetnost vpliva na splošni in individualni razvoj 

otroka, konkretneje na čustveno-motivacijsko, socialno, telesno-gibalno in spoznavno 

področje.  

 

4. področje umetnosti: PLESNO-GIBALNE DEJAVNOSTI 

Gibanje je osnovna potreba človeka, ki blagodejno vpliva na telesno in duševno zdravje. 

Mnoge socialne, dramske in glasbene dejavnosti so povezane z gibanjem, zato ga je težko ločiti 

od »kombiniranih metod«, pa vendar želim poiskati specifične blagodejne vplive gibanja na 

socialne spretnosti posameznika. 

T. Pleško Zalar (2018) je opisala gibanje/šport oziroma konkretneje tek kot metodo 

socialnopedagoškega dela na osnovi kvalitativne raziskave (analize besedila). V vzorec je zajela 

40 študentov in študentk socialne pedagogike, ki so se udeležili teka in poročali o svoji izkušnji 

na fizičnem, kognitivnem in čustvenem področju. Izsledki so pokazali, da so udeleženci občutili 

sprostitev mišične napetosti, povečano zavedanje občutenja telesa, povišan nivo energije 

(povečana produktivnost takoj po dejavnosti) in boljši spanec. Sprostitvi na fizičnem nivoju so 

sledili sprostitev čustvenih napetosti, sprememba razpoloženja, izboljšanje samopodobe, 

urejanje misli, pojav celostnega pogleda na problemske situacije, meditativna izkušnja, prijeten 
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stik z naravo itd. Tudi številne tuje raziskave, na primer raziskave Bergerja in Motla (2000, v 

prav tam) ter Dyerja in Groucha (1988, v prav tam), podajajo podobne ugotovitve.  

J. Zurc (2006) je ugotovila, da je telesni razvoj v tesni povezavi s socialnim, saj se pri gibanju 

vzpostavljajo pogoji za boljšo samopodobo in boljše odnose z vrstniki. Po Walkerju (1992, v 

prav tam) je izvirnost Bandurinega modela učenja socialnega vedenja v tem, da je gibalno 

dejavnost, gibalne spretnosti in sposobnosti umestil med tri glavne dejavnike socialnega 

vedenja. Izpostavlja predvsem pozitiven vpliv gibanja na otrokovo identificiranje s skupino, 

razvoj pojmovanja samopodobe, oblikovanje spolne vloge in odnosov z vrstniki ter razvoj 

samostojnosti.  

N. Erdeš (2017) navaja, da je za otroke s težavami v razvoju treba pripraviti posebne 

programe za njihov psihosocialni razvoj, da bi čim bolj razvili svoje potenciale in se čim bolj 

enakopravno vključevali v družbo. Takšne vodene in kreativne dejavnosti se lahko odvijajo v 

prostem času otroka, vedno več pa je tudi raziskav, ki dokazujejo pozitiven prispevek pomoči 

z umetnostjo, kamor spada ples. Avtorica (prav tam) je naredila študijo primera, v kateri je z 

deklico s težavami v razvoju izvajala plesne delavnice individualno in v skupini. Deklica je bila 

stara 8 let in pol in je imela težave na intelektualnem in motoričnem področju. Izvedenih je bilo 

17 skupinskih plesnih delavnic v obdobju štirih mesecev (delavnice so potekale enkrat tedensko 

po 45 minut) in vsaka deklica je bila predhodno vključena v 45-minutno individualno delavnico. 

Po kvantitativni in kvalitativni obdelavi podatkov (na primer spremljanje deklice prek 

individualiziranega programa, opazovanja v skupini, pogovora s specialno pedagoginjo – 

vzgojiteljico, evalvacijske risbe deklice) so izsledki pokazali, da je deklica usvojila večino 

predstavljenih plesnih dejavnosti, napredovala v motoričnih spretnostih, bila bolj sprejeta s 

strani vrstnikov ter z njimi lažje sodelovala in vzpostavljala prijateljske odnose.  

M. Meyer LeFeber (2009) je analizirala, kakšno sporočilo nam daje gibanje in kako lahko 

plesna terapija učinkuje na otroke z MAS. Meni, da je za otroke z MAS značilno, da imajo 

vedenje, v katerem stimulirajo sami sebe, ter težave v senzorni integraciji, komunikaciji in 

socialni interakciji, kar pomeni, da je gibanje ključ do njihovega sveta. V svoji raziskavi je 

izvedla 2 študiji primera z deklicama z MAS (starost 3 in 11 let) z uporabo Labanovega 

opazovanja po Hackneyju (2002, v prav tam), ki vključuje podrobna navodila za razumevanje 

gibalnega profila. Svoja teoretična spoznanja za osnovo študij je naslonila na mnoge avtorje, 

na primer na Levyja (2005, v prav tam), ki pojasnjuje, da se je gibalna/plesna terapija uveljavila 

kot disciplina v letu 1940 in postala učinkovita obravnava posameznikov z razvojnimi, 

zdravstvenimi, socialnimi, telesnimi in psihološkimi primanjkljaji. Avtorica (prav tam) je v 

študiji primera 3-letne deklice z MAS, ki je bila vključena v plesno terapijo, ugotovila, da je 
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deklica izjemno napredovala, saj je po terapiji izboljšala zavedanje svojega telesa in s tem tudi 

komunikacijo (prej se je večinoma izražala z jokom in se tolažila z nihanjem, nato pa se je 

začela izražati tudi besedno). Študija primera 11-letne deklice z MAS pa je pokazala, da se je 

deklica po štirih mesecih plesne terapije začela skupini približevati in se dejavno vključevati 

vanjo s spontanimi gibi; začela se je tudi učiti dihanja, ki ji je omogočalo sproščanje. Obe študiji 

sta dokaz, da je gibanje učinkovit pristop za razumevanje otrok z MAS ter izboljšanje njihovih 

motoričnih in socialnih spretnosti. 

Tudi L. Joanne in K. Bowers (2016) razlagata gibanje kot učinkovito za otroke z MAS, in 

sicer gibalno terapijo kot »orodje za prebuditev možganov«. Pojasnjujeta, da je glavna 

motivacija zanjo, da vključuje zabavo, in da je njen temeljni rezultat, da se otroci bolj zavedajo 

svojega telesa in lažje komunicirajo z okoljem. Namen terapije je, da se povezujeta leva in 

desna hemisfera možganov. Po Razierju idr. (2012, v prav tam) je takšno povezovanje težavno, 

saj je pri otrocih z MAS prav ta povezava (imenovana corpus callosum oziroma prečnik) 

zožena, kar vključuje aktivacijo jezikovnih, ritmičnih, slušnih, vidnih in drugih percepcij; vse 

skupaj se poveže v senzorno integrativno metodo.  

T. Princes (2016) je želela ugotoviti, ali dramsko-gibalne dejavnosti kot oblike kreativnega 

pridobivanja znanja prispevajo k ozaveščanju in izboljšanju besednega in nebesednega 

sporazumevanja (konkretneje čustvenega izražanja) ter socialnih veščin pri mladostnikih z 

motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Dramsko-gibalne dejavnosti je v AR v sklopu 12 

srečanj (enkrat tedensko po dve šolski uri v okviru predmeta kreativna znanja) izvajala avtorica 

sama ob pomoči prostovoljca v skupini 6 mladostnikov, vključenih v šesto stopnjo PPVI v 

CIRIUS Vipava. Vsako srečanje je bilo razdeljeno na tri dele (uvodni, osrednji – v njem so 

potekale dramsko-gibalne dejavnosti – in zaključni del). Avtorica (prav tam) je vsako dejavnost 

prilagajala skupini in posameznikom; trudila se je ohranjati ustrezno raven energije v skupini, 

dejavno udeležbo posameznikov, izražanje njihovih potreb in počutja. Ugotovila je, da so ob 

koncu raziskave mladostniki kazali boljšo besedno in nebesedno komunikacijo ter socialne 

veščine, na primer boljši očesni stik, lažje nastopanje pred drugimi, ustreznejše ravnanje s 

konflikti in nestrinjanji. Pozitiven učinek se je pokazal tudi pri izboljšanju skupinske dinamike.  

V. Geršak (2006) proučuje plesno-gibalno ustvarjalnost pri otrocih kot učinkovito metodo 

za spodbujanje celostnega razvoja otroka in kot pripomoček pri katerikoli uri pouka v šoli; 

navaja, da je gibanje naravno gonilo otroka in da je ples na določeni razvojni stopnji otroka zelo 

priljubljen način sprostitve, zabave in humorja. Po B. Kroflič (1999, v prav tam) se z gibanjem 

povezujeta gibalno in čustveno ter se tako posameznika pripravlja na ustrezne odzive v okolju. 

Gardner (1995, v prav tam) med drugimi inteligencami loči tudi telesno-gibalno inteligenco (v 
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triu z logično-matematično in prostorsko inteligenco) in meni, da je v plesu mogoče najti 

najčistejšo obliko te inteligence, kadar ne uporabljamo glasbe, literature in scene.  

V. Geršak (2006) predstavi gibalne in rajalne igre G. Schmidt (2002, v prav tam), na primer 

Osliček, kdo te jaha, Konjske dirke, Ples z rutami, Pečenje potičke, Kdo manjka, Bugi-vugi, ki 

so učinkovit pripomoček v vzgojno-izobraževalnih procesih otrok in mladostnikov. 

 

5. področje umetnosti: BESEDNA UMETNOST 

S področja besedne umetnosti bom pretežno analizirala vire o (socialnih) pravljicah in 

naredila kratek vpogled v terapevtsko pisanje. 

SOCIALNE PRAVLJICE 

Tako kot ni vsaka igra socialna igra, tudi vsaka pravljica ni socialna pravljica. Prek virov 

literature vendarle spoznavam, da ni preprosto določiti kategorije socialnih pravljic, saj je 

pridevnik »socialno« nekako določen na osnovi tega, da se iz pravljice naučimo življenjskih 

spretnosti, čustev, podoživimo kakšen dogodek, lažje spregovorimo o njem ipd. Možnosti je 

pravzaprav nešteto, kot je nešteto možnosti socialnih situacij. Zato pri virih literature upoštevam 

tudi avtorje, ki opisujejo »samo« pravljice, kajti te zaradi potrebe in značilnosti posameznika 

ali njegovega odnosa z drugimi postanejo »socialne«. 

M. Avsec in Rode (2015) opisujeta vlogo pravljice kot sredstva v socialnem delu z otroki. Z 

njeno pomočjo lahko socialni delavci lažje vzpostavljajo stik z otroki in iščejo rešitve za 

probleme. Avtorja (prav tam) sta naredila intervjuje z 8 socialnimi delavkami; vsaka izmed njih 

je govorila o svoji izkušnji pri delu, bodisi v varni hiši (4 socialne delavke) bodisi v 

materinskem domu (4 socialne delavke). Intervjuje sta obdelala kvalitativno in ugotovila 

mnogo pozitivnih učinkov socialnih pravljic, na primer pravljice omogočajo druženje, krepitev 

medsebojnih odnosov in spodbujanje povezovanja skupine, otroka lahko umirijo, ga sprostijo 

in vzgajajo oziroma socializirajo. Avtorja (prav tam) svetujeta nekaj znanih avtorjev, katerih 

pravljice se lahko hitro povežejo z življenjsko zgodbo otrok; na primer Franci Rogač (2004, v 

prav tam) je napisal pravljice, v katerih je glavni junak slep ali gluh, Beate Akerman (2009, v 

prav tam) je avtorica zgodbe Izabela, pravljice o princeski, ki je jecljala. Za druge namene, ko 

želimo otroke le sprostiti, pa je odločilno to, da je pravljica kakovostna in da je otrokom všeč.  

M. Kucler (2002) razloži, da so pravljice neprecenljiv medij v socialni pedagogiki, saj 

otrokom zadovoljujejo različne psihološke potrebe, kot so varnost, razreševanje strahov in 

eksistencialnih dilem, učenje čustev, razumevanje sebe in življenja. Svoja spoznanja utemeljuje 
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na osnovi mnogih virov, na primer S. Pogačnik - Toličič (1992, v prav tam), ki navaja, da 

pravljica pri otroku vzbudi veselje do življenja. Iz svoje lastne izkušnje pripovedništva na 

Pedopsihiatričnem oddelku Pediatrične klinike (v okviru izvajanja diplomskega dela) ter 

svojega dela v vrtcu in šoli (pri nadomeščanjih, socialnih igrah ali ob drugih priložnostih) med 

drugim svetuje, da za pripovedništvo potrebujemo skrbno načrtovan program, ki omogoča 

prilagodljivost trenutni situaciji, da je treba zaznavati potrebe otrok in izostriti svoje čute, da je 

treba izbirati ustrezne teme itd. 

P. Rutar (2008) predstavlja tri pomene pravljic, s katerimi se srečuje pri svojem delu v 

stanovanjski skupini: (1) vzgojno-izobraževalni pomen, (2) terapevtski pomen in (3) pomen 

pravljice kot medija. Vzgojno-izobraževalni pomen pravljic je v tem, da spodbujajo 

razumevanje smisla življenja; iz tovrstnih pravljic se otroci nevsiljivo učijo o morali in čustvih, 

odkrivajo svojo identiteto in poslanstvo, spoznavajo primerna vedenja, postajajo bolj 

razumevajoči do drugačnih itd. Terapevtski pomen pravljice nastane takrat, ko ta otroku 

pomaga razreševati stiske ali probleme, na primer prek identifikacije s pravljičnim junakom 

razvija spretnosti za razreševanje občutkov krivde. Pomen pravljice kot medija pa se odraža v 

tem, da se z njeno pomočjo oziroma posredno prek nje gradi odnos. Med pripovedovalcem in 

otrokom se namreč razvijajo medosebni prostor, osebni stik, pozornost drug na drugega, 

empatija, lahko tudi soudeleženost v pravljici itd. 

A. Barkovič (2017) je razvila model poučevanja socialnih veščin s pomočjo socialnih zgodb 

in ga tudi preizkusila v praksi. Svoja spoznanja je iskala v raznoliki literaturi, predvsem pri 

avtorjih, ki so socialne zgodbe uporabljali pri otrocih z MAS; na primer pri C. Gray (2015, v 

prav tam), ki je po opazovanju dečka z MAS napisala zgodbo, skozi katero ga je naučila, kako 

se pravilno odgovarja na vprašanja v razredu. C. Gray (2015, v prav tam) navaja, da naj bi 

otrokova prva socialna zgodba pravzaprav opisovala situacijo, v kateri je uspešen, saj se tako z 

zgodbo lažje identificira in kasneje preide na težje teme; na ta način utrjujemo pozitivno in 

gradimo na pozitivni samopodobi. B. Barkovič (2017) je opravila intervju z vzgojiteljico, 

specialno pedagoginjo in inkluzivno pedagoginjo iz Vrtca Mladi rod v Ljubljani, ki so socialne 

zgodbe uporabljale po modelu C. Gray (2015, v prav tam).17 V raziskavo je bilo vključenih 72 

predšolskih otrok oziroma trije oddelki. Iz ugotovitev raziskave je razvidno, da so bile 

strokovne delavke z uporabo socialnih zgodb zadovoljne in so v tej metodi spoznale učinkovit 

pripomoček za poučevanje socialnih veščin. 

                                                 
17 Navodila in koraki po C. Gray (2015, v prav tam) so zelo obširni in natančni; za njihov celovit pregled je 

treba prebrati delo v izvirniku. 
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Zaradi kompleksnosti socialnih zgodb je C. Smith (2017) zapisala mnogo primerov, s 

katerimi si lahko pomagamo v začetni fazi. Na tem mestu navajam primer socialne zgodbe 

»Zakaj uporabljamo stranišče in vrtec«, ki je bila napisana za dečka, ki v vrtcu ni bil pripravljen 

uporabljati stranišča:  

̶ »Dojenčki nosijo plenice. Plenice se omokrijo in oddajajo neprijetne vonjave. Včasih 

plenice niso udobne. Večina odraslih ne želi menjavati plenic. Veliki dečki in deklice 

nosijo spodnje hlače. Večina otrok prihaja v vrtec v spodnjih hlačah. Jaz prihajam v 

vrtec v spodnjih hlačah. Večina otrok v vrtcih kakajo in lulajo na stranišču. Odrasli so 

zadovoljni, kadar otroci uporabljajo stranišče. Mama in moj učitelj bodo zadovoljni, 

kadar bom jaz uporabil stranišče. Potrudil se bom, da bom v vrtcu lulal in kakal na 

stranišču.« 

Leaf, Mitchell, D. Townley - Cochran, McEachin, Taubman in Leaf (2016) so analizirali že 

znane raziskave o učinkovitosti socialnih zgodb; na primer raziskava, ki so jo izvedli Sansosti, 

Powel - Smith in Kincaid (2004, v prav tam), je pokazala, da o metodi socialnih zgodb za 

spodbujanje socialnih spretnosti obstajajo pomanjkljive raziskave – težko je namreč ugotoviti, 

ali je sprememba vedenja dejansko nastala zaradi njih, saj jih izvajalci kombinirajo še z drugimi 

metodami (na primer videomodeliranjem). Avtorji (prav tam) so naredili še svojo raziskavo; v 

vzorec so zajeli 7 let starega dečka, belca, ki je imel diagnosticirano MAS. Izbrali so šest ciljnih 

spretnosti, ki so jih želeli spodbuditi z metodo prikaza primernega in neprimernega vedenja 

(angl. Cool versus not cool procedure – CNC), in druge, ki so jih spodbujali s socialnimi 

zgodbami. Rezultati so pokazali, da je deček usvojil vse spretnosti, ki so jih poučevali s CNC, 

in nobene, ki so jih poučevali s socialnimi zgodbami. Zaradi tega se predvideva, da se pri 

kombiniranih metodah razlog za vedenjske spremembe najverjetneje lahko najde v drugih 

metodah in ne v socialnih zgodbah. 

E. Goodman - Scott, Carlisle, M. Clark in M. Burgess (2016) so opravili intervjuje z 12 

svetovalnimi delavci iz ZDA, ki pri svetovalnem delu v redni osnovni šoli uporabljajo socialne 

zgodbe (bodisi jih pišejo sami bodisi so že napisane). Izsledki so pokazali, da svetovalni delavci 

vidijo socialne zgodbe kot odličen pripomoček, da se učencu osebno približajo s tisto socialno 

zgodbo, ki jo potrebuje. Čeprav je med drugim pomanjkljivost raziskave ta, da so intervjuji bili 

opravljeni telefonsko, se vseeno iz dobljenih podatkov lahko razume, da socialne zgodbe dobro 

dopolnjujejo druge metode, še posebej na način, če njihovo sporočilnost sporočimo tudi drugim 

strokovnim delavcem v šoli in otrokovi družini, da se spretnost okrepi in utrjuje v vsem okolju. 

S. Škrubej (2017) meni, da lahko s pravljičnimi delavnicami v daljšem časovnem obdobju 

spodbujamo otrokov socialno-čustveni razvoj in dosežemo spremembe v njegovem vedenju. 
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Nanaša se na svojo raziskavo, ki jo je naredila v skupini predšolskih (N = 23) in šolskih otrok 

(N = 23), znotraj vsake skupine pa je še posebej analizirala učinke pri 4 otrocih. Izsledki so 

pokazali, da se je pred raziskavo nemir pri otrocih čutil bolj pri predšolskih kot pri šolskih 

otrocih, po raziskavi pa so predšolski otroci kazali večjo umirjenost in napredek kot šolski. Pri 

posameznih primerih se je pokazalo enako.  

T. Klobučar (2011) je analizirala učni načrt specialnopedagoške dejavnosti SOU v OŠPPNIS 

in ga razdelila na štiri področja: (1) čustvovanje, (2) samopodoba, (3) reševanje konfliktov ter 

(4) spodbujanje strpnosti in pripadnosti skupini. Sestavila je seznam socialnih pravljic za 

posamezna področja in uporabnost pripravljenega gradiva ovrednotila s pomočjo povzemanja 

odgovorov 2 učiteljic, ki sta izpolnili vprašalnik. Izidi so pokazali, da je seznam uporaben, a ga 

je treba prilagoditi starosti otrok in njihovim posebnim potrebam; to pa je tudi temeljno načelo 

poučevanja OPP. 

TERAPEVTSKO PISANJE 

Pisanje dnevnika je moje osebno izkustvo, saj sem dnevnik dokaj redno pisala od 10. leta 

starosti do konca osnovnošolskega izobraževanja. Proti koncu osnovne šole sem svoja 

doživljanja začela oblikovati v obliki poezije, kar sem najbolj s čustvenim in duhovnim 

doživljanjem nadaljevala v gimnazijskih letih, bolj v filozofski in psihološki obliki pa v času 

študija. Prek tega izkustva lahko trdim, da mi je pisanje učinkovito služilo pri premoščanju 

nerazumljenega, iskanju svoje lastne identitete, premagovanju stresa in vsestranski osebni rasti. 

Skozi to perspektivo želim dodati kratek vpogled v pisanje kot pomoč pri socialnem 

dozorevanju. 

M. Z. Dernovšek, M. Gorenc in H. Jeriček (2006) med drugimi dejavnostmi (na primer 

glasbi, športu, meditaciji, risanju) za sproščanje napetosti pri stresu priporočajo tudi pisanje. R. 

Ažman (2009) je poudarjala, da je terapevtsko pisanje izjemna oblika samozdravljenja pri 

depresiji in travmatskih dogodkih; na spletni strani www.depra.si. je objavljala zgodbe, ki so 

jih pisali na delavnicah terapevtskega pisanja. V svojih delih je razložila, da je terapevtsko 

pisanje lahko v obliki refleksije pisanja zase (pisanje dnevnika), pisanja drugim (zapisano lahko 

odpošljemo ali pa tudi ne – bistveno je, da dogodek predelamo) ali pisanja za javnost, s čimer 

avtor pridobi še več distance do svoje zgodbe (bolezni, stiske ipd.). 

Pisanje je za OPP mnogokrat težko, še posebej, če imajo na vidnem, motoričnem ali 

duševnem področju primanjkljaje. Vendarle pa so določeni primeri, ko lahko tudi pisanje 

prinese uspeh in izboljšanje samopodobe ali premostitev stiske. Tako na primer v knjigi 

Schmidta, Schmidta in M. Schmidt (2017) dobimo vpogled v primer, ko je deček z 
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Aspergerjevim sindromom pod vodstvom kliničnega psihologa začel pisati zgodbe o sebi (sprva 

nerad, kasneje z navdušenjem), kar mu je pomagalo pri razumevanju sebe. Haddon (2004) je v 

svoji knjigi Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa opisal 15-letnega Christopherja Boona, ki 

je pod vodstvom učiteljice napisal detektivko o umorjenem psu na sosedovem dvorišču. 

Dopuščajmo torej možnosti in priložnosti, da se tudi otroci s težavami lahko izražajo s pisanjem 

in s tem prečiščujejo dogodke, ki so pomembni za osebno rast. 

3.4.3 Svetovalni pogovor 

Svetovalni pogovor je skupinska ali individualna tehnika svetovalnega dela v različnih 

delovnih okoljih (na primer institucijah, stanovanjskih enotah). Postavljam ga v delovni okvir 

pristopov socialnih spretnosti, da poudarim pomen individualnega svetovalnega pogovora 

vodje socialnega učenja z udeleženci procesa, v prvi vrsti z učenci, nato s starši in z učitelji. Ne 

glede na to, koliko sposobnosti komuniciranja imajo učenci, se v individualnem odnosu dodatno 

gradi socialni odnos, ki je osnova za spodbujanje socialnih spretnosti. Tudi mnogim oviram 

navkljub, na katere lahko naletimo v pogovorih s starši (na primer tuji jezik), lahko poiščemo 

takšne vrste komuniciranja (na primer nebesedno, slikovno), da prenesemo eden drugemu 

pomembna sporočila, čustva, potrditve in skupne cilje.  

Svetovalni pogovor je ena izmed tehnik, ki jo uporabljamo v šolah za uravnavanje 

neprimernega vedenja. Učitelji ga lahko izvajajo individualno in v razredih, predvsem 

razredniki pri oddelčnih urah. Tudi svetovalni delavci ga uporabljajo pri skupinskem delu, 

predvsem pa individualno v svetovalnih procesih, kjer s soglasjem in sodelovanjem s starši 

spodbujajo konkretne rešitve, na primer poučujejo načine reševanja konfliktov in samonadzora, 

značilnosti odnosov z nasprotnim spolom, razrešujejo vrstniške spore.  

V empiričnem delu doktorske disertacije sem svetovalne pogovore uporabila kot temeljno 

metodo pridobivanja povratnih informacij od učencev, staršev in učiteljev o stanju, spremljanju 

in evalviranju socialnih spretnosti učencev. 

C. P. Cook - Cottone, L. Anderson in L. Kane (2014) podajajo smernice za svetovalnega 

delavca v vsakdanjih svetovalnih pogovorih, pa tudi v posebnih situacijah z večjim izzivom, na 

primer: sooči naj se z občutkom, a hkrati uporablja konkretno komunikacijo, uporablja naj 

odprta vprašanja, ki dovolijo klientovo pripoved, če zmanjka besed, naj vključuje lutkovne 

tehnike, risanje in igro, saj bo s tem pomagal k novim pripovedim in izražanjem, zaveda naj se 

svojih čustev ob določenih problemih, da jih bo lahko ločil od problema in postopkov pomoči. 
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A. Margaritoiu (2014) je analizirala mednarodno literaturo, pravno podlago in šolski kurikul 

v Romuniji ter opravila 14 intervjujev z učiteljicami v posebnih šolah, da bi poudarila pomen 

svetovanja in svetovalnih veščin za učitelje OPP v posebnih šolah. V regiji Prahova in drugih 

regijah za OPP in njihove družine v posebnih šolah namreč ni svetovalnega delavca, zunaj šol 

pa tudi ne obstaja dovolj svetovalnih oblik pomoči. Ugotovila je, da je izrednega pomena, če 

svetovalni delavec vzpostavlja situacije ali programe, da starši svetujejo drug drugemu ali da 

učitelji pridobijo svetovalne veščine. Podatki analize intervjujev so pokazali, da se učitelji 

počutijo samozadostni v svetovanju (ne želijo vključitve drugih specialistov) in da s starši ne 

vzpostavljajo primernega partnerskega odnosa, saj v njih iščejo krivdo za probleme otrok. 

Avtorica (prav tam) je dokazala, da so svetovanje in z njim povezane metode dela bistvenega 

pomena za uravnavanje problemov v posebnih šolah, katerih del so tudi socialne spretnosti 

otrok in komunikacija s starši. 

Winer in Halgin (2016) opišeta, kako je v ZDA ključno, da svetovalni delavci zaznavajo 

potencialne nasilne posameznike ter jim ponudijo prostor in čas, da lahko izrazijo svoje misli 

in namere. Po Koocherju (2003, v prav tam) ter Muehlenkampu, Erteltu in Azuri (2008, v prav 

tam) postane situacija toliko kompleksnejša, ko gre za mladostnike, stare pod 18 let, ker je treba 

vključiti njihove skrbnike. Po Halikiasu (2004, v prav tam) mora svetovalni delavec z odprtih 

vprašanj preiti na konkretnejša, da lahko odkrije, kako resna je grožnja nasilnega vedenja (na 

primer blaga, srednja, visoka).  

G. Čačinovič - Vogrinčič (2000) opozori na značilnost svetovalnega odnosa v postmoderni 

dobi, ki temelji na soudeleženosti in soustvarjanju zgodbe. V tem svetovalnem modelu sta 

svetovalni delavec in klient v odnosu, ki skupaj odpira zgodbe in tudi skupaj išče rešitve 

(O´Hanlon, 1993, v prav tam). Avtorica (prav tam) temu dodaja še perspektivo moči, ko se 

skupaj s klienti v prvi vrsti odkrivajo njihove močne točke oziroma se mobilizirajo njihove 

sposobnosti, talenti, znanja in viri. 

Insoo in J. M. Moss (2012) predstavljata problematiko ustrahovanja OPP. Navajata, da so 

OPP dovzetnejši za ustrahovanje s strani vrstnikov v šoli, zato je zelo pomembno, da jih 

svetovalni delavec zazna in vključi v individualne svetovalne razgovore, ki naj jih kombinira z 

delom v majhnih skupinah po razredih, kjer so učenci ustrahovalci in drugi učenci opazovalci. 

Pri tej obliki intervencije je učinkovito vključevanje staršev, da se jim pojasnijo načini, kako 

ustrahovanje preprečiti; prav tako pa je treba vključiti vodstvo šole, da se pripravijo ustrezna 

šolska pravila in postopki ravnanja, ter s tem seznaniti celotni šolski tim. 

L. L. Levers (2012) meni, da smo zadnji dve desetletji začeli dajati več pozornosti travmam, 

ki so osnova mnogim socialnim problemom. Mnoge raziskave v ZDA in drugod so pokazale, 
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da travmatizirane osebe težko spregovorijo s strokovnjaki, saj se sramujejo. Smernice za 

svetovalne delavce v raznih institucijah, tudi v šolah, so, da naj bodo pozorni na znake 

travmatiziranosti, saj so med drugim lahko vzrok za agresivno vedenje, in da naj do 

travmatiziranih otrok dostopajo z občutkom. 

Svetovalni delavec je torej v vlogi prepoznavanja raznovrstnih biopsihosocialnih težav otrok 

in mladih; prek opazovanja in razgovorov ločuje vzroke zanje ter v svetovalnih procesih 

individualno, skupinsko in timsko išče rešitve. Pogosto je svetovalni razgovor prva intervencija, 

ki jo uporabljamo pri vedenjskih težavah otrok. Nanašam se na raziskavo A. Kobolt (2010b), 

ki je potekala v Sloveniji od leta 2006 do leta 2008 v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta 

Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih 

učencev in dijakov; v njej je sodelovalo 2085 učiteljic in učiteljev iz osnovnih in srednjih šol 

ter dijaških domov. Rezultati so pokazali, da učitelji pri soočanju z motečim vedenjem 

najpogosteje uporabljajo pogovore z učenci o neprimernem vedenju ali opozorila o 

neprimernosti njihovega vedenja. 

3.4.4  Interakcije z asistenco živali 

Dejavnosti z živalmi so uveljavljene v obliki terapije z živalmi na področju psihoterapije in 

duševnega zdravja. Mnogo virov govori o tem, da je že sam stik z živaljo blagodejen in 

sproščujoč; če se žival v odnos z otrokom vključuje načrtovano in terapevtsko, pa so vplivi na 

njegov celostni razvoj še toliko večji. 

V empiričnem delu doktorske disertacije nisem uporabila interakcije z živalmi, vendar 

menim, da je to metodo dobro vključiti v spodbujanje socialnih spretnosti, če so za to dane 

ustrezne možnosti. 

Na osnovi Erasmus+ projekta Animal Integration in the Educational Programme – ZORO, 

v prevodu poimenovanega Vključevanje živali v izobraževalne programe – ZORO, je bil 

oblikovan Priročnik za integracijo živali v izobraževalni program (2017). Projekt je trajal dve 

leti (2015–2017) na mednarodnem nivoju (vključene države: Slovenija, Hrvaška, Grčija, 

Poljska, Turčija, Madžarska, Romunija in Irska) z namenom, da bi usposobili strokovnjake, 

kako na primeren, poučen in strokoven način vključevati živali v izobraževalne procese, 

predvsem pri delu z OPP. Termin »interakcije z asistenco živali« uporablja Elista 

(izobraževalna institucija na Irskem, ki je bila v projektu v vlogi usposabljanja za izobraževalno 

delo z živalmi) kot krovni termin za terapijo z asistenco živali (rehabilitacija in zdravljenje 

simptomov invalidnosti, poškodb in bolezni), učenje z asistenco živali (akademsko 
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napredovanje s poudarkom na nalogah z živalmi, ki pomagajo pri razumevanju učne snovi), 

intervencijo z asistenco živali (asistenca živali se vključuje pri ranljivih skupinah posameznikov 

z namenom izboljšanja čustvenih in socialnih težav) in dejavnosti z asistenco živali (interakcije 

med ljudmi in živalmi, ki niso ciljno naravnane, vendar prav tako lahko prinašajo koristi). S 

pomočjo opazovanja učencev pri vključevanju raznolikih živali (na primer psa, hrčka, konja) v 

izobraževalne dejavnosti so v projektu ugotavljali napredke na kognitivnem, fizičnem, 

čustvenem, intelektualnem in vedenjskem področju. Vključeni otroci in mladostniki (tudi s PP, 

na primer gibalno ovirani, učenci z motnjami v duševnem razvoju, učenci z motnjami 

pozornosti in koncentracije) so bili zelo motivirani, mnogokrat se je zmanjšala agresivnost in 

povečala empatija, kar je bistveno za področje socialnih spretnosti. 

J. Lamut (2017) je opisala psihoterapijo s konji kot dragocenega sopotnika pri obravnavi 

duševnega zdravja. Meni, da je ta oblika dela s posamezniki, skupinami ali pari značilna za 

zadnja desetletja in je pravzaprav jahanje konja v ozadju, v ospredju pa duševno blagostanje. 

Po J. Karol (2007, v prav tam) se konj takoj odzove in tako posamezniku da takojšnjo povratno 

informacijo. 

T. Božič (2014) je ugotavljala pozitivne učinke interakcije učencev s psom na socialne 

veščine. Avtorica (prav tam) je s pomočjo polstrukturiranega intervjuja z Mojco Debevc, ki že 

6 let deluje na področju posredovanja s pomočjo psa, ugotavljala, kakšni so učinki takšnega 

posredovanja na posameznika. V drugem delu raziskave je izvedla opazovanje z udeležbo v 

tretjem razredu (5 učencev), kjer je bilo izvedeno posredovanje s pomočjo psa. Iz dobljenih 

podatkov je ugotovila, da se stranke v tovrstnih interventnih procesih sprostijo, hitreje pride do 

empatije in terapevti lažje dosegajo terapevtske cilje. 

M. Hercog (2015) je ugotavljala, ali bi lahko dejavnosti z živalmi pomagale tudi učencem v 

vzgojnih zavodih. Naredila je intervjuje z 2 vzgojiteljicama iz osnovnošolskih vzgojnih 

zavodov in skupino 4 otrok iz teh zavodov (starih 8–12 let), da bi ugotovila, kje bi lahko 

dejavnosti z živalmi dopolnile že obstoječe metode. Izsledki so pokazali, da je uvedba tovrstne 

metode smiselna, saj bi pomagala predvsem pri premagovanju agresivnosti in nemotiviranosti.  

Pozitivne rezultate dejavnosti s psi so na slovenskih tleh ugotavljali tudi drugi avtorji, na 

primer A. Bajc (2013) za področje disleksije, M. Knez (2013) za celostni psihosocialni razvoj 

učencev in M. Rozman (2010) na področju učnih težav učencev. Pri tujih avtorjih pa 

izpostavljam raziskavi J. L. Becker, E. C. Rogers in B. Burrows (2017), v kateri so ugotovile 

pozitiven učinek interakcije s psom na otroke z MAS, in M. Pavlides (2008), ki prav tako navaja 

veliko učinkovitost intervencij z raznolikimi živalmi (na primer psom, delfinom, konjem) za 

otroke z MAS in meni, da je bistvenega pomena za intervencijo z živaljo, da otrok z njo naveže 
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stik in je takoj angažiran (to je lahko ob obiskih živali, v terapevtskih oblikah z njimi, pri skrbi 

zanje, pri vključitvi živali v pouk ali v obliki ekskurzije obiskov živali na kmetiji ali v živalskih 

vrtovih) 

3.4.5  E-gradiva 

V sodobnem času je moč hitro in preprosto uporabiti e-gradiva, ki so po I. Pesek (2011, v 

Javrh, 2013) uporabni digitalni viri, ki jih lahko uporabljamo v lekciji in učnih programih. P. 

Javrh (2013) meni, da e-gradiva s tehničnega vidika pomenijo »vse, kar je v elektronski obliki«. 

E-gradiva kot pristop za spodbujanje socialnih spretnosti umeščam v doktorsko disertacijo 

zaradi svoje izkušnje z inovacijskim projektom E-gradiva pri spodbujanju socialnih veščin 

(Plavčak, 2012), ki jo podkrepim še z drugimi raziskovalnimi viri. Pri uporabi e-gradiv je za 

ranljive skupine potrebna skrb, da se jim multimediji prilagodijo in da ne prihaja do frustracij 

(Javrh, 2013), vendar je to vsesplošna zahteva pri vsaki obliki soustvarjanja z njimi. Pri pristopu 

z e-gradivi vključujem tudi e-učenje oziroma e-izobraževanje in informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (v nadaljevanju IKT). 

V letih 2010–2012 sem izvedla inovacijski projekt E-gradiva pri spodbujanju socialnih 

veščin v III. OŠ Rogaška Slatina, in sicer v PPNIS. V prvem letu projekta sem v programu 

eXelearning18 pripravila e-gradivi »Čustva« in »Družina« ter ju preizkusila v skupini 6 učencev 

v starosti 9–10 let pri specialnopedagoški dejavnosti SOU, pri drugih oblikah v ali zunaj pouka 

pa občasno pri 7 učencih v starosti 7–14 let. V drugem letu projekta sem v istem programu 

pripravila še e-gradivi »Potek življenja« in »Pandemska gripa« ter ju skupaj z drugimi e-gradivi 

vnašala v specialnopedagoško dejavnost drugega razreda pri treh učencih v starosti 7 let. V 

obeh primerih so e-gradiva prispevala k boljši zapomnitvi in izvajanju socialnih veščin, vendar 

so se e-gradiva pri skupini starejših izkazala kot dopolnilna metoda socialnega učenja, pri 

mlajših pa kot uvodno motivacijsko sredstvo. 

P. Javrh (2011a, 2011b, v Javrh, 2013) je naredila eksperimentalni poskus s prvo zvočnico, 

s pomočjo katere je ranljivim skupinam odraslih posredovala učne vsebine, da so jih poslušali 

doma, nato pa še prek virtualne učilnice utrdili in ponovili naučeno. Ugotovila je, da je 

posameznikom, ki so imeli težave z branjem in pisanjem, izredno olajšala vzgojno-

izobraževalni proces.  

Pri samem spletnem učenju ali e-učenju se lahko porajajo dvomi, kako se pravzaprav 

socialni in psihološki vidiki lahko zgodijo oziroma kako se lahko učinkovito vključimo v 

                                                 
18 Vir: http://exelearning.net/en/ 
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virtualni svet. R. M. Lehman in S. C. O. Conceicao (2010) navajata, da gre za vprašanja 

socialnega, psihološkega in čustvenega vidika prisotnosti v spletnem okolju: 

̶ socialni vidik nam pove, da se posamezniki čutijo resnične, ko komunicirajo prek 

množičnih medijev; 

̶ psihološki vidik predstavlja psihološko stanje, v katerem tehnologija postane za 

uporabnike nevidna in je v svoji učni izkušnji ne prepoznavajo več; z drugimi besedami: 

izdelana je iluzija, v kateri se zdi »tehnologija prozorna«, ljudje na različnih lokacijah, 

ki so pravzaprav fizično ločeni in oddaljeni, pa občutijo, kot da so skupaj v istem 

prostoru; 

̶ čustveni vidik pomeni sposobnost, da pristno pokažemo čustva skozi besede, simbole 

in interakcijo z drugimi v virtualnem okolju; v tem procesu so učenci in inštruktorji 

čustveno prisotni, ko se drug z drugim povezujejo na pristen način v virtualnem učnem 

okolju. Občutek prisotnosti v virtualnem svetu je rezultat dinamične igre med mislimi, 

čustvi in vedenjem, ki se dogajajo med zasebnim svetom in svetom, ki ga delimo z 

drugimi. Korenine ima v interaktivnem zaznavnem procesu. 

Avtorji kljub naštetim posebnostim »e-povezovanja« z drugimi v spletnem in virtualnem 

okolju vidijo dober pripomoček za izobraževanje na daljavo, pa tudi socialno učenje.  

S. Parsons in P. Mitchell (2002) menita, da sta za otroke z MAS najbolj idealni obliki 

obravnave vedenjska terapija in pristop »teorije uma« (angl. Theory of mind), ki predstavlja 

pristop z razumevanjem sebe in drugih s poudarkom na miselnih strukturah in stališčih, vendar 

pri teh teorijah obstajajo pomanjkljivosti v transferu naučenih spretnosti v prakso. Po tem vidiku 

bi lahko (tridimenzionalno) virtualno okolje služilo prakticiranju socialnih situacij in utrjevanju 

naučenega v simuliranem učnem okolju. Nekateri avtorji so to že učinkovito preizkusili, na 

primer Clancy (1996, v prav tam) in Trepagnier (1999, v prav tam). Tudi Moore (1998, v prav 

tam) ter Moore idr. (2000, v prav tam) so to metodo že preizkušali in ugotavljajo, da lahko otrok 

z MAS socialne spretnosti v virtualnem okolju prakticira bolj na varen način, saj ga ni strah 

interakcij z drugimi in njihovih zavrnitev.  

Wiliams, Jamali in Nicholas (2006) so po pregledu literature ugotovili, da IKT lahko OPP 

pomaga, saj lahko z njo na primer proizvajajo svoj glas, hitreje dospejo do učnih gradiv, 

posnamejo predavanja. Prek spleta, mobitela in virtualnih učnih okolij lahko dostopajo do 

izobraževalnih možnosti, do katerih sicer ne bi mogli. Podobno zasledimo tudi v Navodilih za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno 
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osnovno šolo (2003),19 in sicer da je treba OPP omogočiti številne pripomočke, s katerimi se 

tipična gradiva preoblikujejo bodisi v prilagojene oblike (na primer povečave gradiv, tudi s 

prilagojenimi računalniki) bodisi v e-gradiva; na primer slepi ali slabovidni učenci lahko v 

diktafon narekujejo kratke opombe, opravila, telefonske številke ali uporabljajo že predhodno 

posneto gradivo, za gluhe in naglušne se lahko uporabijo videofilmi, pri učencih s PPPU je 

treba uporabiti čim več avdio-vizualnih sredstev itd. 

M. Ferk (2017) je želela izdelati priporočila za izdelavo e-gradiv za OPP in izmeriti njihovo 

učinkovitost. V raziskavo je vključila slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter osebe z MAS. 

Pri e-gradivu za slepe in slabovidne je upoštevala besedno-slišno pretvorbo vizualne 

komunikacije, pri gluhih in naglušnih je dodala videotolmačenje znakovnega jezika, za osebe z 

MAS pa je bila vsebina predstavljena z večpredstavnostnimi mediji. Za ocenjevanje 

učinkovitosti e-gradiv je uporabila anketne vprašalnike, ki jih je izpolnilo 12 oseb z MAS, 24 

slepih in slabovidnih ter 25 gluhih in naglušnih oseb; njihova povprečna starost je bila 32 let 

(najmlajša 14 let in najstarejša 57 let). Posamezniki so ocenili, da je prilagojenost e-gradiva 

njihovim potrebam izboljšala njihovo motiviranost in razumevanje besedila. 

M. Khemaja in A. Taamallah (2016) navajata, da je moč prek mobitelovega sistema 

platforme Android OPP ponuditi takšne aplikacijske »inteligentne vodiče«, s pomočjo katerih 

se lahko učijo komunikacijskih veščin v različnih situacijah. V svojih stališčih se nanašata na 

avtorje, kot so Boticario in Santos (2007, v prav tam), Fragale (2014, v prav tam) ter Judy in 

Krishnakumar (2012, v prav tam), ki poudarjajo, da je treba v času e-učenja vključiti tudi 

mobilne aparate, ker so v množični uporabi. Takšne poskuse so številni avtorji že uresničili; na 

primer García idr. (2006, v prav tam) so naredili program za učenje čustev in razpoloženj. 

R. P. Sanchez, E. Brown in M. E. DeRosier (2015) so ugotavljali, kako lahko socialni 

»inteligentni vodiči« (angl. Intelligent Social Tutoring System – ISTS), ki so jih sami razvili, 

pomagajo pri poučevanju socialnih spretnosti. Osnova tega aplikacijskega sistema je, da ob 

interakcijah otroka z njim odgovarja podobno, kot bi se to zgodilo v naravni socialni situaciji. 

V raziskavi so ugotavljali, ali je ta vodič primeren za otroke s primanjkljaji na socialnem 

področju, in ugotovili, da so ti otroci zelo napredovali na vedenjskem, čustvenem in 

psihosocialnem področju. Zato so razvili še obširnejši program z vključitvijo več grafik, iger 

ipd. Trdijo, da se lahko e-učenje prilagodi vsakemu posamezniku in vsaki instituciji (na primer 

šoli, institucijam za duševno zdravje) ter ponudi možnost socialnega treninga na ta način, da je 

                                                 
19 Vir: www.mizs.gov.si/fileadmin/.../programi/Navodila_9-letna_OS.pdf 
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lahko dostopen tudi otrokom z visokimi tveganji na socialnem, čustvenem in akademskem 

področju. 

M. A. Beecroft (2013) navaja, da je socialno učenje za računalnikom prava priložnost za 

otroke z avtistično motnjo, saj se tako lahko učijo neodvisno od prostora in časa. V svoji 

raziskavi je izvedla študijo primera z mlajšim odraslim z avtistično motnjo, ki izhaja iz 

bilingvističnega kulturnega okolja. Primarni cilj je bil, da bi se mu z uporabo pripravljenega 

programa za socialno e-učenje izboljšala delovni spomin ter prepoznavanje izrazov na obrazu 

in zaporedja. Študija primera je vključevala testiranje socialnih spretnosti pred in po uvedbi 

programa; rezultati so pokazali napredek na vseh ciljnih področjih. 

Tudi Tanaka, Negoro, Iwasaka in Nakamura (2017) poročajo o učinkoviti uporabi avtorsko 

izdelanega e-gradiva za otroke z avtistično motnjo. Svoj prototip so preizkusili na 10 osebah z 

MAS (vsi moškega spola, stari 7–19 let) in ugotovili napredek v socialnih spretnostih. Njihov 

tako imenovani »e-socialni trening« je vseboval vsebine klasičnega socialnega treninga, dodano 

pa je bilo dovolj vizualne podpore. E-gradivo je bilo izdelano na način, da vsebuje »e-trenerja«, 

ki je kot model socialnih spretnosti, razlagalec, ki podaja povratno informacijo, domače naloge 

ipd. Sistem je narejen tako, da zaznava obraz udeleženca in sproti podaja informacije, ali je 

posnemana spretnost izpeljana pravilno. E-trenerja so izdelali s pomočjo spletne strani 

http://www. mmdagent.jp/, japonsko govorečega sistema, ki obsega prepoznavanje jezika, 

dialoga, teksta in vedenja. Avtorji (prav tam) so mnenja, da se podobna e-gradiva lahko izdelajo 

tudi za druga kulturna okolja. 

Weisel in Bar - Lev (1993) sta izvedla poskus izvedbe e-socialnega treninga z otroki s 

slušnimi težavami. S pomočjo računalniškega e-gradiva sta jim predstavila različne konfliktne 

situacije, ki so jih morali rešiti (izbrati enega pravega izmed štirih naštetih odgovorov); na 

podlagi njihovega odgovora so se odpirale nove problemske situacije. Program je bil izdelan v 

okviru tehnološkega projekta pri specialni pedagogiki na Univerzi Tel Aviv (Izrael), gradivo 

pa so otroci dobili na zgoščenki. Sestavljeno je bilo iz situacij v šoli, doma in v službi; za vsako 

področje je bilo izdelanih 8 oziroma vsega skupaj 24 scenarijev. Problemske situacije so bile 

predstavljene kot poročanje resničnih zgodb posameznikov, na primer: »Otroci se posmehujejo 

Galu, ki je v posebnem razredu. Kličejo ga s posebnimi vzdevki. Kaj bi ti naredil na Galovem 

mestu?« Če je otrok izbral ustrezno rešitev (na primer »za pomoč bi prosil odraslo osebo«), je 

pridobil točke, sicer pa jih je izgubil (na primer za odgovor »bi se jokal«). Pogovor z učiteljem 

trenerjem je bil ključen za dodatne razlage in povratne informacije. Študije primerov treh otrok 

(dva sta bila stara 13 let, eden pa 23 let) s slušnimi težavami, ki so ta program eksperimentalno 

uporabljali dvakrat na teden po 40 minut (skupaj 30 individualnih lekcij), so pokazale, da je 
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računalniško gradivo pripomoglo k njihovemu napredku pri reševanju konfliktnih situacij, na 

primer izboljšali so nabor ustreznih idej za problemske situacije, nadzor nad svojim vedenjem 

in čustvovanjem. Weisel in Bar - Lev (1993) menita, da so pozitivni učinki takšnega treninga 

posledica tega, da si otrok sam izbere čas in prostor učenja ter lahko simulacijo socialne 

situacije ponavlja tolikokrat, kolikokrat je potrebno. Predlagata, da se za nadaljnje poskuse 

takšnega učenja uporablja izvajanje lekcij v parih, saj bi lahko udeleženci problemsko situacijo 

lažje prediskutirali. 

Mancil, Haydon in P. Whitby (2009) so raziskali, ali je pri otrocih z MAS učinkovitejša 

izvedba socialne pravljice s klasičnim branjem ali s prikazom v obliki predstavitve s 

PowerPointom. Kot študije primera so izbrali 3 otroke, stare 6–9 let, z MAS, vključene bodisi 

v vrtec bodisi v osnovno šolo v južnem delu ZDA. Vsi 3 otroci so imeli težave z odrivanjem in 

potiskanjem vrstnikov okrog sebe, še posebej v prehodnih dejavnostih in pri igrah. Socialne 

pravljice (po navodilu C. Gray, 2000, v prav tam), bodisi v papirnati bodisi v računalniški 

obliki, so bile predstavljene v učilnici otrok v zadnjih minutah pouka pred kosilom. Podatke o 

odzivih otrok so zbirali na osnovi opazovanj, snemanj in ček-listov, obdelali pa so jih 

kvalitativno kot študije primera. Napredek je bil pri vseh otrocih nekoliko boljši pri predstavitvi 

pravljic s PowerPointom, kar avtorji (prav tam) in tudi otroci sami razlagajo s tem, da je 

računalnik bolj motivirajoč zaradi avdiovizualnih učinkov. 

3.4.6  Primeri programov socialnega učenja 

Kot primere programov socialnega učenja predstavljam SOU v OŠPPNIS, programa »Moji 

prijatelji« in »Prijatelji za vedno« v eni izmed osnovnih šol v Sloveniji ter model pozitivne 

socializacije v dijaškem domu v Vilni (Litva). 

 

Primer 1: SPECIALNOPEDAGOŠKA DEJAVNOST SOU V OŠPPNIS 

B. Caf, J. Gramc in M. Šah Štrok (b. d.)20 so sestavile učni načrt za specialnopedagoško 

dejavnost SOU, ki je v predmetniku OŠPPNIS od prvega do šestega razreda in po katerem se 

ravnam v AR pričujoče doktorske disertacije. Avtorice (prav tam) po priporočilih strokovne  

  

                                                 
20 Vir: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_

nacrti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf. 
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skupine ZRSŠ dejavnost opišejo skozi vsa triletja PPNIS zaradi splošne prepletenosti v 

programu: 

 socialno učenje je najprej usmerjeno v celotno delovanje programa, šele nato v samo 

specialnopedagoško dejavnost. Pri tej dejavnosti se učenci učijo ustreznejšega 

sporazumevanja, posredovanja želja, potreb in pričakovanj ter upoštevanja pravil. S 

pomočjo prilagojenih metod jih spodbujamo k učenju pogajanja, ustreznemu reševanju 

konfliktov, medsebojnemu spoštovanju, sprejemanju različnosti in ustvarjanju 

sodelovalnih odnosov. Vse to vključuje, da v osnovi spodbujamo ozaveščanje njihovih 

lastnih dejanj in vedenja, kar olajša uvid, da se zanje odločajo sami; 

 priporočila so, da učencu ponudimo okolje, kjer se določena socialna spretnost doživi, 

oziroma mu omogočimo dejansko izkušnjo. Cilj je, da posameznik uspešno zadovoljuje 

svoje psihosocialne potrebe in upošteva potrebe drugih; 

 splošni cilji specialnopedagoške dejavnosti SOU so: spoznavanje in razumevanje sebe in 

drugih v socialnem okolju, prepoznavanje čustev in obvladovanje čustvenih reakcij, 

prepoznavanje in spoštovanje čustev drugih ljudi, ozaveščanje in razumevanje svojih 

temeljnih potreb, spoštovanje osebnosti drugih, vživljanje v različne vloge, razumevanje 

vpliva vedenja na doživljanje in ravnanje drugih, razvijanje solidarnosti in medsebojne 

pomoči, spodbujanje občutka pripadnosti v skupini, razvijanje samostojnosti pri 

sprejemanju odločitev, razvijanje kritičnega mišljenja, razvijanje in spodbujanje 

komunikacijskih strategij, razvijanje sposobnosti za ustvarjalno socialno komuniciranje 

in razumno argumentiranje, spodbujanje ustvarjalnosti v socialnih interakcijah, 

konstruktivno reševanje konfliktnih situacij, spodbujanje pozitivne samopodobe, 

spodbujanje jasnega izražanja stališč in vrednot, razumevanje različnosti kot kakovosti 

med posamezniki, skupinami in kulturami, razvijanje temeljne etične in državljanske 

občutljivosti ter razvijanje občutka za odgovorno delovanje v različnih socialnih okoljih; 

 v prvem triletju se kot socialne veščine spodbuja vedenje o lastnem telesu z namenom, da 

bi učenci spoznali, kako se z njim lahko uspešno izražajo. Učinkovito sredstvo razvoja je 

igra, kjer se učenci vpletajo v številne interakcije, doživljajo ne/uspeh in ne/zadovoljstvo. 

Učence v tem obdobju spodbujamo k nebesednemu in besednemu izražanju svojih misli, 

čustev, želja, izkušenj, domišljije in ustvarjalnosti; 

 v drugem triletju učence spodbujamo k prepoznavanju lastnih čustev in vživljanju v 

čustva drugih ljudi. Ob tem jih učimo komunikacije, kako čustva izrazimo, kako 
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postanemo za svoja dejanja v skupini odgovorni in kako naj ustrezno vedenje postane 

zanje navada. Kot že omenjeno, spodbujamo zavedanje socialno sprejemljivega vedenja; 

 v tretjem triletju s socialnimi interakcijami ustvarjamo ugodno socialno klimo, v kateri 

spodbujamo medsebojno zaupanje, samozavest in spoštovanje. S pomočjo občutkov 

pripadnosti, prepoznavanjem in obvladovanjem čustev stremimo k cilju, da bi bili do sebe 

kritični, da bi znali sprejemati svoje napake in se iz njih učiti. Ker so na koncu šolskega 

programa, jih spodbujamo, da oblikujejo svoj življenjski načrt v skladu s sposobnostmi, 

interesi, vrednotami in verovanji. Krepimo zavedanje, da je pomembno vztrajati, 

premagovati napore in ovire na poti do cilja. 

 

Primer 2: SOCIALNO UČENJE V OSNOVNI ŠOLI PO PROGRAMIH »MOJI 

PRIJATELJI« IN »PRIJATELJI ZA VEDNO« 

A. Kozina (2016) se je ukvarjala z analizo anksioznosti in agresivnosti pri učencih kot 

pomembnima karakteristikama socialnega učenja; ugotovila je, da ju lahko obravnavamo 

skupaj, ker se prepletata in povezujeta. V svoji raziskavi, ki je potekala v Sloveniji leta 2016 

med četrtošolci in osmošolci, je za izboljšanje socialnih spretnosti preizkusila program »Moji 

prijatelji« (Barrett, 2014a, v prav tam) in program »Prijatelji za vedno« (Barrett, 2014b, v prav 

tam): 

 program »Prijatelji za vedno« za četrti razred obsega 10 delavnic, in sicer: (1) 

predstavitev programa in spoznavanje skupine, (2) čustva (prepoznavanje pri sebi in 

drugih, razvijanje empatije), (3) telesni znaki in sproščanje, (4) samogovor 

(prepoznavanje negativnega in pozitivnega samogovora), (5) spreminjanje škodljivih 

misli v koristne, (6) reševanje težav po korakih, (7) vzorniki in podporna skupina, (8) 

petstopenjski načrt za premagovanje težav, (9) uporaba spretnosti v vsakdanjem 

življenju ter (10) obnovitev in zabava;  

 program »Moji prijatelji« za osmi razred pa vsebuje naslednje delavnice: (1) 

predstavitev programa in spoznavanje skupine, (2) čustva (razumevanje čustev in 

razvijanje empatije), (3) samozavest, (4) kako se sprostiti in biti pozoren na sedanji 

trenutek, (5) usmerjanje pozornosti in močne misli, (6) še več usmerjanja pozornosti in 

miselnih izzivov, (7) možne rešitve in načrt za reševanje težav po korakih, (8) 

petstopenjski načrt za reševanje težav, (9) še en način reševanja težav, (10) uporaba 

spretnosti programa za pomoč sebi in drugim.  
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Rezultate izvedbe programa v eksperimentalni skupini je avtorica (prav tam) primerjala z 

rezultati brez te izvedbe v kontrolni skupini; enako primerjavo rezultatov je opravila še šest 

mesecev po izvedbi poskusa. Ugotovila je, da program pri osmošolcih pomembno zmanjša 

anksioznost (še posebej pri osmošolkah) in težave ponotranjenja (pri osmošolkah in 

osmošolcih) ter da učinki vztrajajo še šest mesecev po izvedbi programa. Pri četrtošolcih je bilo 

zmanjšanje nakazano, ni pa bilo podprto v tolikšni meri kot pri osmošolcih. Na podlagi vseh 

ugotovitev priporoča uporabo programa »Prijatelji« oziroma podobne programe socialnega in 

čustvenega učenja v šolah po Sloveniji.  

 

Primer 3: POZITIVNA SOCIALIZACIJA V DIJAŠKEM DOMU V VILNI (LITVA): 

DEJAVNA VLOGA OTROKA IN NJEGOVA UDELEŽBA 

Po V. Vaicekauskiene (2008) je kakovost življenja OPP odvisna od stališč družbe, ki se 

kažejo v modelih obravnave OPP, ti pa so: (1) medicinski model, ki OPP obravnava z vidika, 

da je bolan in ga je treba zdraviti, (2) razvojni, normalizacijski in integracijski modeli, ki 

zagovarjajo, da imajo OPP enake možnosti za razvoj in učenje kot drugi posamezniki, ki nimajo 

posebnih potreb, in (3) model podpore (pozitivni oziroma humanistični model), ki poudarja 

funkcionalno in socialno integracijo OPP na osnovi pravih socialnih stikov s člani lokalne 

skupnosti in soudeležbo v socialnem življenju in individualni komunikaciji. 

Kot primer humanističnega pristopa do otrok z duševnimi motnjami bom po dr. Nirje (1969, 

v Vaicekauskiene, 2008) opisala značilnosti pristopa v dijaškem domu v Vilni (Litva)21, kjer so 

za te otroke zagotovljene naslednje pravice: (1) pravica do normalnega življenja ne glede na 

motnje, (2) biti »priznan« takšen, kot si, kljub drugačnosti, (3) imeti možnost razvijati svoje 

spretnosti, (4) živeti v skupnosti z eno ali nekaj osebami in (5) imeti pravico do enakih 

življenjskih pogojev. V. Vaicekauskiene (2008) iz teh značilnosti razbere tri glavne 

socializacijske trende, ki so: (1) socialna adaptacija, ki je sestavljena iz zadovoljevanja socialnih 

potreb, (2) personalna dejavnost, ki je sestavljena iz udeleževanja in interakcije z življenjsko 

realnostjo, ter (3) stimulacija in organizacija socialnih potreb in dejavnosti. Ob poznavanju 

znanstvenikov (Bronfenbrenner, 1977, Dezin, 1997, Gardner, 1992, Ch. Zastrov, 1999, v prav 

tam), ki poudarjajo adaptacijsko interakcijo med posameznikom in okoljem, je pri takšnem 

pristopu pozornost obrnjena v šest sfer socializacije otrok: (1) socializacijski pogoji v lokalni 

skupnosti, (2) družinska struktura in vloga njenih članov do otroka, (3) značilnosti osebnosti 

                                                 
21 V njem živijo otroci, ki so brez skrbi staršev od rojstva. 
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družinskih članov, (4) vzgojni stil v družini otroka, (5) značilnosti otrokovih potreb in vedenja 

ter (6) otrokovo vedenje v drugih institucijah. 

Opisan model pozitivne socializacije otrok z duševnimi motnjami po V. Vaicekauskiene 

(2008) prikazujem še jasneje v spodnji preglednici. 

Preglednica 5: Model pozitivne socializacije otrok z duševnimi motnjami 

Socialna dejavnost 
Značilnost socializacijskih 

dejavnosti 

Pogoji, ki vplivajo na 

socializacijsko dejavnost 

KOMUNIKACIJA 

 

Kakovost komunikacije 

 

Razvoj razumevanja 

Uporaba jezikovne in simbolne 

gestikulacije (uporaba alternativne 

komunikacije) 

Izražanje čustev 
Razvoj predanosti 

Oblikovanje dobre čustvene klime 

Medsebojni odnosi 
Razvoj socialnih spretnosti 

Oblikovanje prilagojenega vedenja 

INTERAKCIJA Z OKOLJEM 

Udeležba 

Priprava individualiziranih 

programov 

Izbira dejavnosti in njihova 

prilagoditev 

Prilagajanje na okolje 
Ustvarjanje osebnega prostora 

Strukturiranje opreme 

Odnosi s skupnostjo 

Kognicija institucij v skupnosti in 

njihovih funkcij 

Raznolikost socialnih stikov 

SOCIALNO VEDENJE 

Aplikacija stimulativnih metod 

Aplikacija metod, ki so primerne 

otrokovemu razvoju 

Uporaba naravnih in aktualnih 

okolij in življenjskih situacij 

Reševanje problemov spola 

Opazovanje otrokovega 

seksualnega vedenja in 

individualna korekcija 

Seksualna edukacija zaposlenih in 

ljudi s PP 

Razvoj igralnih spretnosti 
Oblikovanje vedenja v socialnih 

igrah 

Vir: V. Vaicekauskiene (2008). 

Predstavljena preglednica kaže, da sta osnovi tega modela dejavnost otroka in njegova 

udeležba, ki je pogojena z njegovimi omejitvami, ovirami in tudi značilnostmi okolja. Kot je 

opisano v ICIDH – 222 (1999, v Vaicekauskiene, 2008), otrokove dejavnosti pomenijo otrokovo 

funkcioniranje in dejavnosti na različnih življenjskih področjih: 1) gledanje, poslušanje in 

prepoznavanje, 2) učenje, nove naloge, 3) komunikacijske dejavnosti, 4) gibalne dejavnosti, 5) 

gibanje v okolju, 6) rutinske dejavnosti, 7) obvezna vzdrževanja in gospodinjstvo, 8) 

interpersonalno vedenje, 9) reakcija na izjemne situacije in »preživetje« ob tem ter 10) uporaba 

pripomočkov in tehnike. Po V. Vaicekauskiene (2008) se prav v tem modelu odražajo te vsebine 

                                                 
22 Mednarodna klasifikacija primanjkljajev, motenj in invalidnosti (angl. International Classification of 

Impairments, Disabilities, and Handicaps - 2).  
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v vključevanju/udeležbi otroka pri: 1) skrbi zase, 2) gibanju, 3) informacijah, 4) socialnih 

odnosih, 5) učenju, delu, prostem času in duhovnem življenju, 6) ekonomskih zadevah ter 7) 

socialnem življenju in življenju v skupnosti. 

3.5 SOCIALNE KOMPETENCE OTROK Z MOTNJAMI 

V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju so le ena izmed skupin OPP, zato jih najprej umestim 

med druge skupine, nato pa predstavim njihove splošne in tipične lastnosti, še posebej na 

socialnem področju razvoja. 

Komisija za usmerjanje, ki jo določi ZRSŠ, v postopku usmerjanja opredeli OPP po 

skupinah, ki so določene v dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami23 (Zavod RS za šolstvo, 2015, v nadaljevanju 

Kriteriji za opredelitev VSPOMOPP) in 2. členu ZUOPP-1 (2011, z upoštevanimi 

spremembami zakona). Skupine so naštete v podpoglavju Družine z otroki s posebnimi 

potrebami (Terminologija: posebne, dodatne, učne potrebe). Učenci prilagojenega programa, 

ki so bili zajeti v AR pričujoče disertacije, spadajo v skupino otrok z motnjami v duševnem 

razvoju, natančneje z LMDR v sopojavljanju z drugimi motnjami, na primer s primanjkljajem 

pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (v nadaljevanju ADHD) in MAS. Za spodbujanje 

njihovega prosocialnega vedenja je potrebno dobro poznati njihove socialne spretnosti oziroma 

vedeti, katere težave v socialnem okolju imajo, da jim lahko na osnovi tega pomagamo s 

prilagoditvami, učinkovitim individualiziranim programom in pristopi.  

3.5.1 Splošne in tipične značilnosti otrok z motnjami v duševnem 

razvoju 

Splošne in tipične značilnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju pomembno vplivajo na 

njihov socialni razvoj in način socialnega učenja. 

Boat in Wu (2015) sta povzela klinične značilnosti motenj v duševnem razvoju glede na 

različne klasifikacije in pomembne teste za ugotavljanje intelektualnih sposobnosti v ZDA: 

                                                 
23 Izdal ga je direktor ZRSŠ s soglasjem MISŽ na podlagi 24. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJIF in 90/12) ter tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o organizaciji 

in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/13). Nahaja se na spletni strani 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf 

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
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 DSM IV24 (APA25, 2013, v prav tam) razvršča motnje v duševnem razvoju glede na 

stopnje intelektualnih sposobnosti, in sicer: približno 50–69 IQ26 za lažjo, 36–49 IQ za 

zmerno, 20–35 IQ za težjo in pod 20 IQ za težko motnjo v duševnem razvoju;  

 DSM V27 (APA, 2013, v prav tam) je kriterij razvrščanja zasnoval na vsakdanjih 

življenjskih spretnostih oziroma samostojnosti: pri LMDR lahko posamezniki živijo 

samostojno in le z nekaj podpore, pri zmerni motnji v duševnem razvoju se samostojno 

življenje lahko doseže z zmerno podporo, na primer podporo v bivalnih enotah, pri težji 

motnji v duševnem razvoju sta potrebna vsakodnevna pomoč pri skrbi zase in nadzor 

pri varnosti, pri težki motnji v duševnem razvoju pa se zahteva 24-urna oskrbovanost;  

 AAIDD28 (2010, v prav tam) podobno na motnje v duševnem razvoju gleda z vidika, 

kolikšno pomoč je treba posamezniku nuditi: osebam z LMDR se nudi občasna pomoč 

pri prehodih ali v obdobjih negotovosti, pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

je potrebna majhna pomoč pri vsakodnevnih situacijah, pri osebah s težjo motnjo v 

duševnem razvoju se daje večja ali obsežna pomoč pri vsakodnevnih dejavnostih ter pri 

osebah s težko motnjo v duševnem razvoju konstantna in obsežnejša pomoč pri 

kakršnemkoli vsakdanjem opravilu; 

 Papazoglou idr. (2014, v prav tam) poudarijo, da DSM V spodbuja k celostnejšemu 

vidiku, kot je to nudila klasifikacija DSM IV, saj vključuje opis vplivov primanjkljajev 

duševnega področja na posameznikovo funkcioniranje na socialnem, konceptualnem in 

vsakodnevnem življenjskem področju. DSM V je pri diagnostiki opustila kriterije 

posameznikovih intelektualnih sposobnosti, ohranila je le merilo, da so osebe z motnjo 

v duševnem razvoju za dve ali več standardnih odstopanj pod splošno populacijo (IQ 

nižji od 70). Večji poudarek daje temu, koliko se oseba z motnjo v duševnem razvoju 

lahko prilagodi oziroma usvoji tipične življenjske spretnosti; 

 Wechsler idr. (2004, v prav tam) opišejo WISC-V29, ki je pogosto uporabljen test za 

ugotavljanje intelektualnih sposobnosti; v preteklosti je meril govorni IQ, IQ 

zmogljivosti/uspešnosti in IQ polne učinkovitosti. Po Pearson Education (2015, v prav 

                                                 
24 Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje, 4. izdaja (angl. Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 4th edition). 
25 Ameriško psihiatrično združenje (angl. American Psychiatric Association). 
26 Inteligenčni količnik (angl. Intelligence Quotient). 
27 Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje, 5. izdaja (angl. Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 5th edition). 
28 Ameriško združenje za intelektualne razvojne primanjkljaje (angl. American Association on Intellectual 

Developmental Disabilities – AAIDD). 
29 Wechslerjeva skala intelektualnih zmogljivosti za otroke, 5. izdaja (angl. Wechsler Intelligence Scale for 

Children). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK332877/
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tam) v najnovejši različici test poda povprečno oceno IQ ter tudi ocene za govorne 

zmogljivosti, vidne prostorske spretnosti, tekoče razmišljanje, delovni spomin in hitrost 

procesiranja. Ker od leta 1930 intelektualne zmogljivosti ljudi naraščajo, so tudi 

standardizirani testi prilagojeni značilnostim aktualne populacije (Flynn, 1987, v prav 

tam).  

Galeša (1995) je ugotavljal, da imajo otroci z LMDR poleg težav na področju navad, 

motorike, govora, socializacije in percepcije tudi težave na področju čustev, slabših socialnih 

spretnosti in slabe samopodobe. V svoji raziskavi je zaključil, da je za te otroke v posebnih 

šolah dobro poskrbljeno na kognitivnem in motoričnem nivoju, na socialnem in čustvenem pa 

bi bilo treba stanje izboljšati s celostnim pristopom za razvoj vseh dimenzij funkcioniranja. 

PP otrok z motnjami v duševnem razvoju so torej različne glede na stopnjo intelektualnih 

sposobnosti oziroma duševne motnje. Učenci z LMDR imajo zaradi pridruženih drugih motenj 

še številnejše PP, na primer po prilagajanju, prav tako pa potrebujejo mnogo spodbud, razlag, 

individualnih usmeritev zunaj razreda ipd. Vpliv njihovih posebnih potreb na socialni razvoj bo 

natančneje razviden iz naslednjih podpoglavij. 

3.5.2 Socialne spretnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

V tem delu izpostavim raziskave, v katere so bili vključeni učenci z LMDR in učenci z 

motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi motnjami. 

Sukhodolsky in Butter (2006) sta naredila meta analizo raziskav, ki proučujejo socialne 

kompetence otrok z LMDR. Njune ugotovitve predstavljam v preglednici. 

Preglednica 6: Socialne kompetence otrok z LMDR –  ugotovitve meta analize raziskav Sukhodolskyja in Buttera (2006) 

SOCIALNE KOMPETENCE OTROK Z LMDR – UGOTOVITVE META ANALIZE RAZISKAV 

SUKHODOLSKYJA IN BUTTERA (2006) 

1. Primanjkljaji v socialnih spretnostih se povečujejo z večanjem motnje v duševnem razvoju  

Dekker, Nunn in Koot (2002, v prav tam) sta ugotovila, da so primanjkljaji v socialnih spretnosti otrok z LMDR 

lahko zelo subtilni in pravzaprav zelo podobni otrokom s tipičnim socialnim razvojem. Povečujejo se z 

večanjem motnje v duševnem razvoju in prilagoditvenih sposobnostih, kar pomeni, da otroci z zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju potrebujejo več podpore in pomoči pri vzgoji in izobraževanju in v 

vsakdanjem življenju. 

2. Duševne težave, ki se pri otrocih z LMDR sopojavljajo, imajo negativen vpliv na razvoj socialnih 

spretnosti 

Raziskava Amana, Pejeaue, Osborna, Rojahna in Handena (1996, v prav tam) kaže, da imajo na razvoj socialnih 

spretnosti otrok z LMDR negativen vpliv pridružene težave MAS in težje oblike vedenjskih motenj. Segrin 

(2000, v prav tam) je podoben negativen učinek pridruženih motenj izsledil v raziskavi, v katero so bili vključeni 

otroci z LMDR, ki težave ponotranjajo (depresija, anksioznost). 
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3. Primanjkljaji v socialnih spretnostih se pri otrocih z LMDR odražajo že v predšolskem in 

osnovnošolskem obdobju 

Guralnick in Weinhouse (1984, v prav tam) sta pri proučevanju otrok z LMDR v predšolskem obdobju 

poudarila, da ti težje vstopajo v socialne interakcije in redkeje odgovarjajo na socialne pobude drugih kot njihovi 

vrstniki s tipičnim razvojem. Podobne šibkosti v socialnih spretnostih so ugotovili Kopp, Baker in Brown (1992, 

v prav tam), ko so v raziskovalni skupini opazili, da se otroci z LMDR pogosto igrajo sami, imajo težave z 

očesnim stikom in zato na vsiljiv način vrstniku vzamejo igračo. 

Evans, Salisbury, Palombaro, Berryman in Hollowwod (1992, v prav tam), ki so v osmih osnovnih šolah 

opazovali otroke z LMDR, so spoznali, da so ti prejeli več socialnih pobud kot pa so jih dajali, pri vključevanju 

v socialne interakcije pa so pogosto poiskali pomoč. Guralnick in Weinhouse (1984, v prav tam) k temu 

dodajata, da se število socialnih pobud lahko čez čas poveča, kar pa se ne zgodi pri težjih motnjah v duševnem 

razvoju. 

Leffert in Siperstein (1996, v prav tam) sta na vzorcu 50 otrok z LMDR, starih 11–13 let, analizirala, kje 

natančno se kažejo težave v sociokognitivnem procesiranju ob vstopanju v socialno interakcijo, in ugotovila 

dve šibki področji: (1) težave pri razumevanju namere drugega v nejasnih situacijah in (2) strategije izogibanja 

pri vstopanju v vrstniške interakcije namesto strategij uspešnega vključevanja v skupino. 

A nekateri avtorji se s temi ugotovitvami ne strinjajo. Siperstein in Bak (1989, v prav tam) sta v raziskavi 

osnovnošolskih otrok z LMDR prišla do zaključka, da imajo skoraj vsi najmanj enega prijatelja, kar kaže na 

primerljive socialne spretnosti z vrstniki s tipičnim razvojem. 

4. Socialne spretnosti otrok z LMDR so povezane z etiologijo znižanih intelektualnih sposobnosti 

Dykens in Hodapp (2001, v prav tam), Fidler, Hodapp in Dykens (2002, v prav tam), Moldavsky, Lev in 

Lerman-Sagie (2001, v prav tam) so v svojih raziskavah orisali, da so socialne spretnosti povezane z etiologijo 

znižanih intelektualnih sposobnosti. Klein - Tasman in Mervis (2003, v prav tam) sta zapisala, da je pri otrocih 

z Williamovim sindromom opazna povečana družabnost. Walz in Benson (2002, v prav tam) pa, da imajo mladi 

z Downovim sindromom v primerjavi z netipično skupino otrok s težavami v duševnem razvoju boljše socialne 

spretnosti. 

5. Otroke z LMDR je zaradi njihovih posebnih potreb treba vključiti v njim prilagojene socialne 

treninge 

Otroke z LMDR je zaradi njihovih posebnih potreb treba vključiti v takšne vrste socialnih treningov30, s katerimi 

se jim omogoči dolgotrajno postopno in izkustveno socialno učenje. 

Matson, Kazdin in Esveldt - Dawson (1980, v prav tam) so izvajali intenzivni socialni trening (dve srečanji 

dnevno v 14 dneh) za enajst- in dvanajstletne fante z LMDR v sopojavljanju z vedenjskimi težavami. Predvsem 

s pristopom igre vlog so pozitivne spremembe dosegli na vseh ciljnih področjih: obrazna ekspresija, 

gestikulacija, očesni kontakt, število izgovorjenih besed, intonacija glasu in besedna vsebina. 

V raziskavi Fajarda in McGourtyja (1983, v prav tam) so se za učinkovito spodbujanje socialnih spretnosti otrok 

z LMDR izkazale socialne igre, pri analizah Haringa in Breena (1992, v prav tam) vrstniška mediacija, pri 

raziskovanju Flemina in Flemina (1982, v prav tam) pa trening reševanja socialnih problemov. 

Vir: (Dekker, Nunn in Koot, 2002, Aman, Pejeaua, Osborne, Rojahn in Handen, 1996, Guralnick in Weinhouse, 1984, Kopp, 

Baker in Brown, 1992, Evans, Salisbury, Palombaro, Berryman in Hollowwod, 1992, Leffert in Siperstein, 1996, Siperstein in 

Bak, 1989, Dykens in Hodapp, 2001, Fidler, Hodapp in Dykens, 2002, Moldavsky, Lev in Lerman-Sagie, 2001, Klein - Tasman 

in Mervis, 2003, Walz in Benson ,2002, Matson, Kazdin in Esveldt – Dawson, 1980, Fajard in McGourty, 1983, Flemin in 

Flemin, 1982, v Sukhadolsky in Butter, 2006). 

Sukhodolsky in Butter (2006) sta torej na osnovi meta analize raziskav na področju socialnih 

kompetenc otrok z LMDR ugotovila: (1) primanjkljaji v socialnih spretnostih otrok z LMDR 

se povečujejo z večanjem motnje v duševnem razvoju, (2) duševne težave, ki se pri otrocih z 

LMDR pogosto sopojavljajo, imajo negativen vpliv na razvoj socialnih spretnosti, (3) 

primanjkljaji v socialnih spretnostih se pri otrocih z LMDR odražajo že v predšolskem in 

osnovnošolskem obdobju, (4) socialne spretnosti otrok z LMDR so povezane z etiologijo 

znižanih intelektualnih sposobnosti in (5) otroke z LMDR je zaradi njihovih PP treba vključiti 

v njim prilagojene socialne treninge. 

                                                 
30 V podpoglavju Kakovost in učinkovitost socialnih treningov za učence z LMDR bom te značilnosti 

predstavila natančneje. Na tem mestu opozorim, da PP teh učencev zahtevajo svojevrstne pristope. 
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Po zgledu avtorjev Sukhodolskyja in Buttera (2006) nadalje oblikujem pregled drugih 

relevantnih raziskav (ter obstoječih dokumentov, ki opredeljujejo vrste in stopnje 

primanjkljajev OPP) s področja socialnih kompetenc otrok z LMDR.  

Namen oblikovane preglednice je podati ključne značilnosti socialnih kompetenc te skupine 

otrok s PP. 

Preglednica 7: Ključne značilnosti socialnih kompetenc otrok z LMDR – pregled raziskav 

KLJUČNE ZNAČILNOSTI SOCIALNIH KOMPETENC OTROK Z LMDR – pregled raziskav 

1. Primanjkljaji v socialnih spretnostih se povečujejo z večanjem motnje v duševnem razvoju 

Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, primanjkljajev in zdravja, MKF31 (2013), navaja področja in kriterije, 

ki opisujejo človeka na štirih ravneh funkcioniranja: (1) telesne funkcije, (2) telesna zgradba, (3) dejavnosti in 

sodelovanje, (4) okoljski dejavniki. Stopnjo učinkovitosti, ki se nanaša na socialno vključenost, določa 

sovplivanje vseh dejavnikov, še posebej pa se izraža na naslednjih področjih: komunikacija, skrb zase, 

medosebne interakcije in odnosi, življenjska področja – predvsem izobraževanje in delo, vključenost v ožjo in 

širšo skupnost (članstvo v društvih, interesnih dejavnostih), odnosi z ožjim in širšim sorodstvom, prijatelji, 

znanci, sovrstniki, sodelavci, vključuje pa tudi socialna stališča in norme ter druge komponente. 

Dokument Kriteriji za opredelitev VSPOMOPP navaja, da se pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju na 

področju socialnih kompetenc kažejo primanjkljaji na naslednjih področjih: govor in komunikacija, skrb zase, 

samostojnost, socialne spretnosti in skrb za lastno varnost. Stopnja primanjkljaja je odvisna od stopnje motnje 

v duševnem razvoju, ki je lahko lažja, zmerna, težja in težka.  

Dokument Kriteriji za opredelitev VSPOMOPP oriše, da imajo otroci z LMDR lažje primanjkljaje na področjih 

socialne vključenosti. Študijo primera je naredila M. Semrud - Clikeman (2007), ko je opazovala 

dvanajstletnega otroka z LMDR. Opazila je, da se fant odziva na ravni sedemletnega otroka, kar je bilo 

najočitnejše pri navezovanju stikov s sošolci in igrah z njimi – težko je na primer igral nogomet, saj še ni zmogel 

metanja in brcanja žoge, in tudi s težavo komuniciral ob tej dejavnosti. Po diagnostičnih kriterijih Ameriškega 

združenja za duševni zaostanek, AZDZ32 (2002, v prav tam), je ocenila, da to sodi med značilnosti otrok, ki jih 

običajno diagnosticiramo (do 18. leta) kot osebe z znižanimi sposobnostmi na področjih skrbi zase in 

komunikacije z ožjim in širšim okoljem. 

2. Duševne težave, ki se pri otrocih z LMDR sopojavljajo, imajo negativen vpliv na razvoj socialnih 

spretnosti 
T. Heiman in M. Margalit (1998) sta v Izraelu na vzorcu 575 učencev z lažjo, zmerno in težko motnjo v 

duševnem razvoju, starih 11–16 let, proučevali njihovo sprejetost med vrstniki. Ugotovili sta, da so učenci z 

motnjo v duševnem razvoju pogosto osamljeni in depresivni, kar otežuje socialno interakcijo in sklepanje 

intimnih prijateljstev.  

B. Ratcliffe, M. Wong, Dossetor in S. Hayes (2015) so v vzorec zajeli 292 otrok z MAS, starih 6–13 let. S 

pomočjo standardiziranih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali starši in učitelji, so ocenjevali njihove socialne 

spretnosti. Rezultati so pokazali, da so se z večjimi duševnimi težavami otrok večali tudi njihovi primanjkljaji 

v socialnih spretnostih, kar kaže na vpliv MAS na raven motnje v duševnem razvoju. 

Tudi slovenska raziskava B. Colnerič in M. Zupančič (2010) je pokazala podobne rezultate. Na vzorcu 156 

staršev otrok z motnjo v duševnem razvoju (v povprečni starosti 7 let) sta pridobili njihova mnenja o tem, s 

katerimi težavami so povezane motnje njihovih otrok. 33,3 % staršev meni, da so duševne motnje njihovih otrok 

povezane s cerebralno paralizo, 12,2 % je izrazilo sum na povezanost motnje z Downovim sindromom, 4,5% 

pa na povezanost z avtizmom.  

Hodapp in E. Dykens (2005) sta ugotovila, da pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ni postavljena le ena 

»psihiatrična diagnoza«, ampak se pri 40 % teh oseb sopojavlja še kakšna druga težava in gre pravzaprav za 

dvojne diagnoze. Znano je, da je diagnosticirano z enojno ali dvojno diagnozo več fantov kot deklet (APA, 

1994, v prav tam). Ni povsem jasno, zakaj pride do teh razlik, vendar lahko govorimo o verjetnih možnostih: 

a) pri fantih se podeduje več kromosomskih napak (Dykens, Hodapp in Finucane, 2000, v prav tam) in b) fantje 

                                                 
31 Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, primanjkljajev in zdravja (angl. International Classification of 

Functioning, Disability and Health). 
32 Ameriško združenje za duševni zaostanek (angl. American Association on Mental Retardation). 
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so bolj dovzetni za prenatalne in natalne poškodbe centralnega živčnega sistema (McLaren in Bryson, 1987, v 

prav tam).  

3. Primanjkljaji v socialnih spretnostih se pri otrocih z LMDR odražajo že v predšolskem in 

osnovnošolskem obdobju 
Baurain in Nader - Grosbois (2012) sta primerjala socialne spretnosti 45 otrok z LMDR s 45 otroki s tipičnim 

razvojem (obe skupini v starosti 3–6 let). Otroci z LMDR niso kazali manj čustev kot otroci s tipičnim razvojem, 

izražali pa so manj socialnega ekstrovertiranega vedenja. Rezultati so opozorili, da se socialna kompetenca obeh 

skupin s starostjo izboljšuje, vendar otroci z LMDR v socialnem razvoju napredujejo počasneje.  

Tudi S. Nijs in B. Maes (2014) sta ugotovili, da imajo mladi z LMDR težave pri dajanju socialnih spodbud. 

Zaključili sta, da ti lažje komunicirajo z osebjem, ki zanje skrbi, kot z vrstniki. Več vrstniških interakcij 

pridobijo s treningom in tehnološko podporo. 

Manjša vrstniška priljubljenost se povezuje s skromnejšimi socialnimi spretnostmi tudi v raziskavi J. Gonso, 

Gottmana in Rasmusssena (1975), v kateri PP otrok niso bile posebej izpostavljene. 

4. Socialne spretnosti otrok z LMDR so povezane z etiologijo znižanih intelektualnih sposobnosti 

Greydanus in H. Pratt (2015) priporočata zgodnjo identifikacijo morebitnih sindromov, na primer Downov, 

Prader-Wiliamov, Fragilni x ali Angelmanov sindrom in drugih motenj, na primer MAS, ter pridobivanje znanj 

o tem, kako se te motnje odražajo v adolescenci. Na primer pri Angelmanovem sindromu je v otroštvu pogosta 

epilepsija, v adolescenci pa smejanje, nekontrolirani izbruhi smeha in ataksična hoja. 

5. Otroke z LMDR je zaradi njihovih posebnih potreb treba vključiti v njim prilagojene socialne 

treninge 

Hosseinkhanzadeh (2014) je na vzorcu 225 učencev z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju v osnovnih 

šolah v Teheranu v Iraku ocenjeval njihove primanjkljaje v socialnih spretnostih s pomočjo mnenj učiteljev in 

staršev. Ugotovil je, da so učenci imeli težave pri organizaciji nalog in pozornosti pri pouku. V primerjavi z 

drugimi področji pa se je upoštevanje reda in pravil izkazalo za močno področje. Po zbranih podatkih je ocenil, 

da je zelo pomembno, da se ugotovijo močna in šibka področja učencev, da se zanje lahko oblikuje učinkovit 

program socialnega učenja. Podobne smernice so podali tudi Aydogan, Yasemin, Klinc in Tepetas (2009, v 

prav tam), Bielecki in Swender (2004, v prav tam), Bildt in drugi (2005, v prav tam) in Kampert in Goreczny 

(2007, v prav tam). 

Rai (2008) je v Indiji izvedel raziskavo, v katero je vključil tri osnovnošolske učence z zmerno do težjo duševno 

motnjo v sopojavljanju z drugimi motnjami (dva učenca z Downovim sindromom in eden z ADHD), stare 8, 9 

in 12 let. Ugotovil je, da imajo težave v osnovnih socialnih spretnostih na področju samostojnosti in da 

potrebujejo mnogo ponazoritev in posnemanja pri socialnem učenju. Z njimi je izvedel socialni trening z 

uporabo video posnetkov, kar se je izkazalo kot učinkovito. 

D. Dagseven Emecen (2011) je naredila primerjavo med dvema pristopoma socialnega učenja za otroke z 

motnjo v duševnem razvoju, in sicer med pristopom direktnega poučevanja in pristopom reševanja problemov. 

Oba pristopa je preizkusila pri dveh udeležencih, starih 11 in 13 let, ki sta bila otroka z LMDR. Rezultati so 

pokazali, da sta udeleženca pri pristopu direktnega poučevanja dosegla boljše rezultate kot pri pristopu 

reševanja problemov. S pristopom direktnega poučevanja sta dosegla pozitivne spremembe na področju 

spretnosti zahvaljevanja in deljenja z drugimi. Pri drugih podobnih raziskavah so z direktnim poučevanjem 

dosegli pozitivne spremembe še na področjih prijaznosti in ustreznega reagiranja na kritiko (Foxx idr., 1984, v 

prav tam), bolj pristnih stikov s sorojenci (Knapczyk, 1989, v prav tam) itd. Pristop reševanja problemov se je 

izkazal za nekoliko učinkovitejšega pri drugem udeležencu raziskave. Avtorica D. Dagseven Emecen (2011) je 

poudarila, da je učinkovitost pristopa odvisna od značilnosti posameznika, na primer koliko utrjevanja 

potrebuje, zato ob dobrem poznavanju posameznikov svetuje uporabo obeh pristopov. Raziskava podaja 

smernice, da se je pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju treba osredotočiti na individualne značilnosti 

otrok in ne na tipične značilnosti določene diagnostične skupine. 

Greydanus in H. Pratt (2015) menita, da mladi z LMDR in nekateri z do zmerno motnjo v duševnem razvoju 

zmorejo doseči skoraj popolnoma samostojno življenje ob delnem usmerjanju in spodbujanju podporne osebe. 

Zaradi večje življenjske samostojnosti in hkrati težav v čustveni samoregulaciji lahko hitreje zapadejo pod vpliv 

vrstnikov z delinkventnimi nagnjenji, postanejo žrtve fizičnih, spolnih ali psihičnih zlorab, ne zmorejo dovolj 

hitro predvidevati dogodkov ali pa na provokacijo hitro čustveno odreagirajo. Pogosto lahko postanejo 

depresivni, suicidalni, zlorabljajo razne substance ali opustijo šolanje. Avtorja (prav tam) svetujeta, naj se jim 

v mladosti omogoči prosocialno učenje, da se naučijo te primanjkljaje premagovati. 
 

Vir: MKF (2013), Kriteriji za opredelitev VSPOMOPP, M. Semrud - Clikeman (2007), T. Heiman in M. Margalit (1998), B. 

Ratcliffe, M. Wong, Dossetor in S. Hayes (2015), B. Colnerič in M. Zupančič (2010), Hodapp in E. Dykens (2005), Baurain in 

Nader – Grosbois (2012), S. Nijs in B. Maes (2014), J. Gonso, Gottman in Rasmussen (1975), Greydanus in H. Pratt (2015), 

Hosseinkhanzadeh (2014), Rai (2008), D. Dagsvegen Emecen (2011). 
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Sklepne ugotovitve 

Pregled raziskav v preglednici 7 kaže na enake izsledke kot meta analiza raziskav 

Sukhadolskyja in Buttera (2006) v preglednici 6. Na tej osnovi oblikujem sklepne ugotovitve: 

 Za učence z LMDR je značilno, da se njihove duševne težave odražajo v socialnem 

funkcioniranju. Raven njihovega duševnega primanjkljaja je blaga, zato imajo blage 

primanjkljaje na naslednjih področjih: govor in komunikacija, skrb zase, 

samostojnost, socialne spretnosti in skrb za lastno varnost. Dosežejo lahko skoraj 

popolnoma samostojno življenje ob delnem spodbujanju in usmerjanju podporne 

osebe. 

 Učenci z LMDR s pridruženimi duševnimi motnjami ali težavami (MAS, ADHD, 

osamljenost, depresija in anksioznost) imajo več primanjkljajev v socialnih 

spretnostih kot učenci z LMDR brez njih. Težje vstopajo v socialne interakcije z 

vrstniki in s težavo sklepajo intimna prijateljstva. 

 Učenci z LMDR v socialnem razvoju napredujejo počasneje kot njihovi vrstniki s 

tipičnim razvojem. Zaostanek se najpogosteje odraža v tem, da dajejo manj socialnih 

pobud, kot jih prejemajo, težko vzpostavljajo očesni stik, v nejasnih situacijah s 

težavo razumejo namere drugega, so šibkejši na področju samoregulacije čustev in 

metakognicije, hitreje zapadejo pod neprimeren vpliv vrstnikov in dosežejo nizko 

raven vrstniške priljubljenosti. 

 Socialne spretnosti otrok in mladih z LMDR so povezane z etiologijo znižanih 

intelektualnih sposobnosti. Na primer pri Angelmanovem sindromu so v adolescenci 

značilni nekontrolirani izbruhi smeha, pri Williamovem sindromu pa je opazna 

povečana družabnost. 

 Zaradi opisanih značilnosti otrok z LMDR se pri oblikovanju socialnih treningov ne 

moremo osredotočati le na njihove splošne in tipične lastnosti. Treba je proučiti 

njihove individualne značilnosti v socialnem funkcioniranju, a tudi močna področja. 

Učinkoviti socialni treningi vključujejo mnogo ponazoritev, modeliranja oziroma 

posnemanja, socialnih iger in drugih prilagojenih pristopov. 
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3.5.3 Posebnosti socialnega učenja otrok z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju 

Za spodbujanje socialnih spretnosti učencev z LMDR veljajo nekatere posebnosti, ki sem jih 

nakazala v prejšnjem podpoglavju, natančneje jih orišem s pomočjo raziskav v nadaljevanju. 

a) Pri socialnem učenju otrok z motnjami v duševnem razvoju imajo pomembno 

vlogo starši, učitelji, vodstvo šole in strokovnjaki različnih disciplin. 

E. Esgin Gunder, P. Piştav Akmeşe in A. Mutlu (2012) so v vzorec raziskave vključile 43 

otrok z duševnimi motnjami, starih 7–15 let, iz mesta Manisa v Turčiji. Ugotovile so, da so 

učenci dosegali pozitivne spremembe v socialnem razvoju, kadar so učitelji z informacijami in 

znanjem opolnomočili njihove starše, jih ozavestili o značilnostih otrokovega razvoja in jim 

nudili dovolj opore. M. Semrud - Clikeman (2007) doda, da lahko starši z otroki vadijo naučeno 

doma, predstavljajo model pravilnega vedenja in otrokovo izboljšano vedenje nagradijo. 

H. M. H. Sigstad (2018) je izvedla polstrukturirane intervjuje z devetimi učitelji specialnimi 

pedagogi, ki poučujejo otroke z LMDR v nižji srednji šoli (ustreza zadnji triadi osnovne šole v 

slovenskem sistemu33) na Norveškem. Izsledki kažejo, da učitelji s pohvalami in pozitivnim 

psihosocialnim vzdušjem opogumljajo učence k izboljšanju socialnih spretnosti in spodbujajo 

prijateljske odnose med vrstniki. Pri tem jim je v veliko pomoč vodstvo šole, če takšno 

delovanje podpira. 

Farell (2008) doda, da je zaradi različnih strokovnjakov in vzgojiteljev, ki so vključeni v 

delo z otrokom z LMDR, potrebno mnogo timskega usklajevanja ciljev oziroma 

interdisciplinarnega sodelovanja. Pri težje vodljivih učencih je treba v tim vključiti 

psihoterapevte.  

b) Učenci z LMDR potrebujejo IP, ki med drugim vključuje prilagojene metode 

spodbujanja socialnih spretnosti. 

Farell (2008) utemelji, da je potrebno dobro poznavanje vsakega posameznega učenca z 

LMDR (tudi morebitno sopojavljanje duševnih težav), da se zanj pripravi načrt pomoči oziroma 

IP. Ta naj vključuje prilagojeno metodiko spodbujanja socialnih spretnosti (spodbujanje 

alternativnih čutnih kanalov, kognitivna vedenjska terapija, socialni trening, trening 

uravnavanja jeze) in priporočila: znižati pričakovanja zaradi zaostanka v socialnem razvoju, 

delo v majhnih skupinah, upočasniti tempo učenja, čim bolj konkretizirati učne vsebine, 

                                                 
33 Lastna opomba. 
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podajati kratka in jasna navodila ter vaje, omogočiti posnemanje ustreznega vedenja in okrepiti 

(nagraditi) ustrezno vedenje. Ob pripravi načrta je treba prisluhniti mnenju učenca, da 

spoznamo njegov pogled na težave, a tudi vire moči. Slednjemu pritrjuje S. H. Spence (2003) 

in doda, da je s pomočjo pogovora z otrokom mogoče spoznati in upoštevati njegove interese 

in pri socialnem učenju uporabiti primere iz njegovega vsakdanjika. 

c) Učenci z LMDR potrebujejo sprejemajoče, povezovalno, a tudi k avtonomiji 

spodbujajoče okolje. 

K. L. Bierman (2004) je opazovala otroke z LMDR, ki so jih zavrnili vrstniki, in ugotovila, 

da niso imeli zadovoljenih psiholoških potreb po povezanosti, avtonomiji in občutju 

kompetentnosti. Predlaga oblikovanje sprejemajočega, povezovalnega, a tudi k avtonomiji 

spodbujajočega učnega okolja. To dosežemo tako, da razvijamo prijateljsko in emocionalno 

toplo okolje, učence povezujemo s skupnimi željami, potrebami in cilji, zanje pripravimo 

sodelovalne naloge, jim omogočimo fizični stik preko različnih iger in drugih nalog, se nanje 

obračamo osebno (z imenom, očesnim stikom), do njih gojimo pozitivna pričakovanja in 

pohvalimo pozitivne spremembe. Da bi jim omogočili več avtonomije, je treba ignorirati 

majhne kršitve, se vzdržati nepotrebnih prepovedi, uporabiti mehki, nevtralni ton glasu pri 

reševanju njihovih konfliktov in vzgojno ukrepati odločno, a spoštljivo. 

Opara (2005) pritrjuje, da je treba učence z LMDR nenehno motivirati, jim omogočiti 

priložnosti za uspeh, jih podpirati, opogumljati in korektno pohvaliti. Na ta način se bo njihova 

samopodoba okrepila. P. Sims (2004) se s tem strinja in dodaja, da učitelj lahko pripomore k 

samozavesti učenca tudi tako, da mu pomaga izbrati njemu najprimernejši učni stil (avditivni, 

vizualni, kinestetični). F. Fletcher - Campbell (2005) je enakega mnenja in poudari, da takšne 

oblike podpor in strokovnjake, ki to tematiko raziskovalno nadgrajujejo, potrebujejo vse 

skupine otrok, ki so izpostavljeni dejavnikom tveganja, ne samo otroci z LMDR. 

d) Učinkovitost socialnega učenja otrok z LMDR podprejo zgledi ustreznega 

vedenja, aktivne in življenjske dejavnosti ter tehnološki pripomočki. 

Hall, Meyer in Rose (2012, v Al Hazmi in Che Ahmad, 2018) menijo, da je treba za otroke 

z LMDR klasične knjige in branje zamenjati za bolj aktivne in življenjske dejavnosti. Watson 

in Tinsley (2013, v prav tam) opozarjata, da morajo šole pridobivati dovolj sredstev za 

tehnološke pripomočke, ki pripomorejo k boljši motivaciji in učinkovitosti specialnega 

izobraževanja.  
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Sklepne ugotovitve 

Posebnosti socialnega učenja učencev z motnjami v duševnem razvoju, zlasti otrok z LMDR, 

so: 

a) Pri socialnem učenju otrok z motnjami v duševnem razvoju imajo pomembno vlogo 

starši, učitelji, vodstvo šole in strokovnjaki različnih disciplin. Skupaj tvorijo tim, 

ki evalvira in usklajuje cilje za čim boljši napredek otroka. 

b) Učenci z LMDR potrebujejo IP, ki med drugim vključuje prilagojene metode 

spodbujanja socialnih spretnosti, priporočila za premagovanje primanjkljajev, 

otrokovo mnenje, njegove interese in vire moči. 

c) Učencem z LMDR je treba omogočiti sprejemajoče, povezovalno, a tudi k 

avtonomiji spodbujajoče okolje. Na ta način se izboljšajo njihovi občutki 

samoregulacije in lastne vrednosti. 

d) Učinkovitost socialnega učenja otrok z LMDR podprejo zgledi ustreznega vedenja, 

aktivne in življenjske dejavnosti in tehnološki pripomočki. 

3.5.4 Učinkovitost in kakovost socialnih treningov otrok s 

težavami v duševnem razvoju 

V nadaljevanju predstavim raziskave, ki so preverjale učinkovitost in kakovost socialnih 

treningov za: (I.) učence z LMDR, (II.) otroke z MAS, (III.) otroke z ADHD in (IV.) otroke z 

vedenjskimi težavami. 

V akcijski raziskavi te disertacije so bile navedene motnje ali težave najpogosteje pridružene 

motnji v duševnem razvoju, ki jo je otrok imel diagnosticirano. Raziskave le redko preverjajo 

kakovost socialnih treningov otrok s pridruženimi duševnimi težavami, zato povežem raziskave 

ločenih skupin v skupne sklepne ugotovitve. 

I. Raziskave, ki so preverjale učinkovitost in kakovost socialnih treningov za 

učence z LMDR. 

A. Jularić (2018) je izvedla socialni trening z dvema skupinama učencev z LMDR, ki 

obiskujejo šesti razred osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Izpeljala je deset 

srečanj (enkrat tedensko po eno uro), v katere je vključevala interaktivne igre in diskusije. 

Pozitivne spremembe so se pokazale v razrednih medosebnih odnosih in dobrem počutju 

razredničark in učencev. Avtorica (prav tam) je ugotovila, da se socialne spretnosti razvijajo 
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počasi in zahtevajo mnogo utrjevanja, zato strokovnjakom predlaga dolgotrajne socialne 

treninge in mnogo vključevanja staršev. 

T. Lajmsner in A. Okorn (2015) sta socialni trening izvedli v šestem razredu OŠPP s 

sedmimi učenci z motnjo v duševnem razvoju, starimi 12–14 let. Trening sta izvedli med 

šolskim letom v obsegu 21 delavnic. Uporabili sta mnogo ponazoril in prikazov praktičnih 

primerov, socialnih iger, risanja, iger vlog, zgodb in zabave. Rezultati so pokazali, da je 

mladostnike k sodelovanju najbolj pritegnila igra vlog, težave pa so imeli s pozornostjo in 

koncentracijo ter prenosom usvojenih socialnih spretnosti v vsakdanje situacije. Kot dober 

urejevalec motečega vedenja se je izkazalo nagrajevanje/kaznovanje. Raziskava je dokazala, da 

je socialni trening učinkovita metoda spodbujanja socialnih spretnosti mladostnikov z motnjo 

v duševnem razvoju na naslednjih področjih: primerno izražanje in razumevanje čustev, 

komuniciranje, reševanje konfliktov, vedenje, pozitivno samovrednotenje, ustrezna 

samokontrola in razumevanje medsebojnih odnosov. Avtorici (prav tam) svoje ugotovitve 

primerjata in potrjujeta s podobnimi rezultati drugih avtorjev, na primer Reporta (2002, v prav 

tam), Alavija idr. (2013, v prav tam) in Hassaneina (2013, v prav tam). 

O'Handley, Ford, Radley, K. A. Helbig in J. K. Wimberly (2016) so preverili učinkovitost 

socialnega treninga, v katerega so bili vključeni štirje mladostniki z LMDR, stari 16 let. 

Program je trajal tri tedne (dvakrat tedensko) in je med drugim vseboval video prikaze socialnih 

spretnosti. Pri vseh mladostnikih se je pokazal napredek v izražanju potreb in želja, pogovoru 

in čakanju na vrsto. Avtorji (prav tam) predlagajo, da bi bilo treba preveriti tudi prenos v 

socialne situacije zunaj socialnih treningov oziroma v širšem kontekstu. 

Musavimoghadam in Nasrallahi (2015) sta izvedla socialni trening za reševanje problemov 

v Ilamu v Iranu. V eksperimentalno skupino sta vključila 10 otrok z LMDR, ki so bili učenci 

od 1. do 5. razreda posebne osnovne šole. Srečanja so potekala dvakrat tedensko v obdobju 

dveh tednov, skupno pet srečanj. Po socialnem treningu so učenci pokazali izjemno izboljšanje 

veščine reševanja problemov. Avtorja (prav tam) podata smernice, da je treba gradivo za 

socialni trening čim bolj prilagoditi in vključiti čim več primerov v praksi. Ko učenci naučeno 

vadijo v spontanih življenjskih situacijah, pa naj učitelji pristopijo in pomagajo z usmeritvami.  

G. Tinney, J. Forde, L. Hone, L. Flanagan, M. Smith (2015) so izvajali socialni trening s 120 

odraslimi z LMDR na Irskem. Ugotovili so, da osebe z LMDR tudi v odrasli dobi potrebujejo 

mnogo vizualne podpore in pogovora, da se naučijo primernega vedenja. Trening z odraslimi z 

LMDR izpostavljam zaradi njegove posebnosti, saj je trajal 5 let. Avtorji (prav tam) pojasnijo, 

da je dolgotrajnost treninga najbolj prispevala k izboljšanju socialnih spretnosti na področju 
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prepoznavanja nevarnih življenjskih situacij. Drugi zelo pomemben dejavnik k učinkovitosti je 

bila osebam prilagojena metodika dela. 

II. Raziskava, ki je preverjala učinkovitost in kakovost socialnih treningov za 

otroke z MAS. 

A. Deckers, Muris, Roelofs in Arntz (2016) so ugotavljali učinkovitost socialnega treninga 

pri 52 otrocih z MAS, starih 8–12 let. Socialni trening so izvajali enkrat tedensko v obsegu treh 

mesecev. Učenci in starši so prejeli delovni učbenik z vsebinami treninga in domačimi 

nalogami. Vsak otrok je imel zastavljene individualne cilje, vendar v okviru spretnosti 

pogovora, vključevanja v skupino, postavljanja mej in ravnanja v primeru ustrahovanja. 

Srečanja so potekala v ustaljeni obliki in redu: (1) dobrodošlica in povzetek dnevne vsebine, 

(2) osebni pogledi udeležencev na tematiko prejšnjega tedna, (3) razprava o domačih nalogah 

prejšnjega tedna, (4) podaja naslova nove vsebine in navodil s konkretnimi koraki za izvedbo, 

(5) vaja nove spretnosti z igro vlog med udeleženci, (6) podaja nove domače naloge za prihodnji 

teden. Rezultati so pokazali, da je socialni trening pri otrocih z MAS izredno učinkovit; tudi 

sledilna študija tri mesece po raziskavi je še vedno kazala na pozitiven napredek. Avtorji (prav 

tam) podajajo smernice, da naj bodo socialni treningi za otroke z MAS čim bolj strukturirani, 

podprti z vizualno podporo in konkretnimi navodili.  

III. Raziskava, ki je preverjala učinkovitost in kakovost socialnih treningov za 

otroke z ADHD. 

A. Y. Mikami, S. Smit in Khalis (2017) pravijo, da klasični socialni trening za otroke z 

ADHD ni učinkovit. Predlagajo, da naj te učence bolj spodbujamo in nagrajujemo pozitivne 

spremembe v konkretnih vsakodnevnih situacijah kot otroke z drugimi težavami, saj tako 

pridemo do večjih učinkov. Prav tako je treba ozaveščati vrstnike otrok z ADHD, da jih ti bolj 

sprejemajo in jim dajo možnosti, da vedenje izboljšajo. Nekateri vrstniki so lahko tudi v vlogi 

tutorjev ali svetovalcem otrokom z ADHD, kar jim olajša vzpostavljanje prijateljstev in 

sprejemanje s strani vrstnikov. 

IV. Raziskave, ki so preverjale učinkovitost in kakovost socialnih treningov za 

otroke z vedenjskimi težavami. 

Maag (2005) meni, da je za učence z vedenjskimi težavami značilno, da se težko priučijo 

struktur in reda, zato potrebujejo dolgotrajno socialno učenje, kot je to sistemsko urejeno za 

učenje akademskih dosežkov. Raziskave kažejo, da se pri teh učencih kaže zelo majhna 

učinkovitost socialnega treninga. Na primer Rutherford in Nelson (1988, v prav tam) sta 

pregledala 5300 vedenjskih programov in ugotovila, da so se pozitivne spremembe pokazale 
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pri manj kot 1 % programov. Pomanjkljivosti teh treningov so bile v tem, da ni bilo zadosti 

timskega sodelovanja in strukturiranega učenja. 

Hagen, M. Vierbuchen, Hillenbrand in Hennemann (2016) so v raziskavo vključili 74 mladih 

z LMDR s pridruženimi vedenjskimi težavami. Po socialnem treningu se je na področju vedenja 

pri mladostnikih pokazal majhen do srednje velik napredek. Avtorji (prav tam) menijo, da je za 

učinkovitost socialnega treninga pomembno, da so njihovi vodje dovolj usposobljeni za 

tovrstno izvajanje. 

M. I. Geller, Wildman, Kelly in Laughlin (1980) so izvedi študijo primera mladostnice z 

LMDR, ki je bila v socialni trening vključena zaradi težav v medosebnih odnosih. Rezultati 

kažejo, da je mladostnica s pomočjo socialnega treninga izboljšala samoopazovanje in 

odzivanje na pripombe drugih. Da bi socialne spretnosti še bolj utrdili, so v njenem šolskem 

okolju nadaljevali okrepitve prosocialnega vedenja. Ta primer opozori, da je socialni trening 

pri mladih z LMDR in blažjimi oblikami vedenjskih težav lahko učinkovit. 

Sklepne ugotovitve 

Raziskave povežem v smernice za izvajanje socialnih treningov za otroke z LMDR s 

pridruženimi motnjami MAS, ADHD in vedenjskimi težavami: 

 Socialni treningi naj bodo dolgotrajni, z mnogo vključevanja staršev in s prilagojeno 

metodiko dela. 

 Vključujejo naj vizualno podporo, prikaze praktičnih primerov, socialne igre, igre vlog, 

risanje, zgodbe, zabavo, primerno nagrajevanje/kaznovanje, prilagojeno učno gradivo 

in pogovor.  

 Pri otrocih s primanjkljaji MAS je treba opozoriti na strukturiranost socialnega treninga 

in konkretna navodila. 

 Za otroke s težavami ADHD je učinkovito mnogo spodbujanja in nagrajevanja 

pozitivnih sprememb v konkretnih vsakodnevnih situacijah in ozaveščanje njihovih 

vrstnikov, da jih ti bolj sprejemajo. 

 V spontanih življenjskih situacijah naj otrokom pomagajo učitelji z usmeritvami. 

 Še posebej za otroke z vedenjskimi težavami je pomembno timsko sodelovanje, 

strukturirano učenje in usposobljenost vodij socialnih treningov. 

Raziskave so izkazale, da je socialni trening učinkovita metoda spodbujanja socialnih 

spretnosti za otroke z LMDR, MAS, ADHD in blagimi oblikami vedenjskih težav. Pri težjih 

oblikah vedenjskih težav socialni treningi niso bili učinkoviti v zadostni meri, ker niso 

vsebovali dovolj strukturiranega učenja in timskega sodelovanja. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE 

OSNOVNI TEORETSKI KONCEPTI PRVIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV V 

DRUŽINI KOT PRIMARNEM SOCIALNEM PROSTORU 

Socializacija je nadrejen pojem vzgoji, vendar sta oba procesa vplivanja na posameznika 

tudi v medsebojnem prepletanju oziroma tvorita drug drugega. AR te doktorske disertacije je 

narejena v šoli – vzgoja in izobraževanje v te procese vstopa sekundarno v okviru vzgojno-

izobraževalnih ustanov in ima veliko moč vplivanja na posameznika in družbo. Apple (2013) 

učitelje usmerja k dejavni, raziskovalni in mentorski vlogi učencem, da bi lahko spreminjali 

družbo, katere sestavni del smo vsi. Da bi lažje razumeli učence, pa se moramo poglobiti v prvi 

socialni prostor, ki je družina kot osnovna celica družbe. 

V primarnem družinskem polju se oblikujejo prve socialne interakcije, ki so temeljne za 

celostni in predvsem socialno-čustveni razvoj. Družine so dandanes izpostavljene hitrim 

spremembam in dinamičnosti vsakodnevnega življenja. Izvzete niso niti družine z OPP, ki se 

srečujejo s še večjimi izzivi organizacije vsakodnevnih obveznosti ob hkratnem iskanju 

ravnovesja v različnih segmentih bivanja. Tudi družine z drugimi izzivi, težavami ali problemi 

(na primer depresijami, ločitvami, boleznimi) se srečujejo s podobnimi vprašanji in 

uresničevanjem naloge oblikovanja celostne skrbi, varnosti in spodbujanja razvoja svojih otrok. 

Koncept rezilientnosti (Walsh, 2008) ter koncept življenjske odpornosti in prožnosti 

(Kiswarday, 2014) pomenita sposobnost družin, da se po nepredvidenem dogodku ali 

življenjski situaciji psihično »vrnejo« v prvotno pozitivno stanje ali celo iz problemov 

oblikujejo življenjski uspeh in večjo moč, kot so jo imele prej. Družina je osnovni prostor 

socialnega učenja tudi zato, ker se v njej odvijajo prva vplivanja, ki med drugim izvirajo iz 

razlik med družinskimi člani (na primer psihološke značilnosti posameznikov, vrstni red 

rojstva, spol, starost). Sodobne raziskave, na primer T. Kavčič (2005), potrjujejo, da 

socializacija med starši in otroki poteka dvosmerno. 

G. Čačinovič - Vogrinčič (1998) predstavi psihodinamske procese v družini, ki jih razlagajo 

predstavniki psihoanalitične paradigme: izpostavijo težnjo družine, da oblikuje in ohranja 

psihološko identiteto in stabilnost vedenja (Ackermann, 1958, v prav tam), pripravlja pogoje za 

zdrav razvoj otroka (Lidz, 1963, v prav tam), omogoča spremenljive vloge otroka, ki služijo 

obrambnim mehanizmom (Richter, 1969, v prav tam), daje premostljivo delegacijo otroku, ko 

se od družinskih vezi osvobaja (Stierlin, 1978, v prav tam), in vzpostavlja pogoje za delovno 

raven družine, ki omogoča soočenje s stvarnostjo (Bion, 1983, v prav tam). Družino lahko 
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razumemo tudi skozi koncept poznavanja nebesedne komunikacije in metakomunikacije 

(Watzlawick, 1981, Mertens, 1974, v prav tam) ter ravnanja s časom, prostorom in energijo 

(Kanton in Lehr, 1975, v prav tam). Kempler (1993) v svojem pristopu »izkustvene družinske 

terapije« poudarja, da je prav dobra komunikacija zdravilo za družino, saj spodbuja ozaveščanje 

procesov, ki se v družini dogajajo. Predstavi model komunikacije s klientom in tako prek 

izkustva podaja smernice. Na osnovi njegove izkustvene sistemske teorije Bouwkamp in S. 

Bouwkamp (2014) predlagata, naj bomo strokovni delavci z družinami iskreni in osebni, a ne 

zasebni. Prav tako ločita stile navezanosti v družini: varno, preokupirano, plašljivo, odklonilno, 

ambivalentno, nevarno navezanost in motnjo navezanosti. Po L. S. Benjamin (1993, v prav tam) 

povzameta dvanajst temeljnih komplementarnih vedenjskih vzorcev med starši in otroki (na 

primer popustljiv starš – impulziven, jezen otrok, razumevajoč starš – odprt, igriv otrok), pri 

katerih je možnih več kombinacij med stili. Za družino in strokovnjake je pomembno, da znajo 

odkrivati in ozaveščati ta in druga sporočila med družinskimi člani, da se prepreči ali ublaži 

razvoj psihopatologije in neuravnovešenih vedenj, ki begajo otroka. Pomembnost poznavanja 

delovanja družinskega sistema oziroma razumevanja vzorca in izkustva komunikacije med 

družinskimi člani poudarja tudi A. Kobolt (2001), ki izhaja iz teoretskih podlag humanistične 

etološke teorije (Thevarthen, 1982, v prav tam), raziskovanj v psihiatriji, razvojne psihologije 

(na primer Borke, 1971, v prav tam), teorije socialnega učenja in emancipatornega pedagoškega 

pristopa. Prepoznavanje, koliko je lahko družina stabilna ter hkrati spremenljiva in fleksibilna, 

nam nalaga tudi sistemska teorija (Kanton in Lehr, 1976, v Poljšak Škraban, 2002). 

Po Van der Berghu (1993, str. 178, v Kobolt, 2001) je treba upoštevati kvalitativne stopnje 

v razvoju interakcije med otroki in starši, ki naj bi jo starši obvladali upoštevaje otrokovo 

starost. Komunikacijska drža staršev naj bi sledila naslednjim stopnjam: (1) iniciativa in 

sprejetje iniciative (0–6 let), (2) izmenjava v skupini (od 6 let naprej), (3) diskusija (12 let in 

več) in (4) reševanje konfliktov (16 let in več). Poznavanje tega nam pomaga razumeti odnose 

v družini in možne rešitve interakcij; pri OPP je treba upoštevati njihove razvojne stopnje in 

mentalno starost. 

V celostni koncept bio-psiho-socialnega razumevanja družine kot prvega postavljam 

Rollandov (1987) konceptualni delovni okvir razumevanja družine skozi perspektivo kronične 

bolezni, družinskega življenjskega cikla in posameznika v njem (kako se sooča z lastnim 

razvojem in družinskimi izzivi). Kot drugo po S. Campbell (2000) predstavljam teorijo 

ravnotežja med službo in družino. Obe teoriji povezujeta čas in vsakodnevne dogodke, ki so po 

eni strani predvidljivi, pa vendar lahko frustracijski. Družine z OPP lahko po obeh teorijah 
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razumemo v luči njihovega soočanja tako s PP otroka kot s tipičnimi prehodi znotraj 

življenjskih obdobij. 

 

DRUŽINE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V POSTMODERNEM ČASU IN 

KOMPLEKSNOST RANLJIVOSTI 

Značilnost sodobnih družin je, da so na novo definirane, ženske v njih lažje in enakopravneje 

dostopajo do zaposlitvenih možnosti in načrtujejo družino. G. Čačinovič - Vogrinčič (1998) 

med drugim opazi, da dogovarjanje in skupno iskanje rešitev kljub vsej demokratizaciji 

odnosov v družinah ni v navadi, A. Švab (2010) pa, da prihaja do nove definicije starševstva, 

ki je utemeljeno po socialnih in ne le bioloških vlogah, da se pojavlja nov način skupnega 

življenja, na primer sobivanje partnerjev tudi po rojstvu otrok idr. Pleck (2000, v Pisco Costa, 

2013) ugotavlja povezavo med postmodernim časom in tradicijami, saj družine iščejo 

priložnosti za zabave in srečanja, da vzdržujejo stike (uporabljajo tudi moderno tehnologijo). 

Kompleksnost ranljivosti nekaterih družin je odvisna od družinskega, kulturnega in 

družbenega konteksta (Feetham in Deatrick, 2002) ter od družinskih individualnih posebnosti 

(Bauer in Wiezorek, 2016). Pri nekaterih posegih v delo z družinami (na primer Bauer in 

Wiezorek, 2016) se lahko »rana« (občutek krivde ali kakšni drugi občutki prikrajšanosti) celo 

poveča in tako pridemo do paradoksalnih in nasprotnih učinkov. Številni avtorji, med drugimi 

tudi N. Turnšek (2016), strokovnjake spodbujajo, da s temi družinami sodelujejo senzibilno, s 

pozitivno držo, jim prisluhnejo in se prilagodijo njihovim zmožnostim (na primer uporabi 

jezika, dostopu do šole).  

Po Madsenu (2007) družine z OPP in tudi druge družine z raznolikimi težavami 

poimenujemo »družine s številnimi stresi«. Po Daunceyju (2016) je v nekaterih državah, na 

primer Walesu in Škotski, uveljavljen termin »otroci z dodatnimi potrebami«. Za namene 

opozarjanja na katerekoli otroke, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb, pa se v novejše vire 

umešča tudi termin »dodatne podporne potrebe« (Scottish Government, 2010). 

Že s samimi opredelitvami pokažemo, kakšno je naše stališče do vseh posameznikov s 

težavami ali primanjkljaji. Kot strokovnjaki se moramo zavedati lastne vloge v odgovornosti, 

angažiranosti in uporabi posebnih pristopov zanje; na primer po U. Lochs (2016) je treba uvesti 

multigeneracijski pristop (se ukvarjati tako z otroki kot s starši in drugimi družinskimi člani), 

po Thierschu (1995, v Lena, 2016) pa posameznika razumeti v življenjskem kontekstu.  

Za namen ugotavljanja, kako se starši in sorojenci soočajo s PP otroka in kakšna je kakovost 

njihovega življenja na splošno, sem analizirala ugotovitve raziskav K. Strohm (2002), S. 
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Gruden (2004), A. Trtnik (2007), G. Gantar (2009), P. Restoux (2010), N. Sagadin (2013), U. 

Sreš (2014), M. Petrič (2016), T. Skerlep (2016) ter M. Schmidt Krajnc in K. Seršen (2017). 

Kljub nekaterim podobnim rezultatom raziskav ne moremo z gotovostjo napovedati 

čustvenega stanja družinskih članov, saj je to odvisno od percepcije in razumevanja dogodkov 

vsakega posameznika v njegovi specifični interakciji z okoljem. Vseeno je pomembno, da kot 

strokovnjaki nekatere ključne možne elemente dogajanja v družinah z OPP poznamo in 

razumemo, zato jih še enkrat strnjeno in pregledno predstavljam: 

 starši so čustveno in fizično obremenjeni zaradi skrbi za OPP; 

 nekateri starši v procesu sprejemanja ostanejo na eni točki čustvovanja (na primer 

zanikanje, občutek krivde) in ne pride do sprejetja oziroma sprijaznjenja s situacijo; 

 na družino z OPP moramo gledati celostno, tudi z vidika sorojencev, ki so pogosto 

spregledani; 

 družini z OPP moramo ponuditi dovolj informacij in podpore; 

 družino z OPP je treba jemati resno in ne površinsko – treba ji je prisluhniti in 

omogočiti, da je v procesih pomoči slišana; 

 novejše raziskave navajajo več pozitivnih izidov družin z OPP, saj zanje obstaja več 

oblik podpor, bolje sta urejeni zakonodaja in dostopnost do informacij, več se o njih 

govori tudi v medijih. 

 

PREDŠOLSKO OBDOBJE KOT PRVI PREHOD V SEKUNDARNI PROSTOR 

SOCIALNEGA UČENJA IN ZGODNJE MOŽNOSTI PODPOR 

Prvi vstop v institucionalno vzgojo in izobraževanje izvajajo starši in sodelavci vrtca. OPP 

imajo zakonsko zagotovljene enake možnosti kot drugi otroci, da se razvijejo njihovi potenciali, 

vendar je treba urediti postopek pridobitve dodatne strokovne pomoči na ZRSŠ, vrtcu pa 

sporočiti vse že oblikovane ocene, opredelitve oziroma diagnoze. Na učinkovito sodelovanje 

med vrtcem in družino vplivajo poleg medsebojnega dobrega poznavanja in usklajevanja tudi 

pozitivna stališča staršev in vzgojiteljev do OPP. Pri podpori staršem ob tem prehodu se lahko 

učinkovito poslužujemo moderne tehnologije. Tako so na primer B. A. Walsh, G. Romo in H. 

Jeon (2018) v svoji pilotni študiji pripravile videe za podporo staršem pri pripravah njihovih 

otrok na prehod v vrtec. 

Bela knjiga (2011) med drugim podaja smernice za poimenovanje OPP v predšolskem 

obdobju: a) za otroke v starosti do 3 let otroci s pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja 

in b) a otroke od treh do 6 let otroci s slepoto in slabovidnostjo, otroci z gluhoto in naglušnostjo, 

otroci z gibalno oviranostjo, otroci z dolgotrajno boleznijo, otroci z motnjami v duševnem 
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razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami. ZUOPP-1 (2011) teh smernic še ne upošteva, saj je 

v njem prisotno enotno opredeljevanje predšolskih in šolskih otrok. 

Analizirala sem prehode OPP, ki so jih raziskali avtorji U. Poslek (2015), M. Utroša (2006), 

L. Selič (2015), S. Špindler (2013) in D. Logar (2010). Na podlagi raziskav povzemam 

smernice za nadaljnje še učinkovitejše prehode: 

 vzgojiteljicam bi bilo treba nuditi več izobraževanja o OPP in vrtcu nuditi več možnosti 

za specializirane didaktične in druge pripomočke (Poslek, 2015); 

 izrednega pomena je timsko sodelovanje med starši, vzgojitelji in strokovnjaki za 

dodatno strokovno pomoč v obliki sprotne izmenjave informacij in timskih sestankov 

(Utroša, 2006); 

 pri vključitvi slepega otroka je treba izvesti prilagoditve pri vseh dejavnostih, se dodatno 

izobraževati, prebirati strokovno literaturo, se povezovati s strokovnjaki zunaj in znotraj 

institucije, drugim staršem v oddelku brez stigme predstaviti PP vključenega otroka idr. 

(Selič, 2015); 

 za dobro vključitev otroka z MAS, je poleg že naštetih smernic prej navedenih avtoric, 

potrebna fleksibilnost, pristnost, toplina, odločnost in razumevanje (Špindler, 2013); 

 postopek za dodatno strokovno pomoč naj se sproži čim prej, da vzgojiteljice niso 

preobremenjene; študijski program za vzgojiteljice naj vsebuje več predmetov za 

poznavanje OPP (Logar, 2010). 

Zgodnje možnosti podpor so tiste oblike pomoči in podpore OPP, ki mu omogočajo čim 

boljšo integracijo v skupino vrtca na osnovi spodbujanja njegovega celostnega razvoja. Ta 

tematika je v Sloveniji aktualna, saj smo na prehodu izboljšanja aktualnega stanja razpršenih 

oblik pomoči.  

V nadaljevanju povzemam ugotovitve in smernice B. Globačnik (2012), M. Jakič Brezočnik, 

P. Šoln Vrbinc in K. Švalj (2017), S. Macura Milovanović idr. (2014) ter E. Novljan (2004): 

 optimalna zgodnja obravnava OPP naj zajema takojšnjo pomoč, ko je zaznana posebna 

potreba pri otroku, naj se začne doma v družinskem okolju in nadaljuje v vrtcu ter naj 

bo podana dovolj dolgo in pogosto (dve uri na teden) (Globačnik, 2012); 

 zgodnja obravnava, v kateri so službe dobro usposobljene in med seboj povezane, je 

ključna pri razvoju inkluzivne in kohezivne družbe; pozornost je treba nameniti tudi 

podpori ogroženim otrokom, ki še nimajo razvojnih zaostankov; na področju zgodnje 

obravnave so zelo dejavne nevladne organizacije in ponekod tudi lokalne skupnosti, kot 
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nova pomoč (po odločbi ZRSŠ) pa so poleg dodatne strokovne pomoči dodane še ure 

svetovalnih storitev (Jakič Brezočnik idr., 2017); 

 ogrožene niso le skupine OPP, temveč tudi romski otroci, otroci iz etničnih in jezikovnih 

manjšin ter otroci s podeželskega območja; zgodnje obdobje daje osnovo v znanju in 

socialnem vključevanju za vsa nadaljnja obdobja, zato je treba pomoči izboljšati 

(Macura Milovanović idr., 2014); 

 v Sloveniji je zgodnja obravnava za zdaj urejena v okviru sistematskih pregledov žensk 

v rodnem obdobju, presejalnih testov za ugotavljanje nepravilnosti, organiziranih 

ambulant in oddelkov za rizično in patološko nosečnost, šol za starše, pregledov pediatra 

takoj ob rojstvu, sistematskih pregledov, dispanzerjev za duševno zdravje, usmeritve v 

prilagojene programe za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo, vključitve v 

razvojne oddelke rednih vrtcev ali v predšolske oddelke v zavodih za vzgojo in 

izobraževanje OPP, logopedskih in surdopedagoških storitev, mobilnih služb za otroke 

z motnjo v duševnem razvoju idr. (Globačnik, 2012); 

 z začetkom uporabe ZOPOPP (2017) se bodo odpravile pomanjkljivosti v zgodnji 

obravnavi, in sicer po principih celostnosti, usmerjenosti v družino, transdisciplinarnosti 

in širjenja mreže otroku (Novljan, 2004). 

 

ŠOLA JE SEKUNDARNI PROSTOR SOCIALNEGA UČENJA ZA VSE UČENCE 

Šola je institucija, ki izobražuje in vzgaja otroke in mladostnike. S tem določa zaposlitvene 

možnosti, na katerih temeljita posameznikov družbeni položaj ter ne nazadnje njegova 

identiteta in samopodoba. V njej delujejo skupne in družbene vrednote – etični okviri, znotraj 

katerih vsaka šola avtonomno izrazi svojo vzgojno strukturo še z vzgojnimi načrti. V današnji 

družbi je otrok slišan in vrednoten, tako se tudi v šoli vzgoja in izobraževanje osredotočata na 

razumevanje otrokovih vzgibov in vključevanje vseh otrok, tudi OPP. 

Šola je tudi socialni prostor, kjer se učenci učijo pravil obnašanja, sprejemanja elementov 

kulture (iste ali različne od tiste, v kateri so bivali prej), preizkušajo svoje vloge v različnih 

socialnih mrežah in se na različna dogajanja čustveno odzivajo, se srečujejo s skrbmi, strahovi 

ipd. Šola jim pri tem obvladovanju lahko pomaga z raznovrstnimi oblikami podpor in s pristopi 

čustvenega in socialnega učenja. 

Pri sodelovanju s starši je ključno, da načrtno oblikujemo načine sodelovanja in 

vzpostavljamo tako imenovane partnerske programe. Pri tem naj bo vključena tudi lokalna in 

širša skupnost glede na potrebe otrok in staršev (na primer šola napoti starše k drugim 

strokovnjakom širše skupnosti). Za starše oblikujmo poleg rednih govorilnih ur, domačega 
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učenja in roditeljskih sestankov tudi druge načine vključevanja, na primer vključitev pri 

ekskurzijah, krožkih, dnevih dejavnosti, lahko pa tudi posebne oblike srečanj (na primer skupne 

bralne urice, ki sta jih M. Kolar in A. Kušar (2009) izvedli kot program »Branje in pogovor« 

ter se je izkazal kot dobra spodbuda pri motivaciji za šolo in krepitvi medosebnih odnosov). 

Ogrožajoči dejavniki pri sodelovanju staršev in šole so tako lahko nezainteresiranost ali 

neznanje šole na eni ter zapletene družinske razmere (med najpogostejše težave spadajo 

agresivnost in anksioznost, poklicna neuspešnost staršev, zloraba alkohola, konfliktnost družine 

v okolju, kaotična vzgoja), ki lahko vplivajo na vedenjske težave otrok, na drugi strani. 

Podrobneje o tem v delu, kjer je govora o značilnostih družin z veliko stresnimi dejavniki. Drugi 

ogrožajoči dejavniki so še na primer preobremenjenost staršev zaradi zaposlitve, zavračanje 

sodelovanja s šolo, slabša usposobljenost učitelja za komuniciranje in sodelovanje s starši, 

prepričanja v svoj prav, nenehno kritiziranje otroka, zapletenost sporočil. 

Varovalni ali podporni dejavniki pri sodelovanju s starši pa so na primer starši, ki otrokom 

posvečajo več časa, so do njih bolj čustveno odprti, imajo raznolike povezave s socialnim 

okoljem in učitelji, ki si želijo medosebnega komuniciranja, so občutljivi za stiske staršev in 

otrok, znajo trezno presoditi krizne situacije in celostno predstaviti otroka staršem (z dobrimi 

in slabimi lastnostmi). 

Dobro sodelovanje šole s starši prinaša številne prednosti in koristi za vse udeležene akterje, 

in sicer za: 

a) otroka – na primer boljše učne rezultate, samodisciplino, višjo motivacijo za šolo; 

b) starše – na primer bolj zaupajo v svojo starševsko vlogo, se počutijo bolje;  

c) učitelje – na primer so bolj poklicno zadovoljni in tudi bolj cenijo svoje kolege; 

d) ravnatelje – bolj poglobljeno poznajo družine in jih zato lažje razumejo in bolj 

spoštujejo njihove sposobnosti;  

e) lokalno in širšo skupnost – šola predstavlja prostor, kjer starši in učenci niso le klienti, 

temveč soudeleženi v procesu šolskega vsakdana, kar prinaša zadovoljstvo in občutek 

uspeha tudi na lokalni in širši ravni. 

V šolskem prostoru zaznavamo inkluzivne naravnanosti šol, pri čemer je pomembno, da 

ponudimo humano pedagoško delovanje, ki pomeni, da ne prepoznamo le OPP, temveč 

pripoznamo tudi njihovo identiteto (ponudimo pogoje, na primer varnost, pomoč, podporo). 

Raziskave kažejo, da je na tem področju še vedno premalo narejeno (Pretnar, 2012; Macura - 

Milivojević in Peček, 2012; Mekič, 2013; Štefanič, 2016; Arzenšek Krajačič, 2016), saj bi 

potrebovali izboljšanje zakonodaje, spremljevalce za OPP, dodatna znanja učiteljev, boljšo 

pretočnost informacij med strokovnjaki, vrtcem in šolo itd. Za sledenje pripoznanja OPP 
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izpostavljam velik pomen samopredstavitve učencev s PP, na kar je opozorila že M. Peček 

(1999) – šele ko slišimo in razumemo njihove zgodbe, lahko preidemo v pravo 

individualizacijo. 

Raziskave o stališčih vseh vpletenih in raziskave, ki so se usmerile v razbiranje izkušenj 

otrok s PP, njihovih staršev in učiteljev ter svetovalnih delavcev, ki jih spremljajo na poti 

šolanja, sporočajo, da:  

1) se pri vključitvi OPP v redne osnovne šole ti počutijo dobro, vendar nimajo pristnih 

medvrstniških odnosov, učitelji pa imajo z njimi poleg šibkega znanja več dela (Arzenšek 

Krajačič, 2016); 

2) so na Slovaškem v primerjavi s Slovenijo učitelji bolj pozitivno naklonjeni otrokom s 

ČVM ter z motnjami v duševnem razvoju, v večji meri menijo, da so pri njih usmeritve 

OPP ustrezne ter da je najboljši način šolanja za OPP v OŠPP in da so bistveno večkrat 

obveščeni o vstopu OPP v razred (Pretnar, 2012);  

3) je glede na pravkar omenjeno raziskavo na Slovaškem boljša pretočnost informacij o 

OPP med strokovnjaki samimi ter med vrtcem in šolo, pri čemer slovenski učitelji med 

drugimi skupnimi razlogi s slovaškimi kolegi (na primer pomanjkanje časa) izpostavljajo 

še pomanjkanje člena, ki bi povezal vse vključene strokovnjake (Pretnar, 2012); 

4) tako slovenski kot slovaški učitelji menijo, da je zunanja segregacija OPP boljša od 

notranje, in so torej mnenja, da je za OPP boljša vključitev v prilagojene programe 

(Pretnar, 2012); tudi starši otrok brez posebnih potreb in starši otrok z lažjo duševno 

motnjo so enakega prepričanja, saj menijo, da trenutni šolski sistem OPP ne omogoča 

uspešnega šolanja v osnovnih šolah (Štefanič, 2016); 

5) slovenski učitelji menijo, da imajo boljše materialne, prostorske in finančne pogoje za 

delo kot njihovi kolegi na Slovaškem (Pretnar, 2012); 

6) večina prihodnjih učiteljev (študentov) ne podpira inkluzije vseh občutljivih skupin 

učencev (Macura - Milovanović in Peček, 2012); 

7) učitelji v času inkluzivno naravnanih šol niso dovolj naklonjeni raznolikosti učencev 

(Lesar, 2007); 

8) bi se za uspešnejšo inkluzijo moralo še veliko spremeniti, na primer določeni normativi, 

standardi znanja, učni načrti, miselnost vseh vpletenih in celo naroda, zakonodaja, prav 

tako bi bilo treba uvesti spremljevalce za OPP (Mekiš, 2013); 

9) so učenci z LMDR, ki so vključeni v redne osnovne šole, pogosto opredeljeni kot učenci 

s PPPU ali učenci z več motnjami; zanje je značilno, da so pogosto neuspešni, nimajo 
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pozitivne samopodobe in samozavesti, temveč učne, vedenjske in zdravstvene težave 

(Štefanič, 2016). 

Po S. Štefanič (2016) in M. Bratož (2004, v prav tam) lahko podam nekaj ključnih 

argumentov v prid inkluziji: starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v redno osnovno 

šolo in tudi otrok se počuti manj drugačnega, pridobiva različne socialne izkušnje in več 

možnosti za doseganje višje stopnje šolanja. Avtorici pa navajata tudi argumente proti inkluziji: 

OŠPP imajo boljšo kadrovsko zasedbo, kakovostnejše izobraževanje ter tudi specialne in 

socialne pedagoge, ki so za delo s takimi učenci najbolj usposobljeni. 

V Sloveniji je na osnovi ZUOPP-1 (2011) vključevanje OPP v šolo omogočeno prek 

vzgojno-izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 

če ne pride do vključitve v redno osnovno šolo, je možna preusmeritev v prilagojene in posebne 

programe, ki so: prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, PPNIS, PPVI za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter 

drugi posebni in vzgojni programi. 

 

NASTAJANJE IN OBLIKOVANJE ČUSTVOVANJA IN SOCIALNEGA VEDENJA  

Socialno vedenje nastaja v socialnih interakcijah in je odvisno od mnogih dejavnikov znotraj 

nas samih (na primer naši cilji, vrednote, potrebe in motivi, pa tudi genetska osnova), v okolju 

(na primer, kdo je za nas »model« oziroma oseba, od katerega se učimo in ga posnemamo) in 

v interakciji med obema (integrativni pogled). Najbolj celostno razumevanje oblikovanja 

socialnega vedenja opišeta Beauchamp in Anderson (2010), ki sta zasnovala razvojni bio-psiho-

socialni model »SOCIAL«, ki v celoto povezuje študije nevrodimenzije, področje možganov, 

psihološko in socialno dimenzijo. Socialne disfunkcije se lahko s teh vidikov pojavljajo kot 

neodvisna entiteta (bolezen, motnja), lahko pa tudi kot posledica drugih pogojev (sekundarni 

nastanek zaradi stigme ali omejitev v socialni participaciji). Lahko se kažejo v vedenjskih 

problemih (na primer vedenjske motnje), psiholoških stiskah (na primer depresije) ali 

kognitivnih okvarah, kar je razvidno iz razvojnega in nevrološkega stanja posameznika. 

Socialni problemi se najbolj pokažejo v kontekstu deviantnega vedenja; študije so pokazale, da 

imajo otroci z zmanjšanimi socialnimi spretnostmi večje tveganje, da se podajo v kriminalna 

dejanja v adolescenci in odraslosti (prav tam). 

S širšega razumevanja socialnega vedenja izhaja tudi, da medsebojno vplivamo drug na 

drugega. V tem oziru upoštevamo značilnosti ene in druge osebe ter po Backmannu (1979, v 

Ule, 1994) nadalje socialni kontekst, ki predstavlja zadolžitve obeh oseb, njuna pričakovanja, 

socialne norme, značilnosti same socialne situacije itd. Po Rotu (1988) za vplivanje ne gre le 
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takrat, ko potekajo interakcije, temveč tudi takrat, ko med posamezniki ni neposrednih 

interakcij. Takšno obliko vplivanja imenujemo socialna facilitacija, ki se kaže v tem, da 

posamezniki v skupini nimajo skupne naloge ali dejavnosti, delajo vsak svojo nalogo in/ali so 

pasivni opazovalci drug drugega.  

Čeprav se socialnega vedenja učimo od vsakega posameznika, s katerim smo v 

intenzivnejših stikih (še posebej v primarnih odnosih v družini), za mlade, ki so vključeni v AR 

v tej doktorski disertaciji, izpostavljam in podrobneje raziskujem vpliv vrstniške skupine. 

Vrstniki so pomembni v vseh življenjskih obdobjih (Reitz, Zimmermann, Kutemann, Specht in 

Neyer, 2014), a najmočnejši vpliv se dogaja v obdobju otroštva in adolescence (Harris, 1995, v 

Reitz idr., 2014; Lynch in Simpson, 2010), ko se skozi različne dejavnosti in igre učijo 

komunikacije, igre vlog, sodelovanja, socialnih interakcij, empatije, upoštevanja dogovorjenih 

pravil, sodelovanja pri odločanju o menjavi igre ali drugih dejavnosti v razredu itd. Zelo 

pomembna je tudi medsebojna sprejetost med vrstniki, ki vpliva na identiteto in samopodobo 

mladostnika. 

V času množičnih medijev in digitalne dobe se kot starši in vzgojitelji soočamo z vplivom 

medijev na otroke in mladostnike. Ker so mediji in računalniki otrokom na razpolago, jim je 

treba privzgajati kritičen odnos do različnih informacij in vsebin, kar je pomembna socialna 

spretnost (na primer naučiti se omejiti čas za medije in računalnik ter dovolj časa posvetiti 

osebnim odnosom). 

Socialno vedenje in socialne spretnosti posameznika umeščamo torej v kontekste vzgoje 

(Lešnik, 1974), socialnih sistemov (Bronfenbrenner, 1979, v Papalia, Olds in Feldman, 2003) 

in socialnih odnosov (Settersten, 2015). Poleg tega na posameznikovo spreminjanje vpliva 

življenjski potek oziroma življenjska obdobja. Čeprav je človekovo življenje »ena sama celota« 

(Ramovš, 2014), je kontinuiran proces (Rus, 2004). Po Ramovšu (2014) so v vseh kulturah 

poznana tri glavna življenjska obdobja: mladost, srednja leta in starost. V tej doktorski 

disertaciji so učenci v obdobju mladosti, v katerem dozorevajo telesne, duševne, duhovne, 

socialne, razvojne in bivanjske zmožnosti z namenom, da posameznik zaživi samostojno 

življenje v skupnosti. Po E. Eriksonu (prav tam) to pomeni, da so mladi v puberteti, v kateri se 

soočajo z glavno nalogo oblikovanja identitete (v primeru, če se to ne zgodi, nastane razpršena 

identiteta). 

V kontekst socialnega vedenja spadajo tudi čustva, ki so reakcija na stimulusno situacijo 

(Milivojević, 2008). Navedeni avtor je podal tudi razumevanje čustev z opisom modela KER, 

v katerem si krožno sledijo: stimulusna situacija, percepcija (zaznavanje stimulusne situacije), 

apercepcija (pripisovanje pomena dražljaju), valorizacija (pripisovanje pomembnosti 
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dražljaju), emocionalna reakcija, težnja k dejanju, mišljenje (mentalna operacija) in akcija. V 

to krožno reakcijo se vplete tudi mentalna predstava, ki je odvisna še od drugih dražljajev, na 

primer psihogenih (spomin, domišljija), simboličnih (besede, govor) in asociativnih (asociacija 

na drugo mentalno predstavo, ki sproži mentalno zanko) (prav tam). Po nekaterih tradicionalnih 

avtorjih (na primer Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2013) se kompleksnejša čustva razvijejo 

postopoma skozi posameznikov razvoj. Milivojević (2008) pa zagovarja tezo, da se skozi razvoj 

spreminja le razumevanje čustev oziroma kognitivna ocena dražljaja, ki se skozi razvoj 

posameznika »diferencira«. 

Čustveni in socialni razvoj sta prepletena in mnogi avtorji uporabljajo besedno zvezo 

socialno-čustveni razvoj. Do 6. leta starosti se otrok nauči »uporabljati popoln pribor za 

hranjenje, čistiti svoje čevlje, iti sam ven, v soseščino, lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja, 

ima najljubšega prijatelja, kaže zaščitniško vedenje do mlajših otrok, spoštuje pravila igre z 

vrstniki, prepoznava lastne občutke jeze, sreče, ljubezni in razočaranja, situacijo lahko opazuje 

tudi z vidika druge osebe, ima realistične strahove in strahove pred nadnaravnimi bitji, ima 

sposobnost za sodelovanje in skupinske dejavnosti« (Ivić, Novak, Atanacković in Ašković, 

2002, v Kokot, 2016, str. 36). Z vstopom v šolo, torej v obdobju srednjega in poznega otroštva, 

začne načrtno iskati vrstnike (Smrtnik Vitulić, 2013), ki mu zadovoljijo potrebe po pripadnosti 

in pomagajo razviti pojem samopodobe (Papalia idr., 2003). Po Harrisu (1998, v Zupančič in 

Svetina, 2004) in H. Smrtnik Vitulić (2013) se v mladostništvu odnosi med prijatelji stopnjujejo 

v intenzivne interakcije, drug drugega izbirajo glede na podobna prepričanja, stališča, interese, 

osebnostne značilnosti in izobrazbene cilje. 

V ospredju perspektive, ki sem jo zavzela skozi proces izvedbe akcijskega raziskovanja, so 

v proces vključeni učenci. Obiskujejo, kot je že bilo navedeno, prilagojeni učno-vzgojni 

program in imajo kompleksne težave; mnogokrat se ob LMDR sopojavljajo še motnja 

hiperaktivnosti, ČVT, MAS itd. Odstopanja od tipičnega socialno-čustvenega razvoja se pri teh 

mladih lahko odkrijejo že zelo zgodaj, vzporedno z odkrivanjem prej naštetih diagnoz in 

opredelitev. Povezava z diagnozami pa ni nujna, saj se lahko trudi otroci s tipičnim razvojem 

vsaj kdaj pa kdaj soočajo z nemirom, depresijo, jezo, agresijo ipd. Po Simeonssonu in 

Rosenthalu (2001, v Kodrič, 2010) ločimo razvojno motnjo na posameznem ali na več razvojnih 

področjih ali pa razvojni zaostanek, ki pomeni zaostajanje za pričakovanim razvojem glede na 

povprečje referenčne skupine vrstnikov. Za učence prilagojenega programa lahko torej rečemo, 

da imajo razvojni zaostanek, kar vpliva na njihovo funkcioniranje na socialno-čustvenem 

področju. Nekateri izmed njih živijo tudi v nespodbudnih socialnih okoljih, kar lahko privede 

do dodatne razvojne motnje ali razvojni zaostanek poglobi. 
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PRISTOPI SPODBUJANJA SOCIALNIH SPRETNOSTI 

Najbolj celostni in strukturiran pristop spodbujanja socialnih spretnosti je socialni trening, 

ki lahko vključuje še druge pristope. Te opredelim kot dodatne medije, ki prispevajo k 

socialnemu razvoju, na primer pomoč z umetnostjo, svetovalni pogovor, interakcije z asistenco 

živali in e-gradiva. 

Socialni trening se je prvotno razvil za skupine telesno prizadetih oseb, duševno motenih 

oseb in mladoletnih ter odraslih storilcev kaznivih dejanj, kasneje pa se je razširil še na druga 

socialnopedagoška področja (Dekleva, 1999; Metelko Lisec, 2004). Raziskave potrjujejo 

njegovo učinkovitost za spodbujanje socialnih spretnosti pri otrocih z MAS (Deckers, Muris, 

Roelofs in Arntz, 2016), pri mladostnikih s splošnimi zmernimi učnimi težavami (Cornish in 

Ross, 2004), pri mladih, ki so jih vrstniki zavračali (Ikporupko, 2015), pri učencih prilagojenega 

šolskega programa (Lajmsner in Okorn, 2015), učencih s PPPU (Obid, 2015) itd. 

Mnogo dejavnosti, ki sem jih uporabila v AR, predstavljeni v empiričnem delu doktorske 

disertacije, spada v skupino pristopa pomoči z umetnostjo; na primer likovne dejavnosti, 

dramatizacija, glasbene dejavnosti, plesno-gibalne dejavnosti in besedna umetnost. Največ sem 

se posluževala dramatizacije in likovnega izražanja, predstavim pa vse obstoječe, saj se pri 

pomoči z umetnostjo uporablja celoten spekter umetniških medijev.  

Raziskave potrjujejo, da je pomoč z umetnostjo zelo pomembna pri spodbujanju socialnega 

razvoja. Tako na primer Rosal (1993, v Lee in Liu, 2016) dokazuje, da to velja za srednješolce 

z vedenjskimi težavami. E. Jazici (2017) pri predšolskih otrocih navaja spodbujanje doživljanja 

in druge pozitivne vplive pri uporabi doživljajske pedagogike (Kranjčan, 1999). Nekatere 

raziskave so se osredotočale zgolj na eno izmed področij pomoči z umetnostjo. Na primer 

Losinski, J. Hughey in Maag (2016) so med vsebine šolskega pouka vključevali likovne 

dejavnosti in dokazali pozitivni učinek na otroke s težavami na vedenjskem področju, Peljhan 

in Vidgar (2015) pa kot učinkovit pripomoček za spodbujanje občutka uspeha, zabave, 

sproščanja in razvoj samozavesti svetujeta uporabo fotoaparata in fotografiranje. Zelo 

kompleksna je tudi vloga dramatizacije, v katero uvrščamo igre vlog, uporabo lutk in socialne 

igre. Igre vlog se lahko razvijajo od spontane igre vlog do prave gledališke predstave (na primer 

Wrentschur, 2008), pri vseh načinih pa gre za prispevek k osebnemu razvoju, gradnji identitete, 

izboljšanju socialnih kompetenc, empatije itd. Največkrat sem v AR uporabila lutke, ki so se 

tudi v drugih raziskavah pokazale za učinkovite. H. Ivon in Sindik (2011) sta ugotovila, da so 

predšolski otroci tiste skupine, v kateri je vzgojiteljica pogosteje uporabljala lutko, pokazali več 

prosocialnega vedenja. Moore in A. Andreson (2010) sta po uporabi lutke opazila napredek pri 

otrocih z avtizmom. K dramatizaciji lahko prištevamo tudi socialne igre, ki so pri otrocih zelo 
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priljubljene, čeprav zanje hkrati predstavljajo kar velik izziv, saj se morajo ravnati po pravilih 

in navodilih, ki jih posamezna igra zahteva. D. Plummer (2008) v socialnih igrah izpostavlja 

netekmovalnost, učenje čustvene prožnosti in razvijanje občutkov samoučinkovitosti. A. Žižak 

(2009) poudari pomen interaktivnosti in vzpostavljanja odnosov, ki jih socialne igre 

omogočajo. Osebno sem jih uporabila kot eksperiment (2014), ki je spodbujal pogovor o 

občutenjih, kar je eden izmed ciljev njihove uporabe. Na področje pomoči z umetnostjo 

umeščamo tudi glasbene dejavnosti, plesno-gibalne dejavnosti in besedno umetnost. Tako kot 

pri drugih področjih umetnosti tudi pri naštetih najdemo raziskave, ki kažejo na pomemben 

prispevek socialnih iger k razvoju socialnih spretnosti. M. Zanjkovič (2012) nakazala 

učinkovitost glasbeno-didaktičnih iger na afektivnem področju razvoja učencev z LMDR. N. 

Erdeš (2017) je uporabila plesne delavnice pri deklici s težavami na intelektualnem in 

motoričnem področju, T. Klobučar (2011) pa je sestavila seznam socialnih pravljic za področja, 

ki jih vsebuje učni načrt specialnopedagoške dejavnosti SOU. 

Kot pristop spodbujanja socialnih spretnosti sem izbrala tudi svetovalni pogovor, saj sem ga 

skozi AR uporabila v sodelovanju z vsemi vključenimi (učenci, njihovimi starši, sodelavci). 

Tudi razredniki in učitelji v razredu za reševanje vedenjske problematike uporabljajo svetovalni 

pogovor. Mnogi avtorji podajajo smernice, kako naj bo svetovalni pogovor dovolj učinkovit, 

da bo deloval v smeri rešitve problema in se bo razlikoval od običajnega pogovora. Tako Winer 

in Halgin (2016) izpostavita pomen dimenzije prostora in časa, da se lahko posameznik odpre 

in pove svoje misli in stiske, A. Margaritoiu (2014) pa meni, da je izrednega pomena, če 

svetovalni delavec vzpostavlja situacije ali programe, v katerih starši svetujejo drug drugemu 

ali učitelji pridobijo svetovalne veščine. Ocenjujem, da v postmoderni dobi svetovalni delavci 

vstopamo v svetovanje kot soustvarjalci zgodb, upoštevamo soudeleženost klientov, ki so 

pravzaprav eksperti za svoja življenja, in podpiramo ter mobiliziramo njihove sposobnosti, 

talente, znanje in vire (Čačinovič - Vogrinčič, 2000). 

V empiričnem delu doktorske disertacije nisem uporabila interakcije z živalmi, vendar 

menim, da je to metodo dobro vključiti v spodbujanje socialnih spretnosti, če so dane ustrezne 

možnosti. Avtorji so dokazali velik prispevek stika z živalmi k spodbujanju socialno-

čustvenega razvoja. Tako je na primer J. Lamut (2017) pokazala na učinkovitost psihoterapije 

s konji in T. Božič (2014) na pozitivne učinke interakcije s psom. Nekateri drugi viri so 

izpostavili tudi pozitiven vpliv interakcije z delfini (na primer Pavlides, 2008). 

Ker v doktorski disertaciji opozorim na negativen vpliv prevelikega konzumiranja medijev 

in računalnika, ki v postmoderni dobi vstopa v odraščanje, je prav, da računalnik in IKT 

izpostavim tudi kot učinkovit pristop, če ju uporabimo kot didaktični pripomoček. Čeprav 



 

161 

uporabnik pred računalnikom ni v dejavni hkratni socialni interakciji (razen v situacijah, ko je 

komunikacija neposredna, na primer prek Skypa), delo z računalnikom omogoča napake in 

poskuse brez socialnih posledic. Gre za raziskave, ki so pokazale, da je možno z različnimi 

programi in aplikacijami ustvariti tutorje, ki dajejo namige, kako pravilno odreagirati v opisani 

socialni situaciji, programi zmorejo celo »prebrati« geste na obrazu in nagovarjajo k pravi izbiri 

čustvovanja. Takšne eksperimente sta preizkusila Clancy (1996, v Parsons in Mitchell, 2002) 

in Trepagnier (1999, v Parsons in Mitchell, 2002). V nekoliko manj kompleksnih oblikah lahko 

IKT uporabimo v obliki orodij, da se OPP lažje znajdejo v socialnih situacijah, si na primer 

lažje zapomnijo telefonske številke ali predstavljajo opisane razlage ali predavanja. Lahko se 

izdelajo tudi e-gradiva s pomočjo primernih programov. Nekateri izmed njih so na spletu 

brezplačni in omogočajo tudi učencem prilagojenega programa uporabo računalnika, ki jih 

motivira, jim predstavi nekatere socialne teme, ki jih dopolnjujejo po svoji izbiri. Nekaj 

podobnega sem ustvarila tudi sama (2012), ko sem izdelala e-gradiva »Čustva«, »Družina«, 

»Potek življenja« ipd. 

 

PRIMERI PROGRAMOV SOCIALNEGA UČENJA 

 Programi socialnega učenja so lahko sestavljeni iz enega glavnega pristopa za spodbujanje 

socialnih spretnosti (na primer gibalno-plesne delavnice, likovne dejavnosti, socialne pravljice) 

ali pa pristope med seboj kombiniramo, dopolnjujemo ali preprosto sledimo razvoju 

skupinskega dodajanja in program sproti, tudi glede na interese udeleženih, dopolnjujemo, 

spreminjamo.  

SOU v OŠPPNIS temelji na učnem načrtu B. Caf, J. Gramc in M. Šah Štrok (spletni vir). 

Prilagojenega posebnim potrebam otrok sem uporabila v AR pričujoče doktorske disertacije.  

Predmetnik PPNIS vključuje SOU od prvega do šestega razreda po eno uro na teden (v 

šolskem letu se skupno izvede povprečno 35 ur). Avtorice (prav tam) poudarjajo, da je socialno 

učenje vpleteno v celotno delovanje šole in je izvedba dejavnosti v programu SOU le dopolnilo. 

V programu se načrtno spodbujajo ustreznejše sporazumevanje, posredovanje želja, potreb in 

pričakovanj, upoštevanje pravil, učenje pogajanja, ustrezno reševanje konfliktov, medsebojno 

spoštovanje, sprejemanje različnosti in ustvarjanje sodelovalnih odnosov. Dejavnost SOU je 

opisana po triletjih, kar pomeni, da si mora vsak učitelj sam za posamezne razrede pripraviti 

letno pripravo.  

Izpostavljam poglavitni cilj poučevanja v vsakem triletju: 

̶ v prvem triletju učenci ozaveščajo vedenje o svojem lastnem telesu, da bi spoznali, kako 

se lahko z njim uspešno izražajo;  
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̶ v drugem triletju učence spodbujamo k prepoznavanju lastnih čustev in vživljanju v 

čustva drugih ljudi; 

̶ v tretjem triletju s socialnimi interakcijami ustvarjamo ugodno socialno klimo, v kateri 

spodbujamo medsebojno zaupanje, samozavest in spoštovanje. 

Cilji programa SOU so opisani še za tretje triletje, čeprav učenci takrat te dejavnosti nimajo 

na urniku. Pomembno je, da učitelji pri predmetih na urniku te cilje poznajo in jih uresničujejo 

pri vseh dejavnostih na šoli. 

Kot drugi primer socialnega učenja sem izbrala programa »Moji prijatelji« (Barrett, 2014a, 

v Kozina, 2016) in »Prijatelji za vedno« (Barrett, 2014b, v Kozina, 2016). A. Kozina (2016) ju 

je uporabila v svoji raziskavi leta 2016 pri četrtošolcih in osmošolcih ter ugotovila njuno 

izjemno učinkovitost za zmanjšanje anksioznosti in agresivnosti. Vsak izmed omenjenih 

programov obsega 10 delavnic, ki so naravnane k prijateljskim odnosom oziroma načinom, 

kako takšne odnose doseči. Na primer treba je prepoznavati čustva pri sebi in drugih, razvijati 

empatijo, spreminjati škodljive misli v koristne, ohranjati primerno držo samozavesti. Avtorica 

(prav tam) je uporabljena programa ali podobne programe socialnega učenja predlagala za 

spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok v vseh šolah po Sloveniji.  

Kot tretji primer izpostavim humanistični pristop do otrok z duševnimi motnjami v dijaškem 

domu v Vilni (Litva) (Nirje, 1969, v Vaicekauskiene, 2008). Pristop je celosten, usmerjen v 

pravice otrok (na primer pravica do normalnega življenja ne glede na motnje, pravica do 

življenja v skupnosti z eno ali nekaj osebami), omogočanje različnih dejavnosti (na primer 

komunikacijske dejavnosti, učenje, gibanje v okolju) in udeležbo (na primer pri skrbi zase, 

socialnih odnosih, ekonomskih zadevah). 

V AR, ki je predstavljena v nadaljevanju, torej v empiričnem delu doktorske disertacije, sem 

se najbolj naslonila na učni načrt SOU, druga dva programa sta mi pomenila zgled celostnega 

in strukturiranega poučevanja z upoštevanjem pravic, dejavnosti in udeležbe mladih. 

 

SOCIALNE SPRETNOSTI OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Za prikaz področja socialnih spretnosti sem poiskala terminološko podobne izraze, kot so: 

življenjske veščine, socialne veščine, osebna in medosebna inteligenca ter socialne 

kompetence. Ugotovila sem, da so navedeni termini med seboj podobni. Vsakega izmed njih 

lahko umestimo v polje prosocialnega vedenja oziroma takšnih sposobnosti posameznika, ki 

mu omogočajo dobro vključevanje v socialno okolje in odnose z drugimi ter prepoznavanje 

čustev pri sebi in drugih. Iz opisov različnih avtorjev je mogoče razbrati, da termin »socialna 

kompetenca« povzema sposobnosti posameznika na opisanih področjih. 
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PP otrok z motnjami v duševnem razvoju so različne glede na stopnjo intelektualnih 

sposobnosti oziroma motnje v duševnem razvoju. Raven duševnega primanjkljaja pri otrocih z 

LMDR je blaga, zato imajo blage primanjkljaje na naslednjih področjih: govor in komunikacija, 

skrb zase, samostojnost, socialne spretnosti in skrb za lastno varnost. V socialnem razvoju 

napredujejo počasneje kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem. Zaostanek se najpogosteje 

odraža v tem, da dajejo manj socialnih pobud, kot jih prejemajo, težko vzpostavljajo očesni 

stik, v nejasnih situacijah s težavo razumejo namere drugega, so šibkejši na področju 

samoregulacije čustev in metakognicije, hitreje zapadejo pod neprimeren vpliv vrstnikov in 

dosežejo nizko raven vrstniške priljubljenosti. Socialni primanjkljaji so povezani z etiologijo 

znižanih intelektualnih sposobnosti, na primer pri Williamovem sindromu je v adolescenci 

opazna povečana družabnost. Raziskave kažejo, da je sicer možno poiskati splošne in tipične 

značilnosti teh učencev, vendar je treba proučiti izražanje le-teh pri vsakem posamezniku 

posebej in upoštevati družinske razmere in kulturno ozadje družin. Dejavniki tveganja za 

nastanek ali razvoj motnje so lahko: revščina, brezposelnost, duševne težave staršev, kulturne 

raznolikosti ipd. Kot varovalni dejavniki pa delujejo dobre socialne spodbude, splošna 

vsestranska skrb za otroka in odpornost ob izzivih v družini, strokovna in osebna angažiranost 

strokovnjakov, ki nudijo pomoč in timsko sodelovanje vseh, ki vzgajajo, izobražujejo ali 

drugače spremljajo otrokov razvoj.  

Učencem z motnjami v duševnem razvoju, s poudarkom na učencih z LMDR, pripadajo še 

druge posebnosti socialnega učenja. Potrebujejo IP, ki med drugim vključuje prilagojene 

metode spodbujanja socialnih spretnosti, priporočila za premagovanje primanjkljajev, otrokovo 

mnenje, njegove interese in vire moči. Omogočiti jim je treba sprejemajoče, povezovalno, a 

tudi k avtonomiji spodbujajoče okolje, tehnološke pripomočke, aktivne in življenjske 

dejavnosti ter zglede ustreznega vedenja. 

Učenci z LMDR, ki imajo pridružene druge težave ali motnje (MAS, ADHD, osamljenost, 

depresija in anksioznost), imajo številnejše PP in več primanjkljajev v socialnih spretnostih kot 

učenci z LMDR brez dodatnih težav. Praviloma imajo več težav pri vstopanju v socialne 

interakcije in pri sklepanju intimnih prijateljstev. Posebej mladostniki s primanjkljaji MAS 

morajo vložiti več truda pri upoštevanju strukture dejavnosti in reda, mladi s težavami ADHD 

pa pri motivaciji za nadaljevanje dejavnosti. 

Študije o kakovosti in učinkovitosti socialnih treningov za otroke z LMDR (na primer 

Jularič, 2018) so pokazale, da so treningi učinkovita metoda za spodbujanje socialnih spretnosti. 

Tudi raziskave na področju motenj, ki se sopojavljajo (MAS, ADHD), so pokazale podobne 

zaključke (na primer Mikami, Smit in Khalis, 2017), vendar so pri teh otrocih pozitivne 



 

164 

spremembe manjše in težje dosegljive. Otroci z LMDR imajo v primerjavi z otroki z MAS in 

ADHD boljše možnosti samoregulacije čustev in metakognicije. V kompleksnih socialnih 

situacijah znajo poiskati pomoč in so lažje vodljivi.  

Smernice za kakovostno in učinkovito izvajanje socialnih treningov za otroke z LMDR s 

pridruženimi motnjami MAS, ADHD in vedenjskimi težavami so naslednje: 

 Socialni treningi naj bodo dolgotrajni, z mnogo vključevanja staršev in s prilagojeno 

metodiko dela. 

 Vključujejo naj vizualno podporo, prikaze praktičnih primerov, socialne igre, igre vlog, 

risanje, zgodbe, zabavo, primerno nagrajevanje/kaznovanje, prilagojeno učno gradivo 

in pogovor.  

 Pri otrocih s primanjkljaji MAS je treba opozoriti na strukturiranost socialnega treninga 

in konkretna navodila. 

 Za otroke s težavami ADHD je učinkovito mnogo spodbujanja in nagrajevanja 

pozitivnih sprememb v konkretnih vsakodnevnih situacijah in ozaveščanje njihovih 

vrstnikov, da jih ti bolj sprejemajo. 

 V spontanih življenjskih situacijah naj otrokom pomagajo učitelji z usmeritvami. 

 Še posebej za otroke z vedenjskimi težavami je pomembno timsko sodelovanje, 

strukturirano učenje in usposobljenost vodij socialnih treningov. 

 

Opisane teoretične ugotovitve so pomembno prispevale k mojemu strokovnemu in 

osebnemu pristopu do otrok in njihovih družin, ki so bili vključeni v akcijsko raziskavo 

socialnega učenja v empiričnem delu disertacije.  
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EMPIRIČNI DEL 

UVOD 

Iz teoretičnega dela je razvidno, da na socialno učenje posameznika primarno vpliva družina, 

v kateri se razvijajo temeljni medosebni odnosi. Sekundarno se socialne spretnosti spodbujajo 

v institucionalnih oblikah vzgoje in izobraževanja, kjer se urijo prvi vrstniški odnosi z učenjem 

sklepanja prijateljstev in reševanja konfliktov. Sistematično razumevanje socialnega učenja v 

socialnem in razvojnem kontekstu posameznika je podlaga za razumevanje socialnih spretnosti. 

Te v predmetniku OŠPP vključujejo dejavnost SOU, ki je neločljivo povezana s celotnim 

delovanjem programa teh šol.  

V empiričnem delu z izvedbo AR v treh skupinah učencev, vključenih v dejavnost SOU, 

ugotavljam, kateri dejavniki pri učencu, njegovi družini, v šoli (timsko sodelovanje) ter pri 

izbiri pristopov SOU in sodelovanju z zunanjimi institucijami vplivajo in spodbujajo 

spremembe in napredke v socialnih spretnostih učencev. Izvedena je kvalitativna vsebinska 

analiza dobljenih podatkov učencev OŠPPNIS. Učenci v tem programu imajo zaradi LMDR 

(lahko ob sopojavljanju z drugimi težavami) primanjkljaje tudi v socialnem razvoju. Prilagojeni 

vzgojno-izobraževalni program to predvideva in daje smernice za učinkovito spodbujanje 

socialnih spretnosti v OŠPPNIS, pomembno dopolnjuje učni načrt SOU in ne nazadnje prispeva 

k celostnemu uspehu učencev s PP. Dolgoročni cilj uspešnega premagovanja primanjkljajev v 

socialnem razvoju otrok prilagojenega programa je, da se po končani OŠPPNIS učenci lažje 

vključijo v nižje poklicno izobraževanje oziroma se lažje spoprijemajo s spremembami in 

zahtevami okolja; na ta način si omogočijo večje možnosti nadaljevanja šolanja, zaposlovanja 

oziroma dejavne vloge v družbi. 
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4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA, CILJEV IN VPRAŠANJ 

RAZISKOVALNI PROBLEM 

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti (kot sopomenki lahko uporabimo tudi termina 

socialne veščine in socialne kompetence) je pri učencih, torej predvsem pri učencih s PP, ena 

izmed pomembnih vzgojno-izobraževalnih nalog oziroma vlog. Ker imam praktične izkušnje 

predvsem s sodelovanjem z učenci z LMDR v sopojavljanju z drugimi motnjami, ugotavljam, 

da sta prav podpora in spodbujanje razvoja socialnih veščin pomembna elementa v njihovem 

socialnem in kognitivnem razvoju.  

Raziskovalni problem opredelim kot uporabo raznolikih in iz mnogoterih področij povzetih 

teoretičnih in raziskovalnih spoznanj pri analizi in sintezi podatkov, ki sem jih pridobila s 

pomočjo izvajanja AR, usmerjene v spodbujanje razvoja socialnih veščin vključenih učencev z 

LMDR, v sopojavljanju z nekaterimi drugimi motnjami (na primer MAS, ADHD). Učenci v 

vzorcu so bili v starosti od 7 do 14 let oziroma od 1. do 5. razreda OŠPPNIS, 6 dečkov in 6 

deklic, razdeljeni v 3 skupine, pretežno iz družin z malo vzgojnimi spodbudami, s težkimi 

socialnimi razmerami in slovenske narodnosti ter kulture. 

Raziskava je bila usmerjena v kontinuirano enkrat tedensko izvajanje dejavnosti SOU v eni 

izmed OŠPPNIS skozi celo šolsko leto 2013/2014. Eden izmed glavnih namenov tega procesa 

je bila krepitev socialnih spretnosti vključenih učencev. Sledila sem učnemu načrtu dejavnosti 

SOU in hkrati upoštevala raznotere značilnosti učencev, na podlagi katerih sem prilagajala 

uporabljene pedagoške pristope. Pomembni elementi v izvedbi raziskovalnega procesa so bili 

tudi tesno sodelovanje s starši in učitelji, posvetovalni pogovori z vsemi udeleženci (učenci, 

starši in učitelji), pregled dokumentacije o učencih ter opazovanje učencev pri dejavnostih zunaj 

pouka.  

Na osnovi izvedbe ter spremljanja tega procesa in analize pridobljenih podatkov v 

empiričnem delu predstavljam: 

̶ kako so se v izvedbo dejavnosti SOU vključevali učenci; 

̶ kako je ta proces prispeval k razvoju njihovih socialnih spretnosti; 

̶ katere značilnosti vključenih učencev (na primer diagnoze, vzorci vedenja) in 
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̶ katere značilnosti njihovih družin (na primer sodelujoča družina, vzgojno spodbudna 

družina) pomembno prispevajo k boljšim socialnim spretnostim vključenih učencev. 

Predstavim tudi pristope in koncepte dela v okviru izvedenega programa SOU ter druge 

podporne dejavnosti tega procesa.  

RAZISKOVALNI CILJI IN VPRAŠANJA 

Raziskovalni cilji, ki izhajajo iz zgoraj opisanega raziskovalnega problema in izvedenega 

procesa akcije, so naslednji: 

1. poglobiti razumevanje spreminjanja vedenjskih vzorcev pri posameznem učencu ter 

pomen sodelovanja med šolo, starši in zunanjimi institucijami skozi proces izvedbe 

dejavnosti SOU; 

2. ugotavljati, kateri odzivi učencev, družin in strokovnih delavcev (njihove interakcije, 

vedenje, informacije in sodelovanje) so prispevali k napredku v socialnih spretnostih 

učencev; 

3. opredeliti, kako med procesom izvedbe vodja dejavnosti (izvajalka in raziskovalka) 

reflektira, izbira in prilagaja uporabljene pristope pri izvedbi programa SOU ter kateri 

izmed njih so se pri vključenih učencih izkazali za učinkovite. 

Na tej osnovi raziskovalna vprašanja razdelim v tri sklope: 

1. sklop se nanaša na proces izvedbe programa SOU, v katerem postavljam temeljno 

vprašanje:  

- Kako je izvajalka reflektirala, izbirala in prilagajala pristope SOU z namenom 

individualizacije dejavnosti posameznim učencem? 

2. sklop je usmerjen v analizo razvoja in spreminjanja vedenjskih vzorcev vključenih 

učencev. V njem postavljam dve temeljni vprašanji: 

- Katere spremembe ali celo napredke v vedenjskih vzorcih učencev so opažale vse ali 

posamezne vključene osebe (starši, učitelji, učenci, vodja)? 

- Kateri pristopi so se na osnovi mnenj in ocen sodelujočih (starši, učitelji, učenci, vodja) 

izkazali kot najučinkovitejši? 

3. sklop se nanaša na timsko sodelovanje. V njem postavljam štiri temeljna vprašanja: 

- Kakšne značilnosti je moč prepoznati v razvoju in dinamiki sodelovanja med vodjo, 

učenci, starši, razredničarko, učiteljico in drugimi vključenimi strokovnjaki, ki so 

prispevali k razvoju in napredku učenca v socialnih spretnostih? 

- S katerimi predlogi in/ali odzivi so k spremembam in jačanju socialnih veščin svojih 

otrok prispevali starši? 
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- S katerimi predlogi ali odzivi so k spremembam prispevali strokovnjaki v šoli? 

- V katerih primerih in s kakšnimi cilji je bilo treba v timsko sodelovanje povabiti zunanje 

institucije? 

5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Ker je temeljni cilj raziskave izvajati, proučiti in izboljšati učinkovitost dejavnosti SOU v 

OŠPPNIS, je najprimernejša metoda AR. Po Elliotu (1990, v Vogrinc, 2008) AR omogoča 

sistematično proučevanje socialnih situacij (učno situacijo). To opazovanje opravljajo tisti, ki 

so v situacijo vključeni (učitelji) z namenom, da te situacije izboljšajo. Sistematično 

proučevanje zajema cikle načrtovanja, delovanja, opazovanja in razmišljanja tako, da se sprotni 

akcijski koraki evalvirajo in prilagajajo pridobljenim ugotovitvam.  

V AR sem bila sama udeležena kot vodja treh raziskovalnih skupin učencev, ki so bili v 

OŠPPNIS vključeni v dejavnost SOU; v okviru AR sem pridobivala tudi podatke za študije 

primerov učencev iz vseh treh skupin, torej skupno 12 študij primerov vključenih učencev z 

LMDR v sopojavljanju z drugimi motnjami (MAS, ADHD), v starosti od 7 do 14 let in od 1. 

do 5. razreda. AR je zajemala načrtovanje vseh 35 ur (za vsako raziskovalno skupino) prek 

sprotnih dnevnih priprav, refleksijo vodje po vsaki uri SOU o poteku ure in opažanjih vsakega 

učenca, poznavanje strokovne dokumentacije o značilnostih vključenih učencev (na primer 

diagnostika), kontinuirano izvedbo SOU prek celega šolskega leta (enkrat tedensko za vsako 

skupino), vsaj štirikrat letno načrtno izvajanje svetovalnih pogovorov s starši in vključenimi 

učitelji (v individualnih razgovorih, pa tudi po potrebi v obliki timskih sestankov), opazovanje 

učencev zunaj razreda, spremljanje poročil o njihovem napredku prek ocenjevalnih konferenc 

ter mnenj staršev, učiteljev in učencev samih.  

Vsak novi akcijski korak je bil na ta način izbran na podlagi vseh zbranih ugotovitev iz 

različnih virov podatkov. Po Vogrincu (2008) sem upoštevala triangulacijo virov podatkov 

(mnenja učiteljic, učencev in njihovih staršev, strokovno dokumentacijo). Dodatno sem 

vključila svetovalne pogovore, refleksije vodje in opazovanje vsakega učenca z vidikov vseh 

oseb, vključenih v raziskavo. Svetovalne pogovore sem oblikovala sproti glede na značilnosti 

učencev in staršev tako, da sem upoštevala njihovo življenjsko situacijo, predloge in cilje za 

čim bolj usmerjeno in učinkovito spodbujanje socialnega razvoja. Po G. Čačinovič - Vogrinčič 

(2002) je pomembno, da upoštevamo referenčni okvir posameznika, se mu pridružimo v 

njegovem jeziku, potrjujemo njegove talente, znanja, cilje, želje itd. 
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Za izvedbo raziskave sem uporabila kvalitativni pristop, saj je temeljno izkustveno gradivo, 

ki je bilo zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljeno iz besednih opisov in pripovedi, tako da 

merski postopki, ki dajo števila, niso uporabljeni (Mesec, 1998). S tem pristopom želim 

nakazati nujnost poznavanja vsakega posameznika v okoljskem in razvojnem kontekstu, za 

katerega ne moremo izbrati enotnega merskega instrumenta.  

V AR so bile vključene tri skupine učencev, v katerih sem izvajala dejavnost SOU. Vsaka 

skupina posebej je bila deležna enakih ali podobnih postopkov načrtovanja in prilagajanja 

akcijskih korakov (odvisno od prilagajanja postopkov vključenim učencem), zato sem 

analizirala vsako skupino posebej kot svojevrstno entiteto, nato pa še posameznike v njej. Po 

Creswellu (2009, v Vogrinc, 2008) je študija primera način raziskave, ki vključuje podrobno in 

poglobljeno raziskovanje udeleženca (primera) ter tudi z njim povezanega konteksta. Tudi 

Patton (1987, v Mesec, 1998) meni, da je študija primera zelo uporabna, kadar želimo podrobno 

raziskati določeno področje, problem ali situacijo; v ta namen izberemo določen primer, ki je 

lahko en sam ali cela skupina. Glede na obsežnost AR sem naredila 3 študije primerov skupin 

in 12 študij primerov vključenih učencev. 

Ker sem bila kot vodja AR v vseh treh raziskovalnih skupinah dejavno soudeležena v 

raziskavi, sem poleg refleksije procesa poučevanja in uporabe različnih metod pri izvedbi 

dejavnosti SOU reflektirala tudi lastno izkušnjo. Po Kordešu, Gimplju in Bojcu (2012, v Kordeš 

in Smrdu, 2015) vsaka vrsta odnosa do raziskovanega na svoj način vpliva na rezultate 

raziskave ter sta zato refleksija in opis odnosa bistvena dela zagotavljanja veljavnosti poročila. 

Analize AR tako dopolnjujem z osebnimi refleksijami. 
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6 VZOREC IN PROCES ZBIRANJA 

PODATKOV 

AR je potekala od septembra 2013 do junija 2014 v okviru dejavnosti SOU v namensko 

izbrani OŠPPNIS, v kateri sem imela možnost in soglasje ravnateljice za izvedbo raziskave.  

OPIS VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA OŠPPNIS 

V PPNIS se na podlagi odločbe ZRSŠ vpišejo učenci, ki jih Komisija za usmerjanje ZRSŠ 

opredeli kot otroke z LMDR, lahko pa so k tem težavam pridružene še druge, na primer 

govorno-jezikovne težave, gibalna oviranost, MAS, ADHD. Program traja 9 let in je razdeljen 

na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, tako kot redni osnovnošolski program. 

Na osnovi Ur. l. RS, št. 100/03 in 17/13, je MIZŠ izdalo posebno publikacijo,34 v kateri 

predstavlja ta program (populacijo, cilje in drugo); publikacija bo v tem razdelku glavni vir 

mojih informacij. 

Učenci z LMDR imajo naslednje značilnosti: (a) počasna sposobnost generalizacije in 

konceptualizacije, (b) omejene spominske sposobnosti, (c) težave z diskriminacijo, (d) težave 

s poznavanjem zaporednosti (sekvencioniranjem), (e) omejeno splošno znanje, (f) bolj 

konkretno kot abstraktno mišljenje, (g) nižja intelektualna sposobnost in zato omejena 

sposobnost reševanja problemov, (h) področje komunikacije: težave v artikulaciji ter receptivne 

in ekspresivne težave, (i) področje socialnih interakcij: slabše razvite socialne spretnosti, manj 

kritičnosti do drugih učencev, nezrelo presojanje socialnih situacij, (j) počasnejši ali včasih bolj 

zapleten prehod iz ene faze socialnega razvoja v drugo ter (k) upočasnjen proces dozorevanja, 

poln vzponov in padcev. Zaradi naštetih posebnosti oziroma posebnih potreb ti učenci 

potrebujejo pomoč, vodenje in še zlasti učenje socialnih veščin. PPNIS jim nudi prilagojene 

metode, ustrezne kadrovske in druge pogoje ter pripravo na lažjo vključitev v širše socialno 

okolje po končanem šolanju. 

Cilji vzgoje in izobraževanja učencev z LMDR so:  

A. razvijati senzomotorične, spoznavne, socialne in gibalne sposobnosti in spretnosti 

učencev, njihovo samokritičnost in avtonomijo, govorno-jezikovne spretnosti, 

sposobnost izražanja lastnih doživetij in razumevanja novih pojmov; 

                                                 
34 Publikacija se nahaja na spletni strani: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_z_NIS.pdf. 
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B. učencem omogočiti usvojiti osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti in družboslovja, 

odkrivanje vrednot in lepot okolice ter nuditi številne priložnosti, da s pomočjo različnih 

praktičnih ravnanj zbirajo informacije, utrjujejo usvojeno učno snov in razvijajo ročne 

spretnosti; 

C. učencem nuditi priložnosti za usvajanje socialnih spretnosti za premagovanje 

neustreznih oblik vedenja ter možnosti samokontrole in samoocene lastnega dela; 

D. učence vključevati v različne oblike dela tako, da nova vedenja pridobivajo po vseh 

senzornih poteh, in jih usmeriti v številne oblike praktično-ročnega dela, da bi imeli več 

možnosti smiselnega in polnega življenja ob izbrani zaposlitvi; 

E. skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje; 

F. z individualiziranim programom redno preverjati napredovanje vsakega posameznega 

učenca, program po potrebi dopolnjevati in evalvirati; 

G. pomagati staršem pri premagovanju stisk in težav, ki jih preživljajo ob spoznanju, da 

imajo otroka z LMDR, ter jim svetovati, kje lahko dobijo dodatno strokovno pomoč za 

celotno družino ali samo za otroka; starše tudi seznanjati z možnostmi nadaljnjega 

poklicnega izobraževanja njihovih otrok v mladostništvu in tudi obdobju odraslosti; 

H. s timskim delom učiteljev in drugih strokovnjakov šole zagotavljati vsestranski socialni, 

čustveni, gibalni in intelektualni razvoj vsakega posameznega učenca, spodbujati 

medpredmetne povezave ter evalvacijo uspešnosti učencev po zaključku 

osnovnošolskega in kasneje srednješolskega izobraževanja. 

Učitelj pri pouku v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih notranje diferencira in 

individualizira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenčevo znanje ocenjuje opisno, v drugem 

in tretjem pa številčno. Če ima učenec dodatne motnje, se mu prilagodi način preverjanja in 

ocenjevanja (na primer lahko se ga oceni samo na osnovi pisnih izdelkov). 

Predmetnik PPNIS sestavljata obvezni in razširjeni program. V obveznem programu se od 

prvega do devetega razreda poučujejo naslednji predmeti: slovenščina, likovna umetnost, 

glasbena umetnost, matematika, šport in oddelčna skupnost. Predmeti, ki jih predstavljam v 

nadaljevanju, pa so v predmetnik dodani v specifičnih razredih, in sicer od prvega do tretjega 

razreda spoznavanje okolja, od četrtega do devetega razreda naravoslovje in družboslovje, od 

sedmega do devetega razreda tuji jezik in izbirni predmet, od petega do devetega razreda 

tehnika in tehnologija ter gospodinjstvo, od četrtega do šestega razreda specialnopedagoška 

dejavnost računalniško opismenjevanje in od prvega do šestega razreda specialnopedagoška 

dejavnost SOU. V razširjeni program spadajo: dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, 
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jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje, prav tako pa tudi kulturni, 

naravoslovni, tehniški in športni dnevi. 

VZOREC OZIROMA RAZISKOVALNE SKUPINE 

Izvedba dejavnosti SOU je potekala v treh skupinah učencev: v kombiniranem oddelku 

prvega, drugega in tretjega razreda (skupina AA), kombiniranem oddelku četrtega in petega 

razreda (skupina AB) in podružničnem četrtem razredu (skupina AC). Skupine sem označila s 

prvo črko A, ki označuje, da so bile vse skupine udeležene v eni AR z istimi cilji in 

raziskovalnimi vprašanji, sosledje A, B, C pa predstavlja razlike v skupinah, ki so bile glede na 

razred, starost in PP udeležencev.  

Udeleženci raziskave so bili učenci in učenke teh skupin, ki sem jih oštevilčila od 

učenec/učenka 1 do učenec/učenka 12, ter tudi njihovi starši, razredniki in izbrani učitelj v vsaki 

skupini. Učenci so bili vključeni v dejavnost SOU, prek katere sem spodbujala njihove socialne 

spretnosti, njihovi starši, razredniki in izbrani učitelji pa so z menoj sodelovali v svetovalnih 

pogovorih ter podajali svoja opažanja, predloge in cilje za čim boljšo krepitev socialnih 

spretnosti učencev.  

Vse predloge in opažanja sem uporabljala za oblikovanje novih akcijskih korakov v vsaki 

skupini in izbiro pristopov pri poučevanju dejavnosti SOU, da bi bili čim bolj prilagojeni 

potrebam vsakega vključenega otroka. Skupaj z učenci, starši, razredniki in učitelji sem 

ugotavljala napredek v socialnem razvoju učencev in iskala pozitivne spremembe v smeri 

razvoja socialnih spretnosti. 

Podrobnejše značilnosti proučevanih skupin in učencev bom predstavila v preglednici v 

nadaljevanju.
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VZOREC AKCIJSKE RAZISKAVE 

Skupina AA:  

1. Raven: Značilnosti učencev skupine AA 
Preglednica 8: Vzorec AR, skupina AA 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Legenda: Uč.: Učenec, Sp.: Spol, M: Moški spol Ž: Ženski spol, St.: Starost, R.: Razred 

 

PODATKI O PRIMANJKLJAJIH UČENCEV, pridobljeni iz odločbe Zavoda RS za šolstvo, IP, prvega pogovora z učitelji in starši ter opazovanja učencev na 

začetku AR 

 
Vrsta in stopnja 

primanjkljaja 
Motnje, ki se sopojavljajo Šibkosti v socialnih spretnostih na začetku AR 

Uč. 

1 

Otroci z LMDR. 

 

Fragilni x kromosom, MAS, težave s 

sluhom in vidom in domneva na ADHD. 

Otrok kaže impulzivno izstopajoče vedenje. Pogosto brca in zahteva računalnik. S težavo upošteva 

vrstnike, zato med njimi ni priljubljen. Občasno je agresiven do sebe in drugih. Najraje se igra sam. 

Uč. 

2 

Izrazite ČVT in učne težave, domneva 

na ADHD in zmerno motnjo v duševnem 

razvoju. 

Deček pogosto vedenjsko izstopa: kriči, prevrača mize. S težavo se vživlja v želje in potrebe drugih. 

Nezadovoljstvo izraža z neprimernimi besedami in opazkami. Dogovore za izboljšanje vedenja hitro 

pozabi. Občasno je agresiven in nasilen. 

Uč. 

3 

Lažje govorne težave in občasno 

izstopajoče vedenje. 

V skupino se primerno vključuje, a pogosto vztraja pri svojem mnenju. Na neprimeren način rešuje 

konflikte z vrstniki (se laže, je agresiven ali nasilen). 

Uč. 

4 

Downov sindrom in domneva na zmerno 

motnjo v duševnem razvoju. 

Deklica občasno želi biti sama, zato zapusti skupino. Kadar ostane v skupini, pogosto vztraja pri 

svojih zahtevah. Težko razume potrebe in želje drugih. 

 

 

MATIČNI PODATKI UČENCEV, pridobljeni iz njihovih matičnih listov 

Učenec Sp. St. R. Odl. šolanja Ponavljanje razreda Zapor. leto šolanja 

Uč. 1  

M 

 

7 let 1. r DA / 1. 

Uč. 2 8 let 2. r DA / 2. 

Uč. 3 8 let 3. r / / 3. 

Uč. 4 Ž 10 let 3. r DA DA (enkrat) 5. 
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PODATKI O SOCIOKULTURNEM OZADJU DRUŽIN UČENCEV, pridobljeni iz IP in pogovorov z učitelji, starši in učenci v celotnem poteku AR 

Uč. 
Narodnost in 

državljanstvo 
Socialne razmere Duševne značilnosti staršev Medsebojni odnosi v družini 

Uč.  

1 

 

Vse družine so 

slovenskega rodu 

in državljanstva. 

 

Družina živi v mestu. Oče nima redne 

zaposlitve. Starši dobro skrbijo za štiri 

otroke; za pomoč poprosijo dobrodelne 

organizacije. 

Mama je oseba z LMDR, vendar ob 

podpori moža dobro skrbi za družino. 

Družinski člani so si drug drugemu v oporo in pomoč. 

Družina otroka primerno vzgojno spodbuja in vključuje v 

ožje in širše okolje. 

Uč.  

2 

Družina živi na vasi. 

Težko se vključujejo v širšo skupnost, saj 

nimajo avtomobila. Oba starša sta 

dolgotrajno brezposelna. V njuni zvezi je 

učenec edinec. 

Mama je oseba z LMDR in otroku ne 

zmore dajati primernih vzgojnih 

spodbud in učne pomoči. Oče se 

zdravi od odvisnosti (alkohol), zato 

otrok tudi od njega ne dobiva dovolj 

podpore. 

Starši so vzgojno nemočni. V družino se vključuje CSD, ki 

izvaja laično pomoč na domu. Za otroka bo po potrebi 

poiskal rejniško družino. 

Uč.  

3 

Otrok živi z mamo in sestro, saj so starši 

ločeni. Z njima živi v mestu. Mama je 

brezposelna in težko skrbi za oba otroka.  

Mama je zaskrbljena, saj za otroka 

skrbi pretežno sama. V vzgojo 

vključuje očeta otrok, ki težko poskrbi 

sam zase. 

Družinski člani so si drug drugemu v oporo, vendar po 

svojih zmožnostih. Vzgojne spodbude za otroka so zelo 

majhne in deček je večinoma prepuščen igri z vrstniki na 

ulici. 

Uč.  

4 

Deklica živi z mamo in njenim partnerjem. 

Oba sta zaposlena in za otroka primerno 

skrbita. Skupaj živijo v mestu. 

/ Učenka je vključena v novo družino (mama s partnerjem), 

z očetom nima stikov. Pogosto zanjo skrbijo stari starši, ki 

živijo v bližini doma. Družinski člani se med seboj 

razumejo in podpirajo. 

 

2. Raven: Značilnosti skupine AA 

 

POVZETEK PODATKOV O UČENCIH IN OPAZOVANJA SKUPINSKE DINAMIKE NA ZAČETKU AR 

Število učencev: 4; Razred: kombinirani oddelek 1., 2. in 3. r OŠPPNIS; Starost učencev: od 7 do 10 let; Spol: 3M, 1Ž;  

Trije od štirih učencev so imeli odloženo šolanje. Le eden od vseh učencev je enkrat ponavljal razred.  

Vsi učenci so otroci z LMDR in pridruženimi motnjami v duševnem razvoju. 

Vse družine so slovenskega rodu in državljanstva. Trije od štirih učencev živijo v težkih socialnih razmerah in s starši z duševnimi težavami. Trije od štirih učencev živijo v 

dobrih medsebojnih odnosih v družini. 

Učenci s težavo med seboj sodelujejo, raje se umikajo v kotičke in se igrajo vsak zase. Najraje se zatečejo k igri s kockami. Pritegnejo jih igre vlog. 
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Skupina AB:  

1. Raven: Značilnosti učencev skupine AB 
Preglednica 9: Vzorec AR, skupina AB 

 

 

 

Legenda: Uč.: Učenec, Sp.: Spol, M: moški spol Ž: ženski spol, St.: Starost, R.: Razred 

 

PODATKI O PRIMANJKLJAJIH UČENCEV, pridobljeni iz odločbe Zavoda RS za šolstvo, IP, prvega pogovora z učitelji in starši ter opazovanja učencev na 

začetku AR 

Uč. 
Vrsta in stopnja 

primanjkljaja 
Motnje, ki se sopojavljajo Šibkosti v socialnih spretnostih na začetku AR 

Uč. 

5 

Otroci z LMDR. 

 

Zaostanek v telesnem razvoju, 

domneva na zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. 

S težavo se navaja na slovensko kulturo, navade in pravila na splošno. Težke domače okoliščine, v katerih ni 

obiskovala šole, so jo prikrajšale za poznavanje osnovnega bontona (pri prehranjevanju, v sporazumevanju z 

drugimi.). 

Uč. 

6 

Lažje govorne težave, domneva 

na ADHD, čustvene in vedenjske 

težave. 

Učenec je šibek na področju samostojnosti in samozavesti, zato pogosto posnema dejanja in odločitve 

vrstnikov. Težko se vživlja v njihove potrebe, hitro se razjezi in včasih postane agresiven. Dogovore hitro 

pozabi. 

Uč. 

7 

/ Deklica nima izrazitih šibkosti v socialnih spretnostih, saj je umirjena in vodljiva. Pri vseh dejavnostih se 

trudi in sodeluje. Nekolikšna šibkost se kaže na področju pomoči drugim (rada pomaga, vendar pretirano) in 

odnosov s fanti (neodločnost). 

Uč. 

8 

/ Učenka izraža nizko samozavest in šibko samopodobo. Boji se samostojne poti v šolo, aktivnega sodelovanja 

pri pouku ipd. Pogosto je preveč tiha in zadržana. 

Uč. 

9 

/ Učenka ima izrazite odpore do šole, hrane, pogovora in družbe na splošno.  

MATIČNI PODATKI UČENCEV, pridobljeni iz matičnega lista otroka 

Učenec Sp. St. R. Odl. šolanja Ponavljanje razreda Zapor. leto šolanja 

Uč. 5 Ž 14 let 4. r DA / 4. 

Uč. 6 M 10 let 4. r DA / 4. 

Uč. 7 

Ž 

12 let 5. r DA DA (enkrat) 6. 

Uč. 8 11 let 5. r DA / 5. 

Uč. 9 11 let 5. r NE DA (enkrat) 6. 
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PODATKI O SOCIOKULTURNEM OZADJU DRUŽIN UČENCEV, pridobljeni iz IP in pogovorov z učitelji, starši in učenci v celotnem poteku AR 

Uč. 
Narodnost in 

državljanstvo 
Socialne razmere Duševne značilnosti staršev Medsebojni odnosi v družini 

Uč. 

5 

Učenka je tujega 

rodu, a 

državljanka 

Slovenije. 

Deklica živi v rejniški družini na vasi. K 

njim se je preselila v tem šolskem letu. V 

biološki družini je doživljala številčne 

strese in travme (revščina, nasilje). 

Starši ne morejo poskrbeti zase in za 

otroka.  

Biološki starši niso imeli možnosti, da bi deklico primerno 

spodbujali v razvoju, vendar so jo vseeno imeli radi. V 

rejniški družini dobiva vso ustrezno podporo. 

Uč. 

6 

 

Vse družine so 

slovenskega rodu 

in državljanstva. 

 

Deček živi v rejniški družini od 

predšolskega obdobja. Skupaj z njimi živi 

na obrobju mesta. Z biološkimi starši nima 

več stikov. 

Mama in oče sta osebi z motnjo v 

duševnem razvoju. Oba sta vključena 

v različne oblike podpor pri skrbi 

zase. 

Rejniška družina podpira otrokov celostni razvoj. 

Družinski člani se med seboj podpirajo in razumejo. 

Uč. 

7 

Deklica živi na vasi v težkih socialnih 

razmerah. Mama je brezposelna, oče nima 

redne zaposlitve. Nimajo avtomobila. 

Starši so osebe z LMDR. Ob podpori 

šole za hčerko lepo skrbijo. 

Družinski člani se med seboj podpirajo. Odraža se nekoliko 

manj vzgojnih spodbud zaradi šibkejšega vključevanja 

družine v širše okolje. 

Uč. 

8 

Starši so zaposleni. Družina živi v dobrih 

socialnih razmerah. 

/ Družinski člani se med seboj podpirajo. Za učenkino 

šolanje skrbi predvsem mama. Oče s težavo sprejema, da 

hčerka obiskuje PPNIS. 

Uč. 

9 

Mama in hčerka živita na vasi, nekoliko 

odmaknjeni od drugih ljudi. V širše okolje 

se zelo malo vključujeta. 

Mama je oseba z LMDR. S CSD ji ne 

uspe učinkovito sodelovati.  

O očetu učenke ni podatka. 

Učenka in mama sta pogosto v konfliktih. Mladostnica je v 

otroštvu mnogo časa preživela v varstvu pri teti. 

 

 

2. Raven: Značilnosti skupine AB 

 

POVZETEK PODATKOV O UČENCIH IN OPAZOVANJA SKUPINSKE DINAMIKE NA ZAČETKU AR 

Število učencev: 5; Razred: kombinirani oddelek 4. in 5. r OŠPPNIS; Starost učencev: od 10 do 14 let; Spol: 1M, 4Ž. 

Štirje od petih učencev so imeli odloženo šolanje. Dva od petih učencev sta enkrat ponavljala razred.  

Vsi učenci so otroci z LMDR, dva izmed njih imata pridružene motnje v duševnem razvoju. 

Vse družine so slovenskega rodu in državljanstva, razen ene učenke. Štirje od petih učencev izhajajo iz družin s težkimi socialnimi razmerami in s starši z 

duševnimi težavami. Dva izmed njih živita v rejniški družini. Štirje od petih učencev živijo v dobrih medsebojnih odnosih v družini. 

Učenci praviloma radi sodelujejo v dejavnostih SOU. Tematike in vaje izboljšanja medsebojnih odnosov jih zanimajo. 
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Skupina AC:  

1. Raven: Značilnosti učencev skupine AC 

Preglednica 10:  Vzorec AR, skupina AC 

 

 

 

Legenda: Uč.: Učenec, Sp.: Spol, M: moški spol Ž: ženski spol, St.: Starost, R.: Razred 

 

PODATKI O PRIMANJKLJAJIH UČENCEV, pridobljeni iz odločbe Zavoda RS za šolstvo, IP, prvega pogovora z učitelji in starši ter opazovanja učencev na 

začetku AR 

Uč. 
Vrsta in stopnja 

primanjkljaja 
Motnje, ki se sopojavljajo Šibkosti v socialnih spretnostih na začetku AR 

Uč. 

10 

Otroci z LMDR. 

 

Domneva na ADHD, čustvene in 

vedenjske težave, učne težave. 

Čustvene in vedenjske težave se odražajo kot nihanja v razpoloženju, nemotiviranost za šolsko delo in 

moteče vedenje med poukom (vstajanje, prepevanje, glasno govorjenje). 

Uč. 

11 

Domneva na zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, čustvene in 

vedenjske težave, lažje govorne 

težave, učne težave. 

Učenec je šibek na področju samozavesti. Pri komunikaciji z vrstniki pogosto pride v konflikte, saj težko 

izrazi svoje potrebe in želje. V komunikaciji z odraslimi je zadržan in sramežljive narave. 

 

Uč. 

12 

Domneva na zmerno motnjo v 

duševnem razvoju in ADHD, 

čustvene težave, učne težave. 

Je vodljiva in umirjena deklica, a težko razume vsakdanje socialne situacije doma in v šoli. Kadar je 

obremenjena in zaskrbljena, se umakne iz skupine in premišljuje dogodke. Ob pomoči podporne osebe 

(učitelja) se umiri in vključi nazaj v skupino.  

V komunikaciji z odraslimi je zadržana in sramežljive narave. 

 

 

 

 

 

 

MATIČNI PODATKI UČENCEV, pridobljeni iz matičnega lista otroka 

Učenec Sp. St. R. Odl. šolanja Ponavljanje razreda Zapor. leto šolanja 

Uč. 10 M 10 let 4. r DA / 4. 

Uč. 11 M 10 let 4. r NE DA (enkrat) 5. 

Uč. 12 Ž 9 let 4. r NE / 4. 
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PODATKI O SOCIOKULTURNEM OZADJU DRUŽIN UČENCEV, pridobljeni iz IP in pogovorov z učitelji, starši in učenci v celotnem poteku AR 

Uč. 
Narodnost in 

državljanstvo 
Socialne razmere Duševne značilnosti staršev Medsebojni odnosi v družini 

Uč. 

10 

 

Vse družine so 

slovenskega rodu 

in državljanstva. 

 

Učenec živi na vasi v številčni družini. Starši so 

zaposleni in pogosto odsotni od doma. Ob 

pomoči sorojencev za otroka primerno skrbijo. 

Starši so obremenjeni, saj ne zmorejo 

usklajevati obveznosti doma, družine in šole. 

Za družino in šolo jim pogosto zmanjka 

časa. 

Družinski člani se med seboj podpirajo. 

Odraža se nekoliko manj vzgojnih spodbud 

zaradi odsotnosti staršev v domačem okolju. 

Uč. 

11 

Učenec živi na vasi v razširjeni družini s starimi 

starši in sorojencema. Mama je dolgotrajno 

brezposelna, oče nima redne zaposlitve. Imajo 

kmetijo, ki je pomemben vir preživljanja. 

Starši težko poskrbijo zase in za otroke, zato 

jim pri tem pomagajo stari starši. Oče zelo 

malo komunicira z okoljem, v šolo se 

pretežno vključuje mama. 

Družinski člani se med seboj podpirajo v 

okviru svoji zmožnosti. Starši in stari starši za 

otroka skrbijo in mu pomagajo pri učenju. 

Nekoliko manj je vzgojnih spodbud in 

usklajenosti vseh družinskih članov. 

Uč. 

12 

Deklica živi na vasi v težkih socialnih razmerah. 

Njena mama je brezposelna, z očetom nima 

stikov. Sedaj živi z mamo, očimom in dvema 

sorojencema. 

Mama je oseba z LMDR. Oče ne sodeluje 

pri vzgoji otroka. Očim, ki je prevzel vlogo 

očeta, težko poskrbi zase in za svojo 

družino. 

Družinski člani se med seboj podpirajo v 

okviru svojih zmožnosti. Odraža se nekoliko 

manj vzgojnih spodbud zaradi šibkejšega 

vključevanja družine v širše okolje in 

šibkostih v duševnih značilnostih staršev. 
 

2. Raven: Značilnosti skupine AC 

POVZETEK PODATKOV O UČENCIH IN OPAZOVANJA SKUPINSKE DINAMIKE NA ZAČETKU AR 

Število učencev: 3; Razred: 4. r OŠPPNIS; Starost učencev: od 9 do 10 let; Spol: 2M, 1Ž. 

Eden od treh učencev je imel odloženo šolanje. Prav tako je en učenec od treh enkrat ponavljal razred.  

Vsi učenci so otroci z LMDR s pridruženimi duševnimi in učnimi težavami. 

Vse družine so slovenskega rodu in državljanstva. Dva učenca izhajata iz družin s težkimi socialnimi razmerami in s starši z duševnimi težavami. Vsi učenci prejemajo 

nekoliko manj vzgojnih spodbud s strani staršev. 

Učenci radi sodelujejo v igri vlog in igrah z lutkami ter pripovedujejo o sebi. Drug do drugega so zahtevni in kritični.  
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OPIS PROCESA RAZISKOVANJA 

Predhodno sem pridobila prostovoljno privolitev vseh udeleženih za uporabo 

pridobljenih podatkov v procesu izvajanja SOU v raziskovalne namene. Pri uporabi podatkov 

zagotavljam anonimnost udeležencev in ohranjam le tiste podatke, ki so nujni za analizo 

skupine in učencev z namenom ugotavljanja, kateri dejavniki pomembno prispevajo h krepitvi 

socialnih spretnosti vključenih učencev.  

Temeljna osnova za oblikovanje vsebin programa je bil učni načrt SOU. Pri tem sem se 

naslonila na smernice avtoric B. Caf, J. Gramc in M. Šah Štrok v dokumentu Specialno 

pedagoška dejavnost socialno učenje (b. d.). V tem dokumentu so zajeta predlagana področja 

poučevanja (na primer samopodoba, odnosi v skupini, komunikacija) ter didaktična (na primer 

družabne in socialne igre) in druga priporočila za spremljanje skupinske dinamike skozi proces 

izvedbe v skupinah. V letni pripravi, ki izhaja iz učnega načrta, sem za vsako izmed skupin 

natančneje zastavila razporejene ure in posamezne vsebine, vendar je to bil le delovni okvir, v 

katerem sem upoštevala potrebe skupine in posameznika. Že na začetku sem prilagodila učni 

načrt udeležencem skupine, tako da sem predhodno pregledala strokovno dokumentacijo 

(njihove osebne mape z IP in drugo dokumentacijo), kateri razred oziroma kombinacijo 

razredov poučujem, katere diagnoze in primanjkljaje imajo vključeni učenci, kako se med seboj 

razlikujejo in v čem so si podobni. Natančneje sem določila ure SOU, tako da sem si že vnaprej 

predstavljala, katere spretnosti želim spodbujati, kje predvidevam močne in kje šibke točke 

učencev. Še boljšo individualizacijo učnega načrta sem izvajala sproti, in sicer na podlagi 

opažanj in predlogov učencev, staršev, razredničarke in učiteljice. Pri vsaki raziskovalni skupini 

sem se osredotočila na opažanja in poročanje razredničarke in ene učiteljice, s katerima sem 

konstantno sodelovala. Pri vključevanju staršev sem si za cilj zastavila svetovalne pogovore 

vsaj štirikrat letno. Učence sem vključevala v pogovore med dejavnostjo SOU, če pa je bilo 

glede na učenčeve značilnosti smiselno, sem jih vključila tudi v individualne ali timske 

razgovore s starši. Vsebine za prilagojeno poučevanje dejavnosti SOU sem črpala iz teoretičnih 

spoznanj o socialnih, sodelovalnih in družabnih igrah, pomoči z umetnostjo (predvsem igre 

vlog in lutkovnega pristopa) in socialnih pravljicah ter iz svojih desetletnih izkušenj s 

poučevanjem SOU v tem programu. Mnogo vizualne podpore sem našla tudi v spletnih virih, 

predvsem tujih, s ključno besedo: Autism Challenging behaviour (slov. izstopajoče vedenje 

MAS). 
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Proces specialnopedagoške dejavnosti SOU je potekal v šolskem letu 2013/2014 enkrat 

tedensko za vsako skupino. V vsaki skupini sem izvedla 35 srečanj v trajanju 45 minut (kar 

skupno pomeni 105 pedagoških ur). Proces sem akcijsko načrtovala v skladu z učnim načrtom 

in potrebami učencev v obliki dnevnih priprav, nato pa sem beležila izvedbo ure, odzive skupine 

in posameznih učencev ter reflektirala in evalvirala svoje delo in napredek učencev. Nastal je 

dnevnik AR za vsako skupino, ki je vključeval tudi ključne predloge učencev, staršev, 

razredničarke in učiteljice (pridobila sem jih v svetovalnih pogovorih in poročanjih na 

konferencah) ter opažanja učencev zunaj pouka. Vključevala sem tudi pregled njihovega IP v 

točkah, ki govorijo o njihovih socialnih spretnostih (področje opažanj razredničarke in 

učiteljice je sovpadalo z evalvacijami individualiziranega programa, tako da sem pravzaprav 

vse podatke dobila od njih in dodatna analiza individualiziranega programa v večini primerov 

ni bila potrebna). 

Ob koncu izvajanja dejavnosti SOU sem evalvirala proces izvedbe za vsako skupino in 

vsakega učenca posebej, tako da sem izbrala ključne in pomembne dogodke, opažanja, 

predloge, pristope ali morda celo usmerjanja v zunanje institucije, ki so pripomogli k temu, da 

so se socialne spretnosti posameznega učenca krepile ali pa smo vsaj prilagodili program in 

delo z njim glede na njegovo diagnozo ali spoznane značilnosti. 

6.1  PRIKAZ AKCIJSKEGA PROCESA 

RAZISKOVANJA V SKUPINI AA 

Pregledno prikazujem naslednje kvalitativne analize podatkov za skupino AA:  

I. letni delovni okvir za izvedbo dejavnosti SOU; 

II. začetni načrt prilagoditev delovnega okvira glede značilnosti vključenih učencev;  

III. potek izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU na ravni skupine:  

proces AR od načrtovanja do izvedbe in refleksije; 

IV. potek izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU na ravni učencev:  

vedenjski vzorci učencev na osnovi vključevanja v SOU ter sodelovanja s starši, 

razredničarko in učiteljico; 

V. mnenja učencev o njihovem počutju in socialnih spretnostih; 

VI. osebno refleksijo in analizo razvoja skupine ter napredka vključenih učencev. 
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I. LETNI DELOVNI OKVIR ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI SOU (SKUPINA AA) 

Preglednica 11: Letni delovni okvir za skupino AA 

Tematski  

sklop 

1. JAZ IN DRUGI 

(1.–7. zaporedna 

ura) 

2. ČUSTVA 

(8.–14. zaporedna ura) 

3. INTERAKCIJE 

(15.–21. zaporedna ura) 

4. DEJAVNA 

VKLJUČITEV V 

SKUPINO 

(22.–28. zaporedna ura) 

5. IZRAŽANJE 

(29.–35. zaporedna ura) 

Temeljni  

cilj 

Spodbuja se vedenje o 

lastnem telesu. Učenci 

spoznavajo funkcije 

posameznih delov 

telesa in telesa kot 

celote. Hkrati s tem 

ozaveščajo posebnosti 

svojega telesa.  

Učenci si pridobivajo 

pozitiven čustveni in 

razumski odnos do 

svojega telesa. 

Začenjajo se zavedati, 

da je telo zanje najbolj 

naravna socializacijska 

danost. 

Učencem se omogočijo 

številne interakcije. Te so 

pomembna sestavina 

učenja in poučevanja, saj 

več kot ima otrok 

priložnosti za interakcijo z 

vrstniki, starši in učitelji, 

več različnih pogledov 

spoznava. 

Učenci se spodbujajo, da 

spontano reagirajo na 

potrebe posamezne 

situacije in pri tem 

uporabljajo lastno 

domišljijo in 

ustvarjalnost. 

Učenci se spodbujajo k 

nebesednemu in besednemu 

izražanju svojih misli, čustev, 

želja, izkušenj, domišljije in 

ustvarjalnosti. 

Vsebine Opis samega sebe in 

drugega, spoštujemo 

se, moje telo, moja 

vloga v družini. 

Čustva, prepoznavanje 

čustev, načini 

komunikacije, 

nebesedna 

komunikacija. 

Igra vlog, pogovor, 

upoštevamo se, vključim 

se v skupino. 

Vključim se v skupino, 

znajdem se, opazujem, se 

odzovem, dejavno 

sodelujem. 

Nebesedno in besedno izražanje, 

pomen sporazumevanja. 

Operativni  

cilji 

Imenujejo dele telesa 

in jih pokažejo, 

opisujejo sami sebe, 

ugotavljajo telesne 

podobnosti in razlike 

med posamezniki v 

skupini, gibalno 

izražajo svoje 

občutke, spoznavajo 

pripadnost družini. 

Gibalno izražajo svoje 

občutke, prepoznavajo 

čustveno izražanje 

drugih, učijo se 

osnovnih načinov 

komuniciranja s svojim 

telesom (rokovanje, 

pozdrav, trkanje itd.). 

Vzpostavljajo stike z 

drugimi, spoznajo pomen 

sporazumevanja znotraj 

skupine, upoštevanja 

interesov, potreb drugih in 

pravil skupine ter 

sprejmejo povabilo k igri. 

Opazujejo dogajanje v 

skupini, vživljajo se v 

različne socialne situacije 

in vloge, prepoznavajo 

različne čustvene izraze 

pri sebi in drugih, 

ustvarjalno in dejavno 

sodelujejo v skupini. 

Izražajo misli, čustva, želje itd. s 

pomočjo svojega telesa, likovno 

ali z besedami, spoznavajo 

pomen sporazumevanja. 

Dejavnosti Socialne, gibalne, besedne in sodelovalne igre, likovno izražanje, igre z lutkami, delo s slikovnim materialom, ustvarjalno gibanje ob glasbi, 

igre vlog, dramatizacija itd.  

Medpredmetne 

povezave 

Likovna vzgoja, slovenski jezik, spoznavanje okolja, telesna vzgoja, glasbena vzgoja. 

 



 

182 

II. ZAČETNI NAČRT PRILAGODITEV DELOVNEGA OKVIRA GLEDE NA 

ZNAČILNOSTI VKLJUČENIH UČENCEV (SKUPINA AA) 

Kot začetno stanje ugotavljanja značilnosti učencev pridobim njihove matične podatke, 

podatke o njihovih primanjkljajih, zlasti na področju socialnih spretnosti, in podatke o 

sociokulturnem ozadju njihovih družin. Kot vire podatkov uporabim strokovno dokumentacijo 

učencev (matični listi, IP, odločbe Zavoda RS za šolstvo), prve pogovore s starši, učitelji in 

učenci ter opazovanje učencev v prvem akcijskem koraku. Značilnosti učencev in skupin so 

opisane v orisu vzorca raziskave na začetku tega poglavja. 

Na osnovi opisanih značilnosti 4 učencev v skupini ugotavljam, da je za vse treba vsebine 

prilagoditi tako, da bodo čim lažje sodelovali in se počutili vključene v skupino. Predvidevam 

težave v sodelovalnih dejavnostih, zato bom vključevala lažjo raven zahtevnosti socialnih iger 

in spontane igre vlog, tudi s pomočjo lutk. Na ta način se bodo učenci lažje vključili v dialoge, 

razvijali spretnosti komuniciranja in se prilagajali potrebam drug drugega. 

Ugotavljam tudi, da je ura SOU na urniku pouka vsak torek 5. uro (11.15–12.00), kar 

pomeni, da so nekateri učenci manj pozorni in motivirani za šolsko delo in bo treba vnesti še 

dejavnosti za razvedrilo, zabavo in motivacijo (na primer gibalne igre). 

Okvirno predvidim akcijske korake raziskave v skupini AA, vendar jih časovno in 

konkretneje določim s sprotnimi refleksijami: 

1. spoznavanje skupine in njenih udeležencev (okvirno 4 ure); 

2. prilagajanje pristopov posameznikovim značilnostim in spodbujanje socialnih 

spretnosti sodelovanja in prilagajanja drug drugemu (okvirno 27 ur); 

3. zaključevanje procesa z ugotavljanjem temeljnih sprememb ali doseženih ciljev 

(okvirno 4 ure). 

 

V naslednjih preglednicah opišem potek akcijskih korakov s sprotnimi refleksijami, in 

sicer na ravni skupine in na ravni posameznikov v njej. Osnova za izdelavo preglednic je 

bil akcijski dnevnik, ki je vseboval soglasja udeležencev, sprotne dnevne priprave, izbiro 

pristopov za spodbujanje socialnih spretnosti, zabeležke svetovalnih razgovorov (s starši, 

razredničarko in učiteljico) in timskih sestankov, opažanja učencev med in zunaj pouka, 

ugotavljanje napredkov učencev v socialnih spretnostih in moja občutenja pri vodenju. 
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III. POTEK IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI SOU NA RAVNI SKUPINE AA 

 
Preglednica 12: Proces akcijske raziskave od načrtovanja do izvedbe ter refleksije – skupina AA 

M
E

S
E

C
I 

CILJI 
ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE, ENOTA, 

NAČRTOVANI POTEK 

IZSTOPAJOČI ZAKLJUČKI/SPROTNE REFLEKSIJE O DEJANSKI IZVEDBI 

DEJAVNOSTI SOU 

1. AKCIJSKI KORAK: SPOZNAVANJE SKUPINE IN NJENIH UDELEŽENCEV 

S
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Spoznavanje 

skupine, 

priprava 

potrebščin, 

pregled dela in 

pričakovanja. 

1. UVODNA URA  

Predstavim predmet in načine dela. Učenci povedo svoja 

pričakovanja in želje. Med seboj se spoznavamo z igrico: »Si 

ti zeleni krokodil? Ne, jaz sem …« Pregledamo potrebščine; 

potrebujejo 1 zvezek (veliki ali mali) in peresnico. Na prvo 

stran zvezka poleg podatkov narišemo tudi človeka – samega 

sebe. Vabim k socialnim igram. 

Vsi učenci so otroci z LMDR v sopojavljanju z drugimi težavami (učenec 1 in učenec 2 imata 

domnevno sopojavljanje diagnostike ADHD, učenec 3 soizraža agresivno vedenje, učenka 4 

pa je domnevno otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju in pogosto odklanja 

sodelovanje).  

Ne morem dobiti vpogleda, ali imajo potrebščine za SOU, saj odražajo nemir in nezaupanje. 

Nimajo želje po skupnem delu ali sodelovanju, ampak se želijo igrati vsak zase. Dejavnosti 

prilagodim tako, da učence povezujem s spoznavnimi in družabnimi igrami. 

Opazovanje 

drug drugega. 
2. OPIS PRIJATELJA  

Uvodna igra: »Krokodil, koliko je ura?« Spodbujam k 

osredotočanju na človeka in k opazovanju drug drugega. 

Pozovem jih, naj opišejo drug drugega ali svojega najboljšega 

prijatelja. Podrobnejši opis spodbujam s podvprašanji. 

Vključim družabne igre po želji udeležencev (na primer 

Človek ne jezi se). 

Po prejšnji uri spoznam, da učenci potrebujejo dodatno motivacijo in spodbude za 

sodelovalne oblike učenja, ki so bistvene za urjenje socialnih spretnosti. Na začetku ure sem 

se poglobila v spoznavanje vsakega učenca tako, da sem izvedla pogovore z vsakim posebej, 

medtem ko so se preostali igrali. Tako sem lažje ugotovila, katere prijatelje imajo in kaj 

skupaj z njimi počnejo. Nato sem jih dodatno motivirala za družabne igre, da sem jih lahko 

opazovala in spoznavala v interakcijah. Učenci so kazali značilnosti, ki so odraz njihovih 

motenj v razvoju: težko so se poslušali in bili med seboj empatični. Med igro sem jih vodila 

in usmerjala, da so jo lažje odigrali do konca. Na koncu ure so si izbrali igro s kockami, ki 

sem jo preoblikovala v igro vlog, v katero sem se vključila kot moderator (na primer kot 

serviser letal).  

Vzpostavljanje 

stika z 

drugimi. 

3. IN 4. SOCIALNE IN DRUŽABNE IGRE 

Socialne in družabne igre glede na značilnosti posameznikov 

(na primer Teta Margo, igre vlog z lutkami in kockami). 

V učno uro vnesem socialne igre, ki so zabavne, da pritegnem njihovo pozornost. Med igrami, 

ki jih sami izberejo v učilnici, s pomočjo domišljije, ki je njihov potencial, izvedem igre vlog 

in spodbujam preproste oblike dialoga in empatije. 
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Sodelovanje v 

skupini s 

ciljem 

skupnega 

rezultata. 

5. SKUPINSKA NALOGA (PLAKAT)  

Učenci težko vstopajo v interakcije, zato jih bom na tem 

področju dodatno spodbujala. Navodila so enostavna: naredili 

bomo plakat raznovrstnih barv. Opazujem, ali posežejo po 

barvi in po kateri ter ali se zraven pogovarjajo. Plakat na 

koncu ure razstavimo na pano v učilnici. 

Z učno uro sem zadovoljna, saj sem dosegla, da so vsi učenci risali in ustvarili skupni izdelek. 

Med uro sem razmišljala, koliko jih moram voditi, da sprostijo čustvene napetosti in se 

dogovarjajo med seboj o skupnem izdelku. Plakat sem že med uro razstavila v učilnici na 

panoju. 

Skupno risanje na plakatu je učence motiviralo za sodelovanje in jim omogočilo, da so izrazili 

sami sebe in se medsebojno spoznavali. 
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Razumeti, 

zakaj je treba 

govoriti 

resnico. 

 

6. ZAKAJ GOVORITI RESNICO  

Ura poteka v obliki šolskega parlamenta. Učence povabim v 

zbornico, kjer postrežem čaj. Predstavim, kaj pomeni šolski 

parlament, in prilagodim letošnjo tematiko: spregovorili 

bomo o pomembnosti govorjenja resnice. Preberem pravljico 

Mišek Tip. Pravljico povzamem po slikah, postavljam 

vprašanja, preverjam razumevanje. Vprašam, kakšne so 

njihove izkušnje z lažmi. Na koncu še sami rokujejo s knjigo 

in povedo svoje misli. Ob zaključku parlamenta se posladkajo 

s palačinkami. 

Z izvedbo ure, ki je bila v obliki otroškega parlamenta v zbornici, sem zadovoljna. Učenci so 

pozitivno doživljali spremembo prostora in se pri tem počutili zelo pomembne. Kot pri 

prejšnjih urah, sem tudi tokrat med uro izvajala dodatne spodbude za poslušanje in 

soudeležbo učencev. S pomočjo vprašanj, kdaj in kaj so se lagali kot glavni lik v pravljici, 

sem jim omogočila, da so razmišljali o sebi in si med seboj delili izkušnje. 

Ob zaključku ure so iz šolske kuhinje dobili palačinke kot nagrado za primerno vedenje. 

Tematika resnice je v tej skupini pomembna zato, ker jim pomaga pri sklepanju prijateljstev 

z vrstniki. Predvsem pri učencu 2 je bila laž večkrat povod za konflikte (to posebej zabeležim 

v preglednici učenca 2). 

Opazovanje učencev zunaj ur SOU poteka med varstvom, dežurstvom in kostanjevim piknikom; konec septembra so izvedeni tudi vsi prvi svetovalni razgovori s starši, 

razredničarko in učiteljico (o predlogih za vsakega učenca poročam v preglednicah o posameznih učencih). 

2. AKCIJSKI KORAK: PRILAGAJANJE SOU POSAMEZNIKOVIM ZNAČILNOSTIM IN SPODBUJANJE SODELOVANJA 
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Vživeti se v 

vlogo. 

Komunikacija 

in 

sodelovanje. 

7. IGRE VLOG S POMOČJO LUTK  

Učencem prinesem raznolike ročne lutke (živali). Pol ure se 

igramo z lutkami – igre vlog, nato imajo 15 minut dejavnost 

po želji. 

Z igro želim skupino motivirati h komunikaciji v izbrani 

vlogi. V prejšnjih urah sem opazila, da se lažje vživljajo v 

domišljijske igre kot v resnične situacije.  

Učenci so se znali dogovoriti, kdo bo v kakšni vlogi, le učenec 1 se je priključil na svoj način 

brez upoštevanja drugih. Prilagodili so se eden drugemu tako, da so se dogovorili o izbiri 

lutk. Znali so odložiti svojo izbiro (»bom pa jaz kasneje kuža«). Komunikacija je potekala z 

malo in preprostimi besedami (»ti si bolan, ležiš, jaz sem zdravnik«). 

Z uro sem bolj zadovoljna kot s prejšnjimi. Dosegla sem, da so zmogli skupni dogovor, bili 

so motivirani, vnesla sem novo igro – nov izziv in sodelovalno komunikacijsko situacijo. 

Učenci so skozi igre vlog dobro premagovali svoje primanjkljaje. 

Za učenca 1 sem si zabeležila posebno skrb za več spodbud in podpore pri prilagajanju 

skupini. 
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Sproščeno 

druženje s 

skupno 

nalogo. 

8. SOCIALNE IGRE  

Učencem predstavim nekaj iger, na primer Zeleni krokodil, 

Teta Margo, vodeno gibanje ob glasbi, igra z zavezanimi 

očmi itd. 

 

Glede na potrebe skupine igre prilagajam tako, da so učenci sproščeni in sodelujejo. 

Spreminjam tudi tempo iger (dinamične, umirjene), da se ne utrudijo. Sprejmem tudi njihove 

želje za igre in ideje. Učenci so začeli nekoliko bolje dojemati, kaj pomeni socialno učenje – 

vidim, da dojemajo, da se nekaj dogaja v skupini, kažejo željo po novih igrah in dogodkih. 

Učenci, ki imajo številčnejše primanjkljaje, kažejo več izstopajočega vedenja, kar bom 

prikazala v preglednicah o vsakem učencu posebej. 

Izražanje sebe 

na drugačen 

način. 

9. LIKOVNO IZRAŽANJE SEBE  

Na začetku vodim sprostitveno vizualizacijo, osredotočenost 

nase (potovanje z balonom). Nato podam navodilo, da kar 

čutimo, narišemo na papir. Na koncu se o tem pogovorimo. V 

preostanku časa sledijo socialne igre. 

Za udeležbo pri vajah dodajam mnogo dodatnih spodbud in pohval za sodelovanje. Pri 

prenosu čustev na papir imajo učenci težave, zato potrebujejo dodatne razlage in počasen 

tempo učenja. Z upoštevanjem njihovih posebnosti uspejo izraziti svoje čustvene napetosti, 

kar je postala iztočnica za pogovor. 
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Sprostitev in 

interakcije ob 

glasbi. 

10. DRUŽABNE IGRE OB GLASBI  

Učencem najprej način sproščanja ob glasbi predstavim in ga 

nato še izvedem. Predvajam glasbo na CD-ju; ko ugasnem, 

obstanejo negibni, stojijo na eni nogi ipd. Nato plešemo 

skupaj v krogu – različni sproščeni koraki, prepletanje z 

rokami itd. 

Ura ni potekala tako, kot je bila pripravljena, saj sta bila učenec 1 in učenec 2 odsotna od 

pouka. Druga dva učenca sta bila malo motivirana za gibanje. Nista bila navajena novih 

izzivov in sproščanja. Kljub temu sta zadovoljivo sodelovala. Ura je predstavljala razvedrilno 

noto procesa. Vključila sem še dodatne dejavnosti – igre in triki s kartami. Namen ure 

(sproščanje) je bil dosežen. 

Slikovna 

pravila kot 

pripomoček za 

uvid v 

socialne 

situacije. 

 

11. SLIKOVNA PRAVILA  

Učence povprašam po počutju. Naredimo krog, ko vsak pove, 

kako se počuti. Obrazložim namen pravil v skupini 

(dvignemo roko, poslušamo, sodelujemo, si umivamo roke, 

stojimo v koloni). Vprašam po poznavanju pravil in jih 

predstavim s pomočjo slik. Vsako sliko pravil pojasnim, 

vsakega učenca posebej vprašam po ponovitvi pravil in 

podam navodilo, naj si sličice prilepijo v zvezek. Sledi 

pogovor. Po poučnem delu sledijo razvedrilne dejavnosti. 

Učenci se na tematiko pravil težko prilagodijo, kar je odraz njihovih težav in primanjkljajev. 

Najbolj izstopa vedenje učenca 1: brca, se jezi, udarja po mizi; o svojem vedenju meni, da je 

želel samo iti na računalnik in nič drugega; me udari po roki in brcne ter sam sebi grize roko. 

Z vsemi drugimi učenci (kljub težavam) izvedem uro po pripravi. Učencu 1 v beležko 

napišem obvestilo za starše in jih povabim na pogovor skupaj z učencem (realiziram 27. 11. 

2013 – zabeležka pri učencu 1 v posebni preglednici). 
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 Sprostitev. 12. POGOVOR OB BOŽIČNI RISANKI 

Pripravim ogled risanke Zajčkova božična zgodba. Sledi 

pogovor o praznikih in risanki. 

Učenci imajo na urniku več sprostitve kot običajno, saj smo v predbožičnem času. Opazujem 

predvsem učenca 1, saj je pri prejšnji uri imel težave s sodelovanjem, prejemati pa naj bi 

začel tudi ritalin. Med uro izstopa učenec 1, saj želi igrati igrice, ogledu risanke pa nasprotuje. 

Ostali učenci si ob dodatnih spodbudah in vmesni razlagi risanko ogledajo in se o njej 

pogovorimo. 

Konec oktobra in na začetku novembra so izvedeni drugi svetovalni razgovori (s starši, učiteljico in razredničarko), kar beležim pri vsakem učencu posebej v preglednicah. 

Vedenjsko izstopajoč učenec je bil učenec 1, zato je v zvezi z njim več pogovorov in zbiranja podatkov. Beležim tudi svoja opažanja in občutenja pri vodenju (kasneje vstavljam 

osebno refleksijo za skupino AA). Naredim pregled doseženih ciljev v celostni refleksiji dosedanjega procesa. 

CELOSTNA REFLEKSIJA: Skupina je raznolika, saj se diagnoza LMDR pri vsakem učencu zaradi sopojavljanja motenj odraža drugače. Vsem je skupno, da imajo težave v 

sodelovanju in prilagajanju, kar je značilno za otroke z LMDR, pa tudi za otroke z motnjami, ki se sopojavljajo (ADHD, čustvene in vedenjske težave). Do sedaj so učenci pokazali 

pozitivne spremembe v spoznavanju sebe, za nadalje pa želim bolj spodbujati njihovo medsebojno sodelovanje in empatičnost. V izvedbo dejavnosti bom vključevala še več 

spodbud in motivacije za sodelovalne dejavnosti ter se posvetovala s starši in učitelji, ki bodo prav tako s svojimi aktivnostmi pripomogli k večji učinkovitosti SOU. 

3. AKCIJSKI KORAK: SPODBUJANJE SODELOVANJA (ŠE VEČ VNOSA SODELOVALNIH ELEMENTOV) 
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Skupinska 

naloga. 
13. NAŠA JELKA – SKUPINSKO SLIKANJE  

Uvodna sprostitvena igrica. Podam navodila za ustvarjanje 

jelke – narišem osnovo, nato učenci z odtisi prstkov dodajajo 

nanjo okraske. 

Učenci ob delu potrebujejo mnogo spodbud, da ga dokončajo. Pogosto postanejo glasni in jih 

je potrebno na to opozoriti. Učence dobro opazujem, zato jih lahko pri risanju usmerjam, jih 

pohvalim in usmerim v nadaljnje delo. Včasih se odzovejo pozitivno, včasih z nejevoljo. 

Sodelovanje v 

projektu. 

 

14. SODELOVANJE V PROJEKTU ZGIBANJA 

LADJIC  

Uvodna sprostitvena igrica. Učencem predstavim projekt in 

njegov namen: sodelovali bomo z zunanjo institucijo, ki nas 

je povabila, da bi zanje zgibali ladjice. 

Zgibanje ladjic učence ne zanima in jih je zelo težko motivirati. Gredo v igralne kotičke in se 

ne želijo vrniti. Vztrajam pri dejavnosti in jim dodatno obrazložim namen projekta. Na 

spodbude tokrat niso odreagirali. Po nekaj poskusih zgibanja ladjic so se vrnili v svoje že 

znano okolje – igralne kotičke. Domnevno je aktivnost zanje pretežka, zato jim dovolim 

igralne dejavnosti. 
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Proslava. 15. PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI  

Po dogovoru z ravnateljico poteka proslava. 

Potrebnih je bilo nekaj manjših opozoril na začetku proslave, da so začeli pozorno poslušati. 
JA

N
U

A
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Sodelovanje. 16. IGRE S KOCKAMI – IGRE VLOG  

Najraje sodelujejo v igrah vlog, katerih potek določijo sami. 

S pomočjo kock in čopičev se igrajo delavnico za avtomobile.  

Igrajo se tako, da so učenci s čopiči avtomehaniki, učenci s kockami pa pripeljejo avtomobile 

na popravilo. Tudi meni določijo vlogo za sodelovanje. Igre vlog so močno področje vseh 

učencev. Izkaže se, da s pomočjo te metode uspešno premagujejo primanjkljaje na področju 

sodelovanja in komunikacije- 

Pogovor o 

hrani. 
17. ODNOS DO HRANE  

Učencem pojasnim, da se bomo pogovarjali o hrani in da 

najprej prisluhnemo zgodbici. Preberem pravljico o Mišku 

Tipu. Zgodbo s pogovorom obnovimo še enkrat. Povedo 

svoje izkušnje o prehranjevanju v šoli in doma. Po svoji 

zamisli pobarvajo pobarvanko na tematiko iz knjige. 

Tematiko o hrani sem izbrala zato, ker učenec 1 in učenka 4 pogosto nočeta h kosilu. Med 

pogovorom opazim, da se svojih težav ne zavedata, kar je značilno za njune težave v duš. 

razvoju, ki so za zdaj na stopnji LMDR, obstaja pa domneva na težjo stopnjo duševnih težav. 

Učenec 1 ima tudi pridruženo motnjo MAS, učenka 4 pa vztrajanje pri svojih zahtevah. 

Učenec 1 je začel prejemati ritalin, kar prav tako lahko povzroči spremembe pri apetitu. 

 

Ozaveščanje o 

pomenu in 

uporabi svojih 

besed. 

18. LAHKO UPORABIM SVOJE BESEDE  

Uvodna sprostitev ob glasbi; ko ugasnem, ostanejo negibni. S 

pomočjo učnega lista (slikovna predstavitev, kako in kdaj 

lahko namesto agresije uporabimo svoje besede) jim 

razlagam o pomenu uporabe svojih besed. Učni list prilepijo 

v zvezek. Povemo primere in se dogovorimo, da bomo 

odigrali igro vlog o uporabi svojih besed. 

Učenci se trudijo po svojih močeh. Odraža se značilnost LMDR, da imajo težave v 

koncentraciji in spominu. Kljub temu se navajajo na uporabo besed, ki so za zdaj na 

preprostem nivoju. Uporaba besed jim omogoča, da v konfliktih uporabijo manj nasilja, na 

primer odrinjanja. 

 

Spoznati sebe 

prek likovnega 

izražanja. 

19. SPOZNAVANJE SEBE – LIKOVNO IZRAŽANJE 

Pripravim likovni material. Podam navodilo, da bomo risali 

svoje najljubše igrače.  

Za učence uporabim mnogo dodatnih spodbud, da jih uvedem v aktivnost. Iz prejšnjih ur 

imam izkušnje, da je potrebno v motivacijo vnesti tudi zabavo in humor.  

Svoje igrače narišejo hitro, vendar so ob tem veseli in srečni. Aktivnost jim omogoča, da 

spoznavajo sebe in to delijo z drugimi (med seboj se pogovarjajo o svojih igračah). 
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Obdarovanje. 20. SPOZNAVANJE SEBE IN OBDAROVANJE  

Učenci imajo na voljo izbiro med dvema možnostma. A: S 

pomočjo kataloga izrežejo igračo, ki jim je všeč, in jo 

prilepijo v zvezek. B: Izdelovanje verižice iz perlic.  

Vsak si izbere svojo dejavnost in izdelek uporabi za 

obdarovanje. 

Učence spodbujam, da izdelki uspejo in jim pri tem pomagam. Fantje se pretežno odločajo 

za izrezovanje iz kataloga. Učenec 1 se spomni na mamo in zanjo izdela verižico. Tudi drugi 

se počasi odločijo, kaj bodo izdelali. 

Učenci se ob tej aktivnosti počutijo sproščene in vesele. Ob spodbudah in pomoči zmorejo 

ozavestiti, da je lepo obdarovati druge in se je za to vredno potruditi. 

 

Okrasitev 

svojega 

osebnega 

prostora. 

21. OKRASIM SI SVOJO SOBO/PROSTOR  

Uvod – plesna igra. Učencem predstavim namen ure: 

dekoracija svoje sobe. Predstavim gradivo, nato delajo po 

lastni izbiri in zamisli. 

V pomoč najprej pokažem že izdelane ideje, nato začno delati okraske sami. Dejavnost 

praviloma poteka umirjeno. Učenec 1 začne brcati, vendar moja opozorila upošteva in 

preneha. Opažamo, da se nemir ponavlja, verjetno je zanj celotni učni program prezahteven. 

Dodatna opažanja bom zapisala v preglednici posebej o učencih. 

Povezovanje 

in vključitev v 

skupino. 

22. SOCIALNE IGRE IN PUST  

Uro delno namenim socialnim igram (skrivanje predmeta –

toplo/hladno, Teta Margo). V drugem delu ure se 

pogovarjamo o svojih izbirah pustnih mask in se kot takšne 

narišemo na velike liste. Razstavimo. 

Učenci se veselijo pustnega časa in pripovedujejo o svojih pustnih izkušnjah. 

Vživijo se v svoj pustni lik in se narišejo. Tudi pri socialnih igrah sodelujejo.  
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Sodelovanje, 

okrepitev 

skupinske 

dinamike. 

23. PRIKLIČIMO POMLAD – SODELOVALNA 

NALOGA  

Uro delno namenim socialnim igram (na primer Babica, 

lovec, lev). Razložim zamisel o plakatu na temo pomlad. 

Prisluhnem njihovim predlogom. Skupaj oblikujemo plakat in 

ga razstavimo. 

Igra »Babica, lovec, lev« ne gre. Vsi učenci se vključijo k delu s plakatom, le učenec 1 se ne 

more vključiti in ponavlja svoj ritual brcanja in tekanja k oknu.  

Plakat dobro oblikujejo in med seboj sodelujejo. 

Ugotovila sem, katere socialne igre so zanje prezahtevne in da je skupno risanje na plakat 

zanje učinkovita metoda, da se zbližajo in pogovarjajo. Izstopa učenec 1, ker potrebuje več 

individualnega dela, še počasnejši tempo učenja, dodatnih razlag ipd. 

Sodelovalna 

komunikacija. 
24. IGRA VLOG, SODELOVALNA KOMUNIKACIJA 

Prinesem ročne lutke in spodbudim spontano dramatizacijo. 

Igrajo se igro, da je kužek bolan. Postavim se v vlogo petelina, ki usmerja zgodbo – določim, 

kdo naj gre k zdravniku, v bolnico, počivat, hodit itd. Tako dobijo osnovo, s katero zgodbo 

usmerjajo. Učenec 1 se igra sam. Vključi se le ob koncu zgodbe. Odraža značilnosti MAS. 

Sodelovalna 

komunikacija, 

voščilnica. 

25. VOŠČILNICA ZA ROJSTNI DAN IN 

SODELOVALNA KOMUNIKACIJA  

Naredimo voščilnice, nato sledi spontana igra z lutkami. 

Pri tej uri sem dosegla zastavljen cilj, da je vsak izdelal svojo voščilnico, a vzdušje še vseeno 

želim izboljšati. Moj cilj je, da bi se med seboj še bolj povezali in se pogovarjali. 

Učenec 1 je začel prejemati ritalin. Pri moji uri še ni opaznega izboljšanja vedenja. 
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Izboljšanje 

samopodobe. 
26. POGOVOR O PRIREDITVI ZA MATERINSKI 

DAN, KREPITEV SAMOZAVESTI  

Predvajam posnetek prireditve za materinski dan z namenom 

ozaveščanja sebe. 

Ob videoposnetku svojega nastopa so učenci presenečeni, se smejijo in ugotavljajo, kdo kaj 

nastopa. Posnetek jim predstavlja izziv, kako videno vključiti v predstavo o sebi. Opazim, da 

počasi zmorejo in napredujejo. 

Umiritev, 

sodelovanje. 
27. UMIRITEV, DRUŽABNE IGRE IN LUTKA  

Učno uro sem si zamislila raznoliko in pestro. Najprej 

umiritvena dejavnost: vodena vizualizacija, nato družabna 

igra Človek ne jezi se in šivanje lutke za zaključek. 

Učenci so živahni in težko vzdržujejo pozornost. S pomočjo in ob spodbudi se zmorejo 

umiriti. Najbolj jih zanima družabna igra. 

Učenko 4 zanima izdelava lutke, ki jo narediva, medtem ko se ostali igrajo družabno igro. 

Opažam, da rada namenja pozornost tematiki ročnih del. 

Sodelovanje, 

motivacija za 

skupinsko 

delo. 

28. SODELOVALNA IGRA  

V skupino prinesem nove igrače, s katerimi želim pritegniti 

zanimanje. Spodbujam sodelovanje pri igri, potrpežljivost, 

ustvarjalnost in komunikacijo. 

Učenci zaradi primanjkljajev težko upoštevajo mirno čakanje na vrsto in upoštevanje pravil. 

Za uspešno in mirno uro potrebujejo mnogo usmerjanja, spodbud, pa tudi opozoril. 

Najbolj izstopajoče vedenje se odraža pri učencu 2, kar bom opisala v preglednicah o 

vsakem učencu posebej. 

M
A
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Gibanje, 

sprostitev 

impulzov, 

sveži zrak. 

29. GIBANJE ZA ZDRAVJE IN ZABAVO 

Na dvorišču se učenci igrajo z žogo. 

Ker je bilo vreme sončno, so se učenci lahko igrali in zabavali. Bili so presenečeni, da se 

tokratno socialno učenje odvija zunaj. Za večino učencev je to zelo sprostitvena dejavnost. 

Učenec 1 potrebuje več časa za prilagajanje – k skupinski dejavnosti z žogo se priključi v 

drugi polovici ure. 

Januarja, februarja in marca so izvedeni tretji svetovalni razgovori (s starši, učiteljico in razredničarko), kar beležim pri vsakem učencu posebej v preglednicah. V tem obdobju je 

bil poleg učenca 1 vedenjsko izstopajoč tudi učenec 2, zato je v tem obdobju več pogovorov in timskih sestankov o njem. Učenec 3 je v marcu začel prejemati zdravilo ritalin. 

Najmanj odzivov staršev imam za učenko 4. Beležim tudi moja opažanja in občutenja pri vodenju (kasneje vstavljam osebno refleksijo za skupino AA). Naredim pregled doseženih 

ciljev v celostni refleksiji dosedanjega procesa. 

CELOSTNA REFLEKSIJA: pri učencih ne opažam velikega napredka, a pri socialnem učenju OPP je potrebno zaznavati majhne pozitivne spremembe, ker je njihov razvoj 

počasen in odzivi na okolico manjši. Učenci so na začetku šolanja, kar pomeni, da se na šolski sistem šele navajajo, učitelji pa dopolnjujemo diagnostična opažanja. Večina 

učencev izhaja iz težkih socialnih razmer in manj vzgojno spodbudnega okolja, kar pomeni, da je manj možnosti za velike pozitivne spremembe v razvoju. 
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4. AKCIJSKI KORAK: ZAKLJUČEVANJE PROCESA na osnovi sodelovalnih elementov 
M

A
J 

Razumevanje 

solidarnosti. 
30. SOLIDARNOST (PREDSTAVITEV 

HUMANITARNIH ORGANIZACIJ)  

To učno uro me zaradi odsotnosti nadomešča razredničarka. 

Predstavi humanitarne organizacije. 

Učenci začnejo z zbiranjem zvezkov. Posebnih opažanj od učiteljice ne prejmem. 

Sodelovalno 

delo. 
31. SODELOVALNO DELO (PLAKAT Z 

DINOZAVRI)  

Za učence na mizah v učilnici pripravim sličice dinozavrov. 

Učenci jih lepijo na skupen plakat, ki ga razstavimo. 

Učence dinozavri zanimajo. Ogledajo si jih in lepijo na plakat. Želijo čim prej končati in 

plakat izobesiti. Pri dejavnosti težko vztrajajo, vendar jim uspe. Veseli so, ker si manjše 

sličice dinozavrov lahko odnesejo domov.  

Učenec 1 rad lepi z lepilom, ker mu diši. 

Sodelovalno 

delo. 
32. SODELOVALNO DELO (PLAKAT NA TEMO 

»VREME«)  

Učence na mizi čaka urejeno gradivo. Predstavim jim posterje 

in kartice vremena ter idejo, da jih nalepimo na skupen plakat 

in razstavimo v učilnici. Učenci lahko na plakat tudi kaj 

dorišejo in ga okrasijo po svoje. 

Učenci so tudi tokrat bolj kot govorno sodelovali z lepljenjem kartic. Izkazalo se je, da jih 

lepilo pritegne in da je to dobra osnova za dejavnosti sodelovanja. 
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Druženje ob 

koncu 

šolskega leta. 

33. IGRE Z ŽOGO NA DVORIŠČU  

Z učenci pričakujemo konec šolskega leta, skupaj se želimo 

sprostiti na dvorišču in družiti. 

Podobno kot pri prejšnji uri gibalnih vaj tudi tukaj učenec 1 potrebuje čas, da se vključi v 

dejavnost. Učenka 4 je slabe volje, ker ji je vroče. Učenca 2 in 3 druga se žogata. Učenci so 

sproščeni in se želijo prepustiti poletnim doživljajem na prostem. 

Druženje ob 

koncu 

šolskega leta. 

34. KEKČEVE DOGODIVŠČINE  

Z učenci pričakujemo konec šolskega leta. Ogledamo si film 

Kekčeve dogodivščine. Sledi pogovor. 

Učenci si radi ogledajo film Kekec, v katerem jim glavni lik predstavlja pogumnega in 

predrznega fanta, ki v svojih odločitvah zmaga.  

Pogovarjajo se o počitnicah in povedo načrte, kako jih bodo preživeli. 

Praznovanje in 

zaključevanje. 
35. PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI  

Z učenci praznujemo dan državnosti; vsi učenci šole 

sodelujejo na prireditvi v telovadnici.  

Med prireditvijo sodelujejo vsak po svojih karakternih značilnostih (eni zadržano, drugi 

nagajivo in impulzivno). 

CELOSTNA REFLEKSIJA: ob koncu šolskega leta so se starši osredotočali na ocene in prejem spričevala, tako da so bili četrti razgovori zaključne narave. Skozi šolsko leto 

so dobro sodelovali, kar mi je bilo v veliko pomoč, prav tako sem dobivala dovolj informacij s strani učiteljic. Za učence se je izkazalo učinkovito skupno ustvarjanje plakata, 

risanje in igre vlog. Med urami učenci niso sodelovali po mojih največjih pričakovanjih, vendar se je kazal majhen napredek v sodelovalnih spretnostih. Dopolnili smo tudi 

diagnostiko, ki je osnova za medikamentno terapijo, ustrezne šolske prilagoditve ali preusmerjanje v lažji program. 
 

Preglednica 13: Zaporedje akcijskih korakov – skupina AA 

AKCIJSKI KORAK (zaporedna ura, vsebina, število ur) 

1. SPOZNAVANJE SKUPINE IN NJENIH UDELEŽENCEV, 6 ur 

2. PRILAGAJANJE SOU POSAMEZNIKOVIM ZNAČILNOSTIM IN SPODBUJANJE 

SODELOVANJA, 6 ur 

3. SPODBUJANJE SODELOVANJA (ŠE VEČ VNOSA SODELOVALNIH ELEMENTOV), 17 ur 

4. ZAKLJUČEVANJE PROCESA NA OSNOVI SODELOVALNIH ELEMENTOV, 6 ur 
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IV. POTEK IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI SOU NA RAVNI UČENCEV SKUPINE AA 

(vedenjski vzorci učencev na osnovi vključevanja v SOU ter sodelovanja s starši, razredničarko in učiteljico) 

 
Preglednica 14: Učenec 1 

M
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VEDENJE V SKUPINI: UČENEC 1 PODATKI IZ POGOVOROV S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z 

RAZREDNIČARKO IN UČITELJICO 

TER IZ DOKUMENTACIJE 
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Učenec kaže izstopajoče vedenje: pogosto brca, kriči, 

govori sam s seboj. Ob spodbudah se vključi v sodelovalno 

igro, vendar za to potrebuje več časa. Rad se tudi umakne 

od skupine (gleda skozi okno ali sam barva pobarvanko). 

Odražajo se značilnosti motnje ADHD in MAS. 

 

 

Mama se udeleži pogovorne ure z učencem, ki je med pogovorom 

nemiren. Pove, da sta tudi ona in sestra hodili v posebno šolo in da 

se kljub temu doma zelo trudi s sinom: vsak dan z njim dela 

domače naloge in ga uči mirnega sedenja pri mizi. Tudi ona opaža 

simptome ADHD, zato bodo delali v smeri, da bi dobil zdravila. 

Opišem ji vedenjske težave v šoli in svetujem uporabo vizualnih 

pripomočkov za učenje vsakodnevnih ritualov. 

Pregledam dokumentacijo in IP, kjer 

je navedeno, da se pri učencu ob 

LMDR sopojavljajo še motnje: 

fragilni x-kromosom, MAS, težave s 

sluhom in vidom. 

V strokovnem timu poročajo o 

domnevi na diagnostiko ADHD. 
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Kaže odpore do šolskega dela, kar pogosto pokaže s tem, 

da si z rokami pokrije ušesa. Možno bi bilo tudi, da je 

občutljiv na zvoke iz okolice. Izstopajoče vzorce vedenja 

ponavlja, začel pa je tudi izzivati in fizično napadati druge 

učence.  

Igro opazuje od daleč, nato pa se vključi na svoj način, ne 

da bi se prilagodil dogajanju. V pravljico se vživi le za 

kratek čas. Na vprašanja odgovarja nepovezano s tematiko. 

Pogosto zahteva, da bi šel na računalnik. 

Staršem sproti (dnevno, ko prihajajo po otroka) poročamo, da je 

lahko skoncentriran za učenje največ 5 minut, nato potrebuje 

počitek. Pogosto želi biti sam oziroma oddaljen od skupine.  

Starši poročajo, da so enake težave tudi doma; potrebuje veliko 

kratkih odmorov, da sploh lahko zaključi eno šolsko nalogo. 

Naročili so ga na pregled k pedopsihiatru. 

Opažamo, da je ob nekaterih dneh 

bolj pozoren in v drugih manj.  

S težavo se orientira v času (na primer 

»mama je rodila včeraj«). 

Zamenjuje barve. 

Empatičen je do oseb, ki čutijo 

bolečine. 

Refleksija in zaključki 

Domnevamo, da se bo pri učencu izkazala diagnostika zmerne motnje v duš. razvoju in ADHD. V tej fazi dopolnjujemo diagnostiko in učenca motiviramo za vključevanje 

v skupino. Individualno delo z njim je uspešnejše kot delo v skupini. Med sošolci ni priljubljen, kar mi otežuje poučevanje in spodbujanje skupinskega dela. 

N
O
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E

M
B

E
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Izstopajoči dogodek: 

26. 11. 2013 je imel izredno slab dan; ni se mogel pomiriti. 

Pri SOU smo podrobno proučevali piktografska pravila. 

Ves čas je želel, da bi šel na računalnik in delal, kar želi. 

Občasno je tudi samega sebe ugriznil v roko, mene pa 

udaril po roki in me brcnil v nogo. Ni se želel mirno 

pogovoriti. Ko smo ga pustili pri miru, je postal nemiren. 

V beležki za starše sem opisala njegovo ravnanje in jih 

povabila na pogovor. 

Mama pove, da je bil sin zjutraj že doma zelo nemiren pri urejanju 

za šolo. Opiše, da ima doma podobne težave na splošno. Meni, da 

se njegove težave stopnjujejo. Naslednji dan ima pregled pri 

pedopsihiatru, zato nas zaprosi za poročilo o opažanjih. 

 

 

Z razredničarko podrobno opiševa 

vedenjske odzive učenca in 

oblikujeva poročilo za pedopsihiatra. 

Zadovoljni smo, da starši želijo in 

vzpostavljajo sodelovanje z zunanjo 

ustanovo, saj zato predvidevamo 

učinkovitejšo medikamentno 

terapijo. 
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Učenec bi rad šel na računalnik, je nemiren. Ponavlja svoj 

vzorec izstopajočega vedenja. 

Starši sporočijo, da je pedopsihiater potrdil diagnostiko ADHD in 

je sin začel dobivati medikamentno terapijo. 

Opazujemo, ali se je izboljšalo 

vedenje. Pozornost se je minimalno 

izboljšala, vedenje tudi. 

JA
N

U
A

R
–

M
A

R
E

C
 Vključi se v igro z lutkami (postane rešilec).  

Njegova koncentracija se podaljša na pol ure. 

Pojavi se odpor do hrane.  

Še vedno je prisoten ritual brcanja med šolskim delom.  

Pri oblikovanju plakatov le malo sodeluje, raje se zaigra s 

kockami.  

Je sodelovalen pri socialni igri. 

Staršem poročamo o nekoliko podaljšani pozornosti in odporu do 

hrane. Starši enako opažajo doma. Ta odpor je možen zaradi 

jemanja zdravil. Dogovorimo se za nadaljevanje opazovanja, ali 

se bo stanje stabiliziralo in uredilo. Mama ugotavlja, da je sin še 

vedno agresiven in da bo najbrž treba zvišati mero zdravil.  

Opišem ji možnost in način preusmerjanja v PPVI.  

Učenec se več vključuje v pogovor 

kot na začetku dejavnosti SOU, 

pospravi za seboj potrebščine in 

postaja vesten.  

Nekatere dneve je bolj zadržan in ni 

toliko nasilen kot prej.  

Ne dosega učnih ciljev za prvi razred.  

A
P

R
IL

–
JU

N
IJ

 Igra se sam. Skupinski igri se priključi kasneje. Rad lepi z 

lepilom, ker mu diši. V igre z žogo se vključi s težavo. 

S starši se dogovorimo, da bo učenec vzel zdravila v šoli, da bo 

njihov učinek daljši. Uredimo potrebna soglasja v ta namen. 

Ker učenec vzame zdravilo okrog 9. 

ure, se njegov učinek kaže do 12. ure. 

To je ustrezno za lažje delo v razredu. 

Učni cilji so doseženi ob pomoči. 

Z
A

K
L

JU
Č
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K

, 

U
S
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E

R
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 Učenčevo vedenje ustreza simptomatiki MAS, ADHD in 

zmerne motnje v duš. razvoju. Učenec je s pomočjo 

številnih spodbud in medikamentne terapije minimalno 

izboljšal sodelovalne spretnosti in pozornost. 

Sodelovanje s starši je bilo vseskozi uspešno z izmenjavami 

informacij med domom in šolo. Starši so realno prenesli poročila 

šole pedopsihiatru in soglašali z jemanjem zdravil v šoli. 

Pripravljeni so na preusmerjanje v posebni program. 

Razred bo ponavljal, vendar sta bili 

uspešni vzpostavitev jemanja zdravila 

in priprava na preusmeritev v PPVI. 

 

Preglednica 15: Učenec 2 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: UČENEC 2 PODATKI IZ POGOVOROV S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z 

RAZREDNIČARKO IN UČITELJICO 

TER IZ DOKUMENTACIJE 
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 Sestavlja lego kocke in se igra z letali iz kock; sam si 

pripravi vse pripomočke. Njegovo izstopajoče vedenje 

se kaže kot kričanje in prevračanje mize.  

Dobro se vživi v igre vlog (telefon, na avtobusu, pri 

mehaniku). Učenec odraža številne težave, tudi 

čustvene. 

Mama ureja vožnjo otroka v šolo, njegove potrebščine in domače 

naloge. Oče ne vzpostavi stika s šolo. 

Mamo obvestimo, da na CSD pišemo poročila o njihovi družini. 

Družina živi v težkih socialnih razmerah, vendar več o tem izvem iz 

dokumentacije. 

Na osnovi dokumentacije ugotovim, da 

je otrok z LMDR. Doživlja tudi 

primanjkljaje na vzgojnem področju: 

oče se zdravi od odvisnosti od alkohola, 

mati pa je vzgojno nemočna. 
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Zna upoštevati navodila za barvanje z voščenkami, pri 

čemer svoja čustva izživi s pritiskanjem.  

Zunaj SOU pogosto prihaja k meni na pogovor zaradi 

motenja pouka. 

Pogosto je vznemirjen, na primer v jedilnici grize mizo, 

vrže škarje v sošolca. 

Dobro se vživi v igro vlog, pozitivno reagira na pohvalo 

in zna priti do cilja nalog. 

Mama pozabi na dogovor, da ga bo pripeljala v zdravstveni dom na 

zobozdravniški pregled ter da mu bo pripravila zdravniško izkaznico 

in zobno ščetko. 

Zaradi agresivnega vedenja učenca se pogovora udeleži tudi učenec. 

Mama ga krega in poučuje, nato zamenja temo in opiše, kako ju je 

nekdo žalil na avtobusu. Poroča, da je sin že želel pobegniti od doma. 

Z razredničarko ji svetujeva, naj bo pri vzgojnem ukrepanju dosledna 

in naj v to vključuje tudi očeta. 

Razredničarka poroča, da je pri pouku 

živahen, nekoliko moteč in pogosto 

nemiren. Občasno ni pripravljen za 

delo in vztraja le ob spodbudi. Na 

opozorila reagira z obžalovanjem, a 

dogovore hitro pozabi.  
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 Dobro se vživi v socialne igre. Čustva uspešno likovno 

izrazi. Sodelovalen je pri slikovnih pravilih. 

Pri skupinskem delu sodeluje, a ne opazi potreb drugih. 

Njegovo močno področje je gibanje, športna vzgoja. 

Pri učencu zaznavam tveganje številnih težav: ob 

težavah v razvoju izraža še čustvene stiske zaradi 

pomanjkljivih vzgojnih spodbud. 

Mama se oglasi na pogovor in pove, da se učenec neprimerno vede 

ob obisku CSD. Nakazuje, da smo v šoli krivi za vedenje njenega 

sina. Ne uvidi svoje vloge mame, išče krivca in razloge drugje. 

Vseskozi ji dajemo navodila, napotke, smernice za delo in vzgojo. 

Priporočamo več vzgojnih vplivov, vztrajanja in vključitev očeta. 

Opažamo, da je ob ponedeljkih učenec 

težje obvladljiv. Nezadovoljstvo izraža 

z neprimernimi besedami in opazkami. 

Nima osnovnih higienskih navad. 

Nujno je, da nadaljujemo sodelovanje z 

zunanjimi institucijami, saj je treba 

učencu pomagati, da preide v bolj 

vzgojno okolje. 

JA
N
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A
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Uspešen je v igri vlog (avtomehanik). 

Kar dobro je usvojil uporabo besed namesto izzivanja, 

nasilja. Uvidim, da je deček ob ustreznih spodbudah in 

v varnem okolju dokaj vodljiv. To je še dodatni znak, da 

bi bilo treba učenca preusmeriti v bolj vzgojno okolje. 

Predvidoma bi v novem okolju lažje razvijal svoja 

močna področja. 

Mama se oglasi in pove, da je dobila pismo, v katerem piše, da bodo 

šli na obisk k rejniški družini in da jim je CSD dal dve možnosti: ali 

gre sin v dijaški dom ali v rejniško družino. Sprva mama za vse to ne 

vidi razloga, nato prideva do zaključka, da se morata z možem bolj 

potruditi, da bo otroku bolje (mož naj redno hodi v skupino za 

zdravljene alkoholike, se oglasi v šoli, gre k zdravnici z otrokom 

idr.). 

Mami dam seznam telefonskih številk pedopsihiatrov. Je motivirana, 

da se potrudi, saj sina ne želi oddati v rejniško družino. 

Ob ponedeljkih je učenec zelo 

razdražljiv. Druge dneve nima toliko 

težav, razen pri urah športne vzgoje 

postane preživahen. Težave se povečajo 

v večjih skupinah (pri malici), ko z 

nagajanjem želi pritegniti pozornost in 

postane nemiren; najlažje se ga da 

umiriti z mirnim, ljubečim tonom glasu.  

Refleksija in zaključki: 

Mama ni sprejela možnosti, da bi sina oddala v internat ali rejniško družino. Pove, da je od zdravnice dobila kapljice za umirjanje otroka in se želi še naprej truditi, da bi ostal 

doma. Na šoli menimo, da bi se v tej družini moral CSD bolj vključiti s programi podpor družini na domu. Glede bivanja drugje se bolj kot na internat nagibamo k rejniški 

družini. CSD povabimo v šolo, vendar nas zaprosijo za pisno mnenje. Zdi se, da problema ne moremo razreševati timsko in usklajeno. 
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 Je sodelovalen. Ob spodbudi rad preizkuša tudi ročne 

spretnosti (na primer izdela ogrlico za mamo). Pozitivno 

sprejema naše spodbude. Pohvala mu veliko pomeni. 

Rad se pogovarja individualno zunaj pouka, kar mu 

omogoča lažje izražanje čustev. 

Z razredničarko se dogovorimo za timski sestanek s starši. Tokrat 

nam je uspelo doseči, da je prišel v šolo oče. Oče pogovorno sodeluje 

in obljubi, da bo bolj sodeloval s šolo. Vemo, da je to zanj težko, 

vendar vseeno poskušamo doseči, da bi se čim bolj vključeval v 

vzgojo doma in v šoli.  

Z razredničarko sva zadovoljni s 

pogovorom, zdaj morava še vztrajati pri 

vabilih v šolo. 
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 Je dober v igri vlog (lutke – kuža), sodelovalen, 

radoveden, uživa v nogometu in izdelovanju plakatov.  

Občasno je razposajen, nemiren in želi hitro menjati 

dejavnosti. 

V marcu pokliče mama in pove, da je sin pri pedopsihiatru dobil 

zdravila. 

Mamo vzgojno vodimo. Oče svojih obljub o sodelovanju ni izpolnil, 

saj se ne javlja niti telefonsko niti osebno. 

Z zdravili se je koncentracija pri 

učencu nekoliko podaljšala. Pogosto se 

z njim pogovarjamo (tako razredničarka 

kot jaz) in mu pomagamo razumeti 

dogodke v šoli in doma. 
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Opažamo, da otrok pogosto v čustveni stiski. Ob težavah 

postane agresiven do vrstnikov in predmetov v okolici. 

Za lažje in boljše izražanje čustev mu pomagamo z 

likovnimi dejavnostmi in individualnimi pogovori.  

Uspešen je v igrah vlog. 

Učenec 2 je postal uspešnejši pri poznavanju metod za 

umirjanje sebe in v izražanju čustev. Za širše reševanje 

težav smo sodelovali s starši in CSD.  

 

Vseskozi sta prisotni nemoč in nestabilnost mame, oče pa 

sodelovanje samo obljubi. 

Mama večjo vzgojno vlogo zvrača na šolo. 

 

Za rejništvo ni razpleta, starši se ne strinjajo z nobeno izmed 

možnosti, ki jim jih je dal na voljo CSD. 

 

Staršem in CSD smo predlagali rejništvo v bližini doma. 

 

Sposobnosti učenca so za zdaj primerne 

za prilagojeni program. Cilje drugega 

razreda je primerno usvojil, prav tako je 

pokazal napredek pri uporabi besed 

namesto izvajanja nasilnih dejanj in pri 

sodelovanju v skupini. Usvojeno mora 

še utrjevati in nadgraditi. Nakazuje se 

domneva na zmerno motnjo v duš. 

razvoju, saj je bilo v ta napredek 

vključenega veliko individualnega dela 

(pogovor in učenje z otrokom zunaj 

pouka). 

 

Preglednica 16: Učenec 3 
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VEDENJE V SKUPINI: UČENEC 3 PODATKI IZ POGOVOROV S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z 

RAZREDNIČARKO IN UČITELJICO 

TER IZ DOKUMENTACIJE 
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Učenec ima težave s pozornostjo, vendar v okviru značilnosti 

LMDR. V pogovoru z drugimi daje vtis, da se počuti 

nadrejenega drugim.  

Pri urah SOU sledi mojim navodilom, zna opisati svojega 

prijatelja, je urejen in pripoveduje o sebi.  

Treba ga je dodatno motivirati za sodelovalno igro. Občasno 

pride v konflikt s sošolcem, ker vztraja pri svojem mnenju.  

V igri je iznajdljiv in komunikativen kljub lažji obliki 

govornih težav.  

 

Starši se ne odzovejo na vabilo na pogovor. Pošljem jim pisno 

povabilo s podpisom ravnateljice. Na vabilo se odzoveta oba 

starša, čeprav ne živita skupaj. Ob prihodu v šolo takoj 

zaprosita za šolski sklad. Nato mama poroča o otroku, oče pa 

le kdaj pa kdaj pritrdi. Mama poroča, da je otrok nemotiviran 

za šolsko delo in ga mora spodbujati k pisanju domačih nalog. 

Opiše tudi, da je na prejšnji šoli s škarjami napadel svetovalno 

delavko in da se je prejšnji teden stepel na domačem igrišču. 

Pove, da se otrok hitro razjezi, in se strinja, da ga bomo skupaj 

motivirali za boljše obvladovanje. Išče razloge za njegovo 

vedenje – imel je poškodbo glave. Poudari, da s strani očeta 

nima pomoči, in opisuje nemoč pri vzgoji (ko sin izsiljuje, ne 

more več in popusti).  

Osnovne značilnosti otroka: je otrok z 

LMDR in vzgojnimi primanjkljaji – 

starši so ločeni, zanj skrbi mama, večkrat 

je prepuščen sam sebi in igri na ulici. 

 

Z razredničarko mami svetujeva, da naj 

ima otrok počitek, ko pride domov iz 

šole. Odmor naj ima tudi med domačimi 

nalogami. Svetujeva, naj mu omogoči 

več ur spanja in da ga za šolsko delo 

primerno motivira. Pri tem imava v 

mislih, da naj opusti grožnje in 

poniževanja. 
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V pravljico se zelo dobro vživi. 

Pri kostanjevem pikniku je zelo zadovoljen in družaben. 

Med uro zna vprašati, če potrebuje lutko ali jo želi zamenjati. 

V igro z lutkami se dobro vživi in spremlja celotno dogajanje 

v razredu. 

Vesel je živahnih iger in komaj čaka na navodila. 

Rad se vživi v trike s kartami.  

Pri uri me opozarja na otroke, ki se neprimerno vedejo. Želi 

pomagati in preprečiti, da bi ravnali napačno. 

Dobro sodeluje pri zgibanju ladjic, čeprav potrebuje mnogo 

spodbud, da delo konča. 

OKTOBER: imamo krizni sestanek (mama je sprva ponovno 

neodzivna na vabilo iz beležke, nato se odzove na pisno 

vabilo): 

– razredničarka poroča o nasilju in laži; 

– mama razloži, da ga ona vzgaja, ampak ima sin slabo 

družbo na igrišču; 

– ko se sestanku pridruži učenec, ga mama vzame na 

kolena in nagovarja k boljšemu vedenju; 

– mama kaže nemoč, razlaga o zamujenih rokih za 

otroški dodatek in o tem, da je hčerka izgubila 

pokojnino za umrlim očetom. 

Razredničarka pravi, da se je zelo 

spremenil, saj je postal preračunljiv in 

neprijateljski do sošolcev. Pri delu je 

samostojen, a premalo vztrajen in 

natančen (še posebej v drugi polovici 

dneva). Opravljene dejavnosti zna 

kritično presojati.  

Močni področji: športna vzgoja in 

matematika. Ima pozitivno samopodobo. 

Do vrstnikov je kritičen, v skupino se 

vključuje. 

Sicer počasi, a sledi delovnemu tempu v 

razredu. 
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V skupini je najuspešnejši pri usvajanju ciljev za uporabo 

besed namesto zmerjanj in nasilnih dejanj. Med likovnim 

izražanjem je od vseh učencev najbolj osredotočen. 

Sodeluje v socialnih igrah. Skupinski plakat dela ob spodbudi. 

Čeprav kdaj vedenjsko izstopa, je načeloma motiviran za delo 

in radoveden. Na sestanku z mamo ga pohvalim. Mama pove, 

da je zdaj situacija pri njih boljša, ker včasih pride tudi njegov 

oče in so skupaj. Oče med drugim pomaga pri finančni skrbi za 

otroka. 
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Izdela voščilnico, je prilagodljiv in komunikativen.  

Ob posnetku proslave je presenečen, ko se opazuje. 

Za kratek čas se vživi v nove igrače, ki jih prinesem v razred. 

Rad igra nogomet.  

Pritegnejo ga kartice dinozavrov, zato rad sodeluje. 

Dobro nastopa na proslavi in je samozavesten. 

MAREC: oglasi se mama, s katero se pogovarjava o tekoči 

problematiki; predvsem da mora redno odjavljati prehrano in 

se udeleževati govorilnih ur. Mama pove, da se bodo preselili 

v enosobno stanovanje in da sin napreduje, čeprav je včasih 

kljubovalen. Mami poročam, da učenec dobro napreduje, se 

dobro vključuje v skupino, igra igre vlog, razume smisel 

socialnih iger, navodila in sodelovalno komunicira. 

Učenec bo napredoval v naslednji 

razred. Na vseh področjih je uspešnejši 

kot prej. 
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V skupino se dobro vključuje, saj je družaben in radoveden. 

Občasno ni motiviran za delo, vendar ob spodbudah in dodatni 

motivaciji postane uspešen in vodljiv. 

 

Je samozavesten in vztraja pri svojem mnenju. 

 

Učiteljico opozarja na ravnanje drugih in jih kritično 

ovrednoti; kritičen je tudi do sebe. 

 

Učenec je napredoval v kompleksnejših sodelovalnih 

spretnostih, postal je bolj prilagodljiv, empatičen in umirjen. 

Mamo spodbudim za nadaljnjo uspešno vzgojo in pohvalim, da 

je učenec dober v komunikaciji in ima potencial za graditev na 

odnosu. 

Očetu predlagam, da se vključi v vzgojo, saj to sinu predstavlja 

dodatno motivacijo. Nasvete in pojasnila starši dobro 

sprejemajo. 

Učenec ima osnovno spoštovanje, a ga je treba vsakodnevno 

vzgojno spremljati, da to vzdržuje. 

Učenec je od vseh učencev v skupini 

najbolj dojemljiv za socialno učenje in 

zahteva od učiteljic najmanj 

interveniranja. Na prvi pogled se sicer 

zdi, da je težje vodljiv, vendar so 

situacije z njim dokaj hitro rešljive.  

Socialne spretnosti komunikacije in 

reševanja konfliktov dobro usvaja, 

zmore ozavestiti svoje misli in dejanja. 
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Preglednica 17: Učenka 4 
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VEDENJE V SKUPINI: UČENKA 4 PODATKI IZ POGOVOROV S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z 

RAZREDNIČARKO IN UČITELJICO 

TER IZ DOKUMENTACIJE 
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E
M

B
E

R
 

Učenka je sprva zadržana in se v učilnici skriva. Želi se 

igrati. Skozi učni proces postaja bolj dejavna, delovna in 

motivirana za skupne naloge. 

Pri tematiki o prijateljstvu za prijatelja opiše maminega 

partnerja.  

V igro se vključi tako, da je ob meni in ji lahko nudim 

oporo. Dobro se vživi v socialne igre. Je sproščena in 

umirjena.  

Z mamo izvedem uvodni pogovor načrtovanja in skupnega 

sodelovanja za čim boljše spodbujanje socialnih spretnosti 

učenke. 

Mama je zadržana, sprejema moje predloge, a ne podaja 

svojih. Iz njenih besed razberem, da nima več volje in moči, 

da bi se dodatno trudila. Sprijaznila se je s hčerkinimi 

posebnimi potrebami in verjame, da se je hčerka do zdaj 

naučila največ, kar se lahko. 

Pregled osnovne diagnostike in 

življenjskega položaja: Downov sindrom, 

LMDR, večkrat domneva na zmerno motnjo 

v duševnem razvoju, pogosto se odmika od 

skupine in se igra sama. V zadnjem letu se 

je mama ločila; deklica živi z njo in novim 

partnerjem. 

O
K

T
O

B
E

R
 

Ves čas je dejavna, se trudi in barva plakat. Ne 

komunicira z drugimi. Ima svoj prostor na plakatu in tam 

barva; pokaže mi, če je lepo. 

Z zanimanjem posluša pravljico in jo komentira, čustva 

kaže z obrazom in celo telesno govorico. Je motivirana, 

dejavna in radovedna. 

Predlaga nove dejavnosti. Rada obiskuje lutkovni krožek, 

na katerem zelo osredotočeno reže blago na majhne 

koščke. 

Na kostanjevem pikniku je živahna in se rad sprehaja, saj 

išče miren in tih prostor. Moti jo glasna glasba. Varen 

prostor išče tudi tako, da se druži z menoj. 

Mama pride na pogovor in ima podobna stališča kot pri 

prejšnjem pogovoru.  

Opišem, kako vidim učenko med urami SOU; da me 

preizkuša, vendar je motivirana za delo in radovedna. Mama 

pravi, da je takrat, ko se v razredu počuti uspešno in boljšo 

od drugih, v redu, sicer pa se umakne na samo. Uspeh ji daje 

potrditev, samozavest in motivacijo. Letos ji to še bolj 

uspeva, saj v razredu ni več dveh učencev, ki sta bila 

uspešnejša kot ona. 

Letošnje šolsko leto je učenka bolj motivirana za delo in bolj 

sproščena. Premagala je mnogo odporov do hrane in okolja 

na splošno. 

Posebnih ciljev zanjo mama ne predlaga. Želi si, da bi se 

nadaljevalo tako kot do zdaj.  

Pri delu je samostojna, redko vztrajna ali 

natančna. Med sošolci je priljubljena, rada 

jim pomaga. Ob spodbudi se vključuje v 

različne igre in druge dejavnosti. 

Močna področja: gibanje in športna vzgoja, 

glasbena vzgoja, slovenski jezik. 

Ima pozitivno samopodobo.  

Razredničarka delo zanjo oblikuje zelo 

individualizirano, še posebej ob 

nemotiviranosti učenke. 

N
O

V
E

M
B

E
R

–

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Pri socialnih igrah ob dodatnih spodbudah in motivaciji 

posluša navodila in jih upošteva. 

Primanjkljaji v duševnem razvoju se kažejo v tem, da se 

včasih nenadoma ustavi in ne želi več sodelovati. 

Predvidoma se to zgodi zaradi njene večje občutljivosti 

na zvok in sprememb v okolju. 

Dobro sodeluje pri zgibanju ladjic. 

Učenka napreduje v socialnih spretnostih sodelovanja in 

komunikacije. Ima dneve, ko se še vedno pojavljajo odpori 

do okolja. V teh mesecih ne želi iti na kosilo. Mama pove, 

da se s hčerko o tem pogovarja, vendar brez uspeha. 

Svetujem ji, naj jo za pozitivno vedenje nagradi, za 

neprimerno vedenje pa vzgojno ukrepa. Mama se strinja, 

vendar je negotova, kako ji bo to uspelo. 

Vsi v strokovnem timu se z deklico 

pogovarjamo in jo spodbujamo, da bi 

premagala odpore do okolja.  

Pogosto jo vidimo na hodniku, kjer obstane 

in ne želi več iti naprej. Včasih se izkaže, da 

je lačna, spet drugič ne najdemo razloga za 

stanje in počakamo, da sama nadaljuje 

dejavnosti. 
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JA
N

U
A

R
–

M
A

R
E

C
 Odpor do kosila je še vedno prisoten. 

Njen vedenjski vzorec je, da se ob neprijetnem počutju 

zapre vase. Učenje komunikacijskih spretnosti ji gre 

dobro pri socialnih igrah in igrah z lutko, saj je takrat 

pozorna na kontekst in zgodbo. Prek teh medijev zmore 

dosegati pozitivne spremembe. 

Sodelovalne plakate dela ob spodbudi. 

Po pouku pridejo po učenko mama, mamin partner, dedek 

ali babica. Vsi jo imajo radi in skrbijo zanjo. 
Mama s šolo sodeluje, ampak je do hčerke popustljiva. 

Podobno kot prej meni, da ima učenka PP, ki se jih ne da 

spremeniti ali izboljšati. Kljub pozitivnim spremembam pri 

komunikaciji in motiviranosti učenke se ji zdi, da hčerka 

dolgoročno tega programa ne bo zmogla uspešno dokončati. 

Učenka ima težave z izražanjem čustev in 

občutljivostjo, tako da se še pogosto ustavi 

in kasneje nadaljuje določeno dejavnost. 

Učne cilje dosega. V strokovnem timu se 

kaže skrb zaradi dekličinega zaostanka v 

socialnem in čustvenem razvoju. 

A
P

R
IL

–

JU
N

IJ
 

V sodelovalni igri je ves čas dejavna, a včasih 

nepopustljiva. Je sproščena. Rada lepi s trdim lepilom. 

Na igrišču se ne vključi v igro nogometa, ampak se druži 

z menoj. Moti jo vročina. Moje usmeritve ji pomagajo, da 

ostane pri pouku. 

Mama poroča, da je hčerka nepopustljiva. Izraža nemoč pri 

vzgoji. Podajam ji vzgojne smernice za vztrajnost in 

doslednost pri vzgoji. 

Celotna življenjska situacija učenke nakazuje, da bo 

preusmerjena v PPVI. 

V strokovnem timu opažamo, da ima učenka 

dobre ocene, vendar zelo počasi napreduje v 

socialnem in čustvenem razvoju. Možna je 

preusmeritev v PPVI. 

Z
A

K
L

J
U

Č
K

I 
IN

 

U
S

M
E

R
IT

V
E

 

Učenka je napredovala v sodelovalnih spretnosti, 

komunikaciji in premagovanju odporov, vendar je za 

minimalne spremembe potrebovala zelo veliko časa, 

spodbud in dodatne motivacije. Še vedno je precej 

nepopustljiva in zaprta vase, kadar doživlja neprijetne 

občutke, ki jih ne zna opisati. 

 

Mama že od začetka šolskega leta opisuje, da sprejema 

predloge šole, vendar sama ne more več vzgojno ukrepati, 

ker nima več moči. Hčerka je zanjo vzgojno prezahtevna. 

Pogovarjamo se o tem, da bi jo v naslednjem šolskem letu 

preusmerili v PPVI.  

 

 

Ob koncu šolskega leta se strinjamo, da smo 

v šoli dosegli pozitivne spremembe, vendar 

se te razvijajo zelo počasi. Učenka potrebuje 

mnogo dodatnih spodbud in individualnega 

dela, zato bo predvidoma PPVI bolj 

primeren program za razvijanje njenih 

spretnosti. 

 

Za dodatno razumevanje učencev beležim tudi njihovo skupno risbo (pri 9. zaporedni uri) in mnenje, ki so ga oblikovali ob koncu šolskega 

leta. 

V. MNENJA UČENCEV O NJIHOVEM POČUTJU IN SOCIALNIH SPRETNOSTIH (SKUPINA AA) 

Učenci se v 9. zaporedni uri dejavnosti SOU likovno izrazijo 

Interpretacija: Učenci so prek risbe izrazili svoj notranji svet. Njihovo risanje je na stopnji čečkanja. Uporabili so raznovrstne 

barve in s tem pokazali raznovrstnost svojega razpoloženja. Vsak je risal v svojem kotičku (na podoben način, kot so se vsak 

v svojem kotičku radi zadrževali v učilnici). Dva učenca sta napisala svoje ime, kar sem prekrila s kvadratki. Črte in krivulje 

na risbi niso urejene in definirane, kar je primerno njihovi stopnji razvoja. Dva učenca sta zapolnila največ prostora na 
Slika 1: Likovno izražanje 

učencev (skupina AA) 
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plakatu, to sta učenec 2 in učenec 3. Učenec 3 se je pri končni analizi učinkov SOU izkazal za najbolj vodljivega v skupini; bil je tudi predsednik 

razreda. Učenec 2 je kljub vedenjskim težavam stremel za rezultati učenca 3, da bi mu bil čim bolj podoben. 

Ob koncu šolskega leta oblikujejo svoje mnenje 

Učenec 1 zavrača individualni pogovor. Učenec 2 pove, da se v šoli počuti dobro, je vesel, zadovoljen in ima prijatelje. Učenec 3 meni, da imajo 

njegovi sošolci več težav kot on. Učenka 4 je povedala, da ne bi rada šla v drugi razred (s telesno govorico izraža nejevoljo in naveličanost). 
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VI. OSEBNA REFLEKSIJA IN ANALIZA RAZVOJA SKUPINE TER 

NAPREDKA VKLJUČENIH UČENCEV (SKUPINA AA) 

Oris razvoja in delovanja skupine 

Skupina AA je bila najmlajša izmed vseh treh raziskovanih skupin. Za učence na začetku 

šolanja je značilno, da se na šolski sistem in pravila šele navajajo in si želijo več igre kot učenci 

višjih razredov. So na prehodu v proces šolanja, kjer se med drugim pokaže, ali je LMDR 

ustrezna diagnostika glede na njihove kognitivne sposobnosti.  

Priprava ure pogosto ni bila realizirana tako, kot sem načrtovala, vendar sem z 

opogumljanjem učencev in prilagoditvami metod cilje ure vseeno dosegla. Učenci so se želeli 

igrati sami, zato je bila moja prva naloga, da jih dovolj motiviram in pritegnem v skupinsko 

delo. Pogosto so zahtevali izpolnitev svojih želja, vendar sem ostala vztrajna in dosledna.  

Oris značilnosti vključenih učencev 

Glede na posebnosti otrok sem izhajala iz njihovih močnih področij, ki so bila: risanje, igra 

z lutkami, igre vlog in družabne igre. Sprva sem dopustila igro po izbiri, otroke opazovala in 

spoznavala njihove značilnosti. Nato sem jih z dodatno motivacijo in vizualno podporo 

pritegnila k skupinskemu delu in poznavanju temu ustreznih pravil. 

Vedenjsko je najbolj izstopal učenec 1, saj je ponavljal vzorce vedenja z brcanjem, tekanjem 

do okna in ponavljanjem istih zahtev. Razumela sem ga, saj je kazal značilnosti vseh njegovih 

težav in primanjkljajev (MAS, ADHD). Kljub temu sem ga spodbujala, da se umiri in začne 

doživljati več empatije do sošolcev. Izkazalo se je, da zmore, vendar za to potrebuje več časa 

in spodbud. Učenec 2 je imel največ vzgojnih primanjkljajev v primarnem okolju. Njegovo 

pozitivno vedenje sem okrepila s pohvalami in staršem dajala vzgojne smernice za delo v 

domačem okolju. Najbolje se je v skupino vključeval učenec 3, ker je najbolj razumel pravila 

in navodila. Čeprav so bili v skupini 4 učenci, skupina ni delovala kot majhna skupina, ker je 

vsak izstopal s svojimi značilnostmi. Rada sem jih poučevala, ker so starši, razredničarka in 

učiteljica dobro sodelovali z menoj in sem v vmesnem času med urami dobila dovolj podatkov, 

da sem k novi uri pristopila z novo idejo ali novim razumevanjem učencev.  

Razvoj razumevanja otrok s strani tima 

Čeprav se vedenje učencev ni izrazito spremenilo, se je v skupnih evalvacijskih pogovorih 

vseeno pokazal uspeh, da so pričeli vzpostavljati osnovne sodelovalne spretnosti. Uspeh je 

bil tudi v tem, da smo sodelavci poglobili razumevanje duševnega razvoja učencev – na kakšni 

stopnji sta njihova kognicija in vedenje. Skupaj smo ugotovili veliko verjetnost, da bo pri 

učencih 1 in 2 ugotovljena diagnostika ADHD; začela sta prejemati medikamentno terapijo. 
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Domnevali smo, da se pri učencih 1, 2 in 4 kaže diagnostika zmerne motnje v duševnem 

razvoju. Starše smo počasi pripravljali na prehod v PPVI. Najočitnejši znak, da bo treba te 3 

učence preusmeriti, je bil, da so z velikim vznemirjanjem reagirali na nekatere, zanje 

previsoke, zahteve. Kot pomemben znak diagnostike ADHD pa smo ocenili impulzivno 

vedenje, pri katerem se je učenec zelo težko pomiril. V sopojavljanju MAS smo opazili (učenec 

1), da učenec ni zmogel prilagajanja na okolje. Našo domnevo na ADHD so potrdile tudi 

zunanje institucije, kamor smo starše napotili na pregled.  

Skozi vidik celotnega procesa lahko sklenem, da sem s specialnopedagoško dejavnostjo 

SOU in s pomočjo vseh vključenih v proces koordinirala socialno učenje v tej smeri, da smo 

naredili dobro podlago za naprej – učenci so pridobili osnovne spretnosti sodelovanja in 

dopolnjeno diagnostiko. Predvidoma bodo vsi učenci, razen učenca 3, dobro napredovali v 

PPVI, kjer se bodo učili preprostih spretnosti vsakdanjega življenja v še počasnejšem tempu in 

na še bolj prilagojen način.  

 

POVZETEK KLJUČNIH ZNAČILNOSTI IZVEDBE SOU V SKUPINI AA 

V skupini AA sem realizirala 35 ur dejavnosti SOU. Pri učencih sem spodbujala predvsem 

socialne spretnosti sodelovanja in prilagajanja potrebam drugih ter učinkovito komunikacijo z 

vrstniki.  

Trije učenci so dosegli minimalne pozitivne spremembe na teh področjih (učenci 1, 2 in 4), 

dopolnili pa smo tudi njihovo diagnostiko: predvidoma bodo zaradi zmerne motnje v duševnem 

razvoju vključeni v PPVI. Učenca 1 in 2 smo usmerili k pedopsihiatru, ta pa je potrdil 

diagnostiko ADHD. Največ pozitivnih sprememb je dosegel učenec 3: postal je bolj motiviran 

za šolsko delo in primerneje je reševal konflikte. Imel je najmanj pridruženih težav in 

dopolnitve diagnostike ni potreboval. 

Kot učinkoviti pristopi spodbujanja socialnih spretnosti so se v skupini pokazali: igre vlog, 

igre z lutkami, sodelovalni plakati, likovno izražanje in razvedrilne dejavnosti. 

Starši so se praviloma redno in aktivno udeleževali pogovorov (več spodbud (pisna vabila) 

so potrebovali le starši učenca 3). Njihova opažanja, vzgojne spodbude doma in obisk 

pedpsihiatra so pomembno prispevali h končnemu napredku v socialnih spretnostih učencev ali 

k dopolnitvi diagnostike njihovih težav. 

Razredničarka in učiteljica sta se redno udeleževali pogovorov in me obveščali o posebnih 

opažanjih o učencih. Njihovo mnenje, vzgojni vplivi, pozitivna drža in odnos z učenci so 

pomembno prispevali h končnemu uspehu izvedene dejavnosti SOU. 
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KLJUČNI NAPREDKI V SOCIALNIH SPRETNOSTIH POSAMEZNIH 

UČENCEV V SKUPINI AA 

Predstavljam preglednico, v kateri primerjam socialne spretnosti učencev pred izvedbo 

dejavnosti SOU in po njej glede na ocene, ki so jih v pogovorih podali starši, učitelji in učenci. 

Vmesne ne/napredke sem evalvirala na enak način z vsemi vključenimi udeleženci in so 

usmerjali akcijske korake AR. 

Preglednica 18: Socialne spretnosti učencev pred izvedbo dejavnosti SOU in po njej (skupina AA) 

Učenec 
Socialne spretnosti pred izvedbo 

dejavnosti SOU 
Socialne spretnosti po izvedbi dejavnosti SOU 

Učenec 

1 

Učenec kaže impulzivno izstopajoče 

vedenje v obliki nemira in brcanja. 

Učenec prejema zdravila.  

V večini situacij je mirnejši.  

Diagnostika je dopolnjena. Za nadalje bomo predlagali 

preusmeritev v PPVI. 

Učenec 

2 

Učenec odraža občasno agresivnost, 

nasilje in čustvene stiske. 

Učenec prejema zdravila.  

V večini situacij je mirnejši.  

Diagnostika je dopolnjena. Za nadalje bomo predlagali 

preusmeritev v PPVI. 

Učenec 

3 

Učenec pogosto na neprimeren način 

rešuje konflikte z vrstniki, občasno je 

agresiven in nasilen. 

Učenec na primernejši način rešuje konflikte z vrstniki. 

Redkeje je agresiven.  

Učenka 

4 

Učenka doživlja odpore do šolskega 

dela in se pogosto odmika od 

skupine. 

Učenka je bolj sodelovalna. Redkeje doživlja odpore do 

šolskega dela in vrstnikov. Diagnostika je dopolnjena. Za 

nadalje bomo predlagali preusmeritev v PPVI. 

6.2 PRIKAZ AKCIJSKEGA RAZISKOVALNEGA 

PROCESA V SKUPINI AB 

Pregledno prikazujem naslednje kvalitativne analize podatkov za skupino AB:  

I. letni delovni okvir za izvedbo dejavnosti SOU; 

II. začetni načrt prilagoditev delovnega okvira glede značilnosti vključenih učencev;  

III. potek izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU na ravni skupine:  

proces AR od načrtovanja do izvedbe in refleksije; 

IV. potek izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU na ravni učencev:  

vedenjski vzorci učencev na osnovi vključevanja v SOU ter sodelovanja s starši, 

razredničarko in učiteljico; 

V. mnenja učencev o njihovih pričakovanjih in socialnih spretnostih; 

VI. osebno refleksijo in analizo razvoja skupine ter napredka vključenih učencev. 
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I. LETNI DELOVNI OKVIR ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI SOU (SKUPINA AB) 
Preglednica 19: Letni delovni okvir za skupino AB 

Tematski  

sklop 

1. VEDENJE 

(1.–7. zaporedna ura) 

2. ČUSTVA 

(8.–14. zaporedna 

ura) 

3. SKUPNOST 

(15.–21. zaporedna 

ura) 

4. KOMUNIKACIJA 

(22.–28. zaporedna ura) 

5. ODGOVORNOST 

(29.–35. zaporedna ura) 

Temeljni  

cilj 

Uresničujejo, 

spodbujajo in 

osmišljajo vrednote 

sobivanja. 

Učenci se učijo 

prepoznavati lastna 

čustva in se vživljati v 

čustva drugih ljudi. 

Učenci razvijajo in 

ohranjajo zanimanje za 

druge, kažejo 

občutljivost do 

človeških potreb, 

različnosti in socialnih 

problemov. 

Učenci se zavedajo, da je 

komunikacija medosebna 

dejavnost, ki jim odpira nove 

možnosti za zadovoljevanje 

vedoželjnosti, spoznavanje 

predmetnega, duhovnega in 

domišljijskega sveta, 

razumevanje sebe in drugih. 

Učenci se spodbujajo k 

samostojnosti in odgovornemu 

ravnanju v skupini. Ob pridobljenih 

izkušnjah spoznavajo, da se s 

takšnim ravnanjem povečuje 

njihova zmožnost delovanja v 

lastnem okolju. 

Zaporedne vsebine Takšen sem/si, živimo 

skupaj, strpni smo, 

pogovor namesto 

nasilja. 

Moje življenje/moja 

zgodba, likovno se 

izrazim, poslušam 

druge. 

 

Igra vlog, vloge 

likovno izrazim, moja 

skupnost, prisluhnem 

ti, pomemben si mi. 

Besedno izražanje, primeri 

komunikacije, vplivna moč 

govora. 

 

Socialne situacije, ustrezno 

vedenje, prijateljstvo. 

 

Operativni  

cilji 

Zavedajo se svojih 

želja, čustev in 

motivov, sprejemajo 

odgovornost za svoje 

vedenje, upoštevajo 

druge (mnenja, želje). 

Prepoznavajo različne 

čustvene odzive pri 

sebi in drugih, 

nebesedno in besedno 

izražajo svoja čustva, 

zaznavajo čustva in 

motive drugih. 

Vživljajo se v vloge 

drugih in jih razumejo, 

razvijajo strpnost do 

drugih, pripravljeni so 

pomagati drugemu. 

 

Utrjujejo besedno 

komunikacijo, spoznavajo 

različne načine 

komunikacije, vživljajo se v 

različne življenjske situacije. 

 

Sklepajo kompromise, upoštevajo 

zaupnost in diskretnost v 

medsebojnih odnosih, predvidijo 

posledice svojega vedenja, 

sprejemajo določene zadolžitve. 

 

Dejavnosti Socialne, gibalne, besedne in sodelovalne igre, likovno izražanje, igre z lutkami, delo s slikovnim materialom, ustvarjalno gibanje ob glasbi, igre 

vlog, dramatizacija itd. glede na skupinsko dinamiko in PP otrok. 

Medpredmetne 

povezave 

Likovna vzgoja, slovenski jezik, spoznavanje okolja, telesna vzgoja, glasbena vzgoja. 

 
 

 



 

201 

II. ZAČETNI NAČRT PRILAGODITEV DELOVNEGA OKVIRA GLEDE NA 

ZNAČILNOSTI VKLJUČENIH UČENCEV (SKUPINA AB) 

Kot začetno stanje ugotavljanja značilnosti učencev pridobim njihove matične podatke, 

podatke o njihovih primanjkljajih, zlasti na področju socialnih spretnosti, in podatke o 

sociokulturnem ozadju njihovih družin. Kot vire podatkov uporabim strokovno dokumentacijo 

učencev (matični listi, IP, odločbe Zavoda RS za šolstvo), prve pogovore s starši, učitelji in 

učenci in opazovanje učencev v prvem akcijskem koraku. Značilnosti učencev in skupin so 

opisane v orisu vzorca raziskave na začetku tega poglavja. 

Na osnovi opisanih značilnosti 5 učencev v skupini ugotavljam, da je za vse treba vsebine 

prilagoditi tako, da bodo čim lažje sodelovali in se počutili vključene v skupino. Ključna šibka 

področja učencev v socialnem razvoju predstavljam spodaj. 

Preglednica 20: Ključna šibka področja učencev (skupina AB) 

Učenec Ključna področja šibkosti v socialnih spretnostih 

Učenka 5 Odraža velike zaostanke v prilagajanju na okolje (jezik, kultura, navade). 

Učenec 6 Je premalo samostojen, občasno tudi agresiven. 

Učenka 7 Pogosto pretirano pomaga drugim. 

Učenka 8 Pogosto je zadržana in nedejavna pri pouku. 

Učenka 9 Pogosto doživlja odpore do šole in ljudi na splošno. 

Skozi proces SOU bom vključevala tematike vseh njihovih šibkih področij in upoštevala, da 

skoraj vsi učenci živijo v družinah s težkimi socialnimi razmerami in s starši s težavami v 

duševnem zdravju, zato potrebujejo tankočuten oseben pristop. 

Ugotavljam, da je ura SOU na urniku pouka vsak petek 1. uro pouka, kar je zelo ugodno iz 

vidika koncentracije učencev. 

Okvirno predvidim akcijske korake raziskave v skupini AA, vendar jih časovno in 

konkretneje določim s sprotnimi refleksijami: 

1. spoznavanje skupine in njenih udeležencev (okvirno 4 ure); 

2. prilagajanje pristopov posameznikovim značilnostim ter spodbujanje komunikacije in 

učinkovitega reševanja konfliktov (okvirno 27 ur); 

3. zaključevanje procesa z ugotavljanjem doseženih ciljev (okvirno 4 ure). 

V naslednjih preglednicah opišem potek akcijskih korakov s sprotnimi refleksijami, in 

sicer na ravni skupine in na ravni posameznikov v njej. Osnova za izdelavo preglednic je 

bil akcijski dnevnik, ki je vseboval soglasja udeležencev, sprotne dnevne priprave, izbiro 

pristopov za spodbujanje socialnih spretnosti, zabeležke svetovalnih razgovorov (s starši, 

razredničarko in učiteljico) in timskih sestankov, opažanja učencev med poukom in zunaj njega, 

ugotavljanje napredkov učencev v socialnih spretnostih in moja občutenja pri vodenju. 
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III. POTEK IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI SOU NA RAVNI SKUPINE AB  

Preglednica 21: Proces akcijske raziskave od načrtovanja do izvedbe ter refleksije – skupina AB 

M
E

S
E

C
I 

CILJI ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE, ENOTA, NAČRTOVANI POTEK 
IZSTOPAJOČI ZAKLJUČKI/SPROTNE 

REFLEKSIJE O DEJANSKI IZVEDBI SOU 

1. AKCIJSKI KORAK: SPOZNAVANJE SKUPINE IN NJENIH UDELEŽENCEV 

S
E

P
T

E
M
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E
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Spoznavanje skupine in 

priprava potrebščin. 
1. UVODNA URA  
Predstavim predmet in načine dela. Učenci povedo svoja pričakovanja in želje. 

Med seboj se spoznavamo z igrico »Si ti zeleni krokodil?« Pregledamo 

potrebščine; za SOU potrebujejo 1 veliki ali mali zvezek in peresnico. Vključim 

socialne igre. 

Celotna skupina SOU dobro sprejema, so radovedni in 

sodelovalni. So pozorni in dobro sledijo navodilom. Za 

socialne igre na koncu so deklice izbrale igri »Krokodil, 

koliko je ura« in »Teta Margo«.  

Spoznavanje sebe. 

 
2. MOJA SAMOPODOBA  

Predstavim pomen spoznavanja sebe. Na tablo narišem posameznika in podam 

navodilo: vsak nariše samega sebe v zvezek. Pogovarjamo se o tem, kako smo 

videti. Preidemo na našo notranjost; katera čustva in razpoloženja poznamo. Sledi 

pogovor o zunanji in notranji podobi človeka. Vključim igro pantomime čustev. 

Dobro sledijo uri in sodelujejo.  

Med igrami opažam, da imajo podobne primanjkljaje: šibko 

razumevanje socialnih situacij, negotovost v socialnih 

reakcijah in težave v reševanju konfliktov. 

 

Spoznavanje sebe. 3. MOJA SAMOPODOBA  
Pogovarjamo se o tem, kako nas vidijo drugi, kako nas opazujejo in si ustvarijo 

mnenje o nas. Opišem nebesedno komunikacijo obraza in telesa. Razdelim prazne 

liste, na katere vsak napiše imena sošolcev in pri vsakem doda vsaj eno pozitivno 

lastnost. Nato za vsakega učenca izpišem lastnosti, ki so mu jih drugi pripisali. 

Nastale opise si vsi učenci prilepijo v zvezek. 

Med mojo razlago vsi učenci sodelujejo in podajo svoje 

mnenje. 

Drug o drugem menijo, da so prijazni in da se dobro učijo. 

Ponosni so na svoje pisne izdelke. 

Spoznavanje 

potrpežljivosti. 

Spoznavanje sebe. 

4. SMO POTRPEŽLJIVI  
Obrazložim, da je treba biti pri sprejemanju različnosti potrpežljiv drug do 

drugega. Sedemo v krog brez miz. S pomočjo lutke učence sprašujem, kaj 

predlagajo za izboljšanje drug pri drugem. Sledi diskusija. 

Ob vaji z lutko učenci bolj kot do sedaj začnejo pripovedovati 

o svojih problemih. Menijo, da bi se morali več učiti in si bolj 

posojati stvari. 

Skupina je vodljiva, viden je napredek v medsebojni 

komunikaciji in izražanju čustev. Zelo sem zadovoljna. 
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 Spoznavanje pomena in 

vrednot prijateljstva. 
5. MOJI PRIJATELJI  

Uvodoma izvedem socialno igro »Teta Margo«. Opišem pomen prijateljstva in 

učence vprašam po njihovem mnenju in izkušnjah. S pomočjo učnega lista jih 

vodim v razmišljanje o prijateljstvu. Vključim socialno igro v parih na izpadanje. 

Igra »Teta Margo« je igra, pri kateri si posameznik zapomni 

čim več kretenj soigralcev. Učenec 6 se ni želel igrati. 

Deklice so se igrale in si zapomnile 2 do 3 kretnje. Učne liste 

rešijo ustrezno.  
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Ponoviti temo otroškega 

parlamenta. 
6. TEMA OTROŠKEGA PARLAMENTA: VLOGA OTROKA V 

DANAŠNJI DRUŽBI  
Učence povprašam, kako so se imeli na otroškem parlamentu. Predstavim, da 

bomo danes na isto temo naredili še dodatne vaje. 

Pokažem vajo s frnikolami, s čimer ponazorim interakcije v skupini in nujnost 

pravil, in vajo s svečko, ki se ugasne, ko jo pokrijemo s kozarcem (ponazarja 

nasilje nad osebo ali njeno stisko).  

Ponovimo pesmico, ki se kaže z gestami (Tukaj je panj, a kje so čebele …). Sledi 

vaja pantomime (živali). 

Učenci se spomnijo moje delavnice na otroškem parlamentu 

in so radovedni, kaj bodo videli danes. Ob ponazoritvah 

sodelujejo. Najbolj jim je šokantno, ko svečka ugasne. Z 

zanimanjem opazujejo ponazoritev nujnosti pravil s 

frnikolami. 

Pri pantomimi sodelujejo in si jo želijo še kdaj ponoviti. 

 

Učenci razumejo, da je njihova vloga v prvi vrsti v tem, da se 

učijo medsebojnega razumevanja. 

Učence opazujem zunaj SOU na hodniku, v jedilnici in med varstvom. Na začetku oktobra in novembra so izvedeni prvi svetovalni razgovori s starši in razredničarko (o predlogih 

za vsakega učenca poročam v preglednicah o posameznih učencih). Posebnost je, da se mama učenke 9 ne odzove na vabilo. Učenki 9 zato izročim prošnjo zanjo, da mi pisno 

predstavi svoje predloge za spodbujanje socialnih spretnosti hčerke. 

2. AKCIJSKI KORAK: VNOS TEMATIKE ZA SPOZNAVANJE SEBE IN DRUGIH, SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE IN 

SPOZNAVANJE NAČINOV ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV 
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Razvijati sodelovanje v 

skupini, vživeti se v 

vlogo, komunicirati in 

poznati načine reševanja 

konfliktov. 

7. IGRA VLOG – REŠEVANJE KONFLIKTOV  

Ponovimo igro pantomime in snov od zadnjič. Preidemo k novi snovi: vživeti se 

v vloge v skupini. Vloge pri igri dialoga razdelim tako, da so razvidni načini 

reševanja konfliktov, na primer prilagajanje, vztrajanje, sklepanje kompromisa. 

Ključne ugotovitve zapišejo v zvezek. 

Za osnovo sem vzela konflikt, o katerem so mi pripovedovali 

ob prihodu v razred. Zamenjala sem vlogi – žrtev je postala 

storilec, in obratno. Za učence je bilo poučno, saj so uvideli, 

kako se počutijo drugi. Pri razpravi o konfliktu radi 

pripovedujejo. 
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Doživljanje interakcij ob 

glasbi. 

 

8. SOCIALNE INTERAKCIJE OB GLASBI  

Izvedem socialne igre ob glasbi v telovadnici. Ko glasbo ustavim, izvedejo 

položaj po navodilih: na primer se postavijo na eno nogo, se uležejo na tla (tako, 

da imajo stopala pridružena skupaj v eni točki). V drugem delu položimo na tla 

karton in poskusimo narediti »živo piramido«. Sledi pogovor o počutju. 

Učenci se radi gibljejo. Igra ob glasbi jim je zabavna. 

Pri uri so se imeli lepo, sprostili so se in vidno uživali v 

gibalnih uspehih. 

 

 

Zavedanje sebe in svoje 

življenjske zgodbe. 

 

9. MOJE ŽIVLJENJE – MOJA ZGODBA  

V uvodu povprašam po splošnem počutju v skupini – kaj se dogaja, ali so 

zadovoljni drug z drugim. Upoštevam njihove pripombe, opažanja, razrešujem 

konflikte. Razložim, kaj pomeni »moja zgodba« in zakaj je pomembna (da 

zaznavamo svojo pot in proces razvoja, da ne ponavljamo napak in da zadane cilje 

poskušamo izpolniti). Na tablo zapišem razvojno pot: dojenček, malček, učenec, 

mladostnik. Spodbujam k pripovedi njihovih zgodb. Svojo zgodbo na kratko 

zapišejo v zvezek. 

Počutje v skupini je dobro, razen pri dečku, ki pravi, da bi 

najraje šel v PPVI (učenec 6). 

Domača naloga: naslednjič prinesejo svoje fotografije 

otroštva. 

Tematika je za učence občutljiva, saj se zavedajo, da izhajajo 

iz težkih družinskih razmer (podrobnosti so orisane pri opisu 

vzorca raziskave). 

Dejavno in spoštljivo 

poslušanje. 

 

10. POSLUŠAM DRUGE  

Ponovim sklepe prejšnje ure. V zvezkih preberemo zapise (pot življenja). Učenci 

še enkrat ponovijo svojo zgodbo. Ob tem vadimo spoštljivo poslušanje drug 

drugega. Pokažejo in opišejo fotografije svojega otroštva. 

Fotografije ima zraven samo učenec 6. Ostali obljubijo, da jih 

bodo prinesli naslednjič. Poslušajo mojo razlago, nato pa 

trenirajo medsebojno poslušanje, ko ponovno povzamejo 

svojo življenjsko zgodbo. Izražajo se preprosto in čustveno. 
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CELOSTNA REFLEKSIJA: skupina se mi je na začetku zdela zelo vodljiva. Ko sem jih spoznavala, poučevala in spodbujala, sem uvidela, da so njihove PP zelo kompleksne. 

Pri drugem akcijskem koraku, ko sem vnašala teme za spoznavanje sebe, so se pokazale značilne PP otrok z LMDR: s težavo so se zavedali sebe in izražali svoja čustva. Mnogo 

časa sem potrebovala za pripravo vsake ure SOU, saj sem poskušala predvideti, na kakšen način bi me lahko najbolje razumeli.  

3. AKCIJSKI KORAK: VNOS TEHNIK ZA OBVLADOVANJE SEBE IN SVOJIH ČUSTEV ZA ČIM BOLJŠE ODNOSE 

JA
N

U
A

R
 

Spoznati tehniko za 

nadzor močnih čustev 

jeze. 

 

13. »ŽELVINA TEHNIKA« KONTROLE ČUSTEV  

Uvodoma se sprostimo z vodeno vizualizacijo. V jedru opišem pomen 

sproščenosti v medosebnih odnosih in pomen samokontrole. Vsakemu dam 

scenarij zgodbe o želvi po R. Lentini (2007)35 (želva se skrije v svoj oklep in 

premisli o reakciji na konflikt) in jo razložim. Sledijo pogovor, vprašanja in 

ponazoritve s primeri iz šole; analiziramo njihove izkušnje glede obvladovanja 

jeze. Vsak pove, kaj si je zapomnil in kako bo uporabil korake te nove tehnike. 

Ker si obrezujejo slike želvine tehnike, ura poteka primerno 

počasi, da lahko vsako sliko v miru pojasnim. Ob prvi 

izkušnji z želvino tehniko še ne razberem, ali jo bodo znali 

pravilno uporabiti. Opazim, da jih zgodba pritegne in da jo 

razumejo. 

 

Spoznati uporabo želvine 

tehnike. 

 

14. »ŽELVINA TEHNIKA« – UPORABA  

Ponovim zgodbo o želvi iz prejšnje ure. Pregledam zvezke. Učence povprašam o 

razumevanju zgodbe. Izrežejo manjše sličice taiste zgodbe (koraki želvine 

tehnike), da jih pripravijo za plastificiranje. Na tablo zapišemo primere za uporabo 

te tehnike. Sledi diskusija. 

So radovedni, kaj bo nastalo iz plastificiranih sličic. 

Na tablo zapišemo, da lahko to tehniko uporabimo, če se kdo 

vrine v vrsti, če nas kdo spotakne na hodniku itd. Naučili so 

se, katere besede uporabiti namesto agresivnega vedenja. 

                                                 
35 Vir: http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html 
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11. MOJA ZGODBA IN PRIPRAVA NA PRIHOD SV. MIKLAVŽA  

Dokončamo nalogo od zadnjič.  

Na YouTubu si ogledamo nekaj videov o Miklavžu, da se spomnimo, kako je 

videti njegov prihod, in ponovimo lepo vedenje ob prejemu darila. 

Fotografije so tokrat prinesli vsi, razen učenke 5. Ko so jih 

ponosno pokazali, so bili nekoliko zadržani. Ob spodbudi so 

pripovedovali o tem, koliko so bili na fotografiji stari, kdo je 

zraven njih ipd. 

Radi si ogledajo video o Miklavžu. Najbolj zanimivi so zanje 

parkeljni in angeli. Ob prihodu Miklavža se odzovejo 

čustveno, imajo tremo. 

Spoznavanje 

pomembnosti iskrenosti. 

12. ISKRENOST  

Z učenci ponovim snov prejšnje ure.  

Iz učbenika – knjige Iskalci biserov – preberem poglavje o iskrenosti, tako da 

lahko sledijo, in zraven preverjam razumevanje. Sledijo pogovor in vprašanja. 

Sklepe zapišemo v zvezek. 

Opazila sem, da malokdo razume knjižni jezik iz knjige. Vse 

prebrano sem povedala še s svojim primerom in v 

pogovornem jeziku. Na tablo sem napisala vprašanja za 

domačo nalogo, na primer: »Kaj je iskrenost?«  

Iskrenost sem obravnavala kot ključno pri komunikaciji in 

reševanju konfliktov.  

Na začetku decembra in januarja so izvedeni drugi svetovalni razgovori (s starši in razredničarko), kar beležim pri vsakem učencu posebej v preglednicah. Beležim tudi razgovore 

z učenci, kako se počutijo in kaj želijo izboljšati. V tej skupini je to nekoliko lažje kot v skupini AA, čeprav odgovarjajo v zelo kratkih stavkih (njihove odgovore predstavljam 

kasneje). Najbolj vedenjsko izstopajoč je bil učenec 6, zato je bilo zanj opravljenih največ pogovorov. Izstopala je tudi učenka 9, ker je bila mnogo odsotna od pouka, njena mama 

se ni odzivala na vabila šole, sodelovali smo z zunanjimi institucijami. Beležim tudi svoja opažanja in občutenja pri vodenju (kasneje vstavljam osebno refleksijo za skupino AB). 

Naredim pregled doseženih ciljev v celostni refleksiji dosedanjega procesa. 
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Uporaba želvine tehnike. 

 
15. UTRJEVANJE »ŽELVINE TEHNIKE«  

Ponovim zgodbo o želvi iz prejšnje ure in preverim razumevanje. Plastificirane 

sličice si pripravijo tako, da jih lahko pripnejo kot obesek za ključe. Ponovimo, 

kdaj lahko uporabimo želvino tehniko. Iščemo vsakdanje primere iz šole. 

Razložim tudi, v katerih primerih lahko problem rešimo sami in kdaj zaprosimo 

za pomoč odrasle, ki jim zaupamo. Nadalje pojasnim, da lahko včasih problem 

rešijo odrasli, včasih (v težjih problemih) pa vključijo policijo ali CSD. 

Učenci se ob spodbudah spomnijo želvine zgodbe. Veseli so 

plastificiranih sličic, ki si jih vsi obesijo zraven ključev za 

garderobne omarice.  

Za vse učence je bila želvina tehnika zelo zabavna in vizualno 

dovolj jasna, da je pritegnila njihovo pozornost. Ugotovili so 

praktičnost in učinkovitost njene uporabe in jo v razredu in 

na hodnikih pridno vadili. 

Spoznavanje osnovnih 

čustev. 

Spoznavanje svojih 

čustev. 

 

16. SPOZNAVANJE ČUSTEV  

Predstavim in razložim učne liste, na katerih so prikazani obrazi z različnimi 

čustvi. Sličice obrazov izrežejo in spodaj napišejo, kako se čustvo imenuje. Za 

vsako čustvo povem primere situacij, ko ga najbolj pogosto izražamo. Spodbujam 

jih, da povedo svoje primere. Diskusija. 

Ugotavljam, da se ne držijo dogovora, da bodo doma sproti 

predstavljali snov ure svojim staršem. 

Sodelovalni so celo uro. Učenec 6 izstopa, ker za 

razumevanje čustvenih izrazov potrebuje največ dodatnih 

razlag. Njegovo vedenje razumem, saj je že v zgodnjem 

otroštvu bil sprejet v rejniško družino, ker starša nista mogla 

zanj skrbeti. Zaradi duševnih primanjkljajev staršev in 

čustvenih stisk je nastal velik zaostanek na duševnem in 

socialno-čustvenem področju. 
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Opazovanje čustev.  

Spoznavanje značilnosti 

čustvenih odzivov. 

 

17. IN 18. PRIMERNI ČUSTVENI ODZIVI IN INTENZIVNOST ČUSTEV 

Učencem dajem napotke, kaj naj kažejo med svojim gibanjem po razredu: na 

primer izbočite čeljust, pokažite zobe in spustite zvok – katero čustvo se skriva 

pod takšno grimaso? Izbočeno čeljust pomikajte levo in desno itd. Sledi pogovor 

o tem, kako so se počutili med to vajo, torej med izvajanjem grimase ali drže 

telesa. Preizkusimo različna čustva ali situacije, tako da bodo podlaga za pogovor 

o tem, kako je neko čustvo primerno za določeno situacijo, in tudi, da pazimo na 

stabilno intenzivnost (ne pretiravamo). 

So sodelovalni.  

Učenec 6 za sodelovanje potrebuje več pomoči, podpore in 

spodbud. Na to sem pripravljena, tako da imam zanj dodatno 

vizualno gradivo. 

 

19. PRIMERNI ČUSTVENI ODZIVI IN INTENZIVNOST ČUSTEV 

Učencem orišem izbrane šolske situacije; izberemo učence za igro vlog in jih 

odigrajo. Sledita skupna evalvacija in diskusija. 

So sodelovalni, igre vlog jim ob spodbudi uspejo. Učenec 6 

izstopa na podoben način kot prejšnje ure, vendar poskušam 

situacije predstaviti čim bolj jasno in nazorno, da lahko tudi 

on sledi in trenira vloge v skupini. 

20. ČUSTVENI ODZIVI IN VAJE OPAZOVANJA  

Učenci s pomočjo učnih listov vadijo analizo in opazovanje šolske medvrstniške 

situacije, kjer je treba ugotoviti, katera čustvena reakcija bi bila najbolj 

primerna. 

Preberejo opis šolske situacije in odgovorijo na vprašanja.  

Učne cilje so dosegli.  

Največ spodbud in dodatnih razlag je potreboval učenec 6. 

 

M
A

R
E

C
 21. ČUSTVENI ODZIVI IN VAJE OPAZOVANJA  

Za učence izberem socialne igre, na primer »Babica, lovec, lev« in »Ribič«, pri 

katerih trenirajo opazovanje drug drugega. 

Učenci ob dodatni razlagi in ponazoritvah socialne igre 

razumejo in jih odigrajo. Največ individualizacije potrebuje 

učenec 6. 

Januarja, februarja in marca so izvedeni tretji svetovalni razgovori (s starši in razredničarko), kar beležim pri vsakem učencu posebej v preglednicah. Več smo se ukvarjali z 

učenko 9, ker mama ni sodelovala s šolo – vključili smo CSD. V ospredje je prišla tudi učenka 5, saj je rejnica želela rejništvo prekiniti zaradi njenega neprimernega vedenja – 

vključila sta se CSD in pedopsihiater. Beležim tudi svoja opažanja in občutenja pri vodenju (kasneje vstavljam osebno refleksijo za skupino AB). Naredim pregled doseženih 

ciljev v celostni refleksiji dosedanjega procesa 
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CELOSTNA REFLEKSIJA: skupina se je lepo navadila na skupinsko in ciljno usmerjeno delo. Ob spodbudah so vsi sodelovali. Učenec 6 je pogosto izstopal s slabšim 

razumevanjem navodil, potreboval je čustveno oporo in dodatno motiviranje za delo. Učenci so dosegli učne cilje in vsi napredovali v zavedanju in kontroli svojih čustvenih 

reakcij. V zadnjem, zaključnem delu bom skupino ponovno osredotočala na splošnejše teme oziroma bom sproti sledila potrebam skupine; predvidevam utrjevanje vsebin 

potrpežljivosti in dobrih medsebojnih odnosov. 

4. AKCIJSKI KORAK: ZAKLJUČEVANJE PROCESA na osnovi vsebin za utrjevanje dobrih medsebojnih odnosov 

M
A

R
E

C
 

Ozaveščanje delovnih 

navad. Razmislek o svoji 

samostojnosti. 

22. STARŠEM POMAGAM  

Delovne navade se v teh letih že lahko izoblikujejo. Pripravim učni list z 

vprašanji, koliko so doma samostojni in koliko jim še pomagajo starši. Skupaj 

ugotavljamo, kako s samostojnostjo lahko olajšamo delo staršem. Sledi diskusija. 

Učenci so praviloma samostojni. 

Učenec 6 pove, da še ni dovolj samostojen (podrobnosti 

izpuščam). Njegova pripoved je iskrena in čustvena. Ob 

podpori in spodbudi se zaveda, da to lahko spremeni. 

Razmislek o svojih 

življenjskih ciljih. 

 

23. MOJI CILJI  

Skupini nudim prostor in čas za razmislek, kaj želijo, kaj hočejo in kam gredo. S 

pomočjo vprašanj jih vodim skozi njihovo življenjsko zgodbo in poskušam 

osvetliti nekatere pomembne točke (kaj je pomembno, kaj je treba delati, česa ne 

smemo itd.). Pomembne rezultate zapišemo v zvezek. 

So sodelovalni. Tudi učenec 6 se je sprostil in sodeloval. 

 

A
P

R
IL

 

Reševanje problematike 

nasilja v razredu. 
24. NASILJE  

Uporabim aktualno tematiko: učenec 6 je udaril sošolko. 

Sledijo razlage, podvprašanja, diskusija. 

Učenec 6 niha v razpoloženju, postal je tudi nasilen. Želi, a 

ne zmore upoštevati »stop« znaka. Ima težave s pozornostjo 

in koncentracijo, zato se težje obvladuje. Ob razrednih 

pogovorih se z njim pogovarjamo tudi individualno. 

Utrjevanje. 25. UTRJEVANJE: STARŠEM POMAGAM  

Utrjevanje – nadomešča me sodelavka. 

So sodelovalni. 

 

Učenje lepega vedenja. 

 
26. LEPO VEDENJE  

Uvod – zgodba o princesah in princih. 

S pomočjo knjige o bontonu za otroke razložim nekaj osnovnih pravil lepega 

vedenja. 

Značilnosti skupine in posameznikov so predvidljive. Za 

učenca 6 že vnaprej pripravim dodatne vizualne sličice za 

lažje razumevanje snovi. 

 

Učenje primernih odzivov 

v socialnih situacijah. 

 

27. IGRE VLOG (LUTKE ŽIVALI)  

S pomočjo lutk želim, da trenirajo socialne situacije. Da bi bilo lažje, naredim 

prvotni scenarij: deklica se izgubi v gozdu, kjer so živali – kaj se bodo pogovarjali 

in kaj se bo zgodilo naprej? 

Naloga je zanje kar zahtevna, ker zgodbo o deklici 

nadaljujejo sami. Pri prvem poskusu je težko, ker nimajo idej. 

S pomočjo, ob spodbudi in z navezovanjem na vsakdanje 

življenje, pridobijo ideje in igre vlog dobro odigrajo. 

M
A

J 

Skupinsko delo – vaja 

sodelovanja. 

 

28. SKUPINSKO DELO – PRIPRAVA PANOJA: RAZSTAVA LUTK IZ 

PREDSTAVE RDEČA KAPICA  

Na panoju napišemo naslov in razstavimo lutke lutkarskega krožka. Med delom 

razdeljujem vloge, da vsi sodelujejo in si eden drugemu pomagajo. 

So sodelovalni. Razumejo navodila in se sproti pogovarjajo o 

vsakdanjih rečeh. 

 

Razumevanje pomena 

solidarnosti. 

 

29. SOLIDARNOST (PREDSTAVITEV DVEH HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ)  

Predstavim dve organizaciji s pomočjo spleta in gradiv, ki sem jih prejela po pošti.  

Humanitarne organizacije učenci poznajo, saj so tudi sami 

prejemniki njihovih pomoči. Takoj se odločijo za 

sodelovanje. 
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Ozaveščanje 

medsebojnega 

razumevanja. 

30. SOCIALNI ODNOSI  

Pogovor v krogu – kdo smo, kako edem drugega razumemo, koliko se poznamo, 

kaj od drug drugega pričakujemo. 

Več pričakujejo od učenca 6 – da bi bil bolj sodelovalen in 

prijazen. 

31. SOCIALNI ODNOSI: Pogovor v krogu – kdo smo, kako eden drugega 

razumemo, koliko se poznamo, kaj drug od drugega pričakujemo. 

Podobno zgornjemu zapisu. 

Razumeti solidarnost in 

sobivanje. 

 

32. SOLIDARNOST, POMOČ, SOBIVANJE  

Pogovorimo se o medsebojni solidarnosti in humanitarnih organizacijah. 

Razlagam pomen sobivanja in strpnosti.  

Razumejo in menijo, da so dovolj strpni. 

 

JU
N

IJ
 

Evalvacija šole v naravi, 

pogovor. 
33. POGOVOR O ŠOLI V NARAVI, PLAVALNEM TEČAJU IN POTEKU 

ŽIVLJENJA  

Učenci povedo izkušnjo, ko so bili v termah.  

Pogovorimo se o poteku življenja (rojstvo – smrt). 

Izstopa izkušnja ene izmed učenk (podrobnosti izpuščam). 

Ceniti vsakdanje dobrine. 34. CENIM, KAR IMAM  

Pregledamo snov celotnega šolskega leta in naredimo sklepe, kaj si bomo najbolj 

zapomnili. Ozavestimo dobrine, ki jih imamo, da bomo hvaležni za vse. 

Skupina zaključi proces s prijetnimi in pozitivnimi 

povratnimi informacijami. Menijo, da so se veliko naučili in 

da vse znajo uporabljati v praksi.  

CELOSTNA REFLEKSIJA: ob koncu šolskega leta so se starši osredotočali na ocene in na prejem spričevala, tako da so bili četrti razgovori praviloma zaključne narave.  

Že na začetku leta so učenci dajali vtis, da so učljivi, kar se je bolj ali manj kazalo ves čas. Le učenec 6 je ves čas izstopal, saj je kazal primanjkljaj na področju samostojnosti, 

čustvovanja, pozornosti in razumevanja navodil. Na osnovi mnenj vseh vključenih povzemam, da so učenci napredovali v vseh zastavljenih ciljih – sebe poznajo bolje, spoštujejo 

druge in lažje rešujejo konflikte. Podrobneje o vsakem učencu bom pisala kasneje – pri vsakem učencu posebej so se namreč doseženi cilji izrazili na nekoliko drugačen način. 

 

Preglednica 22: Zaporedje akcijskih korakov – skupina AB 

AKCIJSKI KORAK (zaporedna ura, vsebina, število ur) 

1. SPOZNAVANJE SKUPINE IN NJENIH UDELEŽENCEV, 6 ur 

2. VNOS TEMATIKE ZA SPOZNAVANJE SEBE IN DRUGIH, SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE IN SPOZNAVANJE NAČINOV ZA REŠEVANJE 

KONFLIKTOV, 6 ur 

3. VNOS TEHNIK ZA OBVLADOVANJE SEBE IN SVOJIH ČUSTEV ZA ČIM BOLJŠE ODNOSE, 9 ur 

4. ZAKLJUČEVANJE PROCESA NA OSNOVI VSEBIN ZA UTRJEVANJE DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV, 13 ur 
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IV. POTEK IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI SOU NA RAVNI UČENCEV SKUPINE AB (vedenjski vzorci 

učencev na osnovi vključevanja v SOU ter sodelovanja s starši, razredničarko in učiteljico)  

Preglednica 23: Učenka 5 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: UČENKA 5 SODELOVANJE S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO 

IN UČITELJICO TER 

IZ DOKUMENTACIJE 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

Učenka je najbolj navdušena in sodelovalna v 

skupini. Dobro se počuti tako v šoli kot doma. Opiše, 

da dojema sošolke kot sestre in rejniško družino kot 

svojo biološko družino. 

Sošolci jo opišejo kot prijazno, pridno, spoštljivo, 

pogumno in ustrežljivo. O njej imajo dobro mnenje, 

saj je prijazna in se rada uči 

Rejnica pripoveduje o rejenki in podaja predloge za 

spodbujanje njenega razvoja. Pove razlog za vključitev učenke 

v rejniško družino: doživela je mnogo telesnih in duševnih 

zlorab, posledice česar še nosi sedaj v telesnem in duševnem 

razvoju (podrobneje zadev ne izpostavljam). 

Meni, da se z rejenko dobro razume; želi ji pomagati. 

Učenka je otrok z LMDR v sopojavljanju z 

zaostankom v telesnem razvoju. V rejniško 

družino se je preselila pred kratkim. Ker je tujega 

rodu, ima nekoliko težav s slovensko 

izgovorjavo. Rejnica jo vsak dan vozi v šolo.  

O
K

T
O

B
E

R
–

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Prihaja v konflikte s sošolcem.  

Pri igri »Teta Margo« in gibalnih vajah je zelo 

uspešna. 

Igra pantomime ji dela težave. 

V šoli jo pogosto opozarjamo zaradi glasnega 

govorjenja. 

Ker ima težave z izgovorjavo slovenščine, je sošolci 

pogosto ne razumejo, a z vztrajnostjo uspešno 

pripoveduje o sebi. 

Pri nalogi, naj nariše žival, ki bi imela njene lastnosti, 

nariše veverico. Ob spodbudi pojasni, da je veverica 

hitra in razigrana. 

Rejnica pove, da je doma kar nekaj težav, ki kažejo, da se 

deklica šele privaja običajnemu življenju brez travm, a s 

pravili.  

 

Predstavim ji svoj pogled na učenko – je živahna in zelo 

pogumna, da je prijavila zlorabe in se preselila v novo okolje. 

Sedaj je srečna v rejniški družini in v šoli. Vsega se uči kot 

majhen otrok, ki začudeno odkriva svet. Lahko dosežemo 

veliko, če bomo z njo potrpežljivi. 

Razredničarka je zelo zadovoljna z resnostjo in 

odgovornostjo rejnice. 

 

Ugotavljamo, da ima učenka kljub neprijetnim 

okoliščinam v preteklosti dobro osnovo za 

napredovanje v socialnem razvoju. 

 

V šoli ne opažamo takšnih težav, kot jih navaja 

rejnica za domače okolje. Menimo, da so težave 

prehodne narave in jih bo učenka sčasoma 

premostila. 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Med urami je sodelovalna. Treba jo je opozoriti, da 

tudi drugim otrokom omogoči, da pridobijo 

pozornost. 

Rejnica pove, da je deklica še zelo nagajiva in vztraja pri 

neprimernem vedenju. Začela je dvomiti o njenih izpovedih o 

zlorabah v preteklosti.  

 

Opišem, da je učenka pri pouku sodelovalna, več spodbud za 

umirjenost pa potrebuje v jedilnici. 

Presenečeni smo, da ima rejnica težave z deklico 

doma, saj je v šoli vodljiva.  

Glede na rejničino pripoved se z učenko 

pogovorimo in jo spodbujamo k primernejšemu 

vedenju doma. Učenka se s predlogi strinja in 

obljubi, da se bo bolj potrudila. 

JA
N

U
A

R
–

M
A

R
E

C
 

Razume želvino tehniko kontrole čustev in jo zna 

uporabiti. Z dobro voljo in pozitivnostjo premaguje 

primanjkljaje na področju zapomnitve in slovenščine.  

Rejnica sodeluje osebno in telefonsko. Razmišlja, da bi 

opustila rejništvo. Težave so vse večje, saj rejenka še vedno 

vztraja pri neprimernem vedenju (izpuščam občutljive 

podatke). 

Strokovni tim je začel opažati težave tudi v šoli: 

deklica rada izpostavlja težave drugih in želi biti 

v središču pozornosti.  
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 Deklica ima v šoli mnogo prijateljev, s katerimi je 

pogosto v konfliktih. Nasvete strokovnega tima dobro 

sprejema in jih upošteva. Potrebuje čas, da spremeni 

navade, zato smo z njo potrpežljivi in jo spodbujamo 

tako v skupini kot v individualnih pogovorih. 

Rejnica sodeluje z nami in s CSD. Obišče pedopsihiatra, ki pri 

učenki ugotavlja velik razvojni zaostanek in predlaga prehod 

v lažji PPVI. 

Skrbi nas, kako bo z dekličino prihodnostjo in 

ustaljenostjo. Ima navade in vedenja, ki se 

uvrščajo v razvojno obdobje otroštva. Strinjamo 

se z mnenjem pedopsihiatra, da je za učenko 

primeren program PPVI. 

Z
A

K
L

JU
Č

E
K

 

V skupini je deklica usvojila spretnosti boljšega 

poslušanja drugih, kar mora še nadalje nadgrajevati. 

V konkretnih situacijah se je naučila reševati 

konflikte z vrstniki, več težav pa ji je delalo reševanje 

problemov doma. 

Rejnica je ob spoznavanju deklice naletela na mnogo ovir  

(izpuščam podrobne občutljive podatke), ki so kazale na 

dekličine drugačne navade in neprimerno vzgojo. Razmišljala 

je o opustitvi rejništva. Pomoč je iskala v šoli, pri CSD in 

pedopsihiatru, ki je predlagal prehod v PPVI. 

Deklica v šoli dokaj dobro obvlada socialne 

odnose (kljub konfliktnosti). Kaže se velik 

zaostanek v telesnem in duševnem razvoju, 

možnost kakovostnega samostojnega življenja je 

majhna. Strinjamo se s prehodom v PPVI. 

 

Preglednica 24: Učenec 6 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: UČENEC 6 SODELOVANJE S STARŠI 
PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO IN 

IN DOKUMENTACIJE 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
–
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T
O

B
E

R
 

Šibka področja učenca so: orientacija v prostoru in času, 

spomin, empatija, pozornost, govor in samozavest. Občasno 

težko rešuje konflikte z vrstniki in postane agresiven.  

Zaradi navedenih primanjkljajev težje sledi navodilom, 

potrebuje dodatno razlago, motivacijo, spodbude in 

čustveno oporo. 

Močna področja učenca so: rad se uči, je spoštljiv, priden, 

prijazen in družaben. 

 

Otrok je v rejniški družini (občutljive podrobnosti 

izpuščam), v kateri se dobro počuti. Sprejema jo kot 

svojo biološko družino. 

 

Rejnica je ob pogovoru zelo resna, deluje strogo. 

Opisuje, da ima za otroka doma red, saj ob prihodu 

domov eno uro počiva, nato eno uro dela. Ga 

pohvali, da je ubogljiv in vodljiv. Prosi me za 

pomoč pri MAT in SLJ, saj ne ve, kako bi doma 

snov razlagala. 

Pogovarjava se o otrokovih bioloških starših. V 

dečkovo življenje se ne vključujejo, so pa tudi sami 

osebe z LMDR. 

Glede dečkovih primanjkljajev pravi, so bolj izraziti 

v šoli, kjer je potrebno več prilagajanja. 

Podatki iz dokumentacije: je otrok z LMDR in 

motnjami pozornosti in koncentracije.  

 

V primerjavi z vrstniki je premalo samostojen. 

 

Učenec je vključen v rejniško družino od svojega 

zgodnjega otroštva. Rejniki zanj dobro skrbijo. 

Nanje je čustveno navezan. 

 

Učenec nima učnih težav; v učenje doma vlagajo 

mnogo truda in časa. Nekoliko manj spodbud 

opažamo na vedenjskem področju. 
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–
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E
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Za gibanje ob glasbi potrebuje dodatne spodbude.  

S težavo pripoveduje o sebi. Sošolkam pove, da bi najraje 

šel v PPVI. Prinese fotografijo iz svojega otroštva, ampak 

je ne zmore smiselno opisati. 

Pri zastavljenih vprašanjih se znajde tako, da odgovore 

ponavlja za drugimi. Tudi pri risanju posnema ideje drugih. 

Rejnica skrbno vozi otroka v šolo in prihaja ponj. 

Ne navaja posebnih zaskrbljenosti glede njegovega 

vedenja, kot ga opažamo v šoli (je občutljiv in ob 

težavah pogosto joka).  

 

Opažamo zaostanek v čustvenem razvoju in 

premalo samostojnosti.  

Rejnica otroku pomaga na učnem področju, na 

čustvenem pa ga spodbujamo v šoli pri SOU in v 

individualnih pogovorih. 

JA
N

U
A

R
–

F
E

B
R

U
A

R
 

Opažamo velike motnje pozornosti in koncentracije ter 

čustvene težave. Pri SOU dodajam razlage in vizualno 

podporo, da bi lahko razumel snov in navodila. Včasih snov 

razume, vendar zaradi slabega počutja (žalosten, negotov) 

ne zmore aktivno sodelovati. 

 

V mesecu februarju je na skrivaj na stranišču na neprimeren 

način in pretirano ravnal s toaletnim papirjem. Čistilki se je 

opravičil. 

V istem tednu je pozabil, kam je odložil šolsko torbo. Našel 

jo je v telovadnici. 

 

Ima uvid v svoje napake in jih obžaluje.  

Zaostanek v prepoznavanju čustev je velik, tako da je 

potrebno mnogo potrpežljivosti in spodbud v individualnih 

pogovorih. 

Z rejnico uredim soglasje za individualno 

svetovanje. Pogovoriva se o njegovih reakcijah.  

Navajen je na red in smernice doma, v drugem 

okolju pa se težje prilagaja dogodkom. 

Na ocenjevalni konferenci se za učenca predlaga 

individualni pogovor pri meni enkrat tedensko za 

pomoč pri premagovanju kljubovalnosti in učenju 

primernih čustvenih odzivov (besedno izražanje 

namesto joka). 

M
A

R
E

C
–
A

P
R
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V skupini izstopa, ker sošolkam zaupa, na katerih področjih 

še ni samostojen.  

Ima kratkotrajno pozornost. Čustva le s težavo nadzira; hitro 

se razjezi ali razjoče. 

Tudi individualno mi pri učencu ne uspe izboljšati 

zrelosti čustvovanja. Mnogokrat ponavljam razlage 

in ponazoritve. Narediva »stop« znak in sliko jeze, 

ki jo zmečka in vrže vstran. Poročam staršem in 

nadaljujem proces. 

Jeze in joka ne zmore ustaviti. Glede na duševne 

težave bioloških staršev in čustveno prikrajšanost 

iz otroštva deček vseeno ohranja dober potencial 

za čustveno-socialni razvoj. Pri spodbudah je treba 

vztrajati in z njim ohranjati tople emocionalne 

odnose. 

M
A

J–
JU

N
IJ

 Leto se izteka, deček je nekoliko bolj sproščen. Sošolke 

povedo, da si želijo, da bi bil bolj sodelovalen v razredu in 

da bi bil do njih bolj prijazen. 

Rejnica je zadovoljna, saj učenec dosega dobre učne 

rezultate. 

Glede njegovega čustvovanja meni, da bo deček 

sčasoma tudi na tem področju dozorel. 

Ocene so dobre, socialne spretnosti zelo nizke. 

Strinjamo se z mamo, da učenec za napredek na 

tem področju potrebuje več časa in spodbud. 
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V skupini je učenec vseskozi izstopal, ker je težko sledil 

navodilom. Podpirala in spodbujala sem ga tudi pri 

čustvenem nihanju in dvomih vase. Pri tem mi je bila 

strokovna skupina šole v veliko pomoč. Dosegli smo 

pozitivne spremembe na področju zavedanja, da je treba 

čustvovanje in vedenje izboljšati. 

Rejnica učenca dobro vodi in spodbuja pri učenju. 

Nanjo je navajen, težje pa sprejema nasvete in 

navodila drugih. 

Za nadaljnji proces si želimo, da bi rejnica bolj 

sodelovala tudi na področju spodbujanja dečkovega 

stabilnejšega čustvovanja in primernejšega vedenja. 

Za zdaj smo z njo vzpostavili pozitivno naravnan in 

sodelovalen odnos, kar je osnova za nadaljnje dobro 

sodelovanje. 

Deček potrebuje še več spodbud in daljši proces za 

večje spremembe. Nekoliko je napredoval v uvidu 

svojih čustev, a so njegove reakcije še negotove. 

 

Preglednica 25: Učenka 7 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: UČENKA 7 SODELOVANJE S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO IN 

UČITELJICO TER IZ 

DOKUMENTACIJE 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
–
O

K
T

O
B

E
R

 

Deklica je vodljiva, mirna, odzivna. Fantje iščejo njeno 

družbo.  

Na moja vprašanja reagira resno. Sošolci so njene pozitivne 

lastnosti opisali tako: je prijazna, pridna, rada pomaga in 

posodi šolske potrebščine, je prijateljica in kot sestra.  

Pri socialnih ali družabnih igrah prevzema vodilne vloge. 

Njena neverbalna komunikacija izraža blagost. 

Učenka doma nima veliko vzgojnih spodbud. Oče in 

mama sta osebi z LMDR.  

Mama redno sodeluje s šolo in o hčerki pove, da 

doma skrbi za hišne ljubljenčke (muci in tri papige). 

Doda, da se hčerka na naši šoli počuti bolje kot prej 

v redni in da ji je vse všeč (pouk, pevske vaje). 

Mama sedaj tudi lažje sodeluje z očetom, ki je 

končno sprejel prešolanje hčerke. 

Učenka je otrok z LMDR. V razredu je najbolj 

vztrajna in se najbolj trudi. 

Čeprav izhaja iz težkih socialnih razmer in manj 

spodbudnega okolja, starši poskrbijo, da je 

urejena, sodelujejo s šolo in se na splošno trudijo 

po svojih najboljših močeh. 

N
O

V
E

M
B

E
R

–

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Ob obisku Miklavža ima tremo.  

Pri glasbeni uri uživa in se sprosti. Razloži, da iskrenost 

zanjo pomeni prijaznost. Sošolcu pretirano pomaga pri 

dejavnostih; treba jo je ozaveščati o pravi meri pomoči. Pri 

upodobitvi sebe kot živali se je narisala kot mačka (prijazna, 

topla). 

Mama sodeluje osebno in telefonsko.  

Deklica je vodljiva in mama je nanjo ponosna. Pove, 

da se hčerka včasih spre z bratom in da se rada lepo 

uredi. Doda, da včasih popazi na sosedovega 3-

letnika ali pelje njihovega psa na sprehod. 

V razredu je učenka mirna in ne izstopa. Za njeno 

vodljivost in prijaznost jo pogosto pohvalimo. 

Spodbujamo jo, da bo znala drugim pomagati v 

pravi meri. Želimo jo obvarovati tveganja, da se 

njena pomoč izkoristi ali zlorabi. 

JA
N

U
A

R
–

JU
N

IJ
 Učenka razume želvino tehniko kontrole čustev. Nekoliko 

težje svoje misli preoblikuje v besede.  

Snov o čustvih in govorici telesa dobro razume in jo zna 

prenesti v igre vlog. 

V skupini sodeluje, razume solidarnost. V socialnih odnosih 

izraža precejšnjo zadržanost in nizko samozavest. Učenka je 

primerno samostojna in vodljiva. 

Mama sodeluje osebno in telefonsko. Vsi skupaj 

smo zadovoljni z učenkinim napredkom. Mama 

pove, da je deklica čustveno zrela, saj se drži 

dogovorov in se primerno vključuje v družinske 

rituale (za rojstni dan preseneti očeta). 
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Deklica je v skupini vodilna po socialnih spretnostih, ki jih 

je še nadgradila. S spodbudami s šolske in domače strani je 

razvila miselne sheme, ki so ji v pomoč pri komunikaciji. 

Čeprav so starši vezani na javne prevoze, se vedno 

potrudijo in s šolo sodelujejo osebno ali telefonsko. 

Hčerko spremljajo in še dodatno spodbujajo njeno 

materinskost, ki pa jo je treba omejevati, da ne ovira 

osebne rasti drugih in sebe. 

Deklica napreduje v višji razred, tudi socialne 

spretnosti so se izboljšale. Dobila je uvid, da je 

prijazna, četudi kdaj ljudi okrog sebe zadrži na 

primerni čustveni razdalji. 

 

Preglednica 26: Učenka 8 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: UČENKA 8 SODELOVANJE S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO 

IN 

IN DOKUMENTACIJE 

S
E
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M
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E

R
–
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K
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Deklica je zadržana in počasnejša v odzivih kot vrstniki. V 

skupini je rada neopazna. Sošolci so njene pozitivne 

lastnosti ocenili tako: je prijazna, pridna, prijateljica, kot 

sestra, rada pomaga in posodi potrebščine.  

Ob vaji z lutko je zadržana in se le minimalno vključuje v 

skupinski pogovor.  

Starši so prešolanje učenke v OŠPPNIS težko sprejeli.  

S šolo komunicira pretežno mama, ki pove, da je hčerka 

zadržana in se težko privaja na samostojnost. Želela bi, 

da bi hčerka začela sama hoditi v šolo, ampak pri tem ne 

vztraja. 

 

Učenka je otrok z LMDR v sopojavljanju z 

določenimi pretiranimi občutki strahu. Pred 

leti je bila vključena v psihološko svetovanje. 

 

N
O

V
E

M
B

E
R

–

D
E

C
E

M
B

E
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Opažam šibkosti na naslednjih področjih: druženje, 

samozavest, samopodoba, pozornost in zapomnitev učne 

snovi.  

Samozavestna je pri petju v pevskem zboru; takrat se zelo 

potrudi in je zelo srečna; ima lep glas, na katerega je 

ponosna. 

Učenka zelo odseva razmere doma. Starši še niso v 

celoti sprejeli tega, da ima hčerka PP in potrebuje 

drugačne pristope.  

 

Mama še ni dosledna in hčerko vozi v šolo. 

Oče še dekličinih posebnih potreb ni sprejel, 

redkokdaj pride ponjo v šolo.  

Učenko spodbujamo k večji aktivnosti pri 

pouku. 

JA
N

U
A

R
–

JU
N

IJ
 

Sebe upodobi kot delfina; ne zna povedati, zakaj. 

Fotografije sebe pozabi prinesti, prav tako se ne pozanima o 

svojem otroštvu.  

Pri pouku je premalo dejavna, zato se o tem z njo 

individualno pogovorim. 

Pouk o želvini tehniki dokaj dobro dojema, čeprav se še 

vedno premalo odziva na dražljaje v okolici.  

Zna razložiti čustva, vendar raznovrstnosti čustev še ne 

zmore uporabljati. 

Starši dosežejo večjo doslednost pri privajanju učenke 

na samostojno vožnjo v šolo. Deklica se je že nekajkrat 

pripeljala v šolo z avtobusom. 

Mama pove, da ima hčerka večje težave pri matematiki. 

Pomaga ji starejša sorojenka. 

 

Mama doda, da oče vedno bolj sprejema prešolanje 

hčerke. 

Deklica je še vedno zelo zadržana. Želimo jo 

spodbuditi k večji aktivnosti pri pouku in k 

boljšemu izražanju čustev. 

Z
A
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L
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Č

E
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Deklica je ves čas zadržana, je pa skupaj z napredkom pri 

samostojni vožnji v šolo izboljšala tudi samopodobo. 

Učenka je nekoliko bolj nasmejana, dobrovoljna. 

Staršem je ob spodbudah in v sodelovanju s šolo uspelo 

vzpostaviti dekličino samostojno pot v šolo. Zelo jih 

skrbi zaradi učenkinih specifičnih težav pri matematiki. 

Glede njenega čustvovanja menijo, da bomo skupaj 

sodelovali še naprej z istimi cilji in nam bo zagotovo 

uspelo. 

V strokovnem timu bomo glede aktivne 

udeležbe pri pouku ohranili iste cilje še v 

prihodnjem šolskem letu. Sedaj je opazen 

napredek, da je deklica postala bolj samostojna 

in sproščena. Začela se je počutiti varno, da 

lahko izraža svoja čustva. 
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Preglednica 27: Učenka 9 
M
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VEDENJE V SKUPINI: UČENKA 9 SODELOVANJE S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO 

IN UČITELJICO 

TER IZ DOKUMENTACIJE 

S
E

P
T

E
M
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E
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Deklica je pogosto odsotna od pouka, opravičila prihajajo z 

zakasnitvijo ali jih sploh ni.  

Sošolci jo opišejo kot lepo, prijazno, srečno, prijazno in da 

je kot prijateljica ali sestra.  

Včasih gre med poukom iz razreda in nekaj čas ostane sama. 

Izogiba se družabnim in socialnim igram. 

Med aktivnostmi je pozorna, posluša, vendar se zelo malo 

vključi v pogovor. 

Mama se pogosto ne odziva na vabila šole; pravi, da ima 

preveč dela, saj si mora zaslužiti denar za preživljanje.  

Njeno povratno informacijo o učenki mi uspe dobiti 

pisno. V poročilu na preprost način opiše, da hčerka 

hitro zameri, če kaj ni po njeni želji.  

Že na začetku leta predvidimo, da bomo pri učenki težko 

dosegali cilje, če mama ne bo sodelovala. 

 

Učenka je deklica z LMDR. Pogosto izostaja 

od pouka, mama je pri tem nemočna. V 

otroštvu je bila večinoma pri teti, zato z mamo 

ni ustvarila materinsko-hčerinske navezave. 

Pogosto je slabe volje. Ni sprejela, da ne more 

obiskovati redne osnovne šole. 

N
O

V
.–

D
E

C
. 

Ob fotografiji svojega otroštva pove, da je bila ves čas pri 

mami. Na dodatna vprašanja pokima ali odkima. 

Je zadržana, ne želi sodelovati. 

Mama se odzove na telefonski klic; pove, da učenke ni 

v šolo, ker si je opekla roko. Še vedno navaja, da ima 

sama preveč dela in ne more v šolo na sestanek. 

Mamo vabimo na sestanek telefonsko in pisno, 

vendar se ne odzove. 

JA
N

U
A

R
–

JU
N

IJ
 Ko riše sebe v prispodobi živali, nariše kačo in razloži, da je 

kača hitra in piči.  

Učenka je pogosto odsotna od pouka. Ko pride, je zadržana 

in odklanja družbo.  

Pri njenem sodelovanju v igri je opaziti, da ni sproščena. 

Mama se praviloma ne odziva na klice in pisna vabila. 

O tem poročamo CSD, ki mamo in hčerko obišče na 

domu.  

Ukrepi CSD niso doprinesli k reševanju problematike. 

Učenka je pohvaljena pri tehniškem in 

računalniškem znanju. Učitelji menijo, da bi 

lahko bila še uspešnejša, če bi bila vodljiva in 

bi redno obiskovala pouk. 

Z
A
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L

JU
Č

E
K

 

Učenka je sicer usvojila socialne spretnosti v razrednih 

situacijah, vendar jih v spontanih vsakodnevnih situacijah z 

vrstniki ne zmore uporabiti.  

Učenkine primanjkljaje je težko presegati, saj odklanja 

socialne odnose, ki so osnova za spremembe.  

Domnevamo, da ima učenka težave, ki še niso opredeljene 

oziroma diagnosticirane. 

Mama je v svoji vlogi popolnoma nemočna in 

nemotivirana za spremembe.  

Hčerka ne zmore sama moralno presoditi, kaj je 

prav/narobe. Kaže se velik zaostanek v duševnem in 

socialno-čustvenem razvoju. V šoli bi želeli, da učenka 

obišče pedopsihiatra, vendar ji mama tega ne omogoči. 

Vključitev CSD je v začetni fazi pomoči družini. 

Zaradi zapletene problematike sodelujemo s 

CSD. 

Pravzaprav nimamo prisotne niti učenke niti 

mame. Ukvarjamo se le s tem, kako pridobiti 

sodelovanje in motivacijo obeh.  
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V. MNENJA UČENCEV O NJIHOVIH PRIČAKOVANJIH IN SOCIALNIH 

SPRETNOSTIH (SKUPINA AB) 

Mnenje učencev o pričakovanjih od udeležbe v dejavnosti SOU 

Na začetku izvajanja specialnopedagoške dejavnosti SOU so učenci povedali, da si želijo 

sproščenega vzdušja. Med seboj so se strinjali, da »si želijo, da bi bili prijazni eden do drugega 

in da bi si posojali šolske potrebščine«. Sredi šolskega leta so izrazili mnenje, da »so s socialnim 

učenjem zadovoljni in jim je zanimivo«.  

Mnenje učencev o njihovih socialnih spretnostih 

Mnenja o socialnih spretnostih pridobim iz individualnih pogovorov z učenci, ki jih izvedem 

sredi šolskega leta. Odgovorijo na vprašanje, katere šibkosti v socialnih spretnostih opažajo pri 

sebi in kako bi jih lahko izboljšali. 

Preglednica 28: Mnenja učencev o svojih socialnih spretnostih (skupina AB) 

Mnenja učencev o svojih socialnih spretnostih 

Učenka 5: »Vsi konflikti se dajo rešiti; to zmorem.« 

Učenec 6: »Nimam veliko težav. To ni nič posebnega, če se malo razjezim. Nekako bo šlo.« 

Učenka 7: »V šoli sem v redu, dobro se počutim. Ne delam težav.« 

Učenka 8: »Ne morem se izpostaviti v skupini, a to želim. Želim to izboljšati.« 

Učenka 9: »Sem v redu. Sem pametnejša od drugih.« 

Svoja mnenja so učenci lažje oblikovali tako, da so opisovali drug drugega. Učencem podam 

navodilo, da se osredotočijo na pozitivne lastnosti drug drugega in to zapišejo. 

Preglednica 29: Medsebojna opažanja učencev o pozitivnih lastnostih (skupina AB) 

Medsebojna opažanja učencev o pozitivnih lastnostih: 

 učenke 5: je prijazna, pridna, pogumna in spoštljiva; rada se igra, uči in pomaga drugim. 

 učenca 6: je prijazen, priden, spoštljiv in prijateljski; rad se druži, pogovarja in igra. 

 učenke 7: je prijazna, pridna in prijateljska; rada pomaga in posodi potrebščine. 

 učenke 8: je prijazna, spoštljiva, pridna in prijateljska; zna lepo pozdraviti; pomaga drugim. 

 učenke 9: je srečna, prijazna, prijateljska in lepa; rada se pogovarja, igra in pomaga drugim. 

Učenka 9 je v individualnem pogovoru sebe izrazila še s pomočjo risbe. 

 Risba je raznobarvna. Narisani sta dve princesi, vsaka ob svojem 

jezeru. Interpretiram, da je narisala sebe in prijateljico. V 

resničnem svetu učenka s težavo sklepa prijateljstva, zato je 

domnevno to lažje narisala. 

Ob koncu izvedbe dejavnosti SOU so bili vsi učenci zadovoljni in so 

menili, da se znajo bolje odzivati v konfliktnih situacijah z vrstniki kot na začetku šolskega leta. 

 

  

Slika 2: Likovno izražanje 

učenke 9 
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VI. OSEBNA REFLEKSIJA IN ANALIZA RAZVOJA SKUPINE TER 

NAPREDKA VKLJUČENIH UČENCEV V SKUPINI AB 

Oris razvoja in delovanja skupine 

Skupina AB je bila sestavljena iz 5 učencev v starosti 10–14 let. Izmed raziskovanih skupin 

je bila glede na starost najbolj raznolika. Maksimalna pričakovana starost v tej skupini je 12 let. 

Učenka 5 je to starost presegala, saj zaradi nespodbudnega družinskega okolja ni bila 

pravočasno vključena v šolo. Ta posebnost ni vplivala na njeno vključenost v skupino, saj je 

bila na kognitivni ravni primerljiva z drugimi učenci. 

Učni načrt sem upoštevala kot delovni okvir poučevanja, sicer pa sem v ospredje dajala PP 

skupine in posameznikov. Lahko sem sodelovalno izvedla korake spoznavanja skupine in 

njenih udeležencev, vnesla tematiko za spoznavanje sebe ter tehnike za obvladovanje sebe in 

svojih čustev. Največ ur (19) sem namenila aktualni tematiki skupine: komunikacija in načini 

reševanja konfliktov. Vsebovala je vprašanja njihove samostojnosti, delovnih navad, vajo 

zastavljanja ciljev, lepega vedenja, solidarnosti, izmenjavo medsebojnih pričakovanj in 

spoštovanje vsakodnevnih dobrin. V skupini so se učenci želeli (tako so povedali med vajami) 

osredotočati predvsem na to, da bi bili med seboj bolj prijazni in bi si znali posojati potrebščine. 

Bilo mi je v veselje, da sem v tej skupini dobila povratno informacijo o njihovih željah in 

predlogih, kar je bilo v skupini AA zaradi nižje starostne skupine težje. 

Napredek v skupini je bilo težko oceniti. Uspešno izvedena igra vlog, primerni odgovori in 

vključevanje v skupino so bili pokazatelji, da dobro sledijo in izpolnjujejo cilje. Poročanje 

staršev in razredničarke, ki je vključevalo spodbudna opažanja v njihovem vedenju, je bilo 

upoštevano na enak način. Ker sem pogosto sodelovala s starši in izkoristila za kratka vprašanja 

tudi telefonske stike ali druga sprotna srečanja, sem učence zelo dobro poznala. To mi je dalo 

možnost, da sem z njimi vzpostavila dobre odnose in zaupanje, kar je bila osnova za 

učinkovito izvajanje dejavnosti SOU.  

Skupina je kot celota delovala vodljivo; že med procesom SOU so dajali mnogo pozitivnih 

povratnih informacij in odražali boljšo socialno uspešnost kot na začetku šolskega leta. 

Oris značilnosti vključenih učencev 

Pri posameznih učencih so bili vidni koraki, ki so jih naredili v smeri premagovanja težav. 

Imeli so težko nalogo, saj so se njihove PP na duševnem področju odražale v primanjkljajih pri 

priučevanju novih spretnosti. V ta namen sem dodajala razlage, zabavo, motivacijo in predvsem 

pristope, ki so bili konkretni in vizualno podprti, na primer igre vlog in igre z lutkami. 
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V skupinski dinamiki so učenci kazali naslednje ključne primanjkljaje v socialnem razvoju: 

učenka 5: glasnost in težje prilagajanje okolju, učenec 6: negotovost, posnemanje drugih, 

učenka 7: pretirana ustrežljivost drugim, učenka 8: čustvena zadržanost, učenka 9: zadržanost 

in nedostopnost. PP in značilnosti učencev sem upoštevala pri pripravah na potek dejavnosti 

SOU. Prav tako sem upoštevala njihov vir moči, ki sem ga ocenila kot: velika motivacija in 

pripravljenost na pozitivne spremembe, medsebojno spoštovanje in sprejemanje. 

Učenci so napredovali v poznavanju sebe, medsebojnem spoštovanju in reševanju 

konfliktov. Nekoliko manj je to zmogla učenka 9, ki je mnogokrat v skupini ostala nedejavna 

ali pa je bila odsotna od pouka; njena mama se ni odzivala na vabila šole. Izstopajoči je ostal 

tudi učenec 6, ker mnogo navodil kljub prilagoditvam ni razumel. Pri drugih učencih so bili 

rezultati boljši, prav tako sodelovanje s starši. 

Moja občutenja 

Glede na obvladljivost skupine AB sem se počutila bolj suvereno kot pri vodenju skupine 

AA. V skupino sem vstopala pogumnejše in sem lahko učinkovito menjavala pristope, na 

primer igro vlog, likovno izražanje, želvino tehniko obvladovanja sebe, lutke ipd. 

 

POVZETEK KLJUČNIH ZNAČILNOSTI IZVEDBE SOU V SKUPINI AB 

V skupini AB sem realizirala 35 ur dejavnosti SOU. Pri učencih sem spodbujala predvsem 

socialne spretnosti komunikacije in reševanja konfliktov z vrstniki. 

Učenci 5, 7 in 8 so pokazali pozitivne spremembe: konflikte z vrstniki so reševali na 

primernejše načine kot pred izvedbo dejavnosti SOU in izboljšali komunikacijo. Učenca 6 in 9 

nista pokazala zadosti napredka v socialnih spretnostih, vendar v socialnem razvoju tudi nista 

nazadovala. Učenec 6 je minimalno napredoval le v uvidu, da potrebuje spremembe, njegove 

reakcije pa so še negotove. Učenka 9 praviloma ni prihajala v šolo, zato nisem imela izpolnjenih 

osnovnih pogojev za pozitiven vpliv na njen socialni razvoj. 

Kot učinkoviti pristopi spodbujanja socialnih spretnosti so se v skupini pokazali: igre vlog, 

igre z lutkami, socialne in družabne igre. 

Starši so se praviloma redno in aktivno udeleževali pogovorov (izjema je mati učenke 9). 

Njihova opažanja in vzgojne spodbude doma so pomembno prispevali h končnemu napredku v 

socialnih spretnostih učencev. 

Razredničarka in učiteljica sta se redno udeleževali pogovorov in me obveščali o posebnih 

opažanjih o učencih. Njihovo mnenje, vzgojni vplivi, pozitivna drža in odnos z učenci so 

pomembno prispevali h končnemu uspehu izvedene dejavnosti SOU. 
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KLJUČNI NAPREDKI V SOCIALNIH SPRETNOSTIH POSAMEZNIH UČENCEV V 

SKUPINI AB 

 

Predstavljam preglednico, v kateri primerjam socialne spretnosti učencev pred izvedbo 

dejavnosti SOU in po njej glede na ocene, ki so jih v pogovorih podali starši, učitelji in učenci. 

Vmesne ne/napredke sem evalvirala na enak način z vsemi vključenimi udeleženci in so 

usmerjali akcijske korake v AR. 

Preglednica 30: Socialne spretnosti učencev pred izvedbo dejavnosti SOU in po njej (skupina AB) 

Učenec 
Socialne spretnosti pred izvedbo 

dejavnosti SOU 

Socialne spretnosti po izvedbi dejavnosti SOU 

Učenka 

5 

Učenka izraža šibkosti na področju 

kulturnih in jezikovnih navad. 

Učenka se primerneje vede, ustrezneje komunicira in rešuje 

konflikte z vrstniki. Za nadalje bomo predlagali 

preusmeritev v PPVI. 

Učenec 

6 

Učenec odraža primanjkljaje na 

področju čustvovanja in vedenja 

(impulzivnost). 

Učenec je minimalno napredoval le v uvidu, da so 

potrebne spremembe v njegovem vedenju. V socialnih 

odzivih ostaja negotov ali ravna impulzivno. 

Učenka 

7 

Učenka je praviloma mirna in 

vodljiva.  

Šibkost se pokaže le v tem, da 

pretirano pomaga drugim. 

Učenka pravilneje odmerja pomoč drugim. To ji koristi tudi 

pri boljši komunikaciji in reševanju konfliktov z vrstniki. 

Učenka 

8 

Učenka je tiha in zadržana, 

pretirano doživlja strah do okolja.  

Potrebuje spremljanje staršev pri 

prihodu v šolo. 

Učenka je bolj nasmejana in dobrovoljna.  

Uspešno premaguje samostojen prihod v šolo. 

Učenka 

9 

Učenka doživlja odpore do hrane, 

šole in družbe na splošno. 
Učenka ni dosegla pozitivnih sprememb na področju 

doživljanja odporov; odmika se od skupine ali ne 

prihaja v šolo. 

6.3 PRIKAZ AKCIJSKEGA RAZISKOVALNEGA 

PROCESA V SKUPINI AC 

Pregledno prikazujem naslednje kvalitativne analize podatkov za skupino AC:  

I. letni delovni okvir za izvedbo dejavnosti SOU; 

II. začetni načrt prilagoditev delovnega okvira glede značilnosti vključenih učencev;  

III. potek izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU na ravni skupine:  

proces AR od načrtovanja do izvedbe in refleksije; 

IV. potek izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU na ravni učencev:  

vedenjski vzorci učencev na osnovi vključevanja v SOU ter sodelovanja s starši, 

razredničarko in učiteljico; 

V. mnenja učencev o njihovih pričakovanjih in socialnih spretnostih; 

VI. osebno refleksijo in analizo razvoja skupine ter napredka vključenih učencev
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I. LETNI DELOVNI OKVIR ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI SOU (SKUPINA AC) 
 

Preglednica 31: Letni delovni okvir za skupino AC 

Tematski 

sklop 

1. JAZ IN DRUGI 

(1.–7. zaporedna ura) 

2. SOCIALNO OKOLJE 

(8.–14. zaporedna ura) 

3. ČUSTVA IN GOVORICA 

TELESA 

(15.–28. zaporedna ura) 

4. BESEDNO IN 

NEBESEDNO IZRAŽANJE 

(29.–35. zaporedna ura) 

Temeljni  

cilj 

Učenci spoznavajo in 

razumejo sebe in druge v 

socialnem okolju. 

Učenci se učijo sobivati in 

razvijati samostojnost pri 

sprejemanju odločitev. 

 

Učenci prepoznavajo čustva in 

obvladujejo čustvene reakcije, 

razvijajo komunikacijske 

strategije. 

Učenci se spodbujajo k 

nebesednemu in besednemu 

izražanju svojih misli, čustev, 

želja, izkušenj, domišljije in 

ustvarjalnosti. 

Zaporedne vsebine Moja samopodoba, moji 

prijatelji. 

 

Vloge in pravila v skupini, 

socialna pravila in 

sprejemljivo vedenje. 

Čustva, govorica telesa, postavi 

se zase, jeza, obvladovanje 

čustev. 

Socialne situacije, 

komunikacija. 

 

Operativni  

cilji 

Ugotavljajo, kdo so, kaj 

zmorejo in kako se izogibati 

težavam. 

 

Prepoznavajo različne vloge in 

pravila v skupini, učijo se 

lepega vedenja (na primer pri 

mizi). 

Vzpostavljajo stike z drugimi, 

spoznavajo pomen 

sporazumevanja znotraj skupine. 

Spoznavajo in ozaveščajo sebe v 

različnih vlogah, na primer na 

igrišču, s prijatelji, v mestu. 

 

Dejavnosti Socialne, gibalne, besedne in sodelovalne igre, likovno izražanje, igre z lutkami, delo s slikovnim materialom, ustvarjalno gibanje ob 

glasbi, igre vlog, dramatizacija itd. glede na skupinsko dinamiko in PP otrok. 

Medpredmetne povezave Likovna vzgoja, slovenski jezik, spoznavanje okolja, telesna vzgoja, glasbena vzgoja. 
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II. ZAČETNI NAČRT PRILAGODITEV LETNEGA DELOVNEGA OKVIRA 

GLEDE NA ZNAČILNOSTI VKLJUČENIH UČENCEV (AC) 

Kot začetno stanje ugotavljanja značilnosti učencev pridobim njihove matične podatke, 

podatke o njihovih primanjkljajih, zlasti na področju socialnih spretnosti, in podatke o 

sociokulturnem ozadju njihovih družin. Kot vire podatkov uporabim strokovno dokumentacijo 

učencev (matični listi, individualizirani programi, odločbe Zavoda RS za šolstvo), prve 

pogovore s starši, učitelji in učenci in opazovanje učencev v prvem akcijskem koraku. 

Značilnosti učencev in skupin so opisane v orisu vzorca raziskave na začetku tega podpoglavja. 

Na osnovi opisanih značilnosti učencev ugotavljam, da so v skupini 3 učenci z diagnostiko 

LMDR, vzgojnimi primanjkljaji v družini ter ČVT. Pri vseh je treba vsebine prilagoditi tako, 

da bodo čim lažje sodelovali. Za otroke s ČVT so značilne šibkosti na naslednjih področjih 

socialnega razvoja: vključevanje v skupino, prilagajanje na potrebe drugih, upoštevanje pravil 

in obvladovanje čustvenih razpoloženj. Socialne spretnosti na tem področju bom spodbujala z 

lažjimi oblikami socialnih iger, tehnikami za obvladovanje samega sebe, socialnimi pravljicami 

in igrami z lutko. Uporabljala bom čim preprostejši jezik in konkretna navodila. Kot razvedrilne 

dejavnosti bom vključila rokovanje s šivalnim strojem in sprehode. Delovala bom s ciljem, da 

izboljšam njihovo samopodobo, medsebojne odnose in pozornost. 

Okvirno predvidim akcijske korake raziskave v skupini AC, vendar jih časovno in 

konkretneje določim s sprotnimi refleksijami: 

1. spoznavanje skupine in njenih udeležencev (okvirno 4 ure); 

2. prilagajanje pristopov posameznikovim značilnostim in spodbujanje socialnih 

spretnosti upoštevanja pravil, samokontrole in ozaveščanja sebe (okvirno 27 ur); 

3. zaključevanje procesa z ugotavljanjem temeljnih sprememb ali doseženih ciljev 

(okvirno 4 ure). 

 

V naslednjih preglednicah opišem potek akcijskih korakov s sprotnimi refleksijami, in 

sicer na ravni skupine in na ravni posameznikov v njej. Osnova za izdelavo preglednic je 

bil akcijski dnevnik, ki je vseboval soglasja udeležencev, sprotne dnevne priprave, izbiro 

pristopov za spodbujanje socialnih spretnosti, zabeležke svetovalnih razgovorov (s starši, 

razredničarko in učiteljico) in timskih sestankov, opažanja učencev med in zunaj pouka, 

ugotavljanje napredkov učencev v socialnih spretnostih in moja občutenja pri vodenju. 
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III. POTEK IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI SOU NA RAVNI SKUPINE AC 
 

Preglednica 32: Proces akcijske raziskave od načrtovanja do izvedbe in refleksije – skupina AC 

M
E

S
E

C
I 

CILJI ZAPOREDNA ŠTEVILKA URE, ENOTA, POTEK IZSTOPAJOČI ZAKLJUČKI/SPROTNE REFLEKSIJE 

1. AKCIJSKI KORAK: UČENCI SPOZNAVAJO SEBE IN SVOJO SKUPINO 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

Spoznavanje skupine, 

priprava potrebščin, 

pregled dela, 

razjasnitev 

pričakovanj. 

1. UVODNA URA  
Predstavim predmet in načine dela. Učenci povedo svoja pričakovanja 

in želje. Med seboj se spoznavamo z igrico »Si ti zeleni krokodil?«. 

Pregledamo potrebščine; za SOU potrebujejo 1 veliki ali mali zvezek 

in peresnico. Sledi pogovor o počitnicah in nato o pričakovanjih 

učencev. 

Pouk začenjajo pripravljeni. Prvo uro vodi razredničarka, saj je prvi šolski 

dan. Izstopa učenec 10, ki rad pripoveduje o sebi. Ves čas želi biti v središču 

pozornosti. Učenci glede pričakovanj povedo, da naj bi bilo pri SOU »fajn«. 

Spoznavanje sebe. 

 
2. MOJA SAMOPODOBA 

Uredimo naslovno stran zvezka. Še enkrat predstavim, kaj je socialno 

učenje. Poudarim pomembnost tega, da poznamo sami sebe. Na tablo 

narišem človeka in podam navodilo, naj vsak nariše samega sebe v 

zvezek. Pogovarjamo se o tem, kako smo videti. Preidem na to, kako 

se vedemo. Naštejem pravila, ki se jih mora posameznik naučiti, da ne 

moti drugih ljudi ali jim ne škodi. Treba se je zavedati, kaj delamo. 

Sledijo diskusija in primeri učencev. 

Učenci z zanimanjem sodelujejo; povedo svoje primere, kako se je treba lepo 

vesti.  

Učno snov težko razumejo, zato jo razlagam ob vizualni podpori in s primeri 

iz šolskega življenja.  

Pravila lepega vedenja poznajo, vendar menijo, da niso zelo pomembna.  

Povedo, da so njihovi odzivi spontani in jih praviloma ne reflektirajo. 

Svoje vedenje presodijo kot napačno takrat, ko jih odrasli na to opozorijo. 

3. MOJA SAMOPODOBA  
Učencem predstavim čustvena razpoloženja s pomočjo učnega lista – 

obrazi razpoloženj36. Učenci povedo svoje izkušnje. Orišem načine, 

kako lahko svoje čustvene odzive obvladujemo. Učenci na tematiko 

likovno poustvarjajo. 

Izstopa učenec 11, saj je zelo zadržan; ob spodbudi izrazi svoje mnenje.  

 

Druga dva učenca oblikujeta preproste povedi in sodelujeta. 

Za nadalje predvidim več dejavnosti iger vlog. 

4. MOJA SAMOPODOBA  
Obrazložim in s pomočjo učnega lista ponazorim naša čustva. Učence 

pozovem, naj z drugimi delijo izkušnjo izrazito čustvenega dogodka. 

Vključim lutko, ki spodbuja k pripovedi. 

Čustva poznajo že od prejšnjega šol. leta, tako da so ob tem samozavestni.  

 

S pomočjo lutke pripovedujejo o izrazito čustvenem dogodku. 

 

Opazim, da lutka pritegne učence in z njo lažje sodelujejo. 

                                                 
36 Vir: www.csefel.uiuc.edu 
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Spoznati pomen 

prijateljstva in 

strpnosti. 

5. MOJI PRIJATELJI  

Uvodoma izvedem socialno igro »Teta Margo« (vključena sta 

sodelovanje in pantomima). Opišem pomen prijateljstva in učence 

vprašam po njihovem mnenju in izkušnjah. S pomočjo učnega lista jih 

vodim v razmišljanje (4 vprašanja o prijateljstvu: 1. Kdo so moji 

prijatelji? Naštej jih! 2. Kaj naredijo lepega zate? Opiši! 3. Kaj ti 

narediš lepega zanje? 4. V oblaček napiši, kaj si želiš od prijatelja!).  

 

Učenci so me v skupino dobro sprejeli. Ob učni tematiki mi povedo še o 

novostih v šoli in zaupajo svoje skrbi. 

 

Menijo, da se dobro razumejo in se podpirajo. 

O
K

T
O

B
E
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Spoznati negativni 

pomen laži. 
6. NEGATIVNI POMEN LAŽI  

Uvodoma pojasnim, kako bo ura potekala. Preberem knjigo Mišek Tip 

se zlaže, nato jo skupaj obnovimo. Pomembne zaključke zapišemo v 

zvezek. Poudarek je na nauku zgodbe: če se enkrat zlažeš, ti potem več 

ljudje ne zaupajo. 

V pravljico se dobro vživijo. Manj dejavni in motivirani so pri zapisovanju v 

zvezek. Pri obnavljanju zgodbe so dejavni in sodelovalni. Zgodba jim je 

pomembna, saj je resnica osnova za prijateljske odnose. Učenca 11 in 12 

znata dobro poslušati in sta pozorna na celoten potek ure, medtem ko ima 

učenec 10 težave: samega sebe precenjuje (»jaz to vse vem«), zato se mu 

zdijo nekatere razlage nepotrebne ter se začne dolgočasiti. 

Opazovanje učencev zunaj ur SOU poteka med varstvom in lutkarskim krožkom; starše povabim na razgovore, vendar se jih ne morejo udeležiti. Potekajo pregledi dokumentacije 

in prvi razgovori z razredničarko (o predlogih za vsakega učenca poročam v preglednicah o posameznih učencih). Učenci so samo trije, vendar potrebujejo veliko individualnega 

pristopa. Ker starši ne pridejo na razgovore, ne pridobim njihovega mnenja. Prek otrok jim posredujem pisno prošnjo za pisno mnenje o socialnih spretnostih njihovih otrok.  

2. AKCIJSKI KORAK: UČENJE IN UPOŠTEVANJE PRAVIL V SKUPINI 

O
K

T
O

B
E

R
 

Razjasniti 

pomembnost pravil. 
7. ZAKAJ SO POMEMBNA PRAVILA V SKUPINI?  

S pomočjo ponazoril (frnikole, sveča) učencem predstavim, kaj 

pomeni skupina. Frnikole ob kotaljenju udarjajo druga ob drugo – tudi 

ljudje motimo drug drugega, če ne upoštevamo pravil. Sveča ugasne, 

če jo pokrijemo s kozarcem – tudi ljudje so v stiski, če je do njih nekdo 

agresiven. Sledijo diskusija in primeri. 

Izvedem vajo: »Polž« (eden izmed učencev se zvije kot polž in zapre 

oči; drugi učenec ga poskuša ogovoriti na čim prijaznejši način, tako 

da polž sprejme povabilo in se izvije iz klopčiča). 

Ponazorila jih zanimajo, tudi sami želijo poskusiti. Igrajo se s frnikolami. 

Dobro razumejo mojo razlago, ker je konkretna in nazorna. 

Vaja »Polž« se jim zdi zelo smešna, tako da jo s težavo pravilno izpeljejo. 

Nimajo idej, kaj naj rečejo polžu, da bi bilo to prijazno in vabljivo. Pomagam 

jim s primeri (na primer polža povabi na sladoled). Tudi nadalje sodelujejo 

ob moji pomoči in spodbudi. 

Utrjevanje snovi. 8. UTRJEVANJE  

Nadomeščanje, ker sem odsotna. 

Ne dobim povratnih informacij o posebnostih. Učenci so utrjevali snov in se 

igrali s kockami. 

N
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E

M
B

E
R

 

Spoznati svojo vlogo 

v skupini. 
9. VLOGE V SKUPINI  

Predstavim, kaj pomeni termin »vloge v skupini«. Sledijo pogovor, 

medsebojno spoznavanje in diskusija. Vaja: napišejo imena sošolcev 

in pri vsakem napišejo vsaj eno pozitivno lastnost. Ozaveščam 

medsebojne spodbude za pozitivne vedenjske vzorce in medsebojno 

spoštovanje. 

Prek pogovora in diskusije spoznavajo sebe in drug drugega; v skupini je bolj 

tiha in zadržana učenka 12, učenca 10 in 11 pa sta živahna in vedenjsko 

izstopajoča (izraziteje učenec 10, ki je glasen in s tem pogosto moti pouk). 

Spoznati sebe. 10. SPOZNAVANJE SEBE  

Pogovor o tem, koliko smo se že spoznali in kako se lahko še bolje. 

Zapišemo nekaj vprašanj (kaj rad delam, jem, počnem), na katera 

odgovorijo. Med seboj si postavljajo vprašanja. 

Pri uri je prisotna samo učenka 12; je zelo dejavna. Všeč ji je, da je sama in 

dobi več priložnosti za pogovor. Pripoveduje o sebi, da se rada igra in rada 

hodi v šolo. Ima pozitivno mnenje o sebi in drugih. 
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Sproščanje. 11. DRUŽABNE IGRE OB GLASBI  

Dokončamo odgovore na vprašanja iz prejšnje ure. Ob glasbi vodim 

družabne igre, na primer igra s stoli na izpadanje. 

Učenec 10 nima motivacije za delo, poje na ves glas, vse ga dolgočasi. 

Učenec 11 potrebuje moje dodatne razlage za razumevanje navodil. Učenka 

12 je odsotna od pouka. Učenec 10 to izkoristi in se nad njo pritožuje – na 

primer reče: »Učenka 12 samo ponavlja za mano.« Nato kritizira SOU: »To 

je tako dolgočasno, kot da tega ne vem!« Ko ga vprašam, kaj predlaga, pa 

predlogov nima. 

Razjasnitev vlog in 

pravil. 

12. VLOGE IN PRAVILA V NAŠI SKUPINI  

Pogovor o razredni klimi. Razjasnitev, kaj jih vznemirja in katera 

pravila bi lahko pomagala k boljšemu počutju in medsebojnemu 

spoštovanju. Zapis teh pravil v zvezek. Ponazorim jih tudi slikovno,37 

na primer čakanje v koloni, dvigovanje roke, »stop« znak za agresijo, 

metanje smeti v koš, umivanje rok. 

Učenec 10 kaže odpore, noče sodelovati, kljubuje. Ostala dva učenca 

sodelujeta. Učenec 10 želi sodelovati takrat, ko je dejavnost že končana. 

 

Pravila prikažem z vizualnimi okrepitvami, da jih lažje razumejo. 
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Ozavestiti pravila. 

Uvid v smiselnost 

pravil. 

13. SOCIALNA PRAVILA IN SPREJEMLJIVO VEDENJE  

Uvodoma izvedem igro »Teta Margo« (igra sodelovanja in 

pantomime). Utrjujemo razumevanje pravil ob slikovni podpori. 

Spodbujam uporabo besed namesto nasilja; po R. Lentini (2004)38 sem 

prevedla scenarij zgodbe: Lahko uporabim svoje besede (angl. I can 

use my words), na primer »Sem lahko jaz na vrsti?«, »Vzela si mojo 

kocko. To mi ni všeč.«, »Se lahko igram s teboj?«. Sledi igra vlog. 

Učenci razumejo predloge, da lahko namesto žaljenja, pritoževanja ali nasilja 

uporabljajo lepe in prijazne besede. V igri vlog jim to uspeva. Sedaj je 

njihova naloga, da si naučeno zapomnijo in prenesejo v vsakdanje življenjske 

situacije. 

 

Spoznati pravila 

vedenja pri mizi. 

14. VEDENJE PRI MIZI  

Razložim in slikovno predstavim pravila vedenja pri mizi. Sledita 

pogovor o njihovih izkušnjah in vaja zapomnitve pravil. 

Izstopajo vedenjske težave učenca 10; pritožuje se nad sošolci in poukom, ne 

zmore se umiriti. Vedenje ob spodbudi in individualnem pristopu nekoliko 

izboljša. 

Razredničarka dobro sledi napredku svojih učencev in mi o tem poroča (učne, čustvene in vedenjske težave, kot jih opažam tudi sama). 

Novembra dobim od staršev učenca 11 pisno mnenje o njegovih socialnih spretnostih (ker mama še vedno ne more priti na pogovor, pisno opiše otrokovo nerazumevanje besedil 

itd.). Mama učenca 10 pride na pogovor decembra – to je zelo pomembno, ker učenec najbolj vedenjsko izstopa (svetujem obisk pedopsihiatra zaradi morebitne medikamentne 

terapije). Mama učenke 12 ne more priti, zato si le po telefonu na kratko izmenjava mnenje – učenka je vodljiva. Podrobnosti so zapisane pri vsakem učencu posebej v preglednicah. 

Beležim tudi svoja opažanja in občutenja pri vodenju (kasneje vstavljam osebno refleksijo za skupino AC). Naredim pregled doseženih ciljev v celostni refleksiji dosedanjega 

procesa. 

CELOSTNA REFLEKSIJA: vsi učenci izstopajo po šibkem razumevanju navodil in razlag. Vedenjsko izstopa učenec 10, čustvene primanjkljaje pa kažeta učenec 11 in učenka 

12. V naslednjem koraku se bom osredotočala na čustveno stanje otrok s ciljem, da bi se znali bolj umiriti in razmisliti, preden odreagirajo.  

Opažam, da je zelo razviden primanjkljaj na vzgojnem primarnem področju – že iz dokumentacije je bilo razvidno, da ni dovolj vzgojnih spodbud in pozornosti, med procesom 

pa opažam tudi, da ni dovolj sodelovanja s šolo. Učenci so začeli šolsko leto, starši pa niso prišli na pogovore (tudi pri razredničarki ne). Po vztrajanju je na začetku decembra 

prišla mama učenca 10. Poleg poučevanja SOU še naprej ostane cilj, da se starši oglasijo v šoli. 

 

 

                                                 
37 Vir: https://www.activityvillage.co.uk/school-colouring-pages 
38 Vir: http://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Pyramid/pbs/TTYC/tools.html; (6. Scripted Stories) 

http://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Pyramid/pbs/TTYC/tools.html;%20(6
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3. AKCIJSKI KORAK: UČENJE OBVLADOVANJA SEBE IN SVOJIH ČUSTEV 
D

E
C

E
M

B
E

R
 

Spoznati konkretno 

tehniko za nadzor 

močnih čustev jeze. 

 

15. »ŽELVINA TEHNIKA« ZA SAMONADZOR VEDENJA  

Uvodoma se sprostimo z vodeno vizualizacijo.  

V jedru opišem pomen sproščenosti v medosebnih odnosih in pomen 

samokontrole.  

Vsak učenec prejme slikovno prikazano zgodbo o želvi (želva se skrije 

v svoj oklep in premisli o reakciji na konflikt). Sledijo razlaga, 

pogovor, vprašanja, ponazoritve z vsakodnevnimi primeri iz šole in 

navodila za uporabo te tehnike v vsakdanjem življenju. 

Strategijo želvine tehnike pojasnim zelo počasi in nazorno. 

 

Učenka 12 je odsotna od pouka. Učenca 10 in 12 pri uri sodelujeta in sta 

zadovoljna, da pridobita več pozornosti in priložnosti za pogovor. 

Urjenje tehnike. 16. »ŽELVINA TEHNIKA« – PRIMERI  

Ponovimo korake želvine tehnike. Podajo svoje primere obvladovanja 

jeze. Sledita pogovor in vaja. 

Učenec 10 je odsoten od pouka, kar spremeni skupinsko dinamiko. Učenca 

11 in 12 pridobita več pozornosti in priložnosti za pogovor. Sličice želvine 

tehnike lepita v zvezek in jih plastificirata, da se lahko pripnejo na ključe. 

JA
N

U
A

R
 

Spoznati uporabo. 

 
17. »ŽELVINA TEHNIKA« – UPORABA  

Ponovim zgodbo o želvi iz prejšnje ure, pregledam zvezke in učence 

povprašam o razumevanju zgodbe. Sličice o želvi plastificirajo in jih 

pripravijo za pripenjanje na ključe. Sledijo primeri uporabe te tehnike 

in diskusija. 

V pouk vključim socialno igro na temo, ali zmoremo sebe obvladovati 

kot želva iz zgodbe. 

Učenci se še spomnijo želvine zgodbe, a z veliko spodbudami in s pomočjo. 

Z veseljem plastificirajo sličice, ki si jih obesijo zraven ključev za garderobne 

omarice.  

Prejmejo domačo nalogo, da doma pokažejo in razložijo želvino tehniko. 

Učenje tehnike, kako 

povedati, kaj 

potrebujem. 

18. LAHKO UPORABIM SVOJE BESEDE  

S pomočjo posebnih sličic ponazorim primere, kako lahko namesto 

nasilja, jeze ipd. uporabimo svoje besede. Preverim razumevanje. 

Iščem njihove primere in jih razložim. 

Učenci so utrujeni in zaskrbljeni. Izteka se prvo ocenjevalno obdobje in učni 

uspehi niso dobri. Dosegajo minimalne standarde, ampak naučenega ne 

razumejo in snov hitro pozabijo. 

Vključim dejavnost za zabavo in sprostitev – odpravimo se na kratek 

sprehod, kjer se pogovarjamo o njihovih skrbeh. 

Utrjevanje snovi. 19. UTRJEVANJE: »ŽELVINE TEHNIKE« IN »UPORABIM 

SVOJE BESEDE«  

Utrjujemo snov. Poiščemo primere za uporabo obeh tehnik v 

vsakdanjem življenju in jih zapišemo v zvezek. 

Preverim domačo nalogo; je narejena (podpisi staršev). Na takšen način 

dosežem, da doma skupaj s starši utrjujejo snov. 

Druženje. 20. VAJA SOCIALNIH INTERAKCIJ  

Sem odsotna od pouka. Pri sodelavki se igrajo s kockami. 

V podružnico ne morem, ker je vse v snegu in žledu. Včasih je oddaljenost 

podružnice naporna, ker ob vsakem vremenu ne morem do nje, še najbolj pa 

zato, ker učence vidim samo takrat, ko sem tam (to pomeni: SOU, lutkarski 

krožek in varstvo enkrat tedensko). Tudi komunikacija s starši je zato otežena 

– starši se ne oglašajo na razgovore, stiki so pisni ali telefonski. 

 

Utrjevanje. 21. UTRJEVANJE SNOVI  

Utrjevanje vseh dosedanjih snovi in podajanje primerov. 

Učenci utrjujejo ob moji pomoči in spodbudi. Ni posebnosti. 

CELOSTNA REFLEKSIJA: v skupini se odražajo nemir, skrbi in nemoč. Opažam, da učenci potrebujejo mnogo utrjevanja, pogovorov, pozornosti, topline, občutkov varnosti 

in sprejetosti. To jih pomirja. Najbolj jih skrbi njihov slabi učni uspeh. V naslednjem koraku načrtujem lutkovne nastope, ki bodo predvidoma pozitivno vplivali na njihova občutja 

nemoči. 
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4. AKCIJSKI KORAK: SPODBUJANJE SAMOZAVESTI, POZORNOSTI IN KONCENTRACIJE 
F

E
B

R
U

A
R

 
Utrjevanje. 

Analiza konflikta. 
22. ANALIZA KONFLIKTA IN UTRJEVANJE  

Uvodna igra. Utrjevanje. Izberemo primer konflikta in ga razčlenimo. 

Skupaj dorečemo sestavne dele konflikta in jih zapišemo v zvezek. 

Sledi učni list s slikovno ponazoritvijo konflikta in vprašanji: 1. Katera 

pravila v svojem razredu poznaš? Opiši jih! 2. Katera čustva poznaš? 

3. Kaj pomeni »želvina tehnika«? 4. Kaj pomeni, da »lahko uporabimo 

svoje besede« namesto agresije in nasilja? 5. Kako pa ti rešuješ 

konflikte? 6. Kako pa ti nadzoruješ svoja čustva? 

Analiza konflikta je za učence težko razumljiva. Učno snov dodatno 

ponazorim v igrah vlog, v katere se dobro vživijo. Na ta način dobro osvojijo 

cilje dejavnosti. 

Dvig samozavesti. 23. LUTKA KOT MEDIJ ZA DVIG SAMOZAVESTI  

Uro povežem z lutkarskim krožkom, v katerega so vključeni učenci 

taiste skupine. Vadimo lutkovno predstavo. 

Učenci bodo nastopali z lutkami marionetami, ki so jih izdelali sami. Na to 

so zelo ponosni. Pri vaji lutkovne predstave jih spodbujam k vztrajanju in 

motivaciji. 

M
A

R
E

C
 

Dvig samozavesti. 24. LUTKA KOT MEDIJ ZA DVIG SAMOZAVESTI  

Enako kot prejšnjo uro. 

Vadimo lutkarsko predstavo. Učenci potrebujejo mnogo spodbud za 

vztrajanje. 

Analiza lutkovne 

predstave. 

Medgeneracijsko 

povezovanje. 

25. ANALIZA NAŠE LUTKOVNE PREDSTAVE V »X« DOMU 

IN DELAVNICA DRUŠTVA »X  

Analiziramo uspeh lutkovne predstave. Nato poteka delavnica 

prostovoljnega Društva »X«, ki izvaja dejavnosti z OPP (v našem 

primeru je to bila likovna delavnica). 

Učencem se je dvignila samozavest, saj so bili pri lutkovni predstavi zelo 

uspešni in pohvaljeni. Prejmejo simbolična darila.  

 

Ustvarjajo in poklepetajo s prostovoljkami iz društva. Vsi so zelo veseli, še 

posebej učenec 10, ki največ pripoveduje in si pridobi največ pozornosti 

gostov. 

Vključevanje v 

okolje. 
26. SEJEM V KRAJU »X«  

Obiščemo lokalni sejem in urimo socialne spretnosti: primerno 

vedenje ob stojnicah in v gneči. 

Učenci si sproščeno ogledujejo stojnice. Pogosto jih spomnim na dogovor, 

da se predmetov na stojnicah ne bomo dotikali. 

Spoznati pojem 

družine. 

Ustvariti voščilnico. 

27. PRIPRAVE NA MATERINSKI DAN  

Uvodoma izvedem igrico »Babica, lovec, lev«. Sledi pogovor o 

družinah učencev. V zvezek zapišejo svoje misli, razmišljanja. Iz 

tršega papirja izrežejo in oblikujejo voščilnice za mamice ob 

materinskem dnevu. 

V pogovoru se že nanašamo na nadaljevanje skupnih dejavnosti pri 

lutkovnem krožku, saj bomo nastopali za mamice ob materinskem 

dnevu. 

So pogovorno dejavni, sodelujejo.  

 

Ko se pogovarjamo o njihovih družinah in o čustvih, ki nas vežejo nanjo, 

učenec 11 ne razpozna svojih družinskih članov. Ob vodenju in spodbudah 

mu gre lažje. 

Urjenje pozornosti in 

koncentracije. 
28. VAJE POZORNOSTI IN KONCENTRACIJE  

Pogovor o izvedeni lutkovni predstavi ob materinskem dnevu.  

Razdelitev nagrad.  

Po pripravljenih učnih listih rišejo raznolike črte za vaje pozornosti in 

koncentracije. 

Imajo težave s pozornostjo, zato v ta namen izvedem vaje z učnimi listi. 

Pri analizi lutkovnega nastopa za materinski dan izpostavim, da so bili zelo 

dobri. Učenec 10 sprva ni bil motiviran za nastop, zato izkoristim to situacijo 

in razložim, da se je vredno potruditi tudi takrat, ko nam je težko. 

Lutkovne dejavnosti učence zelo pritegnejo in motivirajo za socialno učenje. 
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Spodbujanje 

pozornosti in 

koncentracije. 

29. VAJE POZORNOSTI IN KONCENTRACIJE  

Nadaljujemo z novimi učnimi listi za vajo pozornosti in koncentracije.  

 

Ob vajah predvajam glasbo za sproščanje (zvoke iz narave). 

Menim, da sta pozornost in koncentracija osnova tako za učenje kot za 

primerno vedenje. 

Učenci ob vajah ponovno zaupajo svoje skrbi o učnem neuspehu. 

Spodbujanje 

pozornosti. 

Spoznavanje osnov 

bontona. 

30. VAJE ZA POZORNOST IN BONTON  

Razdelim podobne učne liste kot zadnjič. S pomočjo slikovnega 

gradiva razložim osnove lepega vedenja doma, v šoli in drugje. Sledijo 

pogovor, diskusija, konkretni primeri.  

Učenec 10 je padel s stola. Med poukom išče različne dejavnosti, ki niso po 

navodilih učitelja. 

Učenca 11 in 12 sta umirjena in motivirana, tako da se v pogovore ob 

spodbudi vključujeta.  

Učenci so zelo utrujeni in obremenjeni s svojim učnim uspehom. Pravijo, da 

jim ne gre in bodo verjetno ponavljali razred. Velik del ure namenim 

pogovoru in razbremenitvi. Za naprej bo treba ponovno dodati tehnike 

sproščanja. 

Konec marca mi z vztrajanjem uspe izvesti drugi pogovor z razredničarko in mamo učenca 10 (skupaj ugotavljamo pozitivne spremembe zaradi lutkovnih nastopov in šibke učne 

rezultate pri učencu). Pogovorim se tudi z razredničarko in mamo učenke 12 (ugotavljamo učenkino dobro sodelovanje med poukom in pri lutkovnem nastopu, ima pa velike učne 

težave). Mami učenca 11 še vedno ne uspe priti v šolo. 

Beležim tudi svoja opažanja in občutenja pri vodenju (kasneje vstavljam osebno refleksijo za skupino AC). 

Naredim pregled doseženih ciljev v celostni refleksiji dosedanjega procesa. 

CELOSTNA REFLEKSIJA: lutkovne nastope v in zunaj šole sem dobro izkoristila za potrditev učencev v njihovih spretnostih dramatizacije. Pogosto smo  prepletali socialno 

učenje in lutkovni krožek, saj sem bila izvajalka obeh – dejavnosti sta si po urniku sledili ena za drugo. Na vsak način bi v SOU vnašala tudi lutkovni pristop, vendar sem ga 

zaradi lutkovnega krožka lahko še bolj poudarila. Učenci so v ta krožek vključeni že od prvega razreda in so zato svoje znanje in uspehe še nadgrajevali. Med lutkovnimi 

dejavnostmi je pogosto izstopal učenec 10, ker je potreboval največ spodbud za motivacijo do nastopanja; pri samem nastopanju je bil najuspešnejši. 

5. AKCIJSKI KORAK: ZAKLJUČEVANJE PROCESA (EVALVIRANJE STANJA, UGOTAVLJANJE NAPREDKA ALI SPREMEMB) 

M
A

J 

Sprostitev, pogovor, 

opazovanje. 
31. SPREHOD V NARAVI  

Obrazložim namen in način sprehoda, tudi pravila lepega vedenja med 

tem. Sledita sprehod in pogovor. Analiza sprehoda poteka v razredu. 

Sledijo zaključki in mnenja. 

Na sprehod v bližnji gozd gredo radi, pravila pa neradi poslušajo. Sproščeno 

pripovedujejo in se kritično vrednotijo. Menijo, da je sprehod zelo dober in 

zabaven. V sproščenem vzdušju ugotavljam, kaj so se do sedaj naučili. Težko 

se izražajo in realno ocenijo sebe in druge. Njihovo šibko področje ostaja 

učno področje. Pozitivna sprememba je v tem, da se bolje zavedajo sebe in 

zmorejo razločiti, kaj je prav/narobe. Ob spodbudah, da bi se lahko še bolj 

potrudili, postanejo nerazpoloženi. 

Sprostitev. 32. PRIKAZ DELA S ŠIVALNIM STROJEM  

Prinesem šivalni stroj; razložim uporabo in namen šivanja. Učenci 

sami poskusijo narediti osnovne šive. Med šivanjem kot medijem 

potekajo sproščeni pogovori o njih samih in njihovi družini. Ustvarjam 

domače in sproščeno vzdušje za razbremenitev napetosti. 

Učenci so radi opazovali in se tudi preizkusili v šivanju. 

Dejavnost sem uporabila kot medij za razbremenitev duševnih napetosti. 

Lahko so se pohvalili, da imajo šivalni stroj doma. Ko so začeli šivati, so bili 

ponosni, da to znajo. Na ta način so izboljšali svojo samopodobo. 

Učence sem opazovala tudi zunaj pouka med odmori in malico. Ugotovila 

sem, da se učenec 10 dobro odziva na individualno čustveno podporo. 



 

226 

Solidarnostni občutki. 33. TEME SOLIDARNOSTI  

Predstavim dve humanitarni organizaciji s pomočjo filma in papirnih 

gradiv, brošur. Učenci povedo izkušnje s solidarnostjo. Nekaj 

slikovnih gradiv humanitarnih organizacij prilepijo v zvezek. 

Učenci povedo, da so nekateri tudi sami prejemniki solidarnostnih pomoči.  

 

 Pokažejo veliko mero sočustvovanja z ljudmi, ki potrebujejo pomoč. 

Aktualna tematika – 

ponavljanje razreda. 
34. SOCIALNA PRAVLJICA  

Vsi učenci bodo ponavljali razred, zato izberem temo motivacije za 

učenje in šolo. Kot pripomoček imam knjigo Šola ni zame. Med uro 

bom poskušala ugotavljati, kje so šibke točke učencev (kje se 

pojavljajo njihovi odpori). 

Učenci so presenečeni, ker so sedaj gotovi, da bodo razred ponavljali. Trudili 

so se po svojih močeh, a jim vseeno ni uspelo. Do zadnjega testa so upali na 

najboljši izid. Povedo, da se ne učijo dovolj, so neorganizirani ter ne ubogajo 

staršev in učiteljev. Skozi socialno pravljico ugotovijo, da bodo morali 

postati bolj vztrajni in delovni. 

JU
N

IJ
 

Vživljanje (empatija). 35. SOCIALNA PRAVLJICA  

Tokrat izberem knjigo Klara in Capek. Z učenci jo prebiramo in se 

poskušamo vživeti v dogodke iz živalskega sveta. Sledita pogovor in 

likovno poustvarjanje. 

Vživljanje v pravljične like je njihovo močno področje. 

 

Dogodke iz pravljice uspešno primerjajo s svojim življenjem. 

Sproščanje in 

zaključevanje 

šolskega leta. 

36. SOCIALNE IGRE OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA  

Ob glasbi vodim telovadbo in posnemanje raznolike govorice telesa. 

Izvedem socialne in družabne igre (izštevanke, rajanje). 

Učenci se veselijo zaključka šolskega leta, čeprav so razočarani nad svojim 

neuspehom. Med vajami pozabijo na skrbi in so razigrani. 

Evalvacija, zaključne 

misli, sklepi. 
37. CENIM, KAR IMAM  

Pregledamo učno snov celega šolskega leta in poiščemo ključne 

dogovore o primernem vedenju. 

Ozavestimo dobrine, ki jih imamo in se učimo hvaležnosti zanje.  

 

Skupina v prijetnem vzdušju zaključi proces socialnega učenja.  

Kot ključno ugotovijo, da je medsebojno spoštovanje zelo pomembno in da 

so postali boljši prijatelji. 

Učenka 12 meni, da je bolj sprejeta v skupini kot na začetku šol. leta. Učenec 

10 pove, da se vede neprimerno, vendar za kratek čas to lahko popravi. 

Veselijo se počitnic in sklenejo, da bodo naslednje šolsko leto bolj učno 

uspešni. 

CELOSTNA REFLEKSIJA: razred sem praviloma lahko spremljala le ob urah SOU in v času lutkarskega krožka. Kljub temu sem sproti ujela utrip razreda in aktualno 

problematiko. Pretežno smo se ukvarjali s šolskimi pravili, samoobvladovanjem in občutki neuspeha. Uporabljala sem veliko konkretnih primerov iz razreda, analizirala učence 

same (njihove šibke in močne točke) in jih soočala z njihovimi lastnostmi z namenom, da bi jih izboljšali in dosegli vsaj minimalne spremembe na bolje. Mnogokrat so zanikali 

problem, pogosto pa so se tudi zamislili in poskušali doseči pozitivne spremembe. Zavedam se, da je to proces, ki lahko traja več let. Podrobno analizo vedenja vsakega učenca 

bom opisala v posebnih preglednicah o posameznih učencih. Iz vidika medsebojnih odnosov so napredovali. 
 

Preglednica 33: Zaporedje akcijskih korakov – skupina AC 

AKCIJSKI KORAK (zaporedna ura, vsebina, število ur) 

1. UČENCI SPOZNAVAJO SEBE IN SVOJO SKUPINO, 6 ur 

2. UČENJE IN UPOŠTEVANJE PRAVIL V SKUPINI, 8 ur 

3. UČENJE OBVLADOVANJA SEBE IN SVOJIH ČUSTEV, 7 ur 

4. SPODBUJANJE SAMOZAVESTI, POZORNOSTI IN KONCENTRACIJE, 9 ur 

5. ZAKLJUČEVANJE PROCESA (EVALVIRANJE STANJA, UGOTAVLJANJE NAPREDKA ALI SPREMEMB), 7 ur 
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IV. POTEK IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE DEJAVNOSTI SOU NA RAVNI UČENCEV SKUPINE AC (vedenjski vzorci 

učencev na osnovi vključevanja v SOU ter sodelovanja s starši, razredničarko in učiteljico)  

 

Preglednica 34: Učenec 10 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: Učenec 10 SODELOVANJE S STARŠI 

PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO 

IN 

DOKUMENTACIJE 

S
E

P
T

.–
D

E
C

. 

Učenec med dejavnostjo SOU rad glasno pripoveduje, 

poje in nasprotuje. Za umirjeno vedenje in delo potrebuje 

mnogo spodbud.  

Včasih je prijeten in dobrovoljen. Zaveda se, da se težko 

sprosti in pomiri. Potrebuje veliko čustvene podpore. 

Mama se govorilne ure udeleži decembra skupaj z 

učencem. Pri mojem opisu njegovega vedenja je 

dobrovoljen, mama pa se z vsem strinja. Priznava, da je 

nevodljiv. Pove, da sta s sestro večkrat sama doma, a ne 

more nič spremeniti, ker sta oba z možem v službi.  

Ponudim ji telefonske številke pedopsihiatrov in 

podajam vzgojne smernice. Ob stalnih neuspehih v 

vedenju učenca bi lahko prišlo tudi do preusmerjanja v 

PPVI. Mama je pri tem nemočna. 

Učenec je otrok z LMDR v sopojavljanju z 

izstopajočim vedenjem. 

 

Razredničarka zaznava enake težave pri vseh 

urah pouka.  

 

Dogovorimo se za sprotno poročanje staršem. 

JA
N
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M
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Zelo težko vztraja pri vajah za lutkovno predstavo, vendar 

je po uspešnem nastopu zelo vesel in samozavesten. 

 

Ima težave s pozornostjo in koncentracijo, a bolje kot prej 

sprejema navodila in komunicira. Pozitivne spremembe še 

niso stalne. 

Mama se na vabilo odzove marca. Učenca pohvalim 

zaradi uspešnega lutkovnega nastopa, pri čemer se 

odraža njegovo močno področje spontanega dialoga, 

iznajdljivosti in pomoči drugim.  

Vedenje med poukom ostaja šibko področje, prav tako 

mu ne grejo pisanje, branje in grafomotorika.  

Mama je še vedno nemočna pri ukrepanju. Podam ji 

poročilo, ki ga lahko pokaže ob pregledu pri 

pedopsihiatru. Mama ni prepričana, ali bo 

pedopsihiatra obiskala. 

Z beleženjem in rednimi stiki s starši nam uspe 

učenca pomiriti.  

 

Ni zadostnega učnega napredka, da bi učenec 

napredoval v višji razred. 

A
P
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 Učenec je zelo živahen. Umiri se, če se za nekaj minut z 

njim pogovorim individualno ali je sam v kotičku. Zelo rad 

je v središču pozornosti; pripoveduje o sebi, drugih, o 

živalih itd. 

 

Ob koncu leta z mamo kontaktiram po telefonu. Za zdaj 

še ni obiskala pedopsihiatra ali naredila kakšne druge 

spremembe na bolje; je nemočna in vdana v usodo. 

Učenec bo ponavljal razred. Ni pokazal zadosti 

delovnih navad in poslušanja navodil v šoli. 

Pozitivne spremembe pri vedenju dosegamo 

občasno. 
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Učenec 10 veliko časa doma preživi sam, zato želi vsako 

situacijo izkoristiti za druženje in zabavo. Vzgojnim 

spodbudam nasprotuje.  

Njegovi primanjkljaji v pozornosti in koncentraciji ga 

ovirajo, da bi sledil pouku. LMDR se odraža v tem, da 

potrebuje pogosta opozorila, ponavljanje in pojasnjevanje 

navodil ter slikovna gradiva.  

Ob vseh prilagoditvah dosega minimalne pozitivne 

spremembe, ki še niso stalne. Samozavesten postane po 

uspešnem lutkovnem nastopu, zato je smiselno ta pristop 

še naprej ohranjati za sledenje istim ciljem v naslednjih 

letih. 

Nemoč in neukrepanje staršev predstavlja oviro v 

celostnem razreševanju problematike.  

Mami smo v tem šolskem letu prikazali realne učne 

dosežke in jo sproti obveščali o vedenjskih težavah 

njenega otroka; usmerili smo jo k pedopsihiatru, česar 

ni realizirala.  

Socialnih spretnosti ne moremo v zadostni meri 

spodbujati, saj je otrok preveč impulziven.  

Za zdaj smo realizirali kratkoročne procesne cilje 

(zavedanje, kaj je prav/narobe, uvid v situacijo in 

kratka sprostitev), nadalje pa bomo predlagali 

preusmeritev v PPVI. 

Starši niso zadosti motivirani za razreševanje 

problematike. 

 

Pri socialnih spretnostih učenca smo dosegli, da 

je ohranil optimizem in dobro voljo kljub učnim 

neuspehom. Začel je razločevati, katero vedenje 

je neprimerno. Za nekaj časa se je pomiril. 

 

Preglednica 35: Učenec 11 

M
E

S
E

C
I 

VEDENJE V SKUPINI: Učenec 11 SODELOVANJE S STARŠI 
PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO IN 

DOKUMENTACIJE 

S
E

P
T

.–
D

E
C

. 

Učenec je zadržan. Lažje govorne težave se odražajo pri 

tvorjenju povedi.  

Ob dodatnih pojasnilih navodila razume.  

Ko opiše sebe, je negotov vase in pove zelo malo.  

Med socialnimi igrami težko vzpostavi stik in dialog z 

drugimi.  

Kaže se primanjkljaj zapomnitve pri igrah, ki vključujejo vajo 

spomina. 

Mama se ne more udeležiti govorilne ure. 

Komunikacija med nama poteka pisno prek 

otrokove mape. Napiše poročilo, v katerem 

pojasni svoje stališče glede njegovih močnih in 

šibkih točk. Meni, da učencu največ težav delata 

nerazumevanje besedil (na primer prebere 

pravljico, vendar je ne razume) in šibka 

samopodoba, ker se pred sošolci počuti manj 

uspešnega. 

Učenec je v program vključen na osnovi 

ugotovljene diagnostike LMDR.  

Opažamo tudi lažje govorne težave in zadržanost. 

Razredničarka poroča, da ima primanjkljaje na 

učnem področju.  

Učenec izhaja iz razširjene družine s težkimi 

socialnimi razmerami (vzgajajo ga še stari starši 

in stric). 
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Učenec je dobro razpoložen, postal je bolj razigran. Negotov 

je še pri komunikaciji, ker težko vzdržuje dialog. 

S slikovnimi pripomočki za socialno učenje se rad igra. 

Po lutkarskem nastopu je vesel, samozavesten in ponosen 

nase. 

Mama se ponovno ne more udeležiti govorilne ure. 

Slišiva se po telefonu. Dogovoriva se, da se bo 

učenec začel voziti domov z avtobusom. Pove, da 

sinu doma vse zvezke redno pregleduje in vztraja, 

da najprej naredi domačo nalogo. Nato mu dovoli, 

da se vozi s kolesom. 

 

Učenec se z domačimi nalogami in učenjem trudi, 

starši ga pri tem spodbujajo in mu 

pomagajo. Ob polletju dosega 

minimalne standarde. Kljub temu razredničarka 

opozori, da naučenega ne razume. 
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 Učenec se pogosto zlaže, da pogovor čim prej zaključi. Vse, 

kar delamo, ga zanima. Pri vajah pozornosti in koncentracije 

ga je treba ves čas spodbujati. 

Njegova sošolca potožita, da se z njim ne moreta pogovarjati, 

ker ju ne razume. 

Starši so sprejeli, da bo učenec ponavljal razred.  

Mama se je zelo trudila in mu pomagala, zato je 

nekoliko razočarana. Za zdaj še ne razmišlja, da bi 

ga preusmerila v lažji program. 

Učenec se je trudil, vendar ni pokazal dovolj 

znanja za napredovanje v višji razred.  

 

Bolje razume, da se je vrstnikom treba prilagoditi 

in upoštevati njihove potrebe. 

Z
A

K
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Č

E
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Učenec je pokazal pozitivne spremembe v tem, da je postal 

bolj družaben. Socialno učenje je bilo zanj naporno, ker se je 

vedno soočal s svojo šibko samopodobo. Večkrat se je 

izkazalo, da doma nima oseb, s katerimi bi se dovolj 

pogovarjal, prav tako nima dovolj izkušenj s socialnimi stiki 

zunaj doma. 

Sodelovanje s starši je minimalno, osebno le na 

koncu šolskega leta. Sicer dobim od njih nekaj 

povratnih informacij tudi na druge načine, a bi 

lahko bili bolj zavzeti za doseganje skupnih ciljev. 

 

Mama opaža, da se je sin rad pripravljal na 

lutkovne nastope in je takrat imel boljšo 

samopodobo. Meni, da so takšni nastopi zanj 

izrednega pomena za pozitivne spremembe. 

Učenec 11 je v prvem polletju dosegal minimalne 

standarde, v drugem polletju pa mu jih ni več 

uspelo.  

V strokovni skupini šole so učitelji domnevali, da 

učenec kaže takšne značilnosti učenja in vedenja, 

kot jih imajo mladostniki z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju.  

 

V socialnih spretnostih je napredoval na področju 

komunikacije (lažje pristopa k drugim) in 

samozavesti. 

 

Preglednica 36: Učenka 12 

M
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VEDENJE V SKUPINI: Učenka 12 SODELOVANJE S STARŠI 
PODATKI IZ POGOVOROV Z RAZREDNIČARKO 

IN DOKUMENTACIJE 

S
E
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T
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Učenka je dobro vključena v skupino, primerno 

aktivno sodeluje. Zna opazovati svoje vedenje. 

Rada se pogovarja in druži.  

Sošolca jo nekoliko manj spoštujeta, ker ima 

težave s higieno. 

Ker se starši ne morejo oglasiti v šoli, želim dobiti njihovo pisno 

mnenje. Ne napišejo ga. Pravijo, da se bodo oglasili v šoli, ko bo 

možno. Komuniciramo po telefonu. Mama pove, da bo hčerko 

spodbujala k boljši higieni. Spodbudim jo k temu, da hčerko 

spremlja pri učenju, saj ima velik učni primanjkljaj. 

Učenka je otrok z LMDR in izhaja iz družine s 

številčnimi problemi. Mama je oseba z LMDR; 

v obeh zakonih je izbrala partnerja, ki ji ne 

moreta pomagati pri vzdrževanju družine in 

vzgoji otrok. Učenka 12 je otrok iz njenega 

prvega zakona.  

Razredničarka opozarja na higieno in na težave 

s pisanjem. 

JA
N

.–
M

A
R

. Učenka z obvladovanjem čustev nima težav. 

Zna vprašati, kadar kaj želi ali potrebuje. 

Šibkosti se kažejo na področju natančnosti in 

premajhne kritičnosti do izdelka. 

Mama se udeleži pogovora. Obe opažava, da je učenka vodljiva. 

Kadar ravna napačno, je pripravljena naslednjič ravnati bolje. 

Mamo spodbudim k reševanju problematike s higieno. 

Učenka kaže primanjkljaje pri slovenščini in 

matematiki.  

Ob spodbudah zna bolje poskrbeti za higieno. 
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 Vaje za pozornost in koncentracijo so zanjo 

učinkovite, čeprav težko vztraja. 

Vidno je razočarana, da bo razred ponavljala. 

Trudila se je po svojih zmožnostih. Ob koncu 

leta se sprosti in veseli počitnic. 

Mama je razočarana, da bo hčerka ponavljala razred. Sprašuje, 

ali naj jo da v dijaški dom. Povem, da to ni potrebno in da 

potrebuje prisotnost staršev. Mama se pomiri in upa, da bo 

naslednje leto bolje. Opazila je, da je hčerka po lutkovnih 

nastopih postala samozavestnejša. 

Razredničarka pravi, da se učenka ne trudi 

dovolj in da ne dosega minimalnih standardov. 

Žal bo razred ponavljala. 

Z
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Deklica je vodljiva kljub šibki socializaciji v 

družini. Čustva primerno izraža.  

Ima realno samopodobo.  

Socialno učenje je razumela in postala še bolj 

prijazna do drugih.  

 

Sodelovanje s starši bi bilo bolje, če bi bila osebna srečanja z 

njimi pogostejša. Hčerko dobro spremljajo, jo poznajo in 

spodbujajo. Učni rezultati so kljub temu slabi, ker deklica 

naučeno hitro pozabi. 

 

Mama meni, da hčerko dobro vzgaja doma, saj jo uči, da je treba 

biti do drugih solidaren in spoštljiv. Njena vzgoja je dobra osnova 

za socialno učenje v šoli, kjer je učenka vse to še poglobila. 

Minimalne spremembe so se pokazale tudi na področju higiene. 

Učenka je bila vodljiva. Napredovala je na 

področju samozavesti, higiene in pozitivne drže. 

Učnih primanjkljajev ni mogla preseči. 

Strokovna skupina je domnevala, da učenka 

kaže značilnosti učenja in vedenja, kot jih imajo 

mladi z zmerno motnjo v duš. razvoju. 

 

Lutkovni nastopi so ji omogočili, da je postala 

samozavestnejša. 
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V. MNENJE UČENCEV O NJIHOVIH PRIČAKOVANJIH IN SOCIALNIH 

SPRETNOSTIH (SKUPINA AC) 

Mnenje učencev o pričakovanjih od udeležbe v dejavnosti SOU 

Na začetku izvajanja specialnopedagoške dejavnosti SOU so učenci povedali, da »naj bi bilo 

fajn«. Razumela sem, da si želijo sproščenega vzdušja. Sredi šolskega leta so izrazili mnenje, 

da je učenje socialnih spretnosti koristno, ker spoznavajo primerno vedenje. 

Mnenje učencev o njihovih socialnih spretnostih 

Mnenja o socialnih spretnostih pridobim iz individualnih pogovorov z učenci, ki jih izvedem 

sredi šolskega leta. Odgovorijo na vprašanje, katere šibkosti v socialnih spretnostih opažajo pri 

sebi in kako bi jih lahko izboljšali. 

Preglednica 37: Mnenja učencev o njihovih socialnih spretnostih (skupina AC) 

Mnenja učencev o svojih socialnih spretnostih 

Učenec 10: »Vem, da se ne morem umiriti, ko sem živčen. Včasih mi gre bolje.« 

Učenec 11: »Nobenemu ne naredim nič slabega. Samo opozorim, če drugi ne nehajo.« 

Učenka 12: »Pomembno je, da si pomagamo in da se razumemo. Nobenemu nič ne naredim.« 

Učenci so bili ob koncu šolskega leta obremenjeni s ponavljanjem razreda. Predstavljam 

njihovo mnenje po uspešno opravljenem lutkovnem nastopu, ki se je izkazal kot pomemben vir 

moči za pozitivne spremembe na področju samozavesti in samopodobe. 

Preglednica 38: Mnenja učencev po lutkovnem nastopu (skupina AC) 

Mnenja učencev po lutkovnem nastopu 
Učenec 10: »Najprej nisem želel nastopati. Ampak vsi so bili veseli, vsi so ploskali. To je fajn.« 
Učenec 11: »Bilo je fajn. Vse sem povedal prav. Nič nisem pozabil. Imel sem nove hlače in srajco.« 
Učenka 12: »Bilo je zanimivo, ker smo imeli muziko in naredili lutke. Bilo me je strah, potem pa je bilo fajn.« 

Ob koncu izvedbe dejavnosti SOU so bili vsi učenci zadovoljni in so menili, da so pri 

dejavnosti SOU bolj spoznali sebe in drug drugega. 

 

VI. OSEBNA REFLEKSIJA IN ANALIZA RAZVOJA SKUPINE TER 

NAPREDKA VKLJUČENIH UČENCEV V SKUPINI AC 

Oris razvoja in delovanja skupine 

V skupini AC so bili 3 učenci, starostno skoraj popolnoma homogeni (učenka 12: 9 let, 

učenca 10 in 11: 10 let). Vso so bili otroci z LMDR, vzgojnimi primanjkljaji ter ČVT. Kljub 

podobnostim so se te lastnosti pri vsakem učencu odražale na individualen način, kar je 

zahtevalo skrbno spremljanje vsakega posameznika.  
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Učenci so se dobro odzivali na vnesene akcijske korake dejavnosti SOU. Veselili so se znanj 

o čustvih in strategijah samokontrole (želvina tehnika). Pri učencih sem pogosto in 

učinkovito uporabljala lutkovni pristop, igre vlog, socialne pravljice in sprehode. 

Starši otrok te skupine so imeli težave z udeležbo na pogovorih, zato sem njihova mnenja 

pridobila pisno ali telefonsko. 

Oris značilnosti vključenih učencev 

V skupinski dinamiki so se pri učencih pokazale šibkosti na naslednjih področjih socialnega 

razvoja: učenec 10: glasnost in nemir, učenca 11 in 12: zadržanost. Na začetku šolskega leta so 

bili drug do drugega kritični, ob koncu pa so postali prijatelji. Učna neuspešnost jim je oteževala 

osebnostno rast, saj so se počutili manjvredne. Njihova samopodoba je bila zelo nizka, 

vendar se je z dobrimi lutkovnimi nastopi izboljšala.  

Moja občutenja 

Ocenjujem, da sem cilje vsakega posameznika (razen učenca 10) uspešno dosegla, saj je 

vsak izmed njih dosegel vsaj minimalne pozitivne spremembe v socialnem razvoju na področju 

samokontrole in medsebojnega razumevanja. Po učnem neuspehu sem pripomogla k temu, 

da so ponovno vzpostavili pozitivno držo. 

 

POVZETEK KLJUČNIH ZNAČILNOSTI IZVEDBE SOU V SKUPINI AC 

V skupini AC sem realizirala 35 ur dejavnosti SOU. Pri učencih sem spodbujala predvsem 

socialne spretnosti medsebojnega spoštovanja in samokontrole. V ta namen sem vnašala še 

tematike pravil v skupini in vaje pozornosti. 

Učenci 10, 11 in 12 so pokazali pozitivne spremembe: učenec 10 se zna le občasno pomiriti 

in sprostiti, učenec 11 bolje komunicira in je samozavestnejši, učenka 12 pa je postala bolj 

prijateljska in samozavestnejša.  

Kot učinkoviti pristopi spodbujanja socialnih spretnosti so se v skupini pokazali: lutkovni 

pristop, igre vlog, socialne pravljice in sprehodi. 

Starši se praviloma niso redno in aktivno udeleževali pogovorov. Z njimi sem v večini 

primerov komunicirala pisno in telefonsko. Njihova opažanja in vzgojne spodbude doma so 

pomembno prispevale h končnemu ne/napredku v socialnih spretnostih učencev. 

Razredničarka in učiteljica sta se redno udeleževali pogovorov in me obveščali o posebnih 

opažanjih o učencih. Njuno mnenje, vzgojni vplivi, pozitivna drža in odnos z učenci so 

pomembno prispevali h končnemu uspehu izvedene dejavnosti SOU. 
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KLJUČNI NAPREDKI V SOCIALNIH SPRETNOSTIH POSAMEZNIH UČENCEV V 

SKUPINI AC 

 

Predstavljam preglednico, v kateri primerjam socialne spretnosti učencev pred izvedbo 

dejavnosti SOU in po njej glede na ocene, ki so jih v pogovorih podali starši, učitelji in učenci. 

Vmesne ne/napredke sem evalvirala na enak način z vsemi vključenimi udeleženci in so 

usmerjali akcijske korake v AR. 

Preglednica 39: Socialne spretnosti učencev pred izvedbo dejavnosti SOU in po njej (skupina AC) 

Učenec 
Socialne spretnosti pred 

izvedbo dejavnosti SOU 

Socialne spretnosti po izvedbi dejavnosti SOU 

Učenec 

10 

Učenec izraža šibkosti na 

področju razpoloženja in 

motiviranosti za šolsko delo. 

Učenec se le občasno zna umiriti. Po lutkovnih nastopih je 

samozavestnejši. Za nadalje bomo predlagali preusmeritev v 

PPVI. 

Učenec 

11 

Učenec odraža primanjkljaje 

na področju samozavesti in 

komunikacije (zadržanost, 

konflikti). 

Učenec samozavestneje komunicira z drugimi. 

Šolski tim domneva, da bi učenec potreboval dopolnitev 

diagnostike (zmerna motnja v duševnem razvoju). 

Učenka 

12 

Učenka je praviloma umirjena 

deklica. Podporo potrebuje pri 

razumevanju vsakdanje 

socialne situacije. 

Učenka samozavestneje komunicira z drugimi in se ne umika 

več iz skupine. Za razreševanje čustvenih stisk potrebuje manj 

podpore odrasle osebe. Šolski tim domneva, da bi učenka 

potrebovala dopolnitev diagnostike (zmerna motnja v duševnem 

razvoju). 
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7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

7.1 PROCES IZVEDBE SPECIALNOPEDAGOŠKE 

DEJAVNOSTI SOCIALNO UČENJE 

V 1. sklopu, ki se nanaša na proces izvedbe specialnopedagoške dejavnosti SOU, 

postavim naslednje temeljno vprašanje in v nadaljevanju nanj odgovorim: 

1.1. Kako je izvajalka dejavnosti reflektirala, izbirala in prilagajala pristope SOU z 

namenom individualizacije dejavnosti posameznim učencem? 

 

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1.1.: Kako je izvajalka reflektirala, 

izbirala in prilagajala pristope SOU z namenom individualizacije dejavnosti posameznim 

učencem? 

Predstavljam pokazatelje za (a) reflektiranje, nato pa še za (b) izbiranje in prilagajanje 

pristopov v posameznih skupinah AR. V obliki kratkega povzetka odgovora na koncu analize 

predstavljam sklepne ugotovitve. 

Shema 2: Prikaz strukture odgovora na raziskovalno vprašanje 1.1. 

 

  

Kako je izvajalka 
reflektirala, izbirala in 

prilagajala pristope SOU z 
namenom 

individualizacije 
dejavnosti posameznim 

učencem?

b) Izbiranje in prilagajanje 
pristopov SOU na  ravni 

skupine in učencev

Skupina AA

Skupina AB

Skupina AC

a) Reflektiranje pristopov 
SOU
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a) REFLEKTIRANJE PRISTOPOV DEJAVNOSTI SOU 

Na celotno izvedbo specialnopedagoške dejavnosti SOU sem se pripravila tako, da sem iz 

strokovnih mnenj v osebnih mapah (predvsem iz IP) izpisala osnovne diagnostične podatke 

učenca in njegove posebne zdravstvene ali vedenjske značilnosti ter jih osvetlila tudi s pomočjo 

pogovorov z učenci, razredničarko, učiteljico in starši. Na podoben način sem opazovala in 

pridobivala podatke skozi celoten potek dejavnosti SOU. Za vsako izvedeno uro sem najprej 

oblikovala pripravo, izvedbo sproti reflektirala z opisom realne izvedbe in zapisov opažanj o 

učencih. Če je bilo mogoče, sem pridobivala mnenja učencev ali njihovo likovno izražanje, kar 

sem interpretirala. Vsak svetovalni pogovor z razredničarko, starši ali učencem je vseboval 

ključne besede, ki so poleg stvarnega zapisa omogočile tudi refleksijo in interpretacijo. Med 

procesom izvajanja SOU sem v vsaki skupini še celostno reflektirala posamezne tematske 

sklope akcijskega koraka, kar je predstavljalo povzetek kratkih polurnih refleksij. S ključnimi 

besedami sem si zapisovala osebne izkušnje, spoznanja, počutje. Ta refleksija mi je omogočala 

ločevati čustveno raven od strokovne. Svoje refleksije in opažanja sem ves čas primerjala z 

odzivi in predlogi staršev in razredničarke, kar je razvidno iz preglednic o vedenjskih vzorcih 

posameznih učencev. Po kvalitativni analizi stvarnega zapisa AR sem identificirala kategorije 

refleksij, ki so: opis skupine, moje razmišljanje in opazovanje, doživljanje skupine, vedenje 

učencev, metodika in pristopi, pregled doseženih ciljev in načrtovanje, motivacija 

učencev, sodelovanje s strokovnim timom, diagnostične ocene učencev, evalvacija vedenja 

učencev, opisi vidika staršev, medinstitucionalna pomoč, sodelovanje z razredničarko, 

svetovanje staršem in učencem, soudeležba v dejavnostih. Bistveni prvini refleksije sta bili 

beleženje in zapisi. V preglednici 40 za vsako reflektirano kategorijo podajam primer stvarnega 

zapisa. Preglednica kaže, da refleksija temelji na celostnem pogledu in razumevanju 

skupin in posameznika; šele na podlagi tega sem izbirala in prilagajala pristope 

spodbujanja socialnih spretnosti. 
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Preglednica 40: Kategorije refleksij skupin in učencev 

KATEGORIJE Primer za skupino AA Primer za skupino AB Primer za skupino AC 

Opis skupine Celotna skupina ima izredne težave s pozornostjo. Celotna skupina je budna in pozorna. Radi pripovedujejo. 

Razmišljanje, 

opazovanje 

Med uro sem razmišljala, koliko jih moram 

voditi, da ne bo preveč … 
Opazila sem, da malokdo razume knjižni jezik. Dobro razumejo mojo razlago. 

Doživljanje skupine 
Z otroškim parlamentom sem zadovoljna … 

Pri učencih ne vidim napredka, ki si ga želim. 

Skupina je vodljiva … Zelo sem zadovoljna. 

… se veliko spomnijo …, kar me zelo veseli. 
Zavedam se, da je to proces za več let. 

Vedenje učencev … le učenec 1 se je priključil po svoje … … pravi, da bi najraje šel v PPVI. (Učenec 6) 
… noče sodelovati, je kljubovalen … 

(Učenec 10) 

Metodika, pristopi 
… igre prilagajam potrebam skupine … 

… mi učni načrt ni toga ovira … 

Za osnovo sem vzela konflikt učencev … 

Diskusija. 

S pomočjo učnega lista jih vodim v 

razmišljanje … Vodim družabne igre … 

Pregled doseženih 

ciljev, načrtovanje 

… se je v mojih dejavnostih našlo za vsakega 

nekaj … sedaj pa želim, da preidejo naprej … 

V zaključnem delu bom skupino ponovno 

osredotočala na splošnejše teme … 

Vzgojni prijemi … držijo le kratek čas, 

zato jih kar naprej ponavljamo. (Učenec 

10) 

Motivacija učencev … ni volje do dela, potrebujejo mnogo spodbud. 
S seboj imam lutko, ki kroži od učenca do 

učenca in jih sprašuje … 

Je naporno za vse, a jih zelo spodbujam k 

trudu. 

Sodelovanje s 

strokovnim timom  

V pogovorih strokovnega tima je prisotna nemoč 

… (Učenec 1) 

Strokovni tim navaja težave … rada toži. 

(Učenka 5) 
… sami ne bomo zmogli. (Učenec 10) 

Diagnostika učencev 
… simptomi hiperaktivnosti in domneva na 

zmerno duševno motnjo. (Učenec 1) 

Glede na deklice kaže primanjkljaj v 

samostojnosti. (Učenec 6) 

… njegova socializacija z zunanjim 

okoljem je pomanjkljiva. (Učenec 11) 

Sodelovanje s starši Sodelovanje … vseskozi uspešno … (Učenec 1) Rejnica sodeluje osebno … (Učenka 5) Sodelujoči starši, vendar … (Učenec 10) 

Evalvacija učencev 
Razred bo ponavljal … uspešna vzpostavitev 

jemanja zdravila … (Učenec 1) 

… zato se je počutil manjvrednega in je še težje 

sodeloval … (Učenec 6) 

… ga uspemo vedno znova … postaviti na 

realna in trdna tla. (Učenec 10) 

Vidik staršev 
Mama ni sprejela nobene izmed možnosti. 

(Učenec 2) 
… oče je sprejel prešolanje učenke. (Učenka 7) … mama se z vsem strinja. (Učenec 10) 

Medinstitucionalna 

pomoč 

Staršem in centru smo predlagali rejništvo v 

bližini doma. (Učenec 2) 

… poročamo na CSD, ki jih obišče na domu … 

(Učenka 9) 

Mama številke pedopsihiatrov ne uporabi. 

(Učenec 10) 

Sodelovanje z 

razredničarko 

Razredničarka pravi, da se je zelo spremenil na 

slabše … (Učenec 3) 

Trudimo se povabiti mamo na sestanek, a 

neuspešno. (Učenka 9) 

Razredničarka zaznava enake težave. 

(Učenec 10) 

Svetovanje staršem, 

učencem 

Tudi očetu predlagam, da se kdaj vključi v vzgojo 

… (Učenec 3) 

… ji razložim, da mora tudi sama kdaj dvigniti 

roko in kaj vprašati. (Učenka 8) 

Ponudim ji številke od pedopsihiatrov in 

podajam vzgojne smernice. (Učenec 10) 

Soudeležba v 

dejavnostih 

… se vključim v igro (na primer postanem 

mehanik). 

Med seboj se spoznavamo z igrico »Si ti zeleni 

krokodil?« 

… se poskušamo vživeti v dogodke iz 

živalskega sveta. 
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b) IZBIRANJE IN PRILAGAJANJE PRISTOPOV SOU 

Za program SOU sem najprej oblikovala letno pripravo kot delovni okvir oziroma smernico 

za poučevanje socialnih spretnosti v skupini. V nadaljevanju sem glede na značilnosti 

posameznih učencev, njihove odzive na vsebine ter sodelovanje, ki so ga pokazali pri 

posamezni dejavnosti, vnašala akcijske korake, ki so bili osnova za izbiro pristopov. 

V spodnji preglednici primerjam akcijske korake, ki sem jih vnašala v vse tri skupine. 

Preglednica 41: Primerjava akcijskih korakov in prikaz procesnosti izvedbe v posamezni skupini  

Zaporedni 

akcijski 

koraki 

SKUPINA AA SKUPINA AB SKUPINA AC Faza procesa 

1. Spoznavanje skupine in njenih udeležencev (6 ur) SPOZNAVANJE 

2. 

Prilagajanje SOU 

posameznikovim 

značilnostim in 

spodbujanje 

sodelovanja (6 ur) 

Tematike za 

spoznavanje sebe in 

drugih, spodbujanje 

komunikacije in 

spoznavanje načinov 

za reševanje 

konfliktov (6 ur) 

Učenje in 

upoštevanje 

pravil v skupini 

(8 ur) 

SPODBUJANJE 

RAZVOJA 

SOCIALNIH 

SPRETNOSTI 

3. 

Spodbujanje 

sodelovanja (17 ur) 

Tehnike za obvladovanje sebe in svojih 

čustev: 

– za čim boljše 

odnose (9 ur) 

– za 

samokontrolo (7 

ur) in za 

spodbujanje 

samozavesti, 

pozornosti in 

koncentracije (9 

ur) 

4. 

Zaključevanje procesa: 

ZAKLJUČEVANJE 

– na osnovi 

sodelovalnih 

elementov (6 ur) 

– na osnovi vsebin za 

utrjevanje dobrih 

medsebojnih odnosov 

(13 ur) 

– evalviranje 

stanja, 

ugotavljanje 

napredka ali 

sprememb (6 ur) 

 

V prvem koraku je bilo treba razumeti in opisati začetno raven vsakega vključenega učenca, 

zato je bil v vsaki skupini prvi akcijski korak SPOZNAVANJE SKUPINE IN NJENIH 

UDELEŽENCEV. Pri tem sem izbrala takšne socialne ali družabne igre, pri katerih so se lahko 

učenci sprostili in povedali nekaj o sebi, svojih prijateljih ali družini. Medsebojno spoznavanje 

je potekalo tudi posredno prek vlog, v katere so se ob teh dejavnostih učenci postavljali sami. 

Iz zabeležk izhaja, da sem večinoma izbrala lažje oblike spoznavnih iger (na primer »Si ti zeleni 

krokodil? Ne nisem, jaz sem … (ime)«), da so jih učenci lahko uspešno izvedli. Dopuščala sem, 

da so si vloge izbirali sami. Na ta način sem dosegala spontan razvoj dramatizacije, ki je bil 

zelo zgovoren zame (katere vloge si izbirajo in zakaj), pri njih pa je prispeval k razvoju dialogov 

in komunikacije ter interakcije. 
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V drugem in tretjem akcijskem koraku sem oblikovala jasnejšo predstavo o tem, na 

katere socialne spretnosti učencev želim vplivati, kar je bila osnova za izbiro pristopov 

SOU. Ključne ugotovitve na ravni vsake skupine in učencev predstavljam spodaj. 

SKUPINA AA 

Raven skupine (AA) 

Učence je treba spodbujati k sodelovalnim igram. Treba je vplivati na to, da sprejmejo drug 

drugega kot možnega soigralca in družabnika. V poteku določene ure SOU sem s poznavanjem 

otrokovih značilnosti uro vodila tako, da sem vsakega posameznika spodbujala primerno 

njegovim šibkim področjem. 

Raven učencev (AA) 

Učenca 1 in 2 sem umirjala, učenca 3 in 4 pa spodbujala k ustvarjalnosti in dejavnemu 

sodelovanju. Nenehno sem ugotavljala (tudi s pomočjo informacij razredničarke, učiteljev in 

staršev), kateri pristopi bi lahko bili učinkoviti. Skupaj smo ocenili, da se v tej skupini socialne 

spretnosti najbolje urijo prek socialnih, družabnih in gibalnih iger, vključevala pa sem še delo 

na plakatu, igre vlog in igre z lutkami. Otrokom sem približala dejavnosti na njim že znan in 

prijeten način – pri njihovi spontani igri sem se priključila in spodbudila igro vlog. 

SKUPINA AB   

Raven skupine (AB) 

Učenci so v tej skupini že bolj sodelovalni in pripravljeni na nekoliko zahtevnejše pristope 

spodbujanja socialnih spretnosti. S pomočjo sodelovalnih iger sem spodbujala spoznavanje in 

obvladovanje sebe. Pri diskusijskih in skupinskih nalogah sem učence soočila z njihovimi 

reakcijami, da bi jih lažje ozavestili. Ure socialnega učenja sem načrtovala tako, da sem imela 

v mislih vse vključene posameznike in njihove možne reakcije, hkrati pa sem dodala dovolj 

manevrskega prostora za nepredvideno. Tudi v tej raziskovalni skupini se je izkazalo za 

učinkovito sodelovanje z razredniki, učitelji in starši, ki so vsak s svojega zornega kota 

interpretirali značilnosti in potrebe posameznika, da sem v skupine vnašala ustrezne aktualne 

teme (o samopodobi, reševanju konfliktov). V nadaljevanju natančneje opišem, na katere 

primanjkljaje učencev sem želela vplivati. 
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Raven učencev (AB) 

Pri učenki 5 sem spodbujala lažje prilagajanje na okolje, pri učencu 6 boljše čustveno 

ravnotežje, pri učenki 7 ustreznejšo mero ustrežljivosti, pri učenki 8 in pri učenki 9 lažje 

pristopanje k drugim. 

Za najbolj praktično in učinkovito se je izkazalo, da sem uporabila socialnopedagoško 

načelo, da imajo problemi prednost. Učenci so na ta način takoj dobili vpogled v svojo 

konkretno situacijo. 

SKUPINA AC   

Raven skupine (AC) 

Učenci 10, 11 in 12 so bili veseli, da so na začetku ure imeli priložnost pripovedovati o sebi 

in sprotnih dogajanjih; žal so pogosto povedali, da so žalostni zaradi svojih učnih neuspehov. 

Spodbujala sem njihove socialne spretnosti, ki jih predstavljam spodaj. 

Raven učencev (AC) 

Pri učencu 10 sem spodbujala umirjenost, pri učencih 11 in 12 pa sproščeno komunikacijo 

in samozavest. 

Izhajala sem iz potrebe otrok, da jih poslušam, potolažim in bodrim v njihovi nemoči pri 

izboljšanju učnega uspeha. Zaradi zaskrbljenosti vseh sem vnesla sprostitvene dejavnosti, na 

primer sprehod, šivanje na šivalni stroj, in šele nato ugotavljala, kateri pristop bi uporabila. Ker 

so imeli težave v nadzoru čustev, sem izbrala želvino tehniko, ki vsebuje močno vizualno 

podporo (razburjena želva se skrije v svoj oklep in premisli, preden odreagira). Zaradi njihove 

močne točke vživljanja v igre vlog sem vključevala lutkovne nastope, da so vedno znova 

dobivali priložnost za dvig samozavesti. 

Med priložnostnimi individualnimi razgovori z učenci sem ugotavljala, da se dobro počutijo, 

kar je bila dobra osnova za sprejemanje navodil in napredovanje v čustvenem in socialnem 

razvoju. 
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Sklepne ugotovitve za RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1.1.: 

Kako je izvajalka reflektirala, izbirala in prilagajala pristope SOU z namenom 

individualizacije dejavnosti posameznim učencem? 

Kot izvajalka dejavnosti SOU sem pristope spodbujanja socialnih spretnosti reflektirala tako, 

da sem spoznavala značilnosti učencev iz različnih virov podatkov (dokumentacija, 

razredničarka, starši, učenci), reflektivno beležila celoten proces izvedbe dejavnosti SOU 

(načrt, realizacija, opažanja o učencih, opažanja o lastnem doživljanju, sodelovanje s starši itd.) 

in proces sprememb pri vsakem učencu (dejavnost, čustvene in vedenjske odzive ali druge 

spremembe, ki vplivajo na socialni razvoj). Na tej osnovi sem izbirala pristope, ki najbolj ciljno 

spodbujajo ugotovljene primanjkljaje, ter jih prilagodila tako, da so jih učenci razumeli in so 

prek njih dosegali pozitivne spremembe. Kot tehnika refleksije so bili pomembni zapisi, ki so 

omogočili razlago iz novega zornega kota. Reflektirano sem prenesla v prilagojene pristope, 

ki sem jih prilagodila aktualnim potrebam učencev. 

7.2 ANALIZA VEDENJSKIH VZORCEV VKLJUČENIH 

UČENCEV 

V 2. sklopu, ki je usmerjen v analizo razvoja in spreminjanja vedenjskih vzorcev 

vključenih učencev, postavim dve temeljni vprašanji in v nadaljevanju nanj odgovorim:  

2.1. Katere spremembe ali celo napredke v vedenjskih vzorcih učencev so opažale vse  

vključene osebe (starši, učitelji, učenci, vodja)?  

2.2. Kateri pristopi so se na osnovi mnenj in ocen vključenih (staršev, učiteljev, učencev, 

vodje) izkazali kot najbolj učinkoviti? 

 

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2.1.: Katere spremembe ali celo 

napredke v vedenjskih vzorcih učencev so opažale vse vključene osebe (starši, učitelji, 

učenci, vodja)? 

Odgovor oblikujem tako, da opišem a) izhodišče procesa sprememb, ki so močna in šibka 

področja učencev, in nato b) študije primerov skupin in učencev, v katerih orišem spremembe 

ali celo napredke skupin in posameznih učencev. Ob koncu analize podam sklepne ugotovitve. 
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Shema 3: Prikaz strukture odgovora na raziskovalno vprašanje 2.1. 

 

a) IZHODIŠČE PROCESA SPREMEMB: MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA UČENCEV 

Pri opazovanju vedenja učencev sem ves čas upoštevala triangulacijo podatkov, najbolj 

jasno pa so se vedenjski vzorci učencev pokazali skozi sam proces poučevanja SOU. V ospredje 

so prihajala šibka področja, vendar sem sčasoma (s pomočjo podatkov vseh vključenih v 

raziskavo) ugotavljala tudi močna področja, da bi na ta način lažje dosegala spremembe v 

primanjkljajih. Šibka in močna področja učencev (v preglednici Uč.), ki so izhodišče 

procesa sprememb, povzemam spodaj. 

Preglednica 42: Šibka in močna področja vseh učencev 

S
k

u
p

in
a

 A
A

 

Uč. Šibka socialna področja Močna socialna področja 

1 Pogosto izraža agresivno izstopajoče vedenje. Se rad likovno izraža. 

2 Pogosto izraža agresivno izstopajoče vedenje. Se rad likovno izraža in giba. 

3 Včasih kaže nemotiviranost in konfliktnost. Rad nastopa in igra nogomet. 

4 Občasno doživlja odpore do okolja. 
Rada igra igro vlog in sodeluje 

v umirjenih dejavnostih. 

S
k

u
p

in
a

 A
B

 

5 
Pogosto niha v razpoloženju in se težko 

prilagaja na okolje. 
Je komunikativna, rada pleše. 

6 
Pogosto niha v razpoloženju in je premalo 

samostojen. 
Je družaben. 

7 
Pogosto ne izbere primerne mere pomoči 

drugim. 

Je zelo samostojna, rada 

pomaga staršem. 

8 Pogosto je zadržana in nedejavna pri pouku. Rada poje v pevskem zboru. 

9 
Pogosto doživlja odpore do okolja in ne prihaja 

v šolo. 
Rada se lepo uredi. 

S
k

u
p

in
a

 A
C

 

10 Pogosto izraža nemir, je glasen. 
Rad se pogovarja in nastopa z 

lutkami. 

11 Pogosto je zadržan in premalo samozavesten. Rad nastopa z lutkami. 

12 Pogosto je zadržana in se umika od skupine. 
Rada sodeluje in nastopa z 

lutkami. 

 

 

 

Katere spremembe ali 
celo napredke v 

vedenjskih vzorcih 
učencev so opažale vse 
vključene osebe (starši, 
učitelji, učenci, vodja)? b) Študije primerov 

učencev in skupin

Skupina AA

Skupina AB

Skupina AC

a) Izhodišče procesa 
sprememb: močna in šibka 

področja uencev
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b) ŠTUDIJE PRIMEROV UČENCEV IN SKUPIN 

SKUPINA AA – Raven učencev 

Učenec 1:  Učenec je v septembru oblikoval naslednje izstopajoče vedenje: brcanje, kričanje, 

zmerjanje. V igre z drugimi se je vključil občasno. Mama je doma opažala enake težave in 

zaradi naše domneve na diagnostiko ADHD sprejela predlog, da bi ga peljala na pregled k 

pedopsihiatru. V oktobru je učenec postal še bolj agresiven in nepriljubljen pri sošolcih. Poleg 

diagnostike ADHD smo opažali še simptomatiko zmerne motnje v duševnem razvoju. V 

kasnejših mesecih se je vedenjska problematika stopnjevala z avtoagresijo in nasiljem. 

Decembra je začel prejemati ritalin in postal mirnejši. Kljub temu ni dosegal učnih ciljev 

prilagojenega programa, zato smo se s starši dogovorili za vložitev vloge za preusmerjanje v 

PPVI.  

Učenec 2:  Učenec 2 se je dobro socialno vživljal v igre vlog, a je pogosto izražal tudi 

izstopajoče vedenje (kričanje, prevračanje mize). Bil je zmerno dobro vodljiv, znal je priti do 

cilja nalog in se je naučil uporabe besed namesto nasilja. Njegov socialni problem je bil v veliki 

meri pomanjkanje vzgojnih spodbud v družini, v kateri je mati vzgojno nemočna, oče pa se 

zdravi odvisnosti od alkohola in praviloma ne sodeluje s šolo. ČVT učenca smo reševali tako, 

da smo ga umirjali z umirjenim tonom glasu, se z njim pogovarjali in mu razlagali pomembnost 

prijetnih odnosov. Sodelovanje z njegovo mamo je bilo dobro. Za sina je uredila obiskovanje 

pedopsihiatra in prejemanje zdravil, ki so mu pomagala pri umirjanju. Zelo jo je potrlo, ko jo 

je CSD opozoril, da lahko sina vključijo v rejniško družino. Šolski tim je menil, da naj se 

rejništvo izvede v bližini doma. Deček je med individualnim razgovorom povedal, da se v šoli 

dobro počuti, je vesel, zadovoljen in ima prijatelje. S pomočjo njegovega likovnega izražanja 

sem razumela, da je njegov vzor učenec 3.  

Učenec 3:  Učenec je bil vodljiv in učljiv za uporabo besedne komunikacije namesto nasilja. 

Dobro se je socialno vživljal v igre vlog in igre z lutkami. Zanimale so ga živahne igre, 

predvsem nogomet, likovno ustvarjanje, nastopanje na proslavah idr. Nekoliko težav mu je 

povzročala preveč kritična drža do sošolcev, a jo je izboljšal. Prav tako je bil pogosto 

nemotiviran za delo, kar je uspešno premagoval. V družini ni imel skupnih družinskih 

dejavnosti, ampak je večino prostega časa preživljal na ulici. Zanj je skrbela mama, ki je 

uspešno upoštevala vzgojne smernice šole. Učenec je sam o sebi menil, da nima veliko težav. 

Ker živi v manj spodbudnem socialnem okolju, je za nadalje potrebna pozornost, da ne zaide v 

neprimerno družbo. 
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Učenka 4:  Učenka 4 je dvakrat ponavljala razred, zato je bila kljub starosti 10 let šele v 3. 

razredu. V skupini je bila sorazmerno sodelovalna in umirjena. Razredničarka je v njeni 

motiviranosti za učenje videla priložnost, da šolsko delo še bolj individualizira, zato je deklica 

učne cilje dosegala. Pri socialnem učenju je v sodelovalnih igrah pogosto doživljala odpore, 

motili so jo glasnejši zvoki in potrebovala je bližino in varnost učitelja. V strokovnem timu smo 

domnevali, da učenka kaže simpotimatiko zmerne motnje v duševnem razvoju in bi potrebovala 

preusmerjanje v PPVI. Njena mama je to verjetnost predvidela že v začetku šolskega leta, zato 

se je s tem strinjala, deklica pa je temu nasprotovala. Spremembe v socialnih spretnostih je 

uspešno premagovala, vendar le v preprostih socialnih situacijah (individualna interakcija in 

učenje). 

Raven skupine (AA):  

Za skupino AA ugotavljam, da so bila šibka področja različnih vedenjskih nemirov in 

agresije prisotna pri vseh učencih. Vsi so minimalno napredovali v sodelovanju in umirjanju, 

večji napredek pa sem z vsemi vključenimi v raziskavo naredila pri ustrezni diagnostiki, 

vzpostavitvi medikamentne terapije in ugotavljanju ustreznega izobraževalnega programa. 

SKUPINA AB – Raven učencev 

Učenka 5:  Učenka je bila najbolj sodelovalna in družabna od vseh izmed članov skupine AB. 

Med vrstniki je bila priljubljena, četudi je pogosto prihajala v konfliktne situacije. Izhaja iz 

težkih družinskih razmer, saj je doživljala mnogo telesnih in duševnih zlorab, a je kljub temu 

ohranila voljo do življenja in ljudi. V aktualni rejniški družini je imela več težav z upoštevanjem 

pravil kot v šoli. 

Učenka je med SOU nekoliko izboljšala zavedanje sebe, vendar potrebuje nenehno 

utrjevanje dogovorov. Zaradi primanjkljajev v duševnem in socialnem razvoju se je strokovni 

tim šole strinjal s pedopsihiatrom, da bi bilo smiselno učenko preusmeriti v PPVI.  

Učenec 6: Učenec je bil do sošolk zelo kritičen, svojih težav pa se ni zavedal. Kazal je 

izstopajoče vedenje v obliki preobčutljivosti in agresivnosti ter šibko razumevanje navodil. 

Zaradi negotovosti je pogosto posnemal odločitve in vedenje drugih. Priučitev novih vedenjskih 

vzorcev je bila zanj zelo težavna, ker je odražal šibkosti na področju pozornosti, pomnjenja in 

koncentracije. Izredno majhni koraki napredka so bili razvidni v igrah vlog, ko smo se učili 

ustreznega reševanja konfliktov. 

Dečkova rejnica je bila zelo sodelovalna do šole, do otroka pa stroga in dosledna. Doma ni 

opazila ČVT otroka, zato na to tudi ni poskušala vplivati. V šoli se je strinjala, da ga vključimo 
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v individualne pogovore za premagovanje teh primanjkljajev. V njih se je učenec praviloma 

želel igrati. Menil je, da nima veliko težav.  

Vsi vključeni v raziskavo smo ocenili, da deček zmore dosegati učne zahteve na osnovi 

strogega učnega reda doma. Ker mama ne dojema ČVT na enak način kot mi v šoli, na tem 

področju od njega ne zahteva sprememb. Samo poučevanje SOU v šoli ni dovolj pripomoglo k 

spremembam, temveč je le nakazalo smer, v katero je treba dečka še spodbujati: stabilno 

čustvovanje in primerno reševanje konfliktov. 

Učenka 7:  Učenka je bila za sodelovalna in motivirana za učenje. Treba jo je bilo spodbujati 

k pravi meri ustrežljivosti do drugih, kar je uspešno premagovala. Pridobivala je pozitivno 

samopodobo in samozavest. Bolje je reševala konflikte in izboljšala prijateljske odnose. 

Starši so dobro sodelovali s šolo in bili s hčerko zelo zadovoljni. Učenka sama pa je 

povedala, da doma najraje skrbi za živali in se igra s sosedovim malim otrokom. 

Učenka 8:  Učenka je bila sprva zadržana, vendar je proti koncu šolskega leta pokazala velik 

napredek; postala je dobrovoljna in samostojna pri vožnji v šolo z avtobusom. Izboljšala se je 

njena samopodoba. S šolo je sodelovala mama, oče pa je med šolskim letom po njenih besedah 

vedno bolj sprejemal vključitev hčerke v to šolo. Vse to je pozitivno vplivalo na deklico, na 

njeno sproščenost in boljšo samostojnost. Učenka je med priložnostnim individualnim 

razgovorom povedala, da se v šoli dobro počuti in da se želi še veliko stvari naučiti, tudi pri 

socialnem učenju. 

Učenka 9:  Učenka 9 je takoj za učencem 6 najbolj izstopala s svojo nepredvidljivostjo. Po 

eni strani je zmogla na vprašanja pri SOU odgovoriti resneje kot drugi, po drugi strani pa je do 

tega doživljala odpor. Do drugih je bila včasih prijateljska, vendar se je družbe izogibala in je 

v skupino pošiljala nebesedna sporočila, da njene pozornosti niso vredni. Njenih socialnih 

spretnosti nismo mogli spodbujati, ker je delovala preveč nedostopno ali pa je ni bilo v šolo.  

Učenkina mama ni sodelovala s šolo. Pri hčerki je sicer opažala odstopanja od 

pričakovanega, vendar je ostala nemočna. Sodelovali smo s CSD, saj bi mama morala biti 

dejavnejša v vzgoji in hčerko redno pošiljati v šolo in na preglede za še neodkrite duševne 

motnje. Do rešitve socialne problematike ni prišlo; treba je nadaljevati sodelovanje s CSD. 
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Raven skupine (AB) 

Pri vseh učencih sem ugotavljala čustvene primanjkljaje, zato sem v skupino vnesla akcijski 

korak VNOS TEHNIK ZA OBVLADOVANJE SEBE IN SVOJIH ČUSTEV. Dodala sem še 

tematiko spoznavanja sebe in pravila v skupini.  

V skupini sem delovala tako, da so problemi učencev imeli prednost pred mojim načrtom 

ure. Mnogokrat je izstopal učenec 6, ker je pogosto prihajal v konfliktne situacije zaradi 

preobčutljivosti in hitre jeze. Izstopala je tudi učenka 9, saj se je od skupine odmikala ali pa je 

bila pogosto odsotna od pouka. Učenke 5, 7 in 8 so se dobro razumele in so si kljub različnosti 

pomagale, postale so bolj samozavestne in dobrovoljne.  

Ta skupina ni imela pogostih vedenjskih težav, konfliktnosti in nerazumevanja so bila 

obvladljiva. 

SKUPINA AC – Raven učencev 

Učenec 10:  Učenec je v skupini najbolj vedenjsko izstopal; pogosto je prepeval in nasprotoval 

izvajalki. Njegovo močno področje je bilo igranje vlog, še posebej v lutkovnih nastopih.  

Izhajal je iz družine, v kateri so bili starši prezaposleni in jim je zmanjkalo časa za vzgojne 

spodbude doma. V strokovnem timu smo opažali, da je učenec šibek na področju pozornosti in 

koncentracije ter domnevali na diagnostiko ADHD. Staršem smo predlagali preverjanje 

diagnostike pri pedopsihiatru, vendar se za to niso odločili. 

Učenec je med individualnim pogovorom povedal, da rad hodi v šolo in da mu je socialno 

učenje všeč, čeprav nagaja. Opisal je, da brez socialnega učenja ne bi mogli vedeti, kako 

pravilno ravnati. Vsi vključeni v raziskavo smo ocenili, da se je občasno znal umiriti in sprostiti, 

s pomočjo nastopanja je okrepil samopodobo in po učnem neuspehu je ponovno vzpostavil 

pozitivno držo. Za dolgoročno reševanje problema smo predlagali preusmeritev v PPVI in 

nadaljnje spremljanje impulzivnega vedenja. 

Učenec 11:  Učenec je potreboval mnogo spodbud izvajalke SOU, da je postal dejaven in 

komunikativen. V strokovnem timu smo opažali, da za razumevanje navodil potrebuje mnogo 

dodatnih razlag ter ponazoril, in domnevali, da bi potreboval dopolnitev diagnostike (zmerna 

motnja v duševnem razvoju). 

V domačem okolju ni imel mnogo socializacijskih spodbud, a mu je bila v veliko oporo 

mama, saj ga je spremljala pri usvajanju vsake učne snovi. V individualnem pogovoru je 

povedal, da se pri SOU dobro počuti in so mu všeč kartice, iz katerih se uči o čustvih. 
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Učenec je kljub učnemu neuspehu napredoval v socialnem vživljanju v druge, pri poznavanju 

pravil in v komunikaciji, kar je najbolj pokazal pri lutkovnih nastopih (lažje, boljše in bolj 

spontano je izgovarjal povedi). Vsi vključeni v raziskavo so ocenili, da je postal 

samozavestnejši. 

Učenka 12:  Učenka je v skupini izstopala po prijaznosti, motivaciji in upoštevanju 

navodil. Kadar je razmišljala o svoji učni neuspešnosti, je postala žalostna. Med individualnim 

pogovorom je povedala, da je zelo vesela, da hodi v ta razred, in da je pomembno, da si drug 

drugemu pomagajo. Šibkejša je bila na področju razumevanja svojih čustev v vsakdanjih 

dogodkih. Čeprav je živela v težkih socialnih razmerah, ji je mama bila v veliko oporo pri 

privzgajanju osnovnih vrednot medsebojne pomoči. Uspešno je upoštevala vzgojne smernice 

šole in premagovala svoje šibkosti na področju posebnih potreb. 

Vsi vključeni v raziskavo so ocenili, da učenka ob koncu šolskega leta samozavestneje 

komunicira z drugimi in se ne umika več iz skupine. Za razreševanje čustvenih stisk potrebuje 

manj podpore odrasle osebe. Šolski tim domneva, da bi potrebovala dopolnitev diagnostike 

(zmerna motnja v duševnem razvoju). 

Raven skupine (AC) 

Za skupino AC ugotavljam, da so učenci 10, 11 in 12 praviloma uspešno premagovali 

primanjkljaje v socialnih spretnostih. Vsi so okrepili samozavest in izboljšali komunikacijo. Za 

učenca 10 je strokovni tim predvidel preusmerjanje v PPVI, medtem ko za učenca 11 in 12 za 

zdaj domnevo, da odražata simptomatiko zmerne motnje v duševnem razvoju. Za nadalje bo 

potrebno spremljanje učnega in socialnega napredka, da se domneve potrdijo ali ovržejo. V 

vsakem primeru vsi učenci potrebujejo še naprej podporo in konkretna usmerjanja na šibkih 

področjih. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE ZA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2.1.: Katere spremembe 

ali celo napredke v vedenjskih vzorcih učencev so opažale vse ali posamezne vključene 

osebe (starši, učitelji, učenci, vodja)? 

Spremembe in napredke pri učencih sem predstavila individualno, tako kot sem jih procesno 

prek dejavnosti SOU in razgovorov z vsemi vključenimi v raziskavo tudi spremljala. 

Povzemam ključne spremembe ali celo ne/napredke pri vsakem učencu:  

Preglednica 43: Socialne spretnosti učencev po izvedbi dejavnosti SOU 

Učenec Socialne spretnosti po izvedbi dejavnosti SOU 

1 
Učenec prejema zdravila. V večini situacij je mirnejši. Diagnostika je dopolnjena. Za nadalje bomo 

predlagali preusmeritev v PPVI. 

2 
Učenec prejema zdravila. V večini situacij je mirnejši. Diagnostika je dopolnjena. Za nadalje bomo 

predlagali preusmeritev v PPVI. 

3 Učenec na primernejši način rešuje konflikte z vrstniki. Redkeje je agresiven. 

4 
Učenka je bolj sodelovalna. Redkeje doživlja odpore do šolskega dela in vrstnikov. Diagnostika je 

dopolnjena. Za nadalje bomo predlagali preusmeritev v PPVI. 

5 
Učenka se primerneje vede, ustrezneje komunicira in rešuje konflikte z vrstniki. Za nadalje bomo 

predlagali preusmeritev v PPVI. 

6 
Učenec je minimalno napredoval le v uvidu, da so potrebne spremembe v njegovem vedenju. V 

socialnih odzivih ostaja negotov ali ravna impulzivno. 

7 
Učenka pravilneje odmerja pomoč drugim. To ji koristi tudi pri boljši komunikaciji in reševanju 

konfliktov z vrstniki. 

8 Učenka je bolj nasmejana in dobrovoljna. Uspešno premaguje samostojen prihod v šolo. 

9 
Učenka ni dosegla pozitivnih sprememb na področju doživljanja odporov; odmika se od 

skupine ali ne prihaja v šolo. 

10 
Učenec se občasno zna umiriti. Po lutkovnih nastopih je samozavestnejši. Za nadalje bomo 

predlagali preusmeritev v PPVI. 

11 
Učenec samozavestneje komunicira z drugimi. Šolski tim domneva, da bi učenec potreboval 

dopolnitev diagnostike (zmerna motnja v duševnem razvoju). 

12 

Učenka samozavestneje komunicira z drugimi in se ne umika več iz skupine. Za razreševanje 

čustvenih stisk potrebuje manj podpore odrasle osebe. Šolski tim domneva, da bi učenka potrebovala 

dopolnitev diagnostike (zmerna motnja v duševnem razvoju). 
 

Čeprav smo pri vsakem učencu poskušali videti minimalni napredek v socialnih situacijah 

zunaj razreda, trud ali spremembo, tega v zadostni meri nismo mogli videti pri učencih 6, 9 in 

10. Ti trije učenci izstopajo po težje premostljivih težavah, ki zahtevajo še daljši proces 

spodbujanja socialnih spretnosti, več primarnih vzgojnih spodbud doma in vključitev 

specialistov zunanjih institucij (na primer CSD, pedopsihiatra). 

Vse pozitivne spremembe so bile ugotovljene na osnovi identificiranja šibkih in močnih 

področij posameznih učencev v vseh stopnjah izvajanja SOU: na začetku, ob prehajanju med 

akcijskimi koraki in ob zaključku dejavnosti. V vseh stopnjah sem upoštevala triangulacijo 

virov podatkov (mnenje učencev, njihovih staršev in učiteljev, zapise v strokovni dokumentaciji 

in moja opažanja med izvajanjem SOU). 

 



 

248 

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2.2.: Kateri pristopi so se na osnovi 

mnenj in ocen sodelujočih (starši, učitelji, učenci, vodja) izkazali kot najučinkovitejši? 

Pristope spodbujanja socialnih spretnosti sem v skupino vnašala glede na značilnosti in 

potrebe učencev. AR analiziram tako, da a) opredelim kategorije uporabljenih pristopov in nato 

b) njihovo učinkovitost interpretiram glede na spremembe in napredke po skupinah in učencih. 

Shema 4: Prikaz strukture odgovora na raziskovalno vprašanje 2.2. 

 

a) IZHODIŠČE: OPREDELITEV KATEGORIJ UPORABLJENIH PRISTOPOV SOU 

Opredelitev kategorij uporabljenih pristopov SOU predstavljam v preglednici. 

Preglednica 44: Kategorizacija pristopov spodbujanja socialnih spretnosti 

SKUPINA AA SKUPINA AB SKUPINA AC Kategorija 

Spoznavne igre 

IGRE 

Družabne igre  Družabne igre 

Socialne igre 

Igre z lutko 

Gibalne igre 

Igre vlog 

Igre z žogo  Igre s kockami 

Skupinska naloga 

(plakat) 

 Lutkovni nastop SKUPINSKE 

SODELOVALNE 

NALOGE Otroški parlament 

Resnica, iskrenost, negativni pomen laži 

UČENJE DOBRIH 

SOCIALNIH 

ODNOSOV, 

PRIMERNEGA 

VEDENJA IN 

VREDNOT 

 Samopodoba, samozavest 

Čustva 

Pravila v skupini 

Odnos do hrane, bonton, vedenje pri mizi 

 Nebesedna 

komunikacija, 

opazovanje 

Pozornost in koncentracija 

Besede namesto nasilja, nenasilno in sprejemljivo vedenje 

Počakati na vrsto Reševanje konfliktov 

 Moja zgodba, potek življenja, spoznavanje sebe 

 Poslušanje  

 Samostojnost  

 Cilji  

Kateri pristopi so se na 
osnovi mnenj in ocen 

sodelujočih (starši, učitelji, 
učenci, vodja) izkazali kot 

najučinkovitejši?
b) Učinkovitost 

uporabljenih pristopov pri 
skupinah in učencih

Raven skupin

(AA, AB, AC)

Raven učencev (skupno 12 
učencev)

a) Izhodišče: opredelitev 
kategorij uporabljenih 

pristopov SOU
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Strpnost, medsebojno razumevanje, sobivanje 

Solidarnost 

 Prijateljstvo 

 Cenimo dobrine 

 Vloge v skupini 

Slikanje s prsti   

LIKOVNO 

IZRAŽANJE 

Risanje    

Slikanje (vodene barve)   

Izrezovanje   

Izdelovanje verižice, 

voščilnice, darila 

  

Okrasitev prostora   

Ročno šivanje lutke  Šivanje na šivalni stroj ROČNE 

SPRETNOSTI 

Vizualizacija  Telovadba 

SPROŠČANJE Ogled risanke, filma Pogovor 

Palačinke  Sprehod v naravi 

Zgibanje ladjic Solidarnostna akcija Delavnica Društva »X« 

(risanje rok) SODELOVANJE 

V PROJEKTIH  Nastop na proslavi  Lutkovni nastop v domu 

starejših občanov 

Piktografska ponazorila  Piktografska ponazorila 

PISNE, SLUŠNE, 

VIDNE 

PONAZORITVE 

Socialna pravljica  Socialna pravljica 

 Vaja pantomime  

Učni listi 

Ogled posnetega nastopa 

(proslave) 

 Ogled fotogalerije lutkovnega 

nastopa 

Lutka kot medij LUTKOVNI 

PRISTOP 

SKUPINA AA SKUPINA AB SKUPINA AC Kategorija 

Ugotovljene kategorije pristopov so torej: igre, skupinske sodelovalne naloge, učenje dobrih 

socialnih odnosov, primernega vedenja in vrednot, likovno izražanje, ročne spretnosti, 

sproščanje, sodelovanje v projektih, pisne, slušne, vidne ponazoritve in lutkovni pristop. Ob teh 

kategorijah lahko dodam še individualne pogovore, ki sem jih uporabljala pri vseh učencih, in 

postopke ugotavljanja primerne diagnostike in vzgojno-izobraževalnega programa, kar sem 

vnašala glede na PP učencev. 

b) UČINKOVITOST UPORABLJENIH PRISTOPOV PRI SKUPINAH IN UČENCIH 

Mnenja vseh vključenih v raziskavo sem opisala v prikazu AR za vsako skupino in vsakega 

učenca, na tem mestu pa bom te podatke interpretirala. Kot kazalnike učinkovitega pristopa 

razumem mnenje staršev in razredničarke ter svoja opažanja v akcijskem dnevniku, ki kažejo 

na dobro razpoloženje otrok, spremembo ali napredek. 
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Raven skupin (AA, AB, AC) 

Kot učinkoviti so se izkazali naslednji pristopi: 

 v skupini AA smo ugotavljali, da je treba izhajati iz potrebe otrok, da se igrajo – kadar 

sem se igrala z njimi in skozi igro vnašala nove ciljne elemente (na primer 

komunikacijo, dialog, sodelovanje), sem dosegala primerno sodelovanje otrok; 

 v skupini AC je bila v razredu ves čas prisotna škatla s kockami, saj so se z njimi najrajši 

igrali – kadar sem jim dovolila to igro, so se sprostili, izboljšalo se je razpoloženje; 

 sodelovalne naloge so se v vseh skupinah izkazale kot naporne, saj najbolj ciljno 

zahtevajo medsebojno prilagajanje – ob teh dejavnostih učenci niso bili dobro 

razpoloženi, vendar so se ob mojih navodilih in spodbudah potrudili po svojih močeh in 

izboljšali svoje sposobnosti sodelovanja; 

 igre z lutko (v kategorijah tudi pod lutkovnimi pristopi) so pri učencih izboljšale 

razpoloženje; v skupini AA sem jih izkoristila za medsebojni dialog in sodelovanje, v 

skupini AC pa za izboljšanje samopodobe in dvig samozavesti; 

 spodbujanje in poučevanje ustreznega vedenja s krepitvijo prijetnih socialnih odnosov 

je obširna kategorija tehnik, v kateri smo opazili dober učinek tako imenovane želvine 

tehnike, ki so jo v vseh skupinah učenci najbolj razumeli (vsebuje vizualno podporo in 

natančne korake za umiritev) – učenci so s pomočjo te tehnike primerno dobro razumeli, 

da je neprimerno impulzivno odreagirati. Na podoben način so razumeli sličice »Lahko 

uporabim svoje besede« – kadar smo učence spomnili na »uporabo besede«, so dobili 

ključno izhodišče za spremembo vedenja; 

 pristop likovnega izražanja je bil uporabljen samo pri skupini AA (in v individualnem 

razgovoru z učenko 9); učenci so pri tem pristopu vsak zase slikali, risali, izrezovali in 

izdelovali darilca – pristop je bil za učence pomemben, saj so se spoznavali in umirili, 

strokovnemu timu pa je pomagal pri spoznavanju otrok in ugotavljanju diagnostike; 

 v kategorijo ročnih spretnosti sem uvrstila šivanje; ročno šivanje lutke so preizkusili v 

skupini AA, šivanje na šivalni stroj pa v skupini AC. Za obe skupini je ta pristop 

pomenil vnos nove motivacije, znanja in dvig samozavesti, kar so učenci zelo 

potrebovali; 

 pristop sproščanja, ki pomeni pomirjanja in nekakšen odmor, so potrebovale vse 

skupine; v skupini AA sem učence sproščala z vizualizacijo, ogledom risanke ali filma 

in postrežbo s palačinkami, v skupini AC sem to dosegala s telovadbo, sprehodom v 

naravo in pogovorom, skupina AB pa je sproščanje napetosti reševala s pogovorom za 
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reševanje konfliktov – po teh dejavnostih so se učenci počutili bolj sproščeni, dobili so 

nov zagon za nadaljevanje dneva ali nove predloge, kako ravnati drugače in boljše, da 

bodo ostali prijatelji; 

 učence sem vključevala v projekte, da sem jih povezovala z osebami ali institucijami 

zunaj učilnice ali šole. Tako smo v skupini AA zgibali ladjice in z lutkami nastopali, v 

skupini AC risali z gosti iz prostovoljnega društva, v skupini AB pa sodelovali v 

solidarnostni akciji. Na izbiro projektov sta nekoliko vplivali priložnostna ponudba 

projektov in nekoliko posebnost skupine, na primer skupina AC je vključena v lutkarski 

krožek, skupina AB je bila motivirana za solidarnost. Učinek teh dejavnosti se je 

predvsem v skupini AC pokazal v tem, da so učenci postali samozavestnejši. Skupina 

AA ni kazala sprememb, skupina AB pa je v projektu pokazala sočutje do pomoči 

potrebnih; 

 v raziskovalne skupine sem vključevala tudi pisne, slušne ali vidne ponazoritve; v to 

kategorijo sem zajela metode, ki so učencem s pomočjo opisanih senzoričnih kanalov 

pomagale razumeti tematiko, na primer za razumevanje pomena laži smo prebrali 

pravljico Mišek Tip se zlaže. Te ponazoritve so učencem izboljšale razumevanje 

razloženega, transfer v prakso pa je bil odvisen od vsakega posameznega učenca. 

Raven učencev (skupno 12 učencev) 

Ugotavljanje učinkovitosti pristopov lahko analiziram tudi glede na spremembe in ne/napredke 

posameznih učencev. Iz prikaza AR za vsakega učenca izpišem pristope, ki so bili zanj 

učinkoviti. 

Preglednica 45: Učinkoviti pristopi pri vseh učencih AR (skupno 12 učencev) 

Učenec Učinkoviti pristopi SOU 

1 
Pristop za dopolnitev diagnostike: sodelovanje s pedopsihiatrijo (ADHD) in ZRSŠ (preusmerjanje), 

jemanje zdravila v šoli. 

2 
Pristop za dopolnitev diagnostike: sodelovanje s pedopsihiatrijo (ADHD), likovno izražanje, 

piktografska pravila, gibalne igre, igre vlog, ročne spretnosti. 

3 Socialne pravljice, igre z lutko, družabne igre, likovno izražanje, gibalne igre. 

4 
Pristop za izboljšanje diagnostike: priprava na sodelovanje z ZRSŠ (preusmerjanje), socialne igre, 

igre vlog, socialne pravljice, igre z lutko, delno sodelovalne igre, likovno izražanje (lepljenje). 

5 
Sodelovalne naloge, gibalne igre, želvina tehnika kontrole čustev, pristop za izboljšanje diagnostike: 

priprava na sodelovanje z ZRSŠ (preusmerjanje). 

6 Individualno delo z učencem (ostali pristopi niso bili učinkoviti). 

7 
Socialne in družabne igre, želvina tehnika kontrole čustev, sodelovalne naloge, učenje vrednote: 

solidarnost. 

8 Pevski krožek (zunaj dejavnosti SOU), spodbujanje k samostojnosti, sodelovanje pri plakatu. 

9 Sodelovalne igre (ostali pristopi niso bili učinkoviti). 

10 
Sprotna opozorila, lutkarski nastopi, socialne pravljice, individualni pogovor, preprosta konkretna 

ponazorila in sproščanje z igro ali sprehodom (ostali pristopi niso bili učinkoviti). 
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11 
Lutkovni pristop, želvina tehnika kontrole čustev, preprosta in konkretna ponazorila (sličice, učni 

listi). 

12 
Učinkoviti so se izkazali vsi uporabljeni pristopi v skupini AC, najbolj pa lutkarski pristop. 

 

POVZETEK ODGOVORA NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2.2.: Kateri pristopi so se 

na osnovi mnenj in ocen sodelujočih (starši, učitelji, učenci, vodja) izkazali kot 

najučinkovitejši? 

Pri vseh učencih, razen pri učencih 6, 9 in 10, je viden vsaj minimalni napredek, ki kaže 

na učinkovitost uporabljenih pristopov. Pri učencu 6 lahko rezultat interpretiram tako, da se niti 

mama niti deček nista zavedala resnosti motečega vedenja. Pri učencu 10 so bili starši 

prezaposleni, da bi ga peljali k pedopsihiatru ali bi z njim preživeli več časa, pri učenki 9 pa je 

mama prenehala z vzgojnimi spodbudami. Na tej osnovi ugotavljam, da brez sodelovanja 

staršev tudi sami pristopi ne zmorejo biti učinkoviti. Socialno učenje v šoli in vzgoja doma se 

vedno dopolnjujeta in sta drug od drugega odvisna. Kljub vsemu smo pri učencih dosegli 

osnovo za razvijanje socialnega razvoja v prihodnjih letih. Učenec 6 je pridobil osnovo za 

razmišljanje, katero vedenje je ne/primerno, učenec 10 se je ob naših doslednih opozorilih in 

individualnih pogovorih znal začasno umiriti, učenka 9 pa je v sodelovalnih igrah lepo 

sodelovala (kadar je bila v šoli). Pri ostalih učencih, ki so dosegali vidnejše pozitivne 

spremembe, so se kot najučinkovitejši izkazali naslednji pristopi: likovni pristop, lutkovni 

pristop, individualni svetovalni pogovori, igre (družabne, sodelovalne, socialne) ter učenje 

strategij za medsebojno razumevanje, primerno vedenje in oblikovanje vrednot. Nedoseženi 

cilji pri posameznih učencih pomenijo potrebo po daljšem času izvajanja SOU in boljšem 

timskem sodelovanju s starši in zunanjimi institucijami, kar bom natančneje razčlenila v 

naslednjem sklopu raziskovalnih vprašanj. 
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7.3 TIMSKO SODELOVANJE 

V 3. sklopu, ki se nanaša na timsko sodelovanje, sem postavila štiri temeljna vprašanja: 

3.1. Kakšne značilnosti je moč prepoznati v razvoju in dinamiki sodelovanja med vodjo, 

učenci, starši, razredničarko, učiteljico in drugimi vključenimi strokovnjaki, ki so 

pomembno prispevali k razvoju in napredku učenca v socialnih spretnostih? 

3.2. S katerimi predlogi in/ali odzivi so k spremembam in jačanju socialnih veščin svojih 

otrok prispevali starši? 

3.3. S katerimi predlogi ali odzivi so k spremembam prispevali strokovnjaki v šoli? 

3.4. V katerih primerih in s kakšnimi cilji je bilo treba v timsko sodelovanje povabiti 

zunanje institucije? 

  

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.1.: Kakšne značilnosti je moč 

prepoznati v razvoju in dinamiki sodelovanja med vodjo, učenci, starši, razredničarko, 

učiteljico in drugimi vključenimi strokovnjaki, ki so prispevali k razvoju in napredku 

učenca v socialnih spretnostih? 

Ključne značilnosti dinamike med vsemi vključenimi v raziskavo bom prikazala na ravni 

vseh skupin in učencev. 

Shema 5: Prikaz strukture odgovora na raziskovalno vprašanje 3.1. 

 

 

 

 

Kakšne značilnosti je moč prepoznati v 
razvoju in dinamiki sodelovanja med vodjo, 

učenci, starši, razredničarko, učiteljico in 
drugimi vključenimi strokovnjaki, ki so 

prispevali k razvoju in napredku učenca v 
socialnih spretnostih?

SKUPINA AB, raven skupine 
in učencev

SKUPINA AA, raven skupine 
in učencev

SKUPINA AC, raven skupine 
in učencev
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Skupina AA 

Raven skupine (AA) 

V skupini AA so se starši, razredničarka in učiteljica praviloma vedno odzvali vabilom na 

pogovore. V večini sem lahko realizirala vse štiri svetovalne pogovore z vsakim izmed njih 

(izjema je učenka 4) in pri nekaterih učencih izvedla tudi posebne timske sestanke. Na moja 

opažanja v skupini so se razredničarka in starši praviloma odzvali z dejavno udeležbo v smeri 

sprememb, na primer tudi razredničarka je svoje učence spodbujala k primernemu vedenju, 

starši so otroka peljali k pedopsihiatru. Podrobneje o sodelovanju, predvsem s starši, ki so se 

različno odzivali, bom pisala v nadaljevanju. 

Raven učencev (AA) 

Starši učenca 1  so ponj vsakodnevno prihajali sami, tako da jim je razredničarka (ali jaz) 

lahko redno na kratko poročala o poteku dneva. Doma so opažali enak nemir kot mi v šoli, zato 

smo lahko težili k skupnemu cilju: umirjanje otroka. Skupni cilj se pokaže tudi v tem, da starši 

na pregled nesejo poročilo opažanj iz šole in da se čez mesec dni dogovorimo za jemanje 

zdravila v šoli. Vse to je prispevalo k dobremu končnemu rezultatu. 

Pri učencu 2  je bila dejavna pri sodelovanju s šolo le mama, ki je dogovore pozabila in 

pogosto postala nemočna. Kljub vsemu je za napredek otroka bilo pomembno, da ga je peljala 

k pedopsihiatru in je začel prejemati ritalin. Oče je prišel v šolo enkrat (timski sestanek z 

razredničarko in mano) in takrat nadaljnje sodelovanje obljubil, vendar ga ni izpolnil. CSD je 

ukrepal le na osnovi naših pisnih mnenj, vabilu prihoda na šolo se ni odzval. Predlogi CSD in 

šole se niso ujemali in na koncu je stanje v družini ostalo enako. CSD torej ni prevzel vloge 

reševanja problema, temveč je le podaljšal čas opazovanja družine. Napredek otroka je v 

največji meri bil odvisen od vzgojnih spodbud v šoli. 

Pri učencu 3  so starši na začetku šolskega leta bili sprva neodzivni, tako da sva jih morali 

z razredničarko posebej pisno povabiti v šolo. Pisnemu vabilu se je odzvala mama in je zraven 

pripeljala očeta, čeprav ne živita skupaj. V oktobru smo imeli krizni sestanek, saj je bil deček 

nasilen in je lagal. Mama se ponovno odzove le na pisno vabilo šole, vendar v pogovoru 

sodeluje in vzgojno vpliva na sina. Uredi tudi sredstva iz šolskega sklada in boljše stanovanje 

za družino. Glede redne problematike se odzove tudi na druga dva pogovora in skupaj z 

otrokovim očetom dobro sodeluje in sprejema vzgojne smernice. Vztrajanje šole pri odzivanju 

staršev in skupni sestanki z razredničarko so pripomogli k dobremu končnemu rezultatu. 

Pri učenki 4  je pri pogovorih sodelovala mama, ki pa je delovala nekoliko vdano v situacijo 

in si ni toliko prizadevala za usvajanje učnih ciljev kot mi v šoli. Podajala je kratke odgovore, 



 

255 

tako da je bilo treba njene odzive spodbujati z mnogimi vprašanji. V šolskem timu smo ji 

svetovali, naj bo pri vzgoji doslednejša, vendar je ostala nemočna. V drugi polovici leta se ni 

več odzvala vabilu na pogovor, po učenko pa so prihajali njen partner, babica ali dedek. Deklica 

ni imela stabilnosti v tem, kdo in kako jo vzgaja, kar ni prispevalo k njenemu napredku. V šoli 

smo se še naprej trudili, da bi se učenka čim več naučila v prilagojenem programu, preden bi 

se preusmerila v PPVI. Razvoj sodelovanja šole z mamo ni šel v smeri reševanja skupnega cilja, 

kar ni prispevalo k celostnemu napredku deklice (dosegali smo le učne rezultate s pomočjo 

ogromno individualiziranega dela). 

Skupina AB 

Raven skupine (AB) 

Tudi v skupini AB so se starši in razredničarka dobro odzivali na vabila na pogovore, z 

izjemo pri učenki 9.  

Raven učencev (AB) 

Učenka 5  je bila v rejniški družini, v kateri smo z rejnico dobro sodelovali. Rejnica je s šolo 

resno in odgovorno sodelovala osebno in telefonsko; zaupala nam je težave in dvome. 

Samoiniciativno se je naročila na pregled pri pedopsihiatru, ki ji je pomagal razumeti, da je pri 

deklici celostni zaostanek velik in bo verjetno potrebno preusmerjanje v PPVI. Rejničino 

dejavno sodelovanje je veliko prispevalo k napredku učenke. 

Tudi pri učencu 6  je rejnica dobro sodelovala s šolo, vendar je bil njena drža zaščitniška 

in nerealna. Ni uvidela, da učenec nima oblikovanih primernih vedenjskih in čustvenih vzorcev, 

temveč ga je zagovarjala. Njeni cilji so bili bolj usmerjeni v doseganje minimalnih učnih 

standardov, zato ga je vsak dan spodbujala k učenju. Njeno nerealno gledanje na situacijo ni 

pripomoglo k njegovemu napredku v socialnem razvoju (napredoval je le na učnem področju). 

Pri učenki 7  so starši dobro in redno sodelovali s šolo. Za deklico je bilo pomembno, da je 

njeno prešolanje sprejel tudi oče. Kljub začetnemu podatku, da deklica doma nima dovolj 

socialnih spodbud, se je izkazalo, da je bila v skupini najbolj prilagodljiva in prijazna. Starša 

sta se torej potrudila po svojih najboljših močeh in naučeno je lahko v šoli samo še poglobila. 

Pri učenki 8  je mama redno in dejavno sodelovala; pripomogla je k temu, da je prešolanje 

učenke sprejel tudi oče. Očetov pozitivni vidik je pomembno vplival na učenkin napredek. 

Mama učenke 9  ne pride v šolo, kar ne prispeva k napredku učenke. Tudi učenka sama je 

pogosto odsotna, mama pa je pri tem nemočna. Vključili smo CSD, ki ju je obiskal na domu, 

vendar se stanje ne spremeni. Sodelovanje z vsemi vključenimi posamezniki in institucijami ni 
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bilo mogoče, saj sta tako učenka kot mama bili odsotni oziroma neodzivni, CSD pa je deloval 

le na terenu (obiskal ju je doma, vendar to ni doprineslo k reševanju problema). 

Skupina AC 

Raven skupine 

V skupini AC nisem imela dovolj dobrih odzivov staršev, odzivi razredničarke pa so bili 

dobri in redni. Podrobnosti opišem v nadaljevanju. 

Raven učencev 

Pri učencu 10  mama pride na pogovor šele decembra in nato spet marca, junija pa se 

odzove s telefonskim pogovorom. Prezaposlena je in utrujena. Otroka po naših napotkih ne 

pelje k pedopsihiatru. Njeno ravnanje ne prispeva k napredku učenca. Mamo smo pripravljali 

na možnost preusmerjanja otroka v PPVI. 

Za učenca 11  pride mama na pogovor le ob koncu šolskega leta. Med letom mi uspe dobiti 

njeno pisno mnenje, ki je zelo kratko in ne poda predlogov za izboljšanje. Njeno sodelovanje 

je bilo prešibko, da bi prispevalo k napredku učenca. 

Za učenko 12  ne dobim pisnega mnenja, z mamo komuniciram po telefonu, osebno pa se 

oglasi šele januarja in nato aprila. Kljub slabšemu sodelovanju s šolo je mama doma spremljala 

socialno učenje v šoli in deklico učila socialne spretnosti, kar je pripomoglo k njenemu 

napredku. 

 

SKLEPNE UGOTOVITVE ZA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.1.: Kakšne značilnosti je 

moč prepoznati v razvoju in dinamiki sodelovanja med vodjo, učenci, starši, 

razredničarko, učiteljico in drugimi vključenimi strokovnjaki, ki so prispevali k razvoju 

in napredku učenca v socialnih spretnostih? 

Glede na opisane značilnosti sodelovanja vseh vključenih pri posameznem učencu razberem, 

da so redni pogovori s starši pripomogli k napredku učencev, vendar le v primerih, če smo 

vsi definirali probleme enako in težili k istim ciljem (na primer pri učencu 1 nam je to uspelo, 

pri učencu 6 pa ne). Pomembno izstopa rezultat, da mama učenke 12 ni redno prihajala v šolo, 

vendar pa je pri deklici zelo dobro spremljala socialno učenje in pomembno prispevala k 

njenemu napredku s primernimi spodbudami doma. Izstopa tudi razvoj sodelovanja pri učencu 

3, ko smo se v šoli morali bolj potruditi in mamo dvakrat pisno povabiti na pogovor, kar se je 

izkazalo za učinkovito pri izboljšanju vedenja učenca. Dinamika in razvoj sodelovanja med 

vsemi sta ključnega pomena za napredek, kadar pripomoreta k reševanju problema. Nekatera 
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sodelovanja s starši niso prinesla uspehov, kar bi pravzaprav lahko ocenila kot nesodelovanje – 

ne gre samo za frekvenco skupnih pogovorov, temveč tudi za to, da razumemo, kaj želimo 

spremeniti in kako lahko vsak prispeva k temu.  

Za sodelovanje s pedopsihiatrom se je izkazalo, da je v veliki meri odvisno od staršev, 

od tega, ali in kako dejavno želijo pristopiti k njemu (na primer pri učenki 12 se je rejnica 

naročila samoiniciativno, pri učencu 10 tega niso želeli storiti, pri učencu 1 pa so celo ob 

pregledu zaprosili za poročilo šole). V nobenem izmed teh primerov se s pedopsihiatrom nismo 

osebno srečali, ker so bili vsi učenci še v začetnem procesu zdravljenja (pri učencih 1 in 2 so 

zdravila bila ravno uvedena, pri učenki 5 pa se je mreža pomoči šele vzpostavljala). Za nadalje 

bi bilo v teh primerih smiselno predlagati boljše sodelovanje, ki bi omogočalo izmenjavo 

mnenj, torej skupne time v šoli ali pedopsihiatričnih ambulantah. 

Za razredničarke in učiteljice v šoli se je kot zelo pomembno izkazalo to, da so se 

udeleževale pogovorov in mi sproti poročale o učencih, ko sem jih prosila.  

V prikazu AR je razvidno, da so tudi učenci sami bodisi z likovnim prispevkom bodisi v 

obliki mnenja prispevali k odkrivanju njihovih sposobnosti, kar je pomembno prispevalo k 

iskanju pozitivnih rešitev. Izstopa na primer risba učenke 9 (za katero smo ocenili, da ni 

napredka z nobenim pristopom in sodelovanjem), ki pravzaprav nakazuje možen cilj: 

prijateljski odnosi, občutek za lepo, volja do pravičnosti. Za nadalje bi v njenem primeru s 

sodelovanjem vseh vključenih iskala možne poti do doseganja teh ciljev oziroma izpolnitve teh 

potreb učenke. 

 

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.2.: S katerimi učinkovitimi predlogi 

ali odzivi so k spremembam in jačanju socialnih veščin svojih otrok prispevali starši? 

Za vsakega učenca (v preglednici Uč.) izpostavljam ključne učinkovite odzive staršev, ki 

(ni)so prispevali k pozitivni spremembi v socialnem razvoju učencev. 

Preglednica 46: Ključni prispevek staršev k pozitivni spremembi socialnega razvoja učencev 

Uč. Ključni prispevek staršev k pozitivni spremembi socialnega razvoja učencev 

1 Vseskozi so delovali dejavno in poslušali predloge strokovnih delavcev v šoli. 

2 Mama je bila dejavna v okviru svojih zmožnosti, izostalo pa je sodelovanje očeta. 

3 Na sestankih v šoli sta oče in mama naše vzgojne smernice dobro sprejemala. 

4 Mama je praviloma izražala nemoč pri vzgoji in aktivnem sodelovanju. 

5 Rejnica je pokazala veliko mero samoiniciativnosti in sodelovanja. 

6 Rejnica je sicer sodelovala s šolo, vendar je v največji meri skrbela za učni napredek 

učenca. 

7 Mama učenke je redno osebno in telefonsko sodelovala s šolo.  

8 Starši dejavno sodelujejo s šolo. 
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9 Mama se praviloma ni odzivala na klice in vabila šole.  

 10 Mama se je le dvakrat v letu odzvala vabilu na pogovor v šoli in je izražala nemoč. 

11 Mama je na pogovor prišla le ob koncu šolskega leta, vendar je bila sinu ves čas v 

veliko oporo. 

12 Mama je s šolo sodelovala praviloma telefonsko, vendar je bila hčerki ves čas v veliko 

oporo. 

 

SKLEPNE UGOTOVITVE ZA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.2.: S katerimi predlogi 

in/ali odzivi so k spremembam in jačanju socialnih veščin svojih otrok prispevali starši? 

Pozitivni odzivi staršev so vključevali: skrb za vzgojo doma, ustrezno hitro in dobro 

vključevanje v zunanje institucije, skrb za otrokov celostni razvoj (učno, zdravstveno, socialno 

področje), sprejemanje in ohranjanje pozitivne drže, podajanje svojih opažanj o otroku v šoli in 

poslušanje mnenja šole. Njihovi negativni odzivi so se odražali v nedejavnem sodelovanju, le 

delni skrbi za otroka in vdanosti v nemoč. 

Pozitivne odzive so težje dosegali starši učencev 3, 4, 6, 9 in 10. To predstavlja 41, 67 % 

vseh staršev. 

 

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3. 3.: S katerimi učinkovitimi predlogi 

ali odzivi so k pozitivni spremembi prispevali strokovnjaki v šoli? 

Izpostavljam učinkovite predloge ali odzive strokovnjakov v šoli, ki so prispevali k pozitivni 

spremembi v socialnem razvoju učencev. 

Skupina AA 

Pri učencu 1  je razredničarka k pozitivnim spremembam pripomogla tako, da je staršem 

vsakodnevno poročala o njegovem vedenju. Z informacijami celega strokovnega tima šole je 

sodelovala pri oblikovanju poročila za pedopsihiatra. Za učenca 2  je povedala, da se otroka 

da najbolj pomiriti tako, da se ga nagovarja z ljubečim in mirnim tonom glasu. Pri timskem 

sestanku februarja je sodelovala z očetom. Učenca je ob vseh priložnostih učila izbrati primerno 

vedenje. Pri učencu 3  sva sodelovali skozi ves proces. Staršem sva na skupnih sestankih 

podali vzgojne smernice, naj otrok doma popoldne počiva, da bo lahko naredil vse domače 

naloge, in da naj tudi ponoči spi več ur. Skupaj sva izvedli zelo pomemben krizni sestanek v 

oktobru, ko je bil otrok nasilen, poročali sva o otrokovih šibkih in močnih področjih ter očeta 

spodbujali k vzgojnemu udejstvovanju. Za učenko 4  se je najbolj trudila ravno razredničarka, 

saj je delo pri pouku z njo individualizirala tako, da je dosegala dobre učne rezultate. Kljub 
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temu smo ostali strokovnjaki uvideli, da dolgoročno takšna individualizacija ni rešitev 

problema. Skupaj smo predlagali, da bo potrebno preusmerjanje v PPVI. 

Skupina AB 

Pri učenki 5  je razredničarka redno sodelovala. Tudi ostali strokovni tim je zbiral opažanja 

o deklici in pripomogel k ugotavljanju bistva problema. Timsko sodelovanje je pripomoglo k 

temu, da smo ugotovili, da učenka išče pozornost in jo včasih tudi zahteva. Bili smo enotnega 

mnenja, da je preusmerjanje v PPVI primerna dolgoročna rešitev zanjo. Pri učencu 6  je 

razredničarka redno in stalno sodelovala s šolskim timom in menoj. Rejnici je sproti poročala 

o vedenju učenca, tako da bi lahko tudi ona doma vzgojno vplivala nanj. Trud strokovnjakov v 

šoli ocenjujem kot pozitiven. Pri učenki 7  so bili odzivi strokovnjakov predvsem v tej smeri, 

da so deklico pohvalili in jo spodbujali, da bi bila samozavestnejša. Celoten šolski tim si je pri 

učenki 8  prizadeval, da bi postala bolj asertivna. Vsi so pomembno prispevali k dekličinemu 

napredku. Za učenko 9  sva z razredničarko šli skozi ves postopek uradnih vabil, da bi mama 

prišla v šolo ali da bi ji vsaj po telefonu razložili problematiko hčerke. Skupaj sva pripravili 

tudi poročilo za CSD, vendar nama z nobenim pristopom ni uspelo narediti preboja k pozitivnim 

spremembam. Tim v šoli je poročal, da je deklica dovzetna za doseganje dobrih rezultatov, 

vendar ima pri tem odpore, ki jih ne zmore premagati. Navkljub trudu vseh strokovnjakov v 

šoli nismo uspeli narediti preboja k spremembam na bolje. 

Skupina AC 

Za učenca 10  sva se z razredničarko zelo trudili, da bi mami sproti prek beležke dosledno 

poročali o vedenju sina, in sva na pogovorih v šoli poudarili, da je potrebna umiritev motečega 

vedenja, kar se lahko poskusi doseči z medikamentno terapijo (treba je obiskati pedopsihiatra). 

Uspelo nam je minimalno – le toliko, da smo učenca sproti umirjali in sproščali, vendar dovolj 

pozitivnih sprememb nismo dosegli. Šolski tim je poročal o veliki težavi in nemoči, ker mama 

ni ukrepala. Razredničarka je tudi v primeru učenca 11  pri vsem sodelovala. Strokovni tim je 

opozorila, da deček naučenega pravzaprav ne razume. Njeno opažanje je zelo pomembno za 

nadaljnje šolanje učenca in spodbujanje njegovega celostnega napredka, saj bi v prihodnosti 

lahko pomenilo, da je zanj bolj primeren PPVI. Razredničarka učenke 12  je poročala in 

sodelovala z vsemi. Povedala je, da je deklica kar vodljiva in da jo je treba samo še spodbujati 

naprej. Razredničarkino ravnanje je prispevalo k pozitivnim spremembam pri učenki. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE ZA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.3.: S katerimi predlogi 

ali odzivi so k spremembam prispevali strokovnjaki v šoli? 

Strokovnjaki so k pozitivni spremembi prispevali z rednim in dejavnim sodelovanjem, ki je 

vključevalo: sprotno poročanje staršem o vedenju otroka v šoli, skrb za redno komunikacijo in 

skupne cilje, individualne pogovore, individualizacijo dela med poukom, timsko delo, 

spodbujanje in pohvale otroku, sodelovanje z zunanjimi institucijami in poleg rednih še uvedba 

kriznih sestankov.  

 

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.4.: V katerih primerih in s kakšnimi 

cilji je bilo treba v timsko sodelovanje povabiti zunanje institucije? 

Izpostavljam učence, pri katerih je bilo treba v timsko sodelovanje povabiti zunanje 

institucije. 

Skupina AA 

Pri učencu 1  smo v šoli predlagali pregled pri pedopsihiatru zaradi domneve na 

hiperaktivnost. Za učenca 2  smo sodelovali s CSD zaradi preverjanja ustreznosti vzgoje in 

skrbi za otroka v družini. Pri učenki 4  se je nakazovalo možno preusmerjanje v PPVI, zato 

smo sodelovali z ZRSŠ. 

Skupina AB 

Šolski tim je učenko 5  spoznaval, saj se je pred kratkim preselila v rejniško družino. 

Rejnica je sama vzpostavila mrežo pomoči (CSD in pedopsihiatra). Šola bo nadalje s CSD 

sodelovala pri spremljanju rejniške družine in s pedopsihiatrom za ugotavljanje kognitivnega 

razvoja učenke. Za učenko 8  sem dobila na začetku šolskega leta informacijo, da je prejemala 

pomoč psihologa zaradi močnega občutenja strahu. Med šolskim letom se je pokazalo, da 

tovrstne zunanje pomoči ne potrebuje več. Pri učenki 9  smo v tim povabili CSD, ker deklica 

ni prihajala v šolo oziroma je njena mama pri tem ostala nemočna (otroka ni pošiljala v šolo in 

tudi sama ni prišla na pogovor). 

Skupina AC 

Pri učencu 10  se nakazuje preusmerjanje v PPVI, zato bo šola sodelovala z ZRSŠ. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE ZA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3.4.: V katerih primerih 

in s kakšnimi cilji je bilo treba v timsko sodelovanje povabiti zunanje institucije? 

Rezultati kažejo, da smo se na pomoč zunanjih institucij obračali takrat, ko sami v šoli ali 

skupaj s starši nismo mogli učinkovito reševati težav. Pri nekaterih težavnejših oblikah 

izstopajočega vedenja smo starše usmerili k pedopsihiatru, pri težjih vzgojnih primanjkljajih 

smo vključili pomoč in podporo CSD, pri preusmerjanju v PPVI pa smo sodelovali z ZRSŠ.  
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ZAKLJUČEK 

Pri oblikovanju zaključnih sklepov doktorske disertacije interpretiram ugotovitve izvedene 

AR v povezavi s sklepi teoretičnih spoznanj. Sklepi so oblikovani kot smernice učinkovitega 

poučevanja socialnih spretnosti v OŠPP in kot možno izhodišče za podobne programe 

socialnega učenja, ki so ali bodo oblikovani v rednih osnovnih šolah za OPP ali za vse otroke, 

ki potrebujejo posebno podporo in pozornost predvsem na področju spodbujanja socialnih 

veščin. 

UGOTOVITVE AR: 

1. za učinkovito spodbujanje socialnih spretnosti je potrebno skrbno spoznavanje družine 

učencev oziroma takšna komunikacija in sodelovanje s starši, ki omogočata skupno 

definiranje problema in oblikovanje poenotenih ciljev. Pri tem so pomemben vir 

informacij in spoznanj individualizirani programi, ki omogočajo razumevanje učenca 

ter poznavanje njegovega učnega, zdravstvenega, psihološkega in socialnega področja. 

Pomembna sta poznavanje že realiziranih ciljev in oblikovanje smernic, ki jim je treba 

slediti pri nadaljnjem sodelovanju. Timsko delo strokovnjakov, ki so vključeni v 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, predvsem sodelovanje z razredničarko, 

predstavlja osnovo za poglobljeno spoznavanje učenca in njegovih šibkih in močnih 

točk. Iz ugotovitev AR izhaja, da ni pomembno, kolikokrat se sestanemo z vsemi 

sodelujočimi in na kakšen način, temveč je pomembno, da vsak v svoji vlogi prispeva 

k stremljenju po izpolnjevanju dogovorjenega cilja; 

2. definiranje šibkih in močnih točk učencev in ne/izpolnjevanje zastavljenih ciljev je treba 

redno evalvirati, tako kot je to bilo prikazano v korakih AR. Ocenjujem, da je sprotno 

beleženje in pisanje, kot sem ga uporabila v vlogi izvajalke AR, zelo dobra metoda za 

sprotno reflektiranje izbire pristopov spodbujanja socialnih spretnosti v razredu in 

timskega sodelovanja med udeleženimi. Čeprav, kot je zapisano zgoraj, frekvenca 

posvetovalnih pogovorov ni zelo pomembna, se je izkazalo kot učinkovito tako 

imenovano kratko preverjanje, ali smo še »na skupni poti« (na primer kratek telefonski 

pogovor). Sprotno beleženje pripovedi učencev ali kot alternativa fotografija risbe, s 

katero je otrok izrazil svoj notranji svet, je prav tako dobro izhodišče za spoznavanje 

njegovega sveta in ugotavljanje, kaj v dani situaciji potrebuje. Na osnovi beleženj lahko 

interpretiramo, kako nam uspeva uresničevati zastavljene cilje. Svoje 
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interpretacije primerjamo z izkušnjami, vtisi in ocenami vseh vključenih v 

spodbujanje socialnega razvoja otroka ali mladostnika; 

3. spremembam v vedenjskih vzorcih učencev je treba slediti na osnovi opažanj in 

ugotovitev vseh sodelujočih v programu socialnega učenja. Kot je razvidno v opisih 

naše AR, so bile koristne in zelo pomembne informacije tudi tiste, ki so opisovale, kako 

učenci prenašajo naučene socialne spretnosti v vsakdanje življenje (kako se vedejo v 

jedilnici, med varstvom, na hodniku). Ne moremo točno določiti, kdaj pri posameznem 

učencu pride do prenosa znanj v vsakdanje socialne situacije, kar je končni cilj 

socialnega učenja. V prvih stopnjah procesa spodbujanja socialnih veščin lahko 

poročamo tudi o napredkih, na primer v igrah vlog, ki jih je učenec uspešno odigral v 

razredu. Iz raziskave je razvidno, da smo pri večini učencev (pri 9 od 12 vključenih) 

sodelujoči zaznali vsaj minimalni napredek ali spremembo v socialnih spretnostih. Le 

pri treh vključenih učencih tega nismo opazili. V primerjavi z drugimi 9 učenci, so ti 3 

imeli kompleksnejše težave, na primer pogoste odpore in pogosto odsotnost v šoli, večji 

zaostanek v čustvenem in socialnem razvoju ter zapletene družinske razmere; 

4. učinkovitost pristopov spodbujanja socialnih spretnosti ni odvisna le od izbire 

pristopa in metode. Iz opisa procesa raziskave je mogoče zaključiti, da so bili v 

kompleksen sistem odnosov med izvajalko oziroma vodjo procesa SOU in učenci 

vpleteni tudi sodelujoči učitelji in starši vključenih otrok kot prav tako pomembni akterji 

sprememb. Raznoliki viri in raznovrstne oblike podpor (pogovori, pobude, pisanje 

poročil pedopsihiatru, pomoč pri domačih nalogah, razvojne spremembe otroka prek 

leta, spremembe v družinskem sistemu in drugi dejavniki) so prispevali k napredovanju 

učencev. Pomembno je bilo tudi to, da smo v načrtovanju in izvedbi upoštevali močne 

točke učencev, jih potrjevali in le toliko izzivali, da so bili sposobni napredovati;  

5. vključevanje sodelavcev in oblikovanje mreže podpor med izvedbo AR: pozitivni 

odzivi staršev so se odražali v njihovi dejavni, asertivni, pozitivni in celostni drži pri 

oblikovanju podpor otrokom – pri tem imamo v mislih predvsem odnose in vzgojo 

doma, sledenje staršev dogovorjenim ciljem v šoli in vključevanje podpor v drugih 

institucijah. V naši AR sta to bila v večini primerov pedopsihiatrija in ZRSŠ. Na 

podoben način bi lahko definirali tudi držo in sodelovanje z razredničarkami – ključna 

je njihova podporna in dejavna vloga. Pri sodelovanju s pedopsihiatrijo je bilo ključno, 

koliko in kako so postopek definirali in oblikovali starši (koliko so dopuščali in želeli 

sodelovanje s šolo). V študijah primerov se je pri večini učencev (pri 9 od 12) izkazalo, 

da je timsko sodelovanje prispevalo k učinkovitemu reševanju težav v socialnih 
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spretnostih, pri 3 učencih pa je izid pokazal, da šola ni imela sodelovalnega partnerja, 

kar ni podpiralo napredka v socialnem razvoju. Zanimiv je podatek, da je v enem izmed 

teh treh primerov rejnica pripomogla k učnemu napredku otroka, saj ga je vsakodnevno 

učila in pripravljala na teste, k socialnemu napredku pa ne, ker je menila, da to ni 

potrebno. Če bi svoj trud namenila tudi socialnemu področju, bi bil celostni uspeh otroka 

boljši. 

 

POVEZAVA EMPIRIČNIH IZSLEDKOV S TEORETIČNIMI SPOZNANJI 

Teoretična spoznanja sem uporabljala v celotni AR, pri delu z učenci, starši in strokovnimi 

delavci. V nadaljevanju povzemam področja, na katerih so mi teoretične ugotovitve pomagale 

poglobljeno razumeti, kaj se dogaja z otrokom, kakšno je njegovo družinsko ozadje in kako 

lahko najbolje timsko spodbujamo njegove socialne spretnosti. 

Najprej izpostavljam ključne ugotovitve o družinah učencev, ki so bili vključeni v AR. 

Nekatere značilnosti družin se bodo pojavljale še v nadaljevanju, saj je družina neločljivo 

povezana z vrtcem, šolo, inkluzivno naravnanostjo šol, socialnim in čustvenim razvojem otroka 

itd. 

 Pri starših, ki so prispevali k pozitivnimi izidom v socialnih spretnostih otrok, sem 

opazila dobro sprejemanje OPP, kar F. Walsh (2008) poimenuje rezilientnost oziroma 

koncept prožnosti in življenjske odpornosti. Pri učencu 1 so se starši zelo hitro in dobro 

prilagodili temu, da otrok vedenjsko izstopa, potrebuje pedopsihiatrično pomoč, redno 

uživanje zdravil v šoli in spremembo vzgojno-izobraževalnega programa. Za družino z 

bolj zapletenimi razmerami bi takšno sosledje dogodkov bilo prezahtevno (na primer v 

družini učenca 2, v kateri so bile poleg težkih socialnih razmer prisotne še težave z 

alkoholom).  

 Večina družin iz AR je imela številne probleme, na primer težke socialne razmere, 

brezposelnost, alkoholizem, LMDR pri starših OPP itd. Pri delu s temi družinami smo 

upoštevali, da so zaradi teh razmer družinski člani »ranljivi« (De Vries in Bouwkamp, 

2002; Feetham in Deatrick, 2002), kar pomeni, da je treba razumeti njihovo specifično 

življenjsko situacijo in kljub temu poiskati vire moči.  

 V šolskih timih smo staršem svetovali, kako naj otroke čim bolj spodbujajo na umirjen, 

a hkrati dosleden način in kako naj prožno krmarijo med enakopravnostjo in nadzorom 

(Benjamin, Rothweiler in Critchfield, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Želeli smo 

jim pokazati, da lahko nadzorujejo dogodke in vplivajo nanje (Maddi, 2002, v Walsh, 
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2016). To je bilo zelo zahtevno, saj so pogosto bili nemočni in vdani v usodo (na primer 

mati učenke 9). Nekateri so sodelovanje obljubili, a tega niso mogli izpolniti (na primer 

oče učenca 2). Eden od razlogov je bila tudi preobremenjenost s službo (na primer pri 

starših učenca 10) podobno kot v raziskavi Campbella Clarka (2000).  

 Nekateri učenci so živeli v razširjeni ali ločeni družini, vendar postmodernih značilnosti 

(Švab, 2010), da bi v družinah živeli tudi prijatelji ali sostanovalci, nismo zaznali. Za 

učence, ki so živeli v razširjeni družini, je bilo pomembno, da so razločili, kdo je v 

družini oče, mama, stric, brat itd. 

 V šolskih timih smo se trudili, da bi družinam prisluhnili in z njimi oblikovali skupen 

dialog (Turnšek idr., 2016). Kljub zahtevnosti smo vzdržali negotovost soustvarjanja in 

oblikovali izviren projekt pomoči za vsako družino (Čačinovič Vogrinčič, 2006, v 

Kodele in Mešl, 2016) v okviru IP, pogosto tudi z vključevanjem CSD in 

pedopsihiatrije. Komunikacijo in pristope smo prilagodili tudi temu, da so nekateri starši 

bili sami osebe z LMDR. Potrebovali so multigeneracijske podporne oblike pomoči 

(Lochs, 2016), kar pomeni, da smo najprej svetovali staršem in podajali vzgojne 

smernice, nato pa spodbujali otroke k napredku v socialnem razvoju. Van Loon, M. O. 

Van De Ven, K. T. Van Doesum, Hosman in C. L. Witeman (2015) menijo, da je v 

družinah, kjer imajo starši sami duševne težave, potrebno več posredovanja, kar lahko 

potrdim. 

 K. Lena (2016) je ugotovila, da je lahko družina zaradi vključitve CSD preobremenjena 

in postane zelo zaprt družinski sistem. V AR se je to izrazilo pri učencu 2, saj so 

strokovne delavke CSD za otroka iskale primerno rejniško družino. Starši so postali še 

bolj negotovi in nedosledni, otrok pa je razvil zelo uporniško in agresivno vedenje. 

 Podatkov o vlogi sorojenk in sorojencev v zajetih družinah ni bilo veliko, le pri učenki 

8 je mama omenila, da hčerki pri učenju pomaga sestra. Podatek potrjuje ugotovitve S. 

Gruden (2004), da sorojenci OPP prevzemajo del starševske skrbi nase. 

 Družine so praviloma pokazale veliko mero obremenjenosti zaradi skrbi za OPP, kar 

kažejo tudi številne druge kvalitativne raziskave (na primer Skerlep, 2016; Seršen, 

2017). Opažali smo, da so se vsi starši soočali z občutki bolečine, strahu, groze in/ali 

osamljenosti, kot je navedla P. Restoux (2010). 

 V šolskih timih smo spodbujali močna področja tako staršev kot otrok. V prvi vrsti smo 

jim nudili dovolj informacij o značilnostih primanjkljajev otrok, prisluhnili smo 

njihovim potrebam v družini (na primer pomagali s šolskim skladom pri plačilu 
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položnice za delovne zvezke) in opisu njihovega življenjskega položaja. Pri tem so bila 

bistvena naša pozitivna stališča, da smo brez predsodkov spodbujali oblikovanje 

skupnih ciljev. Manj uspešni smo bili takrat, ko družina ni imela možnosti, da bi 

izboljšala kakovost življenja. Tak primer sta učenka 9 in njena mama, ki sta, podobno 

kot pri številnih družinah z OPP iz raziskave M. Schmidt Krajnc in K. Seršen (2017), 

imeli odpor do šole, živeli sta doma in brez podpore sorodnikov, prijateljev in sosedov. 

Na domu so ju obiskale podporne službe (CSD), vendar niso imele zadosti pooblastil v 

dani situaciji, da bi lahko rešile problem. Mama je vedno znova obljubila, da bo hčerko 

poslala v šolo, a se to ni zgodilo.  

 Zeanah in P. D. Zeanah (2018) ocenjujeta, da so težave otrok povezane z zgodnjimi 

navezanostmi med starši in otrokom, kar v veliki meri sovpada s primerom pri učenki 

9; v zgodnjem otroštvu je živela pri teti in navezanosti z mamo ni vzpostavila. 

 Upoštevam ugotovitve drugih avtorjev, na primer Prangenberga (2002), ki meni, da na 

končni izid, kako otrok funkcionira, vpliva več dejavnikov (na primer tudi bivanjski 

življenjski pogoji, skrb za otroka, duševna kompetenca staršev) oziroma dejstvo, kako 

otrok nanje odreagira, to pa je odvisno od njegove dedne zasnove in od programov 

pomoči in podpore, ki jih je imel možnost dobivati. Na primer učenka 5, ki je v primarni 

družini doživljala travme in zlorabe, v rejniški družini kljub težavam ni kazala toliko 

težav, kot so socialne službe predvidele in nanje opozorile. Na težave se je odzvala z 

močno mero življenjske prožnosti in odpornosti. 

 Številne starše smo usmerjali na dodatne preglede otrok z namenom dopolnjevanja 

diagnostike in opredeljevanja, na podlagi katerih bi jih lažje spodbujali k celostnemu 

razvoju. Ugotavljam, da naša AR potrjuje izide drugih raziskav, na primer ugotovitev 

raziskave B. Globačnik (2012), da bi bili najustreznejši že zgodnja podpora ter pomoč 

družini in otroku, ki bi se potem nadaljevali v vrtcu. Ocenjujem, da bi na ta način v šoli 

hitreje in učinkoviteje spodbujali otroka k napredku v socialnem razvoju.  

 Po pregledu strokovnih dokumentacij učencev, vključenih v AR, dodajam, da je pri 

večini učencev na prehodu bodisi iz vrtca v šolo bodisi iz redne šole v OŠPP bila 

podpora staršem in otroku skupna naloga obeh vključenih institucij. Svetovalne službe, 

učitelji in starši so vzpostavili komunikacijo, ki je omogočala staršem dovolj informacij 

ob vpisu, šoli pa dovolj podatkov za začetno delo z otrokom. Tako lahko imajo 

individualizirani programi priloge o dodatnih informacijah o otroku, na primer v obliki 

zdravniškega izvida, poročila CSD ali zapisa pogovora s starši. Takšne oblike 
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sodelovalnega dela v korist otroka so v prehodnih obdobjih izrednega pomena. Na to 

med drugim kaže raziskava L. L. McIntyre in L. W. Welchons (2017), ki prikazuje, 

kako lahko z uspešnim prehodom dolgoročno vplivamo na boljše socialno dozorevanje 

otroka.  

 V času zaključevanja doktorske disertacije se postopoma začenja uveljavljati ZOPOPP, 

ki bo otrokom omogočil zgodnejše in multidisciplinarne oblike pomoči bližje domu 

družine. 

V šoli je ključen šolski uspeh, a vzgojnim in socialnim spodbudam moramo dajati dovolj 

prostora in časa. Pri tem potrebujemo sodelovanje staršev, učencev in strokovne skupine otroka. 

 Učenci in starši, ki so bili vključeni v AR, so si zelo prizadevali za dober učni uspeh. 

Ugotovitev se sklada s teoretičnimi predpostavkami Flerea (1999) in M. Ule (2008), ki 

pravita, da šola opredeljuje možnosti v svetu dela. Rejnica učenca 6 je toliko poudarjala 

učni uspeh, da je spregledala vzgojne spodbude za umirjanje vedenja. Večina staršev je 

učni napredek otroka lažje ocenilo kot otrokove socialne spretnosti, saj so ocene od 4. 

razreda naprej številčne.  

 V skupini AC so vsi trije učenci razred zaključili negativno. Za učence je to bilo zelo 

stresno, saj so se ves čas trudili po svojih močeh. Po interpretaciji rezultatov so bili 

razlogi za neuspeh v šibkih delovnih navadah učencev, primanjkljaju v učinkovitih 

učnih in vzgojnih spodbudah doma in velikih učnih težavah učencev. Na otroke so 

vplivale tudi druge stiske, na primer odnosi med starši, revščina, neurejene bivanjske 

razmere, duševne težave staršev. Učenka 12 je na primer povedala, da doma popazi tudi 

na mlajše otroke in opravi razna hišna dela. Del skrbi in odgovornosti je prevzemala 

nase (Restoux, 2010). Učenec 11 je menil, da je njegov stric njegov oče, saj je stric 

prevzel določeno skrb zanj, oče pa ni bil dovolj prisoten doma. Učenec 10 je bil doma 

osamljen, zato je v šoli ves čas iskal pozornost, a žal z motečim vedenjem.  

 V skupini AB je izstopala učenka 9, saj je mama odnehala komunicirati s šolo. Podobne 

težave in dejavnike tveganja za neuspeh so opisali tudi drugi avtorji, na primer K. 

Bodvin, K. Verschueren in E. Struyf (2018). Po smernicah Weber in Z. Stoneman 

(1986) smo starše ves čas vabili v šolo, vendar pri vseh nismo dosegli odziva.  

 Po predlogih avtorjev, na primer E. E. B. Gillespie in E. P. Turnbull (1983), smo v 

individualizirane programe po njihovih zmožnostih vključevali otroke. Tudi timske 

pogovore s starši smo organizirali tako, da so se sestanka udeležili z otroki. 
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Inkluzivna miselnost ne pomeni le vključevanja OPP v redne osnovne šole, ampak 

vključevanje vsakega posameznika, ne glede na njegove posebnosti. 

 V vseh treh skupinah otrok, ki so bili vključeni v AR, so bili otroci z naslednjimi 

opredelitvami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, dolgotrajno bolni otroci (otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali 

brez nje), otroci s ČVM ter otroci z avtističnimi motnjami. Pri vseh smo zaznavali 

zaostanek v socialnem razvoju. Izvedene analize nazorno pokažejo, da je treba učence 

in njihov razvoj podrobno in tankočutno opazovati ter hkrati v sodelovanje vključiti 

otrokov celotni socialni kontekst. Tako zmoremo opaziti napredovanje vključenih in 

spremembe, ki jih dosegajo. Posebne značilnosti otrok smo obravnavali le toliko, 

kolikor nam je to pomagalo pri prilagoditvah in uporabljenih pristopih. 

 Po smernicah M. Kavkler, A. C. Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in Viola 

(2008) smo upoštevali, da so vsi vključeni v raziskavo udeleženi po svojih zmožnostih. 

Nismo bili pozorni le na PP otrok, temveč na celotno situacijo družine. Otroke smo 

obravnavali enakopravno, ne glede na to, ali so živeli pri bioloških starših ali rejnikih, 

ali so bili slovenskega rodu idr. Delovali smo torej z inkluzivno miselnostjo, saj bi sicer 

tudi znotraj OŠPPNIS učenci z različnimi potrebami ali značilnostmi lahko bili 

izključeni. V. R. Kiswarday (2014) meni, da sodobni družbeni trendi dajejo dovolj 

priložnosti za nediskriminatornost in vključevalnost, in v našem primeru lahko to 

potrdim. 

 

Pri vključenih učencih je bilo razvidno, da so bili zanje zelo pomembni odnosi z vrstniki.  

 V skupini AC, ki je delovala v podružnici, so učenci izražali veliko mero medsebojne 

solidarnosti in povezanosti. Učenka 12 je povedala: »Držimo skupaj.«  

 V skupini AB so se deklice dobro razumele, učenka 5 je povedala, »da jih sprejema kot 

sestre«. Želja po dobrih medsebojnih odnosih je bila dobra motivacija za uspešno 

premagovanje konfliktov.  

 Skupina AA, najmlajša skupina, se je na zaznavanje medsebojnih odnosov šele 

navajala. S. Lynch in C. Simpson (2010) sta ugotovili, da se vrstniki pri igri naučijo 

komunikacije, igre vlog, sodelovanja, socialnih interakcij in empatije. V skupini AA 

sem največkrat kot pristop uporabila ravno igro, kar se je pokazalo kot učinkovita 

metoda.  
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 Po smernicah S. Borovnik (2013) sem pri vseh skupinah opazovala, ali vrstniški odnosi 

omogočajo dobro počutje, saj bi morebitno zbadanje ali posmehovanje lahko povzročilo 

odpor do vključevanja v skupino. Učenko 9, ki v šolo pogosto ni prihajala, so učenci 

sprejemali in so je bili veseli, kadar je prišla. Menim pa, da se je ona sama kljub temu 

počutila tako drugačno, da se v skupino ni mogla vživeti. Kljub temu da so sošolke bile 

do nje prijazne in jo spodbujale k pogovoru, se je od njih najraje oddaljila in se 

sprehajala sama po hodnikih. Poglobljena študija primera te deklice kaže na 

kompleksnost težav oziroma na mnoštvo dejavnikov, ki k takšnemu rezultatu 

prispevajo. 

Pri učencih z LMDR je pogosto zaradi šibkega razumevanja okolja prisoten tudi 

primanjkljaj v socialni kogniciji, zavzemanju perspektive drugega in organizaciji mentalnih 

skript, ki so po A. Kobolt (2009) sestavine socialnih kompetenc.  

 Učenci z LMDR in drugimi pridruženimi motnjami imajo šibko socialno ozaveščenost, 

ki je po Golemanu (2010) osnova za socialne spretnosti. Njihova sposobnost 

samoregulacije in samoučinkovitosti, ki je sposobnost, da obdržimo določeno kakovost 

ravnanja (Rozman, 1999), je šibka. Če imajo ob LMDR pridružene še druge motnje ali 

težave, so te sposobnosti še šibkejše.  

 Po Beauchampu in Andersonu (2010) je končni rezultat socialnega funkcioniranja 

odvisen od nevroloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, neustrezno socialno 

funkcioniranje pa je povezano z večjim tveganjem za nasilje, seksualne deviacije, 

zlorabo alkohola in drugih drog, vedenjske motnje, kriminalna dejanja v adolescenci in 

odraslosti itd. Opisane značilnosti težav, ki jih imajo otroci z LMDR na socialnem 

področju, dajejo strokovnjakom v OŠPPNIS izziv, da se poglobljeno posvečamo 

socialnemu učenju vsakega učenca. 

 Raziskava T. Heiman in M. Margalit (1998) je podala iztočnico za lažje razumevanje 

učenke 9. Avtorici (prav tam) pojasnjujeta, da imajo otroci z motnjami v duševnem 

razvoju večje tveganje, da se pri njih pojavi depresija, osamljenost ali težavna 

osamljenost. Pri učenki 9 smo v strokovni skupini opažali, da ima deklica duševne stiske 

in bi morala obiskati pediatra in pedopsihiatra, vendar situacije nismo mogli spremeniti 

zaradi neodzivnosti matere. Tudi pri drugih učencih smo uvideli, da je treba diagnostiko 

duševnih motenj razširiti, kot to pojasnjujejo tudi B. Ratcliffe, M. Wong, Dossetor in S. 

Hayes (2015), ki so ugotovili pogosto pridruženost LMDR, MAS, nižjih intelektualnih 
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spodobnosti in primanjkljajev v socialnih spretnostih. Omenjeni avtorji so opozorili tudi 

na možno pridruženost anksioznosti in strahov, kar je zelo verjetno pri učenki 9. 

 Greydanus in H. Pratt (2015) sta opisali, da učenci z LMDR lahko postanejo v življenju 

dokaj samostojni, vendar imajo zaostanek na več področjih razvoja, ki se kažejo v 

znižanih intelektualnih, socialnih in prilagoditvenih sposobnostih. Te značilnosti sem 

opazila pri vseh vključenih učencih v raziskavo. Spoznala sem, da te otroke lahko 

prehitro ocenimo, da se lahko znajdejo v novi situaciji, saj nimajo gibalnih ali drugih 

senzornih primanjkljajev (na primer slepota, gluhota). V poglobljenem opažanju in 

spremljanju teh otrok skozi celo šolsko leto sem ugotovila, da razvojni zaostanki 

povzročajo težave v čustveni samoregulaciji in zato lahko hitreje zapadejo pod vpliv 

vrstnikov z delinkventnimi nagnjenji. Izpostavim učenca 6, pri katerem so se opisane 

značilnosti najbolj izrazile. Deček je pogostokrat opazoval agresivne ali izstopajoče 

učence in od njih dobival zamisli za svoje ravnanje. Zelo jim je zaupal in jih je rad 

posnemal ali se držal njihovih nasvetov. 

Različni avtorji poudarjajo učinkovitost različnih pristopov za spodbujanje socialnih 

spretnosti, nekateri pristope združijo v tako imenovani socialni trening.  

 Menim, da bi program, ki sem ga izvajala med AR, lahko tako poimenovala, saj sem 

v izvedenem procesu delovala strukturirano, vsebine prilagodila značilnostim 

učencev, upoštevala osnovne stopnje razvoja skupine (spoznavanje, temeljni 

razvojni koraki, zaključevanje procesa) in pravice vseh sodelujočih do dejavnosti in 

udeležbe (podobno kot v primeru socialnega učenja po Nirje, 1969, v 

Vaicekauskiene, 2008). AR sem izvedla skozi jasno strukturo in vanjo zajela 12 

študij primerov (12 učencev/učenk), ki so bili razdeljeni v tri različne starostne 

skupine. Upoštevala sem stopnjo čustvenega in socialnega razvoja otrok v njihovem 

socialnem kontekstu (Lešnik, 1974; Ule, 2008; Settersten, 2015; Horvat, 2003). 

Velik poudarek sem dajala njihovemu počutju in čustvovanju. Prisluhnila sem 

njihovi pripovedi, kako se počutijo, in opazovala njihovo neverbalno komunikacijo. 

Poskušala sem interpretirati, katere stimulusne situacije (Milivojević, 2008) pri 

učencih sprožijo določene čustvene reakcije, saj sem jih na ta način lažje vključevala 

v različne socialne igre, s katerimi sem spodbujala socialne spretnosti.  

 Pri čustvenem razvoju ima veliko vlogo primarno okolje (Vec, 1998, v Vec, 2009), 

zato sem pri vsakem učencu sodelovala s starši, skupaj z drugimi strokovnjaki v šoli 

sem spodbujala čim bolj uravnoteženo in čustveno stabilno vzgojo doma. 
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 Pri SOU sem po smernicah E. Esgin Gunder, P. Piştav Akmeşe in A. Mutlu (2012) 

upoštevala družinsko ozadje učencev. Kolikor je bilo mogoče, sem s starši sodelovala 

osebno, sicer pa telefonsko ali pisno prek učencev. Starše in učence sem spodbujala, 

naj vaje socialnega učenja urijo tudi doma. Pri tem so bili pomembni akterji tudi 

drugi učitelji, še posebej razredničarke.  

 Vključevanje učiteljev v socialno učenje je poudarila tudi H. M. H. Sigstad (2018), 

saj je ugotovila, da učitelji lahko s pohvalami in pozitivnim psihosocialnim vzdušjem 

spodbujajo prijateljske odnose med vrstniki. Koliko časa lahko učitelji namenijo tem 

temam, pa je odvisno tudi od vodstva šole. Vodstvo šole je pričujočo AR podpiralo 

tako pri dejavnosti SOU kot tudi pri vseh ostalih predmetih v šoli tako, da je reševanje 

problemov med vrstniki vedno imelo prednost.  

 Po smernicah K. L. Bierman (2004) smo se vsi v šoli trudili, da bi otrokom omogočili 

socialno oporo, zato smo zanje organizirali tudi neformalna druženja, na primer 

kostanjev piknik. Poskušali smo oblikovati prijateljsko in toplo okolje, prijateljsko 

komunikacijo in izražanje pozitivnih čustev. Prezrli smo majhne kršitve in se 

vzdržali nepotrebnih prepovedi, po drugi strani pa smo dosledno ozaveščali posledice 

napačnih izbir vedenja. Kot svetuje P. Sims (2004), smo prek samega odnosa z 

učenci poskušali zviševati njihov občutek lastne vrednosti. 

Pri SOU sem uporabljala različne pristope, ki jih avtorji za socialno učenje priporočajo za 

raznolike skupine (na primer za otroke, ki jih vrstniki zavračajo). Najbolj pa sem izhajala iz 

raziskav avtorjev, ki so izvajali socialne treninge z otroki s posebnimi potrebami, še posebej z 

otroki z LMDR, otroki z MAS in ADHD.  

 Na tem mestu izpostavljam dve raziskavi. Prva je raziskava Fagota, Salle – 

Collemichea, Poinsa in Naudina (2016), v kateri sem pridobila napotek, da se otroci z 

vključevanjem iger vlog v socialni trening zelo sprostijo in začnejo izražati svoje težave. 

Druga je raziskava A. Kobolt, J. Sitar Cvetko in A. Stare (2008), v kateri sem spoznala, 

kako velik učinek lahko ima gledališka igra pri delu z ranljivimi skupinami mladih.  

 V SOU sem pogosto vključevala socialne igre, dramske igre, lutkovne nastope ipd. Kot 

gradnjo socialnega prostora sem vnašala tudi elemente cirkuške pedagogike (Debenjak, 

2016). Izkazalo se je, da so se učenci med temi dejavnostmi resnično povezali in 

vzpostavljali drugačne interakcije kot v učilnici. Še posebej izpostavljam lutkovni 

pristop, ki sem ga najpogosteje uporabila v skupini AC. Kot je opisala H. Ivon (2004), 

sem lahko opazovala, kako so učenci doživljaje iz svojega vsakdanjega življenja vnašali 
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v lutkarske predstave. Premagovali so stres, tremo in strah pred neuspehom ter 

obvladovali čustva. Učenec 10, za katerega smo vsi vključeni v raziskavo ocenili, da ni 

dosegel zadostnih pozitivnih sprememb v socialnih spretnostih, je v lutkarskih nastopih 

najbolje odigral vlogo ter pomagal soigralcem, kadar so bili v zadregi. Ta njegov uspeh 

smo opazili vsi, vendar ni prišlo do zadostnega transfera teh spretnosti v vsakdanje 

življenje. Učenec 11 se je s pomočjo lutkarskih uspehov lažje govorno izražal in postajal 

samozavestnejši. Učenka 12 je bila vesela, da si je katero izmed lutk lahko odnesla 

domov, saj se je z njimi pogosto identificirala in postala zelo čustvena. Tudi C. P. Cook 

- Cottone, L. Anderson in L. Kane (2014) menijo, da lahko lutka pomaga pri izražanju 

otrokovega sveta, in sicer med svetovalnim pogovorom. Tudi to sem učinkovito 

uporabila v praksi. 

 

Številne raziskave, na primer T. Lajmsner in A. Okorn (2015) in A. Jularić (2018), kažejo 

na učinkovitost socialnih treningov za otroke z LMDR in pridruženimi motnjami. A. Jularić 

(2018) je rezultate raziskave merila z vprašalniki, vendar je ugotovila, da jih nekateri starši niso 

razumeli. V AR pričujoče disertacije ravno zaradi teh ugotovitev nisem uporabljala 

vprašalnikov, ampak sem se z vsemi vključenimi v raziskavo pogovarjala in rezultate 

kvalitativno interpretirala. Zaradi osebne sovpletenosti kot izvajalke programa SOU sem 

zapisala tudi svoje mnenje in refleksije, da se lahko razloči subjektivni vpliv na rezultate. Za 

prihodnje podobne raziskave predlagam, da se ob izvajalcu programa SOU pridruži še 

neodvisni opazovalec programa, da se objektivnost poveča. Kot dobra lastnost izvedenega 

programa SOU se je pokazalo trajanje programa skozi celo šolsko leto in uspešno timsko 

sodelovanje znotraj in zunaj šole, kar je smiselno uporabiti v drugih podobnih programih. 

V nadaljevanju v strnjeni obliki predstavljam smernice za podobne programe SOU v rednih 

in tudi specialnih šolah. 
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SMERNICE ZA PROGRAME SOCIALNEGA UČENJA V ŠOLAH 

 V OŠPPNIS je SOU na predmetniku od 1. do 6. razreda, vendar je po učnem načrtu 

treba skrbeti za socialno učenje v vseh razredih šolanja. Svetovalni delavci in razredniki 

naj za vsakega otroka v IP oblikujejo cilje in dejavnosti, kako bodo spodbujali socialne 

spretnosti. Aktualne tematike so lahko del razrednih ur, svetovalnih pogovorov, 

individualnih ur z učitelji, lahko pa so del vsakega učnega predmeta, še posebej vzgojnih 

predmetov (na primer likovna umetnost, glasbena umetnost, športna vzgoja) in različnih 

krožkov (na primer lutkarski krožek, dramski krožek).  

 V rednih OŠ imajo nekateri učenci dodatno strokovno pomoč (DSP), ki je namenjena 

spodbujanju socialnih spretnosti. Te ure naj bodo v pretežni meri namenjene vajam 

socialnega treninga in manj učni snovi. Pri vseh učencih naj se tematike socialnih 

spretnosti vključujejo v razredne ure in druge učne predmete, še posebej vzgojne, pa 

tudi v krožke, kot sem opisala pri OŠPPNIS. Treba se je zavedati, da učiteljev čas, ki ga 

bo namenil reševanju problemov, ne bo imel slabih posledic pri doseganju učnih ciljev. 

Poleg tega lahko učitelj učno temo pogosto poveže s socialnim učenjem, na primer 

življenjepis določenega pisatelja pri slovenskem jeziku lahko postane iztočnica za 

pogovor o tem, katere vrednote določajo življenjsko pot vsakega posameznika, kako na 

to vpliva družina ipd. 

 Tako OŠPP kot redne OŠ lahko v času šol v naravi ali pri drugih oblikah dejavnosti 

zunaj šolskega okolja otroke spodbujajo k pristnejšim socialnim stikom in medsebojni 

pomoči. 

 Učitelji in razredniki naj tematike socialnega učenja vključujejo celo šolsko leto, nato 

pa o napredkih in nenapredkih učencev poročajo razrednikom, ki bodo učence prevzeli 

naslednje šolsko leto, da bodo s cilji nadaljevali. 

 Cilji socialnega učenja naj bodo sporočeni staršem in celemu šolskemu timu, da bodo 

socialne delavnice ali svetovalni pogovori postali učinkovitejši. 

 Učenci naj bodo aktivni in soudeleženi v celotnem procesu socialnega učenja; naj 

povedo, kaj potrebujejo, kaj menijo o sebi in kako vidijo druge. Starejši učenci lahko 

sami predlagajo aktivnosti za boljše prijateljske odnose, pripravijo kratek prispevek za 

razred ali v knjižnici poiščejo literaturo. Vsekakor naj učitelji upoštevajo starost in 

sposobnosti učencev, da lahko delavnice socialnega učenja primerno prilagodijo. Če 

potrebujejo pri tem pomoč, naj se obrnejo na svetovalno službo šole ali na druge 
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ustanove, ki se specifično ukvarjajo s problematiko, na primer na svetovalne centre ali 

centre za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. 

 Učitelji in svetovalni delavci naj si priprave in izvedbe delavnic socialnega učenja 

zabeležijo, da jih bodo lahko reflektirali in evalvirali. Vodstvo šole naj jim bo pri tem v 

oporo, saj bodo učenci ob učinkovitih socialnih treningih v življenju veliko bolj uspešni, 

kot pa bi bili le ob spodbujanju doseganja učnih ciljev. 

 Socialno učenje je in bo prisotno v vseh šolah. Razlike bodo nastale le v tem, koliko 

časa, prostora in volje bomo namenili načrtnim, poglobljenim in strukturiranim oblikam 

socialnega učenja. Strokovni delavci lahko s pomočjo pričujoče disertacije pridobijo 

obsežen seznam uporabnih virov in ideje za svoje izvedbe procesov socialnega učenja.  
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