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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava značilnosti  sodelovanja učiteljev in staršev dolgotrajno bolnih 
otrok ter kako to sodelovanje krepi otrokovo socialno povezanost in vključenost v razred. 
Zanimalo me je tudi, na kakšen način dolgotrajno bolni mladostniki zaznavajo podporo in 
pomoč šolskih delavcev in vrstnikov. 

V teoretičnem delu je najprej predstavljena dolgotrajna bolezen pri otroku in obdobje 
mladostništva ter značilnosti mladostnika z dolgotrajno boleznijo. V nadaljevanju je 
predstavljen pomen šole za otroka oziroma mladostnika s posebnimi potrebami ter vloga staršev 
v šolskem prostoru. Opisana je tudi naloga razrednika oziroma učitelja dolgotrajno bolnega 
mladostnika in vloga in pomen  sošolcev takega mladostnika. Opisane so tudi vloge ostalih, 
ključnih šolskih delavcev, podrobneje je pa opisano tudi delo strokovnega tima. V teoretičnem 
delu sem najbolj želela osvetliti značilnosti  inkluzije oziroma socialne integracije otrok s 
posebnimi potrebami v šolskem prostoru in pri tem sodelovanje staršev in razrednikov ter druge 
oblike sodelovanja. Izpostavila sem tudi   najpogostejše prilagoditve dolgotrajno bolnih otrok 
in  delo bolnišnične šole.  

V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo, v katero so bili vključeni trije otroci z 
različno dolgotrajno boleznijo, njihovi starši in razredniki. Rezultati so pokazali skladne 
poglede udeležencev na sodelovanje med starši in učitelji razredniki. Sodelovanje med njimi  
je pogosto in zelo uspešno in je v podporo otroku tako na učnem kot socialnem področju. 
Ugotovitve raziskave prinašajo večjo razvidnost značilnosti sodelovanja na raziskovanem 
področju, posebej z vidika staršev in tudi dolgotrajno bolnih otrok. Spremembe sodelovanja bi 
v prihodnosti lahko še bolj krepile partnerstvo ter participacijo staršev, še posebej pa tudi otrok 
z dolgotrajno boleznijo.  

 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje, razrednik, starš, dolgotrajno bolan otrok, inkluzija 
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ABSTRACT 

This master's thesis discusses the quality of the collaboration between teachers and parents of 
chronically ill children. It also explores how this collaboration contributes to and strengthens 
a child’s inclusion in society, focussing on the classroom environment. I was interested in the 
various ways chronically ill young adults perceive their friends and school social worker’s 
help and support. 

The theoretical part of the thesis presents the features of chronic illness in children, the period 
of adolescence, and the characteristics of young adults with chronic illness. The next part 
centres on the importance of school in the lives of children and young adults with special 
needs, as well the role of parents in the school environment. It discusses the role of the class 
teacher, other teachers, and classmates in the school life of a child or young adult with chronic 
illness. Additionally, it describes the role of other key school workers, concentrating on the 
work of the entire team of professionals dealing with these children. The focus of this part of 
the paper is on elucidating the concept of inclusion. In other words, the focal point is social 
integration of children with special needs in the school environment and the role various ways 
of collaboration between parents and class teachers has in this process. In addition, there is a 
short description of hospital schools and the most common adjustments of chronically ill 
children.  

Foreign and native research has shown collaboration between parents and class teachers of 
“healthy” children is adequate, which is why I wanted to explore how this type of collaboration 
is perceived by chronically ill young adults, their parents, and class teachers. The results show 
they collaborate often and successfully. These findings are significant as they look for possible 
necessary changes to this collaboration in ways that would strengthen the partnership and 
participation between parents and chronically ill children.  

 

KEY WORDS: collaboration, class teacher, parent, chronically ill child, inclusion 
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I. UVOD 
 

»Šola je pomemben prostor, kjer se otrok uveljavlja in potrjuje, kjer ima priložnosti krepiti 
svojo samozavest in izboljševati svojo samopodobo, kjer osebnostno raste in se oblikuje.« 
(Bečan, 2012, str. 15) V preteklosti je bil za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ločen program: imeli smo posebne šole, veliko otrok pa je bivalo v zavodih. Danes 
pa je posledično, z novo integrativno kulturo, ki je prinesla nova izhodišča in kriterije, da je 
treba otroke s posebnimi potrebami v največji možni meri vključevati v redne pogoje vzgoje in 
izobraževanja, število otrok v specializirane šole in zavode občutno zmanjšalo (Opara, 2009). 

Uspešno sodelovanje staršev in učiteljev dolgotrajno bolnih otrok prispeva k boljši in hitrejši 
vključitvi dolgotrajno bolnega otroka v razredno skupnost (Kalin, 2009; Bečan, 2012). 
Sodelovanje staršev in učiteljev je še toliko bolj ključno, kadar gre za otroka s posebnimi 
potrebami oziroma dolgotrajno bolnega mladostnika, ki se v obdobju adolescence in odraščanja 
sooča s telesnimi in psihičnimi spremembami. M. Pušnik, B. Žarkovič Adlešič in C. Bizjak 
(2002) poudarijo, da je treba starše spoštovati in jih obravnavati kot posameznike, ki imajo 
veliko potrebnih informacij, ki jih šola nujno potrebuje, da dela otroku v korist. Sodelovanje 
med starši in šolo pomeni tudi skupno odgovornost za doseganje ciljev, ki jih želijo uresničiti 
za potrebe mladostnika s posebnimi potrebami (prav tam). Za uspešno sodelovanje in 
posledično uspešno vključitev dolgotrajno bolnega mladostnika v razredno skupnost mora 
odnos med starši in učitelji oziroma razredniki temeljiti na zaupanju, spoštovanju in empatiji 
drug do drugega. Starši otrok s posebnimi potrebami se že na splošno soočajo z veliko stresnimi 
situacijami v družini, zato mora biti razrednik empatičen in njihovo družinsko situacijo 
razumeti ter se jim prilagoditi. Vsi starši si za svojega otroka želijo le najboljše, zato jim pomoč 
in podpora razrednikov še toliko več pomeni. Najpogostejša oblika sodelovanja staršev in 
razrednikov so govorilne ure. Ker so govorilne ure individualne, se učitelj oziroma razrednik 
lahko posveti staršu in njegovim dilemam. Obdobje mladostništva je obdobje velikih fizičnih 
in psihičnih sprememb pri mladostniku. Za dolgotrajno bolnega mladostnika, ki se sooča še z 
omejitvami, ki mu jih bolezen prinese, pa je to obdobje lahko še toliko bolj pestro. Zato je 
ključno, da starši in učitelji oziroma razredniki uspešno sodelujejo in s tem prispevajo k 
mladostnikovemu vključevanju v razredno skupnost in h krepitvi samozavesti.  

To temo sem si izbrala, ker sem bila tudi jaz dolgotrajno bolni otrok. Med študijem socialne 
pedagogike sem prišla do spoznanja, da je sodelovanje staršev in učiteljev zelo pomembno za 
otrokovo počutje in inkluzijo otroka v razredno skupnost. Ugotovila sem, da je sodelovanje 
mojih staršev in učiteljev oziroma razrednikov na osnovni in srednji šoli bilo kar uspešno. Med 
pisanjem magistrskega dela in opravljanjem intervjujev pa sem še ugotovila, da bi bilo lahko 
sodelovanje mojih staršev in razrednikov boljše in pogostejše.  

 

 

 

 



9 

 

II. TEORETIČNI DEL 

 

1 DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI 

 

Skupina dolgotrajno bolnih otrok spada med otroke s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, 2011). Poleg dolgotrajno bolnih otrok so v Zakonu (prav tam) 
opredeljene še naslednje skupine otrok: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vida, 
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci 
z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Da bi se otroka začelo 
usmerjati kot dolgotrajno bolnega, mora zdravnik specialist z določenega področja ugotoviti, 
da bolezen, zdravljenje ali posledice zdravljenja vplivajo na otrokovo funkcioniranje v procesu 
vzgoje in izobraževanja ter na njegovo uspešnost in učinkovitost v šolskem prostoru (Zavrl, 
Bečan, Lešnik Musek, Toplak in Klinc, 2015; Opara, 2009). Opara (2009) še doda, da 
dolgotrajno bolan otrok vseeno zmore z nekaj težavami opravljati vsakodnevne obveznosti. Za 
otroka z dolgotrajno boleznijo je še značilno, da njegova bolezen ne izzveni v treh mesecih 
(Zavrl, idr., 2015). Zaradi dolgotrajne bolezni potrebujejo prilagoditve na različnih področjih 
življenja (prav tam). Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, pulmološke, 
endokrinološke, hematološke, motnje prehranjevanja, nefrološke, revmatološke, psihiatrične in 
nevrološke bolezni (epilepsija), bolezni, kot sta astma in sladkorna bolezen, ter bolezni 
imunskih pomanjkljivosti (Zavrl, idr., 2015; Kesič Dimic, 2010; Tomažič, 2016).  

 

1.1 Značilnosti dolgotrajno bolnih otrok 

 

Dolgotrajno bolni otroci oziroma učenci so lahko zaradi zdravljenja daljši ali krajši čas odsotni 
od pouka. »Ko otrok zboli, se v njegovem življenju vse spremeni,« pravi T. Bečan (2012, str. 
9). Oboleli otrok se mora soočiti z bolečinami, s številnimi pregledi pri zdravnikih, lahko tudi 
z daljšim bivanjem v bolnišnici, daljšo odsotnostjo od pouka, manj časa ima za druženje z 
vrstniki in podobno. Dolgotrajno bolni se počutijo drugačne, največkrat so v šoli socialno 
izključeni, so žalostni, depresivni ter pod velikim stresom (Children with Chronic Illness: 
Dealing with Emotional Problems and Depression, 2015, Chronic childhood illness – managing 
the emotional impact, b. d.). Bolezen lahko pri otroku povzroči občutke anksioznosti, žalost, 
otrok lahko preneha hoditi v šolo, postane depresiven in drugo (Bečan, 2012; Kesič Dimic, 
2010). Otrok se sooča z različnimi čustvi, kar tudi vpliva na njegovo samopodobo.  Ti otroci so 
prav tako na račun svojega zdravja deležni veliko prepovedi, omejitev in odrekanj (Kesič 
Dimic, 2010; Bečan, 2012; Tomažič, 2016; Juul, 2010).  
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1.2 Potrebe dolgotrajno bolnih otrok 
 

Vsi otroci, tako »zdravi« kot »bolni«, imajo enake temeljne potrebe, pri katerih so jim v procesu 
vzgoje in izobraževanje odrasli v podporo, da bi jih otroci lahko zadovoljili. Temeljne potrebe 
"zdravih" otrok so (Juul, 2010, str. 17): 

– potreba po občutenju, da so vredni člani družine, 

– potreba po tem, da je zanje poskrbljeno, 

– potreba, da razvijejo osebno integriteto, samospoštovanje in odgovornost. 

Juul (prav tam) tudi piše, da so temeljne potrebe kronično bolnih otrok enake potrebam drugih 
otrok, a si je za njihovo zadovoljitev potrebno bolj prizadevati. Za zadovoljevanje temeljnih 
potreb so v prvi vrsti odgovorni starši, sledijo pa strokovnjaki z različnih področjih, ki otroka 
spremljajo daljši čas (razredniki, učitelji, svetovalni delavci, zdravniki itn.). Odgovornost 
staršev za zadovoljitev omenjenih potreb je ključna, zato morajo starši začeti z odgovornostjo 
za kakovost interakcije z bolnim otrokom ter s tem otroku omogočiti lažji nadaljnji razvoj. Juul 
(prav tam) staršem dolgotrajno bolnega otroka svetuje, naj ne pozabijo, da je bolezen otroka le 
manjši del njegove osebnosti in obstoja, svetuje pa jim tudi, da otroka ne omejijo na vlogo 
pacienta. Dolgotrajno bolan otrok se že tako ali tako počuti drugačnega, zato je v njegovi vzgoji 
in razvoju potrebno poskrbeti za spodbude. 

 

2 MLADOSTNIŠTVO IN PRILAGAJANJE NA KRONIČNO BOLEZEN  
 

M. Zupančič (2004) piše, da se mladostništvo začne v starosti od deset (pri dekletih) do trinajst 
let (pri dečkih). Juul (2010, str. 24) obdobje mladostništva poimenuje kot pomembno 
življenjsko obdobje vsakega otroka, saj se otrok v tem obdobju »dejavno bori s tem, kar je, in 
za to, da bi bil, kdor je«. M. Zupančič (2004) pravi, da v obdobju mladostništva pri mladostnikih 
prihaja do povečanega čustvenega naboja, mladostniki postanejo občutljivejši, njihova čustva 
postanejo barvitejša in pestrejša, poveča pa se tudi njihova intenzivnost izražanja. Avtorica to 
trditev potrdi s študijo iz leta 1980, v kateri so mladostniki v primerjavi z odraslimi poročali o 
ekstremni intenzivnosti čustev, tako pozitivnih kot negativnih (Larson, Csikszentmihalyi in 
Graef, 1980, v Zupančič, 2004). Obdobje mladostništva je za vsakega mladostnika stresno, še 
posebej pa za mladostnike, ki se zaradi dolgotrajne bolezni »borijo« še z ostalimi 
spremembami. Avtorica K. Kesič Dimic (2010) govori prav o tem, ko  zapiše, da lahko pri 
dolgotrajno bolnih mladostnikih zaradi različnih terapij z zdravili in posegi nastanejo 
spremembe v vedenju, spremenijo se lahko telesni znaki, kar je lahko neprijetno za mladostnika, 
ki se že na splošno spopada s telesnimi spremembami. Doda še, da so mladostniki s posebnimi 
potrebami v rednih izobraževalnih ustanovah osamljeni, socialno izolirani in stigmatizirani, kar 
lahko vpliva na njihovo samozavest, ki se začne oblikovati ravno v obdobju mladostništva. B. 
Božič (2016) še piše, da dolgotrajno bolan mladostnik občuti enaka čustva kot njegovi zdravi 
vrstniki, ima enake želje in interese. Nekateri mladostniki se hitro "sprijaznijo" z boleznijo in 
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omejitvami, ki jih ta bolezen prinese, nekateri mladostniki pa bolezen sprejmejo tudi kot vir 
bolečine, agresije, prikrajšanosti in tesnobe. V zadnjem primeru je pomembno, da tako starši 
doma kot šolski strokovnjaki mladostniku povedo, da so mu vedno na voljo za pogovor in 
pomoč. Ker se dolgotrajno bolni mladostnik že sooča z najbolj pestrim in čustveno nabitim 
obdobjem svojega življenja, je nujno, da se tako starši kot zdravniki z njim o bolezni 
pogovorijo. Mladostniku naj natančno pojasnijo postopek in posledice zdravljenja, povedo naj 
mu, da imajo posluh za njihove stiske, bolečine itn. (prav tam). 

Bolni mladostniki za sprejemanje kronične bolezni potrebujejo čas. Hatherill (2007, v Božič, 
2016) je opisal dejavnike, ki poleg značilnosti bolezni vplivajo na prilagajanje mladostnika na 
kronično bolezen. Med te dejavnike šteje: 

– trajanje bolezni, 
– starost ob začetku bolezni, 
– opaznost bolezni navzven, 
– postopki zdravljenja, 
– mladostnikov temperament, 
– čustveni, kognitivni in socialni razvoj otroka/mladostnika, 
– družina in družinska povezanost, izražanje čustev v družini,  
– podpora vrstnikov. 

 

3 STARŠI DOLGOTRAJNO BONIH OTROK 

 

Poleg otrok stisko doživljajo tudi njihovi starši. Starši so pri dolgotrajni bolezni otrok pogosto 
prizadeti, žalostni, skrbi jih za otrokovo zdravje, obenem pa si želijo da bi njihov otrok kljub 
svoji bolezni ob ustrezni pomoči in podpori lahko smiselno nadaljeval šolanje (Božič, 2016; 
Bečan, 2012). Juul (2010) pravi, da se pri dolgotrajni bolezni otroka vse začne pri starših in 
kako se bodo oni soočili s situacijo. Starši otroka najbolje poznajo in lahko veliko prispevajo 
že s tem, ko strokovnjakom predstavijo celotno zgodbo njihovega otroka, ker je strokovnjaki 
ne vidijo. Tudi avtorice M. Kavkler, A. Clement Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah  
(2008) trdijo podobno in še posebej poudarijo pomen uspešnega sodelovanje s strokovnjaki, 
kajti od staršev strokovnjaki dobijo natančne informacije o otroku in njegovi bolezni. Na ta 
način se bodo lahko v Odločbi za usmerjanje zagotovile in upoštevale prilagoditve in različne 
oblike podpore in pomoči, ki jih otrok potrebuje.  

Starši otroka s posebnimi potrebami morajo spoznati, da je njihov otrok "drugačen". Ko to 
spoznajo, pravi B. Nojič (2006), pogosto postanejo nemočni. A. Mikuš Kos in Slodnjak (2002) 
pravita, da več nenadnih in nepričakovanih dogodkov pri starših povzroči rušilni psihični 
učinek.  K. Kesič Dimic (2010) ta psihični učinek opiše kot življenjsko krizo, ki ima več stopenj 
oziroma faz: v začetni fazi so starši v fazi šoka, zanikanja, stresa in žalovanja za "normalnim" 
otrokom, v drugi fazi starši občutijo krivdo, negotovost, samoobtoževanje, v naslednji fazi 
počasi začnejo sprejemati otrokove posebne potrebe, v zadnji fazi pa se družinsko življenje 
ustali in umiri. Takrat začnejo starši iskati ustrezno vzgojno-izobraževalno ustanovo za otroka 
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ter strokovnjake, ki bi njihovemu otroku lahko pomagali. Starši pa se lahko na otrokovo bolezen 
odzovejo tudi drugače in postanejo pretirano zaščitniški in obremenjeni s samo boleznijo (prav 
tam). 

 

4 ŠOLA IN DOLGOTRAJNO BOLAN OTROK 

Šola za otroka predstavlja prostor, kjer se uveljavlja in potrjuje, kjer krepi svojo samozavest, 
kjer osebnostno raste (Bečan, 2012). Za dolgotrajno bolnega otroka pa šola pomeni neko vez z 
običajnim življenjem in zagotovilo, da kljub bolezni ostaja šolar in ne bolnik (Bečan, b. d.). 
Šola za otroka predstavlja pomemben prostor, zato je tako za zdravega kot dolgotrajno bolnega 
otroka pomembno, da se v njej počuti varnega in sprejetega. T. Bečan (2012) šoli daje še toliko 
večji pomeni, saj meni, da je šola eden od pogojev za neodvisno življenje. To potrdi, ko pravi, 
da lahko dolgotrajno bolnim mladostnikom bolezen predstavlja različne omejitve, ki zožijo 
izbor poklicev, zato je zanje ključnega pomena dobra izobrazba, ki jim bo omogočila lažjo, 
pravo izbiro poklica (prav tam).  M. Galeša (1993, str. 17) pravi, da je vzgojno-izobraževalni 
proces v šoli odvisen le od tega, kakšno vlogo dajemo otroku s posebnimi potrebami, ki »v 
največji meri tudi določa vzgojno-izobraževalni rezultat«, in kakšno vlogo dajemo učitelju, ki 
otroka poučuje (Galeša, 1993, v Vovk Ornik, 2016).  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) so napisana splošna načela vzgoje in 
izobraževanja. Splošna načela vzgoje in izobraževanja so: 
– upoštevanje človekovih pravic in dolžnosti pri vzgoji in izobraževanju, 
– avtonomija, 
– pravičnost v izobraževanju ter  
– kakovost vzgoje in izobraževanja. 

T. Bečan, Klinc in Čuk (2003) pravijo, da je pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami poleg splošnih načel potrebno upoštevati še naslednja načela: 
– načelo integracije, ki velja za sodobno obliko izobraževanja mladostnikov s posebnimi 

potrebami, 

– načelo zagotovitve ustreznih pogojev, 

– načelo enakih možnosti, ki bo zagotavljala otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami v čim večji meri preseči posledice motenj, primanjkljajev ali ovir, 

– načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, ki lahko ključno pripomorejo 
k večji vključenosti svojih otrok, 

– načelo individualiziranega pristopa z individualiziranimi programi, ki upoštevajo 
mladostnikove sposobnosti in primanjkljaje, 

– načelo interdiscipliniranosti, ki zahteva, da v procesu vzgoje in izobraževanja mladostnika 
s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki z različnih področij (šolstvo, 
zdravstvo).  
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N. Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) so leta 2006 izvedli raziskavo, v kateri so preverjali 
stališča razrednikov in sošolcev o socialni integraciji učenca s posebnimi potrebami v razredno 
skupnost. Da je razredna skupnost slabo povezana, jih meni kar 68 %, zaradi tega pa jih tudi 52 
% vprašanih meni, da je zato vključitev učenca s posebnimi potrebami otežena.  

N. Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) so s sociometričnim merjenjem skupinske integracije 
na izbrani šoli ugotovili, da je indeks skupinske integracije zelo nizek (le 16,66), kar je manj 
od polovice povprečnega indeksa za vse šole, ki je 37,17. Rezultati so pokazali, da učenec s 
posebnimi potrebami ni bil izbran niti enkrat, kar pomeni, da ni vključen v razredno skupnost. 

Avtorica M. Bratož (2004) omeni še nekaj temeljnih načel, ki jih mora šola upoštevati, da bi 
bila lahko integracija otrok s posebnimi potrebami uspešna: 

– vsi otroci in starši morajo biti spoštovani, 
– osebje šole mora razvijati in poglabljati že obstoječa znanja,  
– pomemben je pozitiven pristop do različnosti, 
– v vzgojno-izobraževalnem sistemu je potrebno oblikovati pogoje, ki omogočajo 

individualno obravnavo otrok s posebnimi potrebami. 
 

4.1  Razrednik, učitelj dolgotrajno bolnega učenca 
 
Učitelj oziroma razrednik, ki poučuje dolgotrajno bolnega otroka, mora biti seznanjen z naravo 
otrokove bolezni, saj so od nje in načinov zdravljenja odvisne vse prilagoditve in posebnosti 
pri poučevanju. Te informacije o otrokovi bolezni pa mu lahko posredujejo le starši, zato morajo 
dobro sodelovati. Učitelj mora upoštevati, da ima morda učenec zaradi zdravil slabšo 
koncentracijo, da morda potrebuje pri posameznih nalogah in dejavnostih zato več časa, da 
morda potrebuje med uro hrano oz. tekočino itn. (Bečan, Klinc in Čuk, 2003). Poglavitno pa je, 
da je učitelj do dolgotrajno bolnega otroka pozoren in opazi, ali delu lahko učenec sledi ali ne 
(prav tam). Raziskava, narejena med kronično bolnimi otroki, je pokazala, da je pri tej 
populaciji visoko tveganje za nastanek učnih težav (Taylor, Gibson in Franck, 2010, v Božič, 
2016), zato imajo učitelji dolgotrajno bolnega otroka še toliko pomembnejšo vlogo pri 
spremljanju otrokove koncentracije med poukom, pri načrtovanju dela z njim pa morajo 
upoštevati vsako spremembo v obnašanju. 

Razredniki oziroma učitelji imajo pomembno vlogo tudi pri nudenju podpore, spodbud in 
naklonjenosti tako učencu kot staršem obolelega otroka. Učitelj oziroma razrednik dolgotrajno 
bolnega otroka mora biti razumevajoč do staršev, staršem prisluhniti in jim zagotoviti, da bo 
pomagal učencu, da bo njegovo šolanje izpeljano kar najbolje, učno-vzgojno delo pa mora 
načrtovati oziroma prilagoditi  tako, da bo usmerjeno na doseganje temeljnih učnih ciljev, znanj 
in veščin (Bečan, 2012; Bečan, Klinc in Čuk, 2003). Ker so starši dolgotrajno bolnega otroka v 
stiski, mora učitelj oziroma razrednik pridobiti njihovo zaupanje in skušati razumeti ter 
spoštovati njihove občutke, v pogovoru z njimi pa mora uporabiti staršem razumljiv jezik. D. 
Intihar in Kepec (2002) razrednika označita kot prvi povezovalni člen pri sodelovanju staršev 
in učiteljev.  

Od razrednika je pa seveda tudi odvisno, kako bo razred, katerega razrednik je, deloval kot 
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skupina ter kakšna bodo pravila v razredu. M. Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak (2002) 
pravijo, da lahko razrednik deluje kot avtokratičen vodja, kar pomeni, da razred vodi hladno, 
trdo in ukazuje, lahko nastopi kot demokratičen vodja, pri katerem lahko z učenci sodeluje, jih 
spodbuja pri reševanju težav, lahko pa razred vodi permisivno in ne prevzema odgovornosti za 
razred, ne oblikuje razreda kot skupine ter ne daje pobud. Glede na to, kako bo razrednik vodil 
svoj razred, je odvisno, kakšna klima se bo v razredu vzpostavila, kako bodo učenci med seboj 
povezani in kako bodo medse sprejeli vrstnika z dolgotrajno boleznijo. M. Lipec Stopar (2003) 
navaja tudi Rogersa (1993, v Lipec Stopar, 2003, str. 19), ki pravi, da je naloga učiteljev v 
razredu »pripravljati učne situacije, v katerih bodo različni učenci dosegali različne cilje«. 

 

4.2 Sošolci dolgotrajno bolnega otroka 
 

Tudi sošolcev dolgotrajno bolnega učenca ne smemo pozabiti. Ko sošolci dolgotrajno bolnega 
učenca ugotovijo, da je ta dlje časa odsoten, se pričnejo spraševati, kje je njihov sošolec oziroma 
kaj se je zgodilo. Pomembno je, da se takrat razrednik z razredom pogovori o bolezni odsotnega 
učenca in jih spodbudi, da učencu pomagajo (Bečan, 2012). Nekateri starejši otroci sošolcem 
sami razložijo svojo bolezen. T. Bečan, Klinc in Čuk (2003) povedo, da je potrebno ob 
vključitvi učenca s posebnimi potrebami v oddelek posebno pozornost posvetiti ustvarjanju 
pozitivne klime, k ustvarjanju slednje pa lahko ključno prispeva razrednik, ki sošolce učenca s 
posebnimi potrebami "pripravi" in jim ponudi čim več informacij o sošolcu in možnost 
spraševanja. N. Lebarič in Kolenc (2004) sta izvedla raziskavo med učenci in učenkami 
sedmega, osmega in devetega razreda slovenskih osnovnih šol. Preverjala sta mnenja učencev 
o njihovih sošolcih s posebnimi potrebami. Odgovori na vprašanja so bili po mnenju obeh 
avtorjev nad pričakovanjem: vprašani so bili mnenja, da so sošolci s posebnimi potrebami 
deležni enake obravnave kot oni sami (51,6 %), skoraj polovica vprašanih (48,7 %) se je 
strinjala s trditvijo, da so sošolci s posebnimi potrebami vključeni v redno osnovno šolo. Tudi 
učenci so v veliki večini (79 %) soglašali s trditvijo, da je za razvoj in napredovanje otrok s 
posebnimi potrebami obvezno sodelovanje staršev in različnih strokovnih delavcev (Lebarič, 
Kobal Grum in Kolenc, 2006). Tudi rezultati raziskave Socialnointegracijska vloga šole, ki jo 
je opravil Pedagoški inštitut, so pokazali, da imajo učenci rednih osnovnih šol pozitiven odnos 
do vrstnikov s posebnimi potrebami (Sardoč, Kolenc in Lebarič, 2003, str. 31). Avtorice M. 
Kavkler, A. Clement Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in S. Viola (2008) nas še 
spomnijo, da vrstniki, ki se šolajo z učencem s posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost 
med otroki, saj spoznajo razlike med ljudmi, močna in šibka področja ter se naučijo strpnosti.  

 

4.3 Strokovni delavci 
 

Lorger (2012) pravi, da je bistven pogoj za dobro sodelovanje s starši dolgotrajno bolnega 
otroka načrtovanje dela strokovnih delavcev šole (učitelji, ravnatelj, svetovalni delavci, ostali 
strokovni delavci, ki v šoli nudijo pomoč otroku). Na kratko bom opisala le vlogi vodstva šole 
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in svetovalne službe, ki imata po mojem mnenju največji pomen pri sodelovanju s starši 
dolgotrajno bolnega učenca. Od načina vodenja šole in spodbujanja sodelavcev je odvisno, kako 
se bodo šolski strokovnjaki povezali s starši, svetovalni delavec pa učencem nudi pomoč in 
podporo, ki jo učenci s posebnimi potrebami še toliko bolj potrebujejo. Med strokovnjake lahko 
štejemo številne, kot so specialni pedagog, inkluzivni pedagog, socialni pedagog, pedagog itn. 
Odvisno je od šole do šole, katere strokovne delavce zaposluje in kateri strokovni delavci so 
učencu dodeljeni v individualiziranem programu.  

 

4.3.1 Ravnatelj 
 

Ravnatelj šole ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pogojev za doseganje optimalnega 
razvoja vsakega učenca. Poznati mora strokovna izhodišča vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami in imeti pozitiven odnos do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 
šolo, mora pa tudi spodbujati čim večje sodelovanje staršev s strokovnjaki na šoli, kot so 
učitelji, razredniki, svetovalni delavci, učitelji podaljšanega bivanja in drugi (Lorger, 2012). 

 

4.3.2 Svetovalni delavec 
 

J. Kalin idr. (2009) svetovalnega delavca poimenujejo kot "iniciatorja sprememb socialnega 
okolja", tako da bo to bolj naklonjeno otroku. Učencu na šoli nudi pomoč in podporo pri 
iskanju odgovorov na vprašanja, pomaga pa mu tudi pri razvoju zaupanja vase. Ker imajo 
dolgotrajno bolni otroci oziroma otroci s posebnimi potrebami zaradi različnih ovir lahko 
nizko samozavest, morajo svetovalni delavci skupaj z otrokovim razrednikom in starši najti 
načine in metode, kako otroku pomagati. Svetovalni delavec naj bi tudi prevzel vlogo 
pobudnika sodelovanja med učitelji in starši. V odnose med svetovalnim delavcem, starši in 
razredniki mora svetovalni delavec vnesti empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje 
in pristnost. Raziskava, izvedena v slovenskem prostoru iz leta 2009 (Kalin idr., 2009), nam 
pove, da svetovalni delavci še vedno premalo časa posvetijo sodelovanju s starši otrok s 
posebnimi potrebami. Do 10 % svojega časa jih staršem posveti kar 57, 3% vprašanih 
svetovalnih delavcev, toda kljub temu menijo, da se jim posvetijo dovolj časa (69,1 %). V 
raziskavi so svetovalne delavce tudi spraševali o njihovem mnenju o usposobljenosti za delo s 
starši. Od 163 svetovalnih delavcev jih več kot polovica (58,9 %) meni, da ima nekaj znanja 
za delo s starši, vendar bi ga potrebovali več. Vseeno moramo upoštevati dejstvo, da je bila 
raziskava izvedena leta 2009 in da se je stanje morda spremenilo.  

Delo svetovalnega delavca lahko opravlja tudi socialni pedagog. Kraner (2007, v Kogovšek, 
2018) meni, da je profil socialnega pedagoga v svetovalni službi pomemben, ker lahko 
socialni pedagog otroka spozna, se mu približa in ga spodbuja k vključevanju v razredno 
skupnost.   
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5 NAČELA UČNO-VZGOJNEGA DELA Z BOLNIM UČENCEM 
 

T. Bečan (2012) navede naslednja načela učno-vzgojnega dela z bolnim učencem za strokovne 
delavce, ki jih  morajo pri delu z učenci upoštevati: 

1) Razumevanje 

Avtorica (prav tam) poudari, da mora učitelj svojega učenca razumeti. To ne velja samo za 
učenca z Odločbo o usmerjanju oziroma individualiziranim programom, ampak za vse učence. 
Razumeti mora, če se učenec želi pogovarjati, razumeti mora učenčevo stisko, se z njim 
pogovoriti in mu po svojih najboljših močeh pomagati. 

2) Spoštovanje 

Avtorica (prav tam) pove, da je učenec zaradi svoje bolezni v hudih življenjskih preizkušnjah. 
Spopadati se mora z boleznijo, raznimi obiski bolnišnic, preiskavami, odsotnostjo od pouka, z 
mnogimi spremembami ipd. Ravno zaradi vseh teh strahov in ovir, ki stojijo dolgotrajno 
bolnemu na poti, mora učenec pokazati izjemen pogum. In zaradi tega poguma morajo učitelji 
učenca spoštovati. 

3) Spodbuda 

S spodbudami in z zagotovilom, da učitelji verjamejo v učenca in njegov uspeh, bo učenec 
pridobil na samozavesti. Pozitivna samozavest pri učencu pa vodi k spremembam. 

4) Odgovornost 

Avtorica poudari, da učitelj dolgotrajno bolnega učenca nikoli ne sme prevzeti prevelike 
odgovornosti za učenčevo delo, ampak da mora učenca "naučiti" odgovornosti.  

 

6 TIMSKO DELO 

 

Pedagoški timski delavci si v uspešnem timskem sodelovanju enakovredno prizadevajo za 
doseganje skupnih ciljev (Grah, 2010).  

J. Kalin (2009) zapiše, da učitelji oziroma razredniki pri svojem delu potrebujejo stalno podporo 
in pomoč, sodelovanje s šolsko svetovalno službo in medsebojno sodelovanje. Vsak sodelavec 
prispeva svoj pogled na situacijo, kar učitelju omogoča lažje spoprijemanje s situacijo in lažje 
delo z učencem s posebnimi potrebami oziroma dolgotrajno bolnim otrokom. Vsi udeleženi si 
prizadevajo za načelo, "da naš bolni učenec kljub svoji bolezni ostane učenec" (Bečan, 2012, 
str. 43) ter da lahko napreduje v naslednji razred. Uveljavljena oblika informiranja so timski 
sestanki. M. Kavkler (2007) pove, da člani tima učitelju nudijo podporo, posredujejo znanje in 
strategije za učinkovito delo z otrokom, pomagajo pri reševanju problemov, nudijo pomoč in 
podporo v kriznih trenutkih itn. Doda še, da je vloga tima podpora in pomoč vsakemu članu 
tima, da bi učinkovito vključili otroka s posebnimi potrebami.  
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Člani tima so (Bečan, 2012; Opara, 2009; Kobal Grum in Kobal, 2009): 

– učitelj, ki sprejme otroka s posebnimi potrebami kot člana razredne skupnosti, v razredu 
oblikuje klimo sprejemanja, prilagaja učne aktivnosti učenčevim potrebami ter pogosto 
komunicira s starši; 

– specialni pedagog različnih smeri, ki učitelju posreduje potrebne informacije še pred 
prihodom otroka v razred, podpira in pomaga učitelju; 

– svetovalni delavec, ki pomaga pri implementaciji individualiziranega programa, daje in 
organizira aktivnosti za interakcije otrok s posebnimi potrebami z vrstniki; 

– ravnatelj, ki zagotovi usposabljanje strokovnih delavcev, podpira pa tudi pozitivna stališča 
do otrok s posebnimi potrebami; 

– starši, ki so enakovredni člani tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju problemov 
povezanih z otrokom. 

Lipičnik (1996, v Grah, 2010) meni, da je osnova za dobro in uspešno timsko delo občutek 
pripadnosti timu, pripravljenost sprejemati in dajati. T. Bečan (2012) še doda, da je uspešno 
timsko delo deluje le: 

– če vsak na svojem področju deluje strokovno, 
– če vsak član tima svoje delo opravlja zavzeto, 
– če vsak svoje delo opravlja odgovorno, 
– če se člani tima spoštujejo in spoštujejo delo drugih članov tima. 
 
Prav zaupanje, spoštovanje in podpora so ključni kazalniki uspešnega timskega dela. T. Bečan 
(prav tam) poudarja, da izvajanje prilagojenega šolanja za bolnega učenca pred učitelja 
postavlja veliko izzivov, s katerimi se bo s podporo članov tima lažje soočil. M. Kavkler idr. 
(2009) še dodajo, da člani tima učitelju posredujejo znanja in strategije za učinkovito delo z 
otrokom ter ga podprejo v kriznih situacijah. 
T. Bečan, Klinc in Čuk (2003) pravijo, da je za doseganje optimalnega razvoja učenca s 
posebnimi potrebami in usklajeno timsko delo v vseh fazah načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
individualiziranega programa potrebno, da se strokovni delavci tudi stalno strokovno 
izpopolnjujejo.  

Ne smemo pa pozabiti, da so člani tima tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši. 
Starši in dolgotrajno bolni otroci, vključeni v moji raziskavi, so mnenja, da so dovolj 
vključeni v timsko delo in se redno udeležujejo sestankov. 

 

7 INKLUZIJA IN INTEGRACIJA 
 

Uspešna inkluzija in integracija sta pogoj za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
v šolsko okolje. Predstavljata pa tudi začetke uspešnega sodelovanja staršev otrok s posebnimi 
potrebami in šolo. M. Kavkler idr. (2008) so mnenja, da so sodobni pristopi v primerjavi s 
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pristopi v preteklosti bolj naravnani k inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Sodobni pristopi 
so usmerjeni v odkrivanje in razvijanje interesov ter močnih področij otrok s posebnimi 
potrebami ter otrok nasploh. A po mnenju avtorice smo še vedno (prav tam) daleč od popolne 
inkluzije.  

Definicije inkluzivne vzgoje in izobraževanja so bile sčasoma nadgrajene. I. Lesar (2009) 
omenja definicije različnih avtorjev: na začetku so avtorji pojem inkluzije označevali kot kako 
obravnavamo različnost, kako obravnavamo razlike (Foresst in Pearpoint, 1992), kasneje kot 
polnopravno članstvo v starostno primernem razredu v svoji lokalni šoli (Hall, 1996), Thomas 
(1997) pa je inkluzivno šolo označil kot šolo, ki sprejema vse otroke.  

V preteklosti je bil pojem inkluzije uporabljen v smislu zmanjševanja izključevanja drugačnih 
učencev iz rednih šol, danes pa se na inkluzivnost gleda kot na proces, ki je pomemben za vse 
učence v šoli (prav tam). Mikkelsen, danski minister za socialo, je integracijo opredelil kot 
"vključevanje razvojno motenih v normalno okolje v čim večji možni meri" (Opara, 2015, str. 
10), medtem ko inkluzija, ki velja za nadgradnjo integracije, v razlago vključuje šolo in kako 
naj se v šolskem prostoru upošteva otroke s posebnimi potrebami. S. Rutar (2012) omenja še 
definicijo inkluzije UNESCA (2009, str. 21), ki inkluzijo definira kot "proces krepitve kapacitet 
izobraževalnega sistema, da bi bil dosegljiv vsem učencem in bil tako razumljen kot osnovna 
strategija doseganja izobraževanja za vse". Swan in Cook (2005) inkluzijo vidita kot priložnost 
pozitivnega vrednotenja in spoštovanja različnosti.  

Vse naštete definicije bi povzela z mislijo avtorjev Swan in Cook (prav tam), ki menita, da 
inkluzivna šola ne sme poznati meja in predstavlja začetek poti k velikim spremembam v 
izobraževanju. 

 

7.2 Inkluzija v šoli 
 

S salamanško izjavo, sprejeto leta 1994, je bil oblikovan koncept inkluzivnega izobraževanja 
kot normativ kvalitete na tem področju (Schmidt, 2001; Lesar, 2009; Kavkler idr., 2007). M. 
Schmidt (2001) pravi, da je inkluzivni program, predstavljen v salamanški izjavi, najuspešnejši 
način boja proti diskriminaciji v šoli in nasploh. Farell (2000, v Kavkler, Clement Morrison, 
Košak Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008) meni, da inkluzivna praksa tudi spodbuja šolske 
strokovne delavce k razmišljanju o svojem delovanju, o pristopih poučevanja, o uporabi 
različnih oblik pomoči in načinih odzivanja na potrebe vseh otrok. 

Rezultati raziskave v Ameriki iz leta 2011 so pokazali več dejavnikov, ki prispevajo k boljši 
inkluziji na šolah (What makes inclusive education successful, b. d.). Naštela bom le ključne: 

– vodstvo šole, ki mora sodelovati z vsemi šolskimi delavci in upoštevati njihove želje po 
inkluziji, 

– sodelovanje učiteljev in s tem pridobivanje novih izkušenj,  

– podpora vsem oblikam pomoči na šoli in prikaz pomoči v razredih, 
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– sodelovanje s starši učencev s posebnimi potrebami in ostalimi starši, 

– več izobraževalnih načinov, ki spodbujajo sodelovanje med učitelji, učenje s prakso, saj se 
lahko tako učenci učijo na praktičnih primerih.  

Tukaj bi omenila še eno raziskavo, izvedeno v sklopu projekta DAFFODIL (2009–2010), ki 
spodbuja inkluzijo v osnovnih šolah. V raziskavi je 36 psihologov, učiteljev, specialno-
rehabilitacijskih pedagogov in staršev iz šestih evropskih držav (Belgija, Norveška, Švedska, 
Madžarska, Romunija in Portugalska) podalo mnenja o inkluziji na osnovnih šolah. Zaključki 
raziskave so pokazali, da k inkluzivni naravnanosti šole prispevajo naslednji dejavniki (Lebeer 
idr., 2013):  

– cilji: vsaka šola bi si morala, skupaj z vsemi vpletenimi v šolanje otroka, zastaviti cilje, ki 
bi jih uresničila; 

– načela šole, kot so: interakcija z učenci in s tem spodbujanje njihove miselnosti, iskanje 
močnih točk učenca, pogovori o šibkih točkah učenca in sodelovanje v šolskih in obšolskih 
aktivnosti; 

– dinamičnost in fleksibilnost v iskanju rešitev za otrokove potrebe; 

– skupno iskanje skritega potenciala v vsakem učencu; 

– čas: za vsakega učenca si vzeti dovolj časa, da ga spoznaš; 

– spodbuda: naučiti učenca, da morda ne bo vedno spodbujen s strani družbe; 

– komunikacija: komunikacija z vsemi vpletenimi v otrokovo šolanje (starši, zunanje 
ustanove, ipd.); 

– pridobivanje čim več virov informacij o učencu.  

 

A. Slavec Gornik (2012) je predstavila statistične podatke od leta 1991 do leta 2009, ki kažejo, 
da se je v Sloveniji populacija otrok s posebnimi potrebami, ki je bila vključena v šole s 
prilagojenim programom, zmanjšala s 4142 na 1589 oziroma za več kot 160 %. Ta podatek nam 
pove, da je vedno več otrok s posebnimi potrebami vključenih v redno osnovno šolo, kar lahko 
nakazuje trend uspešne inkluzije. 

N. Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006) socialno integracijo označijo kot ključni dejavnik, 
ki omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje. Na 
ravni medosebnih odnosov se bodo s socialno integracijo pojavljale enakovredne interakcije 
med otroki s posebnimi potrebami in tistimi brez njih (Guralnick, 1990, v Lebarič, Kobal 
Grum in Kolenc, 2006). Skrb za socialne odnose med vsemi udeleženci v vzgojno-
izobraževalnem sistemu pa predstavlja temelj za socialno integracijo. Vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v okolico in povezovanje z ostalimi otroki ima velik pomen. Z njihovim 
povezovanjem se ustvari pozitivno razpoloženje, otroci se naučijo sprejeti nekoga 
drugačnega, naučijo se novih socialnih veščin, pripravljeni so na sodelovanje in pomoč. 
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Socialni pedagog pri uresničevanju inkluzije oziroma socialne integracije posega tudi v 
socialno okolje posameznika, in sicer tako, da poskuša celotno družbo usmerjati v dojemanje 
različnosti kot kvalitete in ne pomanjkljivosti (Skalar, 2000, v Kogovšek, 2018). Socialni 
pedagog s svojimi metodami in načinom dela prispeva k boljši vključitvi posameznikov v 
razredno skupnost. 

 

7. 3 Stališča učiteljev o inkluziji  
 

J. Kalin (2009) pravi, da so predpogoj za učinkovito sodelovanje učiteljev in staršev ustrezna 
stališča vseh vključenih, zagotovljeni okvirni formalni pogoji in ustrezna usposobljenost 
učiteljev.  

Po mnenju T. Štemberger (2013) je med slovenskimi učitelji čutiti mnogo dvomom, strahov in 
negotovosti glede vključitve otrok s posebnimi potrebami v razred. To trditev je T. Štemberger 
tudi potrdila z raziskavo, izvedeno med 132 učitelji in učiteljicami slovenskih osnovnih šol. 
Učitelji so svoje znanje, pridobljeno v času študija, ocenili kot šibko, izrazili pa so tudi želje po 
dodatnem strokovnem izpopolnjevanju, ki bi se ga udeležilo 64,6 % vprašanih. Rezultati te 
raziskave so tudi pokazali, da se učitelji strinjajo, da je inkluzija ključna za vzpostavitev boljših 
odnosov na šoli in lažje vključevanje vseh otrok s posebnimi potrebami (53,5 %), toda sami se 
ne čutijo dovolj usposobljeni, da bi inkluzijo uresničili. J. Kalin idr. (2009) so tudi izvedli 
raziskavo, v kateri so preverjali mnenje učiteljev o njihovi usposobljenosti za vodenje 
roditeljskih sestankov, govorilnih ur in za sodelovanje s starši. Rezultati raziskave so pokazali, 
da se je večina učiteljev (81,2 %) opredelila kot dokaj dobro usposobljene, da so odlično 
usposobljeni pa jih meni le 9,7 %. Presenetljiv je tudi podatek, da jih je kar 8,5 % ocenila, da 
so slabo usposobljeni. Starši, ki so sodelovali v isti raziskavi, so tudi v večini (95,3 %) mnenja, 
da so učitelji dokaj dobro ali pa odlično usposobljeni za vodenje sestankov ter za sodelovanje 
z njimi. Učitelji so večkrat mnenja, da nekateri starši pričakujejo, da bo vso skrb za otroka 
prevzela šola. B. Šteh in P. Mrvar (2011) sta v svoji raziskavi preverjali stališča in pričakovanja 
učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev ter prišli do podobnega zaključka. Rezultati njune 
raziskave sicer kažejo željo šolskih delavcev, da bi podpirali starše, toda po drugi strani menijo, 
da se starši ne potrudijo dovolj, da bi s šolo vzpostavili boljši odnos. Ta nestrinjanja med starši 
in učitelji o usposobljenosti slednjih nam dajo vedeti, da bodo v medsebojnih odnosih prepreke 
in različnost mnenj.  

T. Pretnar (2012) je v svoji doktorski disertaciji preverjala in primerjala stališča učiteljev v 
Sloveniji in na Slovaškem o vključitvi otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. 
Učitelji v obeh državah so se strinjali, da so določene skupine otrok s posebnimi potrebami, 
med katere sodijo tudi dolgotrajno bolni otroci, dovolj sposobne za šolsko delo v rednih 
osnovnih šolah. Učitelji so tudi mnenja, da vključitev teh skupin otrok v redne osnovne šole 
vpliva na njihovo samozavest oziroma na samopodobo. Pozitivna samopodoba je osnova za 
rast in zdrav razvoj vseh otrok. Če se bo dolgotrajno bolan otrok oziroma otrok s posebnimi 
potrebami v razredni skupnosti počutil sprejetega od učiteljev in sošolcev, bo tudi uspešnejši 
pri šolskem delu. 
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8 SODELOVANJE STARŠEV IN UČITELJEV 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 301) je kot eden izmed ciljev vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami opredeljeno "stalno sodelovanje s starši otrok s 
posebnimi potrebami in zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni družini". P. 
Mrvar (2008) pravi, da je sodelovanje šole s starši ena najpomembnejših nalog šole, saj je 
učinkovitost šole in učiteljev ter razvoj in uspeh otroka odvisen od sodelovanja in dobrega 
odnosa med šolo in domom. Zaželeno je, da starši bolnih otrok z učitelji delijo informacije o 
otrokovem zdravljenju in njegovi bolezni, da skupaj naredijo načrt dela z otrokom ter da 
vzdržujejo komunikacijo (Chronic illness-coping at school, b. d.). D. Intihar in M. Kepec 
(2002) pravita, da so poleg informiranosti o otrokovem stanju ključni tudi komunikacija, 
interakcija ter participacija staršev, učiteljev in otroka. E. Jensen in Jensen (2011) še pišeta, da 
je sodelovanje in dialog med učitelji in starši dolgotrajno bolnega otroka ključen, če želimo 
doseči spremembe, ki bodo otroku v pomoč. J. Kalin (2009) še poudari, da učitelj za uspešno 
sodelovanje s starši vseeno potrebuje ustrezne kompetence, pomembna pa je tudi njegova stalna 
odprtost za učenje in stalno strokovno usposabljanje.  

J. Kalin (prav tam) poimenuje empatijo kot ključno v odnosu učitelj – starši. Empatija pa je še 
toliko pomembnejša in bolj ključna pri starših otrok s posebnimi potrebami. Avtorica pove, da 
učitelji svojo empatijo do staršev pokažejo že s tem, ko poznajo in razumejo družinske razmere, 
s tem, ko staršem nakažejo, da jih resnično skrbi za njihovega otroka. Poudari pa še, da je nujno 
in temeljno za graditev dobrega odnosa s starši tudi zaupanje, spoštovanje zasebnosti staršev in 
družine. 

Poleg zaupanja in spoštovanja pa avtorica še omeni ključna načela sodelovanja: 

– medsebojno spoštovanje učiteljev in staršev, 

– načrtno prizadevanje za sodelovanje, 

– upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev: da bo sodelovanje kakovostno morajo starši 
upoštevati stopnjo izobrazbe staršev, vero, njihova pričakovanja, napake, skrbi, ki jih imajo 
ipd., 

– upoštevanje interesov in potreb staršev – učitelji in šola temu prilagajajo oblike dela s starši, 
na primer vsebino roditeljskih sestankov, 

– zagotavljanje principa aktivnega vključevanja staršev – staršem je potrebno omogočiti 
izražanje stališč, aktivno vključevanje in sodelovanje. 

Valentinčič (1981, v Cankar, 2009) še poudari, da je poleg zgornjih načel za uspešno delo s 
starši in premoščanje raznih ovir, ki nastanejo pri delu s starši, potrebna pedagoška razgledanost 
učitelja in strokovnost, zavzetost za mladostnikov razvoj (tako staršev kot učiteljev), zrelost 
učitelja in sposobnost vzpostavljanja pristnih človeških stikov.   

Rezultati raziskave (Kalin, idr. 2009), v kateri se je preverjalo zadovoljstvo o sodelovanju 
med starši, učitelji in svetovalnimi delavci, so pokazali, da dobrih 60 % staršev in učiteljev 
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ugotavlja, da so oboji pripravljeni na sodelovanje, toda vseeno jih tretjina vprašanih (35 %) 
meni, da je med njimi distanca in da se ne morejo vključiti v veliko zadev. Raziskava je bila 
narejena med starši »zdravih« otrok, ki nimajo veliko učnih težav v šoli, glede na to, da pa so 
otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši ranljiva skupina, bi bili lahko rezultati še slabši.  

Hornby (2002) je povezal pristope sodelovanja med starši in učitelji ter vlogo staršev. Razvrstil 
jih je od modelov, ki zmanjšujejo vključevanje in aktivno vlogo staršev, do modelov, ki ga 
promovirajo (Hornby, 2002, v Kalin idr., 2009). Lahko bi rekli, da govorimo o šestih modelih 
sodelovanja med šolo in družino (prav tam). 

 

Tabela 1: Modeli sodelovanja med šolo in družino 

Modeli sodelovanja med šolo 
in družino 

Značilnosti modela 

Zaščitniški model Naloga šole in učitelja je izobraževanje, vključevanje staršev pa je 
videno kot moteče. Naloga staršev je po mnenju učiteljev le to, da 
otroci v šolo prihajajo z vsemi potrebščinami. Ravno zaradi ločenih 
funkcij starševstva in poučevanja se v tem modelu izognemo 
konfliktom med starši in učitelji. 

Ekspertni model Učitelji so eksperti na vseh področjih razvoja in izobraževanja otrok, 
starši pa zgolj sprejemajo informacije in napotke glede svojih otrok. 
Zaradi nepretočnosti informacij o otroku prihaja v tem modelu do 
nezadovoljstva staršev in učiteljev. 

Transmisijski model Učiteljem daje vlogo eksperta, toda za razliko od »ekspertnega 
modela« »transmisijski model« starše obravnava kot pomemben člen 
za napredek otroka. Ta model temelji na prenosu informacij med 
starši in učitelji. Starši so kljub večji vključenosti še vedno v 
podrejenem položaju, toda izpostavlja se dvosmerna komunikacija, 
v kateri je otrok obravnavan kot osebnost v šoli in doma. 

Model obogatitve kurikula Vložek in prispevek staršev tega obogati in s tem stopnjuje 
izobraževalne cilje. Učitelji in starši se v tem modelu lahko učijo 
drug od drugega, po drugi strani pa tak model za učitelje ni 
sprejemljiv, saj jim vstop staršev na področje poučevanja predstavlja 
grožnjo. 

Potrošniški model V ospredje postavlja starše, ki imajo nadzor nad odločanjem, učitelji 
jim le predstavijo relevantne informacije ter možnosti. V tem modelu 
so učitelji v podrejenem položaju. 

Partnerski model V tem modelu ni nihče v podrejenem položaju, saj se ekspertnost in 
nadzor delita med starše in učitelje. Ta porazdelitev nalog zagotavlja 
optimalno izobraževanje otrok. 

 

E. Novljan (2004) ekspertni model poimenuje tudi laični model. V tem modelu se oblikuje 
hierarhija v odnosu strokovnjak – starši. Strokovnjaki oziroma učitelji imajo svoje strokovne 
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pristojnosti in avtoriteto, medtem ko so starši "laiki" oziroma "nestrokovnjaki", ki samo 
prinašajo informacije in sprejemajo nasvete. 

V Evropi se srečujemo z dvema konceptoma sodelovanja. Sodelovanje, v katerem so starši v 
podrejeni vlogi klientov, je značilno predvsem v centraliziranih sistemih, medtem ko je v 
decentraliziranih sistemih večji poudarek na partnerskem, komplementarnem in kooperativnem 
sodelovanju (Intihar in Kepec, 2002). E. Novljan (2004) model sodelovanja, v katerem so starši 
v podrejeni vlogi klientov, poimenuje »Starši kot "šolarji" in "pacienti"«. Pove, da je za ta 
model značilno, da pogosto starše dolgotrajno bolnega otroka strokovnjaki obravnavajo kot 
"paciente", ki niso zmožni skrbeti za svojega otroka. Tak odnos starše pripelje do tega, da 
odklonijo vsako pomoč in sodelovanje. 

 

8.1 Partnerski model 
 

Partnerski odnos z demokratično participacijo pomeni, da postajajo učitelji odgovorni za svoje 
pedagoško delo neposredno tudi staršem, ne samo šolskim oblastem in političnim institucijam. 
Partnerski odnos daje staršem večjo vlogo v odnosu: daje jim več pravic, povečuje njihovo 
odgovornost za socializacijo otrok in učenje otrok doma (Novljan, 2004; Intihar in Kepec, 2002; 
Jensen in Jensen, 2011). Partnersko kooperativno sodelovanje z demokratično participacijo 
staršev v šoli zahteva, da učitelji in šole dobijo več svobode v odločanju ter več strokovne 
avtonomije, obenem pa daje staršem možnost, da prispevajo k šolskemu programu, da zajame 
značilnosti šolskega okolja ter upošteva njihove želje in potrebe (Intihar in Kepec, 2002). 
Novak (1998) pravi, da gre pri partnerskem odnosu med starši in učitelji za premik od dialoga 
o rezultatih na dialog o procesu in brezpogojnih pogojih učenja (Novak, 1998, prav tam). J. 
Kalin idr. (2009) pa še dodajo, da je temeljni namen partnerstva med učitelji in starši omogočiti 
čim bolj optimalen razvoj otroka in zagotavljati njegovo uspešnost na različnih področjih.  

Ugotovitve tujih raziskav (Epstein, Henderson, 1992, Bechner, 1986, Conoley, 1987, Hansen, 
1986 in Montgomery, 1999, v Intihar Kepec, 2002) kažejo, da dobro partnersko sodelovanje 
med šolo in domom pozitivno vpliva na učence, starše in na učitelje. Pri učencih se uspešno 
sodelovanje staršev in učiteljev kaže v boljšem učnem uspehu, v boljših učnih in delovnih 
navadah, učenci več sodelujejo pri pouku, razvijajo pa tudi samospoštovanje in socialne 
spretnosti. 

J. Kalin idr. (2009) menijo, da ima partnersko sodelovanje z učitelji za starše dvojni pomen: 
prvi pomen je informiranje o otrokovem učnem uspehu in delu v šoli, na drugi pomen pa večkrat 
pozabimo. Drugi pomen sodelovanja staršev z učitelji pa je prepoznaven pri zbliževanju otrok 
in staršev, kar je tudi temeljni vzvod dobrega učnega dela v šoli.  

Hornby (2000, v Kalin, idr., 2009) izpostavlja dve ključni naravnanosti učiteljev, potrebnih za 
razvijanje partnerskega odnosa s starši: 

– učitelji morajo v komunikaciji s starši biti pristni, spoštljivi in empatični. Sposobnost 
empatije je še toliko pomembnejša pri starših dolgotrajno bolnih otrok, saj so starši zaradi 
skrbi za otrokovo zdravje že dovolj napeti; 
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– učitelj mora imeti realističen pogled na možen napredek in prognozo učenca. Starši si želijo, 
da bi učitelji bili iskreni glede razvoja in napredka njihovega otroka v šoli.  

Partnerski odnos učiteljev s starši M. Kavkler (2007) označi kot ključen dejavnik inkluzije. 
Pove, da je inkluzija še toliko bolj uspešna in izvedljiva, kadar bo v odnosu prisotna 
soudeleženost pri odločitvah, povezanih z učencem s posebnimi potrebami, predvsem pri 
pripravi in evalvaciji individualiziranega programa, ko bodo učitelji staršem predstavljali 
osebo, ki jim nudi oporo in pomoč, ko bodo učitelji starše seznanjali o sprotnem napredku 
otroku, o otrokovih močnih točkah, obravnavi, njegovi socialni vključenosti ipd.  

V tem poglavju bi še omenila pojem »starševska vpletenost« (ang. parental involvement), ki ga 
M. Ule (2015) uporabi, ko govori o sodelovanju staršev s šolo. J. Epstein (2001, v Ule, 2015) 
je tudi razvila model starševske vpletenosti, v katerem je opisala, kako se z vsakim modelom 
starševska vpletenost veča. V prvem modelu starši zadovoljujejo samo osnovne potrebe otrok, 
v zadnjem, šestem modelu pa so starši popolnoma vpleteni tako v vzgojo otrok kot v šolsko 
delo otroka. Toda zadnji model M. Ule (prav tam) poimenuje kot preveč zaščitniško starševstvo, 
kar tudi ni najbolje za otroka in njegovo odraščanje v samostojnost. 

 

8.2 Oblike sodelovanja 
 

Poznamo formalne in neformalne oblike sodelovanja med šolo (učitelji) in domom (starši).  

Med formalne oblike sodijo tiste oblike sodelovanja, ki so predpisane in jih opredeljuje 
zakonodaja, to so roditeljski sestanki, govorilne ure in pisna sporočila. J. Kalin idr. (2009) 
pravijo, da je namen teh oblik sodelovanja zagotoviti staršem dostop do informacij o otrokovem 
delu v šoli. Pri teh oblikah sodelovanja se vzpostavlja "formalna" kulturna komunikacija, 
"okvir", ki omogoča, da bi se razvila kultura sodelovanja, zaupanja in bližine. Ker so starši 
dolgotrajno bolnih otrok še toliko bolj občutljivi in ranljivi, morajo učitelji v odnosu z njimi 
biti še posebej previdni. Učitelji želijo pomagati takim staršem, toda veliko staršev ni 
zainteresiranih za sodelovanje s šolo oziroma ne prihajajo na govorilne ure (prav tam). 

 

8.2.1 Formalne oblike sodelovanja 
 

GOVORILNE URE 

M. Pušnik, B. Žarkovič Adlešič in C. Bizjak (2002) govorilne ure označijo za najučinkovitejši 
način sodelovanja staršev in razrednikov, saj so izpeljane individualno in šele takrat lahko starši 
dobijo vpogled v otrokov napredek, težave. Na govorilnih urah učitelj seznani starše z 
otrokovim funkcioniranjem v šoli, z njimi se pogovarja o otrokovem napredku, o njegovih 
lastnostih in posebnostih. Toda D. Intihar in Kepec (2002) opozarjata, da se v praksi prevečkrat 
dogaja, da se govorilne ure sprevržejo zgolj na informativno raven ocen, pogovor o učencu pa 
zamre. Zelo pomembno je tudi, da razredniki poznajo starše otrok v njihovem oddelku ter da 
poznajo njihovo družinsko situacijo. Šele takrat se bo s pristnim, sproščenim medsebojnim 
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poznavanjem staršev in učiteljev razvilo večje zaupanje in varnost v pogovorih. Da ne bi prišlo 
do nesporazumov v komunikaciji med starši in učitelji, D. Intihar in Kepec (prav tam) 
predlagata, da učitelj oblikuje sporočilo, ki mora biti popolno in specifično, to pa pomeni, da 
mora vključevati nujno potrebne informacije, ki jih starši potrebujejo za razumevanje. Učitelji 
oziroma razredniki morajo na govorilnih urah uporabljati staršem razumljiv jezik, preveriti pa 
morajo tudi, ali jih starši razumejo, jim ponuditi pomoč in podporo. 

RODITELJSKI SESTANEK 

Roditeljski sestanki so namenjeni skupinam staršev. Potek roditeljskih sestankov po navadi 
vodijo razredniki oddelka oziroma razreda, lahko pa roditeljski sestanek skliče tudi svetovalna 
služba. Na oddelčnih roditeljskih sestankih se razredniki s starši pogovarjajo o učni-vzgojni 
problematiki oddelka na splošno, sprejemajo dogovore in sklepe, dogovarjajo pa se tudi o 
skupnih akcijah in dejavnostih. D. Intihar in Kepec (prav tam) pravita, da razrednik na 
roditeljskih sestankih skupaj s starši načrtuje vsebine, oblike in metode medsebojnega 
sodelovanja. Po mnenju avtoric roditeljski sestanek nudi razredniku več priložnosti, da se starši 
kot skupina udeležencev povezujejo v koherentno skupnost. 

PISNA SPOROČILA 

Med pisna sporočila štejemo razna vabila, obvestila in pisma staršem. Lahko so v formalni ali 
neformalni obliki. Učitelji starše vabijo na roditeljske sestanke, predstave, govorilne ure, 
predavanja ipd. Razredniki starše najpogosteje obveščajo o učnem uspehu otroku na koncu 
vsake konference. 

 

8.2.2 Neformalne oblike sodelovanja 
 

N. Lorger (2012) med neformalne oblike sodelovanja šteje telefonske pogovore in elektronsko 
komunikacijo, delavnice, predstave in prireditve, dneve dejavnosti, šolske projekte, odprto učno 
uro itn.  

TELEFONSKI POGOVORI IN ELEKTRONSKO SPOROČANJE: 

Je najdostopnejša, najhitrejša in najlažja oblika sodelovanja s starši. Učiteljem omogoča, da 
ostanejo v stiku tudi s tistimi starši, ki zaradi različnih razlogov ne obiskujejo govorilnih ur 
(Intihar in Kepec, 2002; Lorger, 2012).  

PREDSTAVE IN PRIREDITVE 

Starši se lahko vključijo v načrtovanje in organizacijo prireditev in predstav ter s tem pokažejo 
željo po vključenosti v razred otroka. Ker so starši in razredniki v tem primeru »pravi« 
organizatorji, se morajo povezati in se poslušati.  
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ODPRTA UČNA URA 

Pri tej obliki gre za obisk staršev pri učni uri. Starši kot opazovalci dobijo vpogled v šolsko 
delo otroka, kako se njihov otrok med poukom obnaša, kako sodeluje med poukom. Takšna 
oblika je manj sproščena, saj imajo razredniki oziroma učitelji lahko občutek, da jih starši 
nadzirajo, otrokom pa je nerodno.  

 

9 BOLNIŠNIČNA ŠOLA 

  
Zaradi dolgotrajne bolezni je mladostnik velikokrat odsoten od pouka, zato lahko učno snov 
nadoknadi v bolnišnični šoli, kjer je cilj učencu omogočiti nepretrganost vzgojno-
izobraževalnega dela bolezni navkljub ter omogočati učencu usvajanje znanja pri posameznih 
predmetih (Bečan, 2013).  

T. Bečan (2012) pove, da so cilji šolskega dela v bolnišnični šoli: 

– preprečiti prekinitev šolskega dela oziroma omogočiti njegovo kontinuiteto, 

– pomagati učencem z učnimi težavami, ki so posledica bolezni oziroma zdravljenja, 

– oblikovati potrebne prilagoditve in posebne načine in oblike učno-vzgojnega dela za 
bolnega šolarja, 

– prepoznati učenčeva močna področja in mu tako omogočiti, da bo krepil svojo samopodobo 
in samozavest ter lažje ohranjal življenjsko perspektivo, 

– pomagati pri vključevanju v običajno šolsko delo v učenčevi matični šoli, 

– ohranjati in krepiti življenjsko perspektivo pri bolnemu učencu, 

– preprečiti občutek osamljenosti, izgubljenosti, strahu ter tesnobe pri obolelem šolarju. 

 

T. Bečan (prav tam) poudari, da bolnišnična šola teh ciljev ne more uresničiti in realizirati brez 
sodelovanja z matičnimi šolami, zato so ključni timski sestanki. Na timskih sestankih, ki jih 
organizira bolnišnična šola, so prisotni zdravnik, bolnišnični učitelj, starši dolgotrajno bolnega 
otroka in razrednik, ki lahko dobi odgovore o učenčevem zdravstvenem stanju. Sestanki se 
lahko organizirajo tudi na otrokovi šoli, kjer se z informacijami o otrokovem zdravstvenem 
stanju seznanijo tudi preostali strokovni delavci in učitelji, ki otroka poučujejo. Na timskem 
sestanku učitelji bolnišnične šole dobijo informacijo o tem, kako se je učenec pred boleznijo 
počutil v razredu in kako je bil uspešen pri šolskem delu. Učitelji matične šole za učitelje 
bolnišnične šole pripravijo smernice za delo pri posameznih predmetih. Seveda pa morajo nato 
učitelji bolnišnične šole učni načrt oziroma smernice prilagoditi psihofizičnim sposobnostim 
bolnega učenca (Selan in Jevšnik, 2006). Tudi pri sodelovanju med matično in bolnišnično šolo 
lahko zaznamo velik pomen partnerskega sodelovanja. Tako matična kot bolnišnična šola pa 
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morata vzpostaviti partnerski odnos tudi s starši hospitaliziranih otrok. Vzpostaviti morata 
odnos, ki bo usmerjen v soustvarjanje ustreznih rešitev za učenca. K. Kesič Dimic (2010) označi 
prenos informacij pri vsakem sprejemu v bolnišnico, pri odpustu in vrnitvi k rednemu pouku za 
zelo ključnega.   

 

10 INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM IN PRILAGODITVE DOLGOTRAJNO 
BOLNIH OTROK 

 

 10.1 Individualizirani program 
 

Ko otrok dobi Odločbo o usmeritvi, je potrebno na šoli oblikovati strokovno skupino, ki jo 
imenuje ravnatelj šole, ki bo pripravila, izvedla in evalvirala individualizirani program. B. Nojič 
(2006) še poudari, da je za strokovno skupino ključnega pomena timsko delo, saj morajo biti 
vsi člani tima enakovredni partnerji. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci, ki bodo 
sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. 

Individualizirani program je osnovno vodilo učiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih 
potreb otroka, prilagojen potrebam posameznega učenca. V individualiziranem programu se 
učenčeve posebne potrebe obravnavajo celostno, kar pomeni, da pomoč opredeljujejo na 
različnih ravneh (pomoč družini, socializacija, prilagoditve v šoli itn.). T. Bečan (2012, str. 48) 
individualizirani program poimenuje "temeljni dokument za prilagojeno učno-vzgojno delo 
dolgotrajno bolnega šolarja".   

V individualiziranem programu se določijo cilji in oblike dela, strategije vključevanja otroka s 
posebnimi potrebami, prilagoditve pri preverjanju znanja, uporaba prilagojene in pomožne 
izobraževalne tehnologije, časovna razporeditev pouka in drugo (Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 2011, 36. člen). B. Nojič (2006) meni, da mora biti vsebina 
individualiziranega programa naravnana na doseganje minimalnih standardov znanja učnega 
načrta. Za dosego teh standardov pa učenec potrebuje določene strategije, pripomočke in 
prilagoditve. Prilagoditve, ki so opredeljene v individualiziranem programu, morajo upoštevati 
učenčeva močna področja. 

 

10.2 Prilagoditve dolgotrajno bolnih učencev 
 

Prilagoditve se razlikujejo glede na to, kaj učenec potrebuje. Pri dolgotrajno bolnih otrocih so 
prilagoditve potrebne zaradi daljše odsotnosti učenca od pouka oziroma zaradi slabše 
koncentracije učenca, kar je posledica jemanja zdravil. Naštela in opisala bom le najpogostejše 
prilagoditve, ki so po mnenju T. Bečan (2012), nujne v individualiziranem programu 
dolgotrajno bolnih otrok. 
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Pri dolgotrajno bolnih otrocih mora učitelj izbrati ustrezne metode in načine poučevanja. V 
individualiziranem programu je lahko določen način posredovanja vprašanj. Dolgotrajno bolni 
učenci imajo zaradi jemanja zdravil slabšo koncentracijo, zato morajo učitelji učencu vprašanja 
postavljati konkretno in enoznačno. T. Bečan (2012) omeni tudi podaljšan čas pisanja znanja, 
saj so bolni otroci pri pisanju počasnejši od sošolcev. Poudari pa še, da je ob podaljšanem času 
pisnega ocenjevanja potrebno nujno zagotoviti ustrezen prostor, kjer lahko učenec nemoteno 
nadaljuje z reševanjem. Učitelji lahko zaradi slabše koncentracije učenca njegovo znanje 
preverjajo v več delih, torej lahko preverjanje razdelijo na več enot oziroma preverjanje izvajajo 
na več srečanjih, lahko pa učenčevo znanje preverjajo tudi zunaj učilnice. S tem učencu 
zagotovijo mir, kjer ni prisotnih motečih dejavnikov, ki bi učenca motili. Učencu mora biti tudi 
na voljo možnost napovedanega ustnega preverjanja znanja.  

PROSTORSKE PRILAGODITVE 

Dolgotrajno bolni otroci imajo lahko zaradi svoje bolezni težave pri hoji, lahko so v 
invalidskem vozičku. Hitro prehajanje iz učilnice v učilnico v tretjem triletju je za take otroke 
še toliko bolj oteženo. T. Bečan (2012) zato predlaga, da se učilnice premesti v pritličje šole ali 
pa se na šoli otroku omogoči uporaba dvigala.  

PRIPOMOČKI 

Bolnemu učencu z individualiziranim programom lahko učitelji zagotovijo tudi rabo tehničnih 
pripomočkov, kot so računalnik, kalkulator, razne didaktične materiale itn. T. Bečan (2012)  
sicer meni, da se pripomočki pri dolgotrajno bolnem otroku ne uporabljajo tako pogosto. 

DODATNA STROKOVNA POMOČ IN UČNA POMOČ 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj, lahko se pa izvaja tudi kot individualna ali skupinska učna pomoč. Učna pomoč je pri 
dolgotrajno bolnih otrocih pomembna, saj zaradi pogostejših, lahko tudi daljših odsotnosti 
(hospitalizacije, zdravstveni pregledi) zamudijo veliko učne snovi. Takrat mu učitelji oziroma 
drugi strokovni delavci (specialni pedagog, socialni pedagog, inkluzivni pedagog in ostali) učno 
snov, ki jo je zamudil, pojasnijo. Dodatno strokovno pomoč izvaja strokovni delavec, določen 
z odločbo o usmeritvi. Lahko se izvede kot svetovalna storitev. Takrat sta učencu lahko na voljo 
psiholog ali učitelj za pogovor (Bečan, 2012; Opara, 2009; Bečan, Klinc in Čuk, 2003). 

T. Bečan, Klinc in Čuk (2003) omenijo, da je zaradi specifičnosti obolenja posameznega otroka 
včasih potrebno prilagoditi tudi delo pri posameznih predmetih, kot so športna, likovna, 
tehnična, glasbena vzgoja, gospodinjstvo, in pri posameznih drugih šolskih dejavnostih, kot so 
športni, naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi, tabori. Teh dejavnosti naj se, po 
mnenju avtorjev (prav tam), dolgotrajno bolni učenci udeležujejo, saj bodo tako ostali povezani 
s sošolci. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

11 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Starši predstavljajo pomemben subjektivni dejavnik v razvoju vzgojno-izobraževalne 
integracije otrok s posebnimi potrebami. Sodelovanje staršev dolgotrajno bolnih otrok z 
razredniki lahko pripomore k hitrejšemu napredku učenca (Bečan, 2012; Schmidt, 2001). Z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je staršem zagotovljena tudi večja 
vloga in več besede pri sodelovanju v postopku usmerjanja otroka in načrtovanju 
individualiziranega programa.  

Tuje študije o vključenosti staršev otrok s posebnimi potrebami kažejo, da pogosti stiki s šolo 
ne pomenijo tudi boljšega razumevanja otrokovih posebnih potreb (Schneider in Coleman, 
1993; Fylling in Sandvin, 1999, v Schmidt, 2001). Starši se pritožujejo zaradi pomanjkljivih 
informacij, nezadovoljni so z otrokovim izobraževanjem, učitelji pa izpostavljajo 
nezainteresiranost staršev ter nerealna pričakovanja v medsebojnih odnosih (2001, prav tam).  

Uspešno sodelovanje staršev in razrednikov dolgotrajno bolnih otrok je še toliko pomembnejše 
in bolj ključno, saj je raziskava, narejena med kronično bolnimi otroki, pokazala, da je pri tej 
populaciji visoko tveganje za nastanek učnih težav (Taylor, Gibson in Franck, 2010, v Božič, 
2016). Učitelji imajo zato še toliko pomembnejšo vlogo pri spremljanju otrokove koncentracije 
med poukom, vsako spremembo v obnašanju pa morajo upoštevati pri načrtovanju dela z njim.  

T. Bečan, Klinc in Čuk (2003) menijo, da je potrebno ob vključitvi učenca s posebnimi 
potrebami v oddelek posebno pozornost posvetiti ustvarjanju pozitivne klime, k ustvarjanju 
slednje pa lahko ključno prispeva razrednik, ki sošolce učenca s posebnimi potrebami seznani 
z vsemi informacijami o sošolcu. N. Lebarič in Kolenc (2004) sta izvedla raziskavo med učenci 
in učenkami sedmega, osmega in devetega razreda slovenskih osnovnih šol. Preverjala sta 
mnenja učencev o njihovih sošolcih s posebnimi potrebami. Odgovori na vprašanja so bili po 
mnenju obeh avtorjev nad pričakovanjem: vprašani so bili mnenja, da so sošolci s posebnimi 
potrebami deležni enake obravnave kot oni sami (51,6 %), skoraj polovica vprašanih (48,7 %) 
se je strinjala s trditvijo, da so sošolci s posebnimi potrebami vključeni v redno osnovno šolo. 
Tudi učenci so v veliki večini (79 %) soglašali s trditvijo, da je za razvoj in napredovanje otrok 
s posebnimi potrebami obvezno sodelovanje staršev in različnih strokovnih delavcev (v 
Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006).  

Po mnenju T. Štemberger (2013) je med slovenskimi učitelji čutiti mnogo dvomom, strahov in 
negotovosti glede vključitve otrok s posebnimi potrebami v razred. To trditev je T. Štemberger 
(prav tam) tudi potrdila z raziskavo, izvedeno med 132 učitelji in učiteljicami slovenskih 
osnovnih šol. Učitelji so svoje znanje, pridobljeno med študijem, ocenili kot šibko, izrazili so 
tudi želje po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju, ki bi se ga udeležilo 64, 6 % vprašanih. 
Rezultati te raziskave so tudi pokazali, da se učitelji strinjajo, da je inkluzija ključna za 
vzpostavitev boljših odnosov na šoli in lažje vključevanje vseh otrok s posebnimi potrebami 
(53,5 %), toda sami se ne čutijo dovolj usposobljeni, da bi inkluzijo uresničili.  
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J. Kalin idr. (2009) so izvedli raziskavo, v kateri so preverjali mnenje učiteljev o njihovi 
usposobljenosti za vodenje roditeljskih sestankov, govorilnih ur in za sodelovanje s starši. 
Rezultati raziskave so pokazali, da se je večina učiteljev (81,2 %) opredelila kot dokaj dobro 
usposobljene, da so odlično usposobljeni pa jih meni le 9,7 %. Presenetljiv je pa tudi podatek, 
da jih je kar 8,5 % ocenila, da so slabo usposobljeni.  

Učitelji so večkrat mnenja, da nekateri starši pričakujejo, da bo vso skrb za otroka prevzela 
šola. B. Šteh in P. Mrvar (2011) sta v svoji raziskavi preverjali stališča in pričakovanja učiteljev, 
svetovalnih delavcev in staršev ter prišli do podobnega zaključka. Rezultati njune raziskave 
sicer kažejo željo šolskih delavcev, da bi podpirali starše, toda po drugi strani menijo, da se 
starši ne potrudijo dovolj, da bi lahko s šolo lahko vzpostavili boljši odnos. Ta nestrinjanja med 
starši in učitelji o usposobljenosti slednjih nam sporočajo, da bodo v medsebojnih odnosih 
prepreke in različnost mnenj.  

Ugotovitve tujih raziskav (Epstein, Henderson, 1992, Bechner, 1986, Conoley, 1987, Hansen, 
1986 in Montgomery, 1999, v Intihar in  Kepec, 2002) kažejo, da dobro partnersko 
sodelovanje med šolo in domom pozitivno vpliva na učence, starše in na učitelje. Pri 
učencih se uspešno sodelovanje staršev in učiteljev kaže v boljšem učnem uspehu, v boljših 
učnih in delovnih navadah, učenci več sodelujejo pri pouku, razvijajo pa tudi samospoštovanje 
in socialne spretnosti (prav tam). 

 

12 NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 
 

V pregledu literature in raziskav v slovenskem prostoru sem na obravnavanem področju 
zasledila kar nekaj raziskav, toda nobena raziskava ni vključevala  več perspektiv sodelovanja, 
perspektivo dolgotrajno bolnih otrok, njihovih staršev in razrednikov. Zato sem želela 
večperspektivnost pogleda osvetliti v svoji raziskavi.  

Namen moje raziskave v magistrskem delu je torej ugotoviti značilnosti sodelovanja staršev 
dolgotrajno bolnih otrok in učiteljev in kako to sodelovanje krepi otrokovo socialno 
povezanost in vključenost v razred. Eden izmed pokazateljev uspešnega sodelovanja staršev 
in razrednikov oziroma učiteljev je tudi medsebojno obveščanje o otrokovem zdravstvenem 
stanju oziroma o otrokovem napredku v šoli. V raziskavi sem zato želela tudi preveriti, kako 
komunikacija poteka na tem področju. Prav tako me je zanimalo, kako udeleženi v raziskavi 
zaznavajo upoštevanje prilagoditev, ki so zapisane v otrokovem individualiziranem programu.  

13 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja,  na katera želim odgovoriti, so: 

RV 1: Kako starši DBO in učitelji zaznavajo medsebojno sodelovanje pri spremljanju 
otrokovega šolskega dela?  
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RV 2:  Kako so starši DBO in učitelji otroku v podporo pri vrstniški povezanosti in vključenosti 
v razredno skupnost?  
RV 3: Katere so pozitivne izkušnje medsebojnega sodelovanja in kje v sodelovanju izpostavijo 
ovire? Kakšne predloge imajo starši DBO in učitelji za izboljšanje sodelovanja? 
RV 4: Kako mladostniki z DBO zaznavajo in doživljajo šolo kot prostor učenja in druženja z 
vrstniki? Kakšno podporo dobivajo pri vključevanju v razred in kaj bi na tem področju 
potrebovali? 
RV 5: Kakšne oblike podpore in pomoči mladostniki z DBO prejemajo pri šolskem delu in 
kako jih doživljajo?  Kakšne spremembe bi bile po njihovem mnenju potrebne na tem področju?  
 

14 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

14.1 Vzorec in postopek izbire vzorca 
 

V vzorec sem zajela 9 ljudi, med katerimi so bili trije dolgotrajno bolni mladostniki, ki 
obiskujejo tretje vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole in so stari od 11 do 15 let, njihovi 
starši in razredniki. Pri izbiri sem tudi upoštevala kriterij, da ima otrok odločbo o usmerjanju 
najmanj eno leto. Uporabila sem priložnostni način vzorčenja ter vzorčenje po načelu snežene 
kepe. Na začetku sem vztrajno želela stopiti v stik z naključno izbranimi šolami na Primorskem 
in v Ljubljani, toda naletela sem na neodzivnost. Ker je bila odzivnost šol zelo slaba, sem svoj 
namen magistrskega dela predstavila še na družbenih omrežjih. Presenečena sem bila nad 
odzivom staršev oziroma mam dolgotrajno bolnih otrok in zelo veliko zainteresiranost 
sodelovanja. Ker je tema magistrskega dela in intervjujev kar občutljiva, sem želela najprej za 
sodelovanje pridobiti starše dolgotrajno bolnih otrok in njihove otroke, šele nato sem s pomočjo 
staršev stopila v stik z razredniki otrok. Veliko staršev se mi je tudi javilo in mi ponudilo pomoč 
pri iskanju. Lahko bi rekla, da sem za šest vprašanih ljudi izvedela s priporočili drugih oseb. 
Upoštevajoč etiko raziskovanja so osebe, ki so sodelovale v raziskavi, ostale anonimne. Za 
potrebe razlage vzorca in analizo intervjujev sem osebe dolgotrajno bolne otroke poimenovala 
kot OTROK 1, OTROK 2 in OTROK 3, njihove starše oziroma mame MAMA 1, MAMA 2 in 
MAMA 3 ter njihove razrednike kot RAZREDNIK 1, RAZREDNIK 2 in RAZREDNIK 3. Ker 
med izvajanjem intervjujev nisem veliko izvedela o starših in razrednikih dolgotrajno bolnih 
mladostnikov, sem v raziskovalnem vzorcu opisala samo mladostnike: 

– OTROK 1: Mladostnica obiskuje 9. razred osnovne šole v Ljubljani. Ima juvenilni artritis, 
to je kronična bolezen, za katero je značilno vnetje sklepov. Mladostnica ima zaradi te 
bolezni že dve leti odločbo o usmerjanju oziroma individualizirani program. 

 
– OTROK 2: Mladostnica obiskuje 8. razred osnovne šole na Gorenjskem. Hodi na 

osnovno šolo, ki ima malo učencev. V odločbi o usmerjanju ima napisano, da ima 
dolgotrajno bolezen, hkrati pa je še v invalidskem vozičku. Odločbo in individualizirani 
program ima že od vrtca.  
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– OTROK 3: Mladostnik obiskuje 7. razred osnovne šole na Primorskem. Ima sladkorno 
bolezen, odločbo o usmerjanju pa ima od 8. leta starosti.  

 

15 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Glede na izbrane cilje in namen magistrskega dela sem se odločila uporabiti kvalitativno 
metodo raziskovanja. Za zbiranje podatkov sem izvedla devet delno strukturiranih intervjujev. 
Za takšno spraševanje je značilno, da spraševalec vnaprej pripravi le seznam okvirnih tem, ki 
ga zanimajo (Mesec, 1998).   

Te teme so bile:  

– sodelovanje staršev in učiteljev dolgotrajno bolnih otrok,  
– vključenost dolgotrajno bolnega mladostnika v razredno skupnost ter povezanost s sošolci 

in 
– oblike in načini podpore in pomoči, ki jih dolgotrajno bolni mladostniki prejemajo v šoli. 

 
 

Seveda sem pa tudi pustila prostor za teme, ki so bile intervjuvancem pomembne in tako 
postavila tudi druga vprašanja. Pri tem sem upoštevala prvo načelo kvalitativne metodologije, 
ki pravi, da mora raziskovalec prisluhniti ljudem, ki sodelujejo v raziskavi (prav tam). 

Ko sem se zmenila z vsemi intervjuvanci za izvedbo intervjujev, sem vsakemu vnaprej poslala 
krajši dopis, v katerem sem sodelujoče ponovno seznanila z namenom magistrskega dela, 
sodelujočim sem predstavila okvirne teme pogovora, časovno trajanje intervjujev, zagotovila 
sem jim pa tudi anonimnost oziroma če so se v intervjuju uporabila lastna imena, sem zapisala 
le prvo črko imena (Vogrinc, 2008). S tem, da sem sodelujočim vnaprej predstavila namen 
magistrskega dela in jih po koncu analize podatkov seznanila z ugotovitvami ter jih prosila za 
komentar, sem zagotovila veljavnost (prav tam). Pri oblikovanju sklepov sem poskušala ostati 
čim bolj objektivna in na ta način zagotoviti zanesljivost podatkov. Ker sem pogovore opravila 
tudi z mladoletnimi osebami, sem za dovoljenje opraviti intervjuje zaprosila tudi njihove starše. 
Sestavila sem soglasje, ki so ga starši podpisali, še preden sem začela pogovor in snemanje 
pogovora z mladostnikom. 

Sodelujoči v raziskavi so bili v večini zelo zgovorni, le zadnjemu mladostniku sem morala 
postavljati več podvprašanj, da se je mladostnik lahko sprostil. Intervjuji so časovno potekali  
30–45 minut.  

Pri izvedbi intervjujev sem imela list z vnaprej pripravljenimi vprašanji. Vprašanja, ki sem 
postavila sodelujočim skupinam ljudi, so v prilogi. V tretjem primeru me je razrednik prosil, da 
mu vprašanja pošljem vnaprej, da se je lahko na intervju ustrezno pripravil, ostali intervjuvanci 
pa so bili z vprašanji seznanjeni med pogovorom. Primer enega pogovora je v prilogi 20.1. 
Pogovore sem snemala s snemalnikom na mobilnem telefonu. Na ta način sem se lažje 
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osredotočila na povedano v pogovoru. Vmes sem si tudi sama delala zapiske in sem na podlagi 
lastnih zapiskov postavljala dodatna vprašanja. 

   

16 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Mesec (1998) kvalitativno analizira podatke v naslednjih korakih: (1) urejanje gradiva, (2) 
določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in 
kategorij,  (5) oblikovanje končne teoretične formulacije.  Rezultate sem interpretirala v 
povezavi z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji in teoretičnimi izhodišči.  

Najprej sem naredila dobesedni prepis intervjuja. Mesec (1998) pravi, da je splošno pravilo 
prepisovanja intervjujev, da se čim manj opušča in spreminja. Pri dobesednem prepisovanju 
intervjujev sem ugotovila, da so se sogovorci hitro sprostili in začeli uporabljati veliko narečnih 
besed, zato sem prepise uredila. Še preden sem prepisane intervjuje uporabila v magistrskem 
delu, sem urejene prepise poslala vsem sodelujočim v raziskavi in jih prosila, da svoj intervju 
preberejo ter mi sporočijo, ali se z napisanim strinjajo.  

V drugi fazi sem določila enote kodiranja oziroma sem določila, kateri deli besedila bodo 
kodirani.  

V naslednji fazi sem enotam kodiranja določila kode najnižjega možnega reda, tj. kode 1. reda, 
in jih nato združila v kode višjega reda, kode 2. reda. Kode sem nato združila v kategorije, ki 
sem jih definirala glede na ključne teme raziskovanja. 

 

17 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

V tem poglavju odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja skozi prikaz posameznih 
primerov. Nekatera raziskovalna vprašanja so bila vsebinsko povezana, zato sem nekatere pri 
prikazu rezultatov združila. 

V prvem primeru sem združila rezultate kvalitativne analize na 1. in 3. raziskovalno vprašanje. 
V postopku analize sem oblikovala kategorijo, ki sem jo poimenovala sodelovanje staršev in 

učiteljev dolgotrajno bolnih otrok. 

RV 1: Kako starši DBO in učitelji zaznavajo medsebojno sodelovanje pri spremljanju 
otrokovega šolskega dela? 

RV 3: Katere so pozitivne izkušnje medsebojnega sodelovanja in kje v sodelovanju izpostavijo 
ovire? Kakšne predloge imajo starši DBO in učitelji za izboljšanje sodelovanja? 
 
Tabela 2: Sodelovanje staršev in učiteljev dolgotrajno bolnih otrok za primer 1 

UDELEŽENKE KODE II. REDA (RV 1, RV 3) 
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RAZREDNIČARKA 1 

 
– Razumevanje razredničarke za družinsko situacijo 

mladostnice 
 

– Mamino informiranje o pomembnih stvareh 
 

– Pripravljenost razredničarke za pogovor itn.  

 

– Oblike sodelovanja 
 

 
 
 
 
MAMA 1 

 
– Občasno, a dobro sodelovanje 

 
– Prilagodljivost  v načinih sodelovanja 

 
– Zadostnost stikov 

 
 
 
 
 
OTROK 1 

 
– Manjša vključenost v šolsko delo 

 
– Hčerkino seznanjanje mame s šolskim delom 

 
– Mamina podpora hčerki  

 
– Pomanjkanje časa pri mami 

 

 

Vse tri udeleženke so s sodelovanjem zadovoljne. Menijo, da je pretočnost informacij zelo 
dobra. Čeprav mama ni toliko vpletena v šolsko delo hčerke, je zadovoljna, da je hčerka v stiku 
z razredničarko in da njej ni potrebno posredovati. Mladostnica v prvem intervjuju obiskuje 9. 
razred osnovne šole v Ljubljani. Ima juvenilni artritis, to je kronična bolezen, za katero je 
značilno vnetje sklepov. Zaradi mamine preobremenjenosti in skrbi za mlajše otroke je 
sodelovanje med razredničarko in mamo občasno. Razredničarka je povedala, da razume 

družinsko situacijo mladostnice in se zaveda, da mama nima toliko časa, da bi se vsak mesec 
udeležila govorilnih ur. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 301) je kot eden 
izmed ciljev vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami opredeljeno »zagotavljanje 
stalne strokovne in osebne podpore celotni družini«, kar sem lahko tudi sama zaznala. Med 
razredničarko in mamo sem zaznala empatijo, ki jo J. Kalin (2009) poimenuje kot ključno v 
odnosu učitelj – starši. Empatija pa je še toliko pomembnejša in bolj ključna pri starših 
dolgotrajno bolnih otrok, ki se že nasploh soočajo s stresnimi situacijami. Avtorica (prav tam) 
pove, da učitelji svojo empatijo do staršev pokažejo že s tem, ko poznajo in razumejo družinske 

razmere, s tem, ko staršem nakažejo, da jih resnično skrbi za njihovega otroka. To mi je tudi 
razredničarka med intervjujem večkrat povedala. Razredničarka in hčerka mamo informirata o 

pomembnih stvareh, zato mama meni, da udeležba na govorilnih urah ni nujna. Kot eno izmed 
obliko sodelovanja sta tako mama kot razredničarka omenili govorilne ure. M. Pušnik, B. 
Žarkovič Adlešič in C. Bizjak (2002) govorilne ure označijo za najučinkovitejši način 
sodelovanja staršev in razrednikov, saj so izpeljane individualno in šele takrat lahko starši 
dobijo vpogled v otrokov napredek in težave. Na govorilnih urah učitelj seznani starše z 
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otrokovim funkcioniranjem v šoli, z njimi se pogovarja o otrokovem napredku, o njegovih 
lastnostih in posebnostih. Mama se sicer zaradi pomanjkanja časa govorilnih ur redkokdaj 
udeleži, zato sta z razredničarko v stiku tudi po elektronski pošti. Hčerka je tudi zadovoljna s 
pogostostjo stikov med mamo in razredničarko. Zaveda se, da mama nima veliko časa, da bi se 
udeležila govorilnih ur, zato jo seznanja z vsemi informacijami in šolskimi ocenami. Meni, da 
tudi sama zelo dobro sodeluje z razredničarko in da lahko veliko problemov rešita brez mame. 
J. Kalin (2009) pove, da je pogostost in način sodelovanja med šolo in starši povezana s starostjo 
otroka: pri mlajših otrocih je potreba po sodelovanju večja, medtem ko pri starejših otrocih 
starši večkrat sodelujejo samo takrat, ko ima otrok težave (Kalin, 2009, v Cankar, 2009). Ker 
večjih učnih težav mladostnica nima, razredničarka le občasno sodeluje z mamo, če pa bi bilo 
težav več, bi moralo biti sodelovanje pogostejše.  

V prvem primeru je sodelovanje med mamo in razredničarko zaradi družinske situacije 
občasno. Kljub občasnemu sodelovanju udeleženke menijo, da je sodelovanje uspešno. Mama 
se zaradi pomanjkanja časa redkokdaj udeleži govorilnih ur, zato je z razredničarko velikokrat 
v stiku po elektronski pošti. Razredničarka razume družinsko situacijo in se zato v načinu 
sodelovanja prilagaja mami. Mama kot pozitivno izkušnjo sodelovanja izpostavi ravno 
razumevanje družinske situacije in prilagodljivost razredničarke v načinih sodelovanja. 
Razredničarka kot pozitivno izkušnjo sodelovanja z mamo mladostnice omenja sodelovanje z 

mladostnico, ki nato mamo seznani s šolskim delom. Ovir pri sodelovanju mame in 
razredničarke v prvem primeru nisem zasledila, saj so vse tri udeleženke mnenja, da je 
sodelovanje uspešno in brez težav. Ravno zaradi uspešnega sodelovanja niso udeleženke imele 
nobenih predlogov za boljše sodelovanje.  Valentinčič (1981, v Cankar, 2009) poudari, da je za 
uspešno sodelovanje s starši potrebna pedagoška razgledanost učitelja in strokovnost, zavzetost 
za mladostnikov razvoj (tako staršev kot učiteljev), zrelost učitelja in sposobnost vzpostavljanja 
pristnih človeških stikov. Pomembno je pa tudi, da si starši in učitelji zaupajo ter se spoštujejo. 
V prvem primeru je ravno zaradi maminega zaupanja razredničarki in hčerki sodelovanje 
uspešno in brez težav. 

 

Tabela 3: Sodelovanje staršev in učiteljev dolgotrajno bolnih otrok za primer 2 

UDELEŽENKE KODE II. REDA (RV 1, RV 3) 

RAZREDNIČARKA 2 – Sodelovanje nič drugače od sodelovanja z ostalimi starši 
– Timski sestanki strokovne skupine 
– Oblike sodelovanja 
– Sodelovanje s spremljevalko 
– Vključenost DBO v dejavnosti 
– Zadovoljstvo staršev s sodelovanjem 

MAMA 2 – Pogosti stiki 
– Oblike sodelovanja 
– Vključevanje DBO na timskih sestankih in šolskih 

dejavnosti 
– Dostopnost in prilagodljivost razredničarke  
– Sodelovanje s socialno delavko 
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– Sodelovanje brez problemov 

OTROK 2 – Pomoč razredničarke  
– Pomoč spremljevalke v času odsotnosti 
– Dobro sodelovanje mame z razredničarko  
– Oblike sodelovanja 
– Upoštevanje želja deklice 
– Zadovoljstvo s pogostostjo stikov in sodelovanjem 

 

Vse tri udeleženke so v drugem primeru s sodelovanjem zadovoljne. Ker je deklica na 
invalidskem vozičku, je veliko sodelovanja tudi s spremljevalko. Mami in mladostnici je v 
veliko veselje, da se razredničarka vedno potrudi in mladostnico vključuje v veliko aktivnosti. 
V drugem primeru mladostnica obiskuje 8. razred osnovne šole na Gorenjskem. Hodi na 
osnovno šolo, ki ima malo učencev, zato tudi mama misli, da so v tako dobrih odnosih z učitelji, 
ki jih lahko vedno ustavi na šolskem hodniku. Mladostnica je na invalidskem vozičku, zato ima 
v šoli tudi spremljevalko, ki ji pomaga. Razredničarka meni, da se sodelovanja z mamo ne 
razlikuje kaj veliko od sodelovanja z ostalimi starši. Z mamo sodelujeta največkrat na timskih 
sestankih na začetku in koncu leta ter po telefonu. Mama se udeležuje tudi govorilnih ur. Ker 
ima mladostnica spremljevalko, sodeluje tudi z njo. Kadar je mladostnica odsotna pri pouku, ji 
spremljevalka na dom prinese učno gradivo, pa tudi razredničarka ji pošilja veliko učnega 
gradiva za šolska tekmovanja. Opara (2009) svetuje, da je pri pripravi individualiziranega 
programa in njegovi evalvaciji v vsakem primeru v največji meri potrebno upoštevati mnenje 

in želja otroka oziroma učenca s posebnimi potrebami. Mladostnica je prisotna na timskih 
sestankih oziroma na evalvacijah individualiziranega programa, zato jo vsakič člani tima 
prosijo za mnenje, kako ji gre v šoli in nato, na podlagi njenega mnenja pogovor nadaljujejo. 
Mama je v intervjuju omenila tudi sodelovanje s socialno delavko. Ker je sodelovanje šole s 
spremljevalko mladostnice zelo uspešno, je mama omenila, da sta socialna delavka v šoli in 
hčerka uspešno sodelovanje spremljevalke s šolo predstavili v Rehabilitacijskem inštitutu Soča. 
Razredničarka se vedno potrudi, da mladostnica ne bi bila prikrajšana za kako dejavnost, zato 
jo vključuje v čim več šolskih aktivnosti, kot so tekmovanja z vozički, kjer je T »ta glavna« 
oziroma gre mladostnica velikokrat na šolske ekskurzije. T. Bečan, Klinc in Čuk (2003) 
omenijo, da je zaradi specifičnosti obolenja posameznega otroka včasih potrebno prilagoditi 
tudi delo pri posameznih predmetih, kot so športna, likovna, tehnična, glasbena vzgoja, 
gospodinjstvo, in pri posameznih drugih šolskih dejavnosti, na primer športni, naravoslovni, 
tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi, tabori. Teh dejavnosti naj se po mnenju avtorjev (prav 
tam) dolgotrajno bolni učenci udeležujejo, saj bodo tako ostali povezani s sošolci. 

V drugem primeru mama pozitivno izkušnjo sodelovanja vidi v majhnosti šoli in pogostejšega 

stika z razredničarko in ostalimi učitelji, ki jih lahko ustavi kar na šolskem hodniku. 
Razredničarka je tudi zadovoljna s sodelovanjem z mamo in meni, da se njuno sodelovanje ne 
razlikuje od sodelovanja z ostalimi starši. Mladostnica vidi pozitivno izkušnjo sodelovanja 
mame in razredničarke v tem, da se razredničarka vedno z mamo dogovori o njeni vključenosti 
v šolske aktivnosti in ekskurzije. Zaradi zelo uspešnega sodelovanja in prilagodljivosti 
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razredničarke mama ovir v sodelovanju ne zaznava, nima pa tudi predlogov za boljše 
sodelovanje. 

 

Tabela 4: Sodelovanje staršev in učiteljev dolgotrajno bolnih otrok za primer 3 

UDELEŽENCI KODE II. REDA (RV 1, RV 3) 
RAZREDNIK 3 – Pogostost timskih sestankov 

 
– Poslušanje in upoštevanje predlogov 

 
– Zadovoljstvo s sodelovanjem 

 
– Široka mreža pomoči 

MAMA 3 – Komunikacija s pedagoginjo 
 

– Učitelji težje dostopni  
 

– Zadovoljstvo s sodelovanjem z razrednikom  
 

– Iskanje skupnih rešitev  
 

– Pogosto sodelovanje 
 

– Upoštevanje maminih predlogov 
 

– Hitro ukrepanje 
 

– Zavzetost vseh šolskih delavcev 
 

– Učiteljevo dobro sprejemanje in enakopravna obravnava otroka 
OTROK 3  – Razrednikovo zanimanje za otroka 

 
– Pomoč razrednika in spodbude 

 
– Dobro sodelovanje mame z razrednikom 

 
– Mamina seznanjenost razrednika s težavami, ki jih ima sin 

 
– Sinova seznanjenost z vsebino timskih sestankov, želja po prisotnosti na 

sestankih  

 

V tretjem primeru so vsi sodelujoči zadovoljni s sodelovanjem. Razrednik in mama menita, da 
je pogosto sodelovanje ter poslušanje in upoštevanje predlogov mame pripomoglo k še 
boljšemu sodelovanju in pomoči otroku. V tretjem primeru ima mladostnik sladkorno bolezen 
in zaradi bolezni ima odločbo o usmerjanju od 8. leta starosti. Mladostnik obiskuje 7. razred 
osnovne šole na Primorskem. Mama se vsak mesec udeleži govorilnih ur, kjer z razrednikom 
poskušata poiskati rešitve za težave, ki nastanejo pri šolskem delu mladostnika. D. Intihar in 
Kepec (2002) povesta, da so govorilne ure namenjene temu, da učitelj starše seznani z 
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otrokovim funkcioniranjem v šoli ter se z njimi pogovarja o otrokovem napredku, o njegovih 
lastnostih in posebnostih, omenita pa tudi, da učitelji prevečkrat sežejo po redovalnici. 
Razrednik v tem primeru meni, da mamo na govorilnih urah dobro obvešča o sinovem napredku 
v šoli in njegovem šolskem delu, o ocenah pa se ne pogovarjata, saj ni potrebno. Na govorilne 
ure mama vedno pride z novimi predlogi, ki jih pove razredniku, in skupaj poskušata te predloge 
uresničiti. D. Intihar in M. Kepec (2002) povesta, da se motivacija za sodelovanje povečuje, če 
starši začutijo in doživijo, da se njihovi predlogi in pobude, ki se tičejo njihovega otroka, 
sprejemajo in upoštevajo. Na začetku šolskega leta je bilo veliko nesporazumov in 
neupoštevanja prilagoditev individualiziranega programa, zato je mladostnikova mama stopila 
v stik s šolsko pedagoginjo, ki zdaj spremlja mladostnikovo šolsko delo in ocenjevanja. 
Razrednik ali mama šolsko pedagoginjo obvestita, kdaj bo mladostnik ocenjen, pedagoginja pa 
se pri učitelju pozanima, katero učno snov bo mladostnik ocenjen in to sporoči mami oziroma 
razredniku. Tako razrednik kot mama sta omenila tudi sodelovanje na timskih sestankih, 
razrednik pa je omenil še sestanke, ki jih organizira na 2 meseca, kjer se sestane s šolskimi 
strokovnimi delavci. Na teh sestankih analizirajo mladostnikovo dotedanje delo, analizirajo 
individualizirani program in ga tudi po potrebi prilagodijo. T. Bečan (2012) pove, da se morajo 
tako starši kot razredniki in strokovni delavci, ki delajo z dolgotrajnim otrokom, zavedati, da je 
prilagoditve potrebno spreminjati tudi čez šolsko leto. Kar je učenec potreboval na začetku 
šolskega leta, mogoče ne bo potreboval čez par mesecev. Avtorica (prav tam) predlaga, da se 
takšna evalvacija opravi na dva meseca. Takšna evalvacija se je pokazala kot uspešno ravno 
zaradi situacije, ki se je v tem primeru zgodila na začetku šolskega leta. Ko je razrednik izvedel 
za nesporazum, so lahko strokovni delavci hitro ukrepali na sestanku in z mamino pomočjo 
situacijo uredili. Mama želi sinu pomagati in zato se večkrat po mnenju razrednika preveč 
obremenjuje. Razrednik mami vedno pove, da je na šoli na voljo široka mreža pomoči, ki bo 
pomagala njej in sinu. M. Kavkler (2008) pravi, da mora učitelj, ki ima v razredu otroka s 
posebnimi potrebami, sodelovati z vsemi sodelavci in dobiti podporo različnih strokovnih 
področij iz šole in zunanjih ustanov. Zelo pomembni so dobra komunikacija in dobri medosebni 
odnosi. Učitelj oziroma razrednik v tretjem primeru sodeluje s šolsko pedagoginjo, ki se 
pozanima, katero učno snov bo učenec vprašan in ta podatek posreduje M mami oziroma 
razredniku. Hornby (2000, v Kalin, idr., 2009) opozarja, da čeprav imajo starši otrok s 
posebnimi potrebami pomembno vlogo pri oblikovanju individualiziranega programa in 
njegovem uresničevanju, lahko prevelika vključenost staršev povzroči prevelika pričakovanja 
staršev od šole in otroka. In tudi razrednik je v intervjuju omenil, da si mladostnikovi starši 
zastavijo previsoke šolske cilje. Tudi sama sem to zaznala, ko mi je mama v intervjuju omenila, 
da sinu dela zapiske, iz katerih se sin uči. Dodala je, da zapiske piše ona, saj ima sin »grdo in 
nerazumljivo pisavo«. Mama je omenila, da so se vsi šolski delavci, ko so izvedeli, da ima 
učenec njihove šole sladkorno bolezen, udeležili predavanj na to temo, kjer so izvedeli, kako 
ravnati, če bi učenec potreboval pomoč. Povedala je tudi, da vsi učitelji sina dobro sprejemajo 
in ne delajo razlik z drugimi učenci. Mladostniku je všeč, ker lahko razredniku vedno pove, ko 
ima težave. Razrednik ga ima tudi uro učne pomoči in na vsaki uri se najprej pogovarjata, 
razrednik se zanima o poteku bolezni pri mladostniku. T. Bečan (2012) med načela, ki so 
pomembna pri šolskem delu z dolgotrajno bolnim otrokom, našteje razumevanje, spoštovanje, 

spodbudo in odgovornost. Avtorica (prav tam) poudari, da mora učitelj oziroma razrednik 
bolnega učenca razumeti. Razumeti mora njegovo stisko, se z njim o tej stiski pogovarjati in 
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mu pomagati. Razredniki morajo po mnenju avtorice T. Bečan (2012) učenčev pogum 
spoštovati, nuditi pa mu morajo tudi podporo in ga spodbujati. Mladostnik je v intervjuju 
povedal, da ga razrednik večkrat povpraša o počutju, zanima ga pa tudi, kako mu gre v šoli in 
kje ima težave. Mladostnik tudi ve, da se mama udeležuje timskih sestankov, kjer se 
pogovarjajo o njegovem šolskem delu in napredku. Izrazil je tudi željo, da bi bil morda tudi on 
prisoten na sestankih.  

M. Kavkler, A. Clement Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in S. Viola (2008) so 
mnenja, da kakovosten odnos med učitelji in starši temelji na zaupanju, zaupanje pa pomeni, 
da so tako starši kot učitelji drug do drugega odprti, da sprejemajo čustva, reakcije in misli drug 
drugega, si nudijo podporo in sodelovanje. Tudi v intervjujih sem zaznala zaupanje, ki ga ima 
mama do razrednika. Razrednik in mama njuno sodelovanje označita kot uspešno. Tako mama 
kot razrednik pozitivno izkušnjo sodelovanja zaznata v mamini pogosti udeležbi na govorilnih 

urah, na katere pride s predlogi in idejami za lažje šolsko delo sina, ki jih razrednik poskuša 
pri delu z mladostnikom upoštevati. Mama kot pozitivno izkušnjo sodelovanja omeni tudi 
sodelovanje s šolsko pedagoginjo, s katero je v stiku zaradi ocenjevanja znanja. Tudi 
mladostnik je mnenja, da je sodelovanje mame z razrednikom uspešno. Kadar ima mladostnik 
namreč težave v šoli in o težavah pove mami, ta obvesti razrednika, ki hitro in ustrezno ukrepa. 

 

V drugem primeru sem v postopku analize oblikovala kategorijo, ki sem jo poimenovala 
otrokova vključenost v razredno skupnost ter povezanost s sošolci. V tem primeru sem združila 
rezultate kvalitativne analize na 2. in 4. raziskovalno vprašanje. 

 
RV 2:  Kako so starši DBO in učitelji otroku v podporo pri vrstniški povezanosti in vključenosti 
v razredno skupnost?  
 
RV 4: Kako mladostniki z DBO zaznavajo in doživljajo šolo kot prostor učenja in druženja z 
vrstniki? Kakšno podporo dobivajo pri vključevanju v razred in kaj bi na tem področju 
potrebovali? 
 
 
Tabela 5: Otrokova vključenost v razredno skupnost ter povezanost s sošolci za primer 1 

UDELEŽENKE  KODE II. REDA (RV 2, RV 4) 

RAZREDNIČARKA 
1 

– Sprejetost mladostnice v razredu  
– Stranski učinki jemanja zdravil 
– Nizka samozavest in žalost 
– Seznanitev oddelčne skupnosti o posledicah jemanja 

zdravil 
– Krog prijateljev na šoli 
– Zadržanost mladostnice  

MAMA 1 – Bolezen hčerke v šoli ne ovira  
– Pomoč sošolcev z zapiski  



40 

 

– Skrb mame, da ji hči ni povedala, ali so sošolci 
nesramni 

– Skrb mame zaradi odhoda hčerke v srednjo šolo  

OTROK 1 – Žalost ob seznanitvi z diagnozo 
– Težka vrnitev nazaj v šolo po daljši odsotnosti 
– Nesodelovanje pri športni vzgoji 
– Prijaznost in pomoč sošolcev  
– Seznanjenost nekaterih prijateljev izven šole z boleznijo 
– Nevednost sošolcev 

 

Mladostnica je v razredu lepo sprejeta. Zaradi bolezni je morala na začetku jemati zdravila, po 
katerih ji je obraz zelo zatekel. Takrat je razredničarka sodelavce seznanila o bolezni 

mladostnice. T. Bečan (2012) svetuje, da se razredniki pred vrnitvijo po daljši odsotnosti 
sošolca z razredom pogovorijo o bolezni odsotnega učenca in jih spodbudijo, da učencu 
pomagajo. Razredničarka je to tudi naredila, prosila pa je tudi šolsko psihologinjo za pomoč, 
da bi se pogovorila z učencem, sošolcem mladostnice. Razredničarka se je zavedala, da so 
mladostniki zelo občutljivi, zato ni želela, da bi se iz videza mladostnice norčevali. Juul (2010) 
poudarja, da bolezen bolnika navadno ne prizadene samo na ravni fizičnega stanja, ampak tudi 
psihološko in socialno, saj vpliva na občutke, doživljanja ter čustva. Ko je mladostnica izvedela 
za diagnozo, je bila žalostna, spraševala se je, zakaj se je to moralo zgoditi ravno njej, ob vrnitvi 
nazaj v šolo ji je bilo težko ... Ker se ji je zaradi jemanja zdravil spremenil obraz, jo je bilo 
strah, kako se bodo sošolci do nje obnašali. Povedala mi je, da ji je bilo takrat hudo in da ni 

bila samozavestna. To pravi tudi K. Kesič Dimic (2010), ko piše, da se lahko zaradi različnih 
terapij z zdravili spremenijo telesni znaki, kar je lahko neprijetno za mladostnika in načenja 
njegovo samopodobo. Mama mladostnice je mnenja, da bolezen hčerke v šoli ne ovira, da je 
»taka kot ostali«. Sošolci ji rade volje pomagajo z zapiski. T. Bečan (2012) piše, da je starše 
bolnega otroka večkrat strah za otrokovo prihodnost. Mladostnica bo z naslednjim šolskim 
letom šla v srednjo šolo, kar mamo zelo skrbi. Skrbi jo, kako jo bodo sprejeli novi sošolci 
oziroma ali se bodo učitelji potrudili in ji pomagali tako, kot so ji pomagali v osnovni šoli. 
Mladostnica zaradi bolezni ne sodeluje pri uri športne vzgoje oziroma ne počne veliko športnih 
aktivnosti. Zaradi tega je mladostnica večkrat žalostna, saj je v preteklosti trenirala gimnastiko, 
ki je zdaj ne more več trenirati. Mladostnica kljub težjemu izvajanju določenih gibov pri športni 
vzgoji sodeluje in telovadi po svojih zmožnostih. T. Bečan (2012) piše, da se s tem, ko 
dolgotrajno bolan mladostnik sodeluje pri športnih aktivnostih, lažje poveže s sošolci in se ne 
počuti izoliranega. Mladostnica ima veliko prijateljev, tako v šoli kot izven nje. Povedala mi je 
tudi, da veliko njenih prijateljev ne ve za bolezen, nekaterim pa je zanjo povedala. Zaradi 
bolezni ima spremenjeno hojo, zato jo prijatelji kdaj hecajo. Takrat mladostnica postane 
žalostna. Na začetku ji je bilo še toliko bolj hudo, zdaj se pa takih občutkov poskuša otresti.  

Po mnenju vseh treh udeleženk je mladostnica v razredu lepo sprejeta. V razredu ima krog 
prijateljev, s katerimi se druži med odmori, ima pa tudi veliko prijateljev izven šole. 
Mladostnica nerada govori o svoji bolezni, zato veliko njenih prijateljev ne razume, kadar se 
slabo počuti in česa ne more početi. To jo žalosti. Razredničarka je bila mladostnici v podporo 
in pomoč pri vrstniški vključenosti nazaj v razredno skupnost, ko je ostale učitelje in sošolce 
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mladostnice seznanila z boleznijo mladostnice in posledicami jemanja zdravil. Ker je mama 
zaradi pomanjkanja časa manj vključena v šolsko delo, mladostnica ne zazna, da bi ji mama 
bila v podporo pri vrstniški povezanosti, zaveda pa se, da se vedno lahko obrne k njej po pomoč. 
Mladostnica ima veliko prijateljev, tako v šoli kot izven nje. Zelo nerada govori o svoji bolezni 
in posledicah, zato je žalostna, ker ne more sodelovati pri športni vzgoji in ker se prijatelji kdaj 
norčujejo iz njene račje hoje, ki je posledica bolezni. Mladostnica ve, da jo mama podpira pri 
vsem, kar počne, razredničarka pa ji tudi nudi podporo pri šolskem delu, veliko podpore pa 
prejema od prijateljev oziroma sošolcev, ki vedo za njeno bolezen. Mladostnica meni, da ima 
velik podporni sistem, zato na tem področju ne potrebuje dodatne pomoči. 

 

 

 

Tabela 6: Otrokova vključenost v razredno skupnost ter povezanost s sošolci za primer 2 

UDELEŽENKE KODE II. REDA (RV 2, RV 4) 

RAZREDNIČARKA 2 – Vključenost učenke v razred 
 

– Organiziranost pomoči pri sošolcih 
 

– Skupaj že od vrtca 
 

– Vključenost učenke v čim več aktivnosti in ekskurzij 

MAMA 2 – Sprejetje v razred 
 

– Pomoč sošolcev pri vsakdanjih opravilih in pri posoji 
zapiskov 

OTROK 2 – Pomoč sošolcev 
 

– Trud prijateljev izven šole  
 

– Trud in pomoč razredničarke 

 

Vse tri udeleženke menijo, da je mladostnica lepo sprejeta v razred. Strinjajo se pa tudi, da je 
to verjetno zaradi tega, ker jo v razredu sošolci poznajo že iz vrtca. Sošolci mladostnici veliko 
pomagajo in se organizirajo tako, da ni nikoli izključena iz kakšne dejavnosti. Mama in 
mladostnica sta tudi zelo hvaležni razredničarki, saj se vedno potrudi, da mladostnico vključi v 

čim več aktivnosti, ekskurzij itn.   

Mladostnica je, čeprav je na invalidskem vozičku, zelo lepo sprejeta v razred. Mama in 
razredničarka sta mnenja, da je to zato, ker se mladostniki poznajo še iz vrtca in že poznajo 
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bolezen in omejitve mladostnice. Sošolci mladostnici zelo pomagajo. Posodijo ji zapiske, 
organizirajo se in ji po potrebi pomagajo ter ji nosijo stvari. Mladostnica je omenila, da ima 
tudi veliko prijateljev izven šole. Kadar želijo iti kam, se vedno potrudijo, da bi tudi njo 
vključili.  Za vključitev v čim več dejavnosti in aktivnosti si prizadeva tudi razredničarka 
mladostnice. Na šoli tako organizirajo tudi tekmovanje v invalidskih vozičkih, kjer je 
mladostnica »ta glavna«. To, da na šoli organizirajo različne delavnice, prilagojene mladostnici 
in njenemu stanju, nam pove, da se pri njej spodbuja samozavest oziroma se z odkrivanjem 
njenih močnih točk mladostnica lažje vključi v šolsko okolje (Villa in Thomas, 2002, v Kavkler, 
2007). Razredničarka želi mladostnico vključiti v čim več ekskurzij, zato se vedno organizira, 
da gre mladostnica lahko zraven. To, da razredničarka vključi mladostnico v veliko dejavnosti, 
vpliva na boljšo socialno integracijo mladostnice, ki se lahko druži s sošolci (prim. Lebarič, 
Kobal Grum in Kolenc, 2006).  

Razredničarka je mladostnici v podporo pri vrstniški povezanosti in vključenosti v razredno 
skupnost tako, da se vedno potrudi in jo vključi v vse šolske aktivnosti, tudi v šolske ekskurzije. 
Mama na začetku šolskega leta razredničarko seznani z datumi odsotnosti hčerke, zato lahko v 
tistem času razredničarka organizira športni dan, ki se ga mladostnica drugače ne bi mogla 
udeležiti. Mladostnici so v šoli v veliko podporo in pomoč sošolci, s katerimi se pozna že iz 
vrtca, ki se organizirajo in ji pomagajo, ko ji nosijo šolsko torbo. Mladostnica zaznava veliko 
podporo tudi pri prijateljih izven šole, ki se vedno potrudijo in jo vključijo v vse aktivnosti. 
Mladostnica ima velik podporni sistem. Razredničarka, mama in sošolci oziroma prijatelji ji 
nudijo dovolj pomoči, zato meni, da več ne potrebuje.  

 

 

Tabela 7: Otrokova vključenost v razredno skupnost ter povezanost s sošolci za primer 3 

UDELEŽENCI KODE II. REDA (RV 2, RV 4) 
RAZREDNIK 3 – V razredu zadržan 

 
– Strah pred nastopi in odzivi okolice 

 
– Pomoč sošolcev 

 
– Kljub podpori sošolcev strah odziva okolice 

 
– Druženje med odmori – druženje z ostalimi 

razredi 

MAMA 3 – Mamino zanašanje na sinove informacije o 
dogajanju v šoli 

 
– Pomoč sošolke 

 
– Sprejetje sladkorne bolezni v razredu 

 
– V preteklosti zbadanje sina v šoli, izostanek od 

pouka 
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OTROK 3 – Malo prijateljev 
 

– Pomoč sošolke, kadar je odsoten 
 

– Druženje ob košarki 
 

– Zanimanje sošolcev o zdravstvenem stanju 

 

Razrednik meni, da je mladostnik v razredu lepo sprejet in ne opaža, da bi ga sošolci izključevali 
iz razreda. Omenil je, da je mladostnik zelo zadržan v razredu, ker se boji odziva okolice. 
Sošolci ga kljub temu podpirajo, mu pomagajo kadar manjka pri pouku ... Razrednik opaža, da 
se mladostnik bolj sprosti med šolskimi odmori, ko se druži še z ostalimi vrstniki iz drugih 
razredov, ki tudi obiskujejo izbirni predmet robotika. Vičič (2002, v Drobnič, 2011) pravi, da 
se v obdobju mladostništva mladostnik rad preizkuša v različnih hobijih in išče, kaj ga veseli. 
Mladostniku je robotika v veselje, zato ima od tam tudi veliko prijateljev. Mama sina v razredu 
zaznava tako, kot ji pove sin. V preteklosti so mladostnika v razredu zbadali, zato je večkrat 
ostal doma in ni šel v šolo. Mama meni, da se to zdaj več ne dogaja. Sošolci so se na začetku 
zelo zanimali za mladostnikovo sladkorno bolezen, veliko so ga spraševali, kar je vplivalo na 
ustvarjanje pozitivne klime v razredu  (Bečan, Klinc in Čuk, 2003). Mami je bilo všeč tudi to, 
da je bil sin takrat v središču pozornosti in da se je počutil sprejetega v razred.  

Udeleženci so mnenja, da je mladostnik kar dobro vključen v razred. Sošolci znajo biti 
nesramni, toda mladostnik se hitro umakne takim situacijam. Mladostnik ima majhen krog 

prijateljev, toda vseeno mu sošolci pomagajo, se zanimajo za njegovo bolezen in ga sprejemajo 
v razred. Razrednik je mladostniku predlagal, da začne obiskovati izbirni predmet robotika. S 
tem predlogom je mladostnika podpiral pri povezovanju z vrstniki, saj si je tam mladostnik 
našel veliko prijateljev. Razrednik meni, da sošolci mladostnika podpirajo in mu pomagajo, 
kadar manjka pri pouku. Mama se v sinovo družabno življenje ne vmešava, zato nisem zaznala 
njene podpore pri vrstniški povezanosti, jo pa sin seznanja z informacijami v povezavi s šolo. 
Mladostnik ima malo prijateljev. Vesel je, da je na izbirnem predmetu robotika spoznal veliko 
prijateljev, s katerimi se lahko pogovarja o temi, ki zanima vse. Mladostniku je všeč, da ga 
sošolci podpirajo in da se zanimajo za njegovo zdravstveno stanje in ga sprašujejo, kako se 
počuti. Kadar je odsoten pri pouku, mu sošolka pomaga in posodi zapiske. Mladostnik je s 
svojim majhnim krogom prijateljev, ki ga podpirajo in mu pomagajo, zadovoljen, zato meni, 
da ne potrebuje dodatne podpore. 

 

V tretjem primeru sem v postopku analize oblikovala kategorijo, ki sem jo poimenovala  oblike 

in načini podpore in pomoči dolgotrajno bolnim otrokom v šoli . V tem primeru sem 
odgovorila na peto raziskovalno vprašanje. 

RV 5: Kakšne oblike podpore in pomoči mladostniki z DBO prejemajo pri šolskem delu in 
kako jih doživljajo? Kakšne spremembe bi bile po njihovem mnenju potrebne na tem področju?  
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Tabela 8: Oblike in načini podpore in pomoči dolgotrajno bolnim otrokom v šoli za primer 1 

UDELEŽENKE KODE II. REDA  
RAZREDNIČARKA 1 – Pomoč na urah skupinske učne pomoči 

 
– Zagotavljanje prilagoditev 

 
– Pomoč razredničarke pri matematiki in fiziki 

 
 

– Dogovor razredničarke in učenke o hitri 
pridobitvi ocen 

 
– Dostopnost pomoči in podpore pri 

razredničarki 
 

– Pomoč in podpora svetovalne delavke 
MAMA 1 – Pomoč in podpora psihologinje, 

razredničarke in bolnišničnih učiteljev pri 
začetku postopka o usmerjanju 

 
– Upoštevanje prilagoditev 

 
– Pomoč, podpora in razumevanje vseh 

strokovnih delavcev 
 

– Hvaležnost za pomoč in podporo vseh 
strokovnih delavcev  

 
– Pomen odločbe o usmerjanju 

 
– Napovedana ocenjevanja  

 
– Odsotnosti v šoli  

 

OTROK 1 – Prilagoditve v odločbi o usmerjanju 
 

– Učna  pomoč razredničarke pri matematiki 
in fiziki 

 
– Upoštevanje želja mladostnice pri šolskem 

delu 
 

– Podpora in pomoč šolske svetovalne delavke  
 

– Pomoč in podpora mame  
 

– Pomoč  prijateljev v razredu 
 

 

Mladostnica ima v odločbi za usmerjanje zapisane prilagoditve, kot je učna pomoč. Učna 
pomoč je pri dolgotrajno bolnih otrocih najpogostejša oblika pomoči in podpore, saj zaradi 
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pogostejših, lahko tudi daljših odsotnosti (hospitalizacije, zdravstveni pregledi) mladostniki 
zamudijo veliko učne snovi. Učno pomoč izvajata razredničarka, ki jo uči tudi matematiko in 
fiziko, ter šolska svetovalna delavka. Razredničarka je omenila, da šolska svetovalna delavka 
oziroma psihologinja mladostnico podpira, ji svetuje ter jo spodbuja. Opara (2009, str. 71) to 
poimenuje kot rehabilitacijo, »pripraviti otroka s posebnimi potrebami do tega, da bo zmogel 
sprejeti samega sebe v svoji realnosti in se naučiti živeti s svojimi ovirami in omejitvami«. 
Mladostnica ni samozavestna, zato šolska svetovalna delavka z različnimi metodami dela 
poskuša mladostnici pomagati pri krepitvi samozavesti. Razredničarka nudi mladostnici učno 
pomoč pri matematiki in fiziki. Na učni uri ji mladostnica pove, pri katerem predmetu ima več 
težav, nato se lotita dela. Obe, tako razredničarka kot mladostnica sta z načinom izvajanja učne 
pomoči zadovoljni. Razredničarka je omenila, da ima občutek, da se mladostnica preveč zanaša 
na njeno pomoč in zato večkrat nima narejene domače naloge. Razredničarka tudi spodbuja 
mladostnico k hitri pridobitvi ocen, saj si ne želi, da bi se ji nabralo preveliko snovi. 
Razredničarka je mladostnici vedno na voljo za pomoč in podporo in mladostnica se vedno 
lahko obrne nanjo. Mama je v intervjuju omenila pomoč in podporo psihologinje, razredničarke 
in bolnišničnih učiteljev pri začetku postopka o usmerjanju. Povedala je, da sama sploh ni 
vedela, da hčerki pripada odločba oziroma da ima hči lahko prilagoditve pri šolskem delu. 
Mama je seznanjena z vsebino odločbe ter meni, da se vse prilagoditve upoštevajo. Mladostnica 
je veliko pomoči in podpore dobila tudi v bolnišnični šoli pri bolnišničnih učiteljih, ki so ji 
pomagali z utrjevanjem šolske snovi. Mama je bila vesela, da je hčerka lahko v bolnišnični šoli 
nadoknadila nekaj učne snovi in zato ni imela težav pri spremljanju pouka, ko se je vrnila nazaj 
v šolo. Mladostnica ima veliko podporo tudi pri prijateljih, ki ji pomagajo pri učenju. 
 
Vse tri udeleženke so kot najpogostejšo obliko pomoči oziroma podpore mladostnici omenile 
učno pomoč oziroma svetovalno pomoč s šolsko svetovalno delavko oziroma psihologinjo. Vse 
tri vprašane se strinjajo, da ima mladostnica na šoli veliko možnosti pomoči in podpore pri vseh 
strokovnih delavcih oziroma prijateljih. Mladostnica ima veliko pomoči in podpore tako v šoli 
kot izven nje. V šoli ji podporo in pomoč nudita razredničarka, ki ji nudi učno pomoč, ter 
svetovalna delavka, s katero se pogovarjata o različnih temah in s katero krepita samozavest. 
Veliko pomoči in podpore mladostnica dobi tudi pri prijateljih in sošolcih, ki ji, kadar je 
odsotna pri pouku, posodijo zapiske, da si jih lahko fotokopira. Mladostnica je omenila, da jo 
podpira tudi mama, ki se zanima za njeno šolsko delo. Mladostnici je všeč, da razredničarka 
vedno upošteva njene želje, katero učno snov bosta na uri učne pomoči ponavljali. Všeč ji je 
tudi, da se razredničarka vedno zavzame zanjo in njene potrebe oziroma prilagoditve in se 
pogovori z učitelji. Z razredničarko se tudi vedno dogovorita, naj bo mladostnica čim prej 
ocenjena pri vseh predmetih, da se ji ne bo na koncu šolskega leta ostalo preveč snovi. 
Mladostnica v šoli prejema veliko podpore in pomoči pri šolskem delu tako razredničarke kot 
sošolcev oziroma prijateljev, ki ji po potrebi tudi razložijo kakšno učno snov. O morebitnih 
spremembah na področju podpore in pomoči udeleženke raziskave ne poročajo.  
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Tabela 9: Oblike in načini podpore in pomoči dolgotrajno bolnim otrokom v šoli za primer 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot v prvem primeru je tudi v drugem najpogostejša oblika pomoči in podpore učna pomoč. 
Mladostnica ima ure učne pomoči pri inkluzivni pedagoginji ter pri učiteljih posameznih 
predmetov. Inkluzivna pedagoginja z mladostnico dela tudi pri krepitvi samozavesti in 

samostojnosti. Tudi razredničarka si želi, da mladostnica pove, kaj jo moti. Mama je 
zadovoljna, da je hči samozavestnejša in da si upa povedati svoje mnenje. Mladostnica ima 
poleg učne pomoči v prilagoditvah zapisane še prilagoditve pri ocenjevanju znanja, kot je 
napovedano ocenjevanje in podaljšanje pisanja testov. Če potrebuje podaljšan čas pisanja, lahko 
nadaljuje s pisanjem v drugi učilnici. T. Bečan (2012) poudari, da je ob podaljšanem času 

UDELEŽENKE KODE II. REDA 
RAZREDNIČARKA 2 – Zagotovljene prilagoditve 

 
– Spodbude razredničarke, da učenka sama 

pove, če ji kaj ni všeč 
MAMA 2 – Prilagoditve na učnem področju  

 
– Pomoč spremljevalke pri razumevanju učne 

snovi 
 

– Spodbujanje inkluzivne pedagoginje k 
samostojnosti mladostnice in krepitvi njene 
samozavesti 

 
– Učna pomoč  inkluzivne pedagoginje 

 
– Sodelovanje s socialno delavko 

 
– Prilagoditve pri šolskih aktivnostih in 

dejavnostih 
 

OTROK 2 – Prizadevanje in pomoč razredničarke  pri  
organizaciji učenja  

 
– Pomoč razredničarke pri  zagotovitvi učnega 

gradiva 
 

– Hvaležnost za pomoč in skrb razredničarke 
 

– Prilagoditve in upoštevanje teh prilagoditev 
 

– Pomoč in podpora vseh strokovnih delavcev  
sošolcev 

 
– Pomoč in podpora vseh sošolcev 

 
– Dogovarjanje z učitelji 
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pisnega ocenjevanja potrebno nujno zagotoviti ustrezen prostor, kjer lahko učenec nemoteno 
nadaljuje z reševanjem. Ker je mladostnica na invalidskem vozičku, ima na šoli tudi možnost 
uporabe dvigala. Mama je omenila še pomoč drugih delavcev šole, na primer hišnika, ki je 
mladostnici priskrbel prilagojeno mizo. Podporo ji na šoli nudi tudi socialna delavka, ki je z 
mladostnico imela predavanje o praksi dobrega sodelovanja s spremljevalko mladostnice. 
Veliko podporo in spodbudo mladostnici nudi razredničarka, ki se vedno potrudi, da 
mladostnice ne izključuje iz šolskih aktivnosti. To, da na šoli organizirajo različne delavnice, 
prilagojene mladostnici in njenemu stanju, nam pove, da se pri njej spodbuja samozavest 
oziroma se z odkrivanjem močnih točk pri mladostnici mladostnica lažje vključi v šolsko 
okolje (Villa in Thomas, 2002, v Kavkler, 2007). Razredničarka želi mladostnico vključiti v 
čim več ekskurzij, zato se vedno organizira, da gre mladostnica lahko zraven. V veliko podporo 
in pomoč so mladostnici tudi prijatelji oziroma sošolci.  

Vse udeleženke raziskave 2. primera menijo, da ima mladostnica veliko pomoči in podpore na 
šoli. Poleg učne pomoči ji podporo nudi tudi spremljevalka, ki ji pomaga pri učni snovi, kadar 
je mladostnica odsotna. Podporo ji v največji meri nudi tudi razredničarka, ki se vedno potrudi 
in organizira šolske aktivnosti tako, da se jih mladostnica lahko udeleži skupaj s sošolci. 
Inkluzivna pedagoginja in razredničarka mladostnici pomagata pri krepitvi samozavesti 

oziroma mladostnico spodbujata, da se mladostnica za veliko prilagoditev sama zmeni z 
učitelji. Mladostnica meni, da je tudi sama postala glasnejša in si upa, kaj povedati. Mladostnica 
je zelo hvaležna razredničarki, ki se vedno potrudi, da se lahko tudi ona udeleži šolskih 
ekskurzij. O morebitnih spremembah na področju podpore in pomoči udeleženke raziskave tudi 
v drugem primeru ne poročajo.  

 

Tabela 10: Oblike in načini podpore in pomoči dolgotrajno bolnim otrokom v šoli za primer 3 

UDELEŽENCI KODE II. REDA 
RAZREDNIK 3 – Podpora in spodbude razrednika pri odkrivanju 

močnih točk mladostnika 
 

– Prilagoditve pri ocenjevanju znanja 

MAMA 3 – Nesporazumi in konflikti glede prilagoditev 
 

– Pomoč pedagoginje pri ocenjevanju znanja 
 

– Prilagoditve pri šolskem delu 
 

– Pomoč pedagoginje 

OTROK 3 – Pogovor in podpora razrednika 
 

– Razrednik se poveže z ostalimi učitelji 
 

– Zanimanje in skrb za učenca 
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– Zagotavljanje prilagoditev pri učnem procesu 
 

– Pomoč učencu z zapisovanjem datumov, kdaj bo 
ocenjen in katero učno snov 

 
– Želja po učni pomoči pri angleščini 

 
– Druženje z učenci iz drugih razredov 

 

Mladostnik obiskuje interesno dejavnost robotika, ki mladostnika zelo veseli in nanj deluje 
spodbudno in podporno. Razrednik mladostnika spodbuja in podpira pri tem in mladostnika 
vidi, da bi se v prihodnosti s tem lahko ukvarjal. Mladostnik ima tudi prilagoditve, kot so 
napovedano ocenjevanje znanja, podaljšan čas pisanja, učno pomoč pri matematiki in 
slovenščini. Učno pomoč pri matematiki mu nudi razrednik, za slovenščino pa mama in 
mladostnik menita, da učne pomoči ne potrebuje. Mladostnik je izpostavil potrebo za učno 
pomoč pri angleščini. Ustno ocenjevanje bi morali mladostniku zagotoviti izven razreda, zato 
mama mladostnika spodbuja, da to omeni učiteljem, saj se zaradi hrupa v razredu težje zbere. 
To, da se ustno ocenjevanje znanja izvede izven učilnice, predlaga tudi T. Bečan (2012), saj s 
tem učitelji učencu zagotovijo mir, kjer ni prisotnih motečih dejavnikov, ki bi učenca motili. 
Mladostnik je omenil, da je v preteklosti večkrat dobil slabše ocene, saj se je učil napačno snov 
ali pa je pozabil na ocenjevanje. Takrat je mama poiskala pomoč in podporo pri šolski 

pedagoginji, ki se od takrat dalje pozanima pri učiteljih, kdaj bo mladostnik ocenjen in katero 
učno snov se mora učiti. Mama se vsak mesec udeleži govorilnih ur, kjer razredniku predlaga, 
na kakšen način bi se lahko pomagalo njenemu sinu. Razrednik mamo pri predlogih podpira 

in spodbuja ostale učitelje, da jih upoštevajo. Mama zaznava veliko podpore tudi na timskih 

sestankih, kjer ji člani tima nudijo podporo, upoštevajo njene predloge, ji pomagajo pri 
reševanju problemov itn. (Kavkler, 2007; Bečan, 2012). Mladostnik največjo podporo dobi od 
razrednika, ki se pred vsako uro učne pomoči z mladostnikom pogovarja. Razrednika zanima, 
kako se mladostnik počuti v razredu, ali ima kje težave, kako je z njegovim zdravstvenim 
stanjem. Mladostniku je všeč, ko se razrednik zanima zanj in ve, da se lahko nanj vedno obrne 

po pomoč. Mladostniku je všeč, ker lahko razredniku vedno pove, ko ima težave. T. Bečan 
(2012) med načela, ki so pomembna pri šolskem delu z dolgotrajno bolnim otrokom, našteje 
razumevanje, spoštovanje, spodbudo in odgovornost. Avtorica (prav tam) poudari, da mora 
učitelj oziroma razrednik bolnega učenca razumeti. Razumeti mora njegovo stisko, se z njim o 
tej stiski pogovarjati in mu pomagati. Razredniki morajo po mnenju avtorice T. Bečan (2012) 
učenčev pogum spoštovati, nuditi pa mu morajo tudi podporo in ga spodbujati.  

V tretjem primeru mladostniku največ podpore nudita razrednik oziroma šolska pedagoginja, 
ki mu pomaga pri ocenjevanju znanja. Pomoč, podporo in spodbudo mu nudi tudi razrednik, ko 
se z mladostnikom pred začetkom ure učne pomoči pogovarja, ga spodbuja, zanima se za 
zdravstveno stanje mladostnika itn. Mladostniku je všeč, da se razrednik zanima zanj, da ga 
spodbuja in mu nudi pomoč. Mladostnik prejme veliko podpore sošolcev, ki se zanimajo za 
njegovo bolezen in ga večkrat vprašajo po njegovem zdravstvenem stanju. Mladostnik je 
zadovoljen s podporo in pomočjo, ki mu jo nudijo razrednik, šolska pedagoginja in sošolci 
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oziroma prijatelji. Zadovoljen je z učno pomočjo, ki mu jo razrednik nudi, želel pa bi si biti 
prisoten na timskih sestankih. Pove, da bi podporo in učno pomoč potreboval pri angleščini. 

 

18 SKLEP 
 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 301) je kot eden izmed ciljev vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami opredeljeno "stalno sodelovanje s starši otrok s 
posebnimi potrebami in zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni družini". 
Sodelovanje šole s starši je ena najpomembnejših nalog šole, saj je od uspešnega in 
učinkovitega sodelovanja odvisen razvoj in uspeh otroka. Še toliko bolj je sodelovanje 
pomembno, kadar govorimo o mladostnikih s posebnimi potrebami oziroma dolgotrajno 
bolnimi mladostniki. Ti se morajo poleg telesnih in psihičnih sprememb soočiti še z boleznijo, 
katere posledice jih lahko ovirajo. Učitelji oziroma razredniki morajo razumeti starše 
dolgotrajno bolnih otrok in njihove stiske. Zavedati se morajo, da so starši zaradi družinske 
situacije lahko pod stresom in zato ne sodelujejo tako pogosto (Kalin, 2009).  

V magistrskem delu sem želela ugotoviti kvaliteto sodelovanja staršev dolgotrajno bolnih otrok 
in učiteljev in kako to sodelovanje krepi otrokovo socialno povezanost in vključenost v razred. 
Zanimalo me je tudi, kako pogosto starši in razredniki sodelujejo in na kakšne načine to 
sodelovanje poteka.  

Rezultati raziskave kažejo, da je sodelovanje staršev in razrednikov iz vseh treh perspektiv 
(starš dolgotrajno bolnega otroka, dolgotrajno bolan otrok in razrednik) v vseh treh primerih 
zelo uspešno. V raziskavi so bili tako razredniki kot starši zadovoljni z medsebojnim 
sodelovanjem in sodelovanjem z ostalimi šolskimi delavci, toda menim, da mogoče ni v vseh 
primerih tako. Razredniki v raziskavi so upoštevali želje in predloge staršev, nudili so jim 
oporo, vedno so s starši pripravljeni sodelovati itn. Kot najpogostejšo obliko sodelovanja so vsi 
sodelujoči omenili govorilne ure in timske sestanke. V prvem primeru se mama zaradi 
družinske situacije redkokdaj udeleži govorilnih ur, toda razredničarke to ne moti, saj ve, da 
mama nima veliko prostega časa (Kalin, 2009). Sodelovanje mame in razredničarke v drugem 
primeru je po mnenju mame uspešno zaradi majhnosti šole, ki jo hčerka obiskuje. Na šoli se vsi 
poznajo in če mama potrebuje kako informacijo, lahko razredničarko ali druge učitelje ustavi 
kar na šolskem hodniku. V drugem primeru se mama pogosteje udeležuje govorilnih ur in je v 
stiku z razredničarko ter meni, da je sodelovanje uspešno. V tretjem primeru se mama 
dolgotrajno bolnega mladostnika vedno udeleži govorilnih ur, na katere pride z novimi predlogi 
in idejami. Razrednik je vesel, da se mama toliko potrudi in njenim predlogom tudi prisluhne 
ter jih skupaj poskusita uresničiti. V tretjem primeru mama veliko sodeluje s šolsko 
pedagoginjo, ki se pozanima za ocenjevanje in pridobitve ocen pri mladostniku. Med 
opravljanjem intervjujev sem med vsemi starši in razredniki zaznala spoštovanje in empatijo. 
Razredniki razumejo stisko staršev in otrok in jim po svojih najboljših zmožnostih pomagajo. 
Sodelovanje med vsemi sodelujočimi je bilo že od samega začetka zelo uspešno in pravočasno. 
Zaradi iskrenosti tako razrednikov kot staršev in hitrega odziva na prepreke, ki nastanejo pri 
poučevanju dolgotrajno bolnega učenca, je sodelovanje med starši, razredniki in dolgotrajno 
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bolnimi otroci zelo uspešno. 

V raziskavi me je tudi zanimalo, kako se dolgotrajno bolni mladostniki počutijo v razredu 

oziroma kako njihovo vključitev in sprejetje v razredno skupnost zaznavajo njihovi starši in 

razredniki. V prvem primeru je mladostnica lepo sprejeta v razred, v razredu ima svoj krog 
prijateljev, s katerimi se druži. Mladostnica je bila zaradi jemanja zdravil na začetku zdravljenja 
v obraz zelo otečena. Takrat se je, še pred ponovno vrnitvijo deklice nazaj v razred, 
razredničarka pogovorila z učenci oziroma sošolci mladostnice. Seznanila jih je z boleznijo 
mladostnice, pripravila jih je pa tudi na spremenjen izgled mladostnice (Kesič Dimic, 2010). 
Mladostnica je povedala, da je bila ob vrnitvi nazaj v šolo žalostna, počutila se je »drugačno«, 
toda ko je videla, da so jo sošolci lepo sprejeli, je bila vesela. Malce je vseeno žalostna, saj 
zaradi bolezni in omejitev ne sme sodelovati pri športni vzgoji. V drugem primeru je 
mladostnica na invalidskem vozičku. Ker je z istimi osebami sošolka že iz vrtca, jo v razredu 
lepo sprejemajo in vključujejo v veliko aktivnosti. Sošolci se sami organizirajo in ji vedno 
pomagajo. Tudi razredničarka jo želi vedno vključiti v čim več aktivnosti, na primer vedno se 
potrudi in organizira, da gre lahko na šolske ekskurzije tudi ona, na šoli pa organizirajo tudi 
tekmovanje z invalidskimi vozički, kjer mladostnica vedno zmaga. V tretjem primeru ima 
mladostnik malo prijateljev v razredu, toda vseeno mu vedno pomagajo, kadar to potrebuje. 
Veliko prijateljev je spoznal na izbirnem predmetu robotika. Tudi razrednik meni, da je 
mladostnik v družbi prijateljev, ki obiskujejo robotiko, bolj sproščen in bolj zgovoren. 
Mladostnik se v razredu počuti sprejetega, sošolci ga večkrat vprašajo po njegovem 
zdravstvenem stanju, posodijo mu tudi zapiske, kadar manjka pri pouku. Mama je sicer 
omenila, da je sin v prejšnjem šolskem letu večkrat ostal doma, saj so se sošolci iz njegove 
bolezni norčevali, toda zdaj se sin »umakne taki družbi«. Vsi sodelujoči v intervjujih so 
pohvalili klimo v razredu in niso zaznali kakršnekoli izključitve dolgotrajno bolnega učenca. 

Zadnja vprašanje, na katerega sem želela v magistrskem delu odgovoriti, je bilo, kakšne oblike 

podpore in pomoči mladostniki z dolgotrajno boleznijo prejemajo pri šolskem delu in kako jih 
doživljajo ter kakšne spremembe bi si še želeli. V prvem primeru mladostnica največ pomoči 
in podpore prejema pri razredničarki, ki ji nudi učno pomoč, in svetovalni delavki, s katero se 
občasno tudi pogovarja. Mladostnici veliko podporo nudi tudi mama, ki ji pove vse, kar se 
dogaja v šoli, velik podporni sistem pa ima tudi pri prijateljih tako v šoli kot izven nje. V drugem 
primeru ima mladostnica veliko pomoči in podpore sošolcev in razredničarke. V veliko pomoč 
in podporo ji je tudi spremljevalka, ki ji pomaga pri učni snovi. Mladostnica je tudi zelo 
hvaležna razredničarki, ki se vedno potrudi, da se lahko udeleži šolskih ekskurzij. Veliko ji pri 
šolskem delu pomagajo tudi  učitelji, ki ji nudijo učno pomoč, šolska svetovalna delavka, s 
katero se lahko pogovarja, in hišnik, ki ji je zagotovil prilagojeno mizo. V tretjem primeru 
mladostnik največ podpore in pomoči prejme od razrednika. Všeč mu je, da se razrednik zanima 
za njegovo bolezen, da ga vedno vpraša, kako se počuti in ali ima kje težave. Razrednik mu 
tudi nudi učno pomoč. Razredniki in ostali strokovni delavci v raziskavi so v zelo dobrih 
odnosih. Razredniki učencem nudijo pomoč, jih spodbujajo, se z njimi pogovarjajo o 
vsakdanjih dogodkih ter upoštevajo njihove individualne potrebe (Bečan, 2012). 

V magistrskem delu sem se seznanila s tremi različnimi družinami in družinskimi situacijami. 
Sodelovanje staršev in razrednikov je kljub različnim boleznim in oviram mladostnikov v vseh 



51 

 

treh primerih zelo uspešno. Mladostniki so kljub bolezni in oviram dobro sprejeti v razredno 
skupnost, na šoli pa jim je na voljo široka mreža pomoči, tako razrednikov kot ostalih šolskih 
delavcev. 

 

19 ZAKLJUČEK  
 

Magistrsko delo sklenem z ugotovitvijo, da je sodelovanje vključenih staršev dolgotrajno 
bolnih mladostnikov in njihovih razrednikov uspešno. Tako starši kot razredniki so z oblikami 
sodelovanja zadovoljni, vsi pa so tudi izrazili željo za uspešno sodelovanje tudi v prihodnosti. 
J. Kalin (2009) pove, da je pogostost in način sodelovanja med šolo in starši povezana s starostjo 
otroka: pri mlajših otrocih je potreba po sodelovanju večja, medtem ko pri starejših otrocih 
starši večkrat sodelujejo samo takrat, ko ima otrok težave (Kalin, 2009, v Cankar, 2009). V 
raziskavo sem vključila dolgotrajno bolne mladostnike, ki so že dovolj stari, da se tudi sami z 
razrednikom in ostalimi učitelji zmenijo za prilagoditve in pomoč, zato je sodelovanje staršev 
z razredniki  bolj formalno. Vsi mladostniki v raziskavi so učno uspešni, zato razredniki ne 
vidijo potrebe po pogostejšem sodelovanju s starši. Dolgotrajno bolni mladostniki so kljub 
bolezni lepo sprejeti v razred, imajo veliko prijateljev, ki jim pomagajo in nudijo podporo. 
Podporo in pomoč jim nudijo tudi razredniki, ki z njimi izvajajo učno pomoč, in ostali strokovni 
delavci šole. 

V raziskavi je sodelovalo le devet oseb (trije dolgotrajno bolni mladostniki, trije starši in trije 
razredniki), zato bi rezultate, ki sem jih dobila, težko posplošila na celotno populacijo. 
Verjamem, da sodelovanje dolgotrajno bolnih mladostnikov in staršev ni povsod enako 
uspešno. S starši dolgotrajno bolnih otrok sem stopila v stik preko socialnih omrežij, kjer sem 
objavila namen moje raziskave. Menim, da so se mi morda za sodelovanje v raziskavi javili le 
starši dolgotrajno bolnih otrok, ki imajo pozitivno izkušnjo sodelovanja z razrednikom.       
Dandanes je pojem inkluzije zelo pogost v našem besednjaku. Postali smo bolj odprti do 
»drugačnih« in jih želimo v največji možni meri vključiti v čim več aktivnosti. Razredniki v 
raziskavi stremijo k temu, da bi dolgotrajno bolne mladostnike kljub bolezni in omejitvam 
vključili v veliko aktivnosti, kjer lahko sodelujejo po svojih najboljših zmožnostih.  

V raziskavi sem udeležence spraševala tudi po predlogih za boljše sodelovanje, toda nihče jih 
ni posebej izpostavil. To predvidevam zato, ker imajo tako starši kot razredniki, vključeni v 
raziskavo, same pozitivne izkušnje sodelovanja in si ne želijo sprememb. Če bi v raziskavo 
vključila več staršev, mladostnikov in razrednikov, bi verjetno pridobila še širši  vpogled v to 
tematiko in verjetno tudi nekatere predloge za izboljšanje  sodelovanja na obravnavanem 
področju.  
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21 PRILOGE 
 

21.1 Zapis pogovora 
 

RAZREDNIČARKA 
Jaz: »Na začetku, za uvod, bi Vas prosila, da opišete otroka, o katerem se bova pogovarjali.« 

Razredničarka: »Tako je. Js sm razredničarka od S od 7. razreda. V 7. razredu je deklica bila še 
zdrava, razen imela je neke težave s hrbtenico. Potem pa so ji v lanskem šolskem letu kar 
naenkrat odkrili ta juvenilni artritis, ki se pojavi pri mladih. In je zaradi bolezni bila zelo velik 
odsotna, na primer en dan je bila v šoli, drug dan pa jo je tako bolelo, da ni mogla vstat ali pa 
svinčnika držat. Je pa tako, da njo tko zelo bolijo sklepi, da ni mogla niti svinčnika držat, niti 
hodit. Takrat, ko je blo tako hudo. Zdej je manj odsotnosti. Tako na vsak teden oziroma 14 dni 
mora it na eno dozo zdravil v bolnico. Pravijo pa naj bi ta bolezen po puberteti izzvenela in če 
bo imela to srečo. Če ne, ima lahko ta zdravila celo življenje.« 

Jaz: »Kot ste rekli, je bila S tudi veliko odsotna na začetku bolezni. Ali ste sodelovali tudi z 
bolnišnično šolo takrat?« 

Razredničarka: »Ja, ona takrat, ko so ji bolezen odkrili. Nje skoraj 2 meseca ni bilo v šolo. Bila 
je v bolnici 14 dni, pol so jo dali za 2 dni domov. Takrat je v bolnici bila v bolnišnični šoli in 
je nekaj ocen tudi tam dobila, ampak ko se je vrnila, je morala ostale ocene dobit pri nas. In to 
zna bit tudi problem, ker tam delajo samo na nekaterih predmetih, ne na vseh. Sej je to seveda 
logično. Pa tudi snov oziroma ure so drugačne. Če ima v šoli 4 ure matematike, ima tam manj. 
Z bolnišnično šolo sodeluje naša svetovalna služba. Takrat nas svetovalna delavka prosi, da 
napišemo pri vsakem predmetu, katero snov bomo obravnavali in iz česa bomo dobili oceno in 
če je možno, da dobijo oceno, jo dobijo v bolnici, če ne pa, vsaj probajo snov predelat. Se pa 
pol v takih specifičnih primerih zmenimo znotraj kolektiva, da kakih ocen ne pridobi, ker so to 
vseeno izredne razmere – ker če je ona manjkala dva meseca, ne more bit na istem kot tisti, ki 
so vsak dan v šoli. Tako da glede tega ni nikoli bilo problema, se z učitelji zmenimo med sabo. 
Takrat ko se je vrnila iz bolnice, smo S dali možnost, da se odloči, katere predmete bi bila rada 
prej vprašana.« 

Jaz: »Ali menite, da je S socialno vključena v razred? Kako/kje to zaznavate?« 

Razredničarka: »Zdej S je v razredu lepo sprejeta, taka, v redu deklica. Ko je S prvič zbolela za 
to boleznijo, so ji dali neka čudna zdravila in je bila v obraz čisto zabuhla. In jo je takrat kar 
skrbelo in ni bila samozavestna. Skrbelo jo je, kako bo, ko se bo v razred vrnila. Preden se je 
vrnila, smo se na oddelčni skupnosti precej pogovarjali o tej bolezni, kako pač z njo ravnat, ko 
bo prišla nazaj. Pa tudi psihologinja je delala z enim fantom v njenem razredu, ki. ni "žleht", 
ampak uporablja besede, ki marsikoga lahko zabolijo kot marsikateri udarec, bom rekla, sploh 
pri pubertetnikih, ki so zlo občutljivi, kako izgledajo. S je še kar čedna deklica in se ji je obraz 
takrat res spremenil. No, sej zdej so ji zamenjali zdravila in se ji na zunaj ne vidi, da jemlje 
kaka zdravila. Zdej jemlje neka biološka zdravila in je zato tudi manj odsotna. Ima pa v razredu 
en tak krog prijateljev, s katerimi si je blizu in tudi vidiš, da se druži na hodniku, skupaj sedijo 
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pri pouku. Ni nek "leader" v razredu, ne pusti se pa tudi, da bi jo drugi "šetal", bi rekla. Ni pa 
noben v razredu bil nesramen do nje, ko se ji je obraz spremenil. Je pa S bolj zadržana, na 
primer ona ne bo celi šoli razlagala, kaj ji je.« 

Jaz: »Kako vidite sodelovanje s S v Vašem razredu? Ali menite, da ji zagotovite vse 
prilagoditve, ki jih ima napisane v odločbi za usmerjanje? Kako jih zagotovite?« 

Razredničarka: »Zdej, S ni nikoli imela učne težave. Pač, tko bi rekli, povprečen šolski uspeh. 
Pa ne da ne bi zmogla več, ampak zato ker se ji je tko ljubil, tko bom rekla. Tko da če bi se 
deklica bolj potrudila, bi imela tudi en bolj lep uspeh. Tako, pri noben predmetu ni imela težave. 
Potem po tej dolgotrajni odsotnosti pa so se v bolnišnici pojavile težave pri predmetih, kjer je 
potrebna kontinuiteta, kot je na primer matematika. Hodit je začela k meni na skupinsko učno 
pomoč, ker sm delala z enimi učenci, ki so imeli tudi učne težave. In sm jo v bistvu js 
nagovorila, da tudi ona prihaja, da sva delali na teh učnih primanjkljajih. Ima pa tudi v odločbi 
prilagoditve, take prilagoditve, ki jih ima večina učencev z odločbo, bi rekla. To je dogovarjanje 
za ustno spraševanje, testi so pa itak napovedani. Ustno spraševanje je tudi pri večini predmetov 
že dogovorjeno, pri tistih, ki ni, se pa ona dogovori za datum. Sva se letos tudi zmenili, da se 
proba čim prej javit in dobit čim več ocen, ko je še malo snovi. Pa za primer, če bi se ji z 
zdravjem spet kaj zakompliciralo in bi bila odsotna, da ima rezervo z ocenami. Js ji pomagam 
s predmeti, kot sta matematika in fizika. Najino sodelovanje s S se mi zdi čisto v redu. Pove mi, 
če jo kaj moti, dogovoriva se tudi, kaj bi rada na najinih uricah delala, katero snov. Ostale 
predmete ji tudi svetovalna delavka pomaga. Bi blo pa fajn, da bi tudi ona sama doma kaj 
naredila. Sem pa opazila pri tej najini učni pomoči, da se je začela malo zanašat na to najino 
pomoč, pa pride k meni, ko nima domače naloge, ki bi jo mogla doma naredit. Je pa tko, da 
midve na teh uricah delava zelo učinkovito, nikjer ni opazno pri ocenah, da je vsake toliko kak 
dan odsotna. Pa še deveti razred je. Ona se mora letos še v srednjo šolo vpisat, točke se ji štejejo 
in vse. S se pa na primer z mano ne pogovarja tako stvarii kot s svetovalno delavko, tko odprta 
pa do mene spet ni. Z njo dela tudi gospa MP (šolska svetovalna delavka). No, in ona je 
pripravila ta učni načrt. Ona ima z njo eno šolsko uro, js pa dve. Zdej, ona se z njo bolj 
pogovarja. No, delata tudi na učni snovi, ampak bolj delata na samozavesti, pa da če ma deklica 
kako stisko, da ve, da se lahko nanjo obrne. Je pa res tudi to, da jo gospa M (svetovalna) nič ne 
uči in ocenjuje. Je zato verjetno drugače, kot pa da če bi se z mano pogovarjala, ki jo učim in 
ocenjujem fiziko. Pač, kot razredničarko me vedno lahko kaj vpraša, me prosi za pomoč. Pa če 
se ona kaj ne more zmeniti, dogovoriti za prilagoditve, se js z učitelji pogovorim.« 

Jaz: »Kako bi opisali sodelovanje s starši otroka?« 

Razredničarka: »Zdej, tko bom rekla. S je deveti razred, je dovolj odgovorna, da se lahko midve 
same zmeniva, če so kje težave. Če bi S bila razredna stopnja in se ne bi mogla z njo zmenit, bi 
sigurno več s starši sodelovala. Tukaj pa nima smisla mame mešat v to, kdaj se bo S javila, 
kater predmet in kaj bova midve delali pri najini učni pomoči. Ker to delava glede na njene 
potrebe. Ima mama itak že dovolj dela, ker imajo doma še mlajše otroke. S vse sama uredi z 
učitelji, se sama zmeni. Mama je z individualnim načrtom seznanjena, je soglašala in podpisala. 
Ve, kaj bova s S probali usvojit, kaj bo pri svetovalni delala. Sej, če bi bilo kaj težav, bi tudi 
mamo bolj vpletla, ampak zaenkrat jih ni bilo. Tudi če je S odsotna tisti dan, ko ima učno 
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pomoč, se zmeniva in prestaviva, da ne bi bila prikrajšana tiste dve ure, ki ji pripadata. Smo se 
pa z mamo usedli na začetku, da je slišala, kaj boomo počeli s S, kaj bo komu prioriteta. Je pa 
res, da imamo te skupinske govorilne ure prvi ponedeljek v mesecu. In mama, če pride na 
govorilne ure za k tamlajši hčerki, težko pride še k meni za S. Pa tudi mislim, da se mama kar 
zanaša, da je S odgovorna, da lahko sama zrihta kar rabi, z mojo pomočjo. Tako da sodelovanje 
z mamo je, ampak ni toliko pogosto.« 

Jaz: »Kako ste vzpostavili stik? Preko katerih medijev ste v stiku s starši? Kako pogosto ste v 
stiku?« 

Razredničarka: »Ja, sodelovanje s starši, je najlažje dandanes preko e-pošte. Telefona ne smemo 
imeti med poukom in te starši ne morejo kar tako klicati, med odmori te starši tudi težko dobijo 
v učilnici. Tako da sm z njimi zmenjena, da se pogovarjamo preko elektronske pošte. Pol pa 
takrat, ko imajo roditeljske sestanke ali govorilne ure, pa pač tudi tko, v živo. Js bom tako rekla. 
Js mam vsak teden individualnem govorilne ure, enkrat na mesec imam skupinske govorilne 
ure. Tko da S mama je lahko z mano vsak dan v stiku, če hoče. Ampak do zdej ni bilo tako. 
Seveda, razumem, da je en od razlogov tudi ta, da S ni edinka in se zna sama dogovorit. Tako 
sodelovanje samo S v večini mi je čisto všeč. Ker jo js mam učno pomoč in ne vem, kaj bi 
mama lahko tudi prispevala. Je pa tudi res, da so učenci z odločbo in učenci nasploh zame na 
prvem mestu, pred starši. Meni je cilj S in da ona to čim bolj spelje vse, da bo imela čim boljše 
možnosti za naprej. Če je mami to všeč ali pa ne. Ne, ampak mislim, da ni mama taka, da ima 
kaj proti. Js ji tudi ne mislim težit s takimi in drugačnimi stvarmi. Dogovorjeni smo, da lahko 
pride na pogovor, kadar želi. Kot sm že omenila, S je 9. razred, se je večino stvari sposobna 
čisto sama dogovorit, tko da s S mamo imam js toliko stika, bi rekla, kot z ostalimi starši. Edino 
mama od S je mogla na začetku, ko smo pripravljali ta individualni načrt, večkrat na šolo prit. 
Drugače pa sodelujeva po elektronski pošti in ne vidim potrebe po še večjem sodelovanju, ker 
se js s S lahko sama zmenim, ker je deklica že toliko samostojna in zrela, da zna sama te stvari 
uredit. Tako, da če je karkoli, pride lahko S do mene in nič ni treba mami o tem govorit, ukrepat 
ali jo skrbet.« 

Jaz: »Starše pogosto seznanjate o otrokovem delu in napredku?« 

Razredničarka: »Kot sm že rekla, S mama bolj malo hodi na govorilne ure, ampak mislim, da 
ji S veliko pove, kako ji gre v šoli. Zato js sploh ne rabim bit nek policaj in vse poročat. Ji S že 
sporoči. Če bi pa mama želela vedeti kaj več, sem ji pa vedno na voljo. Imam pa tudi js prakso, 
da staršem, ki jih ni na govorilnih urah, pošljem kak printscreen e-redovalnice, da se kaki cveki 
ne namnožijo, ampak pri S po tem ni straha. Mogoče zdej, ko bojo ocene postale bolj 
pomembne, ker se bo S verjetno naslednje leto vpisala v srednjo šolo, se bova z mamo več 
slišali.« 

Jaz: »Kako bi opisali srečanje s starši? Kje v sodelovanju s starši in DBO vidite pozitivne 
izkušnje sodelovanja in kje vidite ovire?« 

Razredničarka: »Srečanje z mamo ni nič kaj posebnega. Js ji povem, kako stojijo stvari s S. Ona 
je po mojem zadovoljna z najinim (s S) delom, nikoli ni nič rekla. Zdej, glede na to, da z mamo 
bolj malo sodelujem, sem čisto zadovoljna z najinim odnosom. Ne vidim potrebe po kaj večjem 
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ali manjšem stiku. Tako kot stvari stojijo, mi je čisto v redu.« 

Jaz: »Na kakšen način menite, da bi bilo lahko sodelovanje uspešnejše in učinkovitejše? Ali 
imate kakšen predlog?« 

Razredničarka: »Js sm čisto zadovoljna s sodelovanjem, ki ga imava s S. In tudi sm zadovoljna 
s sodelovanjem s S učitelji.« 

 

MAMA 
Jaz: »Na začetku, za uvod, bi Vas prosila, da opišete S?« 

Mama: »Ne vem. Je pridna. ne vem, kaj bi še. Posluša, rada pomaga. V šoli je v redu, rada se 
uči, ni treba, da ji js rečem, da se gre učit, ampak gre sama. Ocene so v redu. Se trudi. Mislim, 
da v šoli ta bolezen na njo ne vpliva. Ker kot da to pusti doma. Mislim, da v razredu ne misli o 
tem tko. Se rada druži. Ima veliko prijateljev. Manjka velik in ji pomagajo sošolci, da se lahko 
uči, ji poslikajo snov. Edino takrat, ko je zbolela, je bilo malo težje, ampak zdej je že boljše, je 
čisto ok. Mi je v redu tudi to, da ni nekej osebnega, da bi se ona počutla drugačno. Je kot drugi 
otroci.« 

Jaz: »Kako vidite svojega otroka v razredu? Zakaj menite tako?« 

Mama: »Kot sm že rekla, ma veliko prijateljev, rada se druži. Ko manjka, ji dajo za prepisat. 
Mislim, da se z vsemi razume. Mislim, da so sošolci prijazni z njo, je nič ne zafrkavajo. Razen 
če mi ona ni kaj povedala. Po tem letu gre S v srednjo šolo in me malo skrbi, kako bo. Kako jo 
bojo na srednji sprejeli ali bojo razumeli tako, kot jo v osnovni šoli, tudi učitelji.« 

Jaz: »Kakšne so Vaše izkušnje glede prilagoditev, ki jih ima Vaš otrok zapisane v odločbi za 
usmerjanje? Ali menite, da jih ima zagotovljene? Bi lahko bilo česa več ali manj?« 

Mama: »V bolnišnici so nam rekli, da ma pravico za status, pa tudi razredničarka.. So iz bolnice 
obvestili šolo. Pa tudi psihologinja je pomagala. Za odločbo smo šli k njej v šolo. Oni so nam 
svetovali za to odločbo. Da bi dali to vlogo za strokovno mnenje. In smo dobili vse papirje. In 
smo dobili odločbo, da je dolgotrajno bolan otrok. Not piše, da ima dodatne 4 ure – 2 učne in 2 
svetovalne. Upoštevajo vse prilagoditve, tudi pri napovedanem spraševanju, mislim, da se 
držijo te odločbe. Zaenkrat ni težav. S mi ne pove, da bi ble težave. Pri športni ne sodeluje, ker 
ma opravičeno za nedoločeno. Svetujejo samo hojo po ravnem. Sm čisto zadovoljna, tako kot 
je s prilagoditvami. Mislim, da tudi učitelji upoštevajo to, da lahko več časa piše test, da ma 
podaljšan čas. Mislim, da tu ni problemov, ker mi S ni rekla, da bilo kaj posebnega. Ne vem, 
zato mislim, da je vse v redu. S pove, kaj rabi, ni težav.« 

Jaz: »Kot vem, je S na začetku veliko manjkala. Kako je bilo takrat?« 

Mama: »Ja, manjkala je tko tko, 4 dni, pol pa je kak dan šla v šolo. Je bla v bolnišnični šoli 
takrat v bolnici. V bolnišnični šoli je ena učiteljica prišla na obisk in ji pomagala to, kar je takrat 
največ rabla. Matematika pa kemija. Ker ji takrat to ni šlo. Mi je blo všeč to, ker ji je bilo pol 
lažje.« 
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Jaz: »Kakšne izkušnje bi rekli, da imate z razrednikom? Ali je razrednik dovolj pogosto v stiku 
z Vami glede Vašega otroka? Preko katerih medijev je razrednik v stiku z Vami?« 

Mama: »Z razredničarko sodelujem v redu. Ko grem na govorilne ure ali pa kak sestanek, se 
vse zmenimo. Do zdej ni bilo težav. Nič posebnega ni, da bi kaj pripomnila. Z razredničarko 
komuniciram občasno. Ko grem na govorilne ure ali ji pa lahko napišem na mail ali pa preko 
S. Pa tudi psihologinja je bila zadnjič na govorilnih. Mi je tudi v redu, koliko sm js vpletena, če 
rabim kako pomoč, kontaktiram razredničarko. Na govorilnih se vse zmenimo, za ocene mi S 
pove. Ja, z razredničarko mislim, da smo dovolj v stiku. Zadnjič nism bla na govorilnih urah, v 
četrtek je sestanek, takrat bom šla. Se nočem vtikat. Če bo kdaj kaj posebnega, bom šla. Ni 
potrebno, da bi meli dodatne sestanke.« 

Jaz: »Kako bi opisali srečanje z razrednikom?« 

Mama: »Ja, kot sm že rekla, z razredničarko se usedemo, če je kaj narobe, ampak do zdej še ni 
bilo nič takega. Se pa tudi z razredničarko slišiva po mailu, če je kaj. Na govorilnih mi pove, 
kako gre S, čeprav mi S pove za ocene. Zato tudi ne hodim tolikokrat. Ker vem, kaj se dogaja.« 

Jaz: »Kje v sodelovanju s šolo/razredniki vidite pozitivne izkušnje sodelovanja in kje vidite 
ovire?« 

Mama: "Meni je v redu, da S sodeluje z razredničarko bolj kot js. Pa tudi mi je v redu, da S 
hodi k psihologinji, če kaj rabi. Če je kaj večjega, na govorilnih se pomenimo. Tko da mislim, 
da ni potrebno, da bi vedno šla tam in se kaj dogovarjala. Ker S ma tam v redu odnos z vsemi, 
in tudi učitelji vse razumejo. Pa da bi še js hodla tam, da kompliciram. Ja, S mi vse pove, ampak 
do zdej ni bilo nič takega, da bi rabila še js kaj it vprašat. Sej vsi razumejo. Tudi ko se je vse 
začelo, ni bilo težav, so razumeli, ni bilo komplikacij zaradi učenja. Vsi so pomagali. Pozitivno 
se mi res zdi to, da se lahko S veliko zmeni sama, da se js ne rabim mešat v te stvari. V redu mi 
je tudi to, da ma status, da ima napovedano vse. Da bi blo do zdaj kaj negativno, ni blo do zdaj 
nič. Vse funkcionira – komunikacija in to.« 

Jaz: »Na kakšen način menite, da bi bilo lahko sodelovanje uspešnejše in učinkovitejše? Ali 
imate kakšen predlog?« 

Mama: »Mogoče bi si želela, da bi razredničarka S kdaj še kaj bolj razložila. Ko pride na primer 
v šolo, če je prejšnji dan ni blo, bi rada, da bi ji še kaj razložila. No, zdej je boljše, lani mislim, 
da bi lahko še več ji razložili. Zdej, S tudi ful sprašuje. Glede mene pa mislim, da na situacijo 
– doma imamo še mala otroka – je sodelovanje čisto v redu. So mi na voljo, kadar koga rabim.« 

OTROK 
Jaz: »Kako bi se predstavila?« 

S: "Kako to misliš? Se kar predstavim? Ne vem. Js sm SD ne, stara sm 14, 9. razred. Sm 
prijazna, za zabavo, pač tko nisem zdej skoz žalostna pa jezna. Pač, tko umirjena sm. V šoli mi 
gre super, za moje pojme. Če je treba, se znajdem. Sam nisem neki samozavestna. To je to.« 

Jaz: »Kako se pa počutiš v šoli? Kako bi opisala svoje odnose v razredu? Imaš prijatelje, ki se 
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jim lahko zaupaš?« 

S: "Prvo, ko sm zvedla, da mam bolezen, sm bla tko. Zakaj to men? Bla sm žalostna. Sm rabla 
malo več časa, da sm se navadla na vse. In ko sm se navadla na vse tablete zdej, vsak dan pit 
pa to, zdej mi je pa vredu čist. Na začetku mi je blo kar težko, ko sm prišla nazaj v šolo. So vsi 
bli presenečeni in so bli: "O, a ti obstajaš še?« Zdej je OK. V šoli me ovira to samo pri 
prisotnosti, kr moram inekcije dobivat pa to, ko mam ta zdravila. Pa ovira me pri športni, ker 
če mečemo pri športni vorteks, ne morem vržt, ker me začnejo bolet roke. Pa tečt ne morem. 
Mi včasih sošolci med športno rečejo, ko jih samo gledam: "Blagič teb." Včasih pa js njim: 
"Blagič vam." Ker sm včasih gimnastiko trenirala. In mi je zdej za športno malo hudo, da ne 
morem. Gledam sošolce, pa pomagam učitelci z rekviziti pa to. Sošolci so v redu. Samo so tudi 
dosti zahrbtni na splošno. Pred eno osebo govorijo eno stvar, pol pa nekomu neki drugega. Z 
mano so vsi vredu. Mi posodijo zapiske al pa slikajo, to ni problem sploh. Ne rabim, da mi kdo 
pomaga, samo ko manjkam, da mi posodijo za prepisat. Mam tudi izven šole full prijatelje. Dost 
jih ve za to mojo bolezen, dost pa tudi ne. So tudi taki, ki bi govorili okol in js to nočem. In uni 
ki vejo, so v redu. Se mal zafrkavamo iz tega tudi, nič slabega. Mam pa tudi v razredu kakšne 
sošolce, ki se neki zafrkavajo, pa ko rečem to mami, ji ni v redu to, pa se pogovorimo. Pač, 
sošolci tudi ne kontajo, ko sm kdaj slabe volje, da me bolijo noge. Me vprašajo, kaj je, ampak 
jim ne povem. Pa tudi ko hodim kot pingvin, me vprašajo, zakaj hodim kot pingvin. Pač, me ne 
moti toliko, samo vem, da če bi oni meli tko in bi se js zajebavala, bi oni bli jezni name.«. 

Jaz: »Kot veš imaš tudi odločbo o usmerjanju. Kaj potrebuješ od učiteljev, razrednika in 
sošolcev? Ti pomagajo?« 

S: »Kaj pa je sploh to? Nevem. A to ko mi pomagajo? Ko mam status? Ja, vem približno mal 
za prilagoditve. Mam status, da prilagodim datum za spraševanje, test lahko pišem 15 minut 
več kot drugi ali pa 20. Za športno mi je opravičeno ker ne telovadim, pa delam referate. Mam 
tudi učno pomoč z razredničarko dvakrat na teden in mi razloži matematiko in fiziko, da znam. 
Me vedno vpraša, kaj bi delale in se skupaj zmeniva, katero rabim – al matematiko al fiziko. 
Če kej ne razumem, ji rečem, pa mi pol ona razloži. Mam pa tudi še eno učiteljico, psihologinjo. 
Pač, razredničarki povem največ za matematiko in fiziko, ker se najbolj razume v to, ta 
psihologinja, ki jo mam enkrat na teden, pa ji povem o drugih predmetih, ki jih ne razumem. Ji 
tudi rečem, če se lahko to učiva, da pač skontam, da razumem, da naslednji dan znam. Če kaj 
ne razumem, vprašam mamo in če tudi ona ne razume, vprašam frende.« 

Jaz: »Kaj dobiš od šole, razrednika? Ti pomaga? Morda sošolci? Bi si želela še kakšno pomoč 
in podporo?« 
 
S: »Kot sm glih rekla. Razredničarka mi pomaga pri matematiki in fiziki, psihologinja pri 
ostalih predmetih. Pa včasih se z njo kaj pogovarjam. No, to sm se bolj na začetku. Sm pa tudi 
neki v bolnici takrat mela. Pač, nisem mela neke šole takrat. Glih enih dvakrat je prišla učiteljica 
v bolnici in mi kaj razložila. Ker nism bla skozi tam, samo po par dni. Ni mi ta bolnišnična šola 
pomagala, bi lahko tudi sama razumela. Mislim, sm jim full hvaležna. V bistvu tudi pri ostalih 
učiteljih. Jim sploh ne rečem, da če lahko podaljšam pisat test. Ker js full hitr pišem. Edino za 
spraševanja so včasih: "Zakaj bi pa ti rada dala datum? To ne rabiš." In ko tudi rečem, da bi bla 
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jutri vprašana, jim je čudno. In ko jim rečem da mam status, so pol: "Aja, sam res." In pol so 
čist vredu. Moram spomnit sam dva učitelja, ne vse. Mi je čisto v redu tako, kot je. Glede 
pomoči.«  
 
Jaz: »Kako pa bi rekla, da se razumejo tvoji starši razrednikom? So pogosto v stiku? Te vprašajo 
o tvojih željah?« 
 
S: »Moja mami niti ne ve, kaj vse se dela v šoli. Sej ne, da jo ne zanima, sam ne razume se v 
to. In pol ji js razložim. In mi ona reče, da če rabim kako pomoč, da rečem kaki učiteljici, da 
bo pomagala. V glavnem, js se vse zmenim, mami me pa podpira. Mi je čisto ok, da sm sama, 
mi je lažje, kr mamo tudi dva brata in pol mora vs čas skrbet za njih. In ko pokličejo iz vrtca, 
je vse zakomplicirano, vse. Mami je samo  takrat na začetku hodila v šolo, k psihologinji moji, 
pa sta se kaj pogovarjale. Mi je čisto ok, tko kot je mami vpletena. Ne bi hotla, da je več al pa 
manj vpletena. Boljš, da ne kompliciramo stvari. Js ko pridem iz šole, ji povem vse, če je kej 
narobe. Pa pol ona reče razredničarki. Ali pa js. Hodi na govorilne ure, samo veliko nima časa. 
mislim, prejšnjo leto je manj hodila, ker itak nisem nič rabla, ker sem skoz manjkala. Je pa bla 
v kontaktu z razredničarko. Sam zdej bo pa večkrat šla.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


