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POVZETEK
Diplomsko delo skuša predstaviti položaj socialne pedagogike v Sloveniji, kjer v teoretičnem
delu podrobneje opredelim socialno pedagogiko, prikažem razvoj socialne pedagogike,
predstavim konceptualne osnove socialnopedagoškega dela, opišem dosedanja področja
delovanja socialnih pedagogov in predstavim pričakovani kompetenčni profil socialnih
pedagogov. Empirični del podaja rezultate kvalitativne raziskave, v kateri sem izvedla
pogovore s socialnimi pedagogi, ki so zaposleni na različnih področjih. Predstavljam
izobraževalne in poklicne poti intervjuvanih oseb in njihova mnenja o socialni pedagogiki,
socialnih pedagogih in študijskem programu Socialna pedagogika. Rezultati analize
opravljenih intervjujev so pokazali značilnosti študijskega programa Socialna pedagogika ter
opozorili na nujnost evalvacije študijskega programa. Ene izmed ključnih ugotovitev so, da se
socialni pedagog lahko zaposluje na različnih področjih, ki se navezuje na delo z ljudmi, da
socialne pedagoge pri delu vodijo različni koncepti socialnopedagoškega delovanja in da je za
delovanje socialnega pedagoga pomembna skrb zase in vključenost v različne oblike dodatnih
izobraževanj. Socialna pedagogika kot stroka bi se lahko razvijala v področja, kjer socialni
pedagogi delujejo, a ne pogosto, ter v smeri večje prepoznavnosti v širšem prostoru.
Ključne besede: socialna pedagogika, razvoj socialne pedagogike v Sloveniji, področja
delovanja socialnih pedagogov

ABSTRACT
This diploma thesis wants to point out the situation of social pedagogy in Slovenia.
Furthermore, the theoretical part is more concerned with the definition of social pedagogy.
Within this part, I try to illustrate the development of social pedagogy and to introduce the
conceptual foundation of socio-pedagogical work. Moreover, the section characterizes the
fields of activity of social pedagogues and the expected know-how of a social pedagogue. The
empirical part reproduces the results of a qualitative research that analyzes conversations with
social pedagogues who are employed at different areas of work. In addition, I asked persons
who were still in training and others who had already some work experience to give their
opinion of social pedagogy, social pedagogues and the syllabus „Social Pedagogy“. The
results of the analysis have shown features of the university course „Social Pedagogy“ and
they urgently call for the evaluation of this course. One of my key conclusions is that a social
pedagogue can work in different fields of activity especially where it is possible to work with
people. Besides, social pedagogues work with different concepts of socio-pedagogical work.
For them, the concern for themselves and participation in different forms of advanced training
is necessary. Finally, social pedagogy as a subject could develop in different work fields of
social pedagogues. However, it is often not recognizable in a wider area.
Keywords: social pedagogy, development of social pedagogy in Slovenia, fields of social
pedagogy activities
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I. UVOD
Ko sem se kot dijakinja odločala za svojo nadaljnjo izobraževalno pot, sem bila v velikih
dvomih, katero študijsko smer izbrati. Vedela sem, da si nekoč v prihodnosti želim delati z
ljudmi, še posebej z otroki in mladostniki. Pregledovala sem različne študijske smeri in tako
spoznala predmetnik študijske smeri Socialna pedagogika. Čeprav takrat še nisem najbolj
vedela, kakšna veda to je, so me vsebine predmetov, ki so vsebovale sociologijo, psihologijo
in pedagogiko, zelo pritegnile. Po obisku informativnega dneva sem vedela, da je to prava
izbira in si želim to početi tudi v prihodnosti. Tekom študija so mi drugi ljudje velikokrat
postavili vprašanje: „Kaj pa sploh je socialna pedagogika? Kaj boš počela, ko boš zaključila
študij?“ Sama sem bila v začetku v precejšnji dilemi, kako naj to razložim in pojasnim. Toda
tekom študija sem ob poslušanju predavanj, pripravi različnih projektov, spoznavanju
ustanov, sodelovanju na vajah dobila vse bolj jasno predstavo o tem, kaj socialna pedagogika
je in kaj vse lahko socialni pedagogi počnejo. Vse to bom skušala predstaviti in raziskati v
diplomskem delu. Menim namreč, da je socialna pedagogika še vedno premalo prepoznana v
širšem prostoru in ljudje velikokrat ne vedo, s čim se stroka ukvarja ter kaj vse lahko socialni
pedagogi počnemo.
Na naslednjih straneh tako velik del namenjam predstavitvi socialne pedagogike in njenega
razvoja v Sloveniji, konceptualnim osnovam socialnopedagoškega dela, področjem delovanja
socialnih pedagogov in kompetencam, ki bi jih naj imeli socialni pedagogi.
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II. TEORETIČNI DEL
1. Opredelitev socialne pedagogike
Socialna pedagogika se je kot veda pričela pojavljati pred več kot 150 leti. Termin socialna
pedagogika je prvič uporabil Karl Friedrich Magers leta 1844 kot pristop k vzgojni
resničnosti. Opredeli jo „kot teoretično disciplino, ki se ukvarja z evalvacijo, opisom in
vprašanji dejansko izvajane pedagogike v določenem času in prostoru (Kobolt, 1998, str. 7)“.
Kobolt (prav tam, str. 8) označi socialno pedagogiko kot vedo, ki se ukvarja s „teoretičnimi in
praktičnimi problemi odraščanj in pomoči mladim v socialni integraciji.“ Danes vemo, da se
socialna pedagogika ne ukvarja zgolj z mladimi in njihovimi težavami v odraščanju, ampak se
je razširila tudi na druga področja. Ukvarja se z brezdomci, starejšimi, zaporniki ter z
osebami, ki so se v življenju znašle v primežu različnih stisk (zdravstvenih, duševnih,
socialnih).
Mednarodno združenje socialnih pedagogov – International Association of Social Educators
AIEJI1 (2005, v Bouillet in Uzelac, 2007, str. 35, 36) navaja definicijo socialne pedagogike, ki
zelo dobro opredeli njeno osnovno nalogo. Osnovna naloga socialne pedagogike je tako
vključevanje in nudenje podpore socialno izključenim posameznikom ali skupinam, ki jim je
v intenzivnem družbenem spreminjanju onemogočen razvoj njihovih potencialov. V procesu
nudenja podpore in pomoči je usmerjena v življenjski prostor, kontekstualno, sistemsko in
interaktivno razumevanje nastajanja težav/motenj/ovir ter k metodam dela, ki omogočajo
vzpostavitev sodelovalnega odnosa, motivacijo za spremembe, dobro počutje, učenje, aktivno
participacijo uporabnikov ter aktivacijo vseh virov moči uporabnikov in njihovega socialnega
prostora. Pravkar opisani deklarirani cilji se udejanjajo v tesnem sodelovanju z uporabniki in
prilagajajo glede na dogovore, cilje in uporabnikove potrebe ter vire. Kobolt (1998) na osnovi
definicije socialne pedagogike avtorja Natorpa (1899) opozori na pomembno značilnost
socialne pedagogike in pravi, da se socialna pedagogika ne sme in ne more ukvarjati zgolj s
posameznikom, ampak tudi z njegovo vpetostjo v ožje in širše družbeno okolje. Vemo, da je
posameznikovo vedenje in delovanje temeljno odvisno od odnosov, ki jih oblikuje s
posamezniki iz različnih družbenih skupin (družina, vrstniki, skupnost …). Sodobna socialna
pedagogika se usmerja v delo s skupinami, posameznikovimi socialnimi mrežami, skuša
vplivati na razvoj in spreminjanje institucij, deluje javno in se zavzema za ustvarjanje pogojev
za človekov polni razvoj (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2004).
Razpotnikova (2006, str. 23) opozori na naslednjo pomembno nalogo socialne pedagogike, in
sicer na „prepoznavanje obstoječih neravnotežij v razmerjih družbene moči in opozarjanju
nanje.“ Ta disciplina se zavzema za družbeno marginalizirane in ogrožene skupine, tiste, ki
imajo v določenem zgodovinskem kontekstu manj družbene moči. Naloga socialne
pedagogike je torej tudi v reflektiranju družbenih razmer, v katerih deluje in na katere skuša
vplivati.

1

AIEJI – European bureau of the International association of social educators
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Socialna pedagogika je nastajala in se razvijala v nemirnih časih ter znotraj nabora sorodnih
disciplin – pedagogike, specialne pedagogike, socialnega dela, delno tudi psihologije,
penologije in kriminologije. Iz tega razloga si je vedno znova morala utirati pot in iskati svojo
identiteto med dvema nasprotujočima si stranema – med stroko na eni strani ter oblastjo na
drugi strani (Kobolt, 1995). Velikokrat je v svojem razvoju odtavala na druga področja in
vedno znova iskala nove možnosti ter delovna področja, kjer bi se lahko uveljavljala in
razvijala. V naslednjem poglavju predstavljam razvoj socialne pedagogike v slovenskem
prostoru.

2. Razvoj socialne pedagogike v Sloveniji
Razvoj socialne pedagogike v Sloveniji je povezan z oblikovanjem in nastankom
univerzitetnega študija socialne pedagogike. Skalar (2006) v prispevku Štiri desetletja do
socialne pedagogike poudari pomen različnih obdobij teh štirih desetletij in poudari
pomembne dogodke, ki so vplivali na razvoj socialne pedagogike kot stroke ter na
oblikovanje univerzitetnega študijskega programa.
Pravi (prav tam), da korenine socialne pedagogike segajo že v zgodnja petdeseta leta oz. v čas
po drugi svetovni vojni in so povezana z naraščajočim mladinskim prestopništvom,
ustanavljanjem vzgojnih zavodov v petdesetih letih, ustanovitvijo Inštituta za kriminologijo
pri Pravni fakulteti, splošnim razvojem Univerze v Ljubljani in z delovanjem strokovne
skupine pri Državnem sekretariatu za notranje zadeve. Slednja je v letih 1957–58 opravila
obsežne raziskave pri mladoletnih prestopnikov v tedanjem Vzgojno-poboljševalnem domu
oz. današnjem Prevzgojnem domu Radeče. Opozori (prav tam) na pomen posameznikov, ki so
se ukvarjali z mladoletnim prestopništvom. Omeni mladinskega sodnika Bronislava
Skoberneta, ki se je udeleževal strokovnih srečanj, simpozijev in kongresov v tujini ter ideje
prinašal v slovenski prostor. Nato psihologa Marjana Matka, ki je pričel z uvajanjem timskega
dela, razvijal idejo svetovanja, se zavzemal za moderno diagnostiko in pomembno vplival na
strokovno rast „Prehodnega mladinskega doma“, ki je bil v petdesetih letih ustanovljen kot
diagnostični triažni center. Nadaljuje s psihologom in psihoterapevtom Leopoldom
Bregantom, ki je v slovenski prostor vnesel psihodinamsko osnovane teoretske koncepte.
Pomembno vlogo v petdesetih letih je imel tudi „Vzgojni zavod Smlednik“, ki je pričel z
uvajanjem družinskega tipa zavodske vzgoje. V petdesetih letih podane zasnove vzgojnega in
prevzgojnega dela so bile tiste, iz katerih se je v slovenskem prostoru pričela razvijati socialna
pedagogika. Gre za zasnove diagnosticiranja, obravnavanja otrok, mladostnikov in njihovih
družin ter različne oblike pomoči otrokom in mladostnikom. Uveljavila se je ideja timskega
obravnavanja in vzpostavljeni so bili prvi stiki s tujino, predvsem s strokovnjaki iz Avstrije,
Nemčije, Velike Britanije in Nizozemske (prav tam, str. 14). Vse to se je v šestdesetih letih
poglobilo in utrdilo. Razvojne pridobitve tega obdobja so ustanovitev študija za vzgojitelje za
obravnavanje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti (MVO) na Oddelku za
specialno pedagogiko na Pedagoški akademiji v Ljubljani (prav tam, str. 14). Osrednja
ustanova med vzgojnimi zavodi je bil takrat „Prehodni mladinski dom“ v Ljubljani, v katerem
so na osnovi timske diagnostične obravnave otroke nameščali v ostale vzgojne zavode po
Sloveniji oz. so jih napotili nazaj v družino.
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V tem obdobju so se teoretiki in praktiki srečali s senzitivnim treningom, ki ga je v naš
prostor prinesel avstrijski psiholog Otto Wilfert. V slovenskem prostoru se je tako pričel
razvijati eden izmed modelov skupinskega dela, ki je v vzgojnih institucijah prispeval k večji
občutljivosti za skupinsko dogajanje in spodbudil uporabo različnih oblik skupinskega dela
tako z velikimi kot tudi z majhnimi skupinami (prav tam). V letih 1967–71 so pod okriljem
Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti izvedli tudi eksperiment v Logatcu, ki je
prispeval k velikim spremembam zavodske vzgoje, večji osveščenosti slovenske strokovne
javnosti za problematiko mladinskega prestopništva in za sodobnejše nerepresivne oblike
obravnavanja mladoletnih prestopnikov.
Po tem eksperimentu so iz vzgojnih institucij prihajale številne pobude za izobraževanja,
organizacijo izobraževanj tako za vzgojitelje kot tudi za ravnatelje ter za organizacijo
senzitivnih treningov. Seminarjev, ki so jih večinoma organizirali vzgojni zavodi, so se
udeleževali vzgojitelji, mladinski sodniki, delavci policije, socialni delavci iz centrov za
socialno delo ter delavci svetovalnih služb iz zaporov (prav tam, str. 15). Skalar (prav tam)
daje tako področju izvendružinske vzgoje vlogo pobudnika in povezovalca različnih, a
sorodnih področij. To je prispevalo k razvoju teoretskih misli, sodelovanju med ustanovami in
s tem h kakovostnejšemu delu.
V sedemdesetih letih so se začeli strokovno prebujati tudi dijaški domovi, ki so jih
ustanavljali za srednješolce, ki so se šolali izven kraja svojega bivališča. Vse večji pomen so v
dijaških domovih namenjali vzgoji, kar je posledično vplivalo na ustanovitev katedre za
Domsko pedagogiko, ki je bila leta 1977 ustanovljena na Filozofski fakulteti v okviru
Oddelka za pedagogiko. Veljalo je namreč prepričanje, da je za kakovostnejše vzgojno delo
treba usposobiti visoko kvalificirane vzgojne kadre. Primerno izobrazbo so tako vzgojitelji v
dijaških domovih dobili na študiju domske pedagogike (prav tam).
Vse bolj so se pričele kazati sorodnosti in podvajanje v programih, študija domske
pedagogike na eni (Filozofska fakulteta v Ljubljani) in študija defektologije, smer MVO
(Pedagoška fakulteta v Ljubljani), na drugi strani. Zaposlovanje diplomantov v istih
institucijah, sodelovanje delavcev dijaških domov in vzgojnih zavodov ter podobne vsebine
študijskih programov so pripeljale do ideje, da je treba oba študijska programa po enajstih
letih vzporednega delovanja združiti ter ju vsebinsko in kadrovsko okrepiti (prav tam). V
študijskem letu 1987/88 je prišlo do združitve obeh programov na Pedagoški akademiji.
Združen program ni bil več sestavni del Oddelka za defektologijo, temveč je postal
samostojen visokošolski program v okviru novo nastalega oddelka.
To obdobje je pomembno tudi za spremembe na področju delovanja vzgojnih zavodov in
dijaških domov. Na osnovi analize delovanja vzgojnih zavodov, ki ji jo je izpeljal Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti (elaborat „Analiza, ocena in usmeritve ter zavodske vzgoje
otrok in mladostnikov z MVO v Sloveniji“) in na osnovi že izpeljane prenove dijaških domov,
je bila ustanovljena „Komisija za prenovo organizacij za usposabljanje“, ki je v obsežnem
elaboratu sprejela načela, ki bi jih naj upoštevali investitorji pri adaptaciji in novogradnjah
zavodov.
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Komisija je podala naslednja načela (prav tam, str. 18):
- načelo majhnosti zavodov (do 45 gojencev),
- načelo nadomeščanja zavodskih kapacitet s stanovanjskimi skupinami,
- načelo izbire lokacij novogradenj v bližini ali v sestavu mestnih središč in
industrijskih centrov,
- načelo integracije v lokalno skupnost,
- načelo odprtosti.
Komisija je želela preoblikovati ustanove, ki so bile v preteklosti namenjene predvsem
izključitvi, discipliniranju in nadzoru delikventnih mladostnikov v vzgojne in socialno
integrirane prostore, kjer je več možnosti za razvoj in zadovoljevanje potreb teh mladostnikov
(prav tam, str. 18). Prenovo vzgojnih zavodov so na socialnopedagoškem področju usmerjali
predvsem Vinko Skalar, Ivan Škoflek, Alenka Kobolt, Bojan Dekleva, Franc Imperl, Ivan
Ivanuša in mnogi praktiki, ki so ideje realizirali tudi v praksi (Zorc Maver, 2006, str. 8).
Prenova pa ni prinesla le boljših pogojev bivanja, ampak je prinesla tudi soočenja med
zavodskimi delavci in strokovnjaki. Vplivala je na vroče strokovne diskusije, pripeljala do
številnih novih uvidov, spoznanj, spremenila stališča in ukrepe pri delu z mladimi,
nameščenimi v teh ustanovah. V času prenove, ki še do danes ni povsem zaključena, je šlo za
izjemno strokovno dogajanje, za razčiščevanje stališč, seznanjanje z modernimi koncepti,
prijemi in strategijami (Skalar, 2006).
Leta 1991 se je naziv univerzitetnega izobraževalnega programa vzgojitelj defektolog za
MVO preimenoval v naziv socialni pedagog. S tem je novo ime dobil tudi oddelek. Do
preimenovanja so v veliki meri prispevale okoliščine tistega časa, in sicer upadanje
popularizacije vzgojnih zavodov (zmanjšanje števila otrok in mladostnikov v vzgojnih
zavodov), zaposlovanje učiteljev matematike, fizike, tujih jezikov in slovenskega jezika v
dijaških domovih, saj so slednji lažje nudili inštrukcije dijakom. Tako je kaj hitro postalo
jasno, da vzgojitelji vzgojnih zavodov in vzgojitelji v dijaških domovih ne morejo biti ciljna
skupina študijskega programa vzgojitelj defektolog MVO (prav tam). Prepričani so bili, da
lahko s tem programom usposobijo strokovne delavce, ki so se s svojim znanjem in
sposobnostmi zmožni zaposlovati tudi v drugih institucijah, kjer je pomembno prisluhniti
potrebam posameznikov in skupin s težavami v socialni integraciji ter v skladu s tem
intervenirati. Govoriti se je začelo o širšem polju socialnopedagoškega dela, ki naj bi
zajemalo delo z različnimi starostnimi skupinami (od predšolskih otrok v vrtcih do
starostnikov v domovih upokojencev), v različnih institucijah (ne samo v vzgojnih zavodih) in
na različnih delovnih področjih (Dekleva, Kobolt in Klemenčič, 2006, str. 153). Pri
poimenovanju in preoblikovanju programa so se snovalci zgledovali po tujini in ugotovili kar
precej podobnosti s študijskimi programi socialne pedagogike v Nemčiji, Avstriji in Švici.
Študijski program socialne pedagogike je doživel kar nekaj sprememb, saj je bilo program
treba vedno znova prilagajati novim zahtevam in odpravljati pomanjkljivosti. Spremembe se
nanašajo predvsem na uvajanje novih predmetov in spreminjanje vsebin znotraj predmetov.
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Prve spremembe predmetnika so se zgodile v šolskem letu 1992/93, ko predmetnik ni
vseboval več predmeta Didaktika in izobraževalna tehnologija, zmanjšali so število ur
Motopedagogike in razširili predmet Metodologija raziskovanja in metodika. Na osnovi
izkušenj prvih nekaj let so program dopolnili leta 1995 in leta 2000. V predmetnik so dodali
tri nove predmete – Izbrani odklonski pojavi, Neprofitni menedžment in Preddiplomski
seminar (Škoflek, 2008, str. 30). Največje spremembe predmetnika in načina študija so se
zgodile z uvedbo bolonjskega študija v šolskem letu 2009/2010, kjer gre za dopolnitev in
dodajanje novih predmetov.
Predmetnik bolonjskega programa je več ali manj soroden s starejšimi verzijami. Razlikuje se
v tem, da ima študent/ka bolonjskega programa na voljo več izbirnih predmetov, med katerimi
se lahko odloča in da obvezno pedagoško prakso začne opravljati že v drugem letniku,
medtem ko je študent pedagoško prakso po starem programu pričel opravljati v tretjem
letniku. Razlika je tudi v trajanju študija, saj je stari program trajal štiri leta (osem semestrov),
medtem ko bolonjski program traja v prvi stopnji sedem semestrov ter osmi semester, ki je
namenjen pripravi diplomskega dela. Nadaljuje se v peti letnik, ki se imenuje magistrska
stopnja.
Kljub uvedbi sprememb in novosti v program, snovalci programa še vedno upoštevajo tri
osnovne sestavine, ki naj bi jih zagotavljala vsebina študija (Kobolt,1995, str. 101), in sicer
teoretično znanje, spretnosti in znanja, ki sodijo v okvir stroke (znanja o posamezniku,
skupini, družbi in državi), delo na sebi (samospoznavanje in samorefleksija) in preizkušanje
naučenega v praksi.
Študij socialne pedagogike ni le oblika dodiplomskega študija, ampak se je s šolskim letom
1991/1992 študijski program socialne pedagogike razširil tudi na podiplomsko obliko
izobraževanja, in sicer se je takrat pričel izvajati magistrski študijski program Socialne
pedagogike. Kot navajo v opisu programa (Razdevšek Pučko, Rugelj, Glažar, Gartner in
Cerar, 2007, str. 25) diplomant/ka podiplomskega magistrskega študija spozna
socialnopedagoško polje v okviru družbenih ved, spozna in obvlada metodologijo v
socialnopedagoškem polje, poglobi znanja o deviantnosti, stigmatiziranih in socialno
marginalnih posameznikov ter skupin, o socialnih sistemih, modelih in metodah intervencij,
socialnopedagoški diagnostiki, spoznava podzavestne mehanizme svojega lastnega ravnanja
in z refleksijo lastnega dela prispeva k znanstveni misli in novim spoznanjem.
V šolskem letu 1997/1998 so pričeli z izvajanjem specialističnega študijskega programa
Supervizija, ki je pomembno povezan s socialnopedagoškim poljem. Diplomant se ob
zaključku tega programa (prav tam, str. 26) usposobi za metodično vodenje supervizije z
delavci v različnih pedagoških ustanovah, in sicer se usposobi za vodenje individualne in
skupinske supervizije, supervizije tima, menedžerske supervizije in intervizije. S
pridobljenimi znanji in izkušnjami je zmožen oblikovati individualni ali skupinski proces, ki
vodi v večanje refleksije in generalizacijo izkušenj, zmožen je prepoznavanja različnih
pričakovanj supervizanta, empatičnega razumevanja supervizantovih izkušenj, razume
strukturo organizacij ter analizira svoj delež v supervizijskem procesu.
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Z bolonjsko reformo študijskih programov so se spremenile tudi podiplomske oblike študija,
tako magistrskega kot doktorskega študija. Študijska programa druge in tretje stopnje, ki se
danes izvajata na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in sta pomembna za socialno pedagogiko, sta
naslednja: Socialna pedagogika in Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.
Sočasno s spremembami znotraj študijskega programa se je razvijalo raziskovanje na
socialnopedagoškem področju. Področja raziskovalne dejavnosti se razprostirajo v vse pore
človekovega in družbenega iskanja pravičnosti, vključevanja posameznikov in skupin, ki so
na kakršenkoli način izključeni ali depriviligirani. Predmet raziskav je tudi institucionalna in
neinstitucionalna obravnava v različnih oblikah pomoči (Razdevšek Pučko, Rugelj, Glažar,
Gartner in Cerar, 2007). Raziskovanje je posledično vplivalo na oblikovanje novih oblik
pomoči ter preseglo osnovno področje delovanja socialnih pedagogov. Področja, ki so bila
raziskana, podrobneje prikazuje spodnja tabela.
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Področje (tematika)
socialnopedagoškega raziskovanja
izvendružinska (zavodska) vzgoja
diagnostika, hermenevtično
razumevanje in ocenjevanje

uporaba nedovoljenih drog

supervizija

problematika priseljencev

problematika brezdomstva

Raziskave, pubilkacije in drugi prispevki
Naslov, avtor oz. nosilec raziskave, leto
Življenje v zavodu in potrebe otrok (normalizacija), Bojan Dekleva in sodelavci, 1993
Na pragu novega doma: oddaja otrok v vzgojni zavod, Mitja Krajnčan, 2006
Mladostnikova samorazlaga in individualno vzgojno načrtovanje (članek v Socialni pedagogiki), Alenka Kobolt, 1999
Večperspektivni diagnostični model (članek v Socialni pedagogiki), Alenka Kobolt in Jana Rapuš Pavel, 2004
Model sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja (prispevek v zborniku Socialna pedagogika: izbrana poglavja), Alenka Kobolt in
Jana Rapuš Pavel
Ekstazi in plesne droge, Bojan Dekleva in Matej Sande, 1999
Na spidu: sintetične droge in obiskovanje prireditev elektronske glasbe, Matej Sande, 2002
Tri leta kasneje: uporaba drog med dijaki ob koncu srednje šole, Bojan Dekleva, Matej Sande in Barbara Purkart, 2003
Uporaba drog v družbi tveganj: vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, Matej Sande, 2004
Kvantitativna in kvalitativna analiza spreminjanja uporabe sintetičnih drog med mladimi: končno poročilo kvalitativnega dela
raziskovalne naloge, Matej Sande, 2006
Na spidu 2: stanje na področju sintetičnih drog in kokaina v Sloveniji, Matej Sande, 2007
Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih izletov: končno poročilo raziskovalne naloge, Matej Sande, 2008
Uporaba kokaina v nočnem življenju v Sloveniji, Matej Sande, 2012
Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu, Alenka Kobolt in Sonja Žorga, 1999
Supervizija in koučing, Alenka Kobolt, 2010
Čefurji so bili rojeni tu: življenje druge generacije priseljencev v Ljubljani, Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2002
Zdej smo od tu – a smo še čefurji?, Alenka Kobolt, 2002
Jaz še vem kdo sem in od kod prihajam – o konceptu etične identitete (članek v Socialni pedagogiki), Špela Razpotnik, 2004
Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic, Špela Razpotnik, 2004
Kralji ulice: predhodno poročilo o poteku akcijske raziskave (članek v Socialni pedagogiki), Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2005.
Brezdomstvo v Ljubljani, Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2007
Na cesti – brezdomci o sebi in drugi o njih, Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2007
Definiranje brezdomstva in merjenje njegovega obsega (članek v Socialni pedagogiki), Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2007
Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev, Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2009
Osenjevanje obsega brezdomstva v Sloveniji (članek v Socialni pedagogiki), Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2010
Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji: zaključno poročilo študije, Špela Razpotnik in sodelavci, 2010
Delovno mesto – ulica: brezdomci mlajše generacije, izključeni iz sfere dela (prispevek v zborniku Prehodi v svet dela - izbira ali
nuja), Špela Razpotnik, 2007

kreativni mediji: doživljajska
pedagogika

Doživljajska pedagogika – moda, metoda ali še kaj več (članek v Socialni pedagogiki), Mitja Krajnčan, 1999
Osnove doživljajske pedagogike, Mitja Krajnčan, 2007
Igre v doživljajski pedagogiki, Mitja in Nataša Krajnčan, 2011

kreativni mediji: gledališka
pedagogika

Učenje na odru življenja. Projektno delo z ranljivimi skupinami, Alenka Kobolt, 2008

kreativni mediji: cirkuška
pedagogika

brezposelnost mladih

mentorstvo
inkluzivna obravnava učencev in
dijakov
mladinsko delo
samopomočne skupine

Cirkuška pedagogika (članek v Socialni pedagogiki), Špela Razpotnik, 2001
Cirkuška pedagogika, Anja Mikič, Meta Rutar, Špela Razpotnik, Maja Dekleva in Bojan Dekleva, 2009
Socialna vključenost in psihosocialno zdravje mladih z izkušnjami brezposelnosti na območju Ljubljane: končno poročilo
raziskovalne naloge, Bojan Dekleva, 2004
Prehodi v svet dela – izbira ali nuja, Bojan Dekleva, Jana Rapuš Pavel in Darja Zorc Maver, 2007
Socialna vključenost mladih z izkušnjami brezposelnosti (doktorska disertacija), Jana Rapuš Pavel, 2005
Ranljivost mladih pri soočanju z brezposelnostjo (članek v Socialni pedagogiki), Jana Rapuš Pavel, 2005.
Delo je luksuz: mladi o izkušnjah brezposelnosti, Jana Rapuš Pavel, 2005
Izkušnje socialne v-/izključenosti mladih v položaju dolgotrajne brezposelnosti (članek v Socialni pedagogiki), Jana Rapuš Pavel,
2010
Modeli mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin, Jana rapuš Pavel, Bojan Dekleva in Špela Razpotnik, 2007
Mentorstvo v zrelem obdobju življenja, Jana Rapuš Pavel, Alenka Kobolt in Jacek Pyżalski, 2008
Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov: zaključno poročilo v
okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, Alenka Kobolt in sodelavci, 2008
Izstopajoče vedenje in pedagoški izzivi, Alenka Kobolt, 2010
Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji, Špela Razpotnik in Metka Kuhar, 2011
Tipologija in značilnosti skupin za samopomoči in podpornih skupin (doktorska disertacija), Mija Marija Klemenčič Rozman, 2011

Tabela 1: Raziskana področja znotraj socialne pedagogike

Kot navajajo Dekleva, Kobolt in Klemenčič Rozman (2006, str. 156) k razvoju stroke niso
prispevala zgolj raziskovanja, ampak tudi razmišljanja o socialni pedagogiki kot stroki, ki jih
podrobneje predstavlja spodnja tabela.

Razmišljanje ...

Raziskave, pubilkacije in drugi prispevki
Naslov, avtor oz. nosilec raziskave, leto
Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike v sodobni družbi tveganja (članek
v Socialni pedagogiki), Darja Zorc Maver, 1997
Institucionala vzgoja mladih v postmoderni (članek v Socialni pedagogiki), Urban
Kordeš, 2001
Človek prihodnosti, (članek v Socialni pedagogiki), Špela Razpotnik, 2000

Naše vsakdanje nakupovanje, težave okoli tega in ali je komu sploh mar zanje,
… o socialnem
(članek v Socialni pedagogiki), Špela Razpotnik, 2001
kontekstu stroke,
značilnostih na nov Priseljenka med tradicionalnim patriarhatom in neoliberalnim kapitalizmom, (članek
način
v Socialni pedagogiki), Špela Razpotnik, 2003
globaliziranega
Jaz še vem kdo sem in od kod prihajam – o konceptu etične identitete, (članek v
sveta ter vlogi stroke
Socialni pedagogiki), Špela Razpotnik, 2004
v njem
Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic,
Špela Razpotnik, 2004
Socialnopedagoška diagnostika: delo z negotovostjo, (članek v Socialni pedagogiki),
Špela Razpotnik, 2004
Koncept socialnega kapitala v socialni pedagogiki, (članek v Socialni pedagogiki),
Nataša Martinjak, 2004
V ogledalu socialne pedagogike: pomen enotnega strokovnega jezika (članek v Socialni
… o strokovni
pedagogiki), Nataša Martinjak, 2004
refleksiji in
podpornih
Prepoznavanje lastnih motivov za odločitev za poklic pomoči (članek v Socialni
mehanizmih stroke
pedagogiki), Mija Marija Klemenčič Rozman, 2005
ter značilnosti
Primerjalna analiza supervizije, moderacije in debriefinga kot suportivnih metod pri
kadrov in izbiri
strokovnem
delu (članek v Socialni pedagogiki), Mija Marija Klemenčič Rozman, 2005
poklica
Kondenzacijska jedra - osnova za grajenje skupnosti (članek v Socialni pedagogik),
Helena Jeriček in Urban Kordeš, 2003
… o naravi
Smernice za delovanj v skupnosti in s skupnostjo (članek v Socialni pedagogik), Helena
skupnosti in
Jeriček in Urban Kordeš, 2003
možnosti dela z njo
Raziskovanje skupnosti v Sloveniji (članek v Socialni pedagogik), Helena Jeriček, 2004
Tabela 2: Razmišljanja o socialni pedagogiki (Dekleva, Kobolt in Klemenčič Rozman, 2006 - oblika Peteršič)

Strokovnjaki na področju socialne pedagogike v Sloveniji so ves čas ohranjali stik s tujino.
Vključenost slovenske socialne pedagogike in njenega klasičnega področja zavodske vzgoje v
evropski in širši svetovni prostor je omogočila primerjavo s svetom in v tem okviru možnost
refleksije in evalvacije naše umeščenosti na evropski in svetovni zemljevid (Kobolt, 1998).
Pomembno vlogo pri mednarodni izmenjavi in pri aktivnem prisotnosti Slovenije v
mednarodnem prostoru ter s tem pri strokovnem prenosu in izmenjavi je na začetku imela
Nacionalna sekcija FICE (Federation Internationale des Communautes Educatives – Europe),
ki je od leta 1989 in do leta 1993 delovala kot sekcija za izvendružinsko vzgojo pri Društvu
defektologov Slovenije. FICE je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1948 v
Šivci, in se zavzema za pravice otrok ne glede na narodnost, raso in veroizpoved, predvsem za
otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo bivati in odraščati v svoji matični družini, ker je
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ogrožen njihov telesni, duševni in socialni razvoj (Osebna izkaznica in oris razvoja FICE,
1989, str. 13). Sekcija se je aktivno povezovala s tujino, se udeleževala zasedanj generalnega
sveta, mednarodnih kongresov, razvijala nove oblike pomoči otrokom, prirejala nacionalna in
mednarodna strokovna srečanja, izdajala biltene in objavljala prevode prispevkov tujih
avtorjev in razvijala raziskovanje na področju izvendružinske vzgoje. Sekcija je leta 1993
postalo društvo – Združenje za izvendružinsko vzgojo – slovenska asociacija FICE, ki ni
spremenilo svoje dejavnosti. Združenje je doživelo še eno spremembo v imenu, in sicer se je
leta 1997 preimenovalo v Združenje za socialno pedagogiko – slovenska nacionalna sekcija
FICE. Na redni skupščini društva leta 1997 je bila predstavljena vizija njegovega delovanja.
Glavne naloge združenja bi tako naj bile: izdajanje strokovne revije, organiziranje kongresov,
poletnih šol, mednarodnih srečanj, strokovnih seminarjev ter aktivno sodelovanje različnih
sekcij znotraj združenja. Nekaj časa so tako aktivno delovale sekcija za supervizijo, sekcija za
oblikovanje etičnega kodeksa socialnih pedagogov, sekcija socialnih pedagogov v šolah in
druge. Združenje tako še vedno prispeva k razvoju socialne pedagogike in njeni promociji
doma in v tujini.
Združenje je od leta 1997 do leta 2011 organiziralo pet kongresov socialne pedagogike z
mednarodno udeležbo. Vsebine kongresov so se vsako leto z razvojem socialne pedagogike in
s širitvijo področij delovanja socialnih pedagogov dopolnjevale in nadgrajevale. Vsako leto je
bila v ospredju določena tema, leta 1997 poklicna identiteta in področja delovanja socialnih
pedagogov, leta 2000 vsakodnevno življenje in participacija uporabnikov, leta 2005 različne
prakse in izzivi socialnopedagoškega dela. Leta 2008 so strokovnjaki predstavili položaj
socialne pedagogike v tistem času, v obliki sekcij in delavnic predstavili različne
socialnopedagoške prakse, načine dela in teme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Leta
2011 so bile ponovno osvetljene različne teme, predstavljeni so bili modeli socialnopedagoške
prakse ter različne možnosti zaposlitve socialnih pedagogov tako v vladnem, nevladnem in
zasebnem sektorju. Podrobnejši pregled obravnavanih tem na posameznem kongresu
prikazuje spodnja tabela, ki je nastala na osnovi analize zbornikov prispevkov s posameznih
kongresov.
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Naslov kongresa, kraj in

Obravnavane teme

čas izvedbe

Poklicna identiteta in
področja socialne
pedagogike
Bled,
13.–15. november 1997

predavanja
simpoziji
delavnice
okrogla miza
predavanja

Vsakodnevno življenje –
participacija uporabnikov

Škofja Loka,
9.–11. november 2000

simpoziji

delavnice
okrogli mizi
predavanja

Modeli dobre prakse v
socialnopedagoškem delu
– strokovni izzivi v družbi
negotovosti

simpoziji

sekcije

Rogla,
20.–22. oktober 2005

delavnice
okrogli mizi

identiteta in profesionalizacija socialne pedagogike, identiteta in delovna področja otroškega skrbstva, integracija in inkluzija, nasilje,
supervizija
socialni pedagog v šoli, oblike in metode preventivnega dela, doživljajska pedagogika, supervizija, delo z odraslimi, nasilje, vzgoja in vloga
vzgojitelja, mediji dela, usposabljanje za socialnopedagoško delo, nove oblike izvendružinske vzgoje,
predstavitve različnih doživljajsko pedagoških projektov, različni mediji dela, supervizija, kompetence socialnih pedagogov, etični kodeks
delavcev na področju socialne pedagogike, motopedagogika, delo s prostovoljci
Izziv konca tisočletja: spremembe v devetdesetih letih, prednosti in slabosti teh sprememb, razmišljanje o prihodnosti, identiteta socialnih
pedagogov
perspektive vsakdanjega življenja, pomen participacije otrok, integracija in inkluzija, življenjska usmeritev v socialni pedagogiki,
sodelovanje s starši otrok z disocialnim vedenjskim sindromom
razumevanje uporabnikove življenjske umeščenosti, pomen samoprezentacij v zavodu, aktivna participacija uporabnikov, pomen odnosa,
medgeneracijsko povezovanje, izrazi v socialni pedagogiki, zasvojenost z internetom, socialni pedagog v vrtcu, uporaba drog in
preprečevanje okužb s krvjo, življenje v dijaških domovih in stanovanjskih skupinah
uporaba drog – DrogArt in Stigma, gibalno izrazna terapija, glasbena terapija, cirkuška pedagogika, interaktivne igre, delo z mladimi,
nadomestna komunikacija, skupine za samozagovorništvo, delo v dnevnem centru za ljudi s težavami v duševnem zdravju, aktivno
sodelovanje uporabnikov
Etični kodeks za področje socialne pedagogike, Izobraževanje socialnih pedagogov: oblike izobraževanj, supervizija in praksa študentov
socialne pedagogike, poklic socialni pedagog
družbene spremembe in vloga socialne pedagogike, izpopolnjevanja strokovnih delavcev na socialnopedagoškem področju,
socialnopedagoška pomoč namenjena mladim in njihovim družinam, socioterapevtski model, študijski program Socialna
pedagogikaevalvacija programa, analiza kompetenc, prenova programa
primeri prakse iz tujine: preventivno delo na Hrvaškem, delo v šoli na Škotskem, „dramatherapy“ v Slovaški, socialna pedagogika v Slovaški
in v Češki republiki
socialna vključenost, socialni kapital, zavodi za prestajanje zaporne kazni - samomori, samopoškdobe, prostočasne dejavnosti, oblike
strokovnega dela, delo z osebami s posebnimi potrebami, duševno zdravje, delo z mladimi, delo z družino, ulično delo, brezposelnost mladih,
šole - vzgojno delo in vedenjske težave, reševanje konfliktov, medkulturnost, socialnopedagoško delo na področju drog, vzgojne
prikrajšanosti, institucionalna vzgoja, raziskovanje v socialni pedagogiki,
mednarodne mladinske izmenjave, strokovno delo z zaprtimi osebami (ZPKZ Koper), strokovnjak v krizi, premagovanje stresa in
prepoznavanje depresije, delo s starši v MD Jarše, vrstniška mediacija, predstavitve programov, projektov: Razvijanje pozitivnega
samovrednotenja, Izvajanje treninga socialnih veščin pri pacientih s težjimi duševnimi motnjami, Kralji ulice – cestni časopis, Učenje na odru
življenja, Dežela Lepo in Prav,
Ulično delo v Sloveniji, Prenova študijskega programa

predavanja
simpozija

Socialno pedagoška
stroka – prepoznavnost –
izzivi sodobnosti
sekcije

Rogla,
16.–18. oktober 2008

Moči stroke

delavnice

socialna pedagogika v refleksivni moderni, socialna pedagogika v Avstriji, na Hrvaškem, socialna pedagogika na ulici – delo z brezdomci,
socialnopedagoško delo: lokalno, socialno in globalno, učiteljevo doživljanje klime na šoli, socialno in kulturno delo kot močno in kreativno
sredstvo
problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, kulturno in socialno prikrajšanih učencev, projektno delo z ranljivimi skupinami
interkkulturalizem in socialnopedagoško delo z romskimi učenci, delo s starši (oblike dela in primeri dobrih praks), možnosti delovanja
socialnih pedagogov na področju socialnega varstva, socialna pedagogika v šoli (čustvene in vedenjske težave v osnovni šoli, vloga socialnih
pedagogov, sprostitvene dejavnosti v osnovni šoli, vzgojni načrt, sodelovanje s starši), komunikacija in svetovalni odnos, reševanje
konfliktov –mediacija, čustveno doživljanje otrok in mladostnikov, institucije dnevne oskrbe po šoli (primer prakse iz Avstrije),
institucionalno vzgojno delo, integrativna terapija, obravnava mladoletnih prestopnikov, socialna podjetja v Avstriji, nezaposlenost mladih na
Hrvaškem, obravnava mladostniškega nasilja, mentorstvo, zagovorništvo, kvalitativno raziskovanje v socialni pedagogiki, različni mediji
dela - pravljica, lutka, predstavitve doživljajsko pedagoških projektov, predstavitve projekta Ekokomedija, projekta Info baza, projekta
Pilotni program usposabljanja delovnih invalidov SAŠA regije, projekta Izberi sam, predstavitve mednarodnih izmenjav mladih, predstavitev
humanitarnih dejavnosti
predstavitev projekta medkulturnega učenja – Mavrična zveza, kulturno-socialni projekti, študij v tujini, delo s starši, gledališko delo v
socialnem prostoru, pravljica kot medij dela, mediacija: spoznanja učiteljev, mediacija v zavodih, shiatsu kot sodobna terapevtska metoda,
strukturna analiza socialnega vedenja

okrogli mizi

Kvalitativno raziskovanje na področju socialne pedagogike, Socialnopedagoška stroka – prepoznavnost – izzivi sodobnosti: vprašanje
identitete ter prepoznavnosti socialne pedagogike kot stroke

predavanja

socialna pedagogika v družbi znanja, moči socialne pedagogike, zasebna in neprofitna perspektiva moči stroke, uporaba dramskih tehnik pri
delu z marginaliziranimi skupinami, predstavitev društva Zavezniki mehkega pristanka,

simpozij

delovni odnos soustvarjanja v izvirnem delovnem projektu pomoči učencu z učnimi težavami,

manifest

manifest o socialni pedagogiki
rejništvo, Tourettov sindrom, mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami (njihovo zdravje, problemi v vedenju, perspektiva moči),
socialni pedagog v azilnem domu, sodelovanje s starši v šoli, vrtcu, socialni pedagog kot učitelj individualne pomoči učencem s posebnimi
potrebami, načini dela socialnih pedagogov v šoli in ovire s katerimi se srečujejo, socialni pedagog v dnevnem centru za osebe s težavami v
duševnem razvoju, socialni pedagog kot mladinski delavec, socialni pedagog v vlogi direktorja, institucionalno vzgojno delo, brezdomstvo v
Sloveniji, gledališki improvizacijski šport, medgeneracijsko sodelovanje v dijaškem domu, pomen kaznovanja v slovenski šoli,
organizacijska kultura slovenskih šol, mladostniki in spletna socialna omrežja, opolnomočenje in razvoj nevladnih organizacij, profesionalna
identiteta socialnih pedagogov, predstavitev metode kritične diskurzivne analize in metode raziskovalnega brikolaža, soudeleženo akcijsko
raziskovanje, predstavitev projekta Drugačnost združuje, Izberi sam, After taxi, predstavitev Zavoda Risa, predstavitev doživljajsko
pedagoškega projekta Aj vil srvajv
cirkuška pedagogika, doživljajska pedagogika, uporaba gledaliških tehnik, gledališka športna improvizacija, glasbena terapija, psihodramske
tehnike pri delu s skupino, socialni pedagog v dijaškem domu, skupinska oblika zdravljenja odvisnosti, načini pomoči ljudem s katapleksijo

sekcije
Rogla,
21.–23. oktober 2011

delavnice
okrogla miza

Socialni pedagog med vladnim, nevladnim in zasebnim sektorjem

Tabela 3: Prikaz obravnavanih tem na kongresih (Slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, 1997; 2000; 2005; 2008; 2011)

O podobnih dogodkih, ki bi bili prirejeni študentom, so razmišljali tudi študentje v okviru
študentske sekcije Združenja za socialno pedagogiko. Tako so študentje leta 1999 organizirali
študentski kongres z naslovom A si ti tud v lukno padu?, kjer so predstavili mozaik različnih
spoznanj takratnih študentov od prvega do četrtega letnika. Ker je kongres leta 1999 uspel in
so ga študentje z navdušenjem sprejeli, so ga leta 2000 ponovno izpeljali. Tokrat so preko
različnih prispevkov strokovnjakov in študentov gradili most med teorijo in prakso. Med
prispevki so prevladovale predstavitve institucij, ki niso nujno primarna ciljna področja
socialne pedagogike, a so socialni pedagogi v njej še kako dobrodošli. Študentski kongres je
nosil naslov Ali je kaj trden most? Sledilo je zatišje študentskih kongresov. Naslednji je bil
organiziran leta 2009 pod naslovom Sem, kar znam. Organizatorke tega kongresa so preko
predavanj različnih strokovnjakov, diskusij, okrogle mize, ogleda filma, delavnic oz. različnih
predstavitev organizacij, praks, individualnega in skupinskega dela skušale povezati študente
socialne pedagogike in druge študente, ki jih ta vsebina zanima ter jim skušale podati znanja,
ki jih bodo lahko prenesli tudi v svojo prakso.
Leto 1997 je prineslo še eno prelomnico v razvoju socialne pedagogike v Sloveniji. Od tega
leta namreč izhaja tudi revija Socialna pedagogika, v kateri so objavljeni znanstveni in
strokovni članki slovenskih in tujih avtorjev in zavzemajo vsebine s področja socialne
pedagogike ter drugih znanosti (psihologije, sociologije, pedagogike itd.). Revija tako
prispeva k razvoju stroke in promovira socialno pedagogiko doma kot tudi v tujini. Revijo, ki
jo pripravlja ekipa sodelavcev z Oddelka za socialno pedagogiko, izhaja štirikrat letno. Vsako
leto izide tematska številka, kjer različni avtorji iz različnih strok podrobneje osvetlijo
določeno temo (Revija socialna pedagogika). Osrednji polji publiciranja sta danes tako revija
Socialna pedagogika in knjižno publiciranje, kjer se je v zadnjih letih pojavila zbirka Socialno
pedagoške teme. Zbirko izdaja Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
Od nastanka strokovnega združenja je veljalo prepričanje, da je treba oblikovati etični kodeks,
saj je slednji kazalec kakovosti dela stroke, opredeljuje cilje stroke, opisuje standarde dobrega
dela, določa minimalne standarde vedenja, ki jih pojmujemo kot nesprejemljive in jih naj ne
bi kršil noben strokovni delavec, ter vpelje delavce v razmišljanje o lastnih strokovnih ciljih
(Pečelin, 1998).
Na kongresu leta 2000 je tako delovna skupina, ki je pripravljala etični kodeks, predstavila
osnutek, ki je bil obravnavan še na študijskih srečanjih Združenja za socialno pedagogiko v
letih 2000 in 2001. Končna oblika je bila sprejeta na Občnem zboru Združenja za socialno
pedagogiko dne 15. 4. 2004. Od takrat nam torej etični kodeks služi kot usmeritev in podpora
pri opravljanju dela ter profesionalnem razvoju, daje zaščito pred neupravičenimi zahtevami
delovnega in širšega okolja (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2004).
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Ob koncu tega poglavja bi postavila vprašanje: „Ali je socialna pedagogika v Sloveniji
profesionalna veda?“ V kolikor pregledamo kriterije, ki jih podaja Vander Ven (1986, v
Kobolt, 1998, str. 15), lahko trdimo, da je socialna pedagogika profesionalna veda, saj ima
razvite tri bistvene elemente, ki konstruirajo področje dela kot teoretično in profesionalno
razločljivo disciplino, in sicer:
- ima formalno izobraževalni program na visokošolski ali univerzitetni stopnji,
- ima razvito znanstveno raziskovanje področja z organiziranimi oblikami refleksije
in vzpostavljanje povezav med raziskovanjem, teoretičnim povzemanjem in
inovacijami na področju praktičnega izvajanja poklica,
- ima profesionalno združenje z oblikovanim etičnim kodeksom, ki skupaj z drugimi
mehanizmi usmerja profesionalno delovanje v praksi.

3. Konceptualne osnove socialnopedagoškega dela
Preden opredelimo temeljne koncepte socialnopedagoškega dela je prav, da še jasno
definiramo namen socialnopedagoškega dela. Slednjega zelo dobro opredeli Etični kodeks
delavcev na področju socialne pedagogike (2004, str. 1), ki pravi, da „je osnovni namen
pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem,
prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomočiti po poteh
opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k polnejšemu uresničevanju njegovih
temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in predvsem v smeri sožitja s samim seboj in s
svojim okoljem.“ Socialni pedagogi2 pri svojem delovanju izhajajo iz posameznikovih potreb
želja, osebnih in okoljskih potencialov oz. značilnosti njegovega specifičnega
socio-kulturnega okolja in posameznika vodimo k temu, da bi življenje živel polno in za sebe
smiselno (prav tam).
Socialnopedagoško delo temelji na osebnem odnosu, za katerega vemo, da predstavlja
možnost za bolj polno in celovito doživetje samega sebe in je s tem eden od najučinkovitejših
temeljev za razvijanje novih vzorcev doživljanja in vedenja. Strokovnjak pri delu z ljudmi
vstopa v profesionalne odnose, na katere vplivajo osebnostne, kulturne in druge značilnosti
vseh vpletenih oseb, tudi strokovnjaka. Slednji vpliva s svojo osebnostjo, z zavestnim in
izvenzavestnim čustvenim dogajanjem, motivacijo, sposobnostjo ustvarjanja medosebnih
odnosov, značajem, stališči in prepričanji ter duhovno razsežnostjo. Vse to ne vpliva le na
odnos, ampak tudi na rezultate dela s posamezniki oz. s skupino. Iz tega razloga moramo biti
strokovnjaki pripravljeni za reflektiranje svojega dela ter odprti za socialno učenje, razvijanje
občutljivosti za socialna dogajanja (prav tam).
Socialni pedagogi za uspešno izpeljavo socialnopedagoških intervencij vedno znova iščejo
različne metode in načine dela, ki jih prilagajajo uporabnikom, njihovim potrebam, željam in
ciljem, ki jih skušamo doseči. Intervencije lahko umestijo v prostor med izobraževanjem,
vzgojo, usmerjanjem, vzpodbujanjem, vodenjem, svetovanjem, korektivnimi posegi in
socialno terapijo kar podrobneje predstavlja spodnja shema.
2

V diplomskem delu uporabljam izraz socialni pedagog. Izraz zajema vse socialne pedagoginje in socialne
pedagoge.
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PODROČJA SOCIALNOPEDAGOŠKIH INTERVENCIJ
PEDAGOŠKO

SOCIALNOTERAPEVTSKO

izobraževanje

vzgoja

svetovanje

socialna terapija









krajša, časovno
omejena institucionalna
pomoč osebi, da bi rešila
težave

krajša ali daljša pomoč
pri globljih in resnejši
osebnih,
interpersonalnih in
socialnih težavah

DEFINICIJE
odvisno od družbenih
razmer ..., razvoj novih
kompetenc skozi nova
znanja

se realizira v
različnih aspektih,
osebnostni razvoj,
socializacija,
kulturalizacija

SPLOŠNI CILJI
prenos informacij in
znanj

razvoj doživljanja,
vedenja,
samorazumevanja

podpora za sprostitev in
razrešitev problemov

»predelava« kriz in
konfliktov

INDIVIDUALNI CILJI

razširitev iz znanja
izvirajočih kompetenc

razvoj zrelosti,
avtonomnosti in
individualnih potencialov

razvoj individualne
kompetence,
samospoznavanje in
spremembe vedenja

odstranitev motenj,
razgraditev konfliktov

DRUŽBENI CILJI
dvig splošne
kompetence neke
družbene skupine

razvoj sposobnosti
socialne integracije in
participacija v družbi

razvoj in dvig
avtonomnosti, kakovosti
življenja posameznika in
skupin

socialna integracija in
rešitev konfliktov

ZAHTEVE OD UDELEŽENCEV
pripravljenost za učenje

zaupanje, stik, soglašanje,
vzpostavitev odnosa

pripravljenost in želja po
spremembah

želja in pripravljenost za
spreminjanje

Shema 1: Osnovni kontinuum socialnopedagoškega interveniranja (Kobolt, 1997a; 1997b; 1997c, v Kobolt in
Rapuš Pavel, 2006, str. 96)

Shema nam prikazuje osnovna interventna področja socialne pedagogike, ki jih je v praksi
težko razmejiti. Trdimo lahko, da so posegi socialnega pedagoga opredeljeni predvsem s
področjem dela, naravo problemov, s katerimi se srečuje in žal tudi z institucionalnim
okvirom (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Naše posege in celotno delo usmerjajo tudi koncepti
socialnopedagoškega dela, ki jih v nadaljevanju podrobneje opisujem.
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3.1. Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike
Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike je utemeljil nemški socialni pedagog
Hans Thiersch v sedemdesetih letih 20. stoletja in so ga kasneje dograjevali mnogi drugi.
Koncept pomeni odmik od birokratske administrativne pomoči in socialnih terapij.
Thierscheva zamisel je izrazito pragmatična in poudarja pomen socialnopedagoške usmeritve
na vsakdan in življenjski svet posameznika. Vsakdan razumemo kot skupek rutin,
ponavljajočih se ritualov, tradicionalnih in tipiziranih izkušenj, na katere se socialne skupine v
skupnem socialnem lahko navežejo, v katerih iščejo svojo gotovo normalnost, svoje
sposobnosti delovanja (Thiersch, 1986, v Zorc Maver, 1997, str. 40). Socialnopedagoške
dejavnosti, namenjene katerikoli skupini ljudi, tako niso abstraktne, ampak so usmerjene in
prepletene z življenjskim svetom uporabnikov (Hansbauer, 2001). Tako usmerjena socialna
pedagogika se usmerja v pomoč posamezniku pri obvladovanju življenjskih razmerij v danih
življenjskih okoliščinah, kar pomeni, da se usmerja na uporabnika, problemsko situacijo in
življenjske perspektive, ki jih dopolnjuje refleksija postopkov profesionalnega ravnanja.
Pogled tako zahteva celostno zaznavanje življenjskih možnosti in težav posameznika v
vsakdanjih razmerah (Zorc Maver, 1997, str. 39).
Koncept življenjsko usmerjene socialne pedagogike temelji na načelih prevencije,
regionalizacije, decentralizacije pomoči, na usmerjenosti na vsakdan in na aktivni
vključenosti uporabnika (Thiersch, 1986, v Zorc Maver, 1997). Koncept pomeni strokovno
delo, ki se nanaša na vzpodbujanje in pomoč pri oblikovanju takšnih življenjskih razmer, ki
omogočajo izobraževanje, vzgojo, socialno in osebnostno realizacijo posameznika znotraj
ožjega in širšega življenjskega konteksta. Intervencije izhajajo iz in upoštevajo dane
življenjske strukture posameznikov in skupin. Naloga strokovnega delavca je tako v
dopolnjevanju, razvijanju, usmerjanju in upoštevanju individualnih, socialnih in družbenih
virov. Socialni pedagogi so tako usmerjeni v podporo in vzpodbujanje „močnih“ točk in
lastnega angažmaja sodelujočih, podpirajo kreativnost in iniciativnost pri premagovanju ovir
in prispevajo k samopotrjevanju ter individualizaciji. Vsega tega ni mogoče udejanjati brez
soustvarjajočega in na soodgovornosti temelječega delovnega odnosa med „uporabnikom“ in
„izvajalcem pomoči“ (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 89).
Naloga socialne pedagogike se s tem konceptom razširja na zaščito pri vzpostavitvi in
zagotovitvi osebnih resorjev, na krepitev tistih temeljnih sposobnosti, ki so pomembne, da
posameznik v procesu individualizacije obstane in vzdrži socialna tveganja in permanentne
odločitve v pogojih negotovosti (Zorc Maver, 1997). Socialna pedagogika tako ni zgolj
uporaba teoretičnih znanj, ampak postaja „delo na dogovoru“, ki ga še posebej poudarja
naslednji koncept socialno pedagoškega dela.
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3.2. Participacija uporabnikov
Slovar slovenskega knjižnega (1994) jezika participacijo opredeljuje kot udeležbo,
sodelovanje. Veliki slovar tujk (2006) besedo participacija razloži kot sodelovanje,
(so)udeležbo državljanov pri odločanju in pri vseh dejavnostih družbenega življenja.
Wrentschur (2005, v Anastasiadis, 2011, str. 293) participacijo v socialni pedagogiki opredeli
kot „aktivno udeležbo, sodelovanje v družbenih in politični procesih tistih ljudi, ki so
izključeni. V procesih, kjer gre za samouresničevanje, jo povezuje z opolnomočenjem. “ Na
področju socialnopedagoškega delovanja pod besedo participacija ne razumemo zgolj aktivne
udeležbe v družbenem in političnem življenju, ampak tudi kot orientacijo, ki je nastala z
uveljavljanjem diskurza pravic, opolnomočenja, normalizacije in konstruktivistične
orientacije, kjer uporabniki postajajo aktivno, enakopravno in soodgovorno udeleženi v
interakciji s strokovnjakom, torej s socialnimi pedagogi (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Gre
za to, da uporabnik v procesu nudenja pomoči izrazi svoja pričakovanja, želje, načrte, potrebe,
težave, da se izhaja iz uporabnika in se ga v procesu upošteva. Aktivna drža uporabnika
zahteva od strokovnjaka izostren občutek, da se znova in znova prilagaja posamezniku in
njegovemu položaju. Tak način dela z uporabniki odvzema strokovnjakom moč odločanja in
zahteva usmerjenost v skupno akcijo in ne v spreminjanje posameznika.
Koller Trbović (2005) primerja sodelovalni in nesodelovalni pristop v procesu
socialnopedagoškega interveniranja. To primerjavo podrobneje ponazori naslednja tabela.
Sodelovalni pristop

Nesodelovalni pristop

spoštovanje pravic uporabnikov in upoštevanje
njihovega mnenja

zanimanje za tisto, kar strokovnjaki ocenjujejo
kot pomembno

skrb za uporabnika in razumevanje uporabnikov

skrb za dobrobit uporabnika skozi prepričanje, da
strokovnjak najbolje ve, kaj je nekomu potrebno

uporabnik lahko spozna sam sebe

strokovnjaki spoznajo uporabnika

možnost aktivnega in partnerskega sodelovanja v
procesu ocene potreb in načrtovanju intervencij,
dogovarjanje

nesodelovanje uporabnikov v procesu,
strokovnjaki sami sprejemajo odločitve

uporabnik postaja udeleženec in sodelavec

strokovnjak dela samostojno

prevzemanje odgovornost za sebe in za
obravnavo, delitev odgovornosti med
uporabnikom in strokovnjakom

odgovornost je v rokah strokovnjaka

poveča se motivacija uporabnika

povečuje se odpor uporabnika

Prostovoljnost

neprostovoljnost, brezbrižnost

izboljšuje se odnos med uporabnikom in
strokovnjakom

odnos med uporabnikom in strokovnjakom je
služben in brez zaupanja

Tabela 4: Primerjava sodelovalnega in nesodelovalnega pristopa v procesu ocene potrebe in izvedbe
intervencije ( Koller Trbovič, 2005 – prevod in oblika Peteršič)
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Sodelovalni pristop prinaša kar nekaj boljših rezultatov kot nesodelovalni. Kirby, Lanyon,
Cronin in Sinclair (2003, v Verbovšek, 2011) navajajo tri področja dobrih rezultatov kot
posledice participacije, in sicer razvoj osebnosti, boljše storitve in spodbujanje državljanstva
ter socialnega vključevanja. Uporabniki, ki sodelujejo, razvijajo svojo osebnost – krepijo
samozavest in verjetje v svoje zmožnosti, razvijajo skupinske veščine in pridobivajo
praktične veščine (tehnične, organizacijske, ustvarjalne veščine in izkušnje na delovnem
mestu, veščin predstavitve in jezikovnih veščin, veščin odločanja, javnega nastopanja,
odnosov z mediji itd.). Storitve postajajo boljše, kakovostnejše in dostopnejše. Koller Trbović
in Žižak (2005, str. 135) poudarita, da gre za pristop, ki daje dobre rezultate tako za
uporabnike kot tudi za strokovnjake. Uporabniki dobijo moč in krepijo odgovornost,
strokovnjaki pridobijo na odnosu, boljšem uvidu, razumevanju in deljenju odgovornosti z
uporabniki. Seveda je v socialno pedagoških oblikah pomoči potrebno aktivno vključevati
tako odrasle kot tudi otroke in mladostnike, saj slednji na tak način spoznavajo svojo
državljansko vlogo in postajajo v življenju aktivnejši in odgovornejši.
Naslednji koncept socialnopedagoškega dela se prav tako kot participacija navezuje na to, da
posameznik – uporabnik v procesu nudenja pomoči ni pasiven, ampak aktiven, da v procesu
sodeluje in da je sam tisti, ki v svojem življenju sprejema odločitve. Gre za koncept
opolnomočenja.
3.3. Koncept opolnomočenja
V procesu nudenja socialno pedagoške pomoči se sprejemajo odločitve. Pri sprejemanju
odločitev morajo biti uporabniki svobodni, da lahko izbirajo med različnimi alternativnimi
možnostmi. Možnost ne more biti samo ena, ampak jih mora biti vedno več, da lahko
govorimo o izbiri. Da lahko posameznik izbira med možnostmi, mora biti intelektualno
sposoben, da zna predvideti in pretehtati posledice svoje izbire. Da posameznik lahko to
počne, ga je potrebno opolnomočiti (Verbovšek, 2011). Kaj pa to sploh pomeni?
V definiciji, ki jo podajata Page in Czuba (1999, v Verbovšek, 2011, str. 19), je
opolnomočenje definirano kot „večdimenzionalni socialni proces, ki pomaga ljudem
pridobiti nadzor v svojem življenju.“ To je proces, ki veča posameznikovo moč,
kjer je moč opredeljena kot sposobnost izvrševanja, da jo uporabijo v svojem življenju,
v svojih skupnostih in v svoji družbi, za odgovor in ravnanje na temah, ki jih štejejo za
pomembne.
Kobolt in Rapuš Pavel (2006, str. 100) navajata na ravni opolnomočenja posameznika
naslednje cilje interveniranja:
- povečati znanje in veščine za uspešnejše reševanje problemov,
- vplivati na dvig kompetentnosti, prispevati k spoznanju o lastni vrednosti in
sposobnosti za reševanje problemov ter s tem k opolnomočenju,
- zmanjšati negotovost, sprostiti zavrte potenciale in napetosti zaradi neuspešnega
reševanja življenjskih situacij,
- analizirati problemsko situacijo iz novih zornih kotov,
- motivirati za iskanje novih konstrukcij realnosti,
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spodbujanje novih strategij vedenja,
upoštevanje meja in možnosti spreminjanja posameznika in delov njegovega
socialnega sistema,
povečati gotovost pri izbiranju in sprejemanju rešitev ter načrtovanju prihodnosti,
izboljšati uvid v svoje probleme in probleme okolja, spoznati ozadje svojega ravnanja,
mišljenja in čustvovanja ter razlogov za ravnanje,
izboljšati vključenost v družbeno okolje skozi pridobivanje konstruktivnega in
ustvarjalnega delovanja na širšem socialnem področju.

Socialni pedagogi moramo stremeti k tem ciljem, saj to prinaša številne pridobitve, in sicer
(Herriger, 2006, v Verbovšek, 2011, str. 21):
- sposobnost izbiranja med številnimi življenjskimi možnostmi in prevzemanje
odgovornosti za lastne odločitve,
- sposobnost aktivno se zavzemati za lastne potrebe, interese, želje in fantazije ter
preprečiti poseganje drugih v svoje življenje,
- izkušnje, kjer sami oblikujemo okoliščine svojega življenja (odnose s samim seboj, z
ožjim in s širšim socialnim okoljem) in z lastnim trudom uresničiti želene spremembe
(izkušnje lastne učinkovitosti in možnosti oblikovanja),
- pripravljenost in sposobnost spoprijeti se s stresnimi življenjskimi izzivi, ne se zatekati
k vzorcem zanikanja in nezaznavanja in zasledovati želene spremembe ter mobilizirati
resurse pomoči za spreminjanje,
- sposobnost naučiti se kritičnega mišljenja in preprečiti vsakdanjo rutino,
- sposobnost aktivno pristopiti k informacijam, storitvam in poiskati vire podpore ter jih
uporabiti za lastne potrebe,
- premagati osamljenost in se vključiti v solidarnostno skupnost,
- zahtevati lastne pravice pri sodelovanju in pomoči ter ofenzivno nastopiti proti
neenakopravnosti.
Posamezniku preko opolnomočenja ne damo moči, ampak potrebno podporo, vire in
priložnosti, da sam spoznava sebe, razume družbene in osebne ovire v življenju in sam
svobodno sprejema odločitve ter s tem postaja odgovoren za svoje vedenje, ravnanje in
življenje. Posameznik preko tega razvija sposobnosti, s katerimi lahko širi svoj vpliv in svojo
moč ter postaja samozavestnejši. V procesu nudenja pomoči moč ni le na strani strokovnjaka
– socialnega pedagoga, ampak tudi na strani uporabnika. Pogoj, da opolnomočenje lahko
dosežemo, je enakovredna vključitev uporabnika v procese odločanja o svojem življenju in
enakovredna vključitev uporabnika v proces nudenja pomoči. Vodilo socialnih pedagogov je,
da ne sprejemajo odločitev namesto svojih uporabnikov, ampak uporabnika s podporo vodijo
v smer, da sami sprejmejo odločitve. Ne delajo namesto njih, ampak skupaj z njimi.
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3.4. Koncept soustvarjanja
Koncept soustvarjanja se je sicer oblikoval za področje socialnega dela, a ga lahko prenesemo
tudi na socialnopedagoško področje, saj gre za to, da v projektu pomoči želene izide
soustvarjata uporabnik (sogovornik kot strokovnjak iz izkušenj) ter strokovni delavec.
Koncept soustvarjanja se opredeli kot odnos in kot proces pomoči. V projektu pomoči je tako
pomemben odnos, ki se vzpostavi med uporabnikom in strokovnim delavcem kot tudi proces,
kjer gre za sodelovanje, soraziskovanje, soustvarjanje (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Koncept
soustvarjanja je sicer bil ustvarjen za delo z učenci, vendar menim, da ga lahko prenesemo na
vsa področja dela z ljudmi.
Izvajalec in analitik delovnega odnosa soustvarjanja učenja in pomoči v šoli naj bi upošteval
sinergetična generična načela (Schiepek, 2005, v Šugman Bohinc, 2011, str. 42):
- ustvarjanje pogojev za stabilnost,
- razlikovanje vzorcev sistema, s katerimi sodelujemo,
- konotacija – upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za
spremembe,
- razlikovanje nadzornih parametov – energiziranje, ustvarjanje pogojev, ki bodo
spodbujali motivacijo,
- destabiliziranje vzorca – krepitev odklona s pomočjo parametra nadzora,
- upoštevanje „kairosa“ – omogočanje časovne uglašenosti, sozvočja in koordinacije,
- omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci s pomočjo definiranja
ciljev, majhnih možnih korakov,
- novo stabiliziranje.
Upoštevanje teh načel v procesu pomoči naj bi pripeljalo do sodelovanja uporabnika in
strokovnjaka ter do skupne rešitve problema oz. do želenega izida.
3.5. Koncept razumevanja vplivov okolja na življenje uporabnika (kontekstualizem)
Kontekstualizem je koncept, ki predpostavlja, da je posameznik dejaven in pomemben del
celotnega, kompleksnega in dinamičnega sistema posameznik – okolje. Znotraj tega sistema
se posameznik razvija in se vanj vključuje kot celota. Delovanja sistema tako ni mogoče
razumeti brez možnosti vpogleda v delovanje posameznika, delovanja posameznika pa ni
mogoče poznati brez poznavanja njegovega okolja (Horvat, 2003, str. 281).
Bronfenbrenner (Batistič Zorec, 2000) v svoji ekološki perspektivi poudarja prav to. Na
posameznikov razvoj ne vpliva le okolje, ampak tudi interakcija med okoljem in
posameznikom. Izdelal je sistematično shemo vplivov okolja na otrokov razvoj. V središče te
sheme je postavil otroka. Drugi krog predstavljajo mikrosistemi, kjer gre za elemente
neposrednega socialnega okolja: družina, prijatelji, šola, soseščina in cerkev. Tretji krog
predstavljajo mezosistemi, ki se nanašajo na vzajemne relacije med mikrosistemi (na primer
relacija šola – družina). Ti odnosi namreč vplivajo na otrokovo doživljanje in vedenje v
okolju. Četrti krog zajemajo eksosistemi, ki niso v neposredni relaciji z otrokom, a kljub temu
vplivajo nanj – zaposlitev staršev, lokalne šolske in druge oblasti, socialna politika. Najbolj
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oddaljen krog sestavljajo makrosistemi, kjer gre za ideologijo, vrednote in sprejete vedenjske
vzorce kulture in subkulture (prav tam, str. 97). Da lahko razumemo otrokov razvoj, se
moramo torej usmerjati na različne vplive iz okolja in njihovo interakcijo ter upoštevati vlogo
družbe, kulture, družine in pomen zgodovinskega obdobja, v katerem se posameznik razvija.
Ta ugotovitev je ključna za socialnopedagoško delovanje, saj se socialni pedagogi v svojem
delovanju ne usmerjajo zgolj na posameznika, ampak tudi na njegovo ožje in širše okolje. Pri
reševanju težav uporabnikov se usmerjajo na njegovo vedenje in funkcioniranje v družini,
skupini vrstnikov, šoli, službi itd. Na uporabnika, njegovo vedenje, ravnanje in težave
pogledajo iz različnih zornih kotov ter tako posamezniku omogočijo optimalni razvoj.
V kolikor se zavedajo, da so sistemi in podsistemi v neprestani dinamični reakciji ter da
sprememba na enem nivoju povzroči spremembe tudi na drugih nivojih, lahko na optimizacijo
posameznikovega razvoja vplivajo tudi s konceptom varovalnih in ogrožajočih dejavnikov.
Mikuš Kos (2000, v Horvat 2003, str. 310) opredeli varovalne dejavnike in procese kot
dogajanja, ki povečujejo odpornost in sposobnost obvladovanja. Njihovi izvori so lahko v
posamezniku, družini, šoli, drugih okoljih ter v širši družbi. Varovalni dejavniki zmanjšujejo
ali izničujejo učinke neugodnih okoliščin ter tako ohranjajo psihosocialno zdravje in ustrezno
delovanje posameznika. In kateri so varovalni dejavniki? Mikuš Kos (1992, v Horvat, 2003)
navaja naslednje: ženski spol, lastnosti temperamenta (zmerna intenziteta reakcij, dobra
prilagodljivost, pozitivno osnovno razpoloženje), socialne sposobnosti, sociabilnost, dobri
odnosi z vrstniki, dobri odnosi v družini, sposobnost konstruktivnega prispevanja k skupinski
dejavnosti, sposobnost prevzemanja različnih vlog v družini, dobra pozornost, dobre
intelektualne sposobnosti, sposobnost abstraktnega mišljenja, miselna prožnost, sposobnost
preizkušanja različnih pristopov pri reševanju nalog v novih okoliščinah, sposobnost
obvladovanja in uravnavanja impulzov, aktivna orientacija in vera v to, da je z lastnimi
prizadevanji mogoče uravnavati svojo življenjsko pot, ter usmerjenost v prihodnost. Ni pa
nujno, da so vsi ti dejavniki le varovalni. V določenih kontekstih lahko dobijo ogrožajočo ali
nevtralno vrednost. Enak dejavnik je lahko v določeni situaciji in v nekem časovnem obdobju
za posameznika ogrožajoč, spet drugič ima nevtralno ali varovalno vlogo (Horvat, 2003, str.
312). Horvat (prav tam) poudarja, da lahko s konceptom varovalnih dejavnikov v
socialnopedagoškem delovanju nevtraliziramo dejavnike tveganja ter vplivamo na spremembe
oddaljenih področij razvoja. Čeprav se razlaga varovalnih dejavnikov velikokrat nanaša na
delo z otroki, velja slednja tudi za odrasle. Pri delu z uporabniki je dobro, da krepimo „močne
točke“ ter področja, ki bi lahko ogrožala optimalen razvoj. Kot strokovnjaki bomo namreč
težje odpravljali dejavnike tveganja in lažje vzpostavljali varovalne dejavnike (prav tam,
2003).
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3.6. Teorija individualnega, skupinskega delovanja in delovanja v skupnosti
Socialni pedagog na področjih, kjer je zaposlen, vedno dela z ljudmi, a na različne načine.
Dela lahko individualno s posameznikom, skupino ljudi ali v skupnosti. Socialni pedagog
uporabi individualno delo v primerih, kjer gre za svetovanje oz. pogovor o težavah, ki jih ima
posameznik.
Socialni pedagog kot vzgojitelj v stanovanjski skupini ali kot vodja izobraževanj dela s
skupino. Skupinska dinamika znotraj skupine omogoča posameznikom izkustveno učenje, saj
se člani skupine preko izkušenj v skupini naučijo načina strukturiranja skupin, spoznajo
odnose, ki se razvijajo v skupini, izkusijo procese sodelovanja in tekmovanja, občutja
skupinske pripadnosti, se naučijo različnih načinov uveljavljanja moči ter spoznajo način
oblikovanja pravil v skupini (Kobolt, 2009). Socialni pedagogi se v skupini velikokrat
znajdejo v vlogi vodje. Cohn, avtorica modela tematsko (vsebinsko) usmerjene interakcije v
skupini TCI, poudari, da je pri delu s skupinami potrebno upoštevanje treh ravni, in sicer
posameznika (jaz), skupino (mi) in temo (nalogo, vsebino). Če slednje podrobneje
predstavimo, lahko rečemo, da je tema naloga, vsebina, aktivnost, dejavnost, ki skupino
zaposli, da je jaz posameznik s svojim položajem v skupini, s svojimi željami, pričakovanji,
spretnostmi in sposobnostmi ter da je mi skupina s svojo energijo, s svojim načinom
komunikacije, odnosi in vlogami. Vodja skupine mora biti enakovredno usmerjen na vse tri
ravni, saj v nasprotnem primeru lahko prihaja do konlfiktov znotraj skupine in mora dobro
poznati temo, s katero se skupine ukvarja (prav tam, 2009).
Socialni pedagog deluje tudi v polju skupnostnega dela, kjer z bolj ali manj načrtno in
strokovno podporo vpliva na razvoj in delovanje v skupnosti. Gre torej za usmeritev dela z
ljudmi, ki je v funkciji integracije posameznika v okolje prek delovanja in posredovanja v
skupnosti (Košir, 2006). Socialni pedagog v različnih ustanovah (center za socialno delo, šole,
dijaški domovi, domovi za ostarele, nevladne organizacije) opravlja torej tudi skupnostno
delo.
3.7. Koncept timskega dela
Za razumevanje koncepta timskega dela je najbolje, da na začetku opredelimo tim. Tim je
skupina strokovnjakov, ki se združi ob isti težavi z namenom, da se slednja razsvetli iz
različnih vidikov. Tim ima skupen cilj in nalogo. V socialni pedagogiki se v timu srečujejo in
sodelujejo pedagogi, socialni delavci, psihologi, zdravniki, logopedi, andragogi, specialni
pedagogi ter ostali strokovnjaki s področja sociale, zdravstva in psihologije (Pipan, 2008, str.
68). Tim je torej skupina ljudi. V čem se skupina razlikuje od tima? Skupina je tim šele takrat,
ko gre za (Kobolt, 2003, v Pipan 2008, str. 69):
- kontinuirano interakcijo znotraj majhne skupine ljudi, ki dalj časa delajo skupaj,
- zadovoljevanje potreb po komunikaciji (jasna, odprta, direktna komunikacija),
- sposobnost članov tima za sklepanje kompromisov, konstruktivno kritičnost med člani
tima,
- pisno dogovorjen okvir programa (vrednote, strokovna filozofija),
- določene cilje in metode,
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enakovredno sodelovanje članov v timu,
usmerjanje pozornosti na skupinski proces, interakcije in konflikte,
supervizije tima.

Ključni elementi, ki sestavljajo tim, so (Kobolt in Jerebic, 2002, str. 348) naloge, ki usmerjene
k cilju, delujoči člani, ki med seboj kooperativno sodelujejo, usmerjajoči vodja ter
vzpostavljena kakovost medosebne izmenjave, kamor prištevamo kakovost komuniciranja in
izmenjave informacij, znanja in izkušenj.
Poznamo različne vrste timov – multidisciplinarni, interdiciplinarni in transdisciplinarni ter
glede na različne načine vodenja tima naslednje vrste timov: avtoritativno vodeni timi,
samovodeni timi in koordinirani ali mešani timi (Polak, 2007).
Timsko delo razumemo kot obliko izvajanja kompleksnih nalog pri katerih potrebujemo
znanje z različnih strokovnih področij. Uspešno timsko delo je vezano na kakovost
medosebnih odnosov, ki so se in se vzpostavljajo med člani tima, kamor lahko prištevamo:
pripadnost članov, kakovost njihovega sodelovanja, raven komunikacije in medsebojnega
prilagajanja, načine reševanje konfliktov in dogovarjanja, upoštevanje dogovorjenih in
vzpostavljenih pravil (Kobolt in Jerebic, 2002, str. 348).
Socialni pedagog, ne glede na to, na katerem področju deluje, je velikokrat vpet v timsko delo
različnih strokovnjakov. V veliko primerih timskega dela je socialni pedagog koordinator oz.
vodja projekta, ki skuša povezovati in usklajevati ideje, predloge ter mnenja članov tima. Vsi
skupaj oblikujejo cilje in skušajo najti pravo, skupno pot in rešitev določenega problema.
Delo v strokovnem timu je bolj zanesljivo in varnejše za uporabnike.
3.8. Refleksija strokovnega dela
Socialna pedagogika se kot stroka in veda uvršča med poklice pomoči in podpore. Pri delu z
ljudmi se socialni pedagogi srečujejo z različnimi oblikami stisk, neenakosti in težav ljudi ter
z zgodbami uporabnikov, ki se jih lahko tudi osebno dotaknejo. Da lahko socialni pedagogi
skupaj z uporabniki išče rešitve, ki jih uporabnik zase vidi kot najbolj ustrezne, da jim ne
vsiljuje svojih rešitev in se lahko sooča z uporabnikovimi zgodbami, ki se jih čustveno
dotaknejo, mora izpeljati refleksijo strokovnega dela. Refleksijo razumemo kot kontinuiran
proces razmišljanja o lastnem delu, lastnih poklicnih izkušnjah in poklicnih izkušnjah
sodelavcev ter prinaša kritičen pogled na lastno strokovno delo (Klemenčič, 2006, str. 159).
Refleksija pomeni razmišljanje, spoznavanje in posledično spreminjanje lastnega delovanja
pri strokovnem delu. Gre za prepoznavanje lastnih stališč, predsodkov in prepričanj, ki
vplivajo na delo in ugotavljanje, kako vplivajo na delovanje. Ker socialni pedagogi velikokrat
delujejo zaradi svojih potreb in želja, jim refleksija omogoča prepoznavanje leteh,
razreševanje lastnih stisk in delovanje v korist uporabnika (prav tam).
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V refleksiji lastnega prispevka pri delu z ljudmi se socialni pedagog sprašuje (prav tam,
str.164–164):
- kaj čuti oz. kaj je čutil do uporabnika oz. skupine uporabnikov,
- kako to, da je odreagiral v določeni situaciji na tak način,
- kaj so njegove kompetence in od kod dalje ne more več pomagati uporabniku,
- kakšna ima pričakovanja do uporabnika, svojega dela, svojih kolegov,
- kje potrebuje podporo strokovnih kolegov,
- kako bi se na konkretno situacijo lahko odzval drugače,
- kaj se je naučil iz konkretne situacije …
Ena izmed metod, ki omogoča refleksijo, je supervizija. Supervizija je namreč proces
poklicne refleksije in svetovanja, v katerem so v ospredju osebna vprašanja, povezana z
opravljanjem poklicne dejavnosti. Je učna, razvojna in podporna metoda, ki delavcem
omogoča, da preko lastnih izkušenj prihajajo do novih strokovnih in osebnih spoznanj.
Poznamo različne delovne oblike supervizijskega procesa, in sicer: individualno supervizijo,
skupinsko supervizijo, supervizijo delovne skupine, tima ter vrstniško supervizijo oz.
intervizijo. Funkcije supervizije so naslednje (Kobolt in Žorga, 2006):
- edukativna, kjer gre za razvoj strokovnih spretnosti in znanj,
- podporna, ki se nanaša na ozaveščanje čustev, ki so se pojavila ob delu s klientom,
- vodstvena oz. usmerjevalna, ki zagotavlja nadzor kvalitete dela z ljudmi.
Ključen metodični element v superviziji je prav refleksija, ki predstavlja ponoven pogled,
razmislek in priklic (miselni in doživljajski) poklicnega dogajanja, situacije, utrinka,
odnosa … Omogoča analizo dogajanja, ugotovitev novih elementov, oblikovanje novih razlag
in razumevanja ter idej za nova ravnanja. V superviziji je refleksija spodbujana, saj lahko z
njo ugotovimo tisto, kar je bilo poprej zakrito in skrito, razmislimo, kako je težava vplivala na
nas, kakšne bojazni so se v zvezi s tem vzbudile in iz časovne perspektive spoznamo, da bi
bilo mogoče ravnati tudi drugače (prav tam).
Osnovna vodila socialnopedagoškega delovanja so dobro vzpostavljen odnos z uporabnikom,
usmerjenost v življenjski svet uporabnika, upoštevanje močnih točk uporabnikov ter
usmerjenost v celostno obravnavo uporabnika. Prav je, da socialni pedagog skrbi za
uporabnika, a hkrati ne smemo pozabiti tudi nase. Preko različnih tehnik sproščanja,
intervizij, supervizij, fizičnih aktivnosti mora skrbeti zase, ne glede na to, na katerem
področju deluje. V naslednjem poglavju področja podrobneje predstavljam.

4. Področja delovanja socialnih pedagogov
Pogled v zgodovino zaposlovanja socialnih pedagogov oz. njegovih predhodnih profilov nam
pokaže, da je bilo temeljno področje delovanja socialnih pedagogov usmerjeno na vzgojno
delo v vzgojnih in prevzgojnih institucijah. Z razvojem stroke in razvojem novih smernic
socialnopedagoškega dela so se začela področja delovanja in vsebina dela močno spreminjati.
Danes tako govorimo o socialnem pedagogu kot strokovnjaku, ki se lahko zaposli na različnih
področjih.
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Škoflek (1992, str. 146) je po prvem letu obstoja študijskega programa socialne pedagogike
navedel naslednje možnosti zaposlitve diplomantov, ki jih je razvrstil v šest delovnih
področij:
- preventivno svetovalno delo (za predšolsko vzgojo, osnovno in srednjo šolo),
- ambulantno delo (CSD, svetovalni centri oz. vzgojne posvetovalnice),
- zavodska vzgoja (dijaški domovi, mladinski domovi, vzgojni zavodi in prevzgojni
domovi),
- vzgojno delo v zaporih (za mladoletnike/odrasle osebe),
- izveninstitucionalno delo (z marginalnimi posamezniki/grupami),
- preventivno svetovalno delo s starši (težko vodljivih otrok).
Danes so se možnosti zaposlitve socialnega pedagoga močno razširile. Spodnja tabela, ki sem
jo oblikovala, preoblikovala in dopolnila na osnovi shematskega prikaza Kranjčana (2008)
prikazuje današnje možnosti zaposlitve.

Shema 2: Raznolikost področij, kjer so dejavni in zaposleni socialni pedagogi

Socialni pedagogi se (kot je razvidno iz zgornje sheme) lahko zaposlujejo v javnih in
nevladnih organizacijah ali delujejo kot samostojni podjetniki. Delujejo lahko v javnem,
nevladnem in tržnem sektorju. Prav je, da sprva pojasnimo pojma javna in nevladna
organizacija.
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Javne organizacije so organizacije, ki delujejo v okviru javnega sektorja. Gre za
organizacije, ki so pod vplivom političnih procesov, ki so odgovorne pri svoji dejavnosti do
javnosti, imajo v osnovi določeno birokratsko organizacijo in so financirane iz sredstev, ki so
neposredno ali posredno povezane z odločitvami države. Javne organizacije ponujajo različne
storitve na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, zdravstva, socialnega idr. varstva, ki
sodijo med temeljne dobrine socialne države. Javne organizacije ustanavlja država, medtem
ko nevladno organizacijo lahko ustanovi vsak izmed nas. Nevladne organizacije delujejo
neodvisno od države in imajo nekaj temeljnih značilnosti – so neprofitne, večinoma
prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so to predvsem
društva, ustanove in (zasebni) zavodi. Nevladne organizacije spadajo v nevladni ali tretji
sektor in opravljajo dve pomembni funkciji, in sicer zagovorniško in storitveno. Predstavljajo
eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države in družbe, saj so pomemben
izvajalec javnokoristnih storitev na področjih sociale, zdravja, družine, mladih, kulture,
športa, okolja (Forbici, Divjak, Osonkar, Dernovšek in Verbajs, 2010).
Socialni pedagog se zaposluje v naslednjih javnih organizacijah:
- v vzgojno-izobraževalnih zavodih, stanovanjskih skupinah in mladinskih domovih, kjer
socialni pedagogi delujejo kot vzgojitelji otrokom in mladostnikom, ki iz kakršnihkoli
razlogov ne morejo živeti v svojih matičnih družinah. Vzgojitelji v skupinah ravnajo
po načelu družinske vzgoje, kjer skušajo organizirati življenje čim bolj podobno
življenju v družini in tako, da zagotavlja temeljno vzgojno, pedagoško, socialno in
korektivno funkcijo. Vodilo dela socialnih pedagogov v teh institucijah je tudi načelo
integracije in normalizacije, kjer gre predvsem za to, da se otroke in mladostnike
vključuje v ožjo in širšo okolico. Nujno je, da socialni pedagogi sodelujejo in se
povezujejo z drugimi zunanjimi ustanovami (CSD, šole, organizacije, ki ponujajo
različne prostočasne aktivnosti), da sodelujejo s starši otroka in seveda aktivno
sodelujejo z otrokom ali mladostnikom.
- v vrtcih socialni pedagog svetuje vzgojnemu kadru, staršem, sodeluje v timu in se
ukvarja z otroki, predvsem tistimi, ki imajo težave pri socialnem vključevanju v
skupino in so težje prilagodljivi. Slednje od socialnega pedagoga zahteva individualno
delo z otrokom kot tudi delo s skupino, v katero je otrok vključen. Socialnopedagoško
delo v vrtcu tako temelji na dobrem poznavanju razvoja predšolskega otroka, njegovih
potreb kot tudi na svetovalnem delu vzgojiteljem in staršem (Žnidaršič, 2004).
- v osnovnih šolah kot svetovalni delavec, učitelj za individualne in skupinske pomoči
za izobraževanje učencev s posebnimi potrebami ter v osnovnih šolah tudi kot učitelj v
oddelkih podaljšanega bivanja (Dolenc, 2002). Med glavne naloge socialnega
pedagoga v šoli tako spada aktivna skrb za osebni in socialni razvoj učencev,
ugotavljanje potreb otrok in iskanje možnosti za zadovoljitev teh potreb, spodbujanje
dobre šolske in razredne klime ter vzpostavljanje sodelovanja med učenci, starši,
učitelji in vodstvom šole (Ogrin, 1999). Socialni pedagog tako v šoli dela individualno
z učenci, s skupinami, kjer se učijo komuniciranja, razreševanja težav, spoznavajo
sebe in druge, skupaj z učitelji rešuje probleme v oddelku, po potrebi sodeluje z
učitelji na razrednih urah, svetuje učiteljem in sodeluje s starši individualno
(svetovanje) in skupinsko (pripravlja predavanja, delavnice …). Socialni pedagog tako
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skrbi za odpravljanje razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter uči koristno in
učinkovito izrabiti prosti čas (Jugovac, 1997)
v srednjih šolah se socialni pedagogi zaposlujejo kot svetovalni delavci. Področje dela
je tako precej podobno delu v osnovnih šolah, le da se socialni pedagogi v srednjih
šolah usmerjajo bolj na obdobje mladostništva, ki je značilno po različnih stiskah in
krizah. Socialni pedagogi tako delujejo kot povezovalci med dijaki, učitelji, starši in
vodstvom šole.
v dijaških domovih se socialni pedagog lahko zaposli kot vzgojitelj tako kot vsi drugi
pedagoški profili. S svojim teoretičnim in praktičnim znanjem lahko pomagajo pri
reševanju vseh specifičnih težav adolescenčnega obdobja. Kot vzgojitelji prevzemajo
določene naloge, in sicer nudijo individualno pomoč dijakom, zastopajo starše v šoli,
skrbijo za varnost dijakov, njihovo psihofizično integriteto, zagotavljajo temeljne
pravice ter usmerjajo k osamosvajanju dijakov, njihovi osebnostni in socialni
integraciji, razvoju pozitivne samopodobe, pozitivnemu samovrednotenju in
pospeševanje socializacije dijakov. Pri tej izpeljavi celotne ponudbe in vzgojnih nalog
vzgojitelji tesno sodelujejo s starši dijakov, šolo in z okoljem (Skalar, Horvat, Malus,
Petelin, Skok, Starkl in Štrekelj, 1994).
na centrih za socialno delo, kjer bi naj bili socialni pedagogi po mnenju Škofleka
(1992) usposobljeni predvsem za preventivno vzgojno delo in za neposredno
svetovalno delo oz. vzgojno vodenje otrok/mladostnikov/odraslih oseb s težavami v
socialni integraciji. Raziskava (Globevnik, 2005), ki je bila opravljena med
strokovnimi delavci, zaposlenimi na CSD, je pokazala, da je potencialno področje
delovanja socialnih pedagogov na CSD delo z otroki in mladostniki s težavami v
socialni integraciji, preventivno delo ter sodelovanje s šolo. Enake ugotovitve navaja
tudi Kukovič (2011). Poudari, da poleg tega prevladujočega dela socialni pedagogi na
centru za socialno delo vodijo tudi dodatne programe, kot so individualno svetovanje,
učna pomoč in prostovoljstvo. Socialni pedagogi na centrih za socialno delo so tako
velikokrat v vlogi mentorja, koordinatorja, delno tudi supervizorja. Usposabljajo
prostovoljce, ki nudijo učno pomoč, ki so vključeni v doživljajske projekte, ki izvajajo
mladinske delavnice ali sodelujejo v dnevnih centrih, jih vodijo, jim dajejo nasvete ter
jih usmerjajo. Kukovič (2011) na osnovi izvedene analize ugotavlja, da je na
slovenskih centrih zaposlenih 27 socialnih pedagogov.
v zavodih za prestajanje zaporne kazni, kjer socialni pedagog kot strokovni delavec v
timu drugih strokovnjakov (psihologa, socialnega delavca …) skrbi za strokovno
obravnavo zaprtih oseb. Slednja poteka po individualnih, skupinskih in skupnostnih
programih, njen cilj pa je usposabljanje zaprtih oseb za življenje po odpustu in
reintegracijo v družbo. Socialni pedagog tako na podlagi pogovora z zaprto osebo
pripravi osebni načrt, v katerem skupaj določita cilje obravnave, bivanja in dejavnosti
zaprtih oseb. Ta načrt socialni pedagog skupaj s priprto osebo tudi spreminja glede na
potrebe in želje zaprte osebe (Strokovna obravnava zaprtih oseb).
v domovih za starejše oz. na področju institucionalnega domskega varstva je sicer
socialna pedagogika slabo razvita in slabo prisotna. Vendar menim, da je predvsem z
vidika sposobnosti vzpostavljanja empatije, vzpostavitve partnerskega odnosa,
delovanja v timu in sposobnosti analiziranja individualnih življenjskih zgodb profil
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socialnega pedagoga potreben tudi v domovih za starejše. Delo socialnega pedagoga bi
tako moralo biti usmerjeno predvsem v kakovost bivanja stanovalcev in kot navaja
Vičar (2007), je za nudenje pomoči pomembno, da starostnik začne osmišljati svoje
življenje, svojo preteklost, sedanjost in prihodnost. Dom mu ponuja različne aktivnosti
in z njimi možnosti za uresničevanje smisla. Te aktivnosti, kot so skupna druženja,
tkanje prijateljstev, ustvarjalne delavnice, pevske delavnice, računalniški tečaji in
podobno, ne pomenijo zgolj možnosti za iskanje smisla, ampak tudi možnost skupnega
druženja, spoznavanja in povezovanja stanovalcev v domu (prav tam). Področje dela
socialnega pedagoga v domu za starejše je tako tudi vodenje skupin ob različnih
aktivnostih. Vse bolj se vpeljujejo nove oblike dela s starostniki (pomoč na domu,
oskrbovana stanovanja), ki omogočajo daljše bivanje v lastnem domu. Gre torej za
področje dela, kjer bi svoje mesto in svojo vlogo imeli tudi socialni pedagogi.
Socialni pedagog deluje kot strokovni delavec različnih programov v nevladnih organizacijah,
ki svoje dejavnosti usmerjajo predvsem v delo z marginaliziranimi skupinami – Romi,
odvisniki, brezdomci, z odpuščenimi iz različnih ustanov, gibalno oviranimi osebami,
osebami z motnjami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju. Nekatere nevladne
organizacije svoje delo usmerjajo tudi na preventivno in kurativno delo z otroki in
mladostniki.
Socialni pedagogi lahko delujejo tudi v tržnem sektorju kot ponudniki različnih storitev
(svetovanje, delavnice, predavanja), ki so namenjene javnim organizacijam, podjetjem in
posameznikom.
Pavlovič (2010) ugotavlja, da smo socialni pedagogi primerno usposobljeni za delo na
kadrovskem področju tako v profitnih kot neprofitnih organizacijah. Socialni pedagog v
kadrovski službi lahko poleg dela, ki je značilno za kadrovsko službo, dela še na dobrih
odnosih v organizacijah, skrbi za pozitivno klimo v organizaciji, deluje kot mediator v
konfliktih in skrbi za izobraževanja zaposlenih.
Socialni pedagogi se zaposlujejo na ministrstvih ter njihovih uradih na področju šolstva,
sociale in obravnave zaprtih oseb. V svoje delo vnašajo socialnopedagoška znanja tudi drugi s
področja šolstva, sociale in zdravstva, ki so se udeležili socialnopedagoške dokvalifikacije ali
so svoje izobraževanje nadaljevali na magistrskem študiju socialne pedagogike. Svojo
primarno izobrazbo so tako nadgradili s socialnopedagoškimi znanji, ki jih danes lahko
uporabljajo na področju, kjer so zaposleni.
Iz sheme 2 in zapisa po njej je vidno, kako širok je profil socialnega pedagoga. Razumljivo se
mi zdi, da nas študij ni in nas ne more dokončno usposobiti za vsa delovna področja.
Najpomembnejše je, da se socialni pedagogi vedno znova dodatno izobražujejo,
izpopolnjujejo in predvsem delajo na sebi. Tako ohranjajo in izboljšujejo svojo strokovnost in
kompetentnost, ki jo podrobneje opisujem v naslednjem poglavju.
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5. Kompetence socialnih pedagogov
Študentom socialne pedagogike so tekom študija predstavljene različne teorije, znanja,
intervencije in vsak se lahko preko opravljene pedagoške prakse preizkusi tudi v praksi.
Tekom študija sem se sama skupaj s sošolci spraševala, ali smo dovolj kompetentni za
opravljanje socialnopedagoškega dela. In kaj sploh pomeni biti kompetenten? Biti
kompetenten pomeni biti usposobljen za določeno področje oz. pomeni znati povezati znanja
iz različnih področij. Pomeni znati povezati teorijo in prakso ter teoretična znanja uporabiti v
praksi.
AIEJI (2005, v Bouillet in Uzelac, 2007, str. 93) v svojih gradivih definira profesionalno
kompetenco socialnega pedagoga kot „potencial socialnega pedagoga, da zna v konkretni
situaciji in pri izvajanju konkretne naloge na svojem področju dela ustrezno odreagirati in
delovati. Pri delovanju mu pomagajo znanje, intelektualne, praktične in socialne spretnosti ter
motivacija.“
AIEJI (2005, v Kobolt in Dekleva, 2006) podaja kompetenčno usmeritev, kjer kompetence
deli v osnovno skupino in osrednjo skupino. Spodnja slika in zapis pod njo kompetenčno
usmeritev podrobneje razloži.

Shema 3: Kompetence socialnih pedagogov (AIEJI, 2005 v Kobolt in Dekleva, 2006 - oblika Peteršič)

Kompetence posredovanja se nanašajo na primerno neposredno ukrepanje v dejanskih
situacijah glede na potrebe in želje uporabnika. Ukrepanje je lahko utemeljeno intuitivno ali
na osnovi nebesednega znanja, lahko pa tudi s teoretičnim ali izkustveno praktičnim
pridobljenim znanjem (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 175).
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Pri kompetencah vrednotenja, načrtovanja in organiziranja ukrepov gre za sposobnost
ocenjevanja povezanosti med nameni, ukrepi in rezultati (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 176)
in se nanaša predvsem na pridobljeno znanje in na sposobnost refleksije lastne in tuje prakse.
Kompetence refleksije se nanašajo na refleksijo in evalvacijo lastnega poklicnega polja ter
zagotavljanje oblikovanja skupnega razumevanja in razvoja profesije. Socialni pedagog mora
biti sposoben skupaj s svojimi stanovskimi kolegi in drugimi strokovnjaki reflektirati svoje
poklicno polje (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 176).
Osebnostne in odnosne kompetence se nanašajo na sposobnost oblikovanja osebnega in
profesionalnega odnosa z osebami, ki potrebujejo posebno izobraževalno ali vzgojno pomoč
in v katerem bo socialni pedagog vedno v vlogi vodje. Da se tak odnos lahko oblikuje, je
potrebna internalizacija določenih humanističnih in demokratičnih vrednot, drž in drugih
osebnih značilnosti (Bouillet in Uzelac, 2007, str. 94).
Socialne in komunikacijske kompetence so pomembne zato, ker socialnopedagoško delo ni
individualno, ampak je njen uspeh odvisen od sodelovanja s številnimi ljudmi (otroci,
mladina, odrasli, sodelavci, stranke, starši, druge strokovne skupine, organi oblasti …). Za
uspešno sodelovanje so torej potrebne dobro razvite socialne in komunikacijske spretnosti
(Bouillet in Uzelac, 2007, str. 94).
Organizacijske kompetence vključujejo načrtovanje in izvajanje socialno pedagoških
dejavnosti in procesov, ki temeljijo na socialno pedagoških odnosih (Bouillet in Uzelac, 2007,
str. 94). Socialni pedagog tako mora biti sposoben samostojno ali skupaj z drugimi definirati
cilje, načrte, strukture in sistematizirati celotno vzgojno-izobraževalno prakso ter definirati
cilje, načrtovati, sprožati, strukturirati, usklajevati in vrednotiti večja in manjša opravila,
aktivnosti, procese, projekte. Prav tako mora biti sposoben prevzemati odgovornosti za svoja
dejanja in odločitve ter jih utemeljevati na podlagi profesionalnega znanja in izkušenj in
sposoben mora biti prilagoditi in implementirati procese osebnega in kolektivnega svetovanja
staršem, sorodnikom, prijateljem in drugim poklicnim skupinam (Kobolt in Dekleva, 2006,
str. 177).
Sistemske kompetence se nanašajo na poznavanje zakonodaje, pravil in dogovorov, ki
sestavljajo splošni okvir socialno pedagoškega dela, poznavanje svoje profesije, poznavanje
in razumevanje organizacij, administrativnih sistemov, poznavanje sistemov za ocenjevanje in
dokumentiranje socialnopedagoškega dela. Socialni pedagog mora znati sodelovati in
vzpostavljati dialog ter mora biti sposoben delati pod drobnogledom javnosti, saj je večina
socialnopedagoškega dela izpostavljenega javnosti (Kobolt in Dekleva, str. 177–178).
Razvojne in učne kompetence se nanašajo na pripravljenost na učenje skozi celo življenje in
izpopolnjevanje ter na uporabo novega znanja pri praktičnem delu (Bouillet in Uzelac, 2007,
str. 94).
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Kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse, zajemajo teoretično znanje in metodološko
usposobljenost, poznavanje pravnih, etičnih in moralnih standardov v poklicu, razumevanje
različnih kultur in kulturnih vrednot ter kompetence, ki izhajajo iz ustvarjalnosti in ostalih
osebnih talentov (Bouillet in Uzelac, 2007, str. 95).
Vernooijeva (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006, str. 175) je v svoji razdelitvi kompetenc bolj
pedagoško usmerjena in navaja štiri osnovne skupine kompetenc, ki so pomembne za
socialnopedagoško delo:
- osebnostne kompetence, kjer gre za prepoznavanje lastnih stališč, vrednot,
predsodkov, lastnih čustvenih odzivov, pričakovanj ter za zavedanje svojih moči,
šibkosti in omejitev,
- pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi
omogoča praktično kompetenco, kamor poleg splošnih znanj sodi tudi specifično,
svetovalno ali socioterapevtsko znanje,
- sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih, kar
zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih
mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem
kompetenc za njihovo razreševanje,
- kompetenca ravnanja, ki se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in
načinov reševanja oz. poseganja.
Seznam kompetenc na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je za diplomante pripravljeni na štirih
ravneh, in sicer (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 185):
- raven splošnih (generičnih) kompetenc visokošolskih diplomantov nasploh,
- raven splošnih (generičnih) kompetenc diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju,
- raven posebnih (specifičnih) kompetenc v vzgoji in izobraževanju,
- raven predmetno specifiičnih kompetenc specifičnih študijskih programov – socialne
pedagogike.
V nadaljevanju predstavljam prve tri ravni seznama kompetenc diplomantov na Pedagoški
fakulteti, ki ga je oblikovala posebna komisija. Splošne (generične) kompetence visokošolskih
diplomantov nasploh (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 185; Krajnčan, 2007, str. 9):
-

Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo.
Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov.
Fleksibilna uporaba znanja v praksi.
Avtonomnost,
(samo)kritičnost,
(samo)refleksivnost,
(samo)evalviranje
in
prizadevanje za kakovost.
Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz drugih strokovnih in
znanstvenih področij.
Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega
usposabljanja.
Informacijska pismenost.
Organizacijske in vodstvene sposobnosti.
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-

Sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje, samokontrola
izvajanja načrtov.
Komuniciranje v tujem jeziku.

Splošne generične kompetence diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
(Kobolt in Dekleva, 2006, str. 186; Krajnčan, 2007, str. 9):
- Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in
izobraževanju).
- Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije.
- Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika.
- Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih
temeljih.
- Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje,
dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojnoizobraževalnega dela).
- Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju.
- Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, mentorstvo
študentom in pripravnikom.
- Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju.
- Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, obvladovanje
profesionalno-etičnih vprašanj.
- Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo,
multikulturalnost.
Svetovalno-intervencijske kompetence v vzgoji in izobraževanju (Kobolt in Dekleva, 2006,
str. 186; Krajnčan, 2007, str. 10):
- Poznavanje vsebine in metodike področja.
- Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na
predmetnem področju.
- Interdisciplinarno povezovanje vsebin.
- Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
- Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine.
- Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito
učenje.
- Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter
oblikovanje povratnih informacij.
- Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij.
- Sodelovanje s starši.
- Razumevanje odnosov med vzgojno izobraževalno institucijo in socialnim okoljem –
sistemsko gledanje in delovanje.
- Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela.
- Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in
šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z
ustreznimi postopki in instrumenti.
- Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje
intervencijskih programov.
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-

Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz.
skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne službe, gospodarstvo ipd.).
Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe
uporabnika oz. skupine.

Četrto raven seznama kompetenc, ki vsebuje 20 specifičnih kompetenc študijskega programa
Socialne pedagogike, so sestavili delavci oddelka za socialno pedagogiko. Posebno specifične
kompetence diplomiranih socialnih pedagogov so (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 187;
Krajnčan, 2007, str. 11):
- Poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in njihova uporaba v
praksi.
- Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov.
- Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja ter
njihovo preprečevanje.
- Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih
vzrokov.
- Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skoz prizmo različnih
teoretskih modelov.
- Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in
drugih kultur in subkultur; sposobnost neobsojajočega dela.
- Empatičnost in komunikacijska odprtost.
- Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti
odgovornost za lasten poklicen razvoj, motiviranost za supervizijske in intervizijske
oblike dela.
- Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo,
sosedstvo, mreža institucij, itd.).
- Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, ozaveščanje
lastne institucionalne vpetosti.
- Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialnopedagoškega dela.
- Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialnopedagoškega dela
(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega,
itd.).
- Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v
obstoječih socialnih pogojih.
- Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi
socialnimi skupinami.
- Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij.
- Izveninstitucionalno in skupnostno delo.
- Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, evalvacijskih
skupinah.
- Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov (npr.
projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin samopomoči,
itd.)
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-

Socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialno pedagoških
načel v javnosti).
Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe razvoja
prakse.

Socialni pedagogi tekom študija prejmejo zadovoljiv spekter znanj in veščin, s katerimi
razumejo dinamiko odnosov v različnih socialnih sistemih in se ob tem zavedajo svoje
vpletenosti. Ker pa se ob opravljeni praksi, prostovoljnem delu in kasnejši zaposlitvi vedno
znova srečujejo z dilemami kaj narediti, kako nekaj narediti ter kako ukrepati se kažejo tudi
potrebe po dodatnih izobraževanjih. To jih seveda dodatno strokovno izpopolnjuje in
omogoča strokovno ter osebnostno rast.
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III.

EMPIRIČNI DEL

1. Opredelitev problema in namena
Tekom študija smo spoznavali različne možnosti zaposlitve socialnih pedagogov ter se skozi
opravljeno študijsko prakso v tretjem in četrtem letniku preizkusili na nekaterih področjih
delovanja socialnih pedagogov – v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih, stanovanjskih
skupinah, zaporih, dijaških domovih, šolah, vrtcih, na centru za socialno delu in v različnih
nevladnih organizacijah. Moje izkušnje in izkušnje sošolcev v različnih institucijah so bile
različne. Nekateri so bili prepričani, da smo dovolj usposobljeni za delo, spet drugi, da nam
nekatera znanja in veščine primanjkujejo. Delo socialnih pedagogov v različnih institucijah se
razlikuje in nas vedno znova postavlja pred izzive, ki od nas terjajo dodatna izobraževanja,
izpopolnjevanja ter sodelovanje z drugimi strokovnjaki.
V empiričnem delu želim predstaviti različne izobraževalne in poklicne poti socialnih
pedagogov zaposlenih v različnih institucijah. Moje zanimanje je usmerjeno v pridobitev
različnih mnenj o delu, ki ga opravljajo socialni pedagogi in v pridobitev mnenja o socialni
pedagogiki kot stroki, njenih prednostih in slabostih ter možnostih razvoja.

2. Cilji
Cilj raziskovanja je pridobiti mnenja o socialni pedagogiki kot stroki in mnenja o
izobraževanju in delu med zaposlenimi socialnimi pedagogi.

3. Raziskovalna vprašanja
1. Kakšne so in v čem so si podobne izobraževalne poti intervjuvanih socialnih
pedagogov?
2. Kakšne so in v čem so si podobne poklicne poti intervjuvanih socialnih pedagogov?
3. Kakšne kompetence potrebuje socialni pedagog za delo v različnih institucijah?
4. Kakšne razlike in kakšne stičnosti zaznavajo socialni pedagogi, ko se primerjajo z
drugimi strokovnimi delavci?
5. Kakšne možnosti razvoja socialne pedagogike vidijo zaposleni socialni pedagogi?
6. Katere prednosti svoje stroke zaznavajo?
7. Katere pomanjkljivosti svoje stroke zaznavajo?

4. Raziskovalna metodologija
Za raziskovanje sem izbrala kvalitativno pristop, s katerim želim odgovoriti na zgoraj
navedena raziskovalna vprašanja.
4.1. Vzorec
Pri izboru vzorca sem težila k objektivnosti in kakovosti raziskave. Iz tega razloga sem
skušala oblikovati čim bolj heterogen vzorec, ki je zajemal zaposlene socialne pedagoge
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različnega spola ter socialne pedagoge iz različnih področij delovanja. Zajela sem socialne
pedagoge, ki so zaposleni v vladnem, nevladnem in zasebnem sektorju. Vključila sem devet
zaposlenih socialnih pedagogov/pedagoginj.

Intervjuvanec

Spol

Število let
delovnih izkušenj

Trenutno področje delovanja

oseba A

moški

26 let

izvendružinska vzgoja (ravnatelj)

oseba B

ženski

14 let

izvendružinska vzgoja (vzgojitelj)

oseba C

moški

12 let

delo v šoli (svetovalni delavec)

oseba D

ženski

11 let

delo z zaporniki (vodja oddelka za izobraževanje na
URSIKS)

oseba E

ženski

18 let

delo na centru za socialno delo (delo z mladoletniki)

oseba F

ženski

6 let

delo z odvisniki (nevladna organizacija)

oseba G

ženski

16 let

delo z invalidi (nevladna organizacija)

oseba H

moški

13 let

samostojni podjetnik

oseba I

ženski

13 let

samostojni podjetnik

Tabela 5: Intervjuvane osebe

4.2. Raziskovalni pripomoček
V kvalitativni raziskavi sem kot raziskovalni pripomoček uporabila polstrukturiran intervju.
Vnaprej oblikovana vprašanja sem pripravila glede na analizo relevantnih virov in slednja so
se nanašala na izobraževalno pot, poklicno pot, področje dela, kompetence socialnih
pedagogov, primerjavo z drugimi strokovnjaki in na njihovo razmišljanje o socialni
pedagogiki. Ob izvedbi intervjuja sem postavljala še dodatna razjasnjevalna vprašanja.
4.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Podatke za raziskavo sem zbirala na osnovi intervjujev z zaposlenimi socialnimi pedagogi. Z
intervjuvanci sem v stik stopila preko elektronske pošte in jih povabila k sodelovanju. V
kolikor so bili pripravljeni na pogovor z menoj, sem se z njimi dogovorila za termin in kraj
izvedbe intervjuja oz. pogovora. Z nekaterimi sem pogovor izpeljala na fakulteti, z nekaterimi
na njihovem delovnem mestu. Pogovore sem posnela z diktafonom in jih dobesedno prepisala
ter se tako izognila morebitnemu izpustu pomembnih informacij. Ena izmed intervjuvanih
oseb je izrazila željo po odgovarjanju na vprašanja preko elektronske pošte. Z njo sem
sodelovala preko elektronske pošte ter tudi tako prišla do pomembnih informacij in podatkov.
Pogovore sem izpeljala v januarju in februarju 2012.
Po prepisu intervjujev sem slednje večkrat prebrala ter tako ugotovila, kaj v njih izstopa in kaj
je pomembno. Temu koraku je sledilo kodiranje intervjujev, in sicer sem začela kodirati s
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kodo prvega reda, kjer sem povzela odgovor, nato sem kodiranje nadaljevala s kodo drugega
reda ter zaključila s kodami tretjega reda, ki predstavljajo končne kategorije. Ta postopek
podrobneje predstavlja spodnja tabela, kjer prikazujem del kodiranja pogovora z osebo D.
Pogovor z osebo D
Ko sem pršla nazaj, sem ugotovila,
da sicer je to to, kar delam s srcem
in dušo,
ampak da bi blo pa vseeno fino, da
nadaljujem svojo poklicno pot
in da me je zapor kot tak po šestih
letih dela začel mal utesnjevat.
Vidla sem, da lahko svoje znanje
pač še bolj uporabim, a ne. Želela
sem si delat bolj sistemsko, ne
samo v praksi, ampak tud s
sistemskega vidika.
Svoje želje sem takrat povedala tud
svojim nadrejenim
in potem sem v bistvu začela delat
na generalnem uradu uprave za
izvrševanje kazenskih sankcij. To
je tuki, kjer se se zdej pogovarjava.
Generalni urad je pa tisti, ki
koordinira delo vseh zaporov.
Tuki na nek način nastajajo pač
programi, to kar bi se naj delalo v
zaporih z zaprtimi osebami.
Tuki se dela s strokovnimi delavci,
ki delajo v zaporih, izvajajo se
supervizije za te strokovne delavce
in tko naprej. Na tej točki sem torej
sedaj.
Vrnile bi se še nazaj na čas
študija. Kaj vas je tekom študija
bogatila?
Bogatilo, gotovo sama širina
predmetnika

Koda prvega reda

Koda drugega reda

veselje do dela z
zaporniki

občutki na delu

želja po nadaljevanju
poklicne potu

želje vezane na
poklicno pot

občutek utesnjenosti

občutki na delu

Kategorija

prva zaposlitev
želja delati sistemsko

posredovanje želja
nadrejenim
zaposlitev na
Generalnem uradu za
izvrševanje kazenskih
sankcij

želje vezane na
poklicno pot

področje dela - delo z
zaporniki

koordiniranje dela
vseh zaporov
oblikovanje programov
za obravnavo zaprtih
oseb

druga zaposlitev
opis dela na upravi

delo s strokovnimi
delavci, ki delajo v
zaporih

širina predmetnika

ter možnost velikega izkustvenega
učenja.

možnost izkustvenega
učenja

Se pravi tisto kar se mi zdi da je
prednost tega študija je zagotovo
to, da ti iz teoretskega vidika
spoznavaš osnove, ki jih potem
lahko izkusiš v praksi, v koliko si
sam motiviran za to in se aktiviraš.

povezovanje teorije in
prakse

prednosti študija
socialne pedagogike

študij socialne
pedagogike kot
študijski program

Tabela 6: Primer kodiranja dela pogovora z osebo D
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V prvem delu analize sem na osnovi dobljenih kategorij in kod drugega reda za vsako
intervjuvano osebo naredila shemo izobraževalne in poklicne poti ter jo podrobneje
predstavila. V drugem delu analize sem skozi vsako shemo predstavila in analizirala temo, ki
sem jo namenoma izpostavila tekom pogovorov. Na osnovi teh dveh delov sem skušala
oblikovati ključne ugotovitve mojega diplomskega dela ter prišla do odgovorov na
raziskovalna vprašanja, ki sem si jih postavila na začetku raziskovanja

5. Prikaz rezultatov
Pridobljene podatke, ki sem jih pridobila preko intervjujev, prikazujem v dveh delih, in sicer v
prvem predstavim izobraževalne in poklicne poti intervjuvanih oseb ter posamezna področja
dela, v drugem delu pa predstavim pridobljena mnenja o socialni pedagogiki kot stroki,
socialnih pedagogih ter študijskem programu socialne pedagogike.
5.1. Izobraževalne in poklicne poti intervjuvanih oseb
Izobraževalne in poklicne poti prikazujem skozi shemo in zapisom pod njo za vsako
intervjuvano osebo posebej. Posebej prikazujem tudi področje dela, ki ga je oseba opravljala
ali ga opravlja danes in ga je v pogovoru podrobneje opisala ter tako predstavim njihovo
mnenje o področju dela, kjer so bili ali so še vedno zaposleni.
5.1.1. Oseba A

Shema 4: Izobraževalna in poklicna pot osebe A
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5.1.1.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe A
Oseba A je obiskovala klasično gimnazijo, ki jo je uspešno zaključila. Oceni, da je na tej šoli
pridobila ogromno znanja („… kjer smo dobili dost solidno, ne vem, če bi lahko temu reko znanje,
ampak mogoče bol attitute do znanja, no.“). Po srednji šoli se je oseba A vpisala na višjo šolo
(„… sem jaz v zvezi s to profesijo začel študirat, ko je bla še višja šola …“), ki jo je prav tako
uspešno zaključila in se vpisala na študij pedagogike na Filozoski fakulteti. Študij je oseba A
prekinila, ker se je želela preizkusiti v praksi. K temu so jo spodbudile besede enega izmed
profesorjev, ki mu je dejal: „Nič pejt ti malo v prakso, pa boš pol vidu, pa boš pol naprej.“ Pove,
da rednega študija poleg redne službe ni mogla uspešno zaključiti. Kot nočni vzgojitelj in
učitelj fizike ter samoupravljanja se je oseba A zaposlila v enem izmed slovenskih zavodov,
kjer so mu bila v veliko pomoč znanja, ki jih je pridobil v srednji šoli („Zato sem prej omeno
srednješolsko izobrazbo, za katero se je izkazalo, da lahko znanja hitro vnovčim.“).Ob tem se je
oseba A vpisala na študij defektologije, smer motnje vedenja in osebnosti, ki ga je uspešno
končala („… ko je Pedagoška fakulteta postala pač univerziteten progam, končal tuki.“). Tako je v
zavodu, kjer je bila zaposlena, po opravljeni diplomi zasedla delovno mesto vzgojitelja.
O študiju na Pedagoški fakulteti oseba A pove, da je bila s študijem delno zadovoljna. Pohvali
profesorje, ki so prihajali iz drugih fakultet, saj so po njenem mnenju slednji študij dvignili na
višjo raven („Drugi, ki so vstopal v to z drugimi disciplinami, so imeli prava sita in so nam imeli kaj
povedat. /… / in so študij postavil na mal višjo raven.“). V tistem trenutku si je želela bolje
razumeti vedenja ljudi, pogrešala je vsebine, ki bi se nanašale na izpeljavo konkretnih
intervencij ter vsebine, ki bi se nanašale na kvalitativno raziskovanje. Meni, da so nekateri
predavatelji želeli narediti znanost iz nečesa, kar je še danes nemogoče („Tisti, ki so predavali,
so imeli spono, da naredijo znanost iz nečesa, kar še danes ni mogoče nareti.“) in ko danes pogleda
nazaj izpostavi problem, ki se nanaša na predavatelje („Najhujše je blo to, da smo imeli veliko
število predmetov, v katerih so nastopali isti nosilci, ki že v drugem letniku niso vedli kaj več povedati.
To je bil največji problem. Če dons gledam nazaj na te stvari.“). Izrazi tudi nezadovoljstvo glede
praktikumov („Imeli smo kup praktikumov 20 ur, ampak iz tega nismo znali nič, nismo postal ne
lutkarji, ne, ne.“). Tekom študija je sodelovala tudi z danskimi študenti in spoznala njihov
študijski program, ki je bil bolj aplikativen („No, takrat sem tudi spoznal tudi danske študente, ki
so v tem osnovnem sistemu študirali na tak način, da je bilo izredno veliko prakse v času študija.
Študija nista bila primerljiva, saj je on ni bil univerziteten, bil je aplikatvni, ne tok akademski, ampak
tudi ta naš ni imel jasne podobe.“) in kjer so se študenti naučili zraven fakultete še kakšne druge
veščine („Oni so se tekom študija mogli odločit izdelovat neko tehnično veščino. Takrat vem, da so
rekl, da si lohka z njo preživel. Konkretno, bil sem s skupino študentk, ki so delal bižuterijo, nakit pa
tko naprej. To so bli izdelki, ki so bli takrat, res na tisti ravni, ne. Če te to naredi pedagoga al te ne
naredi, jaz ne vem, najbrž gotovo ne sam to, ne.“). Oseba A meni, da lahko nekdo delo lažje
opravlja, če ima še kašne izkušnje iz drugega področja („Dejstvo pa je, ne, da je zdaj vidim, da
ljudje, ki poleg tega, da so doštudiral v lajfu znajo še kaj nardit, lahk bi reko, da majo še eno moč,
silo, znanje več, da lohko uspešno opravljajo pedagoški poklic.“). Oseba A meni, da bi se takrat

študij lahko dvignil na višji nivo.
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Oseba A o zaposlitvi v zavodu pove, da je bila tam redno zaposlena tri leta („Delal sem nekje
leto, mogoče dve kot redno zaposlen, skupaj torej manj kot tri leta.“). V tem času je oseba A
sodelovala v projektu mladinskih delavnic ter v drugih projektih. Veliko je sodelovala z
Bojanom Deklevo in na njegovo pobudo se je vpisala na podiplomski študij na Pedagoški
fakulteti („Takrat smo velik sodeloval v raznih projektih z Bojanom Deklevo in on me je takrat pozval
k temu, da naj razmislim, ali bi šel na fakulteto. Če bi hoto na fakulteto, bi se moral vpisati na
magisterij, sam pa nisem imel takšnih akademskih tendenc in bil sem še zlo mlad, ne. /… / Ipak v tej
neodločnosti sem šel na ta študij…“), ki ga oseba A kljub vsem opravljenim izpitom še ni
zaključila z magistrsko nalogo. Oseba A je bila nad podiplomskim študijem razočarana („Tako
da sem bil nad tem študijem precej razočaran, v tem smislu, da se je praktično ponovil 80 postov
vsebin iz temeljnega programa.“).

Po zaposlitvi v vzgojnem zavodu se je oseba za približno pet let zaposlila na centru za
socialno delo, kjer opravljala preventivno delo („Jaz sem bil zaposlen na centru za socialno delo
kot preventivc, kot človek na sociali, ki ni rabo delat v sklopu javnih pooblastil, ampak si je mogo delo
najti sam.“). Ves čas je sodelovala v različnih projektih, ki jih je izvajala skupaj s sodelavci
drugih centrov za socialno delo („V zvezi s tem smo imeli s sodelavci z drugih centrov različne
projekte.“). V enem trenutku jo je postalo strah, da bo postala upravni delavec („Ko se je ta
ideologija nekak spehala in je grozilo, da bodo mene naredil za upravnega delavca, ki se bo ukvarjal z
neko problematiko …“), zato je skupaj z drugimi ustanovila neodvisno mladinsko svetovalnico,
kjer so izvajali različne projekte („Želeli smo biti bližje mladini in smo naredili mladinsko
svetovalnico na Kersnikovi. /... / In znotraj tega smo imeli projekte, trening socialnih veščin, neke kar
se je financiralo na kontekstu preprečevanja uživanja prepovedanih drog, od tam je namreč dnar pršu,
saj če ne bi kaj druga prodajali tej stvari.“). Skupaj s prostovoljci so oblikovali idejo
mladinskega centra, ki so jo želeli realizirati. („V tem fantastičnem programu je zrasla ob meni
ena skupina prostovoljcev, ki so bili v glavnem tudi iz pedagoške fakultete, s katero smo sanjali o
naslednjih načrtih. Mladinskem centru …“)

V tistem trenutku je eden izmed slovenskih vzgojnih zavodov razpadal in ker so imeli že
tretjič ponovljen razpis za ravnatelja, se je oseba A prijavila na to delovno mesto, saj je
verjela, da lahko tako uresničijo idejo mladinskega centra („Jaz sicer nisem bil ambiciozen
človek, ampak za sodelavce in te ideje sem se prjavo, ker sem mel edini pogoje za to. /… / Zakaj iz
neke neodvisne scene nazaj v državno? Preprosto oceno sem, da tam ne bi nikol dobili tlko dnarja v
upravo, da bi naše sanje izsanjal.“) Oseba A je postala ravnatelj in začela soustvarjati podobo

ustanove z ustanavljanjem stanovanjskih skupin in programa namenjenega „osipnikom“.
Oseba A že petnajst let opravlja naloge ravnatelja in meni, da bi bilo sicer dobro, da bi
zamenjala službo („Zaj mam eno tako, bi reko zlo nenaštudirano željo, da bi se, prav zaradi tega,
ker se mi zdi, da na istem mestu dolg cajta, da drugim nisi več koristen.“), ampak si tega v trenutni
sceni ne želi. V pogovoru še posebej poudari, da je le ravnatelj in ne socialni pedagog ter da je
na tem delovnem mestu zadovoljen.
Oseba A o svojem občutku kompetentnosti pove, da ga dolgo časa ni čutila. Vključila se je v
različna izobraževanja – na komunikacijski trening, na geštalt terapijo in na transakcijsko
analizo, kjer se je tudi najbolj našla in postala „counselor inside in social context.“
Transakcijska analiza mu je omogočila povezavo vseh pridobljenih znanj in še posebej
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pojasnila različna vedenja ljudi („Če sem čist pošten, se mi zdi, da sem šele na transakciji dobo al
pa bil sposoben povezat znanja v en tak zanesljiv znanstven sistem.“).

5.1.1.2. Področje dela – izvendružinska (zavodska) vzgoja
Oseba A že petnajst let kot ravnatelj vzgojnega zavoda deluje na področju izvendružinske
(zavodske) vzgoje. Kot ravnatelj je oseba A sooblikovala podobo ustanove, kjer je zaposlena,
saj je sodelovala pri ustanavljanju stanovanjskih skupin in pri oblikovanju izobraževalnega
programa, o katerem pove: „Zaj pr tem programu je več ravni, ne. Mi smo ga nardil za cajte, k so
že minil in sicer je v 90. letih šlo v Sloveniji zelo veliko očitkov o enormnem dropout-u. Po takratnih
podatkih, ne vem, mislim, da 15 do 80 procentov dropout-a tako na srednji kot osnovni stopnji
izobraževanja. In diskusija, ki je potekala, je bila zelo prizemljena, ker je zavod za zaposlovanje zbiral
podatke, tko te presečne kot longitudinalne in je lohka sporoču ministru, te pa te težave mate. No, in
mi smo to šolo naravnali k temu dropout-u, k mulcem, ki so izgubili kompas, a majo neki prdelanga do
te točke in tudi neko perspektivo, rabl so vzpodbudo. Recimo običajen klient produkcijske šole v 90.
letih je bil zabluzen gimnazijc al pa srednješolc, k se je pobral. Sposoben pa pr nas po 3 mescih
programa delat čuda v projektnem delu – artefakte, izdelke, kar koli že. Takrat smo tud razmišljal, da
je bla enota projektno delo, s katerim je mulc evalviral uspeh in to bi naj ga bolj podžgalo k šolskemu
delu kot ti feedbacki na ocene, v tem akademskem smislu, ne. Dons je situacija taka. Vmes v teh letih
se je, jaz ne vem zakaj, najprej poskrbel zato, da se o dropout-u neha sistematično zbirat podatke. Jaz
mislim, da je dans isti al pa večji kot je bil pred 15 leti, ampak je skrit v različnih ukrepih raznih
pedagoških pogodb, al pa gledanje skoz prste, v sistem financiranja po glavi dijaka, ki šolo pač do
konca prepriča, da otroka ne bo izgubila. Za nas je praktično čez noč zmanjkalo klientov. In mi smo
pač, najhujše za nas je, da nimamo klientov, in smo mogli it drugih klientov iskat. Iskat smo jih šli v
območje bližje psihiatriji. Tko da dons običajen, zaj o običajnih je težko govort, k so si res zelo
različnih. Polovica klientov je na različnih tabletah brez zanesljivih diagnoz, a vsi so testani po pola
psihiatričnih ustanovah. In tuki je je razlika. Naš program ni več to kar smo bli, lahka rečem, da smo
delovna terapija z nizkim pragom pričakovanj, ne.“

Ko oseba primerja današnje stanje na področju izvendružinske vzgoje s stanjem pred
petnajstimi leti pove, da so se stvari spremenile veliko na slabše („Pred 15 leti nam je uspelo v
dveh, treh letih ratal naredit nov vzgojni program, državo prepričat, da je v nabor svojih javno
veljavnih programov uvrstila enega, ki je bil po našem mnenju dober. Danes tega ni mogoče ponoviti.
/… / Komunikacijska sfera takrat je bil drugačna. Dons lahko rečem, da je bila odlična. Lahko sem
ves cajt bil v stiku s tistimi odločevalci, ki so mi pomagali, ki so mi kazali pot, da smo prišli do te
licence. Dons se z njimi ne morem več nič zmenit, razen to, kako razumemo zakonske člene različno,
pa bi jih mogli isto. Tuki je šlo na slabše. Izrazito. Nima več smisla, da se z oblastjo pogovarjamo, ker
so kanali zaprti, volje do sprememb nobene, pač ne govorimo več istega jezika.“). Izpostavi, da

danes veliko časa porabi za argumentiranje različnih stvari.
O stanovanjskih skupinah oseba A pove, da so različno organizirane, da so različne tudi v
stopnjah avtonomije in da se je prva ustvarjala pod okriljem vzgojnega zavoda v Logatcu.
Oseba A poudari, da takrat sicer ni aktivno sodelovala pri ustanavljanju te stanovanjske
skupine, a je imela ogromno informacij („Je me pa zlo zanimal, tako, da sem imel informacij tlko
kot protagonist.“). Je pa kot ravnatelj aktivno sodelovala pri ustanavljanju stanovanjskih skupin
v ustanovi, kjer je zaposlena. Oceni, da so njihove stanovanjske skupine vsebinsko daleč pred
ostalimi v Sloveniji, saj imajo veliko več avtonomije kot ostale („V vsebinskem mislim, da smo
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daleč pred ostalimi, še zdaj no. Predvsem v tem kako razumemo organizacijo dela in avtonomijo v
njih. /… / Pri nas same upravljajo namenska sredstva, jaz o tem nočem odločat pač. To ne pomeni, da
nimajo nadzora, al bodo kupl to al ono al tretjo. Nadzor je formalen, ki ga morem kot ravnatelj
izvrševat ne. Ne vem recimo, ne sodelujem pr timih, ne komentiram njihovih strokovnih odločitev,
majo sami pravico sprejet al nesprejet učence, razen takrat kadar niso polni.“). Oseba A poudari, da

bi vse ustanove v Sloveniji morale narediti čim več v smeri deinstitualizacije, avtonomije
stanovanjskih skupin, četudi se nekatere stvari finančno ne izplačajo ("Mate zavod k po teh
institucionalnih principih vozi kosila iz zavoda ne. Mogoče je ekonomično, pa ceneje, ni pa življenjsko.
Če živim v skupini, ki more razviti soodvisnost in tko naprej, potem je fajn, če se tam kuha, četudi se
ne splača. Ker to pomeni sobivanje, prevzemanje odgovornost.“).

Oseba A v pogovoru poda tudi mnenje o tem, kakšnega strokovnjaka potrebuješ v
stanovanjski skupini, in sicer pove: „Men je v tem smislu najboljši zgled iz Avstrije. /… /... na tak
način, da je zdržalo temeljno razmerje, neko koncesijsko pogodbo je lahko podpisal nekdo, ki je bil
fach idiot. To je strokovnjak univerzitetnih, nekih družboslovnih smeri, ne. Od tuki naprej je on prevzel
odgovornost za to delo in je zaposloval in tud ni imel nobenih normativnih obvez. Lahko je za vzgojitla
vzel nekoga, ki ima odlično izdelano osebnost, nima pa recimo specialistične izobrazbe iz področja
družboslovja. Tak sistem bi si želel ne. /… / Če bi bilo tako preprosto, lahko na tem področju
garantiram storitve, ki jaz mislim, da jih ni nikjer. /… / Če bi jaz pisal zakon, bi tako dejavnost počeli
kerikoli družboslovci s teh področij recimo psihologije, socialne pedagogike, socialnega dela,
mogoče, tu sem še najbolj skeptičen, mogoče sociologi s kakšno posebno usmeritvijo. Od tuki naprej bi
se timi delal po odgovornosti konkretnega pač neke osebe in bi se končno prepoznalo tudi to, da je v
vzgoji neki čemur rečemo osebnost…“

Oseba A v pogovoru poda tudi svoj pogled na možnosti razvoja izvendružinske vzgoje in
pove: „Jaz mislim, da je izhodišče stanovanjska skupina, to je nesporno v Sloveniji. To je tehnologija,
ki smo jo razvil in je dobro. Tuki sploh nimam pomislekov. Jaz bi razvijal samo na tej osnovi nove
stvari in bi kot prvo večino zavodov ukino al pa transformiro v stanovanjske skupine. Zame je
stanovanjska skupina, hec je, da pr nas diferenciramo programe navidezno po vsebini, v principu pa
vedno govorimo samo po lokaciji. Vzgoja v zavodu, vzgoja v stanovanjski skupini, ttt. Ne govorimo pa
o tem, kaj je vsebinsko tuki noter odlično. No kakorkoli. Zame bi bla enota stanovanjska skupina in ta
bi se glede na naravo klientov pač spremenila v tista orodja, k so potrebna. /… / Šel bi na to, da bi
stanovanjske skupine ble še bolj odprte. Veliko govorimo o postanovanjskih skupinah To zaj različno
pomeni, saj vidmo, da mamo že izvajalci različne predstave. Pr nas pomeni, da mulc ne živi v skupini,
ampak najame sam stanovanje, mi pa mu pomagamo z državnim dnarjem preživet v tem stanovanju.
Zraven na nek način izpogajamo neki nadzora al pa pomoči, kokrkol hočeš temu rečt. Hočmo se s
klientom tok pa tokrat videt, ne. Pr nas se to smatra kot visoko pražnji program za tiste, ki so že bli v
bajti. Greš v samostojen svet, ampak to ni čez noč. Imaš vzgojitla, da z njim poklepetaš, drugače
moreš pa vse ostalo naredit sam – kuhat, čisti, dobit prjatle. Na tej osnovi. Izhodišče je stanovanjska
skupina in jaz bi delal mladinska stanovanja za tiste, ki ne pristanejo na nobeno obravnavo, azilna
varianta. Maš eno garsonjero na zlo neatraktiven placu, žal država sam tok dnarja da, vsake tri dni
prideš po dnar na centr, da ga prehitr ne zapraviš, tam maš organizirano javno prehrano, zraven maš
pa možnost pridet po tole pa tole pomoč. Tuki lahko zaslužiš neki dnarja, če si hočeš standard dvigneš.
Tuki lahko prideš ne. Mi pa te pridem vsakih 14 dni pogledat. Kakorkoli, ta azil zaj definiraš, ne. Al
pa na drugi strani ne, ne vem. Če je treba nekoga zapret, recimo nek zavod Logatec, ne. To narediš
stanovanjsko skupino, tak vzorc vidim na Danskem, ki se zapre na eno ladjo, k po severnem morju
plava in prevaža kakšne posebne pošiljke in s tem sploh edino preživi. Če ne opravi nekega dela, trpi
pomanjkanje. Spet ne gre za bajto, gre za pač en delovni tim, k živi po načelih stanovanjske,
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neodvisno, na robu ene odvisnosti zunanjega sveta in skuša čim več tega sveta not spravit. Brez teh
transmisij ustanov, ki simulirajo neke programe, pa simulirajo življenje v aspektih, ne vem, da ti nekdo
neki skuha, pa nekdo neke zašije. To je čist brezveze, ne. Mislim, nikol nism dobo tega, da je nekdo
neke naredo namest mene razen pač v tistih razvojnih obdobjih, kjer sam nisem sposoben nečesa
naredit.“

Oseba A pove, da kot ravnatelj skrbi, da je v ustanovi vzpostavljen sistem dela, da je
zaposloval in še zaposluje nove kadre („Ko sem pršo sem, se mi bil zelo kritičen do študija in tud
zlo usmerjen v to, da sem se ob priliki kadriranja, … ob zaposlovanju novih kadrov v stanovanjskih
skupinah usmero bolj v psihologe. Z njimi sem delo več v tistih pogojih učenja socialnih veščin, pa pr
mladinskih delavnicah. Vido sem, da takrat, ko je treba razmišljat o pojavih, da majo bolj kompetenc.
Če smo jih mi kje nesl, smo jih nesl v tej slepi veri, da se je treba vsega lotit. In to je blo takrat.
Ampak dons se mi zdi, da vsi ti poklici prnašajo približno enak garancij, da bo šlo za nekoga, ki je
sposoben, če imajo drugi sposobnost sestavt neko ekipo, ne.“), da vse zaposlene spodbuja k

dodatnim izobraževanjem in da jih je spodbuja k temu, da ta svoja znanja prenašajo naprej.
Tako so v ustanovi pripravili različna izobraževanja za starše in učitelje, ki so jih ponujali po
šolah („Mi pa tudi nismo na mir stal in smo ta znanja začel prepakirat in jih prodajat drugim in tko
smo v zadnjih letih, zdaj je to upadl zarad političnih odločitev, opravil izredno veliko seminarjev za
šole. Mmm. Polovico z licenco države, v tem permanentnem izobraževanju, da dajemo točke v nekih
konkretnih paketih, polovico pa tržno. Pridejo sem, povejo katero znanje bi radi kupl in mi naredimo
seminar. In tuki sem na začetku veliko sodeloval.“). Oseba A danes v tem ne sodeluje več veliko,
pripravi predavanja, kadar šole to želijo („... Kadar šole hočjo, da jaz pridem kakšno predavanje
opravt, to opravim. In tega je zdaj blo, če bi me še lansko leto vprašal, kar veliko in kar preveč. In sem
kar delal, ker je blo meni koristno.“). Pove, da so v ustanovi imeli idejo, da bi izobraževali
praktikante, ki prihajajo k njim na prakso, a da do realizacije te ideje ni prišlo („Tud zarad
politke niti ne izobražujemo praktikantov skupaj, ker faksi nastopajo v različnih terminih. Mislili smo,
da bi imeli en modul, nekaj izobraževanj za praktikante ...“).

Tako kot izpostavi, da so stanovanjske skupine veliko bolj avtonomne kot druge po Sloveniji,
oceni, da so med vzgojnimi zavodi veliko pred drugimi glede načina dela in nudenja pomoči
(„… se mi zdi no, da imamo neke rešitve, ki jih po drugih zavodih nimajo …“). Oseba A kot
ravnatelj vzgojnega zavoda še vedno sodeluje z oddelkom socialne pedagogike na Pedagoški
fakulteti, kjer se udeležuje različnih sestankov, ki se navezujejo na področje izvendružinske
vzgoje.
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5.1.2. Oseba B

Shema 5: Izobraževalna in poklicna pot osebe B

5.1.2.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe B
Oseba B v pogovoru ni govorila o osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, ampak
svojo izobraževalno pot prične opisovati z izbiro študija. Pove, da se je odločala med dvema
študijskima smerema („Nihala sem med dvema povsem različnima vrstama študija – arhitekturo in
na drugi strani socialno pedagogiko ali psihologijo.“). Oseba B se je odločila za študij socialne
pedagogike, ker jo je veselilo delo z ljudmi, ker je po pregledu predmetnika predvidevala, da
bo dobila največ konkretnih znanj za delo z ljudmi in ker je imela občutek, da bosta študij in
delo zanimivo.
O študiju pove, da je pridobila znanja iz področja motenj vedenja in osebnosti, da je razvila
veščine sodelovanja v timu in spremenila pogled na marginalizirane skupine ter drugačnost.
Pogrešala je praktična znanja („Praktična iz skupinske dinamike, vodenja razgovorov …“).
V času študija je bila oseba B zelo aktivna kot prostovoljka. Sodelovala je v različnih
organizacijah in se seznanila z individualno obliko dela, s skupinsko obliko dela, svetovanjem
in področjem dela z odvisniki („Prostovoljno delo pa v naslednjih programih Projekt Človek in
Zaupni telefon ter v VZ Planina, Svetovalnem center za otroke in mladostnike, na Gotski v LJ in na
CSD Logatec. Delala sem s posameznimi mladostniki in otroci, ki so imeli učne težave, spremljala sem
odvisnike, izvajala mladinske delavnice, svetovala preko telefona, bila prostovoljka mladostnikom z
vedenjskimi težavami.“). Pove, da so ji izkušnje pri opravljanju prostovoljnega dela lajšale delo

v vzgojnem zavodu.
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Po končanem študiju si je oseba B želela novih izzivov in želela se je zaposliti v vzgojnem
zavodu. Ta želja se ji je tudi uresničila. V enem izmed slovenskih vzgojnih zavodov je 7 let
opravljala delo vzgojiteljice. Na začetku se je srečala s številnimi dilemami, ki jih je
razreševala s pomočjo sodelavcev in z redno vključenostjo v supervizijsko skupino. Svoja
znanja je poglobila s študijem literature („Obenem pa sem tudi sama še veliko brala o različnih
psihiatričnih motnjah in drugih težavah, ki so jih imeli gojenci …“). Čeprav so ji bili sodelavci na
začetku v veliko oporo, so se kasneje med njimi pojavili različni pogledi na delo v skupini in
prišlo je do nesoglasij glede načina dela, kar je vplivalo tudi na njeno počutje na delovnem
mestu („V tistem času se je (ime zavoda) spopadala z idejami, da bi starim načinom dela, delo v
paru, nepodvajanje ur, zaprtost skupin, dodali interesne dejavnosti, ki jih izvajajo tudi vzgojitelji,
njihovo delo nekaj svežine, novosti. Ker je šlo tedaj za relativno starejši, vikend projekte,
prostovoljce… in tako vnesli v predvsem pa tog team, sem se občasno med vrsticami počutila nekoliko
kot moteč dejavnik, saj je izgledalo, kot da bi moja pripravljenost za nove projekte bila odveč, saj je
pogosto prevagala njihove razprtije med preiskušenim in nepoznanim.“). Kljub temu oseba B misli,

da je v nekem obdobju vzgojni zavod, v katerem je bila zaposlena, tudi z njeno pomočjo
doživel pozitivno preobrazbo.
Oseba se je tekom zaposlitve ves čas dodatno strokovno izobraževala. Hodila je na seminarje,
vpisala in končala specializacijo („… vpisala še specializacijo iz zakonske in družinske terapije in
jo tudi končala.“), kjer je spoznala kako otroštvo in mladostništvo ter značilnosti družinske
dinamike vplivajo na razvoj človeka. Sodelovala je tudi v supervizijski skupini, kjer je
pridobila ogromno znanj in podpore ter spoznala, da je pri njenem delu odnos edino orodje, ki
ga ima. Svoje znanje je poglabljala tudi s študijem literature.
Ker si je želela spremembe, se je na pobudo vodje supervizijske skupine zaposlila v drugem
slovenskem zavodu, kjer kot vzgojiteljica vodi skupino fantov („… v skupini 8 fantov, ki so
večinoma oddani v (ime zavoda) na podlagi odločb sodišč, nekaj pa tudi preko odločb matičnih CSD.
Večinoma imajo težave na področju izvrševanja kaznivih dejanj, vedenjskih deliktov, neuspešni so bili
v zunanjih šolah, starši so bili nad njimi vzgojno nemočni, nekateri od njih tudi odvisni od
prepovedanih substanc.“). Odločitve o zaposlitvi v drugem vzgojnem zavodu ne obžaluje in jo

oceni kot dobro, saj je tekom te zaposlitve strokovno napredovala. Tudi svoje sodelavce oceni
kot strokovne („… kolektiv je strokovno na izredno visokem nivoju.“), odkrite in povezane
(„… povezan in odkrit kolektiv, ki se je pripravljen ves čas dodatno izobraževati, odpirati navzven,
ima spoštljiv odnos do uporabnika, je dovolj fleksibilen, da lahko omogoča normalizacijo …“).

Dileme, s katerimi se srečuje, rešuje na interviziji ali pomoč poišče pri ravnatelju. Evalvacijo
dela vsako leto opravi na letnem razgovoru pri ravnatelju vzgojnega zavoda ter na interviziji.
Oseba B o svojo strokovni usposobljenosti pove le to, da občutka kompetentnosti na začetku
za delo v vzgojnem zavodu ni čutila. Tudi danes težko govori o njem in ga ne more primerjati.
Svoje načrte glede nadaljevanja poklicne poti oseba B izrazi skozi naslednje besede: „V
zadnjih letih, ko se tudi moji otroci bližajo vključitvi v OŠ, mi začenja nekoliko specifičen urnik dela
vzgojiteljev (veliko večernega dela) povzročati manjko v vključenosti v družinsko življenje, zato
ogledujem za primernimi službami, kot je na primer delo na OŠ, SŠ ali nekaj podobnega, vsekakor pa
še vedno delo z mladimi, kar mi je v veliko veselje.“ Oseba B si želi spremembe, a vseeno želi

ostati povezana z mladimi.
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5.1.2.2. Področja dela – izvendružinska (zavodska) vzgoja
Socialni pedagog je lahko v vzgojnem zavodu zaposlen kot vzgojitelj. Koncepti dela, načini
dela ter organizacija dela se v vzgojnih zavodih med seboj razlikujejo glede na značilnosti
uporabnikov in glede na obliko organizacije.
Oseba B svoje področje dela opiše: „Značilno za moje področje dela je predvsem delo za razvoj
določenega razvoja samopodobe pri uporabnikih, razvoj čustvovanja, skrbi zase, razreševanje
osebnostnega konflikta, razvoj komunikacije, razvijanje samorefleksije, pridobivanje ustreznih znanj,
stališč in vrednot, uvidevanje, osvajanje in upoštevanje moralnih vrednot, učenje ustreznih načinov
reševanja problemov, trening socialnih veščin – v grobem: delo na tem, da vodim mladostnika, da se
razvije v samostojnega in odgovornega posameznika.“ Delo socialnega pedagoga se tako navezuje

na delo s skupino in na individualno delo z mladostnikom. Osebi B delo v zavodu trenutno
otežuje zmanjšanje finančnih sredstev, ki jih ministrstvo namenja izpeljavi različnih
dejavnosti v zavodu, saj ji to onemogoča izpeljavo dejavnosti in projektov, ki bi mladim
omogočile pridobitev novih, drugačnih izkušenj. Delo ji lajša povezan in odkrit kolektiv.
Oseba B meni, da za delo v vzgojnem zavodu potrebuje naslednje kompetence oz. znanja:
- znanja iz področja motenj vedenja in osebnosti,
- znanja iz področja odvisnosti od nedovoljenih drog,
- kompetence svetovanja,
- kompetence nekonfliktnega obravnavanja,
- kompetence za timsko delo,
- čut za mladostnika.
V drugem zavodu bi verjetno potrebovali še kakšno drugo kompetenco oz. druga znanja, ki
jih oseba B ni izpostavila, zato zgoraj zapisanega ne moremo posplošiti na vse vzgojne
zavode.
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5.1.3. Oseba C

Shema 6: Izobraževalna in poklicna pot osebe C

5.1.3.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe C
Oseba C se v pogovoru ni usmerila na osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo, ampak je
svojo poklicno pot pričela z razlago o izbiri študija ter o študiju socialne pedagogike. Oseba C
pove, da je bila pri njej pred vpisom na fakulteto prisotna velika dilema o tem, kaj želi početi
v življenju. Vedela, je da jo veseli delo z otroki, skozi taborniške dejavnosti je ugotovila, da ji
ustreza skupinsko delo ter skozi vključenost v projekt spoznala, da ji ustreza tudi projektno
delo („Sam sem tabornik, delal sem s skupino in tak način dela mi je bil všeč in mi je ustrezal. /… /
Tako sem že, preden sem se vpisal, začel sodelovat v projektih in mi je bilo zelo všeč. Predvsem ta
način dela.“). Oseba se je tako vpisala na študij socialne pedagogike, ki ga je redno končala.

Oseba pove, da je sicer tekom študija pridobila ogromno znanj, ki jih takrat ni znala
povezovati s prakso in jih je iz tega razloga pozabljala. Toda znanja, ki jih je potrebovala
kasneje v življenju je obnovila in poglobila, kar je vplivalo na to, da delo lažje opravlja. Pove,
da si je veliko več zapomnila od prakse in vaj, ki so jih imeli po zavodih („… lažje zapomnim
stvari, ki smo jih imeli čez prakso, skoz vaje, skoz te reči. Veliko bolj kot pa tisto kar sem se naučo za
izpit.“). Oseba je bila vključena tudi v številne obštudijske dejavnosti, in sicer je opravila

ogromno prostovoljnega dela v različnih organizacijah ter aktivno sodelovala pri izpeljavi
projekta Drevo življenja, doživljajsko pedagoških projektih ter v drugih manjših projektih, ki
so se odvijali na fakulteti. Poudari, da je s tem delom pridobila številne izkušnje. („Vsa štiri
leta oz. pet let smo delali Drevo življenja. /… / Potem je bila še doživljajska pedagogika /… / Takrat
sem zlo sodeloval, in pri društvu, in kot izvajalec taborov. Potem, potem je blo en kup takih majhnih
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projektov, ki se jih zdejle sploh ne bom spomno. Opisal sem te večje zadeve ne, ki so mi dale ogromno.
Predvsem ogromno izkušenj. /… / Bil sem prostovoljec v stanovanjski skupini Rdeča kljuka. /… / V
stanovanjski skupini sem inštruiral kitaro, dežural med počitnicami, izvajal aktivnosti z uporabniki,
visel tam in čvekal. Potem pr društvu za preventivno delo v okviru mladinskih delavnic, ki smo jih
izvajali po šoli in potem izobraževali študente.“).

Oseba C je pedagoško prakso opravila v enem izmed slovenskih zavodov, kjer je dodobra
spoznala vzgojiteljevo delo („Tako, da sem jaz delo v zavodu spoznal bolj v času študija, kot pa
takrat, ko sem bil zaposlen.“). Ker je oseba bila prejemnica kadrovske štipendije enega izmed
zavodov, je oseba C predvidevala, da bo zaposlena v zavodu. Njena prva zaposlitev se je res
nanašala na izvendružinsko (zavodsko) vzgojo, a je službo zaradi takratnih razmer v zavodu
zamenjala. Na začetku dela v zavodu se je oseba počutila suvereno („Počuto sem se zlo
suverenga, ker sem hodo tja na prakso, ker sem vedo, kaj od mene pričakujejo in ker sem vedo kako
stvari grejo.“) ter bila med sodelavci dobro sprejeta. Poudari, da je bilo takrat v zavodu

prehodno obdobje, zaradi česar ni opravljala toliko vzgojiteljskega dela, ampak bolj delo
paznika („Tisto takrat ni bilo pravo delo socialnega pedagoga, ne nč. Praktično si bil paznik, ki je
pazo tistih pet mandeljcev, ki so pa tudi imeli že sklep sodišča oz. odločbo, da morejo v prevzgojni
dom. Samo čakali so, kdaj bodo šli, da bo zadeva ratala pravnomočna. V tistem času jaz nisem
opravljal dela, ki bi ga mogu.“). To je bil eden izmed razlogov, zaradi katerih je oseba začela

iskati drugo zaposlitev. Oseba navede še druge razloge, ki se nanašajo na nezmožnost
dogovarjanja vzgojiteljev o načinu dela ter na sprejemanje mladostnikov („To, da se nikakor
nismo mogli dogovorit na kakšen način bomo delal. (ime kraja – poimenovanje zavoda) je sprejemal
mladostnike, ki niso spadali tja, a ne. /… /… so prhajali dost bolj zahtevni primeri od (ime kraja –
poimenovanje zavoda), slednji so tudi vplival na vse ostale, ki pa bi lahko tam fajn zaživeli.“).

Oseba C se je zaposlila v šoli in pričela opravljati delo šolskega svetovalnega delavca. Ob
prihodu se je oseba počutila precej negotovo, ker ni imela jasne predstave o tem, kaj bo v šoli
počela kot socialni pedagog („… pa sem se počuto zlo negotovo, ker nisem sam vedo, kako bom kaj
počel in kaj točno bom vse počel. Ampak sem pa potem hitro začuto, kaj lahko in kako lahko.“). Osebi
je bila v veliko pomoč pri spoznavanju dela mentorica ter poznavanje projektnega dela. Tako
je hitro lahko začrtala vse možnosti svojega delovanja. Oseba poudari, da je zadovoljna s
sodelovanjem z učitelji in mobilno specialno pedagoginjo ter poudari, da je vzrok tega
predvsem v jasni razdelitvi nalog („… v tem času smo se navadl drug na drucga. Tud učitelji zdaj
vejo kaj pričakujejo od svetovalne službe in kaj morejo oni narest.“). Oseba pove, da je z delom v
šoli zadovoljna in da bi trenutno težko našla boljšo zaposlitev („… težko je najdt boljšo delovno
mesto oz. boljšo službo …“).

Oseba se tekom zaposlitev ni vključila v nobena dodatna izobraževanja, kjer bi pridobila
kakšne certifikate. Svoje znanje je obnavljala in poglabljala s študijem literature („Jah, kaj pa
vem, od teorije komunikacije, tehnik komunikacij, o raznih delovnih področjih, kjer se srečujem tudi z
otroki, ki potrebujejo specialno pedagoško pomoč. /… / Tako sem prebiral o raznih motnjah otrok,
načinih, kako z njimi delat. /… / Prebiral sem tudi o kontrolni teoriji in jo tako spoznal mal pobliže,
kar mi danes pomaga pr mojem delu.“) ter z iskanjem nasvetov in informacij pri drugih
strokovnjakih („Pomoč sem iskal tudi pr kolegih, specialnih pedagogih.“).
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Kot sem že omenila, je oseba izpostavila, da je na začetku v šoli počutila precej negotovo.
Danes se počuti bolj suvereno in drugače sprejema nekatere stvari, kar je zagotovo povezano
z dejstvom, da ima oseba danes veliko več delovnih izkušenj („Zdaj sem dost bol suveren, tud
delo s starši zajemo to … Zdaj drugače sprejmem neke stvari, kot pa sem jih na začetku, kar je
verjetno zaradi moje mladosti takrat, nekaj pa tudi zaradi suverenosti, ki je imam zdaj več, ne.“).

V pogovoru je oseba C primerjala področji dela, kjer je bila zaposlena, in sicer glede na
kompetence, ki jih potrebuješ za opravljanje dela in glede na populacijo, s katero se ukvarjaš.
Po njenem mnenju so kompetence precej podobne, razlike so v populaciji, s katero se
ukvarjaš. V zavodu je tako v ospredju intenzivno delo s skupino, v šoli je svetovalni delavec
razpršen na vse učence. Poudari, da je v šoli veliko večja starostna razlika („Prvi razred je že
čist drugi svet tretjemu, kje je peti pa deveti, a ne. Tuki je ogromno prilagajanja starostnim
zmožnostim otrok. To je recimo taka.“) in da so v šoli manj intenzivni odnosi. Delo, ki ga

opravlja socialni pedagog v šoli, podrobneje opisujem v naslednjem poglavju.
5.1.3.2. Področje dela – delo v šoli
Oseba C izpostavi, da sebe kot socialnega pedagoga v šoli dojema kot osebo, ki ni birokrat,
ampak se konkretno ukvarja z otroki. Svoje področje dela opiše z naslednjimi besedami: „Po
smernicah je moje področje dela precej široko, saj sem sam v svetovalni službi. Moje dela zajema
vpis otrok v prvi razred, vpise naših devetošolcev v srednjo šolo, redno spremljanje razne vzgojne
problematike na šoli, udeleževanje na vseh sestankih, na vseh konferencah, na vseh timih, vse vse vse,
a ne. Potem organiziram in spremljam delo za otroke s posebnimi potrebami, kamor spadajo tudi
nadarjeni. /… / Menim pa, da kot socialni pedagog bolj skrbim za klimo na šoli. Kar pomeni, da
skušam ustvarjat al pa delam projekte, ki naj bi ustvarjali prijetno vzdušje za bivanje učencev na šoli,
po potrebi tudi za bivanje učiteljev. To so recimo razni krožki. Imam glasbeno skupino, v katero je
vključenih 20 otrok, ki tedensko preigravajo stvari in se udeležujejo nastopov. Neki časa smo imeli
tudi šolski radio, ki je bil tuki v moji pisarni in je pozitivno deloval na šolsko klimo. Pa tudi šolska
skupnost, ki jo vodim in preko katere lahko organiziramo od valentinovega praznovanja, do pustnega
rajanja, do praznovanje novega leta, do plesov … vse te reči, ki jih otroci radi počnejo. Jaz jim pa
pač pomagam to zorganizirat. To no.“ Iz tega lahko povzamemo, da so naloge socialnega

pedagoga v šolski svetovalni službi naslednje:
- vodenje postopka vpisa otrok v prvi razred in vpisa osnovnošolcev v srednje šole,
- koordiniranje dela z otroki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi,
- spremljanje vzgojne problematike,
- sodelovanje na sestankih, timih in konferencah,
- skrb za klimo na šoli,
- priprava in izpeljava različnih krožkov.
Oseba, ki je zaposlena v šolski svetovalni službi, ves čas sodeluje tudi s starši, z učitelji, s
specialnimi pedagogi in z vodstvom šole. Kot pove tudi oseba C je to področje dela, ki je zelo
široko, a hkrati pestro in zanimivo.
Pomemben del opravljenega dela v šoli je tudi evalvacija. Oseba C je slednjo nekaj časa imela
na superviziji, v katero je bila vključena. Danes opravlja evalvacijo delo predvsem na timskih
sestankih („Delo z učenci s posebnimi potrebami evalviram na timskih sestanki z učitelji in starši.“)
ter v obliki neformalnih pogovorov, ki se nanašajo na evalvacijo izpeljanih projektov. Večkrat
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oseba naredi tudi avtorefleksijo opravljenega dela („… avtorefleksijo in razmislim o tem, kaj bi
naslednjič spremenil, izboljšal.“).

Oseba C meni, da ji delo lajša predvsem velika samostojnost na delovnem mestu („Najbolj
pomembno mi je to, da sem samostojen.“ ). Kadar oseba naleti na kakšno težavo išče pomoč pri
drugih svetovalnih delavcih, mentorici in tudi to ji na nek način lajša delo. Slednje počnejo
tudi smernice („Smernice pa me niti ne omejuje, ampak mi kr pomagajo. Ti roki me preganjajo, da
so stvari narejene in da stvari ne odlašam.“). Oseba meni, da ji delo na tem področju najbolj
otežuje birokracija.
Po mnenju osebe C potrebuje socialni pedagog v šolski svetovalni službi naslednje
kompetence oz. lastnosti:
- imeti mora rad delo z ljudmi,
- biti mora iskren,
- biti mora strokoven,
- poznati mora otroka in značilnosti posameznega starostnega obdobja,
- dobro mora poznati sebe,
- komunikacijske spretnosti.
5.1.4. Oseba D

Shema 7: Izobraževalna in poklicna pot osebe D
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5.1.4.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe D
Oseba D svojo izobraževalno pot prične opisovati z vključenostjo v redno osnovno šolo in
poudari, da je bila poleg redne osnovne šole vpisana še v baletno šolo („Sem pa jaz poleg te
osnovne šole delala tud baletno šolo.“). Pove, da ji je bilo ob prehodu v srednjo šolo precej težko
in da se ni znala opredeliti, kaj bi v življenju rada počela. Vpisala se je na srednjo baletno in
glasbeno šolo, a hkrati je želela končati tudi drugo srednjo šolo („…ampak sem hotela še v drugo
srednjo šolo,…“). Odločila se je za vpis na srednjo ekonomsko šolo, ki jo je tudi končala, a kaj
hitro spoznala, da sta ekonomija in pravo področji, ki je ne zanimata („… ugotavlala, da to ni
glih področje, ki bi me sicer zanimalo.“). Ko se je vpisovala na fakulteto jo je zanimal študijski
program primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti, a hkrati je želela spoznati tudi
študijske programe na Pedagoški fakulteti („… želela pogledat, kaj ponujajo na Pedagoški
fakulteti.“). Pove, da socialne pedagogike ni poznala („… nisem niti slišala, niti nikogar poznala,
ki bi socialno pedagogiko študiral.“) in da je po naključju prišla na informativnem dnevu v
učilnico, kjer so predstavljali študijski program socialne pedagogike. Navdušena je bila nad
predstavitvijo in odločila se je, da bo na obeh fakultetah opravljala sprejemne izpite („… da bi
jaz vseen tudi tukaj šla delat sprejemne izpite, a ne, poleg te primerjalne književnosti.“). Kljub temu,
da je opravila sprejemne izpite na obeh fakultetah, se je odločila za študij socialne
pedagogike. Na to odločitev je po njenem mnenju vplivala predvsem predstavitev študija
socialne pedagogike ter dojemanje socialne pedagogike kot širokega področje dela
(„… pritegnili besede dr. Škofleka iz tega informativnega dneva in mislim, da je to tisto kar je potem
pač pretehtalo. Socialna pedagogika se mi je zdela tko nabor več smeri ne, več možnosti kot kjerkoli
drugje.“). Poudari, da je tekom študija pridobila optimizem in veliko količino znanj, ki se

nanašajo na poznavanje različnih teorij ter na področje delovanje skupin in skupinske
dinamike. Že tekom študija se je osredotočila na eno izmed področij socialnopedagoškega
dela, in sicer na področje dela z zaporniki in ostala z njim povezana vse do danes. Pedagoško
prakso tekom študija je opravila v zaporih („Vse v zaporih. V tretjem letniku sem bla v zaporu na
Igu. V četrtem letniku sem pa prakso delala kot štipendistka vlade in se mi je takrat priznala tujina kot
opravljena praksa. /… / Pa v Celju tud no, v Celjskem zaporu. Nisem nikjer v nobenem vzgojnem
zavodu, v nobenem vrtcu al pa v domu upokojencev opravljala prakse.“). S tem področjem dela je
ostala povezana tudi kot prostovoljka („Bila sem pač prostovoljka v zaporih.“). Poleg tega, da je

bila prostovoljka v zaporih, je prostovoljno delo opravljala tudi na Društvu za psihomotorično
obravnavo otrok ter bila vključena v različne projekte („Bli so še potem ti projekti, k so bli razno
razni. Ampak niso bli tko, da bi bli dolgotrajni, kr to je blo skoz kontinuirano od začetka do konca
študija.“). Študij je oseba D zaključila z diplomo na temo, ki se je navezovala na njeno
interesno področje socialnopedagoškega delovanja („Po opravljenih izpitih, sem pripravila
diplomsko nalogo tud tega področja, torej zapori, sindrom izgorevanja delavcev, ki delajo v
zaporih.“) in ker je bila vseskozi povezana z zapori in delom v njem, ni imela težav pri iskanju

zaposlitve oz. pripravništva. Zaposlila se je v enem izmed slovenskih zaporov kot strokovna
delavka v zaporu. Z zaposlitvijo je bila zadovoljna, opravljala je delo pedagoga ter nekaj časa
nadomeščala vodjo oddelka za vzgojo in izobraževanje.
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Tekom te zaposlitve se je odločila za podiplomski študij sociologije, a slednjega ni dokončala
(„… sem tekom tega dela v enem obdobju začutla, da bi svoje znanje mal nagradila. Vpisala sem se
potem na podiplomski študij, ampak ne na socialni pedagogiki. Zdelo se mi je, da bi mi pa lahko neka
druga fakulteta dala čist neke nove poglede in tako bi se lahko seznanila tudi z nekim drugim
predmetnikom, ki bi mi pomenu potem večjo širino znanja, a ne. Tko da sem potem vpisala
podiplomski študij na Filozofski fakulteti na sociologiji, ampak ga nisem zaključla.“).

Tekom opravljanja dela v zaporu je ugotovila, da je to področje dela, ki jo zanima, ampak da
bi vseeno rada nadaljevala svojo poklicno pot. Svoje želje je ponazorila z naslednjimi
besedami: „Ko sem pršla nazaj, sem ugotovila, da sicer je to to, kar delam s srcem in dušo, ampak da
bi bilo vseeno fin, da nadaljujem svojo poklicno pot in da me je zapor kot tak po šestih letih dela začel
mal ustesnjevat. Vidla sem, da lahko svoje znanje pač še bolj uporabim, a ne. Želela sem si delat bolj
sistemsko, ne samo v praksi, ampak tud s sistemskega vidika. Svoje želje sem takrat povedala tud
svojim nadrejenim…“. Z delom je bila sicer zadovoljna, med sodelavci je bila dobro sprejeta, z

njimi je dobro sodelovala, ampak želela si je spremembe. Njeni nadrejeni so upoštevali njene
želje in zaposlila se je na Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij kot
vodja oddelka za vzgojo in izobraževanje ter tako še vedno ostala povezana s področjem dela
z zaporniki. Na tem delovnem mestu koordinira delo vseh zaporov v Sloveniji, z delom je
zadovoljna in s sodelavci, s katerimi sodeluje, vzpostavlja dobre odnose.
Oseba D je vseskozi povezana s tujino. Pove, da je tekom študija opravljala prakso v tujini in
da je tekom dela v zaporu dobila priložnost za delo v tujini. Leto dni je na Škotskem
raziskovala njihov kazenski sistem, programe v zaporih, način dela z zaprtimi osebami in
ureditev postpenalne obravnave („… sem šla v tujino. Šla sem v Glasgow na Škotsko. Tam sem se
povezala z ljudmi, z njihovo upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Leto dni sem živela tam ter se v
bistvu ukvarjala z njihovim sistemom, kaj je tisto kar majo, kakšne programe imajo za zaprte, kako
delajo, kako imajo urejeno izobraževanje, kako imajo urejeno postpenalno obravnavo. V glavnem vsa
ta področja. Eno leto sem pač to poglobljeno proučvala.“). S tujino sodeluje tudi danes. Še vedno
išče nasvete kolegov iz Škotske ter sodeluje v mednarodnih projektih („Konkretno sem še s
Škotsko povezana. Rabim kako mnenje, rabim kako sugestijo, o tem, kako pa vi to delate, kaj ste pa
spremenili, kako ste spremenili. To sodelovanje je vseskoz. /… / Sodelovanje s tujino je vseskozi, ker
smo pač vključeni v različne mednarodne projekte.“).

Oseba D tekom pogovora večkrat oceni tudi svojo preteklost, in sicer poudari, da so spomini
na študij zelo lepi („Mislim spomini so zelo lepi.“) ter pove, da se večkrat spominja tudi
humorističnih dogodkov, ki so zelo dragoceni in neponovljivi, ker jih lahko doživiš le pri delu
z zaprtimi osebami („Gre za to, da na svoji profesionalni poti naletiš na kakšne situacije, ki jih sicer
ne bi doživel, ampak jih doživiš, ker si strokovnjak na tem področju in ti je to omogočeno. V tem
smislu, da peleš kakšno zaprto osebo na izhod. /… / V bistvu se na tej poti tok nasmejiš, pa tok enih
lušnih situacij, ki ti jih lahko sam tovrstni uporabniki to dajo.“). Oseba D pove, da je sebe kot

socialnega pedagoga na prvem delovnem mestu doživljala kot dinamično. Skušala je ostati
povezana z uporabniki („… sebe sem doživela tko dinamično. Js nisem bla tipični uradnik, ker mi
vseen v zaporu smo javni uslužbenci, ki bi sedela v pisarni. Ampak sem v bistvu želela bit čim bolj
povezana z uporabniki, torej z zaprtimi osebami, in zato sem iskala stik z njimi neposredno. Velik
stvari sem organizirala, velik stvari sem v bistvu hotla spelat neposredno skupaj z njimi.“).
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Še vedno oseba D ostaja povezana s fakulteto in oddelkom za socialno pedagogiko, kjer
študentom večkrat predstavi svoje področje dela, ki ga trenutno ne želi zamenjati. Sama ga
podrobneje predstavljam v naslednjem poglavju.
5.1.4.2. Področje dela – delo z zaporniki
Oseba D je že od študija naprej povezana z delom z zaporniki. Z njimi je delala na pedagoški
praksi, kot prostovoljka ter to področje in način dela spoznavala tudi v tujini. Njena prva
zaposlitev se navezuje na konkretno delo z zaporniki, medtem ko je druga še vedno povezana
s tem delom, ampak je bolj usmerjena v koordiniranje dela v zaporih po Sloveniji.
Področje dela strokovnega delavca – pedagoga v zaporu, ki ga lahko opravlja socialni
pedagog, je oseba D opisala z naslednjimi besedami: „Delala sem celotno pedagoško
diagnostiko. Se pravi sprejem in potem celotno vodenje kazni obsojenca čez celotno prestajanje kazni.
/… / Od tega da sem na začetku izpeljala celotno pedagoško diagnostiko, da sem naredila načrt
prestajanja kazni. Vse vključujoč od posebnih oblik obravnave, detekcijo na težave z odvisnostjo od
nedovoljenih drog, alkohola, organizacija izobraževanja oz. pač prostočasovne dejavnosti. Z njimi
sem delala kake delavnice, potopisna predavanja. Organizirala sem šolo, osnovno šolo, v katero so bli
potem vključeni znotraj zapora. Potem sem se vključevala v to postpenalno koordinacijo oz. v čas pred
odpustom, kjer sem sodelovala s centrom za socialno delo, te priprave na odpust. Vodenje, se pravi
vodenje obsojenca tekom prestajanja kazni, no.“ Naloge socialnega pedagoga v zaporu so

naslednje: izpeljava pedagoške diagnostike, priprava načrta prestajanja kazni, obravnava
odvisnosti od nedovoljenih drog, organizacija izobraževanj, prostočasnih aktivnosti,
vključevanje v postpenalno obravnavo oz. priprave zaprte osebe na odpust, spremljanje
zapornikov na izhodih.
Oseba D meni, da je za opravljanje dela v zaporu potrebovala naslednje kompetence oz.
znanja:
- strokovna znanja,
- sposobnost timskega dela,
- sposobnost vodenja pogovorov,
- sposobnost vodenja zaprte osebe,
- sposobnost organiziranja,
- sposobnost postavljanja mej,
- sposobnost empatije.
Delo, ki ga oseba D trenutno opravlja, je oseba v pogovoru podrobneje opisala. Oseba D kot
vodja oddelka za vzgojo na Upravi Republike Slovenije koordinira delo vseh zaporov,
sodeluje pri oblikovanju programov za zaprte osebe, vodi tim strokovnih delavcev na upravi
ter dela s strokovnimi delavci, ki so zaposleni po zaporih, se pogovarja z zaporniki in rešuje
njihove pritožbe ter sodeluje z nadrejenimi („To pomeni vodenje vseh teh različnih programov oz.
priprav programov, ki jih mamo v zavodih. Jaz pač tuki koordiniram tim, ki je sestavljen ravno iz teh
profilov, iz profila socialnega delavca, psihologa, socialnega pedagoga in pedagoga. /… / Po drugi
strani pa gre tudi za delo s samimi strokovnjaki, ki delajo v sistemu preko supervizij. /… / Veliko se
tud še vedno pogovarjam z zaprtimi, saj nenazadnje rešujem tudi pritožbe zaprtih, ker smo pač organ,
kamor se lahko zaprta oseba pritoži. /… / Po drugi strani je pa veliko sodelovanja tud navzgor, ker mi
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smo neposredno odgovorni pač ministrstvu za pravosodje.“). Oseba sodeluje tudi v mednarodnih

projektih, ki jih označi za pestre in ciljno usmerjene. Delo na upravi je torej v primerjavi z
delom v zaporu manj vezano na konkretno delo z zaprtimi osebami.
Delo opiše kot dinamično, a hkrati izpostavi, da ima tukaj manj možnosti za strokovno
delovanje („Tuki v bistvu si še vedno strokovnjak, ampak možnost po strokovnem delu je manjša.«).
Pove, da ji delo v tem trenutku lajša predvsem dobra osebna in življenjska opremljenost
(„… pomembno, da si dobro življenjsko opremljen.«), občutek strokovnosti, strokovno delovanje
(„… da skušam izključno strokovno delovat brez kakšnih konotacij in manipulacij.“) ter ločevanje
službenega in zasebnega življenja („… da se znam v bistvu ogradit od zadev, ko se zaprejo vrata te
hiše, ne…“). Delo ji po njenem mnenju otežujejo predvsem odločitve višjih nivojev.
Oseba D v pogovoru pove, da so usmerjeni tudi na evalvacijo dela, ki je na nek način vpeljana
sistemsko. Evalvacijo programov delajo s tem, ko statistično spremljajo število izrednih
dogodkov, ki se zgodijo po različnih lokacijah – zaporih, s tem, ko spremljajo trende in pišejo
letna poročila ter s sprotnimi evalvacijami. Vsako leto merijo tudi klimo med zaposlenimi in
klimo med uporabniki ter tako ugotavljajo uspešnost dela. Strokovni delavci so vključeni tudi
v supervizijo, kjer opravljajo evalvacijo dela in razrešujejo dileme, ki nastajajo pri delu.
Za opravljanje dela na upravi oseba D meni, da potrebuje poleg ostalih sposobnosti predvsem
sposobnosti pogajanja, sposobnosti dobrega argumentiranja, sposobnost dobrega nastopanja
ter sposobnosti vodenja, saj gre pretežno za delo koordiniranja, vodenja in sodelovanja z
nadrejenimi („… in tuki morš met tud različne pogajalske oz. bom rekla tko, morš bit dober pogajalc,
moraš znat dober argumentirat stvari, moraš znat tud nastopat no, tko. To je še dodatno, se mi zdi.“)

Oseba D v pogovoru izrazi tudi želje, ki se navezujejo na področje dela, kjer je zaposlena.
Pove, da si želi, da bi bilo to področje dela – delo z zaporniki oz. zaporski sistem v družbi bolj
prepoznan in da bi bilo prepoznano tudi uspešno delo strokovnih delavcev v zaporu („Kar si
želim je to, da bi sistem kot tak, ta zaporski sistem, bil v širši družbi prepoznan ne samo takrat, ko
mamo neke negativne dogodke, ampak tudi s tega stališča, kaj vse se dela. /… / Ampak se mi zdi, da
so, da je veliko ljudi znotraj sistema, ki se zlo trudi in to tud uspešno, in se mi zdi, da se to premalo
prepozna.“). Izrazi tudi željo po tem, da bi se socialni pedagogi prepoznali, kako pomembni in

potrebni so za opravljanje dela v zaporu.
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5.1.5. Oseba E

Shema 8: Izobraževalna in poklicna pot osebe E

5.1.5.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe E
Oseba E v pogovoru svojo izobraževalno pot začne opisovati s tem, da se je po končani
srednji šoli vpisala na višjo šolo za socialne delavce, ki jo je tudi uspešno končala („Tam nekje
86/87 v prvi letnik in potem sem 89-ga diplomirala.“). Pove, da se je odločala med dvema
študijskima smerema, med psihologijo in socialnim delom. Na centru za socialno delo je
opravila pripravništvo, kjer je dobro sodelovala tako z mentorjem kot tudi z direktorjem.
Pove, da je bil ravno on tisti, ki jo je spodbudil k temu, da se je vpisala na izobraževanje za
vzgojitelje v stanovanjskih skupinah („Spodbujal me je k temu, da dokončam eno fakulteto. /… /
Najprej me je zlo potuhnjeno spravil na tisto izobraževanje za vzgojitelje v stanovanjskih skupinah.“).

Na njem se je navdušila za študij defektologije, smer motnje vedenja in osebnosti na
Pedagoški fakulteti („Tam sem se zagrela za študij, no.“). Po končanem pripravništvu je uspešno
opravila tudi strokovni izpit iz socialnega varstva.
Oseba E pove, da se njena smer študija takrat še ni imenovala socialna pedagogika in da so
bili neka vmesna stopnja. Študij je zaključila z diplomo v času, ko je bila že zaposlena. Pove,
da so se vsebine na študiju navezovale predvsem na iskanje vzrokov „težavnega“ vedenja in
na skupino („… približal me je ljudem, v tem smislu, kako delat s skupino ljudi, mladih, otrok,
kokrkoli.“). Poudari, da sicer težko pove, kaj točno se je naučila na fakulteti, saj meni, da ti
študij da le kritično distanco do stvari („Jaz mislim, da fakulteta da eno kritično distanco do stvari,
da o stvareh razmišljaš, podvomiš, da ne sprejmeš vsega kar za sveto resnico kar ti povejo, da se
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naučiš študirat, ne v smislu samo zapiskov, ampak še tudi kaj drucga zraven in da ti na en način, si
prlubiš učenje tko, da se potem še celo življenje učiš“). Pedagoško prakso je oseba E opravljala v

zavodu in na centru za socialno delo. Pove, da ji je bil študij všeč, da je vseboval veliko
praktičnega dela („Lušten študij z veliko praktičnega dela.“), da so predavanja bila in so še
uporabna („Za profesorje pa lahko rečem, da še zdaj kakšne njihove zapiske preberem, pa čeprav je
že kar nekaj cajta nazaj.“) in da so se s sošolci dobro razumeli in si medsebojno pomagali.
Oseba E obžaluje le to, da ni hodila na predavanja Maksa Tušaka. Ob študiju je oseba E kot
prostovoljec izvajala mladinske delavnice in individualno delala z otroki in mladostniki.
Ko oseba E primerja višjo šolo in študij na Pedagoški fakulteti pove: „Razlika, ki jo jst vidim, je
ta, da smo na višji socialni šoli zelo velik delali na delu s posameznikom, ne. Na pedagoški fakulteti pa
na delu s skupino, pa samo z delo s skupino. Mogoče oni niso znal tlko delat v individualnem, men se
je pa zdel krasen, da se mi je oboje nekak združl. Seveda s prakso še bolj, ne. To sem jaz vidla kot
bistveno razliko. Tam smo bli močno podprti z zakonodajo, kar je tudi zelo dobr, če greš pol v takele
službe.“ Poudari, da ji je bilo všeč to, da so se pridobljena znanja povezala v celoto.

Še pred končanjem študija na Pedagoški fakulteti se je oseba E zaposlila v šoli („... v osnovni
šoli kot učitelj v podaljšanem bivanju in mela sem tudi individualni pouk.“). Pove, da ji je bilo na
začetku precej težko, a se je kmalu naučila dobrega prepoznavanja socialne situacije in tega,
kako imeti pozornost na različnih koncih. Na področju šolstva je delala osem let, na dveh
različnih šolah in delo v šoli je označila kot najboljšo delo, a hkrati delo, ki je premalo
cenjeno v šolskem prostoru.
Ker si je želela novih izzivov in ker si je želela dokazovati tudi na drugih področjih, se je
zaposlila v domu upokojencev, ki se je ustanovil na novo. Opravljala je naloge vodje osnovne
in socialne oskrbe („Glede na to, da je bil to nov dom, čist prazen dom, je blo kar velik dela, ker je
bilo ta dom treba napolnit s stanovalci, postavit službe, uzakonit delo, relacije med delovanjem
različnih služb, povezovalna funkcija na eni strani s sodelavci, na drugi strani z vodstvom, s stanovalci
in njihovimi svojci. Tako zelo dinamično delo.“). V tem času je dokončala izobraževanje iz
realitetne terapije in pri delu v domu je pogrešala predvsem svetovanje („Pr tistem delu mi je
manjkala ena stvar, ki je tudi v šoli nisem imela. … To je blo svetovanje.“). Želela si je svetovalnega

dela in se tako pred sedmimi leti zaposlila na centru za socialno delo, kjer opravlja delo
svetovalke za mladoletne prestopnike. S sodelavci na centru, ki so po večini socialni delavci,
dobro sodeluje in pove, da so bili njenega prihoda zelo veseli, saj si nihče izmed njih ni želel
na to delovno mesto. Pove, da se sodelavci otepajo dela z mladimi in poudari, da njej to ne
predstavlja nobene težave („Za razliko od mojih kolegov, ki pa se včasih dela z mladimi ljudmi zlo
otepajo in zlo bojijo kar ne vejo, kako.“). Ko se primerja z drugimi meni, da sama boljše pozna
mrežo vzgojnih zavodov v Sloveniji („Študij je bil poznavanje vzgojnih zavodov in njihovega dela,
njihovega načina razmišljanja, vrst vzgojnih zavodov. Tle še niso slišali za razloge, ki morejo biti
izpolnjeni za namestitev v zavode, pa ta Bregantova klasifikacija.“).

Ko oseba E primerja področja, kjer je delovala, pove, da so opazi predvsem razlike v načinu
dela. Danes tako opravlja več svetovalnega dela, medtem ko je v prejšnjih službah vodila tako
otroke kot tudi odrasle. Pove, da je v vseh službah potrebovala veščine za delo z ljudmi
(„Veščine za delat z ljudmi. Delo z ljudmi ne pomeni, da so za otroke ene, za odrasle pa druge.
Veščine za delo z ljudmi, so paket, ki ga dobiš in ga potem nadgrajuješ.“).
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Oseba E se je vključevala na različna dodatna izobraževanja, in sicer na že prej omenjeno
izobraževanje za vzgojitelje v stanovanjskih skupinah, udeleževala se je različnih seminarjev
na vzgojno tematiko in obiskovala ter uspešno zaključila izobraževanje iz realitetne terapije
(„… bistveno izpostavla je pa eno dalj časa trajajoče permanentno izobraževanje iz realitetne
terapije. Jaz sem svetovalka realitetne terapije in sem zadnjih 10 let v tem izobraževanju, a ne.“).

Pove, da je tekom vseh izobraževanj oblikovala svoje pogled, na katerega so vplivale tudi
izkušnje, ki jih je pridobila tekom različnih zaposlitev. Tako se je naučila, kako ljudje različno
razumejo stile vodenja, kako ohraniti pozornost na večih koncih ter se naučila dobrega
prepoznavanja socialne situacije.
Oseba E poudari, da so ji tekom vseh zaposlitev pri delu prišle prav tudi njene osebne
lastnosti, in sicer doslednost, vztrajnost, natančnost, direktnost, jasnost v sporočilih in
odprtost. Prav tako oseba E meni, da je ključna v poklicih pomoči skrb zase. Oseba E se tako
vključuje v intervizijo („Na centru imamo redno obliko intervizije… /… / Imam tukaj eno zlo dobro
kolegico, sva kar prjatelci in midvi dnevno poskrbiva za intervizijo. Če potrebno tudi po pet ur
intervizije in siguren je koristno.“), supervizijo („Mamo pa tudi redno supervizijo.“) ter se sprošča

na jogi, v hribih ali na kolesu. O svojem delu se pogovarja tudi s sodelavci drugih centrov
(„Vsi, ki delamo na področju mladoletnikov v Sloveniji, imamo aktiv, mesečna srečanja.“).

O občutku kompetentnosti oseba E pove, da slednjega po končanju študija ni čutila za delo v
zavodu, za delo v šoli se je čutila dovolj usposobljeno. Ko ta začetni občutek primerja z
današnjim pove, da se danes čuti bolj kompetentno za opravljanje dela, saj ima danes za sabo
že več izkušenj. K temu je pripomoglo tudi izpopolnjevanje veščin in znanj („V tem, da se
počutim kompetentno za opravljanje dela, ki ga opravljam, k mam nenazadnje ogromno izkušenj pri
delu z ljudmi, tudi ogromno dodatnih strokovnih znanj, ki sem si jih vmes nabrala, pa da sem recimo
neke lastnosti, veščine izpopolnjevala.“).

Oseba E razmišlja v pogovoru tudi o prihodnosti. Pove, da bi si mogoče spet želela delati na
področju šolstva, saj tam nisi tako obremenjen z zakonodajo („Tist je blo luštno delat brez da te
zasikirajo z zakonodajo z leve na desno, brez da si omejen z možnostmi, ki jih pač ta država ma, ne.“)

in ker se od otrok ogromno naučiš. Glede dela na centru za socialno delo pove, da je z njim
zadovoljna, a da bi si v prihodnosti želela več delati na področju preventive in svetovanja
(„Želela bi met kdaj kaj več časa za kakšno bolj poglobljeno, za preventivno, svetovalno delo več kot
zdaj. Zdaj je več kurativa …“).

5.1.5.2. Področje dela – delo z mladoletniki (CSD)
O svojem področju dela na centru za socialno delo oseba E pove, da dela z mladoletniki in
njihovimi družinami („Jst v glavnem delam s tistimi, ki se staršem mal nad glavo povzpnejo, pa
starši ne vejo kaj bi več z njimi in potem pridejo na center. Ponavadi taki tudi se ne držijo raznih
dogovorov, špricajo šolo, posledično je šola katastrofa. Delam pa tudi s tistimi, ki delajo različne
prekrške in kazniva dejanja kot mladoletniki. Delam z njimi in sodelujem s sodiščem, ker se jim za ta
kazniva dejanja, če so spoznani za krive, izrekajo vzgojni ukrepi. Spremljam te mlade ljudi na njihovi
poti v odraslost.“) ter da namešča otroke v vzgojne zavode po Sloveniji („Potem je še eno
področje dela. To je nameščanje v vzgojne zavode, v institucionalne oblike varstva za otroke in
mladoletnike. Se prav, da sodelujem tudi z vzgojnimi zavodi in stanovanjskimi skupinami, ki so po
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Sloveniji. Prpravljam mladoletnika oz. otroka, delam s starši, nameščam, delam z zavodom, delam z
raznoraznimi nevladnimi organizacijami …“).

Poudari, da je pri svojem delu vedno na uporabnikovi strani, da ga podpira, nikoli ne obsoja in
usmerja na pravo pot („… in da sem jaz človk, ki sem absolutno na njegovi strani. /… /… da si
dejansko en človk, ki mu stoji ob strani v smislu, da to zdaj vem, da podpiraš tisto kar je pozitivno,
dobro, pa ni kaznivo in seveda jasno poveš stvari, ki niso prave. /… / Trudim se, da bi najdl pravo pot,
pa da bi bla ta bolj smiselna kot tista, ki so jo izberejo sami.“).

Oseba E meni, da pri svojem delu potrebuje predvsem dve lastnosti, ki sta hkrati tudi že
veščini – tolerantnost („Če delaš z mladimi kokr delam jaz, ne. Mladi so vseh sort, so zelo različni,
zelo velik disfunkcionalnih družin srečam pri svojem delu, zelo različne pojavne oblike mladih ljudi,
zelo različno usmerjene, lahko že resno osebnostno motene in pa deviance vseh možnih oblik in
odklonov. Zdaj, da lahko odmisliš to ne, pa vidiš samo človeka pred seboj, za to je potrebna toleranca,
ne. Lahko delaš s posiljevalci, z osebami z hudimi kaznivim dejanji zoper življenje in telo, delat s tistim
človekom, ki to počne. To pomeni, da nikol ne obsojam. Karkoli je kdo naredo, ne obsojam. Jaz nisem
za to, da obsojam, a ne. Jaz sem za to, da poskušam s tistim človekom delat, zvedet nekaj o njem,
poskušam bit fer, spoštujem vsakega, ki pride.“) in fleksibilnost („Pa še fleksibilnost sem rekla, ne.
To je naslednja stvar, to pomeni, da se znaš naravnat na vsakega posameznika, pa ne govorim samo
na moje fante, jaz jmi sicer rečem mulci. /… / Fleksibilnost, da se lahko naravnaš na vsakega, tudi
tistega predstavnika ustanove, da se lahko naravnaš na način, da on razume, kaj mu jaz želim povedat,
da me sliši in da to še vedno naredim tud če se ne strinjam z njim. Spoštljivo in argumentirano. So pa
različni ljudje, na različnih stopnjah razumevanje.“).

O oteževanju dela oseba E pove, da si ga lahko otežuje sama in da ji ga otežuje predvsem
država, ki ji nalaga vedno več statističnega dela in novih evidenc. O dilemah, s katerimi se
srečuje na delovnem mestu, se pogovori na intervizijah, superviziji ter na mesečnih srečanjih s
sodelavci drugih centrov za socialno delo, ki delajo na področju mladoletnikov.
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5.1.6. Oseba F

Shema 9: Izobraževalna in poklicna pot osebe F

5.1.6.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe F
Oseba F v pogovoru pove, da je obiskovala osnovno in srednjo šolo. Njene želje glede
nadaljevanja izobraževalne poti so bile povezane s sociologijo („Vedla pa sem, da mora bit neki
sociološkega pač, ne. … zanimala za različne variante sociološkega.“). Po obisku informativnega
dne („Tisti dan sem šla na predstavitev socialne pedagogike in na FDV, na predstavitev
sociologije,…“) se je odločila za študij socialne pedagogike, saj se ji je zdelo, da študij ustreza
njenim željam („Zdelo se mi je super, neki tko zelo kreativnega in še zmeraj povezanega z delom z
ljudmi.“).
S študijem je bila zadovoljna, takrat ni pogrešala nobenih vsebin („Takrat sem mi je zdelo vse
super. Nisem takrat vedla, da mi nekaj manjka.“). Ko oseba F danes gleda nazaj na vsebine
študija, opaža, da je nekatere vsebine, ki bi ji danes pomagale pri delu, preslišala. („Zdaj
kasneje, al pa bom rekla tako, da so najbrž ble vsebine, ampak se jaz nisem tlko ukvarjala z njimi.
Individualnega dela s posameznika, to sem mi zdi, da sem preslišala. Zdaj pr delu pa mi bi blo to fajn.
Mal poglobljeno.“). Pove tudi, da v študijskem programu ni vsebin, ki bi bile namenjene

prepoznavanju socialnovarstvenega sistema, a hkrati izpostavi, da ne ve, če bi bilo to dobro
spoznati tekom študija („Ma ja, zdi se mi ful pomembno znat razumet socialnovarstveni sitem, ne to.
Se pravi kaj več okrog te družinske, na splošno pravic posameznikov v državi. Nisem pa prepričana,
če je to res dobro vedet v času študija. Ker če bi jaz to takrat mela, ne bi nč odnesla od tega.“). Oseba
F izpostavi, da je tekom študija razvila smisel za človeka in smisel za samorefleksivnost („Ma
ja, verjetno res, ena tko, (razmislek) smisel za človeka. Pa tud smisel za to, da nismo vsi za vse, da
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znaš prepoznat stvari, v katerih si dober al pa v katerih nisi, tak realističen pogled nase, al pa neka
reflektivnost o sebi.“).

Pedagoško prakso je oseba F opravljala eno leto v tujini, in sicer v Angliji, kjer je aktivno
sodelovala in spoznavala zavod za mladoletne storilce kaznivih dejanj („Naše naloge, bilo nas
je 5 študentk – sošolk, so bile predvsem preprosta podpora fantom pri vsakodnevnih zadevah. Včasih
smo jih spremljale bolj v dopoldanskem času, se pravi v šoli, včasih pa popoldan, ko je bilo bolj
zanimivo. Od skupinskega dela, zabave, rekreacije, izletov, stikov z družinami.“), v četrtem letniku

na dnevnem centru na Stigmi, kjer se je seznanila z organizacijo dela in s politiko
zmanjševanja škode na področju drog („Poleg tega, da sem se seznanila z organizacijo dela,
smislom, namenom programa in tem, kako se politika zmanjševanja škode v Sloveniji udejanja v
praksi, sem se vsakodnevno v dnevnem centru z uporabniki pogovarjala o vsem mogočem in
pomagala, da program teče, tako kot je predvideno. Ko je bilo to možno, sem tudi izvedla kako
delavnico v smislu spodbude za širjenje obzorij.“).

Oseba F se je ukvarjala s številnimi obštudijskimi dejavnostmi. Vključena je bila v projekt
Dežela barv, pripravljala in izvajala je doživljajsko pedagoške tabore („Pol sem bla, kar se tiče
doživljajske pedagogike, na taborih, enkrat na leto z različnimi populacijami, pač iz vzgojnih zavodov,
vzgojnih domov.“), opravljala prostovoljno delo v dnevnem centru na Stigmi („Stigma je imela
takrat dnevni center za zmanjševanje škodljivih posledic drog. Kot prostovoljec je blo pa treba bit tam
zraven, bit z uporabniki, pomagat, neko družabništvo, podpret, če kaj ne znajo, al pa jih tko zmotivirat
za kakšne dejavnosti.“) ter delala z romskimi otroki in njihovimi starši („Pr Romih je blo
vključevanje, tabori v njihovih naseljih. Se pravi mi smo bli tam in animirali, se ukvarjali z otroki, s
starši, šlo se je bolj za spoznavanje in da neki doprineseš k njihovemu življenju. Z Romi sem delala še
preko Centra za socialno delo Grosuplje. Predvsem individualno podpro romskim otrokom, ki se ji
izvajal izven romskega naselja, na centru za socialno delo in mi smo se šli kakšne socialne igre.
Mišljeno je blo tud, da če kaj ne znajo pr pouku, da se jim pokaže, ampak je blo tega manj. Šlo je bolj
za nek stik z zunanjim svetom. To.“).

Oseba F se je ob zaključku študija čutila usposobljeno za delo. Pove, da ni razmišljala o tem,
kje bi se zaposlila. Vedela je le, da ne želi delati v zaporih in ne na področju šolstva („Takrat,
vem da me ni mikalo, mikali me niso zapori in ne šolstvo, tako, da bi neki v šolstvu delala. Drugo pa
pač, nisem prav razmišljala.“).

O svoji prvi zaposlitvi oseba F pove: „Najprej sem se preko javnih del zaposlila na Zvezi
prijateljev mladine. To je blo samo za 6 mesecev. To je bla bolj koordinacija, mal delo tud z otroci,
mal pa koordinacija tega, da je to društvo laufalo.“ Njena naslednja zaposlitev je prav tako

vezana na zaposlitev v nevladni organizaciji, a na popolnoma drugem področju, in sicer na
področju dela z uporabniki prepovedanih drog. V tej organizaciji je zaposlena šest let in vodi
program dnevnega centra, katerega je skupaj s sodelavci tudi ustanovila („…tukaj smo mogli na
novo ustanavljat center…“). Pove, da je bila v času, ko so ustanavljali dnevni center za
uporabnike prepovedanih drog, prisotna zmešnjava o načinu dela s to populacijo. Z
ustanavljanjem dnevnega centra je bila zadovoljna („Mi je blo v bistvu fajn, da lahko na novo
vzpostavljam in si naredim tako, kot se meni zdi prav. Meni ni blo nč hudga.“). Poudari, da so ji pri
ustanavljanju dela pomagale predvsem izkušnje, ki jih je pridobila kot prostovoljka v
dnevnem centru na Stigmi („Fajn mi je blo, da sem delala prakso na Stigmi in tuki je šlo za prenos
tega, kar sem se naučila na praksi, ker je šlo za iste vrste dnevni center.“).
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O uporabnikih dnevnega centra in o dnevnem centru ter dejavnostih v njem oseba F pove:
„… to je, dnevni center, ki je odprt osem ur na dan, namenjen je vsem aktivnim uživalcem
prepovedanih drog, pridejo tja prostovoljno, to ni napotitev kakšnega organa in pridejo tudi kadar
hočejo. Mi imamo neki kapacitete, ki so bolj zavetiščne narave, se pravi je taka kuhnja, kjer si
skuhajo, so ful aktivni v kuhanju, imamo mentorco, ki jih lahko kaj nauči, nekaj hrane lahko
priskrbimo, če želijo kuhat, pijejo kavice. Pol imamo, kar se teh zavetiščnih za brezdomce tiče, še so
pol tuši, tko da poskrbijo za osebno higieno, za pranje perila, sušenje, pol neke garderobe lahko
shranjujejo. Pol je prav dnevni center, ki je taki osrednji prostor, kjer spodbujamo njihovo aktivnost,
neke izobraževalne dejavnosti. Zdaj trenutno imamo aktivno knjižnico, kjer si sposodijo knjige al pa
jih pri nas prebirajo, imamo aktivno videoteko, smo dobili donacijo nekih filmov, tko, da si to tam
sposojajo al pa gledajo film. Včasih pogledamo skupaj film, se pogovarjamo o njem. Popularni so tudi
računalniki, dost se računalniško opismenjujejo, bolj zaradi interneta, maila, facebook-a, ampak to je
velikokrat njihov prvi stik s to opremo. Pol mamo kakšne pogovorne aktivnosti, mi rečemo hišni svet,
sestanki uporabnikov, da se pogovorijo, kaj jim je prav in kaj ne. Skušamo spodbujat socialno
vključevanje tudi preko tega, da se čim več vključujemo v organizacije izven dnevnega centra, v
knjižnice zunaj, kakšne predstave, kakšna kultura, kakšne športne aktivnosti, hodmo košarko igrat.«

Kot vodja programa dnevnega centra kot možnosti razvoja programa vidi predvsem v
omogočanju različnih načinov zaposlovanja uporabnikov, saj bi sledni preko tega prišli do
legalnega vira zaslužka ter si povečali občutke vrednosti.
S sodelavci so po njenem mnenju dobro usklajeni, saj med njimi veljajo vrednote spoštovanja,
doslednosti in odkritost. Kadar pri svojem delu naleti na kakšno oviro, se o tem posvetuje s
svojimi sodelavci, z vodjo organizacije ali s strokovnimi delavci v programih, ki so jim
podobni.
Oseba F se poleg redne zaposlitve ukvarja še z drugo socialnopedagoško dejavnostjo, in sicer
s cirkuško pedagogiko. V zadnjih nekaj letih je vodila delavnice („Delaš z ljudmi, ki imajo manj
resursov, manj kot večina, in gre za tako dajanje kompetence, razvijanje kompetence drugih
posameznikov. Dost sem tega delal, zdaj res manj.“). Pove, da se s tem ne ukvarja več toliko

zaradi pomanjkanja časa in prevelike oddaljenosti od centra cirkupedagoškega dogajanja.
Oseba je bila ves čas vključena tudi v različne oblike izobraževanj. Udeležila se je
usposabljanja za mladinske delavce, cirkupedagoških izobraževanj ter izobraževanj, ki so bila
namenjena delu z aktivnimi uživalci drog.
Ko oseba F primerja svoje občutke kompetentnosti na začetku delovne poti in danes, pove, da
se danes počuti bolj kompetentno za opravljanje dela, saj je za njo več delovnih izkušenj
(„Včasih se mi zdi kot noč in dan, čeprav se mi na začetku ni zdelo tko. Niti ne vem, kdaj in kako bi
ratala ta razlika, ampak je. Ja že v občutku je, dost boljše občutke maš zdaj, dosti boljše razumeš
stvari.“).

O svojih načrtih za prihodnost pove, da je sicer s trenutno zaposlitvijo zadovoljna in si
sprememb ne želi hitro. Kljub temu meni, da bi bilo dobro, da bi čez nekaj časa menjala
področje dela („Tko, da jaz, ko mi bo tle zadosti … Celo po novem se mi zdi, da bi lahko delala celo
v šolstvu, recimo. Nikol si nisem mislila, da mi bo to individualno delo zanimivo. Zdi se mi, da bi blo
fajn, da bi neki časa, da bi malo odklopila to socialno varstvo.“).
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5.1.6.2. Področje dela – delo z uporabniki prepovedanih drog (NVO)
Oseba F kot socialna pedagoginja vodi dnevni center za uporabnike prepovedanih drog. Pove,
da kot vodja opravlja naslednje delo:
- individualno delo s posameznikom („… v smeri prepoznavanja potreb, tako da temu

-

pomagamo prepoznat, kaj on potrebuje in kaj bo naredu za to, pol pač neko zagovorništvo,
socialno, ga podpremo pri stikih z institucijami in pomagamo, da dosežejo tisto kar jim pač
priprada. /…/ … jih naučimo, kako se v sistemu znajt, bolj tako.“),
delo s kadri („… se pravi uvajanje, izobraževanje, usposabljanje. Če pride do konfliktne
situacije se tud name dost obrnejo,…“),

mentorstvo izvajalcem delavnic in aktivnosti v dnevnem centru,
mentorstvo drugim dnevnim centrom in program, ki delujejo pod okriljem
organizacije, kjer je zaposlena („… pomagala, ko smo pred parimi leti vzpostavljali tak
dnevni center v (ime kraja), pa zdej tudi no, ko mamo nov program tle v (ime kraja) za aktivne
uživalce drog, pomagam, usmerjam zaposlene, ki so pač tam, ja.“)

Pove, da se je njeno področje dela razširilo. Na začetku je bila usmerjena bolj v konkretno
delo z uporabniki, danes se več ukvarja s kadri („Na začetku je bilo tisto konkretno delo z
uporabniki od A do Ž, tudi ta asistenca, če si niso znali skuhat, pa oprat, kakšna kuharska delavnica,
cirkuška, kakšne kreativna reč. To zdaj bolj drugim prepuščam in je več kadrovskih zadevščin.“).

Delo, ki ga opravljajo v dnevnem centru, skupaj s sodelavci evalvira na timskih sestankih,
kjer preverjajo, ali so dosegli zastavljene cilje v programu. Enkrat letno preko pisnih
vprašalnikov evalvirajo delo skupaj z uporabniki, vključeni so v zunanjo evalvacijo. Pove, da
svoje delo evalvira tudi preko letnih poročil.
Delo v nevladni organizaciji, kjer je oseba F zaposlena, ji lajša uspešno sodelovanje s
sodelavci. Medtem ko ji ga po njenem mnenju otežuje predvsem velika količina
administrativnega dela ter nestalnost na ravni financiranja („Otežuje, itak v prvi vrsti mi ga
otežuje neka nestalnost, tko na ravni financiranja, ne, ker ne vemo al bomo meli program drugo leto al
ga ne bomo meli in zaradi tega ne vem, katere sodelavce bomo meli in katere ne.“).

Za opravljanje dela vodje programa v nevladni organizaciji oseba F oceni, da potrebuje
naslednja znanja in kompetence:
- poznavanje individualne oblike dela,
- poznavanje delovanja skupine in dela s skupino,
- poznavanje socialnovarstvenega sistema,
- sposobnosti timskega dela,
- sposobnosti vodenja tima,
- sposobnosti empatije,
- komunikacijske veščine.
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5.1.7. Oseba G

Shema 10: Izobraževalna in poklicna pot osebe G

5.1.7.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe G
Oseba G je obiskovala srednjo pedagoško šolo in jo tudi uspešno končala. V okviru predmeta
pedagogika je obiskala vzgojni zavod ter se seznanila s socialno pedagogiko („Tam v zavodu so
nam povedali, da vzgojitelji v zavodu so pa eni, k sem ji reče socialni pedagogi. Takrat sem prvič
slišala za socialno pedagogiko in …“). Od takrat naprej je razmišljala, da bi postala vzgojiteljica

in se vpisala na študij socialne pedagogike. Toda pot jo je najprej zanesla na študij na
Fakulteto za družbene vede, ki jo je po enem letu zaradi nezadovoljstva zapustila in se
odločila za študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti („… sem bla prvo leto kot, takrat je
blo to možno, rekl se nam je občani. In smo bli v bistvu nevpisani, meli pa smo dogovor z vsemi
profesorji, da lahko hodimo na predavanja in da lahko opravmo obveznosti in v kolikor bomo meli vse
obveznosti opravljene, se bomo lahko drugo leto po vpisali kot redni študenti.“). V drugem letniku

se je torej oseba G vpisala kot redni študent in se še pred končanjem študija zaposlila. Tako je
diplomirala šele leta 2009. O študiju pripoveduje z velikim zadovoljstvom („… bilo vse super.
/… / … to je ja tko d'best. /… / Vsi moji sošolci, cela generacija smo bili aktivni in to je blo fajn in
tko.“), a hkrati pove, da je pogrešala ob zaključku študija resnost in akademski pristop. Oseba

G je kot študentka sodelovala tudi v različnih projektih, ki so se izvajali v okviru Društva za
razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela in v okviru fakultete (Drevo življenja) ter bila
kot prostovoljka vključena v feministično organizacijo.
Tekom študija je spoznala, da ne želi delati kot vzgojiteljica v zavodu, saj je postala
zagovornica deinstitualizacije. Pove, da si je želela delati predvsem na področju oblikovanja
politik in da je želela delati z ljudmi („... hotla delat na področju, ne vem kako se reče v
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slovenščini, police making, se pravi na področju oblikovanje politik. /… / Po drugi strani, mi je blo pa
vedno fajn delati z ljudmi kot nek service provider.“).

V društvu, kjer je delala kot prostovoljka, se je osebi pokazala priložnost za zaposlitev, kjer je
prevzela delo v pisarni društva. Meni, da je za opravljanje tega dela potrebovala predvsem
veščine priprave in izpeljave projektov.
Pove, da je kmalu za tem dobila ponudbo za drugo službo („Ustanavljala se je ena agencija za
izvajanje enga programa evropske unije za podporo mladinskim projektom in tam sem pač bla
povabljena.“), kjer so razvijali nov program, spodbujali mladinsko delo in pomagali, da so

mladinski projekti zaživeli. Pove, da je bilo veliko birokratskega dela, od oblikovanja
obrazcev do prevajanja materialov, promocije programa („Delal smo na tem, da smo dobil dobre
projekte, čeprav smo mi dajali dnar, ne. Delal smo reklamo oz. promoviral program,…“), priprave in
izpeljave izobraževanj („… delal smo izobraževanje o tem, kako delat dobre projekte, o tem, kako
najdet partnerje v tujini.“), spremljanja projektov („V tem jobu je blo čist velik dela, sprejemali smo
prijavnice, delal smo assessment, delal smo predlog za komisijo, ki je potem izbrala, a ne, in potem
smo moral obvestit ljudi, da so bli izbrani in gledat smo morali, kdaj je njihov deadline za oddat
poročilo, sprejeti smo moral poročilo, pogledali smo, če je vse izpolnjeno, če je vse tko kokr mora bit
in potem smo dali sredstva v izplačilo.“) ter pomoči izvajalcem različnih projektov
(„… da predebatiraš z nekim mladinskim delavcem, kaj je njihova ideja, kaj bi radi nardili, kako bojo
to nardili, kako bi na največji možni način vključli mlade v vse faze projekta.“). Oseba G meni, da ji

je delo na nacionalni agenciji lajšalo predvsem znanje o konceptu neformalnega učenja,
poznavanje različnih metod in izkušnje, ki jih je pridobila tekom izpeljave različnih projektov.
Pove, da je potrebovala tudi znanja tujih jezikov. Pove, da je v organizaciji odlično sodelovala
s sodelavko, ki je bila sicer ekonomistka, a je imela številne izkušnje z delom v nevladnih
organizacijah in z mednarodnimi projekti.
Oseba G pove, da je bila ves čas od prvega letnika naprej aktivna tudi v programu o teoriji in
kulturi hendikepa in da je sodelovala pri ustanovitvi društva. Čez nekaj časa se ji je ponudila
nova možnost zaposlitve. Slednjo je sprejela, saj si je želela delati skupaj s prijatelji in ker je
verjela v idejo neodvisnega življenja. Zaposlila se je torej v nevladni organizaciji, kjer gojijo
koncept neodvisnega življenja („Neodvisno življenje pomen pač, da lahko hendikepirane osebe
živijo kot kdorkoli drug na svojem domu in da majo pač za tiste stvari pri katerih potrebujejo pomoč
prisotne druge osebe. Na ta način so bolj neodvisne od svojih družinskih članov.“). V organizaciji

opravlja različne naloge, vodi nekatere projekte, sodeluje pri pisanju prijav na razpise in
poročil ter kot pravi sama, popravlja tudi računalnike in čisti. Sama sebe označi kot
multipraktik. Sodeluje s sodelavci različnih strokovnih profilov, kjer so vsi zavezani ideji
neodvisnega življenja („…da smo vsi zlo močno zavezani k tej ideji neodvisnega življenja,…“),
sodeluje z asistenti in uporabniki. S trenutnim stanjem v organizaciji je nezadovoljna („Ne
morš več furat organizacije, v kateri so trije al pa štirje prostovoljci, isto koker furaš organizacijo, v
kateri je zaposlenih sto deset ljudi. In tuki so potem začel nastajat kreši med nami. Mel smo mal
različna videnja in kr naenkrat sem pred parimi leti ugotovila, da mi nismo več prijatli, da se samo še
kregamo med sabo, da v bistvu stvari funkcionirajo zarad tega, ker so ble dober nastavljene in ker so
dobre in ker so za nami drugi sodelavci, k pač delajo na tak način, da stvar teče.“), zaradi česar je
pričela iskati novo zaposlitev. K temu jo je vodila tudi želja po napredovanju („… se mi ni zdel,
da bi lahko še kam napredovala, v kakšno višjo funkcijo,…“). Dobila je tako novo možnost
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zaposlitve, in sicer na MOL, kjer bo opravljala podobne naloge kot jih je počela v nacionalni
agenciji („V bistvo bo dost podobno temu kar sem počela v prvi službi, na nacionalni agenciji. To so
spet razpisi, pa spremljanje izvajanja pogodb in tko.“). O željah v novi službi pove: „Želim si, da bi
se mi pokazala kakšna priložnost tud za neko napredovanje mogoče, pa da bi mela enkrat tud mal
večjo plačo spet. Pa tko.“

Oseba G je v pogovoru primerjala tudi zaposlitev na nacionalni agenciji in zaposlitev v
nevladni organizaciji. Meni, da so razlike v občutku, da gre za službo („Ma, jst u bistvu dela na
YHD-ju ful dolg časa sploh nisem jemala kot službo. Meni je bla nacionalna agencija služba. Tam je
bil šef, tam je bla ttt, formalno postopki tak tak.“), v načinu dela („Tko da je tukaj velik več tega
neposrednega dela z ljudmi koker ga je blo tam.“), v vlogah („Takrat sem bla v tisti vlogi, kjer smo
mi dajal dnar drugim za to, da se je neki delal, zaj pa sem v vlogi, kjer mormo tud mi dobit dnar, zato
da lohka pač delamo…“) in v vrednosti projektov („… pač tuki delaš projekt skor 2mio evrov, tam
so bli pač projekt za 300 al pa 1000 al pa 1500€.“).

Oseba G pove, da ni bila vključena v nobena strokovna izpopolnjevanja. Vključena je bila
izobraževanja za delavce v nacionalnih agencijah, sodelovala na usposabljanju za
zagovorništvo („… hodil na eno training the trainers programme.“) ter izpopolnjevala svoje
znanje francoščine.
Oseba G meni, da se je čutila bolj strokovno usposobljeno na začetku poklicne poti, kar
pripiše naslednjim vzrokom: „… zaradi tega ker je blo na začetku velik bol obvladljivo, ker je blo
ful manj zakompliciran, ker je blo dejansko ogromen tega neposrednega dela z uporabniki in tok
manj birokracije. /… / Tko da je dones to delat ful težje. Se mi zdi, da morš ful več stvari vedet,
spremljat, sledit. Petkrat na let pride ven neka nova zakonodaja, ki jo morš poznat, za katero morš
vedet, da je in se potem nekak prilagodit temu, al pa sprejet nek nov pravilnik, al pa ne vem kaj narest.
In v končni fazi tud ta odgovornost raste pr men, se mi zdi, oz. mi je rasla s tem, da se je pač večalo
število zaposlenih.“

O iskanju zaposlitev oseba pove, da ni imela nikoli težav pri iskanju služb, saj so se ji vedno
pokazale kakšne priložnosti („Vedno so se mi nekak ponujale priložnosti za delat na področjih, za
katera si jaz mislim,da bi pa ta job lahko opravljal kdorkol no, k je pač mal tko multipraktik.“) in da
se nikoli ni prijavljala na razpis, kjer bi potrebovali socialnega pedagoga („Ne, jaz se nisem
nikol prjavla na job, kjer so iskal socialnega pedagoga.“).Oseba G v pogovoru izpostavi tudi, da
dolgo ni čutila socialnopedagoške identitete („Te na nek način dolgo nisem čutla in to sem pol
vedno povezovala s tem, da sem vedno delala na jobih, kjer to ni blo.“).

5.1.7.2. Področje dela – delo z invalidi (NVO)
Oseba G o delu v nevladni organizaciji pove, da opravlja različne naloge, in sicer skrbi za
odnose med uporabniki in asistenti („… delaš z uporabnikom pa asistentom, ki sta se zaratila zarad
neke stvari in je treba pač to stvar rešit.“), dela z uporabniki in asistenti („No, in tko moje delo
pravzaprav zajema komunikacijo z uporabniki, komunikacija z asistenti, usposabljanje asistentov,
usposabljanje uporabnikov, čeprav moram rečt, da tega zadnje čase bolj mal počnem, ker se vseen
bolj ukvarjam z upravljalskim delom in to v bistvu povzemajo, al pa so prevzel drugi kolegi.“), vodi
projekt („Gre za koordinacijo izvajalcev, časa pa tko naprej, pa za promocijo samga projekta pa tko,
pa za zbiranjem sredstev pa tko.“) ter sodeluje pri prijavah na razpise in pri pisanju poročil
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(„Sledim temu, kdaj so kakšni javni razpisi, pa prpravlam te javne razpise, pa sledim, kdaj so roki za
kakšna poročila, pa pač pomagam ekipi pri pripravi teh poročil. Spet bolj birokratsko delo, no.“).
Pove, da skrbi v organizaciji tudi za računalniške stvari in da kdaj pa kdaj tudi čisti („Moja
naloga na YHD-ju je oz. jaz sem pravzaprav edina, ki se nič ne boji računalnikov in zato tud
računalnike popravlam. Mislim, kadar mreža pade, kadar se kaj zgodi, sem jaz tista, ki grem. Al pa ko
dobimo nov printer, sem jaz tista, ki ga nainštaliram. Ne vem, mi tud nimamo čistilke, ker nikol nismo
mel dnarja za čistlko oz. za čistilca in zato pač sami čistmo, a ne.“).

O evalvaciji dela pove, da jo delajo, ko pišejo poročila, da jo delajo skupaj z uporabniki („Ja
mislim, evalviramo vsako leto, ko pišemo poročilo, ki ga delamo zato, ker smo financirani, in ker
mormo pač poročat sofinancerjem. Ker mi sami ne sproduciramo svojga dnarja. Zagotovo je
evalvacija pomemben del tega. Seveda ta pa na večih ravneh. Eno je evalvacija na ravni zadovoljstva
uporabnikov, k je na nek način najpomembnejša a ne, in s katero pač utemeljujemo pomen svojega
dela.“) in da so precej slabi pri evalvaciji notranjih procesov („Smo pa mal bolj šibki zagotovo
pri evalvaciji notranjih procesov, pr evalvaciji tega kar se pač dogaja znotraj, ne, znotraj nas desetih
izvajalcev programa. Ne pogledamo, kako mi funkcioniramo, ne vprašamo se, ali smo si primerno
razdelili nalog, ali smo najbolj učinkoviti kokr smo lahko glede na naloge, ki so pred nami, glede na
stvari, k jih mormo narest, glede na kompetence, k jih mamo.“). Meni, da bi bilo dobro, da bi bili

usmerjeno tudi v to, saj bi tako prihajalo do manj konfliktov znotraj organizacije.
Oseba G meni, da za opravljanje dela v nevladni organizaciji potrebuje predvsem veščine
projektnega vodenja („Projektno vodenje in vse kar sem noter paše, a ne, poznat cikel projekta,
poznat, vedet, kako sestavt neke cilje, kako najdt pot do uresničevanja teh ciljev, a ne, kako merit
rezultate svojega dela, kako hkrati delati v okviru nekega proračuna, ki ti je na voljo. Ne vem, to po
moje, no.“).
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5.1.8. Oseba H

Shema 11: Izobraževalna in poklicna pot osebe H

5.1.8.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe H
Oseba H pove, da je obiskovala srednjo šolo za strojništvo, ki jo je tudi uspešno zaključila.
Želela se je vpisati na študij muzikologije, a ker ni izpolnjevala pogojev, je po ogledu nekega
filma dobila idejo, da bi lahko opravljala vzgojiteljsko delo („… da je ena od ključnih stvari, k se
jih jaz spomnm, en film, k sem ga gledu o nekem vzgojitelju v nekem dijaškem domu, zavodu, neki
tazga in sem si zamišlo, da bi tud jaz lahk to počel.“).Odločila se je torej za študij socialne

pedagogike, a pred vpisom je morala opraviti še diferencialne izpite. Po opravljenih
diferencialnih izpitih se je vpisala na fakulteto, ki jo je dokončala v času, ko je že bila
zaposlena. O študijskih vsebinah pove, da je bil zadovoljen z izbirnimi vsebinami („… smo
imeli izbirne vsebine, oblikovanje /… / kako lahko s preprostimi sredstvi, z malo vložka, narediš nekaj
zlo kreativnega.“), saj so slednje pripomogle k temu, da je delo v zavodu lažje opravljal. Pove

tudi, da se je na osnovi obiskovanja izbirnih vsebin, ki so se nanašale na transakcijsko analizo,
kasneje tudi vpisal na njo ter tako pridobil še dodatna znanja in spoznaval sebe („Že v času
študija sem se pa odločo za eno stvar, k je bla zlo konkretna in zlo pomembna za naprej, /… / Odločil
sem se za transakcijsko in to pol nadaljeval. V bistvu nisem nikol končal druge stopnje, ampak sem pa
tam, da bi moral napisat nalogo, tam nekje kar se izkušenj tiče in znanja osvojenga.“). Ker je bil

kadrovski štipendist vzgojnega zavoda, je pedagoško prakso opravljal v vzgojnem zavodu, del
pedagoške prakse pa je opravljal v nevladni organizaciji, kjer je aktivno sodeloval pri pripravi
in izvajanju različnih projektov („… v prvem letniku, v en projekt, kjer smo se ukvarjal z romsko
populacijo in smo hodil na tabore v romsko naselje. /… /… od projekta tukaj na faksu, k smo ga mel
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ena skupina študentov. Od začetka je bil drevo življenja pa dežela barv oz. izvir spomina je še bil
vmes.“).

Oseba H se je ukvarjala tudi z drugimi aktivnostmi. Delala je s taborniško skupino, se aktivno
vključevala v projekte, ki so se izvajali v okviru fakultete ali v okviru drugih organizacij („…v
prvem letniku, v en projekt, kjer smo se ukvarjal z romsko populacijo in smo hodil na tabore v romsko
naselje. /… /… od projekta tukaj na faksu, k smo ga mel ena skupina študentov. Od začetka je bil
drevo življenja pa dežela barv oz. izvir spomina je še bil vmes.“). Pove, da je tekom študija
pridobila ogromno znanja, ki ga na ni znala dobro povezati („… sem vedu, da mam velik znanj,
velik nekih informacij, ki pa jih nisem znal integrirat.“). Meni, da je ves nabor znanja začela
uporabljati šele po dveh, treh letih zaposlitve („Tko da je trajalo mogoče dve, tri leta, da sem
resnično začel uporabljat ves ta nabor znanj, ki sem ga mel.“). V pomoč pri povezovanju znanj je

osebi H bila diploma, ki jo je pisal v tistem času in vključenost v supervizijo.
Ko je oseba H prehajala v svet dela, si je želela delati v zavodu. Manjkale ji niso niti izkušnje
iz tega področja dela, saj je tam opravljal tudi pedagoško prasko in izvajala nekatere
dejavnosti. Pove, da je bila v zavodu zaposlena štiri leta, in da so ji delo v zavodu takrat
oteževale predvsem razmere v zavodu („Ene stvari, ki so se v tistem trenutku dogajale, niso ble
fajn, kr nekaj je blo fluktuacije kadra, čeprav veliko manj kot par let prej. Stvar, ki me je dost izčrpala,
je blo to, da sem v štirih šolskih letih zamenjal štiri vzgojiteljice, ki so delale z mano. Kar je pomenil,
da smo vsakič znova moral družino pokonc postavlat, fantje so pa bli kar konstantni, ne.“). Kar je

tudi vplivalo na to, da je menjala službo. Poleg tega so bili vzroki za odhod slaba klima v
zavodu, prisotnost drog med uporabniki, podvajanje v pisanju poročil („Ni se mi blo problem
vsest pa zapisat, če je to šlo za poročila za sodišča al pa za centre za socialno delo. Problem je bil pač
s tem stalnim zapisovanjem na več koncev, enih in istih stvari. To podvajanje me je najbolj motilo.“)
in konflikti med zaposlenimi zaradi različnih strokovnih pristopov („… konstanten konflikt
okrog tega kaj nekdo počne, okrog tega kaj je najboljši interes za te mladostnike, ki smo jih mel noter.
Tko da so ble stalne borbe o tem, kako zdej kaznovat za kakšen prekršek in kaj je zdej bolš, al kaznovat
na tak način, al na drugačen način.“).

Oseba H meni, da so ji delo lajšala znanja, ki jih je dobil tekom vključenosti v izbirni
predmet, kjer se je seznanila z različnimi možnostmi kreativnega ustvarjanja. Prav tako
izpostavi, da je skozi to zaposlitev prišla do nekaterih spoznanj („Je pa trajal neki časa, recimo
prve pol leta, da sem pogruntu, da ni treba, da vsak moj stavek šteje in da vsak moj stavek je socialna
pedagoška intervencija. In trajal je neki časa, da sem dojel, da ti mladi ljudje, ki so tam, niso tam
samo zato, da jaz delam svojo nalogo, ampak da se moram tud z njimi ukvarjat in s tem našim
odnosom in tko naprej.“).

Po tej prvi zaposlitvi si je oseba H želela nekaj časa nedelati z ljudmi. Zaposlila se je nevladni
organizaciji kot vodja programa, ki se je navezoval na otrokove pravice. Prevladovalo je
pisarniško delo („Dobil sem pisarno, računalnik, evropske razpise in to je blo to. Saj je blo velik
nekega dela z ljudmi, pa usklajevanja, pa iskanja, pa možnosti, pa razvoja, pa razvoja kapacitet
mreže, pa tko naprej. Tud neki je blo moderiranja, pa izobraževanj.“). Ker z delom in učinki

svojega dela ni bila zadovoljna, se je odločila za zaposlitev v drugi nevladni organizaciji, ki se
je ukvarjala z prostovoljnim delom in ga tudi razvijala. V organizaciji je sodelovala v
različnih projektih, pripravljala in izvajala izobraževanja za prostovoljce in mentorje
prostovoljcev, vodila dnevni center. Oseba H je čez nekaj časa postala nezadovoljna na
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delovnem mestu („Ampak tega dela v pisarni je blo vedno več.“), saj se je morala ukvarjati vedno
več s papirji, projekti, menedžerskim delom, manj se je ukvarjala z ljudmi. Oseba H je pričela
razmišljati o odhodu iz organizacije, oblikovala je skupino ljudi, ki so bili pripravljeni
prevzeti njeno delo ter še tudi po prenehanju delovnega razmerja pomagal organizaciji pri
pridobivanju sredstev. Z delom v nevladni organizaciji je oseba pridobila številna
menedžerska znanja, računalniška in tudi računovodska znanja („Blo je velik učenja
računalniških znanj, učenja računovodskih znanj, menedžerskega učenja in tko naprej.“) ter spoznala
ljudi („V tistem času sem spoznal veliko nekih zlo fajn ljudi, ki so bli pripravljeni kakšno idejo
ponudit in sem sodeloval z njimi. Nekatera ta sodelovanja so ostala še naprej.“).

Oseba se je tako po tej zaposlitvi za kratek čas prijavila na Zavod za zaposlovanje, kjer je ta
čas izkoristila za to, da je pomagala organizaciji, v kateri je bila zaposlena. Oseba H se je
odločila, da bo postala samostojni podjetnik („… verjel sem v to, da mam dovolj znanja, dovolj
kompetenc, dovolj izkušenj, da lahko sam speljem te stvari. Dovolj imam tud mendežerskega in vsega
skupaj, da lahko svoje znanje tržim in preživim od tega.“). Želela je pripravljati in izvajati

izobraževanja za različne skupine ljudi. To počne tudi danes. Poleg izobraževanj moderira
tudi različne dogodke (okrogle mize, konference) in sodeluje v nekaterih projektih nevladnih
organizacij. To počne že štiri leta in to si želi početi tudi v prihodnosti. Trenutno želi
redefinirati svoja področja delovanja ter tako jasneje oblikovati svoja področja delovanja
(„Zdele se sem glih pr temu, da se ukvarjam s tem, da moram naredit in spletno stran in nekak
redefinirat te stvari, ki jih počnem.“).

Ko oseba H primerja vse te različne zaposlitve in o različnih načinih dela pove: „Hm, v zavodu
je prevladovalo delo s posameznikom, manj je blo dela s skupino. Zlo je bil o fokusirano na
posameznika v tistem trenutku, manj na skupino, in na reševanje nekih problemov posameznika.
Naslednji dve zaposlitvi sta ble pa zlo menedžerski, zlo je blo velik razpisov, menedžmenta, vodenja,
skupine, organiziranja, dogodki, vseh teh stvari. Zdej pa sem zlo usmerjen na izobraževanje. Tud
nočem prevzemat stvari, kjer bi mel velik menedžmenta. Pri tej zdajšnji je pa zlo velik nekih teh znanj
po en stran organizacije, po drug stran pa zlo velik znanj o neformalnem učenju, o učenju in
poučevanju, delu z.“ O kompetencah pove: „V Logatcu je blo potrebnega zlo velik razumevanja
ljudi, pa razložit ljudem mislim razumet kako tiktakajo in začet vzpostavljat neko mrežo z njimi. Potem
oni dve stvari, ki sta ble vmes, sta ble zlo menedžerske in je blo teh kompetenc največ, pa podpore za
izražanje, iskanje nekih rešitev. /… / Zdejšnje kompetence so zlo zlo razpršene, zlo velik je vsega.“

Prav tako pove, da je bilo delo v zavodu v veliki meri določeno vnaprej, pri drugi in tretji
zaposlitvi je pa prevladovala veliko večja odprtost, ki je omogočala razvijanje novih idej.
Oseba H pove, da je ves čas vključena tudi v različna izobraževanja in usposabljanja, s
katerimi ni pridobila nobenih certifikatov („Zaj tko, da bi bil nek tak program, k bi bil prav
certificiran, to ne. /… / Je pa blo velik nekih usposabljanj…“), a so ji ta znanja koristila predvsem
pri delu v nevladni organizaciji in tudi pri današnjem delu. Oseba je bila vključena tudi v
transakcijsko analizo, kjer je predvsem spoznavala sebe in s pomočjo supervizije v zavodu
razreševala dileme. Poudari, da ima težave pri priznavanju neformalnega izobraževanja,
zaradi česa ne sodeluje toliko z javnimi organizacijami. Oseba H tako za prihodnost načrtuje,
da bi se vključil še v kakšna formalna izobraževanja, ker bi mu to odprlo tudi možnost
sodelovanja z javnimi ustanovami („Tko da sicer razmišlam o tem, da mogoče bom pa kakšno stvar
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še šel na faks, al pa magisterij narest, al mogoče kakšnega podiplomca, al pa transakcijsko končat,
zato da bom mel papir.“). Vsekakor se ne želi ponovno zaposliti v vzgojnem zavodu.

Oseba H ugotavlja, da je na njo in na njeno delo vplival predvsem profesor iz fakultete („In
letos sem ugotovil na kongresu socialne pedagogike, kolk zlo je Bojan vplival pravzaprav na stvari, k
sem jih počel. Velikokrat srečam njegovo senco nekje, ne da bi se zavedal prej. Tko.“).O svojem
občutku kompetentnosti pove, da se za delo v zavodu ni počutil dovolj kompetentnega („Za v
(ime zavoda) se nikol ne počutiš dovolj kompetentnega.“), a hkrati poudari, da ima danes več znanj

in več kompetenc in da bi danes lažje speljal kakšne stvari z mladimi.
5.1.8.2. Področje dela – delo v nevladni organizaciji
Oseba H je kot socialni pedagog aktivno sodelovala v dveh organizacijah ter v pogovoru delo
v nevladni organizaciji tudi podrobneje predstavila. Pove, da je v prvi nevladni organizaciji
kot socialni pedagog opravljala delo vodje programa, ki se je nanašal na temo otrokovih
pravic. V drugi nevladni organizaciji je oseba aktivno delovala pred redno zaposlitvijo.
Skupaj s skupino ljudi je razvijala idejo o organiziranju prostovoljnega dela („… ideja o
posredovalnici, o skupnem zbiranju prostovoljcev, o izobraževanjih za prostovoljce, o tem, da bi blo
fajn tud za mentorje kakšno stvar narediti kdaj, o tem, da bi blo fajn kakšno tako stvar zapisat, o tem,
da bi ljudem olajšali delo s prostovoljci. In skozi leta smo počasi razvijal ta projekt, ki postajal vedno
večji.“). Projekt se je razvijal in oseba se je zaposlila v organizaciji, kjer je skupaj s sodelavci

razvila program usposabljanj za prostovoljce, program usposabljanj za mentorje, oblikovali so
etični kodeks prostovoljnega dela in podobno. Oseba je vodila različna izobraževanja, vodila
dnevni center („… poskušal vodit program dnevnega centra za mlade. Se prav nek mladinski center,
neke dnevne aktivnosti v tem mladinskem centru. Ni blo pa to…, ni pa zadeva nikol resnično zaživela,
zaradi tega, ker je bil ta projekt postavljen od zunaj v smislu to bi blo treba narest, dejte narest. Ni
resnično izhajal iz potreb okolja. /… / So se pa ene stvari fajn razvile. Imeli smo dva španska
prostovoljca, ki sta bla dost zavzeta za jezik, za pesem in smo se pol skupaj odločili, da bomo naredili
pesniški večer mladih pesnikov, ki je ratal. Takrat smo povabil štiri mlade pesnike iz Ljubljane in
zadevi dali ime Mlade rime,…“) ter opravljala delo v pisarni, ki se je nanašalo na dokumentacijo

posameznih projektov.
Za opravljanja dela oseba H meni, da oseba za opravljanje dela v nevladni organizaciji
potrebuje predvsem menedžerske kompetence(„Menedžerske čist menedžerske tisto česar mi še
nismo mel na faksu. /… / Velik je blo tega od event managementa - menedžmenta dogodkov, do čist
menedžmentskega dela z organizacijo. Se pravi od razpisov, do zaposlovanja.“). Delo v nevladni

organizaciji bi naj lajšala predvsem odprtost za nove ideje prihod novih ljudi.
5.1.8.3. Področje dela – samostojno podjetništvo
Oseba H se je po vseh izkušnjah, ki jih je pridobila tekom opravljanja dela v različnih
organizacijah, odločila, da bo postala samostojni podjetnik. Kot pove, danes pripravlja
različna izobraževanja („Gre za izobraževanja načeloma z razvojem podpornih mrež al za
prostovoljce al mentorstva prostovoljcem. /… / Velik je nekih aktivnosti povezanih z mladinskim
delom, z razvojem mladinskega sektorja, od treninga za trenerje, treninge za menedžerje mladinskih
organizacij. /… / Poleg tega sem pa delal kar velik s sindikalisti, kako razvijat sindikat, kako delat z
ljudmi, ki so sindikalisti. /… / Delal sem v bolnišnicah predavanja oz. delavnice, kako bit mentor
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pripravnikom k prihajajo, kjer gre za mentorstvo, za ta proces učenja. /… / Delal sem tud recimo s
prodajalci nepremičnin, delal sem s prodajalci čokolade, ampak vedno na ta način, kako prepričat
nekoga, da neki kupi.“), kot zunanji sodelavec sodeluje v projektih in programih nekaterih
nevladnih organizacij („… sodelujem zdele pri dveh projektih, delno sodelujem pri dveh projektih
urada, ki jih je sofinanciral evropski socialni sklad, in so mladinski projekti v zvezi z aktivnim
državljanstvom, pa s prepoznavnostjo tem mladih v Sloveniji, kok so prepoznavne, kok so znane, kaj in
kako. /… / Potem trenutno je še en velik projekt, kjer sem zlo velik vključen, gre pa za izobraževanja
za učitelje o tem, kako uporabljat prostovoljno delo kot metodo vzpodbujanja nenasilja na šolah.“),
moderira dogodke („Pa aha, še moderiram velik nekih stvari, od kakšnih konferenc, dogodkov in tko
naprej. Nekaj je vodenja al okroglih miz al kakšne take stvari.“) in sodeluje v šoli za starše.

V svojih dejavnostih aktivno vključuje udeležence izobraževanj ali dogodkov, ki jih vodi
(„Zlo delam na tem vključevanju, na aktivni participaciji in to je tisto kar men paše. Zlo rad delam z
ljudmi, pa da jih mal spodbudim, pa mal razpihnem tisto žerjavco, pa da vidim, da se je plamenček
naredu, pa da grejo pol sami naprej. To mi je super in to je tista stvar, ki me polni. Pomagat ljudem,
da se najdejo, al pa da najdejo neke nove povezave, neke nove vidike vsega skupaj.“). Z naročniki ob
zaključku izobraževanj naredi tudi evalvacijo („Ena stvar, ki je, je to, da večino naročnikov, ki
želijo, da nekaj nardiš za njih, na koncu pričakujejo od tebe poročilo, ki je nekak temelj za račun in en
del gre že tam noter. Treba je razmislit in ocenit, kaj sem naredu, kako sem naredu. To se vedno
splača dober preanalizirat in ljudem rečt, smiselno bi blo, da pogledate še to pa to pa to pa to.“), z
nekaterimi preko tega tudi nadaljuje sodelovanje („Zaradi tega, ker jaz lahko dve od teh stvari
nardim naprej in ker je to nekak način tega zunanjega vpogleda v organizacijo, ki jim lahko nudi neko
dodatno možnost, da še kakšno stvar pogledajo. To je en del.“). O svojem delu se pogovori tudi z

ostalimi socialnimi pedagogi, ki so samostojni podjetniki in se ukvarjajo s podobni področji.
V kolikor je treba tudi skupaj z njimi pripravi kakšna izobraževanja („En del je pa to, da se
vsake tolk vsedemo in pogovorimo…“).

Oseba H se kot samostojni podjetnik trenutno ne ukvarja toliko s tem, kako pridobiti stranke,
saj ga slednje še vedno kontaktirajo same („Kličejo, ljudje kličejo. /… / Ja dogaja se mi še vedno
to, da me ljudje kličejo. Jaz nimam spletne strani.“).

Oseba H je pri svojem delu trenutno v obdobju, ko želi ponovno jasno definirati svoje
področje delovanja. Svoje možnosti tako še naprej vidi v izobraževanjih, le da si želi
preusmeriti še v kakšne druge vsebine („Mislim, da bo še to kar ostala ena od stvari, mogoče pa
manj usmerjena v mlade in mladinsko delo. Bolj mogoče v okoljsko al pa družbeno odgovornost na
splošno, tud bolj v podjetja. /… / Želim pa počet ta del o tem, ko že maš enkrat vzpostavljen odnos z
nekom, kako ta odnos vzdrževat. S tem delom se ukvarjam predvsem pr profitnih organizacijah.
Približno to.“). Možnosti vidi tudi v povezovanju in sodelovanju z nevladnimi organizacijami
(„En velik del, ki se bo odpiral, so nevladne organizacije. Nekatere se krepijo, so večje in bodo
potrebovale kar nekaj teh servisov v smislu team buildinga, menedžerskega supporta,
konzultantskega,… Da prideš, da pogledaš kdo so in kaj so, da jim poveš, kaj rabijo, da bodo bolš
delal. Ena od stvari, ki vem, da nas čaka v bližnji prihodnosti, pa se še ni čist začela, če ne prej, se bo
začela 2014 z novim evropskim proračunom, je ta, da bo velik več poudarkov na kompetenčnih
modelih pr zaposlovanju tudi v nevladnem sektorju. In vsem tem nevladnim organizacijam bo treba
pomagat razvit kompetenčne modele za zaposlovanje kadra. Tko, da to je ena taka večja stvar
recimo.“), ne pa toliko z javnimi organizacijami. Kot je razvidno iz opisa dela, ima socialni

pedagog možnosti delovati tudi v tržnem sektorju.
72

5.1.9. Oseba I

Shema 12: Izobraževalna in poklicna pot osebe I

5.1.9.1. Izobraževalna in poklicna pot osebe I
Oseba I o osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ne pove veliko, izpostavi le to, da
se je s socialno pedagogiko kot stroko in s študijem socialne pedagogike seznanila v srednji
šoli („ (ime osebe), ki je takrat delal na CPM kot sem že prej rekla, mi je torej povedal, da je za to,
kar želim, najboljši študij socialne pedagogike.“). Od takrat naprej je v njej bila prisotna želja po
študiju socialne pedagogike. Ko je izbirala študij, je vedela, da jo veseli delo z ljudmi in delo
s skupino. Po obisku informativnega dne se je odločila za študij socialne pedagogike.
Študij je redno obiskovala in se po opravljenem četrtem letniku zaposlila v nevladni
organizaciji kot študentka, zaradi česar je za diplomo in končanje študija potrebovala še dve
leti. Pedagoško prakso je oseba opravljala na gimnaziji ter v Angliji („V Angliji sem 14 dni
spoznavala Social services v Leeds-u, od vrtca do zapora, obiski s socialnimi delavci na domu in
podobno, 14 dni pa sem preživela v Zavodu Riverside. V zavodu sem bivala in sodelovala v njihovem
vsakodnevnem življenju.“).

Oseba I meni, da je tekom študija pridobila znanja o skupini in skupinskem delovanju, znanja
za razumevanje psiholoških procesov, znanja s področja razumevanja ljudi in se seznanila z
različnimi metodami in tehnikami, ki jih pri svojem delu uporablja še danes. Pove, da je na
faksu pridobila oz. dodatno razvila še kompetenco iznajdljivosti in praktičnosti. Všeč ji je
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bilo, da je skupaj s sošolci pridobljeno znanje prenašala tudi v prakso, skozi katero si je
pridobila ogromno izkušenj in spoznala veliko novih ljudi.
Poudari, da je veliko izkušenj pridobila tudi kot prostovoljka v različnih organizacijah.
Izvajala je mladinske delavnice, tabore za osnovnošolce, delavnice in tabore za srednješolce
ter v enem obdobju bila tudi soustanoviteljica društva, ki je po srednjih šolah izvajalo izbirne
vsebine. Vključena je bila tudi v projekt Dežela barv in projekt Nasilje v medijih in v
vsakdanjem življenju.
Še preden je zaključila študij socialne pedagogike, je oseba I dobila tri možnosti za zaposlitev,
kar ponazori z naslednjimi besedami: „… še preden sem mela diplomo, sem dobila zlo hitr tri
povabila za službo al pa polslužbo, eno je blo na gimnaziji Vič, ker je ravno ta čas šla gospa na
porodniško, eno, da me je Sonja Žorga prosila za demonstratorstvo, tretja opcija je pa bla, me je
Alenka Kobolt priporočila (ime osebe), takratni direktorici (ime nevladne organizacije), ki je iskala
prav nekoga, ki bi prevzel programe za otroke.“ Kot ugotovi, sama ni imela težav pri iskanju

zaposlitve, ker je skozi opravljeno prostovoljno delo in vključenostjo v različne projekte
sodelovala z ljudi, ki so spoznali njo in njen način dela („… pa to, da poznaš različne ljudi. Ta
socialni kapital je v tem času zlo pomemben in da drugi ljudje poznajo tebe.“ ). Malce je bila
razočarana nad ponujenimi možnostmi dela, saj je v času absolventskega staža želela potovati
(„Jaz ko sem končala študij in preden sem se zaposlila, sem hotla bit eno leto fraj pa potovat in sem
bla zlo nesrečna, da mi je na krožnik padla v bistvu idealna služba, v mednarodni organizaciji, za to,
da bi delala delavnice, tabore, točno to, kar sem si želela.“). Kljub tej veliki želji se za slednjo ni

odločila in sprejela ponudbo za delo v nevladni organizaciji. Izpostavi tudi, da nikoli ni imela
jasno izdelane slike, kaj si želi početi. Vedela je le, da si želi delati z mladimi in da želi delati
v okolju, kjer si lahko kreativen in svoboden. Slednje lahko povežemo tudi z njenimi
lastnostmi, saj v enem delu pogovora sebe ne označi za sistemskega človeka.
Še kot študent se je torej oseba I zaposlila v mednarodni organizaciji, kjer je opravljala delo
organizatorke izobraževalnih programov. Po končanju študija se je zaposlila redno ter bila
edina socialna pedagoginja v organizaciji, kjer je aktivno ostala povezana tudi s tujino. Delo,
ki ga je opravljala, se je skozi čas spremenilo in kot pove, se je počutila kot tajnica („Na koncu
sem bla jaz, jaz sem se zafrkalava, da sem mal boljša tajnica, jaz sem samo pošiljala maile,
telefonirala, učiteljem pakirala kar so rabli, vse delavnice in vse te stvari so počeli drugi,
prostovoljci.“). Nezadovoljna je bila tudi z odnosi med sodelavci. Odločila se je, da bo iskala

nove možnosti zaposlitve, saj si je želela spremembe in več konkretnega dela z ljudmi
(„… vedno sem rada delala z ljudmi, uživala sem v delavnicah in treningih. /… /… odločila, da bi
želela delat nekaj drucga, kar je bolj povezano z delom z ljudmi.“). Vključila se je v izobraževanje

Dale Carneige Trening in se z enim izmed podjetij dogovorila za novo zaposlitev. Do
uresničitve tega dogovora ni prišlo. Ker je bila trdno odločena, da zapusti organizacijo, in ker
si je želela novih izzivov, se je odločila za samostojno podjetništvo („Nč, to si želim počet,
emmm, pustila bom to redno službo in bom odprla sp in bom že neki počela. Ljudi dovolj poznam,
ljudje mene poznajo in bom že.“).

V prvi organizaciji se je preko izkušenj na delovnem mestu naučila tudi veliko stvari, ki se
navezujejo na področja marketinga, piara in priprave ter izpeljave projektov. Še vedno ostaja
povezana z organizacijo, saj z njo sodeluje kot zunanja sodelavka.
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Pove, da je z odprtjem samostojnega podjetja naredila tudi premik. Usmerila se je na delo z
odraslimi, saj ji je delo z otroki, ki jo je prej veselilo, postalo prenaporno („To sem pozabla
rečt, od kar sem sama, odkar sem sp, me veseli delo z odraslimi in ne delo z otroki.“) Kot samostojna
podjetnica se usmerja v pripravo različnih izobraževanj za učitelje, starše in time v podjetji.
Kot zunanji sodelavec sodeluje tudi v različnih programih in projektih nevladnih organizacij.
V podjetju je le ona zaposlena, po potrebi vključi zunanje sodelavce („… zunanje sodelavce, ki
so večinoma vsi socialni pedagogi, ki jih po potrebi vključim,…“). Še vedno je povezana s tujino.
Preko vključenosti v mrežo mladih nadebudnih poslovnežev iz držav bivše Jugoslavije je
pridobila številne kontakte oseb, s katerimi sodeluje.
Oseba I se udeležuje dodatnih izobraževanj. Sodelovala je v mednarodnih izobraževanjih, ki
jih je pripravljala organizacija, v kateri je bila zaposlena, udeleževala se je različnih
seminarjev, se vključila v Dale Carneige Trainig ter obiskovala transakcijsko analizo. Pove,
da je bila vključena v veliko izobraževanj, kjer ni pridobila certifikatov („Vmes sem se vedno
neki izobraževala … /… / Slaba sem v tem, da se vedno izobražujem, zlo mal mam pa certifikatov.“).

Spoznala je tudi, da mora delati tudi na sebi, zaradi česar je redno vključena v šolo, kjer gre za
kombinacijo psihoterapije in osebnostne rasti.
Ob koncu pogovora, poudari, da je le socialni pedagog, in da sebe ne bi prepoznala v
nobenem drugem poklicu („… če me zdaj vprašaš, kaj bi drucga študirala, ne vem, sem se
najdla.“). Študijsko obdobje lepo opišejo njene besede: „In ko gledam nazaj, se mi zdi, da je to
ena najbolj takih, lepih izpopolnjujočih delov mojega življenja.“

O svoji strokovni usposobljenosti pove, da je bil občutek kompetentnosti sicer prisoten že na
začetku njene poklicne poti, a da je njena strokovna usposobljenost danes kombinacija znanj,
pridobljenih na fakulteti, izkušenj na delovnih mestih in njenih osebnih lastnosti.
Oseba I danes še vedno ostaja povezana s fakulteto, kjer na vajah predstavi svoje področje
dela in takšnega sodelovanja si želi tudi v prihodnje.
5.1.9.2. Področje dela – delo z otroki (NVO)
Oseba I svoje delo v nevladni organizaciji, kjer je kot socialna pedagoginja bila organizatorka
izobraževalnih programov opiše z naslednjimi besedami: „Moje delo, delo s prostovoljci, je
zajemalo pripravo izobraževalnih projektov, ki so bli vezani na otrokove pravice, zlo širše in ožje,
vsako leto različne teme ekologija, voda, zdrava prehrana, strpnost. In moje delo je zajemalo, to, da
sem prpravla ta izobraževalni projekt, povabla šole k sodelovanju, mela izobraževanja za učitelje,
prostovoljce, ki so hodili potem po šolah in izvajali delavnice. In pač ves support in organizacijo in
koordinacijo tega. Tko da to delo je pol kasneje postalo zelo, zelo obsežno in večinoma sem še samo
koordinirala.“ Iz tega je torej razvidno, da so bile glavne naloge osebe I v nevladni

organizaciji priprava in izpeljava programa, sodelovanje in delo s prostovoljci, sodelovanje s
šolami in mentorji po šolah ter sodelovanje z ministrstvom in drugimi ustanovami, ki so se
ukvarjale z otrokovimi pravicami. Pove, da je pripravljala tudi veliko uporabnega materiala za
učitelje oz. izvajalce dejavnosti, zaradi česar so učitelji z njo radi sodelovali („… da so učitelji
vedno dobili ful uporabnega materiala, in so zato radi prišli na seminarje, niso dobili teorije, ampak
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neke konkretne, praktične napotke.“). Zopet poudari, da je to stvar, ki je zelo povezana tudi z

njeno osebno lastnostjo, in sicer na praktičnost.
Meni, da je za opravljanje dela v nevladni organizaciji potrebovala naslednje kompetence:
- sposobnost organiziranja,
- sposobnost vodenja,
- sposobnost priprave dobrega seminarja,
- sposobnosti predajanja znanj,
- strokovna znanja,
- kreativnost.
5.1.9.3. Področje dela – samostojno podjetništvo
Kot samostojni podjetnik se je torej oseba I usmerila na delo z odraslimi, za katere pripravlja
različne seminarje, izobraževanja, delavnice na različne teme. Kot zunanja sodelavka sodeluje
tudi v različnih projektih in programih. Svojo področje dela bogato opiše z naslednjimi
besedami: „Recimo, da to moje delo delim na neke tri stebre, a ne. Eno je delo v šolstvu, v šolskem
sistemu, ki je trenutno zaradi financ v drugem planu, ampak za šole sem pripravljala in pripravljam
izobraževanja za učitelje s področja, eno je, medosebnih odnosov med njimi, v kolektivu, drugo je,
kako delat z učenci na temo težavnih, nemirnih otrok, svetovalnih razgovorov, te zadeve, tretje so
delavnice za starše, kako vzgajat otroke, ne. Teh izobraževanj po šolah je blo kar veliko, sigurno
recimo štiri delavnice, treningi mesečno. /… /… ta drugi steber, ki mu rečem sociala, raznorazne
socialni projekti, ki so mogoče še najbolj direktni vezani na delo socialnega pedagoga al pa tud ne,
odvisno. Tukaj gre ponavadi za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. /… / Potem so pa raznorazni
projekti, ki pridejo. Zlo pogosto še vedno naredim še kakšen priročnik z izobraževalnimi vsebinami, al
pa ne vem, al pa sem urednica kakšnega priročnika, al pa kadar je kakšen projekt na temo otrokovih
pravic … /… / Tretji steber, k se pa pač v zadnjem času bolj krepi in sem tud fokus prestavla v to, je pa
delo z podjetji, torej z timi znotraj podjetja, a ne, da delaš z nekim oddelkom znotraj podjetja, al pa da
delaš z neko skupino znotraj podjetja, na teme teh mehkih veščin medosebnih odnosov. Vsi, ki delajo z
ljudmi, ta znanja in veščine potrebujejo, večino pa jih nimajo. /… /… kjer delam s skupino cenilcev, to
so ljudje, ki pridejo ocent avto po prometni nesreči in se srečujejo s strankami v najrazličnejših
emocionalnih stanjih, ne in njih mal bolj usposobit, kako naj oni reagirajo, da bodo stranko pomiril,
da bodo s stranko lažje delali. /… / delam z oddelkom oglasnega trženja imamo pa vsak mesec tako
kot supervizijo, približno, čeprav se temu v tem poslovnem svetu ne reče tako, ampak skupinski
couching, kjer pa rešujemo njihove probleme, kot nek zunanji pomagaš reševat probleme v timu in
potem mamo neke delavnice, krajše, na temo premagovanja stresa, organizacije časa, bolj učinkovite
komunikacije s strankami, da dobijo oni dodatne veščine, ki jim koristijo pri njihovem delu.“ Svoje
delo je tako oseba iz izobraževanj usmerjenih v šolstvo preusmerila v delo s podjetji („Zdaj
trenutno je, ko je ministrstvo zablokiralo vse finance za te stvari, je tako kot sem rekla v drugem
plani.“). Izobraževanja se nanašajo na različne vsebine („Vse je vezano na delo z ljudmi,
medosebne odnose, reševanje konfliktov, komunikacije, te reči, potem pa pač prilagajamo glede na to,
v katerem okolju delujem. “).

Na izobraževanjih, ki jih pripravlja za različne skupine, skuša aktivno vključiti vse
udeležence, saj s tem vpliva na njihovo motivacijo („… vedno izobraževanja, ki jih delam, jih
delam, delam za njih in jih sproti vključujem. Med enim in drugim srečanjem jih spodbudim, da
povejo, o čem bi radi govorili, kaj bi želeli slišat in potem to vključim v naslednje srečanje. Tako da so
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skoz udeleženci, se zelo trudim, da so skoz vključeni. Ker se mi zdi, da če bodo vključeni, bodo tudi
bolj motivirani.“). S skupinami želi sodelovati dalj časa, saj to prinaša več uspeha („Vedno bolj
se usmerjam v to, da poskušam z neko skupino delat dalj časa, ker potem se učinki poznajo in podjetja
si tud zlo želijo to merit. /… / Moj cilj je, da raje delam dalj časa, pa po malo, ker s tem lahko
zagotovim rezultate.“). Svoje delo oseba I redno evalvira, in sicer z udeleženci posameznih

izobraževanj in z naročnikom izobraževanja.
Oseba objavlja tudi članke, piše priročnike, sodeluje z oddelkom za socialno pedagogiko na
Pedagoški fakulteti ter izdeluje uporabne materiale, ki jih prodaja drugim.
Oseba I svoje stranke pridobiva na različne načine – preko priporočil, sestankov in obiskov
organizacij, kjer predstavi svoj način dela in brezplačno izvede tudi kakšno krajšo delavnico,
saj s tem spoznajo njen način dela, in preko kataloga, kjer so opisane dejavnosti in reference.
Oseba meni, da ima možnosti za nadaljnji razvoj veliko, saj lahko dela na vseh področjih, kjer
je delo z ljudmi. Ob tem poudari, da je nujno, da se usmeriš na eno področje. Sama se tako
namerava še naprej predvsem usmerjati na delo s podjetji („…si moreš en fokus izbrat, ker ne
moreš pač vse delat. Jaz mislim,da je možnosti je ogromno. Saj pravim, trenutno mi je fokus,
podjetja.“)

Kompetenc, ki jih potrebuje kot samostojna podjetnica, posebej ne izpostavi, v primerjavi
dela v nevladnih organizaciji in dela samostojne podjetnice poudari, da danes potrebuje veliko
več iznajdljivosti, kreativnosti, zaupanja vase, potrebuje predvsem veščine komuniciranja,
prepričevanja, poučevanja in usmerjanja. Pove, da je bilo delo v nevladni organizaciji jasneje
začrtano, in da je danes veliko bolj samostojna, a hkrati tudi veliko bolj odgovorna.
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5.2. Pridobljena mnenja o …
5.2.1. … socialni pedagogiki kot stroki
V tem poglavju predstavljam mnenja intervjuvanih oseb o socialni pedagogiki kot stroki.
Skozi shemo predstavljam teme, ki so bile izpostavljene tekom pogovorov, v zapisu pod njem
podrobneje predstavim mnenja oseb.

Shema 13: Shematski prikaz mnenj intervjuvanih oseb o socialni pedagogiki kot stroki

Vsaka intervjuvana oseba je v pogovoru poskušala oblikovati definicijo socialne pedagogike
in nastali so zanimivi poskusi oblikovanja definicij. Oseba G jo tako opredeli kot olivno olje,
ki se preliva po različnih področjih („… Kot olivno olje. … Res, tko se mi zdi, taka je, tko dobra, a
ne. Mogoče ni to najbolj primerno. Blazno dobra je, zlo veš kam paše, hkrati pa paše še na ful stvari
za katere sploh ne veš kam paše. Pa še, tko preliva se no, tko nekak. Jaz jo tko vidim, no, sj ne znam
povedat drgač. Dejansko tko se mi zdi da povsod paše no, povsod paše, hkrati pa ni tko trdna,
omejena in ravno zarad tega verjetn povsod paše, ne.“). Oseba B jo opredeli kot vedo, ki se

ukvarja z vsem kar razvoj družbe naplavi kot odpadek, kjer tako kot oseba F poudari
predvsem usmerjenost socialne pedagogike na depriviligirane skupine („… veda, ki se ukvarja z
ljudmi, ki pač zarad različnih stvari so mal depriviligirani v družbi in s tem, kako jim pač omogočit
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dostop do družbe, lažji dostop do nekih resursov, ki jih družba ponuja.“). Večina intervjuvanih oseb

jo označi kot delo z ljudmi, ki se nanaša tako na delo s posameznikom kot tudi na delo s
skupino (Oseba I: „… socialna pedagogika je taka dobra baza za delo z ljudmi v kateremkoli
segmentu.“, oseba E: „… socialni pedagog s svojim profilom pokril delo z ljudmi na različnih
področjih dela, a ne.“, oseba B: „… kot delo, delo s skupino, učenje socialnih veščin, analiziranje
vedenja, pogovarjanje o tem,…“, oseba C: „… multidisciplinarno vedo, ki se ukvarja s človekom kot
posameznikom in s skupino,…“). Oseba H jo definira kot vedo, ki pogleda na človeka v njegovi
interakciji v okolju („Socialna pedagogika je kot veda en zlo fajn način za pogledat na človeka v
njegovi interakciji v okolju, kaj se z njim dogaja in kaj bi lahko spremeno za to, da bi izboljšal
kakovost svojega življenja.“), hkrati jo vidi tudi kot možnost učenja, saj je prepričan da lahko
socialni pedagogi oblikujejo prostor učenja („… socialni pedagogi lahko ustvarjamo prostor za
učenje česarkoli al veščin, al odnosov, al razumevanje posameznika. Velik nekih stvari mamo
integriranih, za postavit zemljevid sveta, v katerem je človek in mu pomaga, da najde neko pot, ki je
zanj al pa zanjo smiselna.“). Podobno razmišljanje podat tudi oseba I, ki pravi: „Zame je
(premislek) socialna pedagogika nek profil strokovnjaka, ki drugemu človeškemu bitju, lahko je to
otrok, odrasel ali profesionalc al kdorkoli pač že, pomaga osebnostno rast. Tko, jaz to vidim. Zasebno
in profesionalno razvijat.“

Oseba A v pogovoru pove, da je socialno pedagogiko po njegovem mnenju težko narediti za
znanost oz. disciplino, in da socialna pedagogika spada v horto ustanov mehkega družbenega
nadzora. Hkrati podaja očitek: „Moj očitek je, sicer ne vem klk je zaj stara, da ni uspela dobiti v
svoje vrste takih protagonistov, ki bi take širše refleksije sploh bli zmožni, neke močne osebnosti, ki bi
naredile poskuse preobratov.“

Intervjuvane osebe v pogovorih podajajo tudi možnosti razvoja socialne pedagogike. Osebe B
in I še posebej poudarita, da bi socialna pedagogika morala postati bolj prepoznana v širšem
okolju. Oseba I tako poudari, da bi bilo dobro, če bi nekaj naredili za prepoznavnost stroke in
profila socialnega pedagoga: „In se mi zdi, da si mormo samo dvignit ta svoj status v družbi… /… /
Blj bit ponosni nase. Pa povedat, kaj smo dobr nardil, a ne. /… / Sami si mormo lastno vrednost
postavt, ne.“ Oseba D si glede prepoznavnosti profila želi, da bi socialni pedagogi svoje mesto
prepoznavali tudi na področju dela z zaporniki („Tko da, tuki si želim, da bi se socialni pedagogi
prepoznaval kok so pomembni in potrebni v tem sistemu.“).

Večina intervjuvanih oseb meni, da bi bilo dobro, da se socialna pedagogika razvija na
področjih, kjer je že našla svoje mesto ter se usmerja in razvija tudi na področja, ki bi jih
lahko zasedla. Oseba C in F poudarita, da bi se še morala naprej razvijati na področjih, kjer
gre za delo s skupinami ljudi (Oseba F: „… da bi se mogoče razvila na vsa področja, kjer je
pomembno skupinsko delo …“). Oseba C ob tem meni, da mogoče ne bi bilo dobro, da bi v
prihodnje dajala poudarek le na področje vzgojnih zavodov. Tudi oseba D izpostavi, da se ji
zdi, da je socialna pedagogika preveč institucionalizirano usmerjena. Priložnosti razvoja tako
oseba B vidi v tržnem sektorju, kjer bi socialni pedagogi lahko kot samostojni podjetniki tržili
svoja znanja v obliki različnih izobraževanj. Oseba H v pogovoru izpostavi nekaj področij,
kjer se in bi se še lahko socialna pedagogika razvijala, in sicer izpostavi delo v kadrovski
službi, delo s podjetji, delo na različnih uradih, delo z depriviligiranimi skupinami, delo v
vojski ter krati poudari, da kot socialni pedagog lahko deluješ na različnih področjih, le da
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moreš svoje delovanje znati vedno dobro utemeljiti. Možnosti razvoja so tako v iskanju novih
področjih, kjer bi lahko delovali socialni pedagogi.
Oseba E se v pogovoru sicer strinja, da se mora socialna pedagogika širiti na različna
področja, a hkrati meni, da bi bilo dobro, da utrjuje pozicije, ki jih je zasedla („… je kar dobro,
da se utrjuje pozicije, ki jih je socialna pedagogika zasedla. Pa mogoče majčken počakamo, da bi se
še kam drugam širila.“).

5.2.2. … socialnih pedagogih kot strokovnjakih

Shema 14: Shematski prikaz mnenj intervjuvanih oseb o socialnih pedagogih

Kot je razvidno iz zgornje sheme, so intervjuvane osebe v pogovorih izrazile mnenje o
socialnih pedagogih, njihovih skupnih lastnostih, prednostih, pomanjkljivostih, področjih
delovanja, o pomenu skrbi zase ter o dodatnih izobraževanjih.
Oseba B o socialnih pedagogih pove: „Mislim, da nas večina, ki končamo ta program, nosi v sebi
določeno subtilnost za človeka, ki je nekako zaradi svojih posebnosti zavržen oz. vsaj ob strani
določenim pričakovanjem družbe. Najbrž je ta čut v nas deloma že prirojen/privzgojen, pa vendarle –
sprejemanje drugačnosti in pripravljenost pomagati je zagotovo naša skupna lastnost.“ Oseba G o
socialnih pedagogih meni: „In smo dejansko mel vsi en podoben sistem vrednot in podoben sistem
razmišljanja. Jaz si ne predstavljam, oprosti grobosti izraza, zagamanga socialnega pedagoga, a veš
kaj hočem rečt. Enga predsodkarskega, k ne vem ma neka… /… / Dejansko si ne predstavljam
socialnega pedagoga, k ma predsodke do česarkoli, do hendikepiranih, do tujcev, do homoseksualcev,
do ne vem kaj. Prav razočarana bi bla, če bi spoznala tacga socialnega pedagoga. Pa se mi zdi, da ga
verjetno bom slej ko prej, no. Ampak zaenkrat si še mečem pesek v oči in si trdim, da takih socialnih
pedagogov ni. Vsi smo kul.“
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Oseba I poudari, da je ključna kompetenca socialnih pedagogov iznajdljivost pri konkretnem
delu z ljudmi („… mi smo pa bli dobri v tem, da nas postaviš v neko skupino in zdaj neki naredi s
tega. To je taka ključna kompetenca, ki jo socialni pedagog ma.“).

Večina intervjuvanih oseb je govorila o pomanjkljivostih in prednostih socialnih pedagogov.
Med prednosti najpogosteje uvrščajo:
- poznavanje značilnosti skupin in skupinske dinamike oz. sposobnost prepoznavanja
skupinske dinamike (oseba C, D, F, G, H in I),
- prilagodljivost oz. fleksibilnost (oseba C, D, E in I),
- sposobnost timskega dela, sodelovanja in povezovanja z drugimi (oseba B in D),
- odprtost (oseba B in G),
- poznavanje širokega nabora metod (oseba G in I).
Tem prednostim oseba D doda še sposobnost empatije in sposobnost balanisranja, oseba F
prednosti vidi tudi v sposobnosti refleksije socialnih pedagogov in direktnosti, oseba G še kot
prednost podaja nagnjenost k neformalnemu učenju, oseba I kot prednost poudari še
kreativnost.
Oseba H o prednostih pove: „Kompetenčna prednost na trgu dela socialnih pedagogov je to, da
imajo neki več izkušenj kot drugi. /… / Ni nas strah, še eno stvar zraven prpelat. Da si lahko rečemo,
ja met bend v Logatcu, je socialnopedagoško delo, sedet z mulcem tri srečanja po uro pa pol v prazni
učilnici, ne da mulc karkol reče in smo mi tiho in smo samo zraven, je socialnopedagoško delo. Znamo
to utemeljit in znamo za tem stat. Stojimo na nekih principih, ne na merljivosti. /… / To je sicer naša
prednost, da se zavedamo, da je človek v interakciji z okoljem in da je v skupini in da je treba s celo
skupino delat. /… / Ja ta toleranca, ta toleranca nepredvidljivosti…V smislu, da smo zelo tolerantni,
da se lahko marsikaj zgodi, da nikol ne veš, kaj se bo juter čist zares zgodil, da ni ona rutina ne, da tko
more bit in če ne bo tko, pol bo katastrofa. Če ni tko pa kaj, gremo naprej, bomo našli nek drug način.
To se mi zdi ena taka prednost, da nimamo tko zlo jasno začrtano.“

Hkrati so lahko nekatere prednosti tudi pomanjkljivosti, kar posebej izpostavi oseba H v zvezi
s toleranco do nemerljivosti. Pove, da je pomanjkljivost za socialne pedagoge to, da nam
ravno zaradi te nemerljivosti manjka potrdilo, da smo mi nekaj naredili, in manjka nam
povratna informacija o našem delu. Oseba H o pomanjkljivostih socialnih pedagogov pove :
„… nismo bergla, ampak poskušamo spreminjat sisteme. To je tista stvar k nas tepe … Tuki prihaja do
teh krešov v strokovnih kulturah, v strokovnih pristopih in to je ena taka stvar k nas matra.“

Osebe B, C in D izpostavijo, da bi socialni pedagogi lahko poglobili nekatera znanja, in sicer
znanja iz področje psihologije (oseba C: „Lahko bi mi mel več vpogleda v psihologijo. Kadar bi blo
treba s posameznikom bolj intenzivno individualno delat, ko se več ne vklapla v skupino, se mi zdi
boljše, da to počne matični vzgojitel oz. nekdo, ki mu posameznik že zaupa, kot pa da ga spet
pošiljamo k nekemu psihologu v neko drugo ustanovo.“), znanja iz področje zasvojenosti in
raziskovanja (oseba B: „… slabo raziskovalno ozadje, mislim, da imamo tudi premalo znanj iz
zasvojenosti, kjer bi lahko tudi postali bolj prisotni.“). Oseba D meni, da nam manjka tržnih

kompetenc.
Kot pomanjkljivost osebi B in F navedeta slabo promocijo stroke in profila socialni pedagog
(oseba B: „Ne znamo se še dovolj prodajat,…“, oseba F: „… da se ne znamo predstavit tko kot
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stroka.“), kar v pogovoru izpostavi tudi oseba I, ko pravi, da moramo narediti več za lastno

promocijo.
Nekaj mnenj o pomanjkljivostih se navezuje na področja delovanja socialnih pedagogov.
Oseba I tako pravi, da so socialni pedagogi preozko usmerjeni samo na “problematične”,
vzgojne zavode, šole in nevladne organizacije. Oseba E meni, da so socialni pedagogi preveč
razpršeni na različna področja in je s tem nejasno definirano področje delovanja. Oseba G v
povezavi s tem govori o razdrobljeni identiteti socialnih pedagogov.
V pogovorih sem osebe prosila za primerjavo socialnih pedagogov z drugimi profili
strokovnjakov. Več oseb je izpostavilo, da je takšno primerjavo narediti zelo težko (oseba D:
„Dejstvo je, da je težko rečt po profilih. /… / Drugač pa se mi zdi, da je to potem zlo odvisno od same
osebnosti posameznika, ne pa tolk od profila. To pomeni, da mamo lahko takega in drugačnega
socialnega delavca in takega in drugačnega socialnega pedagoga, ker pač izhajamo iz nekih svojih
izkušenj in iz svoje osebnosti.“; oseba F: „… zaj to tko težko rečem.“). Oseba H je o tem povedala:
„To je tako zlo triki vprašanje. Jaz mislim, da je zlo mal tacga, da bi človk reku, da eni mamo
kompetence, drugi pa ne. Gre pa zlo velik za attitude. Da tle je pa razlika. Če je kompetenca
klasificirana, mislim, če greva razdelat kompetenco po strukturi. So znanja, veščine en del, drug del so
naravnanosti, treti del pa je vedenje, ravnanje. Znanj in veščin majo drugi tud velik. Resnične
naravnanosti na potrebe posameznika, sem pa pogrešal pr velik poklicih, pr velik ljudeh, ki so izhajali
iz drugih izobraževalnih koncev. Ta resnična odprtost za človeka in naravnanost na to, da je človek
bazično dober, in da se je bazično treba osredotočat na človeka. /… / Se prav, da ni tok razlike v
znanjih in veščinah, ampak v teh naravnanostih in potem tud v ravnanju.“

Kljub temu so intervjuvane osebe skušale narediti primerjavo in povedale, da so razlike med
socialnimi pedagogi in drugimi strokovnjaki v naravnanosti na ljudi in ravnanju (oseba H),
oseba B vidi razlike v zmožnosti povezovanja socialnih pedagogov v multidisciplinarnost, v
zmožnosti pogleda na vzroke, ki nekoga pripeljejo do marginalnosti, v odprtosti in
sprejemanju drugačnih ter v želji po odkrivanju novih možnosti obravnav, projektih, terenskih
akcijah. Oseba I meni, da so socialni pedagogi bolj iznajdljivi pri praktičnem delu z ljudmi,
oseba C meni, da so prednosti socialnih pedagogov predvsem v poznavanju skupin. Oseba G
vidi razliko v tem, da so socialni veliko bolj nagnjeni k neformalnemu učenju in da imajo
velik nabor metod. Oseba D meni, da se socialni pedagogi razlikujejo od drugih po
prilagodljivosti in po tem, da niso ozko usmerjeni.
Oseba C, ki je zaposlena v šoli, je naredila primerjavo med sabo kot socialnim pedagogom in
specialnim pedagogom, s katerim sodeluje v šoli. Povedala je: „Zdaj, socialni pedagog je v
načinu delovanja dost bolj širok pojem, saj zajema vse učence na šoli. Specialni pedagog zajema samo
tiste, ki rabijo pomoč. Jaz pa vse. Jaz sem bolj usmerjen na skupine kot specialni pedagog, usmerjen
sem na delovanje v skupini, specialni pedagog pa na posameznike. Ta je ta osnovna razlik. Čeprav tud
specialni pedagog lahko dela s skupino, tudi socialni pedagog, ko dela po odločbi z učenci z
vedenjskimi oz. čustvenimi težavami, dela individualno, dela s posamezniki.“ Ker oseba C kot šolski
svetovalni delavec sodeluje tudi z učitelji, sebe primerja tudi z njimi in pove: „Socialni
pedagogi bolj razumemo čustvene pa vedenjske težave, tud znamo se spoprijeti s tem. Imamo neki
teorije oz. znanja več oz. imamo več tolerance do odklonskega vedenja kot učitelji. Znamo, kako se z
odklonskim vedenjem spoprijet. Imamo tudi več znanja o skupinah. Jaz sicer ne vem, koliko ima študiji
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razrednega pouka al pa predmetnega vsebin o skupini. Ampak mi predvsem lahko vplivamo preko
skupine.“

Osebe C, G, H in I so socialne pedagoge v pogovorih primerjali s psihologi. Oseba C pove:
„Od drugih, od psihologov se pa razlikujemo predvsem v teh konkretnih dejavnosti, ki jih znamo
porabit za delo v skupini kot igro, pogovori. Ni treba namreč vse takoj teraperat pa se individualno z
njimi pogovarjat, če ma težave.“ Osebi G in H vidita glavno razliko med socialnimi pedagogi in
psihologi v merljivosti (oseba G: „Zdi se mi, da bolj pogosto psiholog točno ve kere inštrumente
uporabla, kdaj, kako ttt, in nardi ttt in je to zlo okvirjeno ne, to je psihološka tt. Socialni pedagog pa se
ne more tko opredelit tega svojega ne, njegovi rezultati se ne poznajo na nekem listu papirja koker se
pač psihilogovi, k pač test nek analizira ne. Naši rezulati so mal težje merljivi.« oseba H: »Psihologi
zlo delajo na merljivosti, vsaka stvar more bit merljiva, mi pa ne.“). Oseba I meni, da so psihologi

veliko bolj teoretični in analitični, za socialne delavce pove, da so slednji bolj usmerjeni v
pravno področje.
Oseba F o primerjavi s socialnimi delavci pove: „Zdaj, včasih se mi zdi, da če primerjam ostale
socialne delavce/delavke imajo dost manj vpogleda, v to kaj še obstaja med ljudmi, al pa v skupini,
kakšne so hierarhije, povezave v skupini, to kar se zgod v neki skupini. /… / Socialni delavci so bolj, se
mi zdi, da je ta princip mišljenja, da bi tko moglo bit, pa ni. Mi znamo razumet sistem in skušamo
nekaj nardit v okviru tega al pa ga spreminjat z nekimi sredstvi. Mi znamo razumet sistem in pol v
okviru tega delat. Socialni delavec pa težje razume, da lahko spreminja, da lahko spreminja sam skoz
en sistem, ne.“

Oseba A in oseba I v pogovoru o socialnih pedagogih povesta, da je nujno, da se vključujejo v
različna dodatna izobraževanja. Podobnega mnenja je tudi oseba C, ki pravi, da bi moral
dober socialni pedagog imeti opravljen trening socialnih veščin, trening komunikacijskih
veščin, in da bi moral poglobiti znanje o kakšnem izmed teoretskih pristopov. Tudi oseba B je
prepričana, da bi se moral vsak socialni pedagog, ki opravlja delo vzgojitelja dodatno
izobraževati. Socialni pedagogi bi tako prišlo do novih znanj, poglobili že pridobljena znanja
in tako odpravili tudi kakšno pomanjkljivost, ki so jo navedle intervjuvane osebe.
Za vsakega socialnega pedagoga je pomembna tudi skrb zase. To v pogovori še posebej
izpostavijo osebe B, C, E in I. Oseba B tako pove, da socialni pedagog kot vzgojitelj
potrebuje nenehno delo na sebi, v smislu, da se nauči, kako prenašati stres in manjšati
izgorelost. Oseba C pojasni nujnost dela na sebi z besedami: „Vsak pedagog more imet namreč
stik sam s sabo, in če hoče pomagat drugim, mora najprej sebe do dobra spoznat.“ Oseba I pojasni,
zakaj je nujno delati na sebi, in sicer pove: „… kontinuirano delo na sebi, ker mmmm, tko kot jaz
zdaj vidim stvari, je to, da vedno mi mislimo, da imamo opravka z drugimi ljudmi, mamo pa vedno
opravka s sabo. In bit socialni pedagog je zlo lep način, lahko tud za hranit svoj ego, a ne, da si ti bolj
pameten in poučuješ druge. Se pravi kompenzacija lastnega primanjkljaja, zato se mi zdi nujno, nujno
potrebno, da nekdo, ki je v tem poklicu skoz dela na sebi, pa se razvije, razvija in s tem posledično
lahko tud pol drugim pomaga. Ta beseda pomaga, mi gre vedno na živce, tako v narekovajih jo vidim.
Mmmm. /… / Zdi se mi, da bi vsak socialni pedagog mogo met svojga coacha al pa terapevta enkrat
na mesec, al pa supervizijo, kjer bi skoz te dileme, s katerimi se srečuje pri sebi reševal.“
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Oseba E o delu na sebi pove: „… in sicer skrb zase. V smislu tega, da če sem jaz v dobri kondicij,
lahko pomagam tebi, njemu, njej. Skrb zase pa pomeni aktivno razbremenjevanje, sproščanje, različne
aktivnosti v zvezi s tem, tudi supervizija … /… / Ta skrb zase, da strokovne stvari razčistiš v službi,
potem je pa ta drug del, da poskrbiš za dovolj psihofizične aktivnosti in čist konkretnih tehnik
sproščanja, k obstajajo, saj so raznorazne. … da lahko poslušaš sebe in se skoz to naučiš slišat svojo
čustveno stanje. Da prepoznavaš, kdaj si napet, kdaj si v zadregi, kdaj si ziritiran, besen, jezen, da se
znaš slišat. Eni ljudje pridejo v stik samim s seboj s tem, da tečejo, eni ljudje hodjo na sprehode, eni
hodijo na pilates, na telovadbo… /… / Ni dovolj samo fizična sprostitev, treba se je tudi psihično
sprostit.“

Intervjuvane osebe v pogovorih podajo tudi mnenje o tem, kje vse se zaposlujejo in kje bi se
socialni pedagogi lahko zaposlovali. Povedo, da vidijo profil socialnega pedagoga v javnem,
nevladnem ali pa tržnem sektorju. Socialni pedagogi tako po njihovih mnenjih lahko delujejo
v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, dijaških domovih, šolah, centrih za socialno
delo, kriznih centrih, materinskih domovih, zaporih, v nevladnih organizacijah, ki delujejo na
področju sociale, v podjetjih v kadrovskih službah ter kot samostojni podjetniki. Osebe A, C,
D, G, H in I poudarijo, da socialni pedagogi lahko delujejo povsod, kjer gre za delo z ljudmi.
Oseba H pojasni polje delovanja socialnih pedagogov tako: „Smo en tak profil, ki ga lahko
postaviš v katerokoli okolje, pa lahko funkcionira. /… / Mislim, da je socialni pedagog lahko
katalizator učenja o odnosih in o skupinah in o okolju in o odnosih med posameznikom in okoljem in
vseh teh stvari. Tko da je lahko kjerkoli. /… / Se pravi, od tega čist osebnega, jaz sam v sebi, pa do
medosebnih odnosov pa do dela s skupinami in tko naprej. Na tej mavrici recimo od do.“ Oseba B

meni, da bi se lahko socialni pedagogi pojavljali tudi na področju obravnavanja odvisnosti in
na področju tretjega življenjskega obdobja, kar lahko razumemo tudi kot možnost razvoja
socialne pedagogike. Oseba E, ki je zaposlena na centru za socialno delo, meni, da bi se
socialni pedagog lahko zaposlil na področju dela z družino, področju rejništev in posvojite,
področju preventivnega dela ter na področju, kjer se spremljajo in ugotavljajo družinske
razmere.
Zanimiv pogled na možnosti zaposlovanja socialnih pedagogov je podala oseba A, ki
slednjega poveže tudi z njegovo idejo o zaposlovanju javnih uslužbencev. Kljub temu, da
meni, da lahko socialni pedagog dela vsepovsod, kjer gre za delo z ljudmi pove: „Če bi jaz
delal kake zakone o javnih uslužbencih, bi reko tako: „Povsod, kjer se dela z ljudmi enakovredno
nastopajo, te pa te pa te pa te diplomanti, ne.“ Mogoče bi dal več teže temu, ne, da morjo tam, kjer se
zaposlijo, aktivno usmerjat svoje izobraževanje prva tri leta, recimo. Ne namest tega, da more fach
idiot, torej tist ki ni fach idiot, narediti socialnopedagoško dokvalifikacijo preden pride k men delat.
Zdelo bi se mi bolj, da lahko kateregakoli s širokega družboslovnega polja sprejmem, ampak z obvezo
in ta je enaka za vse, da se v prvih treh letih z neko formativno študijo usmeri v neki, recimo, da je to
psihoterapija, da je to karkoli že. To logiko bi obrno. In če bi to logiko lahko obrno, pa je ne bom, ker
mislim, da je Slovenija zaplankana tako da teh spreg ne bo znala razvozlat, potem bi se lahko
zaposlovali na zelo širokem področju.“ Oseba A poudari, da bi bilo za vsakega socialnega

pedagoga dobrodošlo, da bi se tekom poklicne poti preizkusil na različnih področjih.
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5.2.3. … socialni pedagogiki kot študijskem programu

Shema 15: Shematski prikaz mnenj intervjuvanih oseba o študijskem programu socialne pedagogike

Študijski program socialne pedagogike se je skozi leta spreminjal. Nekatere intervjuvane
osebe so ga obiskovale takrat, ko še je nosil imenovanje „defektologija, smer motnje vedenja
in osebnost“, in intervjuvani imajo tako o študiju različna mnenja. Velika večina, razen osebe
A, izrazijo precejšnjo zadovoljstvo s študijem. Kot prednosti študijskega programa navajajo
predvsem stvari, ki se nanašajo na odnose med zaposlenimi na oddelku in študenti (oseba D:
„… zlo dobri odnosi… /… /… možnost za izmenjavo stališč do različnih diskurzov, do nekih odnosov,
ki prerastejo tud nek profesionalni nivo in so odnosi, ki so v teh naših profilih zlo, zlo pomembni.“ ,
oseba B: „… odprtost večine profesorjev do naših idej, dilem, preiskušanj…“), na odnose s sošolci
in sodelovanja z njimi (oseba C: „Tisti, ki smo sodeloval pr projektih, smo bli zlo prepleteni,…“
oseba G: „… meli tak kolektivni občutek enga tazga fajn produktivnosti, kreativnosti, kaj se še da,
dejmo še pogledat, kje so še problemi. Se mi zdi, da je kr nekak cela skupina tko skup dihala, no.“), na
velikost oddelka (oseba B: „… mislim tudi, da je svoje dodala relativna majhnost oddelka, kjer lahko
določena znanja lažje osvajaš kot v predavalnici, z npr. 100 slušatelji.“, oseba F: „fajn mi je blo, da
smo bli manjša ekipa. To, da smo se res poznali in povezali kot skupina, no.«, oseba C: „Fajn je blo,
ker smo bli majhen razred.“ ), na vzdušje na oddelku (oseba G: „To, da je bilo tako ustvarjalno
vzdušje na faksu, da je blo tako podporno okolje, vzpodbudno okolje in jaz sem takrat vidla miljon
možnosti no.“), na aktivno delovanje profesorjev in asistentov (oseba D: „Bom rekla, tud v mojem
obdobju zlo aktivni profesorji in tud asistenti.“, oseba C: „… pohvalo pripravljenost profesorjev in
asistentov, da so nam tlko projektov ponudl in bdeli nad tem, da smo mi dobil tlk velik izkušenj. Saj
teorija, teorija kot teorija, ampak tle smo se pa res kalil, in da smo to lahko počeli že takrat je to
super.“), na povezovanje teorije in prakse (oseba I: „Jaz se spomnim na izpitu, pri profesor
Škofleku, da me je vprašal, kaj sem delala skoz leto kot prostovoljec in je pol vprašanje iz izpitu
navezal na to, da sem lahko iz prakse odgovorila.“, oseba D: „… se mi zdi, da je prednost tega študija
je zagotovo to, da ti iz teoretskega vidika spoznavaš osnove, ki jih potem lahko izkusiš v praksi …“)
ter spoznavanje drugih organizacij (oseba F: „Edin mislim, največ je fajn spoznavanje teh kakšnih
organizacij …“, oseba D: „… da so ble tud kake stvari, ki smo jih šli delat iz fakultete in tko.“).

Oseba D k temu doda še širino predmetnika in dinamičnost urnika.
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Kljub vsem tem prednostim so intervjuvane osebe izpostavile tudi nekaj pomanjkljivosti.
Oseba B meni, da je študij premalo povezan z ustanovami, kjer bi se lahko zaposlili socialni
pedagogi oz. da študij premalo vzpodbuja stik z delom socialnega pedagoga. Oseba I meni, da
je študijski program zastavljen preozko in da se preveč usmerja na delo s »problematičnimi«
otroci in mladostniki. Pohvali vpeljavo predmeta socialna politika in menedžment. Prepričana
je, da bi bilo treba študijski program spremeniti („… mam občutek, da se je faks zatakno mejčken.
Treba bi blo mal stvari prevetrit … Mogoče bi blo čas treba prevetrit in stopit v čas s korakom, s tem
sodobnim časom, kjer moreš ne glede na to kaj počneš, moreš bit agilen, se moreš znajt, se moreš znat
tud prodat, tud razmišljat tržno.“).

Intervjuvane osebe so podale tudi nekaj predlogov za izboljšanje študijskega programa. Oseba
B predlaga več vsebin, ki bi se nanašale na področje dela z odvisniki, oseba D predlaga
vključenost marketinških predmetov, oseba E predlaga več vsebin, ki bi se nanašale na
svetovalno delo, osebnostne motnje in področje zakonodaje v Sloveniji. Oseba F predlaga še
več konkretnejših stvari, v smislu povezovanja študentov z različnimi organizacijami, v
katerih bi se lahko zaposlili socialni pedagogi. Osebi C in D izpostavita, da bi bilo dobro, da
bi vsak študent že tekom študija poglobil znanja iz enega izmed teoretskih pristopov (oseba C:
„… vpogled, če ne celo narjeno eno terapevtsko zadevo, zaradi vodenja pogovora,…“ , oseba D:
„Mamo različne pristope, obravnave posameznika po nekih psihodinamskih in takšnih teorijah in mi
smo vse te različne pristope mal potipal, a ne. Recimo, smo malo potipal kognitvno – vedenjsko,
realitetno smo mal potipal, pa smo mal geštalt potipal in tko. Manjkalo mi je to, da bi katerega od teh
pristopov poglobila, ker vsak se verjetno v kakšnem najde. Da bi torej tuki mela možnost tega, da tud
pridobim še neka specifična znanja, a ne. /… / Če je že študij tud tko snovan, da se že tekom študija
lahko ljudje v različne prakse vključujejo, da bi blo potem super, da imajo možnost neka znanja še
poglobit. Sicer saj ga lahko sam, ampak fino je, da ti to tud študij omogoča. /… / Meni vseen manjka
to, da bi se mogoče prov v en pristop usmerla, ga do konca razvila oz. da bi se prov usmerla v, ne
vem, vedenjsko terapijo pa v bistvu to izpilila do konca in se te naučila, no tko. To sem mi zdi, da bi
blo zlo uporabno. Da pač je ta možnost že tekom študija, da se v nekaj usmeriš in da neki potem
dokončaš, zaključiš.“). Oseba B meni, da bi bilo dobro, če bi v program vključili kakšen

komunikacijski trening.
Osebi D in I sta tekom pogovora svoj študijski program primerjale tudi z drugimi in tako
povedale, da je študijski program v primerjavi s študijskim programom psihologije bolj
praktično usmerjen (oseba I), in da gre za več povezovanja teorije in prakse (oseba D) ter da je
v primerjavi s študijskim programom socialnega dela manj usmerjen v pravni vidik (oseba D).
Oseba A v pogovoru ni govorila o prednostih, pomanjkljivostih in ni podala nobenega
predloga za izboljšavo študijskega programa. Izpostavi le, da bi bilo dobro, da bi se na študij
socialne pedagogike lahko vpisali tudi tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki se nanašajo na
šolski uspeh, ampak tudi tisti, ki imajo odlično izhodišče na ravni osebnosti. Govori tudi o
motivu študija, kjer poudari, da je želja pomagati drugim najslabši motiv za študij socialne
pedagogike. Od oddelka za socialno pedagogiko kot ravnatelj vzgojnega zavoda pričakuje, da
mu fakulteta ne bo dala izdelanega produkta in še enkrat poudari velik pomen dodatnih
izobraževanj in izkušenj, ki ti jih da ustanova, v kateri si zaposlen.
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Oseba D in oseba I še vedno ostajata povezani s študijskim programom in študenti, saj na
fakulteti v okviru različnih predmetov predstavita svoje področje dela. Oseba A ostaja z
oddelkom povezana kot ravnatelj vzgojnega zavoda, ki se udeležuje različnih sestankov, ki se
nanašajo na področje izvendružinske vzgoje.
Nekatere osebe so tekom pogovora izpostavile tudi mnenja o drugih temah, ki se mi za
diplomsko nalogo ne zdijo pomembne, zaradi česar jih nisem vključila.

6. Interpretacija rezultatov in sklepne ugotovitve
Ko primerjamo izobraževalne in poklicne poti intervjuvanih oseb, vidimo, da imajo slednje
neke stičnosti. Glede na to, da so bile vse intervjuvane osebe zaposleni socialni pedagogi, je
vsem skupno to, da so povezani s študijem socialne pedagogike. Velika večina intervjuvanih
oseb je obiskovalo univerzitetni program socialne pedagogike. Osebi A in E sta sprva
obiskovale višjo šolo in se šele kasneje, ko je študijski program postal univerzitetni vpisali na
takratno smer defektologija, smer motnje vedenja in osebnosti, ki je počasi prerasla v
študijsko smer socialne pedagogike.
Za ta študijski program so se osebe odločale iz različnih razlogov – volja do dela z ljudmi
(osebe A, C, F in I), volja do dela s skupinami (oseba C in I), navdušenje nad vsebinami študija
in delom, ki bi ga lahko opravljali (oseba B, D, F) ter želja postati vzgojitelj (osebi G in H).
Nekateri so se s socialno pedagogiko seznanili tekom srednješolskega izobraževanja (osebe C,
F, G in I ), oseba D na informativnem dnevu. Velika večina intervjuvanih je bila s študijskim
programom zadovoljna. O pridobljenih znanjih in veščinah, ki so jih pridobili tekom študija,
nekateri težko govorijo. Velika večina jih meni, da so pridobili ogromno znanj, predvsem
znanja o značilnostih skupine, skupinski dinamiki in dela skupino. Poudarijo, da so
pridobljena znanja lahko dobro povezovali tudi s prakso, predvsem z vključenostjo v različne
projekte, ki so se izvajali pod okriljem oddelka ali drugih društev. Spoznavali so različne
populacije uporabnikov, različne oblike dela ter proces izpeljave projekta. Vsi so bili
vključeni v različne oblike prostovoljnega dela, kjer so si pridobili ogromno izkušenj. Osebe
C, G in I povedo, da jim je ravno to omogočilo, da so spoznale veliko ljudi, da so ljudje
spoznali njih in njihov način dela ter da jim je to lajšalo prehod v svet dela. Osebi C in H sta
bila prejemnika kadrovske štipendije, zaradi česar tudi nista imeli težav pri iskanju prve
zaposlitve.
Intervjuvane osebe so način dela v različnih organizacijah spoznavale preko opravljanja
pedagoške prakse in kar nekaj jih je s področjem dela, ki so ga spoznavali skozi pedagoško
prakso, ostalo povezani tudi takrat, ko so se zaposlovali (osebe B, C, D, E, F in H). Osebe A, D,
F in I so pedagoško prakso opravljale v tujini in tako spoznavala socialnopedagoško področje
dela v drugih državah. Osebe D, G in I s tujino ostajajo povezane tudi tekom opravljanja dela.
Oseba A se je vpisala na podiplomski študij socialne pedagogike, vendar ga ni dokončala.
Tudi oseba D se je odločila za podiplomsko obliko študija na Filozofski fakulteti, a ga tako
kot oseba A ni zaključila. O tej stopnji izobraževanja govori tudi oseba H, ki razmišlja, da bi v
prihodnosti končala kakšno obliko podiplomskega dela, saj bi mu to omogočalo delo v
nekaterih organizacijah. Vse osebe so se dodatno izobraževale na različnih izobraževanjih in
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usposabljanjih s področja dela, ki so ga ali ga še vedno opravljajo. Tri osebe (A, H in I) so se
udeleževale izobraževanja iz transakcijske analize in ga končale na različnih stopnjah, oseba
B je opravila specializacijo iz zakonske in družinske terapije.
Osebe so danes zaposlene na različnih področjih socialnopedagoškega delovanja. Nekateri so
zamenjali in spoznali več področij, drugi na istem področju dela vztrajajo že dlje časa. Pet
intervjuvanih oseb (osebe A, B, C, D in E) trenutno dela v javnih organizacijah, dve osebi (F in
G) delata v nevladnih organizaciji in dve osebi (H in I) delujeta kot samostojna podjetnika.
Osebi H in I kot samostojna podjetnika pripravljata izobraževanja za različne uporabnike,
oseba H se bolj usmerja na področje nevladnih organizacij, medtem ko se oseba I trenutno
bolj usmerja na podjetja. Obe osebi sodelujeta kot zunanja sodelavca nevladnih organizacij ter
pripravljata izobraževanja na področju vzgoje in izobraževanja. Oseba I je v preteklosti
pripravljala izobraževanja za učitelje, tako kot oseba A, ki je zaposlena v javni organizaciji, a
ker se je stanje glede financiranja teh izobraževanj spremenilo (oseba I: „Zdaj trenutno je, ko je
ministrstvo zablokiralo vse finance za te stvari, je tako kot sem rekla v drugem plani.“, oseba A: „V
šolah smo lani nehal dobivat dnar za izobraževanja, eden od teh ukrepov špranja, in če šola nima
dnarja, ne more najemat.“), je teh izobraževanj vedno manj. Oseba H, tako kot tudi oseba A,

pripravlja izobraževanja za starše. Osebi I in H tako skozi pogovor pokažeta možnost
delovanja socialnih pedagogov v tržem sektorju ter potrdita, da lahko socialni pedagogi
uspešno delujejo kot samostojni podjetniki.
Intervjuvane osebe, ki so bile ali so še vedno zaposlene v nevladnih organizacijah, so delovale
kot vodje programov (osebe F, G, H in I). V nevladnih organizacijah so opravljale različno
delo: delo z uporabniki (svetovanje, delo s skupino), pisanje projektov in prijavljanje
projektov na razpise, pisanje poročil o izpeljanih projektih, priprava in izpeljava
izobraževanj … Delo v nevladnih organizacijah je zelo raznoliko. Način dela se razlikuje se
tudi v tem, komu so namenjeni programi, ki jih vodijo nevladne organizacije. Opisi dela
potrjujejo, da je socialni pedagog s svojimi znanji lahko pomemben člen nevladne
organizacije.
Osebi A in E sta delovali oz. oseba E še vedno deluje na centru za socialno delo. Obe osebi
sta opisali svoje področje dela na centru, oseba E je podala tudi mnenje o tem, kaj vse bi
lahko počel socialni pedagog na centru za socialno delo. Podani opisi dela in mnenje osebe E
potrjujejo ugotovitve že izpeljanih raziskav o delovanju socialnih pedagogov na centru za
socialno delo (Kukovič, 2011; Globevnik, 2005). Socialni pedagogi na centru za socialno delo
tako delajo z otroki in mladostniki, njihovimi starši, opravljajo preventivno in svetovalno delo
ter vodijo dodatne programe.
Kar nekaj intervjuvanih oseb je svojo poklicno pot pričelo v vzgojnih zavodih po Sloveniji
(oseba A, B, C in G). Osebi C in G sta zaradi takratnega stanja v zavodih službo zamenjali.
Slednje sta storili tudi osebi A in B, le da sta se obe ponovno zaposlili na področju
izvendružinske vzgoje, a v drugem vzgojnem zavodu. Oseba A vodi vzgojni zavod in je
ravnatelj, medtem ko oseba B deluje kot vzgojiteljica v skupini.
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Oseba C opravlja delo šolskega svetovalnega delavca, oseba D je zaposlena na področju dela
z zaporniki. Tudi to sta možni področji delovanja socialnih pedagogov. Oseba D celo
izpostavi, da si želi, da bi se socialni pedagogi več zaposlovali na področju dela z zaporniki.
Intervjuvane osebe so v pogovorih izrazile tudi mnenje o tem, kje vse se lahko socialni
pedagogi zaposlujemo. Velika večina jih pove, da povsod, kjer gre za delo z ljudmi. Njihove
besede potrjujejo shemo 2, ki prikazuje področja delovanja socialnih pedagogov. Menijo, da
bi se socialna pedagogika razvijala v smeri širjenja profila socialni pedagog na druga
področja, na katerih se socialni pedagogi ne pojavljajo pogosto (delo s starostniki, delo na
področju odvisnosti od nedovoljenih drog, zasvojenosti, delo v kadrovskih službah, delo s
timi v podjetjih …).
Intervjuvane osebe so v pogovorih govorile tudi o kompetencah, ki jih po njihovem mnenju
potrebujejo za opravljanje dela. Na podlagi mnenj intervjuvanih oseb sklepam, da socialni
pedagogi potrebujemo za uspešno opravljanje dela naslednja znanja oz. kompetence:
- strokovno znanje (znanje, ki se navezuje na področje dela),
- znanja o individualni obliki dela in dela s skupino,
- sposobnosti organiziranja,
- sposobnosti vodenja (timov, pogovorov, projektov),
- sposobnosti timskega dela,
- sposobnosti empatije,
- komunikacijske sposobnosti (veščine prepričevanja, argumentiranja, svetovanja),
- kompetence svetovanja,
- menedžerske kompetence.
Nekatere osebe izpostavijo tudi lastnosti, ki naj bi jih imel socialni pedagog, da bi lahko
opravljal socialnopedagoško delo. Izpostavijo kreativnost, iznajdljivost, fleksibilnost,
tolerantnost in iskrenost.
Težko je govoriti o tem, kakšne kompetence potrebuje socialni pedagog na posameznem
področju dela, saj so osebe povedale le svoja mnenja o tem, kakšne kompetence potrebujejo.
Posamezno področje dela bi bilo treba podrobneje raziskati. To bi bila možnost, da bi dobili
jasnejšo sliko o kompetencah socialnih pedagogov na posameznem področju delovanja in
skupne kompetence socialnih pedagogov.
Nekatere intervjuvane osebe so tekom pogovorov govorile tudi o svojem načinu dela. Iz
pogovorov je razvidno, da se socialni pedagog poslužuje različnih oblik dela, in sicer
individualne oblike dela ter dela s skupino. Prav tako, kot so različne oblike dela, se
razlikujejo tudi uporabniki, s katerimi delajo intervjuvane osebe. Kljub tem razlikam je v
pogovorih izpostavljeno, da kot socialni pedagogi delujejo timsko (oseba D: „Je pa tudi tuki
potrebno neko timsko sodelovanje.“) oz. da pri delu potrebujejo kompetence timskega dela
(oseba B: „… zmožnost delovanja v timu…“ Oseba F: „Sposobnost delat v timu, sposobnost vodit,
vodit nek tim …“). Iz tega je razvidno, da je pomemben koncept socialnopedagoškega dela

timsko delo. Oseba E poudari, da moraš kot strokovnjak spodbujati pri ljudeh tisto dobro in
pozitivno, kar poudarja koncept opolnomočenja („… pa to, da si dejansko en človk, ki mu stoji ob
strani v smislu, da to zdaj vem, da podpiraš tisto kar je pozitivno, dobro, pa ni kaznivo in seveda jasno
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poveš stvari, ki niso prave.“). Pomemben koncept socialnopedagoškega delovanja je koncept
aktivne participacije, ki ga posebej izpostavita oseba H („Zlo delam na tem vključevanju, na
aktivni participaciji in to je tisto, kar men paše. Zlo rad delam z ljudmi, pa da jih mal spodbudim, pa
mal razpihnem tisto žerjavco, pa da vidim, da se je plamenček naredu, pa da grejo pol sami naprej. To
mi je super in to je tista stvar, ki me polni. Pomagat ljudem, da se najdejo, al pa da najdejo neke nove
povezave, neke nove vidike vsega skupaj.“) in oseba I („… pa v bistvu je tko, da so vedno udeleženci
vključeni v sam proces priprave, vedno izobraževanja, ki jih delam, jih delam, delam za njih in jih
sproti vključujem. Med enim in drugim srečanjem jih spodbudim, da povejo, o čem bi radi govorili, kaj
bi želeli slišat in potem to vključim v naslednje srečanje. Tako, da so skoz udeleženci, se zelo trudim,
da so skoz vključeni. Ker se mi zdi, da če bodo vključeni, bodo tudi bolj motivirani.“). Oseba H glede

aktivne participacije poudari, da bi se tudi socialna pedagogika morala razvijati v smeri čim
večjega spodbujanja participacije: „Definitivno je pri men poudarek za socialno pedagogiko
trenutno v tem, kako spodbujat resnično aktivno participacijo, da bodo ljudje resnično lahko sodeloval
v družbi, ker samo na ta način bodo motivirani za živet naprej. Se pravi, kako spodbujati, da bodo
participirali.“ Osebe B, E in H v pogovoru izpostavijo pomen odnosa z uporabniki za
socialnopedagoško delovanje. Oseba E tako pravi: „To pomeni, da nikol ne obsojam. Karkoli je
kdo naredo, ne obsojam. Jaz nisem za to, da obsojam, a ne. Jaz sem za to, da poskušam s tistim
človekom delat, zvedet nekaj o njem, poskušam bit fer, spoštujem vsakega, ki pride. Morem rečt, da
tudi vsi ti mladi ljudje spoštujejo mene. Nikol nisem imela nobenih težav. Jaz sem fer do njih, oni so
fer do mene.“ Oseba B pove: „…predvsem pa se mi zdi ključno znanje o odnosu kot edinem orodju,
ki ga pravzaprav pri svojem delu imam.“ Oseba H pa: „In trajal je neki časa, da sem dojel, da ti
mladi ljudje, ki so tam, niso tam samo zato, da jaz delam svojo nalogo, ampak da se moram tud z njimi
ukvarjat in s tem našim odnosom in tko naprej. Da je čist ok, če z mulci sedim in gledam televizijo, ker
majo tud od tega nekaj.“ Oseba H v pogovoru izpostavi tudi usmerjenost socialnih pedagogov
v razumevanje vplivov okolja na življenje uporabnika kar ponazori tudi s primerom: „Al pa ok,
maš nalogo, pa maš človeka, pa pozabijo na to, da maš pa tega človeka tud v skupini. To je sicer naša
prednost, da se zavedamo, da je človek v interakciji z okoljem, in da je v skupini, in da je treba s celo
skupino delat. Na šolah se to kaže recimo, ko bi socialni pedagog delal s celim razredom, ne sam s tem
posameznikom, k mu ga pošljejo v kabinet, zato da se bo brat naučil. Ni fora v tem, fora je v tem, da je
treba s celim razredom delat zato, da ga bo razred sprejel in da bo razred poskrbel za njegove švoh
točke, da ga bo podrl tam noter.“

Intervjuvane socialne pedagoge pri socialnopedagoškem delovanju torej vodijo koncepti
timskega dela, aktivne participacije uporabnikov, opolnomočenja, usmerjenosti v
razumevanja okolja na življenje uporabnikov ter zavedanje, da je ključnega pomena pri delu
z ljudmi predvsem odnos. Velika večina intervjuvanih oseb skrbi za refleksijo svojega dela,
vključeni so v različne oblike intervizij in supervizij. Evalvacijo dela opravijo s svojimi
uporabniki in naročniki preko različnih oblik poročil. Tudi to je ključno za socialnopedagoško
delovanje.
Osebe so tekom pogovorov izrazile mnenje o študijskem programu socialne pedagogike. Kot
prednosti študijskega programa navajajo dobre odnose med študenti, dobre odnose med
profesorji in študenti, ustvarjalno vzdušje na oddelku, majhnost oddelkov, aktivnost
profesorjev in asistentov ter povezovanje teorije in prakse skozi različne projekte in
spoznavanje organizacij, kjer bi lahko bili socialni pedagogi zaposleni. Poudarijo, da je bil
študij predvsem praktično usmerjen. Predlagajo nekaj izboljšav študijskega programa. Oseba
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A meni, da bi morali omogočiti vpis na to obliko študija tudi tistim, ki ne izpolnjujejo
pogojev, ki se nanašajo na šolski uspeh, a imajo odlično izhodišče na ravni osebnosti. Menijo,
da bi se v vsebine študijskega programa lahko dodalo več vsebin, ki bi se nanašale na
področje dela z odvisniki, projektnega dela (marketinški predmeti), svetovalnega dela in na
področje zakonodaje v Sloveniji. Dve osebi celo predlagata poglobitev enega izmed teoretskih
pristopov tekom študija. Vse to lahko upoštevajo snovalci študijskega programa socialne
pedagogike.
Intervjuvane osebe menijo, da se socialni pedagogi od drugih strokovnjakov razlikujejo v tem,
da v sebi nosijo čut za človeka, da so iznajdljivi, prilagodljivi, tolerantni, praktični in odprti,
da imajo veliko znanj o značilnosti skupin, skupinske dinamike in da imajo sposobnosti
sodelovanja in vodenja timov, kar označijo tudi kot prednosti. A hkrati imajo socialni
pedagogi v primerjavi z drugimi strokovnjaki težavo, ki se nanaša na merljivost uspešnosti
dela. Socialni pedagog namreč nima takojšnje potrditve, da je neko delo opravil dobro, in da
je slednje prineslo uspeh.
Iz povedanega v intervjujih lahko sklepamo, da osebe kot prednosti svoje stroke zaznavajo v
tem, da so v svojem delovanju usmerjeni na posameznika in njihovo interakcijo v okolju in na
posameznikove močne točke. Ena izmed prednosti socialne pedagogike je tudi v usmerjenosti
na aktivno participacijo uporabnikov. Nekateri kot prednost socialne pedagogike navedejo
tudi razpršenost na različna področja delovanja. Slednje sicer oseba E in G označita kot
pomanjkljivost, saj je na tak način nejasno definirano področje delovanja socialnih pedagogov
in ni jasna identiteta socialnih pedagogov. Kot pomanjkljivosti svoje stroke osebe navedejo
še, da je slabo prepoznana v širšem okolju.
Možnosti razvoja socialne pedagogike kot stroke intervjuvane osebe vidijo v boljši promociji
in večji prepoznavnosti stroke in profila socialni pedagog, v iskanji novih področij, kjer bi
lahko delovali socialni pedagogi in v smeri širjenja socialne pedagogike na področja, kjer se
socialni pedagogi sicer pojavljajo, a ne tako pogosto (delo v kadrovskih službah, samostojno
podjetništvo, delo s starostniki, delo z uporabniki nedovoljenih drog). Možnost razvoja je še
naprej v spodbujanju aktivne participacije uporabnikov.
Skozi analizo intervjujev pridemo še do ene ključne ugotovitve, in sicer do ugotovitve, da je
za socialnega pedagoga pomembno (tako kot tudi za vse ostale strokovnjake), da se ves čas
dodatno strokovno izobražujejo, in da skrbijo zase preko refleksije lastnega dela in
psihofizičnih aktivnosti, saj bodo le tako lahko uspešno pomagali drugim.
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IV.

ZAKLJUČNE MISLI

Skozi analizo različnih virov sem v diplomski nalogi spoznavala razvoj socialne pedagogike v
Sloveniji, konceptualne osnove socialnopedagoškega delovanja, področja delovanja socialnih
pedagogov in njihove kompetence ter na osnovi opravljenih intervjujev z zaposlenimi
socialnimi pedagogi prišla do različnih mnenj in ugotovitev, ki jih ne morem posplošiti na vse
socialne pedagoge.
Intervjuvane osebe menijo, da je študijski program socialne pedagogike praktično usmerjen,
da podaja številna znanja, in da ga bogatijo odnosi med predavatelji in študenti na oddelku.
Intervjuvane osebe so se kot študenti vključevali v različne projekte, ki so se izvajali pod
okriljem fakultet ali kakšnega drugega društva ter si pridobivali številne izkušnje kot
prostovoljci. Poudarijo, da je študijski program usmerjen v smer povezovanja teorije in
prakse. Študijski program se je v tem času, ko so osebe že več let zaposlene, spremenil in
zaradi tega ne morem trditi, da veljajo zgoraj opisane lastnosti za današnji študijski program.
Menim, da bi letne evalvacije študijskega programa, ki se izvajajo med študenti, lahko
preoblikovali ter za mnenja o študijskem programu vprašali tudi zaposlene socialne pedagoge,
ki imajo številne izkušnje iz prakse. Tako bi prispevali k večji kvaliteti študijskega programa.
Snovalci študijskega programa lahko upoštevajo predloge, ki so jih podale intervjuvane osebe,
o izboljšavi študijskega programa. Slednjega bi po njihovem mnenju lahko obogatili z
nekaterimi vsebinami ter omogočili vpis tudi tistim, ki imajo odlično izhodišče za študij na
ravni osebnosti, ne izpolnjujejo pa formalnih zahtev.
Skozi diplomsko delo sem spoznala različne možnosti delovanja socialnih pedagogov, njihove
kompetence ter način dela, ki se razlikuje glede področje njihovega dela. Trdim lahko, da
imamo socialni pedagogi ogromno možnosti za svoje delovanje. A kot ugotovijo intervjuvane
osebe, bi morali socialni pedagogiki narediti veliko v smeri večje prepoznavnosti socialne
pedagogike.
Nekatere intervjuvane osebe poudarijo, da je za socialnega pedagoga ključno delo na sebi in
vključevanje v različne oblike izobraževanja. Menim, da je to zelo pomembno spoznanje, saj
socialni pedagog lahko deluje le, če dobro pozna samega sebe, če razrešuje dileme, s katerimi
se srečuje, in če razrešuje lastne težave.
V diplomskem delu sem orisala možna področja delovanja socialnih pedagogov. Menim, da
bi bilo dobro, da bi se v prihodnosti vsako posamezno področje podrobneje raziskalo glede na
način dela, potrebne kompetence, značilnosti uporabnikov… Slednje bi preko različnih objav
v različnih revijah prispevalo k večji prepoznavnosti stroke in delovanja socialnih pedagogov.
Skozi pisanje diplomskega dela sem podrobneje spoznavala socialno pedagogiko v Sloveniji
ter menim, da uspešno dopolnila mozaik naše stroke. Socialne pedagogike.
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