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POVZETEK
V slovenski osnovni šoli potekajo različne šolske reforme, ki z uvajanjem novosti v
zadnjem desetletju motivirajo učitelje k izobraževanju in spreminjanju pedagoških praks
in iskanju dobrih rešitev. Vstop v šolo, torej prvi šolski dan, je pomembna prelomnica v
življenju vsakega in se na njej srečajo otroci in starši kot družina skupaj s šolo in
učitelji.
Na šolah se na različne načine, vendar odgovorno pripravljajo na prvi šolski dan.
Čeprav ni enotne usmeritve in je šolam prepuščena avtonomija glede izvedbe vsebin in
oblik, se šole tega lotevajo na inovativne in predvsem argumentirane, zanimive načine, s
katerimi želijo postaviti temelje dobrega sodelovanja z družino, se pravi tako s starši kot
z otroki, se pravi učenci. Otrokom želijo približati šolo in odkriti v njih različne talente
in sposobnosti.
V svoji raziskavi sem želela pobliže spoznati, v kolikšni meri načrtovan in premišljen
potek prvega šolskega dne vpliva na učence, učitelje, razredno klimo, starše in ne
nazadnje tudi šolo. Zanimalo me je, kako učitelji načrtujejo prvi šolski dan in katere
informacije o bodočih učencih jim koristijo pri načrtovanju prvega šolskega dne.
Zanimalo me je tudi, kje vidijo prednosti tako načrtovanega dne ter njihova spoznanja
umestiti v socialno pedagoški koncept.
Kvalitativno raziskavo sem izvedla s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, s katerim
sem intervjuvala tri učiteljice, ki so zaposlene v osnovni šoli v prvem razredu.
S pomočjo raziskave sem ugotovila, da intervjuvanke vnašajo nove oblike sodelovanja z
otroki in starši, analizirajo prejšnje in iščejo nove ter boljše primere prakse in pri tem
uporabljajo zelo podobne pristope, sorodno razmišljajo. Njihova spoznanja sem
primerjala s socialno pedagoško doktrino.

Ključne besede: učitelj, osnovna šola, družina, starši, delo s starši, vstop v šolo, šolska
klima, razredna klima, zrelost za vstop v šolo
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SUMMURY
In last decade there have been various educational reforms in our country, which tried to
motivate teachers to educate, change learning practices and to find good solutions.
Given that entry to the primary school, and therefore the first school day, is an
important turning point in the life of everyone, a day where parents and children meet as
a family, together with the school and teachers. On different schools they prepare for
first school day in different ways, but always thoroughly and responsibly. Given that
there are no uniform guidelines ultimately the autonomy is left to the schools, which
decide on implementation of content and forms. Schools are using innovative and wellargued, interesting ways, in which they want to lay the foundations of good family
cooperation, both with parents and with children, i.e. students, bring school and children
closer together and to uncover their talents and abilities.

In my research I wanted to get to know the extent to which planned and thoughtful
course of first school day impacts students, teachers, classroom climate, parents and
ultimately the school. I was interested in how teachers plan the first day of school and
which information about prospective students helps them in planning first school day. I
was also wondering where they see benefits in thoroughly planed first school day and to
put their knowledge in the concept of social pedagogy.

I conducted a qualitative study using semi-structured interview, where I interviewed
three teachers who are working in first grade of primary school. Through research I
found that interviewees introduce new forms of cooperation with children and parents,
analyze earlier forms and look for new and better examples of practices but are using
very similar approaches, they think likewise. Then I compared their insights with the
social teaching doctrine.

Keywords: teacher, primary school, family, parents, work with parents, entry to
primary school, school climate, classroom climate, maturity for entry to primary school
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I UVOD
Dobro vprašanje je, kdaj se začnejo otroci ukvarjati s prvim resnim razmišljanjem o
šoli. Mlade nadobudneže kaj kmalu začnemo spraševati: "Kdaj greš pa ti v šolo? Ali
greš to jesen v šolo? Ali sta z mamico že kupila torbico?" S takimi vprašanji okolica
malega otroka nehote spravlja v neprijeten položaj. Otrok, ki ima pri tej starosti še dokaj
slabe časovne predstave, ne more preceniti, ali je dobro, da še nima torbice, ali je to že
slabo in se mu mudi. Nova zakonodaja, ki je uvedla devetletko, jim je skrajšala leto dni
otroštva. Delo in sodelovanje s starši je zelo zahtevna in pomembna naloga osnovne
šole, ki se začne že prvi dan. Je zapleten in večdimenzionalen proces, ki temelji na
obojestranski pripravljenosti za sodelovanje. Šola in starši si v skrbi za otroke
prizadevajo deliti odgovornost, vire moči in kompetentnost.
Za izbor teme me je motivirala moja lastna poklicna in študijska pot. Kot diplomirana
vzgojiteljica delam v prvem razredu. Delo in sodelovanje s starši otrok pa se ne začne
šele prvi šolski dan – ampak že prej, in sicer z načrtovanjem poteka prvega šolskega dne
in vpisom otroka v šolo.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh večjih sklopov, teoretičnega dela in empirične
raziskave obravnavane teme. V teoretičnem delu sem predstavila določene teme, ki so
se mi zdele pomembne za razumevanje nadaljnje raziskave. Teoretični del je torej
sestavljen iz petih vsebinskih sklopov oziroma poglavij.
V prvem poglavju predstavim zakonske okvire vpisa v osnovnošolsko izobraževanje.
V drugem poglavju obravnavam zrelost otrok za vstop v šolo. Predstavim razvojne
značilnosti otrok, področja razvoja, razvojna obdobja in dejavnike razvoja.
V tretjem poglavju teoretičnega dela sem pregledala šolo kot institucijo. Predstavila
sem cilje šolanja in pregledala šolsko kulturo in šolsko klimo, katere del je tudi razredna
klima.
V četrtem poglavju sem se oprla na vlogo in pa seveda tudi na vpliv, ki ga imajo
svetovalni delavci pri vpisu bodočih prvošolcev.
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V petem in hkrati zadnjem poglavju se rdeča nit veže na oblike sodelovanja med starši
in šolo. Pregledala sem dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje med starši in šolo, ter
predstavila starše kot soustvarjalce življenja na šoli.
V empiričnem delu so najprej predstavljeni problem oziroma namen ter cilji raziskave,
sledijo pa raziskovalna vprašanja. S kvalitativno raziskavo želim ugotoviti, v kolikšni
meri načrtovan in premišljen potek prvega šolskega dne vpliva na učence, učitelje,
razredno klimo, starše in ne nazadnje tudi šolo. Zanimalo me je, kako učitelji načrtujejo
prvi šolski dan in katere informacije o bodočih učencih jim koristijo pri načrtovanju
prvega šolskega dne. Zanimalo me je tudi, kje vidijo učitelji prednosti v po svoje
načrtovanih dneh.
V poglavju raziskovalna metodologija opišem metodo zbiranja podatkov, predstavim
sam potek raziskave, kjer opišem celotno pot raziskovanja. Sledi poglavje, kjer so
predstavljeni rezultati raziskave in njihova interpretacija. V zaključku empiričnega dela
so podani še sklepi raziskovanja.
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II TEORETIČNI DEL
1 VPIS V ŠOLO
Starši so dolžni otroka vpisati v osnovno šolo in poskrbeti, da bo zaključil
osnovnošolsko izobraževanje.
Zakon o osnovni šoli v 44. členu določa, da osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred
februarja za naslednje šolsko leto.
Pogoje za vpis izpolnjujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli
obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vendar se lahko otroku začetek šolanja na
predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se
ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
46. člen Zakona o osnovni šoli govori o tem, da lahko starši ob vpisu otroka v osnovno
šolo izrazijo željo za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo ali preložitev
šolanja. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen
za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je
ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.
Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.
Skrb za izobraževanje otrok torej ni skrb države, pač pa skrb, dolžnost in odgovornost
staršev. Država je dolžna le poskrbeti za pogoje, da se skrb staršev lahko uresniči
(Resman 1992 a). Zato imajo starši pravico kaj reči o šoli, o njenem delu, še posebno v
osnovnošolskem izobraževanju.
V devetletni osnovni šoli zasledimo, da je spoznavanje otroka, njegovih posebnosti ob
vstopu v šolo neprimerno manj obsežno in natančno, kot je bila praksa v času osemletne
osnovne šole.
Pred samim spoznavanjem otroka (»zbiranjem podatkov« o otroku) je potrebno vedeti:
 zakaj,
9

 s katerim namenom,
 in kaj namerava pozneje s pridobljenimi podatki svetovalni delavec na šoli
(Kaltenekar, 2008).
Starši se želijo s svetovalnim delavcem pogovoriti o otroku, njegovem razvoju,
delovanju v skupini, njegovih močnih in šibkejših področjih, a Zakon o osnovni šoli
tega ne predvideva. Nujno bi bilo določiti, kako, s kakšnimi instrumenti, kako široko,
kdo in kdaj naj se spet loti ugotavljanja otrokove pripravljenosti za šolo (Kaltenekar,
2008).

2 PRIPRAVLJENOST OTROKA ZA VSTOP V ŠOLO
Odločitvi o uvedbi devetletne osnovne šole je sledil sklep, da priprava na šolo in
preizkus pripravljenosti za vstop v šolo tako nista potrebna, če šola bolj upošteva
razvojne značilnosti otrok in imajo učenci dovolj časa za ponotranjenje izkušenj, znanja,
hkrati pa je zagotovljeno večje upoštevanje individualnih razlik v razvoju otrok. M.
Kovač Šebart (2002) meni, da je to nastanek šole »po meri otroka«.

2.1 PODROČJA RAZVOJA
Na razvoj pa vplivajo tudi širši dejavniki, ki jih je nujno potrebno med seboj povezati in
upoštevati (zgodovinsko, kulturno, socialno ozadje). Govorimo o treh področjih razvoja,
vendar nobeno ne deluje neodvisno od drugega, vsa tri so tesno povezana s socialnimi
dejavniki.
Temeljna področja, na katera se razvojni psihologi usmerjajo, so: biosocialni, kognitivni
(ali spoznavni) in psihosocialni razvoj (Pergar Kuščer, 2004).
Biosocialni razvoj vključuje rast in telesne spremembe, na katere vplivajo zlasti
genetski, prehranski in zdravstveni dejavniki, pa tudi razvoj motoričnih spretnosti, ki so
delno odvisne od spodbud okolja.
Kognitivni ali spoznavni razvoj vključuje spremembe v mentalnih procesih, s katerimi
pridobivamo znanje in preko katerih se zavedamo okolja. Mentalni procesi, ki jih ljudje
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uporabljamo pri mišljenju, odločanju in učenju, so zaznavanje, predstavljanje,
presojanje, spomin in jezik.
O psihosocialnem razvoju govorimo predvsem v povezavi s čustvenim, osebnostnim
in socialnim razvojem.
 Čustveni razvoj vključuje spremembe v doživljanju, izražanju in uravnavanju
čustev.
 Razvoj osebnosti vključuje spremembe, ki se nanašajo na posameznikove enkratne
značilnosti oz. na njegove načine odzivanja na okolje (temperament, osebnost).
 Socialni razvoj vključuje spremembe v komunikaciji, v medosebnih odnosih, v
socialnih spretnostih, socialnem razumevanju in moralnem vedenju.
Navedena temeljna področja razvoja so v vsakdanjem življenju posameznika
medsebojno povezana, ločeno pa jih predstavljamo predvsem zaradi večje preglednosti.
Čeprav so spremembe najbolj očitne v otroštvu, pa se ljudje spreminjamo vse življenje
(Smrtnik Virtulić, 2009).

2.2 RAZVOJNA OBDOBJA
Razvoj na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, ki pripadajo določenim
starostnim skupinam, delimo na različna obdobja. Kljub temu pa razvojnih obdobij ne
moremo »togo« opredeliti le na podlagi posameznikove starosti, saj so vezana predvsem
na kakovostne in količinske spremembe v razvoju, ki pa niso odvisne le od
posameznikove starosti (npr. Papalia, Olds in Feldman, 2003 v Zupančič, 2004).
Smrtnik Virtulić (2009) razlikuje med naslednjimi razvojnimi obdobji:
 prednatalno (od spočetja do rojstva),
 obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let),
 zgodnje otroštvo (od treh do šestih let),
 srednje otroštvo in pozno otroštvo (od šestega leta do 10./12. leta),
 mladostništvo (med 10. in 12. ter 22. in 24. letom),
 zgodnja odraslost (med 22. in 24. ter 40. in 45. letom),
 srednja odraslost (med 40. in 45. ter 65. letom),
 pozna odraslost (od 65. leta do smrti).
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Smrtnik Virtulić (2009) poudarja, da je za učitelja (na razredni stopnji) še posebej
pomembno, da pozna značilnosti razvoja v srednjem in poznem otroštvu. Do zaključka
poznega otroštva je otrokov biosocialni razvoj nekoliko bolj upočasnjen kot v
predhodnem obdobju, otrok pa napreduje v pridobivanju telesne moči in gibalne
spretnosti. Otrokovo mišljenje postaja v srednjem in poznem otroštvu vse bolj logično,
še vedno pa je vezano na konkretno predstavljive stvari, dogodke in pojave.
Egocentrizem, ki se v medosebnih odnosih kaže kot otrokova nezmožnost upoštevanja
zornega kota druge osebe, pri razumevanju predmetnega sveta pa kot zmožnost
upoštevanja ene same značilnosti predmeta in ignoriranje drugih, v obdobju srednjega
in poznega otroštva upade. V tem obdobju vrstniki postanejo bolj pomembni, otroci pa
že oblikujejo trajnejša prijateljstva (pari, trojice) običajno z vrstniki istega spola. Otroci
so že zmožni ustrezno nadzorovati svoja neugodna čustva. Obdobje poznega otroštva je
zaradi pubertetnih (bioloških) sprememb pri dekletih v povprečju dve leti krajše kot pri
fantih.

2.3 DEJAVNIKI RAZVOJA
Za razumevanje poteka in zakonitosti razvoja je potrebno upoštevati vse:
 genetski zapis, ki je osnova za rast in razvoj;
 dejavnike okolja, ki oblikujejo razvoj skozi vsa življenjska obdobja.
Vpliv genetskih in okoljskih dejavnikov se z razvojem spreminja, obe skupini
dejavnikov pa pomembno (so)prispevata k posameznikovemu razvoju (Smrtnik
Virtulić, 2009).
Čeprav se ljudje rodimo z določenimi biološkimi zasnovami (genetskimi dispozicijami)
za razvoj, pa ljudje svojih prirojenih danosti ne bi mogli razviti brez spodbudnega
delovanja okolja. Novejše razvojno psihološke raziskave kažejo, da družina ne
predstavlja »enotnega« okolja, ki je enako za vse sorojence (npr. brate, sestre)
(Zupančič, 2004). Starši se lahko do vsakega od svojih otrok nekoliko drugače vedejo,
kar prispeva k razlikam med sorojenci, ki odraščajo v isti družini. Prav tako lahko
otroci, ki odraščajo v isti družini, iste dogodke zaznavajo in si razlagajo različno, kar še
povečuje razvojne razlike med njimi.
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Posameznikov razvoj poteka v različnih okoliščinah, v splošnem pa razlikujemo med
(Baltes, 1987 v Zupančič, 2004):
- starostno normativnimi vplivi (gre za predvidljive biološke in socialne vplive, ki so
močno povezani s kronološko starostjo posameznikov, zato so za vse posameznike v
določeni starostni skupini) podobni;
- zgodovinsko normativni vplivi (gre za biološke in socialne vplive, povezane z
zgodovinskim obdobjem, v katerem se posamezniki razvijejo – ti vplivi so skupni
ljudem določenih generacij),
- nenormativni vplivi (nenapovedljivi, neobičajni dogodki, ki imajo velik vpliv na
posameznikovo življenje).
V sodobnih družbah so nenormativni vplivi postali bolj pomembni, starostno normativni
pa manj pomembni v razvoju. Ne glede na to pa kronološka starost ostaja tista
referenca, na katero se ljudje sklicujejo pri strukturiranju svojega življenja. Prav tako s
starostjo povezana družbena pričakovanja in norme še vedno obstajajo (Smrtnik
Virtulić, 2009).

3 INSTITUCIONALNOST ŠOLE IN VRTCA
Resman (1992 a) poudarja, da otrok z vključitvijo v šolo in šolski sistem ne postane
šolski otrok. Družina se ne odpoveduje odgovornosti za svojega otroka. Šola je le
inštitucija, v katero se otrok vsak dan skozi več let vključuje. Njegovo izhodišče je še
vedno družina, dom. Osnovno skrb, pravico in odgovornost za vzgojo otroka imajo še
vedno starši, starši so le "uporabniki uslug", ki jih ponujajo družbene inštitucije.
Odločilne kurikularne spremembe v naših vrtcih in šolah:
 Zahteva po demokratizaciji celotne družbe in s tem tudi po demokratizaciji šolstva
(vzgojnih sistemov).
 Novi koncepti postavljajo v središče OTROKOVE PRAVICE /zaščititi
individualnost in zasebnost/ – v nasprotju s prejšnjim prekomernim poudarjanjem
»kolektiva« in ideološkega gesla »za vse enako«.
 Postavi se vprašanje: katere vednosti, znanost in študije pridejo v poštev in kako
odstraniti ovire; tu mislimo predvsem na prikriti kurikul.
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 Glavne smeri zaželene spremembe:
a) Od prevladujoče skupinske rutine – k pravici do zasebnosti in individualni
avtonomiji
Prej je prevladovala miselnost, da se morajo vsi otroci čim večji del časa vključevati
v dejavnosti vse skupine naenkrat. Zdaj pa se postavlja v ospredje zahteva po
organiziranju različnih dejavnosti, ki se izvajajo hkrati v manjših skupinah, kjer
pride do izraza tudi pravica do zasebnosti.
b) Od pravila »za vse enako« – k pravici do izbire in novemu razumevanju
Prej je prevladoval interes skupine kot celote, izbiranje je pomenilo »razvajenost«.
Zdaj pa prevladuje pravica do (svobodne) izbire, ki je povezana s pravico do igre,
rekreacije in ustvarjalnega izražanja. Pravica do izbire mora biti vtkana v kontekst
solidarnosti, v katerem se otroci naučijo odgovornosti za odločitve, saj naj bo
individualna izbira vedno podrejena premisleku tega, kako bi lahko vplivala na
druge.
c) Od discipliniranja telesa – k drugačnemu pojmovanju »pravice do zdravja in
varnosti«
Prej je obstajalo bolj togo pojmovanje zdravega okolja z nekaterimi nepotrebnimi
higienskimi predpisi. Zdaj prevladuje bolj sproščeno, družabno, »družinsko«
vzdušje.
d) Od formalne enakosti – k dejanskemu upoštevanju razlik
Prej je obstajala formalna enakost. Zdaj pa prevladuje prizadevanje za enake
možnosti za vse (vključevanje otrok s posebnimi potrebami), se pravi enakost v
različnosti.

3.1 CILJ ŠOLANJA
Cilj šolanja je Pavitra (2002) razdelil na dve vrsti, in sicer kolektiven in individualen.
S kolektivnega vidika se pričakuje, da bo šolanje posameznika oblikovalo v dobrega
državljana, tj. osebo, ki harmonično sobiva z drugimi člani skupnosti, koristi družbi in
zavzeto izpolnjuje državljanske dolžnosti.
Z individualnega vidika pa se od šolanja lahko pričakuje, da bo posamezniku
oblikovalo krepko in zdravo telo, mu pomagalo oblikovati značaj, doseči
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samoobvladovanje ter mu dalo možnost, da odkrije svoje naravne sposobnosti in jih
skladno razvija. Sicer pa poudarja, da je v današnji družbi kolektivni cilj zasenčil
individualnega, zato je treba usklajevati posameznikove potrebe s potrebami družbe.
Temeljni cilj naše osnovne šole je celostni in skladen razvoj vsakega otroka (Zakon o
osnovni šoli). Uresničevanje tega cilja je med drugim odvisno tudi od klime v šoli in
razredu, saj le-ta pomembno vpliva na intelektualni in socialno-emocionalni razvoj
učencev. Ker otroci v šoli preživijo velik del svojega življenja, je pomembno, kaj se jim
tam dogaja, kako jo doživljajo, kako se počutijo v razredu.

3.2 ŠOLSKA KULTURA IN ŠOLSKA KLIMA
Šola je kakovostna, kadar posameznik v njej zadovoljuje svoje psihosocialne in
duhovne potrebe, kadar so učitelji strokovno neodvisni, med sodelavci prevladujejo
prijateljski odnosi, ko so odnosi med učitelji in učenci topli in imajo skupne cilje, kadar
je upoštevan in priznan vsak posameznik … Poleg tega je pomembno, da se visoko ceni
kakovosten proces, kakovostno učenje in znanje, da obstaja soglasje v temeljnih
vrednotah, ciljih itd. Vse to so elementi šolske kulture in šolske klime (Bezić, 1996).

Organizacijska kultura in klima sta dva sicer sorodna in povezana, a vendar toliko
različna pojava, da se lahko obravnavata vsak posebej (Bečaj, 2000).
Šolsko kulturo definiramo po Bečaju (2001) kot sklop prevladujočih temeljnih
prepričanj in vrednot, s katerimi člani določenega socialnega sistema osmislijo okolje in
svoje ravnanje v njem. Šolska kultura nam pove, kako je treba razumeti dogajanje v
šolskem prostoru in kako se je primerno nanj odzivati. Z njo je določen smisel učenja in
poučevanja, a tudi glavne vrednote, cilji in ideali, ki vodijo učitelje pri njihovem delu.
Določeno šolsko kulturo prepoznamo iz načina medsebojne komunikacije med kolegi,
kaže se v specifičnih normah, ritualih, navadah, žargonu oziroma različnih
vsakodnevnih značilnih ravnanjih večine udeležencev, tako učencev, učiteljev, vodstva
kot tudi staršev in drugih delavcev šole. Med šolami lahko po svoji kulturi obstajajo
pomembne razlike, kar pomeni, da se na iste dogodke odzivajo drugače. Tudi če imajo
različne šole enake pogoje, se lahko razvije drugačna filozofija vzgojno15

izobraževalnega dela, z različnimi prepričanji in poudarki. Na vse to ima velik vpliv
konkreten učiteljski kolektiv, še posebej vodstvo šole (Bečaj 2000).
Bečaj (2001) pravi, da je nesmiselno pričakovati, da lahko šolsko kulturo najprej
oblikujemo na ravni celotne šole, nato se bo pa samodejno prenesla še v posamezne
razrede. Nasprotno, najprej se mora zaželena kultura oblikovati v dovolj velikem številu
razredov, potem se bo pa prenesla na celotno šolo. Seveda mora biti za kaj takega
dovolj naklonjenosti in podpore.
Ena izmed klasifikacij šolske kulture je Hargreavesova (Prosser 1999, v Bečaj 2001), ki
štiri glavne tipe razvrsti po dveh temeljnih dimenzijah, in sicer prvo predstavlja stopnja
storilnostne naravnanosti in količine nadzora, drugo pa kakovost socialne povezanosti
oziroma medosebnih odnosov. Najpomembnejša tipa šolske kulture sta »tradicionalna
kultura«, za katero so značilna visoka pričakovanja, poudarjena disciplina in delavnost
in kjer je vse podrejeno storilnosti, gonilo je učitelj s svojo avtoriteto, ter »kultura
dobrih medosebnih odnosov«. Ta v ospredje postavlja skrb za posameznike in dobre
medosebne odnose, vendar se dobremu učnemu učinku ne odpoveduje. Cenijo in
upoštevajo se individualnost, medsebojno spoštovanje, skrb in zaupanje. Ta kultura
zagotavlja visoko varnost in omogoča oblikovanje umirjenega ter sproščenega ozračja,
kar jo loči od tradicionalne kulture. Šolska kakovost je tesno povezana z vprašanjem
šolske kulture. Doseganje ciljev, kakršni so tudi v naši kurikularni prenovi, je povezano
s tipom šolske kulture, ki ustreza Hargreavesovi »kulturi dobrih medosebnih odnosov«
(Bečaj, 2001).
Lundenberg (1985 v Bezić 1996) ugotavlja, da lahko šolsko kulturo analiziramo
najmanj s štirih vidikov:
 z vidika vedenja ljudi (opazovanje dejstev): značilno vedenje, rituali;
 z vidika temeljnih nazorov oziroma pogledov na to, kaj je sprejemljivo in kaj ne;
 z vidika temeljnih vrednot: katere vrednote so prednostne, kaj se najbolj ceni;
 z vidika predsodkov oziroma prepričanj učencev in učiteljev.
Delovno okolje je za vse posameznike pomembno, saj če je delovno vzdušje primerno,
bo tudi delovna uspešnost večja. Organizacija šole vpliva na motivacijo učiteljev in
učencev, ki pa je v veliki meri odvisna od ciljev in načina njihovega doseganja.
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Maehr in Braskamp (1986 v Zabukovec 1997) navajata štiri različne dejavnike šolske
kulture:
 struktura ciljev za učitelje, učence in osebje šole; gre za to, ali so cilji zasnovani
individualno, tekmovalno ali sodelovalno;
 vloge in odnosi moči: nanašajo se predvsem na vlogo posameznika pri lastnem
vedenju; ali ga vodijo sami ali nanj vplivajo drugi;
 evalvacija in sistem povratne informacije: gre za odnos med samoevalvacijo in
zunanjim ocenjevanjem;
 identitetni simboli: izražajo uspešnost šole.
Šolska kultura in klima sta še dokaj nejasna koncepta, ker nista dovolj teoretično
obdelana (Bečaj 2000). Bistvena razlika med njima je v tem, da je klima osredotočena
predvsem na posameznika in na njegove temeljne potrebe, percepcijo ali osebne
vrednote (Sergiovanni, Starratt 1993, James, James, Ashe 1990 v Bečaj 2000), kultura
pa na skupino oziroma socialni sistem – splošno razširjena prepričanja, socialne ali
sistemske vrednote itd. Kultura je lastnost kolektiva (Reichers, Schneider 1990 v Bečaj
2000).
Skupno obema pojavoma pa je to, da osmišljata okolje, sta temelja za določanje
primernosti ravnanj, sta naučena in da gre za večdimenzionalna konstrukta (Reichers,
Schneider 1990 v Bečaj 2000).
Bečaj (1996) klimo v socialnih sistemih opredeli kot »počutje, razpoloženje ali ozračje
v socialnem sistemu, kot odraz tega, kako posamezniki percipirajo svoje okolje in
dogajanje v njem«. Vsak posameznik zaradi osnovnih motivacijskih dejavnikov
(varnost, potreba po strukturi okolja …) trajno in spontano spremlja in nato presoja
svoje okolje in vse, kar se dogaja v njem. Dobra ali slaba klima pomenita skladnost ali
neskladnost med posameznikovo oceno stanja in njegovimi pričakovanji ter potrebami.
»Šolska klima vključuje širok spekter odnosov med vodstvom šole, učitelji, učenci in
vsemi ostalimi zaposlenimi na šoli« (Zabukovec 1993). Gre za odnose do šole na
splošno, odnose med osebjem, spodbujanje strokovnega razvoja učiteljev, oblikovanje
in izvajanje odločitev, oblikovanje in izvajanje programa in pomembnost posameznih
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smotrov pri oblikovanju programa šole, podporo učencem, profesionalni interes,
svobodo pri odločanju oziroma ustvarjalnost, pritisk na delovnem mestu itd. Fisher in
Fraser (1992 v Zabukovec 1993) pa pravita, da je šolsko okolje ali šolska klima splet
dejavnikov, ki dajo šoli svojo kulturo, edinstven način delovanja. Je torej tisti dejavnik,
po katerem se šole med seboj razlikujejo.
Jauševič (1998 v Adlešič 2002) govori o diferenciranosti klime, in sicer o razredni
klimi, splošni klimi v šoli, klimi v zbornici, v vodstvu šole. Šolsko klimo opredeli kot
posledico interaktivnega delovanja različnih notranjih in zunanjih dejavnikov.
Upoštevati je treba različna razvojno psihološka obdobja med šolanjem s svojimi
kognitivnimi, emocionalnimi, vedenjskimi in socialnimi značilnostmi. Šolska klima
zajema odnose med učiteljem in drugimi učitelji, učenci, administrativnim osebjem ter
vodstvom šole, nanjo vplivajo formalna in neformalna organizacija ter osebnosti
udeležencev in vodenja šole.
Šolska klima se torej ugotavlja na ravni šole, in čeprav v različnih definicijah, vsi
avtorji pravijo, da gre za medsebojne odnose vseh udeležencev šole in šolskega sistema
ter da je stabilen pojav.
Na ravni razreda pa se ugotavlja razredna klima, ki raziskuje medsebojne odnose med
učenci in učiteljem.

3.3 RAZREDNA KLIMA
Poleg pojma razredna klima se v literaturi pojavljajo še sopomenke, kot so razredno
okolje, razredni ambient, razredni ton ali razredna atmosfera. Na šoli se pojavljata dva
različna nivoja klime, in sicer nivo šolske klime in nivo razredne klime. Oba nivoja sta
razmeroma neodvisna v samem preučevanju, čeprav sta logično povezana. Vzrok je v
različnih teoretičnih konceptih, ki so jih uporabljali različni avtorji. Preučevanje šolske
klime je bilo teoretično in metodološko bolj povezano z organizacijsko klimo v
podjetjih. Različni inštrumenti s to teoretično podlago so se pojavljali tudi v šolah,
vendar pogosteje na univerzah. Ta tradicija se je le prekinila, tako da smo dobili
psihološke inštrumente, ki izhajajo iz iste teorije (Zabukovec 1993).
Razredna klima je ožji pojem kot šolska klima, saj zajema le procese v razredu.
Vključuje odnose med posamezniki v razredu, upošteva njihov osebnostni razvoj, poleg
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tega pa vključuje tudi elemente sistema. Ne gre samo za socialni vidik dogajanja v
razredu, za odnose med posamezniki, ampak upošteva tudi element storilnosti
(delovanje posameznika na spoznavnem nivoju), zato pojma razredna klima ne moremo
enačiti s pojmom socialna klima, ki je v tem primeru ožji pojem. Pri pojmovanju
razredne klime mislimo na prepletanje različnih vidikov delovanja posameznikov, ki se
jih ne more pojmovati izolirano, ampak je treba upoštevati njihovo interaktivno
delovanje (Zabukovec 1993).
Fraser (1989 v Zabukovec 1998) jo je po Moosovih izhodiščih opredelil kot dogajanje v
razredu, določeno z medosebnimi odnosi, osebnostnim razvojem posameznikov in
sistemskimi značilnostmi. Kategorija odnosa določa naravo in moč medosebnih
odnosov ter medsebojno pomoč in sodelovanje med posamezniki v socialnem okolju.
Gre za socialne odnose, kot so povezanost med posamezniki, napetost v stikih in
podpora učitelja. Osebnostno razvojna kategorija poudarja osnovne usmeritve
osebnostne rasti in lastnega napredovanja, kar se kaže v višini postavljanja ciljev in
težnje po njihovem doseganju (npr. usmerjenost učencev k nalogam, tekmovalnost,
raziskovanje, neodvisno delovanje v razredu). Kategorija sistemskih sprememb pa
vključuje pravila, jasnost pričakovanj, mehanizme nadzora in spremenljivost sistema
(npr. diferenciacija pouka, jasnost pravil, organizacija razreda, sprejemanje različnosti).
Jauševič (1998 v Adlešič 2002) pravi, da klima v razredu in tudi v šoli v nekaterih
situacijah odločilno vpliva na uspešnost učencev. Razredna klima zajema odnose med
učiteljem in učenci ali samo med učenci v razredu. Na razredno klimo vplivajo
družinska klima (socialno ekonomski in socialno kulturni status družine), velikost šole,
velikost oddelkov in pri nivojskem pouku nivo, v katerem se učenec nahaja.

4 VLOGA SVETOVALNIH DELAVCEV V ŠOLI
Nekateri avtorji (prim. Christenson 1995; Esler idr. 2002) predlagajo, naj svetovalni
delavec prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo in domom.
Svetovalni delavec naj bi prevzel vlogo iniciatorja in sodelavca tako z učitelji kot starši
in v teh dveh vlogah v svoje delo pogosteje vpeljeval posvetovanje in koordinacijo kot
obliki svetovalnega dela v vrtcu in šoli.
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Svetovalni delavec v vlogi koordinatorja je pobudnik sprememb socialnega okolja, saj
je za otrokov normalni razvoj treba spreminjati (prilagajati) socialno okolje, tako da bo
le-to bolj naklonjeno otroku. Vloga koordinatorja zato zajema tudi sodelovanje
svetovalnega delavca v timih, projektih, dejavnostih, ki zadevajo izobraževanje
učiteljev, staršev in sodelovanje v projektih med šolo in/ali starši ter zunanjimi
institucijami.

S posvetovanjem in koordinacijo naj bi bil svetovalni delavec oziroma svetovalna
služba prostor zbliževanja med starši in šolo (učitelji in drugimi strokovnimi delavci),
prostor povezovanja, medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči,
podelijo znanje in izkušnje vseh udeleženih. Temelji za ustvarjanje takšnega prostora so
strokovnost svetovalnega delavca, ki mu daje kompetence za ugotavljanje in
oblikovanje učinkovitih načinov za vzpostavljanje komunikacije s starši, izvirnih in
staršem prilagojenih (fleksibilnih) oblik srečevanj, presojanje dinamike odnosov ter
pogojev (značilnosti) za ustvarjanje medsebojnega zaupanja. Na tem mestu bomo
podrobneje opredelili sodelovalni oziroma partnerski odnos, ki naj bi se razvil med
svetovalnim delavcem, starši in učitelji.
Oblikovanje zaupljivega partnerskega odnosa svetovalnega delavca s starši in učitelji ter
med njimi bo odvisno od tega, koliko bo svetovalnemu delavcu v te odnose uspelo
vnesti empatično razumevanje, medsebojno sprejemanje in kongruentnost oziroma
pristnost (Rogers 1957).
 Tu se poudarja predvsem kognitivna dimenzija empatije, pri kateri gre za
sposobnost menjave perspektiv, to pomeni začasno zamenjavo mentalnih presoj,
sodb, tako da posameznik začasno opusti svoje mnenje in prevzame mnenje
drugega.
K tej dimenziji je treba dodati še dve (Ule 2005):
o čustveno dimenzijo, sočutje, ki posamezniku omogoča, da se vživi v
občutke in čustva drugega;
o in etično dimenzijo, skrb za dobro drugega; poleg vživljanja v misli in
čustva drugega ima empatija tudi dinamično, akcijsko dimenzijo, ki
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spodbuja posameznika, da prevzame odgovornost za dobro počutje
drugega.
 Druga lastnost oziroma pogoj je brezpogojno pozitivno sprejemanje, ki pomeni
sprejemanje in spoštovanje posameznika takšnega, kot je, ne glede na to, kaj je/bo
povedal ali kaj je/bo storil, ne glede na njegovo ravnanje ali njegova čustva. Pomeni
sprejeti človekovo individualnost, sprejeti človeka z vsemi njegovimi pozitivnimi in
negativnimi lastnostmi, ravnanji in čustvi, kot nepopolnega, kot edinstvenega,
vrednega in cenjenega človeka.
 Tretja lastnost, kongruentnost oziroma pristnost označuje svetovalnega delavca, ki
je pristen sam v sebi, je odprt, jasen, »brez fasade«, spontan, avtentičen, se zaveda
svojih čustev, ki jih je treba včasih deliti s sogovornikom, četudi so morda
negativna. Kongruenten posameznik svobodno občuti in doživlja vse, kar se pojavlja
v odnosu. Se ne pretvarja, v odnos z drugim vstopa kot njemu enak, z njim se
poveže in ta vez presega profesionalni okvir dela oziroma odnosa. To pomeni, da se
je svetovalni delavec na sogovornika pripravljen odzvati kot človek na človeka, saj
ni le profesionalec, je tudi oseba z lastnimi mislimi, občutki in vedenji.
Seveda morajo biti tudi sogovorniki svetovalnega delavca, v našem primeru starši in
učitelji, sposobni empatije in morajo sprejemati ter spoštovati svetovalnega delavca in
odnos med njima. Vsak svetovalec si namreč želi, da bi ga drugi sprejeli kot
usposobljenega, da bi bili v odnosu z njim iskreni in pristni. S takšnimi sogovorniki bo
svetovalni delavec lahko vzpostavil stik, odnos in pri delu z njimi dosegel zastavljene
cilje.

S partnerskim odnosom, ki bo vseboval prej opisane elemente, bo svetovalni delavec
motiviral starše in tudi učitelje k medsebojnemu sodelovanju. K večji motivaciji staršev
in učiteljev za sodelovanje pa lahko spodbuja tudi z informiranjem staršev o pozitivnih
učinkih medsebojnega sodelovanja, z rednim izmenjavanjem informacij predvsem o
otrokovem razvoju in napredovanju v šoli in doma, pa tudi o delu šole nasploh, s
skupnim izobraževanjem učiteljev in staršev, z združevanjem le-teh v skupnih akcijah,
kar omogoča medsebojno spoznavanje in učenje en od drugega ter pridobivanje
(pozitivnih) izkušenj.
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Ustvariti zaupljiv odnos in sodelovanje s starši pa ni (vedno) lahko početje, saj je
odvisno od številnih že naštetih dejavnikov in njihove medsebojne interakcije.
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5 ŠOLA IN STARŠI
Sodelovanje z domom oziroma s starši je pomembna naloga šole, vrtca in tudi
svetovalnih delavcev. Učinkovitost šole, učitelja, vrtca, vzgojitelja, svetovalnega
delavca in razvoj ter uspeh otroka (učenca) so odvisni od sodelovanja in odnosa med
šolo, vrtcem in domom oziroma učitelji, vzgojitelji, svetovalnimi delavci, vodstvom in
starši. Partnerski odnos med šolo in domom, ki ga opredeljuje sodelovanje in skupno
prizadevanje šole (učiteljev in svetovalnih delavcev) in staršev za otrokov razvoj in
učenje. Šola in starši si v skrbi za otroka (učenca, dijaka) prizadevajo deliti
odgovornost, vire moči in kompetentnost. Partnersko sodelovanje je seveda najprej
namenjeno pomoči otrokom, je pa tudi v pomoč učiteljem in staršem, da spreminjajo
oziroma izboljšujejo svoj odnos do otroka (Mrvar, 2008).
Esler idr. (2002) navajajo izhodišča za vzpostavljanje takšnega odnosa:
 Sodelovanje med šolo in domom naj bo usmerjeno k otroku, to pomeni, da se
šola in dom združujeta, usklajujeta in sodelujeta z namenom podpore in spodbujanja
otrokovega učnega, telesnega, socialnega in emocionalno-kognitivnega razvoja. Kot
kažejo raziskave, ima sodelovanje med šolo in domom pozitiven vpliv na razvoj in
uspeh otroka, obenem pa tudi pozitiven vpliv na šolo in družino (starše).
Sodelovanje med šolo in domom naj bo usmerjeno v preventivo, v »tukaj in zdaj«
ter prihodnost, v skupne cilje, naloge in rešitve. Zadevalo naj bi širše delo in
življenje otroka v šoli/doma in naj ne bi bilo omejeno na primere, ko se pri otroku
pojavijo kakršne koli težave. Pri tem je temeljnega pomena, da na eni strani starši
upoštevajo strokovno avtonomijo šole, na drugi strani pa mora šola spoštovati in
dosledno upoštevati pravico staršev do zasebnosti.
 Sodelovanje med šolo in domom temelji na deljeni odgovornosti za razvoj in
socializacijo otroka; tako šola kot dom sta pomembna dejavnika v socializaciji
otroka; tako šola kot starši se morajo zavedati svoje vloge pri razvoju in uspehu
otroka v šoli.
 Sodelovanje med šolo in domom naj bi vključevalo raznolike, fleksibilne in
inovativne oblike medsebojnega sodelovanja. Pomembno je, da raziščemo, ali so
oblike oziroma načini sodelovanja, ki na šoli obstajajo, primerni za vse starše, ali si
morda starši želijo drugačnih oblik sodelovanja. Cilj je doseči dogovor o tem, kaj si
na eni strani želijo starši in kaj na drugi strani lahko ponudi šola.
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 V sodelovanju med šolo in domom naj bi bil poudarek na kakovosti stikov in
odnosov, dvosmerni komunikaciji ter na rednem, sprotnem povezovanju šole in
doma (prim. Gonzalez-DeHass idr. 2005; Graham-Clay 2005); vzpostaviti je treba
osebni stik, zaupanje in oblikovati sodelovalni odnos z vsemi starši. Pri sodelovanju
ne gre le za »število dejavnosti na šoli«, »načrt sodelovanja« ipd., pač pa gre za
odnos oziroma držo do sodelovanja s starši. Šola lahko odpre vrata vsem staršem,
preveri njihove želje, potrebe za sodelovanje in jih sprejme kot usposobljene
sogovornike ter sodelavce pri otrokovem delu in napredku v šoli. Vse to pa zahteva
čas, trud, spretnega vodjo in koordinatorja.

5.1 DEJAVNIKI VZPOSTAVLJANJA STIKOV IN VZDRŽEVANJA ODNOSOV
MED DOMOM IN ŠOLO
Na vzpostavljanje stika s starši, na razvoj in vzdrževanje odnosa ter sodelovanja med
šolo in domom vpliva vrsta dejavnikov.
Eccles in Harold (1996) na podlagi izčrpnega pregleda raziskav o sodelovanju med šolo
in domom navajata naslednje:
 Značilnosti, odnos in drža staršev oziroma družine do šole; med značilnosti
staršev oziroma družine avtorja uvrščata spol, starost, izobrazbo, kulturni izvor,
število otrok, družinski status, zaposlitveni status, socialno-ekonomski status,
psihološko podporo v družini; med odnos in držo staršev oziroma družine uvrščata
vrednote, starševsko vlogo, zadovoljstvo s samim seboj, odnos do šole, do lastnega
šolanja, pričakovanja do otrokovega šolanja in uspeha, zaznavanje otrokovih
sposobnosti in interesov, odnos do otrokovih spretnosti, odnos z otrokom, vzgojni
cilji.
 Značilnosti otroka, kamor spadajo spol, starost, kulturni izvor, spretnosti, interesi,
pretekle izkušnje, temperament otoka.
 Značilnosti, odnos in drža šolskega osebja; med značilnosti šolskega osebja
avtorja uvrščata spol, starost, kulturni izvor, socialno-ekonomski status, leta
delovnih izkušenj; med odnos in držo šolskega osebja pa uvrščata vrednote,
starševsko vlogo, stereotipe, zadovoljstvo s samim seboj, cilji, ki si jih postavi za
učence, odnos do učencev in znanje ter spretnosti s področja sodelovanja s starši.
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 Značilnosti šole, med katere uvrščata vrsto in stopnjo šole, velikost šole, socialnoekonomski status šole, klimo v šoli in odnos do sodelovanja s starši.
 Značilnosti širše okolice, pri čemer gre za možnosti sodelovanja z drugimi
institucijami v okolju šole in doma, podporo v drugih institucijah, varnost in
spodbudnost okolice, v kateri je šola in v kateri otrok živi.
 K tem dejavnikom Epstein (1996) dodaja še čas, ki je na voljo za sodelovanje tako
s strani šole kot s strani staršev; pomanjkanje časa negativno vpliva na odnos in
medsebojno sodelovanje.

Kot vidimo, gre za vrsto subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki pa lahko
sodelovanje ter partnerski odnos med šolo in domom spodbujajo ali pa zavirajo.
Sodelovanje bo tem bolj uspešno, čim bolj bodo učitelji, svetovalni delavci in starši
poznali ter razumeli značilnosti (posebnosti) drug drugega in odnos ter držo do
medsebojnega sodelovanja. Pri tem so pomembna tudi pričakovanja, ki jih imajo šola
(učitelji in drugi strokovni delavci) in starši eden do drugega. Pričakovanja šole in
staršev o sodelovanju so tista, ki vplivajo na motivacijo za sodelovanje, ki usmerjajo
sodelovanje in hkrati vplivajo na učinkovitost le-tega. Ta pričakovanja se lahko
medsebojno ujemajo, velikokrat pa so tudi različna in močno mimobežna (Resman
1992). Kolikor manj je soglasja med pričakovanji šole in staršev, toliko večja je
nevarnost neuspeha v medsebojnem sodelovanju in toliko bolj verjetno je
nezadovoljstvo ter razočaranje obojih.

5.2 STARŠI KOT SOUSTVARJALCI ŽIVLJENJA V ŠOLI
Spoštovanje drugačnosti, zagotavljanje možnosti izbire, spoštovanje družine in njenih
vrednot, upoštevanje nasprotujočih si interesov je možno le, če zmoremo vzpostaviti in
varovati odprt prostor za pogovor. Temeljna odgovornost učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v šoli je, da vzpostavljajo in vzdržujejo takšne odnose, ki omogočajo način
komuniciranja, kjer lahko vsakdo od udeležencev vedno znova obnovi dvogovor, ga
varuje in sodeluje. V ta proces je vključen tudi otrok, zato je potrebno »podpiranje
udeleženosti otroka« (Čačinonovič Vogrinčič 2004). Sodelovanje v smislu soustvarjanja
dobrih rešitev, pogovorov, ob upoštevanju otroka, lahko ustvari pogoje za kakovosten
vzgojni proces. Naloga strokovnih delavcev v vrtcu je, da prepoznajo vlogo staršev in
otrok v procesu, da se zavedajo, kaj lahko kdo doprinese in kje lahko pustimo odprt
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prostor za pobude drugih. V dvogovoru gre za soraziskovanje, za skupno definiranje
problema, iskanje rešitev, soustvarjanje dobrih izidov, to so pogovori, iz katerih
pridemo drugačni, kot smo vanje vstopili (Čačinonovič Vogrinčič 2004).

Premik k soodgovornosti in soustvarjanju dobro opisujeta dva koncepta, vzeta po Lynn
Hoffman in po Denisu Saleebeyu, ki sta poznana tudi v kontekstu socialnega dela. V
knjigi Šola in vrtec skozi ogledalo časa pa ju predstavlja G. Čačinovič Vogrinčič
(2004). To sta:
-

koncept etike udeleženosti in

-

koncept perspektive moči.

V središče je postavljeno delo, ki ga vedno znova moramo opraviti skupaj, v našem
primeru starši in učitelji.

5.2.1 Etika udeleženosti
Strokovni delavci smo zavezani, da sodelujemo in soustvarjamo življenje v vrtcu,
vendar ima lahko to sodelovanje veliko obrazov. Etika udeleženosti nas usmerja, da
znamo prepoznavati edinstvenost drugega, to pa nas vodi v sodelovanje, v katerem nima
nihče končne besede, kjer se razvije pogovor, ki se lahko nadaljuje. V pogovoru smo do
drugega solidarni, vsakemu posamezniku damo občutek vrednosti. Strokovnjak nima
zadnje besede, L. Hoffman (v Čačinovič Vogrinčič 2004) pravi, »da strokovnjak
odstopi od moči, ki mu ne pripada: od moči, ki mu daje posedovanje resnic in rešitev.
Nadomešča ga občutljivo iskanje, raziskovanje, sointerpretiranje«. Strokovnjak ima
torej vlogo soiskalca in sogovornika. V šoli so ti strokovnjaki učitelji in drugi svetovalni
delavci, ki so odgovorni, da vzpostavijo dvogovor in sodelovanje. Tega pa se moramo
še naučiti, kajti dosedanji pogovori so temeljili na iskanju vzroka in resnice. Ko
nastopijo razhajanja v željah, pričakovanjih, je treba izreči vse želje, tako želje otroka
kot želje staršev in vzgojitelja, da se ubesedijo, potem pa odgovor soustvarimo.
Usmerjeni smo na dobre, boljše rešitve, pri tem pa moramo vedeti, kam hočemo.
Pri delu v šoli so dobri tisti načrti, dogovori, ki so raziskovalni, fleksibilni, taki, da je
dovolj časa in prostora za skupno odkrivanje, kaj je dobro, kaj se obnese in kaj lahko
skupaj spreminjamo (Čačinonovič Vogrinčič 2004). S tem, ko ustvarimo možnost za
pogovor, za raziskovanje in soustvarjanje rešitev, ustvarjamo tudi prostor za soočenje
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zelo različnih, včasih nasprotujočih si stališč in zahtev, med njimi so lahko tudi takšne,
ki niso v skladu s strokovnostjo in s šolo kot ustanovo. O vsem se lahko pogovarjamo,
niso pa vse rešitve sprejemljive.
V dvogovoru vsaka beseda šteje, zato jo izrazimo s premislekom. Pogovor naj se
navezuje na sedanjost, pomembno je, kaj se dogaja ta trenutek. Ne vpletamo tistega, kar
je bilo v preteklosti oz. kar bo v prihodnosti. Poslušamo izjave staršev in ne iščemo
druge resnice, pri tem lahko izrazimo sočutje, možnost sodelovanja. Poskušamo
pogledati skozi oči drugega in s tem naredimo prostor drug za drugega. Učitelj lahko v
začetku uporabi znanje za ravnanje in to znanje deli s starši, vendar je diagnoza samo na
začetku, v nadaljnjem procesu pa gre za sodelovanje, za soustvarjanje rešitev.

5.2.2

Perspektiva moči

Kaže se v tem, da v dialogu s starši otrokom pomagaš odkriti, olepšati, raziskati in
izkoristiti njihovo moč in vire, in ko mu pomagaš, da doseže svoje cilje, uresniči svoje
sanje in razbije okove ovir in nesreč (Čačinonovič Vogrinčič 2004). Skupaj raziskujemo
možnosti oz. kaj je uresničljivo, pri tem izbiramo jezik vključevanja, sodelovanja,
možnega. Odnosi med odraslimi in otroki, učitelji, svetovalnimi delavci, starši so lahko
zelo občutljivi in kompleksni in zahtevajo od nas odraslih brezpogojno spoštovanje
otrokove edinstvenosti in konteksta njegovega življenja ter spoštljivo ravnanje z
njegovo resničnostjo. Potreben je prostor za otrokov glas, odprti moramo biti za videnje
njegovih močnih področij ter kako jih otrok sam vidi in kako jih vidijo starši.
Naše delovanje naj bi temeljilo na mobilizaciji njihove moči (talentov, znanja,
sposobnosti, virov) – tako staršev kot otrok – in na podlagi tega bi vzpostavili pomoč,
reševanje problema, soustvarjanje novih rešitev. S tem podpremo njihova lastna
prizadevanja, da dosežejo svoje cilje in vizije (prav tam). Mobilizacija moči staršev
lahko postane pomemben vir informacij, idej, dodatnih dejavnosti oziroma dejavnosti v
skupini.
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5.3 SODELOVANJE MED UČITELJI IN STARŠI
Empatično stališče do staršev vključuje poznavanje staršev in družinskih razmer,
resnični interes za starše, sposobnost empatije oziroma postavljanja v položaj staršev,
občutljivost za razpoloženje in občutke staršev v določenem trenutku in odločenost za
nudenje pomoči staršem, ko jo potrebujejo. Nujno in temeljno za graditev dobrega
odnosa s starši je zaupanje, spoštovanje zasebnosti staršev in družine.
Pri sodelovanju s starši je treba upoštevati nekatera načela tega sodelovanja. Naj
izpostavim samo najbolj ključna (Kalin, 2003):
 medsebojno spoštovanje učiteljev in staršev;
 načrtno prizadevanje za sodelovanje;
 upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev (starši imajo različno stopnjo
izobrazbe, poklic, ki ga opravljajo; imajo svoje skrbi, obveznosti, postavljene cilje;
svoja pričakovanja, probleme, napake, dobre lastnosti; določene izkušnje – tudi v
zvezi s šolo in učitelji, ki jih je nujno upoštevati, če želimo kakovostno
sodelovanje);
 upoštevanje individualnih razlik med starši (različnost sposobnosti, temperamentov,
interesov vpliva na značilnosti sodelovanja; dobro je čim bolje poznati starše;
upoštevati je treba tudi, da so starši do svojih otrok dostikrat nekritični, nerealni, a je
po drugi strani logično, da bodo svojega otroka zagovarjali);
 enotnost delovanja vseh dejavnikov vzgoje otroka: zavedanje, da so v skrbi za
otroka starši in šola (učitelj) partnerji; v tem smislu je treba zastaviti težišče
sodelovanja in temeljnih ciljev tega sodelovanja;
 upoštevanje interesov in potreb staršev, kar pomeni, da učitelji in šola temu
prilagajajo tudi vsebino in oblike dela s starši (vsebino roditeljskih sestankov,
ponudbo sodobnejših oblik komuniciranja ipd.);
 zagotavljanje načela aktivnega vključevanja staršev (z ustrezno pripravo in
organizacijo omogočiti staršem izražanje stališč, aktivno vključevanje in
sodelovanje).
Za uspešno delo s starši in premeščanje raznih ovir, ki nastanejo pri delu s starši, so
nujne pedagoška razgledanost in strokovnost, zavzetost za otrokov ali mladostnikov
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razvoj, osebnostna zrelost učitelja in sposobnost vzpostavljanja pristnih človeških stikov
s starši (Valentinčič, 1981).
Z organizacijskega vidika pa je ključna fleksibilnost v ponujenih oblikah sodelovanja in
iskanje tistih modelov, ki bodo najbolj ustrezali tako učiteljem kot staršem.
5.4 OBLIKE VKLJUČEVANJA STARŠEV
Vključevanje staršev obsega formalne in neformalne načine. Vprašanje je, kako izpeljati
formalne oblike, da bi bile čim manj formalne, da bi upoštevale individualnost potreb in
motivov in preraščale svojo neučinkovitost.
Formalne oblike zelo natančno opredeli vsaka šola: starši imajo pravico izvedeti
informacije o delu in napredovanju njihovega otroka na govorilnih urah in roditeljskih
sestankih. V mnogih situacijah formalne oblike sodelovanja s starši povsem zadoščajo
oziroma bi bile povsem ustrezne, če bi poiskali nekatere možnosti za njihovo
izboljšanje. Smiselno se je vprašati, kako formalne oblike posodobiti oziroma pri
njihovi izvedbi upoštevati potrebe in značilnosti staršev in specifičnosti okolja, v
katerem šola deluje.
Nekateri poudarjajo, da so pri sodelovanju učiteljev in staršev lahko učinkovitejše
neformalne oblike sodelovanja, ker bolj izhajajo iz potreb in interesov učiteljev in
staršev ter tudi bolj povezujejo in delovno združujejo učitelje in starše. Z individualnimi
in manj formaliziranimi oblikami sodelovanja lahko vzpostavimo medsebojno zaupanje
in tudi pri starših razvijamo odgovornost in samozavest pri vključevanju in sodelovanju
s šolo in učitelji. Morda je lahko neformalno srečanje dober uvod v kakovostnejše
sodelovanje v formalnih oblikah srečevanja s starši. Pomembno je, da vsaka šola in vsak
učitelj zase poišče in uvede načine in oblike, ki bodo optimalni za učitelje in starše, in
da se te odločitve oblikujejo na ravni dogovarjanja med učitelji in starši.
Pri načrtovanju oblik in načinov sodelovanja med učitelji in starši je treba:
 opredeliti osnovne cilje in naloge sodelovanja s starši,
 oblikovati oblike in vsebino, načrtovati načine in možnosti uresničitve,
 prilagoditi oblike in načine nalogam in vsebini ter možnostim, ki jih ima učitelj
oziroma šola.
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Pri sodelovanju učitelja in staršev je zelo pomembno pojasniti medsebojna
pričakovanja, povedati drug drugemu, kaj se pričakuje in kaj je kdo pripravljen storiti.
Pogosto se zgodi, da učitelji in starši veliko pričakujejo drug od drugega, a teh
pričakovanj niso nikoli izrazili, se o njih niso nikoli pogovarjali (Kalin, 2001). Hkrati je
treba ohranjati objektivnost in realnost pričakovanj na obeh straneh.
Epsteinova (v Soo-Yin, 2003) našteva šest oblik vključevanja staršev, ki jih sestavljajo
različne dejavnosti, ki spodbujajo partnerstvo med učitelji in starši. Vsaka šola se mora
zavedati specifičnih potreb otrok in družin pri oblikovanju programa vključevanja
staršev, in to glede na okolje, iz katerega izhajajo. Ni namreč enotne formule, ki bi
zagotavljala uspeh in učinkovito sodelovanje med šolo, družino in skupnostjo. V pomoč
so lahko nekatere temeljne usmeritve za šole, lokalno skupnost in državne organe, ki
zagotavljajo pozitivne in stalne programe, ki aktivno vključujejo družine v
izobraževanje njihovih otrok.

5.4.1 OBLIKA: Osnovna odgovornost družin za zagotavljanje vzgoje otroka in
zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb
Starši morajo zagotavljati pozitivno družinsko okolje, ki omogoča učenje in fizični,
intelektualni, socialni in čustveni razvoj ter razvoj spretnosti in oblikovanje vrednot.
Gre za spremljanje otroka skozi leta šolanja in pomoč pri graditvi samozaupanja in
samopodobe. Starši se zelo razlikujejo v svojih izkušnjah starševstva in šola lahko tu
prevzame aktivno vlogo v pomoči staršem pri razumevanju otrokovega razvoja,
seznanjanju z možnostmi spodbujanja razvoja in učenja.
Šola in učitelji potrebujejo družino za informiranje o otroku in družini, njihovi kulturi,
potrebah, interesih, ciljih. Ta oblika vključevanja vsebuje kombinacijo informacij za
starše in informacije od staršev o otroku in družini za učitelje in šolo (Epstein v SooYin, 2003).

5.4.2 OBLIKA: Komuniciranje
Za graditev uspešnega partnerstva med učitelji in starši je temeljno učinkovito
medsebojno komuniciranje. V ta namen je nujna dvosmerna delitev informacij, z
zavestnim prizadevanjem šole in staršev za medsebojno izmenjavo informacij,
doseganje skupnih ciljev in stalno komuniciranje. Zelo težko je dosegati druge ravni in
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oblike vključevanja staršev, če manjka dobra dvosmerna komunikacija med šolo in
družino. Pri tem tipu sodelovanja večkrat otroci sami igrajo pomembno vlogo, vključeni
so namreč kot poštarji, ki prenašajo sporočila iz šole domov in od doma v šolo.
Osnovna odgovornost šole je z dobrim komuniciranjem stalno in učinkovito informirati
starše o šolskem programu in o učenčevem napredovanju. Šola lahko uporablja različne
načine, od pisnih sporočil, obvestil, časopisov do roditeljskih sestankov in uporabe
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (elektronska pošta, šolske spletne
strani, spletni forumi ipd.).

5.4.3 OBLIKA: Prostovoljstvo
Značilna za to obliko sodelovanja je pomoč staršev učiteljem in vodstvu šole pri
izvajanju šolskega programa, zunajšolskih aktivnosti, pomoč otroku pri domačem delu,
vključevanje staršev pri pouku, pomoč pri ekskurzijah in izletih. Prostovoljno
vključevanje se razteza na različnih ravneh njihove aktivne vključenosti – starši so tako
lahko samo poslušalci z minimalno zavezanostjo ali pa sodelujejo pri odločanju z
visoko stopnjo zavezanosti in odgovornosti.
Epsteinova (v Soo-Yin, 2003) poudarja, da bi bilo treba na novo opredeliti
prostovoljstvo staršev in razširiti njegovo pojmovanje na celotno podporo staršev za
doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev šole in učenčevega učenja ne glede na čas ali
prostor. Za šolo to pomeni omogočanje velike mere fleksibilnosti v načinih, času in
prostoru za prostovoljstvo staršev. Starši lahko delujejo v šoli, doma in v lokalni
skupnosti; vključujejo se glede na čas, ki jim najbolj ustreza – od vključevanja k pouku
do prostovoljnega dela ob večerih, vikendih, v prostem času. Seveda je treba ustrezno
povabiti prostovoljce, jih seznaniti s potrebami šole, jih ustrezno pripraviti in jim
omogočiti spremljanje ter poskrbeti za primerno zahvalo in ovrednotenje njihovega
prizadevanja.

5.4.4 OBLIKA: Domače učenje
Eno temeljnih prepričanj je, da so v obdobju predšolskega učenja starši otrokovi prvi in
najpomembnejši učitelji. Starši po svoje vplivajo na to, kaj otroci počnejo doma – od
časa in vrste televizijskih programov, ki jih gledajo, časa, ki ga porabijo za igranje
računalniških iger in druge dejavnosti. Ko otrok vstopi v šolo, starši vsak po svoje
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vplivajo tudi na čas, namenjen učenju in domačim nalogam. Domače učenje ima več
namenov in ne le spodbujanje otrokove učne izkušnje. Spodbuja, podpira in krepi
učenje, ki se je začelo v šoli (Trahan in Lawer-Prince v Soo-Yin, 2003).
Pri domačem delu lahko govorimo o učenju z igro, domačih nalogah in dejavnostih,
ozko vezanih na učni načrt – od učenja matematike do naravoslovja, družboslovja in
jezikov. Starši pomagajo otroku pri načrtovanju ciljev za določeno šolsko leto ali
prihodnost, svetujejo pri izbiri izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti. Za vse te
dejavnosti lahko starši dobijo določene usmeritve in navodila od učiteljev ali pa tudi ne.
Epsteinova (v Soo-Yin, 2003) omenja dve vrsti dejavnosti, ki jih starši razvijajo doma:
splošne spretnosti ali vedenje in specifične spretnosti.
Splošne spretnosti so tiste, ki spodbujajo kritično mišljenje, spretnosti reševanja
problemov, razvijanje jezikovnih zmožnosti, razvoj socialnih in emocionalnih spretnosti
ali razvijanje določenega vedenja.
Specifične spretnosti pa so tiste, ki vključujejo družino in starše v pomoč otroku, da bi
pregledal, dokončal ali dopolnil spretnosti, ki jih je začel z učiteljem v razredu in pri
pouku. Večina staršev pomaga svojim otrokom na podlagi izkušenj iz svojega šolanja in
pridobljenega znanja šolskih predmetov.
Večinoma si starši želijo tudi več informacij o otrokovih domačih nalogah, pravilih
glede teh in pristopov, s katerimi bi lahko pomagali otroku pri učenju. Vprašanje je, ali
imajo starši dovolj znanja za ustrezno pomoč otroku.

5.4.5 OBLIKA: Odločanje
Starši se na različne načine vključujejo tudi v sprejemanje odločitev, ki zadevajo šolo in
izobraževanje njihovih otrok. Po zakonodajnih določilih imajo svoje predstavnike v
svetih staršev in šole. Posebej svet staršev sprejema pomembne odločitve, ki posredno
in neposredno zadevajo življenje in delo otrok in učiteljev na šoli. Starši lahko
pomembno sooblikujejo javno mnenje v skupini staršev; poleg tega lahko nastopajo kot
zagovorniki šole, družine in učencev na različnih ravneh – od lokalne skupnosti do
oblikovanja odločitev na državni ravni. Da bi starši lahko opravljali to vlogo, morajo
skupaj z učitelji identificirati vprašanja in probleme, jih raziskovati, posredovati
informacije o tem drugim, se skupaj pogovarjati o problemih, odkrivati rešitve in
poiskati strategije za rešitve najbolj perečih vprašanj. Pomembno je tudi, da so starši
ustrezno usposobljeni za vlogo zagovornikov: da znajo svoja stališča oblikovati in
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zapisati ter posredovati v medije, drugim članom skupnosti in tistim, ki sprejemajo
zakonodajne odločitve (National PTA v Soo-Yin, 2003).

5.4.6 OBLIKA: Sodelovanje s širšo skupnostjo
Značilnosti sodobne družine v vsej različnosti potreb in zahtev, s katerimi se srečuje,
močno vplivajo tudi na otroke in njihovo uspešnost v šoli. Družine se srečujejo s
številnimi problemi: zagotavljanje ustrezne ekonomske varnosti, vse več enostarševskih
družin, ni več t. i. razširjene družine, ki bi bila v pomoč in podporo, večanje števila
družin v t. i. sendvič generaciji, ki morajo na eni strani skrbeti za svoje otroke, na drugi
strani pa za ostarele starše (Fredriksen-Goldsen in Scharlach, Rockwell idr. v Soo-Yin,
2003).
Kakovost družinskega življenja je v veliki medsebojni povezanosti z otrokovim
razvojem in učenjem. Ko ima družina kot osnovna družbena skupnost težave, bi morala
biti šola tista, ki oblikuje mrežo pomoči in sodelovanja na različnih ravneh v skupnosti
za podporo družini in večji učni uspešnosti otrok. Šola in učitelji bi morali sodelovati s
tistimi člani skupnosti, ki so zainteresirani za izboljševanje kakovosti izobraževanja.
Šola je tista, ki bi morala oblikovati mrežo sodelovanja z različnimi partnerji v lokalni
skupnosti (s podjetniki, verskimi skupnostmi, kulturnimi skupinami, vladnimi in
nevladnimi organizacijami, univerzami in drugimi šolami ipd.) z namenom doseganja
boljše kakovosti vzgoje in izobraževanja in podpore družini in staršem, ko je to še
posebej potrebno.
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III EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA
Kvalitativno raziskovanje bo primerjalno in bo potekalo v obliki intervjuja treh učiteljic,
ki poučujejo v 1. razredu na različnih osnovnih šolah.
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako poteka prvi šolski dan, na katere dejavnike
in vplive so pozorni učitelji, kako poteka priprava učiteljev (šole) na prvi šolski dan,
kdo vse sodeluje in pride v stik z bodočimi prvošolci ter njihovimi starši, kakšna je
potrebna "zrelost" za vstop v šolo ter kakšna je vloga tima, ki to "zrelost" ocenjuje.
Namen diplomske naloge je tudi ugotoviti morebitne razlike med potekom prvega
šolskega dne ter priprave na le-tega in pokazati na ključne dejavnike, ki so pomembni
za uspešno sodelovanje med otroki, starši in šolo. Sama namreč nisem zasledila nobene
kvalitativne raziskave, ki bi zajela omenjeno področje.
Pričakujem, da se na šolah na različen način, vendar odgovorno pripravljajo na prvi
šolski dan. Glede na to, da ni enotne usmeritve in je šolam prepuščena avtonomija glede
izvedbe, pričakujem različne, inovativne in predvsem argumentirane, zanimive priprave
in izvedbe prvega šolskega dne ter ta spoznanja umestiti v socialno pedagoški koncept.
Pričakujem, da se učiteljice zavedajo pomena in prvega vtisa, ki ga naredi prvi šolski
dan na učence in njihove starše. Njihova spoznanja in ugotovitve bom primerjala s
socialno pedagoško doktrino.
Kvalitativno raziskavo sem izvedla s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, s katerim
sem intervjuvala tri učiteljice, ki so zaposlene v osnovni šoli v prvem razredu.
S pomočjo raziskave sem ugotovila, da intervjuvanke vnašajo nove oblike sodelovanja z
družino, analizirajo prejšnje in iščejo nove ter boljše primere prakse in pri tem
uporabljajo zelo podobne pristope, sorodno razmišljajo.
Spoznala sem tudi, da intervjuvanke vnašajo socialno pedagoško doktrino v svoje delo,
in so vse tri zelo socialno pedagoško naravnane.
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Cilji:
 Ugotoviti, kdo in kako sodeluje pri pripravi in izvedbi prvega šolskega dne.
 Spoznati, katere otrokove značilnosti oz. posebnosti se upošteva pri pripravi in
izvedbi prvega šolskega dne.
 Izvedeti, kako intervjuvanke (učiteljice) upoštevajo otrokove značilnosti, ovire in
pričakovanja, pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne.


Izvedeti, katere formalne in neformalne oblike dela uporabljajo intervjuvanke
(učiteljice) pri izvedbi prvega šolskega dne.

 Spoznati, kako po mnenju intervjuvank (učiteljic) potek prvega šolskega dne vpliva
na nadaljnje sodelovanje med šolo in starši.
 Spoznati, kako po mnenju intervjuvank (učiteljic) potek prvega šolskega dne vpliva
na razredno klimo.

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R1

Kdo in kako sodeluje pri pripravi in izvedbi prvega šolskega dne?

R2

Katere otrokove značilnosti oz. specifičnosti se upošteva pri pripravi in izvedbi
prvega šolskega dne?

R3

Na kakšen način intervjuvanke (učiteljice) upoštevajo otrokove značilnosti, ovire
in pričakovanja, pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne?

R4

Katerih formalnih in neformalnih oblik dela se poslužujejo intervjuvanke
(učiteljice) pri izvedbi prvega šolskega dne?

R5

Kako po mnenju intervjuvank (učiteljic) potek prvega šolskega dne vpliva na
nadaljnje sodelovanje med šolo in starši?

R6

Kako po mnenju intervjuvank (učiteljic) potek prvega šolskega dne vpliva na
razredno klimo?
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3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.1 OPIS VZORCA RAZISKOVANIH OSEB
Kvalitativno raziskovanje bo primerjalno in bo potekalo v obliki intervjuvanja treh
učiteljic 1. razreda, ene iz mestne osnovne šole (center Ljubljane), drugo iz primestne
osnovne šole (okolica Ljubljane) in tretje iz manjšega mesta (Laško).

3.2 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA
Osnovo kvalitativnega raziskovanja bodo sestavljali intervju, ostalo izkustveno gradivo,
zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi. Podatki bodo zbrani s
pomočjo intervjuja, ki obsega 10 vprašanj in podvprašanja, ki bodo potrebna ob
osnovnih vprašanjih. (Priloga). Ta vprašanja bom postavila trem učiteljicam 1.
razredov, dodatna podvprašanja pa se bodo razlikovala in bodo odvisna od situacije in
trenutnega pogovora z učiteljico.

3.3

POSTOPEK RAZISKOVANJA

Za zbiranje podatkov bom uporabila tehniko spraševanja. Instrument, ki ga bom
uporabila bo polstrukturiran intervju, da bom lahko s pomočjo okvirnih vprašanj (glej
Prilogo 1) pozneje primerjala odgovore vseh treh intervjuvank. Na podlagi prebrane
literature in mojega zanimanja, sem sestavila raziskovalna vprašanja, na kar sem
oblikovala vprašanja intervjuja. Vprašanja so okvirna, kar pomeni, da jih bom lahko
med pogovorom prilagajala oziroma postavljala podvprašanja. Odzivala se bom na
sogovornice in intervju prilagajala pogovoru.

3.4

POSTOPEK OBDELAVE

Intervjuje bom obdelala z metodo kvalitativne analize podatkov. Gradivo bo analizirano
na beseden način, potem ko ga bom pretipkala in spremenila v elektronsko obliko. Ker
bo kvalitativno raziskovanje primerjalno, bom primerjala zbrane podatke o izvedbi in
pripravi na prvi šolski dan, ki sem jih dobila od učiteljic s treh različnih šol.
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Obdelava podatkov bo potekala po naslednjih korakih:
-

Urejanje gradiva in pretvorba v elektronsko obliko.

-

Izbira relevantnih delov besedila s pomočjo podčrtovanja delov pogovora.

-

Izpis relevantnih delov besedila.

-

Pripisovanje pojmov.

-

Združevanje sorodnih pojmov v kategorije.

-

Krčenje kategorij.

-

Primerjava med šolami.

-

Primerjava z ugotovitvami kvantitativnega dela.

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1 PRIKAZ NAČINA KODIRANJA ZA PRVI INTERVJU
IZJAVE iz prvega intervjuja
KODE 1. REDA
V: Prosila bi, da se predstavite.
"Sem diplomirana vzgojiteljica diplomirana
predšolskih otrok…"
vzgojiteljica
predšolskih otrok
"…že dolgih 22 let."
dvaindvajset let
delovnih izkušenj
"Prvih 10 let sem delala v
širok spekter delovnih
vrtcu, v različnih vrtcih, zadnjih izkušenj v vrtcu in šoli
12 let pa na osnovni šoli v
Ljubljani; ves čas delam kot
druga strokovna delavka v
razredu. V prvem razredu,
vedno."

KODE 2. REDA

"Naša šola je v središču mesta,
obkrožena z kar nekaj
"centrskimi" šolami; vse
veljamo za elitne šole…"

opis šole

elitna šola v središču
mesta

dosežena izobrazba

časovno obdobje njenega
dela
delovne izkušnje

V: Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
"Ko pa sem prišla v šolo, mi je osebna izkušnja
razlogi za odločitev za delo
pa ta starost postala všeč…"
v 1. razredu
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"...ker se mi je zdelo, da z njimi
lahko zelo veliko naredim…"

motiviranost za delo v
1. razredu

posebnosti dela v 1.
razredu

"…ko… se da z njimi še velik
naredit, treba jih je pa še zelo
oblikovat in predvsem vzgajat."

veselje do dela

razlogi za odločitev za delo
v 1. razredu

V: Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in
izvedbi vpisa?
"Pri vpisu pri nas sodeluje
vpis prvošolcev
sestava strokovnega tima
strokovna služba."
za vpis prvošolcev
"Pred vpisom pa imamo vedno
uvodni sestanek za starše, kjer
povabimo vse starše iz okoliša
in po okoliških vrtcih razdelimo
vabilo."

uvodni sestanek

informacije za starše
formalna oblika

"… kako naša šola deluje,
kakšne projekte se gremo,
kakšne posebnosti so na naši
šoli, predstavimo rezultate naše
šole…"

predstavitev šolskih
dosežkov

informacije za starše

"…in potem na osnovi tega se
oni odločajo ali bodo otroka
vpisali k nam ali ne."

razlogi za vpis na šolo

vpis v šolo

V:… kdo pa sodeluje pri pripravi sestanka?
"Vsako leto drugače, odvisno
različna sestava
od ravnateljičine volje."
sodelavcev za uvodni
sestanek s starši
"V letošnjem letu je bila to
sestava sodelavcev za
ravnateljica, psihologinja in jaz uvodni sestanek s starši
kot delavka v prvem razredu…"
"Prejšnja leta smo bile vse
učiteljice (učiteljice in
vzgojiteljice) v prvih
razredih…"

sestava sodelavcev za
uvodni sestanek s starši

sestava tima za uvodni
sestanek s starši
sestava tima za uvodni
sestanek s starši

sestava tima za uvodni
sestanek s starši
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V: Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
"Po pravici povedano, prvi
tradicija šole
šolska klima
šolski dan ni v domeni učiteljic
pač pa v domeni neke tradicije
in ravnateljice…"
"… kjer si ogledajo neko
gledališko predstavo, ki si jo
niti mi ne izberemo…"

tradicija šole

šolska klima

"... pač pa jo izbere, ne vem
kdo, ravnatelj ali pač nekdo."

tradicija šole

šolska klima

"Po tej predstavi pa gremo v
razrede, skupaj s starši in
otroki, se pač predstavimo…"

predstavitev učiteljic

potek prvega šolskega dne

"… pokažemo jim razred…"

predstavitev razreda,
prostorov šole
urejenost razreda

potek prvega šolskega dne

"… V naši domeni je, da je
razred urejen, da vse
poskrbimo, da naslednji dan
lahko pridejo normalno v
šolo…"

potek prvega šolskega dne

V: Povejte kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega
šolskega dne?
"Pred leti se nam je dogajalo,
slabe izkušnje iz
analiza preteklih potekov
da so bili starši zelo
preteklosti
prvega šolskega dne
dominantni in da v tistem
trenutku, ko smo me dobile
otroke, sploh nismo mogle do
otrok, ker so starši imeli toliko
enih vprašanj in vsega…"
"Tako da smo se zdaj, že ene 4
leta zaporedoma, se odločamo,
da imamo pred prvim šolskim
dnem roditeljski sestanek za
starše."

informacije za starše na
uvodnih roditeljskih
sestankih pred vstopom
otrok v šolo

informacije za starše
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"S tem vsa pričakovanja,
njihova vprašanja že prej
premeljemo in predelamo, tako
da je prvi dan res namenjen
samo otrokom."

dobro informirani in
pripravljeni starši

informacije za starše in s
tem njihova priprava na
prvi šolski dan njihovega
otroka

"Seveda, to da smo nasmejane
in pripravljene sprejet otroke je
prvo, kar se pričakuje od nas,
jasno tudi otroci to
pričakujejo…"

pozitivna naravnanost,
sprejemanje otrok in
staršev

dober prvi vtis
odnos do otrok in staršev

"Ko jih dobimo, skušamo …
predstaviti jim naš razred in
naš način komunikacije kot
nekaj zanimivega, prijaznega,
nekaj vabljivega, tko, da si
naslednji dan res želijo pridet v
šolo."

pozitivna naravnanost

dober prvi vtis
odnos do otrok in staršev

"Zdaj kakšne posebne priprave
pa nimamo na to. Seveda tukaj
pomagajo dolgoletne izkušnje
in situacije trenutne rešujemo
sproti in uspešno."

dolgoletne delovne
izkušnje

odnos do otrok in staršev

V: Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
"Ja, s predstavitvijo šole."
predstavitev šole
tradicija šole
"Starši, namreč vsi starši, ki
velika pričakovanja
vpišejo otroka v neko
staršev
"centrsko" šolo, so običajno, al
pa bom rekla velika večina tako
ambiciozni…"

tradicija šole

urejenost šole
uspešnost učiteljev

šolska klima

"Potem so pa verjetno tukaj tud
kakšne druge stvari, mogoče
urejenost šole, mogoče tud
uspešnost učiteljev…"
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"Je pa zelo pomembno, kakšna
je trenutna klima med starši.
Oni si zelo hitro informacije
širijo in eno leto je ena šola
zelo "popularna" pa nihče ne
ve zakaj, eno leto je druga zelo
"popularna", pa nihče ne ve
zakaj, pa čeprav je 200 m
stran."

neformalne informacije
o šoli

šolska klima

"Pri nas se starši odločajo
glede na trenutno stanje, in na
neko vzdušje, ki vlada med
njimi..."

neformalne informacije
o šoli

šolska klima

V: Se lahko spomnite situacije s prvošolcem (konflikta, nerazumevanja,
nesodelovanja, drugačnih pričakovanj …) in kako ste jo reševali?
"S prvošolci običajno ni težav,
nima težav s prvošolci
potek prvega šolskega dne
in tud jaz nisem imela z
nobenim otrokom težave."
V: Vaša razmišljanja o izboljšanju kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo
lahko uresničujemo že prvi šolski dan.
"To, da mamo mi roditeljski
dobro informirani in
informacije za starše in s
sestanek prej se mi zdi, da je
pripravljeni starši
tem njihova priprava na
bila naša najboljša poteza in s
prvi šolski dan njihovega
tem smo se rešili ključnih težav
otroka
na začetku šole, ki smo jih imeli
običajno."
"Vse oblike, ki jih imamo
roditeljski, govorilne ure, al
karkoli… se mi zdi, da so na
dovolj velikem nivoju…"

kakovostno in
strokovno sodelovanje
s starši

sodelovanje s starši

V: Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
"Vse poteka zelo rutinirano,
tradicija šole
šolska klima
vsako leto enako. Ne, da bi
kakšen izstopal."
V: Ali lahko opišete kaj ste po vašem mnenju dosegli s tako načrtovanim in
izvedenim prvim šolskim dnem?
"Sigurno se trudimo, da bi prvi pozitivna izkušnja za
prvi vtis
dan bil nekaj posebnega za
otroke
otroka…"
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"…tak način prispeva k temu,
da naslednji dan otroci pridejo
v šolo več al manj brez težav in
da se veselijo šole."

motivacija otrok za
nadaljnje delo v šoli

prvi vtis

4.1.1 UTEMELJENA TEORIJA ZA PRVI INTERVJU
Intervjuvanka je po poklicu diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima
dvaindvajset let delovne dobe, in sicer deset let v vrtcu ter dvanajst let v šoli, kjer ves
čas dela kot druga strokovna delavka v prvem razredu.
Zaposlena je v eni izmed mestnih "elitnih" osnovnih šol v središču Ljubljane ("Naša
šola je v središču mesta, obkrožena s kar nekaj "centrskimi" šolami; vse veljamo za
elitne šole …"). Šolsko okolje ali šolska klima je splet dejavnikov, ki dajo šoli svojo
kulturo in kot pravita Fisher in Fraser (1992, v Zabukovec 1993) je edinstven način
delovanja. Je torej tisti dejavnik, po katerem se šole med seboj razlikujejo.
Ko je poskusila z delom v 1. razredu, ji je to postalo všeč ("mi je pa ta starost postala
všeč…"), ker nudi tudi motiviranost učitelju ("… z njimi lahko zelo veliko naredim…")
in ker vidi veliko možnosti za delo z otroki ("… se da z njimi še velik naredit, treba jih
je pa še zelo oblikovat in predvsem vzgajat.").
Na šoli intervjuvanke vpis v prvi razred vodi strokovna služba. Posebnost šole je, da
imajo pred vpisom uvodni sestanek, na katerega so vabljeni starši iz šolskega okoliša in
vrtcev v okolici šole ("…, kjer povabimo vse starše iz okoliša in po okoliških vrtcih
razdelimo vabilo."). Na sestanku dobijo informacije o šolskih dosežkih ("… kako naša
šola deluje, kakšne projekte se gremo, kakšne posebnosti so na naši šoli, predstavimo
rezultate naše šole…"), na osnovi katerih se starši odločijo za vpis na njihovo šolo ("…
in potem na osnovi tega se oni odločajo ali bodo otroka vpisali k nam ali ne.").
Šole, ki imajo v svojem šolskem okolišu majhno število otrok, povabijo k vpisu otroke
iz drugih šolskih okolišev. Starši, ki želijo vpisati ali prepisati otroka v osnovno šolo
drugega šolskega okoliša – torej izven okoliša, v katerem otrok stalno ali začasno
prebiva, lahko otroka vpišejo, če ta druga šola s tem soglaša.
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Postopek prepisa v drugo šolo je določen z Uredbo o merilih za oblikovanje javne
mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol. Starši
vpišejo otroka (v 1. razred) v svojem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku
roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.
Vendar vpis na izbrano šolo po željah, potrebah in prizadevanjih staršev v dobro
njihovih otrok ni vedno možen, čeprav ga zakon opredeljuje. Pri nas obstajajo predpisi
institucij (npr. prenapolnjeni oddelki), pa tudi staršev (npr. slab socialni status družine),
ki lahko preprečijo vpis otroka na šolo po željah staršev (Intihar, 2002).
Ravnateljica določi tim za pripravo na uvodni sestanek za starše, ki je vsako leto
drugače sestavljen ("Vsako leto drugače, odvisno od ravnateljičine volje."). Pri pripravi
na sestanek so poleg ravnateljice in svetovalne službe prisotne tudi učiteljice, ki
poučujejo v 1. razredu ("V letošnjem letu je bila to ravnateljica, psihologinja in jaz kot
delavka v prvem razredu ...; Prejšnja leta smo bile vse učiteljice (učiteljice in
vzgojiteljice) v prvih razredih …).
Intiharjeva (2002) obravnava tradicijo in lastne izkušnje staršev kot ovire in prednosti,
ki vplivajo na motivacijo za partnersko sodelovanje med šolo in domom. Glede na to,
da je bila šola še do nedavnega dokaj zaprt sistem, uradna institucija in se je obnašala do
staršev kot do strank, je starše kljub današnji odprti šoli težko prepričati, da so jim dane
drugačne možnosti sodelovanja. Saj se odprta šola staršem odpira s ponudbo različnih
vsebin. Z dobro predstavitvijo staršem omogoča vpogled v življenje in delo na šoli.
Za intervjuvanko je pri načrtovanju prvega šolskega dne pomembno, da se starši in
otroci seznanijo s tradicijo šole ("… prvi šolski dan ni v domeni učiteljic pač pa v
domeni neke tradicije …) spoznajo učiteljice, ki bodo poučevale v prvem razredu ("…
se pač predstavimo …). Skupaj si ogledajo šolo, šolske prostore in učilnico ("…
pokažemo jim razred …"), ki mora biti za dogodek urejena ("… V naši domeni je, da je
razred urejen …"). Resman poudarja (1992 a), da otrok, ko se vključi v šolo in šolski
sistem, ne postane šolski otrok. Družina se ne odpoveduje odgovornosti za svojega
otroka. Šola je le inštitucija, v katero se otrok vsak dan skozi več let vključuje. Njegovo
izhodišče je še vedno družina, dom.
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Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne, zaradi slabih izkušenj s slabo
informiranimi starši iz preteklosti ("da v tistem trenutku, ko smo me dobile otroke, sploh
nismo mogle do otrok, ker so starši imeli toliko enih vprašanj …"), najprej poskrbijo, da
so starši informirani na uvodnih roditeljskih sestankih pred vstopom otrok v šolo.
Tako so starši dobro informirani in pripravljeni na prvi šolski dan njihovega otroka ("…
njihova vprašanja že prej premeljemo in predelamo, tako da je prvi dan res namenjen
samo otrokom."). Za graditev uspešnega partnerstva med učitelji in starši je temeljno
učinkovito medsebojno komuniciranje. Osnovna odgovornost šole je z dobrim
komuniciranjem stalno in učinkovito obveščati starše o šolskem programu in o
učenčevem napredovanju. Šola lahko uporablja različne načine, od pisnih sporočil,
obvestil, časopisov do roditeljskih sestankov in uporabe sodobne informacijskokomunikacijske tehnologije (elektronska pošta, šolske spletne strani, spletni forumi
ipd.).
Seveda pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne upoštevajo, da morajo narediti
dober prvi vtis, s pozitivno naravnanostjo in sprejemanjem otrok in staršev ("… da smo
nasmejane in pripravljene sprejet otroke je prvo …" ); kar jim omogočajo dolgoletne
delovne izkušnje ("… tukaj pomagajo dolgoletne izkušnje in situacije trenutne rešujemo
sproti in uspešno …" ).
Starše pritegnejo k sodelovanju s formalno predstavitvijo šole. Velika večina so to
ambiciozni starši z velikimi pričakovanji ("… vsi starši, ki vpišejo otroka v neko
"centrsko" šolo, so običajno, al pa bom rekla velika večina tako ambiciozni …" ), ki se
odločajo glede na urejenost šole, uspešnost učiteljev ("Potem so pa verjetno tukaj tud
kakšne druge stvari, mogoče urejenost šole, mogoče tud uspešnost učiteljev…") in na
podlagi neformalnih informacij o šoli ("Je pa zelo pomembno, kakšna je trenutna klima
med starši. Oni si zelo hitro informacije širijo in eno leto je ena šola zelo "popularna"
pa nihče ne ve zakaj, eno leto je druga zelo "popularna", pa nihče ne ve zakaj, pa
čeprav je 200 m stran." ). Intiharjeva (2002) kot ovire in prednosti, ki vplivajo na
motivacijo za partnersko sodelovanje med šolo in domom, obravnava tudi preveč
ambiciozne starše, ki se zaradi svojih interesov z lahkoto vključujejo v delo oddelka,
učitelja, šole, kar pa ima lahko posledice za druge starše, pa tudi za učitelje in učence.
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Take skupine staršev je treba na spodoben način obvladati in pridobiti večino staršev za
konstruktivno sodelovanje.
S prvošolci pri izvajanju dejavnosti prvega šolskega dne nima težav ("S prvošolci
običajno ni težav, in tud jaz nisem imela z nobenim otrokom težave.").
Za izboljšanje kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko uresničujemo že
prvi šolski dan, je zanjo pomembna dobra informiranost in pripravljenost staršev na
vstop njihovega otroka v šolo ("To, da mamo mi roditeljski sestanek prej se mi zdi, da je
bila naša najboljša poteza …"). Na njihovi šoli imajo že pred vstopom otroka v šolo
sestanek za starše. Ocenjuje, da so vse oblike sodelovanja s starši na njihovi šoli
kakovostne in strokovne ("Vse oblike, ki jih imamo roditeljski, govorilne ure, al
karkoli… se mi zdi, da so na dovolj velikem nivoju…").
Kot posebej uspešen primer njihovega načrtovanja in izvedbe prvega šolskega dne ni
izpostavila nobenega, ker po njenem mnenju vse poteka v duhu tradicije šole ("Vse
poteka zelo rutinirano, vsako leto enako. Ne, da bi kakšen izstopal.").
Po njenem mnenju s tako načrtovanim in izvedenim prvim šolskim dnem dosegajo, da
otroci dobijo pozitivno izkušnjo ("Sigurno se trudimo, da bi prvi dan bil nekaj
posebnega za otroka …") in motivacijo za nadaljnje delo v šoli ("… tak način prispeva k
temu, da naslednji dan otroci pridejo v šolo več al manj brez težav in da se veselijo
šole.").

4.2 PRIKAZ NAČINA KODIRANJA ZA DRUGI INTERVJU
IZJAVE iz drugega intervjuja
KODE 1. REDA
V: Prosila bi, da se predstavite.
"Sem, profesorica razrednega
profesorica razrednega
pouka…"
pouka

KODE 2. REDA

"Petnajst let poučujem v prvem
triletju…"

časovno obdobje njenega
dela in delovne izkušnje

petnajst let delovne
dobe

"Poučujem v šoli, ki je manjša
šola v predmestju
šola na obrobju glavnega mesta Ljubljane
…"

dosežena izobrazba

opis šole
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"Veliko je učencev tudi z
drugega jezikovnega področja
…"

učenci tujci

opis učencev

V: Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
"… sigurno je delo
specifično delo
posebnosti dela v 1.
specifično…"
razredu
"…prihajajo z različnim
predznanjem v šolo, nekateri
znajo že pisati…"

velik razpon v
predznanju

posebnosti dela v 1.
razredu

"Ker vstopajo v šolo z različnim individualni pristop
predznanjem je zelo
pomembno, da je učenje
individualizirano…"

posebnosti dela v 1.
razredu

"…da imajo vsi otroci možnost
napredovati…"

posebnosti dela v 1.
razredu

"Za mene je pomembno, da
vsak od njih naredi neko
nadgradnjo…"

enake možnosti za
napredovanje za vse
učence
nadgradnja znanja

posebnosti dela v 1.
razredu

V: Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in
izvedbi vpisa?
"Vpis pripravlja šolska
vpis prvošolcev
sestava strokovnega tima
svetovalna služba."
za vpis prvošolcev
"Vpis v prvi razred poteka tako
kot drugod v mesecu
februarju."

vpis poteka februarja

vpis v 1. razred

"Starši (ki živijo v šolskem
osebno vabilo za starše
okolišu) so obveščeni preko
in otroke
navadne pošte s pismom
oziroma vabilom, da se oglasijo
v šoli na vpis. Povabljeni so
tudi otroci."

vpis v 1. razred

"S tem, da je že dve leti
zaporedoma šolska svetovalna
služba pripravila tudi
enostavne naloge, ki so za
otroke zabavne."

naloge za otroke

dejavnosti za otroke

"Tak izdelek je lahko

sposobnost in

informacije za strokovne
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pomembna informacija za prvi
vtis o otroku, vidi se naprimer
grafomotorika in sposobnost
otroka, pripravljenost za
delo..."

pripravljenost otrok

delavce o otroku

V: Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
"Pri načrtovanju prvega
pozitivna izkušnja za
prvi vtis
šolskega dne se mi zdi
otroke in starše
pomembno, da dobi otrok prvo
pozitivno izkušnjo o šoli. Otroci
in starši."
"Tako se mi zdi pomembno, da
se otroke osebno povabi …
Poslale smo osebno vabilo,
pismo, ki je naslovljeno na
samo na njih."

osebno povabilo

osebna vključenost

"Tako so otroci v nekem
pričakovanju in gredo
večinoma radi v šolo."

pričakovanje

priprava na šolo v družini

"Tako da se mi zdi za prvi
šolski dan pomembno, ko
dobijo prvi vtis o šoli, da se
dobro počutijo, zato
pripravljamo dejavnosti,
aktivnosti, kjer so otroci
aktivno vključeni."

dobro počutje
aktivno sodelovanje

aktivno sodelovanje

"Otroci in starši naj dobijo prvi
šolski dan prijetno izkušnjo in
izgubijo morebitni strah pred
šolo, ki je pogosto prisoten pri
nekaterih prvošolcih."

strah pred šolo

upoštevanje potreb otrok
in staršev

"Kar nekaj staršev otroka
pripravlja na šolo na nepravi
način."

priprava na šolo v
družini

priprava na šolo v družini

"Saj mu šolo predstavijo kot
konec vsega lepega, brezskrbne
igre in začetek trdega dela.
Otroške predstave o tem, kaj je
učenje, pa so zelo različne."

napačne predstave, ki
jih imajo otroci o šoli

upoštevanje potreb otrok
in staršev
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V: Povejte kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega
šolskega dne?
"Ker pri nas strokovni aktiv
sestava tima za
načrtovanje dejavnosti za
učiteljic prvega razreda zajema načrtovanje dejavnosti prvi šolski dan
6 strokovnih delavk, si delo
za prvi šolski dan
enakomerno razporedimo."
"Najprej izberemo rdečo nit
prvega šolskega dne in nato
načrtujemo kreativne
delavnice."

rdeča nit prvega
šolskega dne

načrtovanje dejavnosti za
prvi šolski dan

"Vsaka učiteljica vodi
posamezno delavnico in tudi
poskrbi za ves potreben
material."

razdelitev nalog in
načrtovanje delavnic

načrtovanje dejavnosti za
prvi šolski dan

"Delavnice načrtujemo tako, da
zajamemo različna področja
ustvarjanja, likovno, gibalno,
glasbeno, tehniško."

načrtovanje delavnic
tako, da pokrijejo več
področij

načrtovanje dejavnosti za
prvi šolski dan

"Prvi šolski dan učenci
spoznajo svoje učiteljice in si
ogledajo svojo učilnico."

predstavitev učiteljic,
razreda, prostorov šole

potek prvega šolskega dne

"Pomembno se nam zdi tudi
aktivno vključiti starše, zato jih
spodbujamo k skupnem
ustvarjanju s svojimi otroki."

aktivno sodelovanje
staršev z otroki na
delavnicah

načrtovanje dejavnosti za
prvi šolski dan

V: Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
"Na prvi šolski dan nimaš teh
premalo podatkov o
nepoznavanje otrokovih
podatkov in je tudi veliko otrok, otrocih
specifičnih značilnosti
ki jih ne poznaš..."
"Zato pripravljamo take
dejavnosti, ki niso tako zelo
vezane na jezik: gibanje,
slikanje, ples... tako da se lahko
vključijo tudi otroci, ki ne
razumejo slovensko."

dejavnosti, ki niso
vezane na poznavanje
jezika

načrtovanje različnih
dejavnosti za prvi šolski
dan

"Ker so načrtovane dejavnosti
zelo različne in zanimive, vsak
otrok hitro izgubi zadrego pred

zelo različne in
zanimive dejavnosti

načrtovanje različnih
dejavnosti za prvi šolski
dan
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vključitvijo."
"Varnost mu nudijo tudi starši,
ki so ves čas ob njih."
"Veliko pomoč pri
premagovanju zadreg je tudi
glavni junak (Pika Nogavička,
klovn), ki na šaljiv način
pomaga otrokom premagati
strah in zadrego."

upoštevanje
navezanosti otrok na
starše
pomoč znanega
"junaka", ki je vez med
otrokom in šolo

občutek varnosti

načrtovanje različnih
dejavnosti za prvi šolski
dan

V: Se lahko spomnite situacije s prvošolcem, (konflikta, nerazumevanja,
nesodelovanja, drugačnih pričakovanj …) in kako ste jo reševali?
Žal se takšne situacije ne
nima težav s prvošolci
potek prvega šolskega dne
spominjam.
V: Vaša razmišljanja o izboljšanju kvalitete sodelovanja med šolo in starši, ki jo
lahko uresničujemo že prvi šolski dan.
"Menim, da je oblika, kot jo
vključenost staršev v
sodelovanje s starši
imamo sedaj mi dost uredu, ker dejavnost
ni tako, da bi mi otroke ločili
od staršev, ampak so ta, prvi
dan starši zraven in so aktivno
vključeni v dejavnost …"
"… dobijo vpogled v skupino
otrok, vidijo kako se njihov
otrok obnaša v skupini, …"

dobijo vpogled v delo
in skupino (razred)

informacije za starše

"… dobijo prvi vtis o nas
(učiteljicah) …"

prvi vtis o učiteljicah

potek prvega šolskega dne

V: Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
"V šolo s Piko Nogavičko."
pomoč znanega
načrtovanje zanimivih
"junaka", ki je vez med dejavnosti za prvi šolski
otrokom in šolo
dan
"Sredi meseca avgusta so
osebno povabilo
osebna vključenost otrok
bodoči prvošolci prejeli domov otrokom
pismo Pike Nogavičke, ki jih 1.
septembra vabi na veliko
zabavo v šolo. Pismo je bilo
naslovljeno na vsakega otroka
posebej, kar se je izkazalo za
zelo učinkovito, saj kar nekaj
otrok še danes, po parih letih,
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hrani to pismo."
"Učenci so bili na prvi šolski
dan razporejeni v 4 delavnice.
Vsaka delavnica je imela svojo
barvo. Vsak učenec je dobil
obesek - liziko na katerem je bil
določen razpored delavnic. Na
Pikin znak so se vse skupine
zamenjale. Na delavnicah so se
otroci naučili Pikino pesem,
plesali Pikin ples, izdelali
Pikino hišico in poslikali
vrečko za copate."

zelo različne in
zanimive dejavnosti

načrtovanje različnih
dejavnosti za prvi šolski
dan

V: Ali lahko opišete kaj ste po vašem mnenju dosegli s tako načrtovanim in
izvedenim prvim šolskim dnem?
"Otroci so doživeli prvi šolski pozitivna izkušnja za
prvi vtis
dan kot prijetno dogodivščino. otroke
Spoznali so svoje učiteljice,
šolo in razred."
"Pomembno je predvsem to, da
dobijo otroci izkušnjo, starši
izkušnjo, o šoli. Starši so na nek
način pomirjeni, ker imajo
informacijo, vidijo našo
odprtost, da smo pripravljeni
na sodelovanje in delit z njimi
delo in izkušnje."

zaupanje v šolo kot
sodelovanje s starši
institucijo in zaupanje v
učitelje kot
strokovnjake

"Menim, da odkar poteka tako, upoštevanje
da so starši prvi dan z otroki, se navezanosti otrok na
počutijo starši bolj varne in
starše
imajo večje zaupanje in so
pomirjeni."

občutek varnosti

4.2.1 UTEMELJENA TEORIJA ZA DRUGI INTERVJU
Intervjuvanka je po poklicu profesorica razrednega pouka. Ima petnajst let delovne dobe
v prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja. Zaposlena je v eni izmed primestnih
osnovnih šol Ljubljane, kjer imajo veliko učencev tudi z drugega jezikovnega področja.
Osnovnošolsko izobraževanje se po Zakonu o osnovni šoli deli na tri vzgojnoizobraževalna obdobja, vsako med njimi pa traja tri leta. V prvem obdobju osnovne šole
poučuje učitelj razrednega pouka in traja od 1. do 3. razreda. V 1. razredu osnovne šole
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hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa
lahko tudi dva učitelja razrednega pouka.
Poudarila je specifično delo ("… sigurno je delo specifično …") kot posebnost dela v 1.
razredu. V šolo prihajajo otroci z velikim razponom v predznanju ("… nekateri znajo že
pisati …"), zato delo zahteva od učitelja individualen pristop ("… je zelo pomembno, da
je učenje individualizirano …"), ki nudi vsem otrokom enake možnost za napredovanje
("… da imajo vsi otroci možnost napredovati …") oziroma da ima vsak otrok možnosti,
da svoje znanje nadgradi ("Za mene je pomembno, da vsak od njih naredi neko
nadgradnjo …"). Kot pravi Kalinova (2009), je za kakovostno sodelovanje med učitelji
in starši nujno jasno opredeliti in konkretizirati cilje, ki jih želimo doseči. Cilji morajo
biti enoznačni in jasni tako staršem kot učiteljem, ki so med seboj najbolj neposredno
povezani. Predvsem pa je pomembno, da imajo tako učitelji kot starši pred seboj otroka,
njegov optimalni razvoj in učno uspešnost, ki je temeljni razlog tega sodelovanja.
Na šoli intervjuvanke vpis v prvi razred, ki poteka februarja, pripravlja strokovna
služba. Posebnost šole je, da pripravijo osebno vabilo za starše in otroke, ki spadajo v
šolski okoliš ("Starši (ki živijo v šolskem okolišu) so obveščeni preko navadne pošte s
pismom oziroma vabilom, da se oglasijo v šoli na vpis. Povabljeni so tudi otroci.").
Epstein (v Soo-Yin, 2003) poudari, da šola in učitelji potrebujejo družino za
informiranje o otroku in družini, njihovi kulturi, potrebah, interesih, ciljih. Ta oblika
vključevanja vsebuje kombinacijo informacij za starše in informacije od staršev o
otroku in družini za učitelje in šolo. Kot opozarja Kaltenekar (2008), se svetovalni
delavci v osnovnih šolah pri delu s šolskimi novinci pogosto srečujejo z dilemami,
težavami in izzivi, kako otroke, ki vstopajo v prvi razred osnovne šole, začeti spoznavati
še pred vstopom v šolo (od vpisa), a hkrati ne kršiti Zakona o osnovni šoli (1996), ki
dovoljuje ugotavljanje otrokove pripravljenosti za vstop v šolo le izjemoma. Posledično
le redki svetovalni delavci iščejo poti, da v skladu z novo šolsko zakonodajo vseeno
spoznavajo otroka, njegove posebnosti, socialno okolje, v katerem prebiva.
Svetovalna služba pripravi tudi enostavne naloge za otroke, da se jim zdi vpis zanimiv
("… ki so za otroke zabavne."), na šoli pa dobijo tako prvi vtis o otroku, njegovih
sposobnostih in pripravljenostjo na šolo ("Tak izdelek je lahko pomembna informacija
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za prvi vtis o otroku, vidi se naprimer grafomotorika in sposobnost otroka,
pripravljenost za delo ..."). Kot poudarja Kaltenekar (2008), naj bi bil s posvetovanjem
in koordinacijo svetovalni delavec oziroma svetovalna služba prostor zbliževanja med
starši in šolo (učitelji in drugimi strokovnimi delavci), prostor povezovanja, medsebojne
pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči, podelijo znanje in izkušnje vseh
udeleženih. Temelji za ustvarjanje takšnega prostora so strokovnost svetovalnega
delavca, ki mu daje kompetence za ugotavljanje in oblikovanje učinkovitih načinov za
vzpostavljanje komunikacije s starši, izvirnih in staršem prilagojenih (fleksibilnih) oblik
srečevanj, presojanje dinamike odnosov ter pogojev (značilnosti) za ustvarjanje
medsebojnega zaupanja.
Na šoli intervjuvanke otroke na prvi šolski dan osebno povabijo, tako da otroci občutijo
pričakovanje ("Tako so otroci v nekem pričakovanju in gredo večinoma radi v šolo.") in
osebno vključenost v šolo ("Tako se mi zdi pomembno, da se otroke osebno povabi …
Poslale smo osebno vabilo, pismo, ki je naslovljeno samo na njih.").
Za intervjuvanko je pri načrtovanju prvega šolskega dne pomembno, da otroci in starši
prvi šolski dan preko aktivnega sodelovanja in dobrega počutja ob tem, doživijo
pozitivno izkušnjo ("… ko dobijo prvi vtis o šoli, da se dobro počutijo, zato
pripravljamo dejavnosti, aktivnosti, kjer so otroci aktivno vključeni."). Tako lahko
premagajo strah pred šolo, ki je lahko prisoten zaradi napačne predstave, ki jih imajo
otroci o šoli ("… kot konec vsega lepega, brezskrbne igre in začetek trdega dela.
Otroške predstave o tem, kaj je učenje, pa so zelo različne.").
Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne sodelujejo vse učiteljice, ki poučujejo v
prvem razredu ("Ker pri nas strokovni aktiv učiteljic prvega razreda zajema 6
strokovnih delavk, si delo enakomerno razporedimo." ). Izberejo rdečo nit prvega
šolskega dne, si razdelijo naloge ("Vsaka učiteljica vodi posamezno delavnico in tudi
poskrbi za ves potreben material.") in načrtujejo različne delavnice, ki pokrivajo več
področij ("Delavnice načrtujemo tako, da zajamemo različna področja ustvarjanja,
likovno, gibalno, glasbeno, tehniško.").

52

Na prvi šolski dan otrokom predstavijo učiteljice, razred in prostore šole ("Prvi šolski
dan učenci spoznajo svoje učiteljice in si ogledajo svojo učilnico.").
Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne se jim zdi pomembno aktivno
sodelovanje staršev z otroki na delavnicah ("Pomembno se nam zdi tudi aktivno vključiti
starše, zato jih spodbujamo k skupnem ustvarjanju s svojimi otroki.").
Glede na to, da imajo premalo podatkov o otrocih ("Na prvi šolski dan nimaš teh
podatkov ...") jih k sodelovanju pritegnejo z zelo različnimi in zanimivimi dejavnostmi
("Ker so načrtovane dejavnosti zelo različne in zanimive, vsak otrok hitro izgubi
zadrego pred vključitvijo."), ki niso vezane na poznavanje jezika ("Zato pripravljamo
take dejavnosti, ki niso tako zelo vezane na jezik: gibanje, slikanje, ples ... tako da se
lahko vključijo tudi otroci, ki ne razumejo slovensko.").
Upoštevajo otrokove razvojne značilnosti, kot je navezanost otrok na starše ("Varnost
mu nudijo tudi starši, ki so ves čas ob njih." ), pomagajo premagati strah in zadrego
pred šolo z znanim "junakom", ki je vez med otrokom, starši in šolo ("Veliko pomoč pri
premagovanju zadreg je tudi glavni junak (Pika Nogavička, klovn), ki na šaljiv način
pomaga otrokom premagati strah in zadrego."). O tem govori tudi Smrtnik Virtulić
(2009), da ne glede na to kronološka starost ostaja tista referenca, na katero se ljudje
sklicujejo pri strukturiranju svojega življenja.
S prvošolci pri izvajanju dejavnosti prvega šolskega dne nima težav ("Žal se takšne
situacije ne spominjam."). Verjetno zato, kot trdi Smrtnik Virtulić (2009), ker s starostjo
povezana družbena pričakovanja in norme še vedno obstajajo
Za izboljšanje kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko uresničujemo že
prvi šolski dan, je zanjo pomembna vključenost staršev v dejavnost prvega šolskega dne
("…, ampak so ta, prvi dan starši zraven in so aktivno vključeni v dejavnost …"), kjer
dobijo starši vpogled v delo in skupino (razred) ("… vidijo kako se njihov otrok obnaša
v skupini, …") in prvi vtis o učiteljicah in šoli ("…dobijo prvi vtis o nas
(učiteljicah)…").
Kot posebej uspešen primer njihovega načrtovanja in izvedbe prvega šolskega dne je
predstavila načrtovanje zanimivih dejavnosti za prvi šolski dan s pomočjo znanega
"junaka", ki je vez med otrokom in šolo ("V šolo s Piko Nogavičko."). Za otroke je bila
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velika motivacija osebno povabilo, ki so ga dobili domov ("Sredi meseca avgusta so
bodoči prvošolci prejeli domov pismo Pike Nogavičke, ki jih 1. septembra vabi na veliko
zabavo v šolo …"). Zelo različne in zanimive dejavnosti pa so nudile otrokom aktivno
sodelovanje ("… na delavnicah so se otroci naučili Pikino pesem, plesali Pikin ples,
izdelali Pikino hišico in poslikali vrečko za copate.").
Po mnenju intervjuvanke s tako načrtovanim in izvedenim prvim šolskim dnem otroci
dobijo pozitivno izkušnjo ("Otroci so doživeli prvi šolski dan, kot prijetno dogodivščino
…" ), s tem pa pridobijo zaupanje v šolo kot institucijo in zaupanje v učitelje kot
strokovnjake ("Pomembno je predvsem to, da dobijo otroci izkušnjo, starši izkušnjo, o
šoli. Starši so na nek način pomirjeni, ker imajo informacijo, vidijo našo odprtost, da
smo pripravljeni na sodelovanje in delit z njimi delo in izkušnje."). Pomembno se ji zdi
to, da upoštevajo navezanost otrok na starše, saj oboji pridobijo v šoli občutek varnosti
("Menim, da odkar poteka tako, da so starši prvi dan z otroki, se počutijo starši bolj
varne in imajo večje zaupanje in so pomirjeni.").

4.3 PRIKAZ NAČINA KODIRANJA ZA TRETJI INTERVJU
IZJAVE iz tretjega intervjuja
V: Prosila bi, da se predstavite.
"Sem diplomirana vzgojiteljica
in univerzitetna diplomirana
socialna pedagoginja po
izobrazbi…"

KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

diplomirana
vzgojiteljica
predšolskih otrok in
univerzitetna
diplomirana socialna
pedagoginja

dosežena izobrazba

"Prej sem delala 11 let v
vrtcu…"

devetnajst let delovnih
izkušenj

časovno obdobje njenega
dela

širok spekter delovnih
izkušenj v vrtcu in šoli

delovne izkušnje

"… že 9 let poučujem na
osnovni šoli…"
"Prej sem delala 11 let v vrtcu,
z uvedbo devetletke pa sem šla
kot druga strokovna delavka
poučevat v prvi razred. V
zadnjem letu opravljam tudi
socialno-pedagoško delo…"
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"Delam na matični šoli. Šola
ima tudi več podružničnih šol…
vsako leto imamo po dva
oddelka prvega razreda…

večja šola v kraju,
z več podružnicami,
po dva oddelka

opis šole

dela v obeh oddelkih
prvega razreda

opis dela

… v našem kraju, to je ena
izmed večjih šol…"
"… opravljam delo strokovne

delavke v prvem razredu
polovico časa v enem, drugo
polovico pa v drugem oddelku
prvega razreda."

V: Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
"… ta populacija šestletnikov je strokovno področje
razlogi za odločitev za delo
že vsa leta moje strokovno
v 1. razredu
delovno področje …"
"S šestletniki se praktično
bogate izkušnje z
ukvarjam že dvajset let; prej, ko delom s šestletniki
je bila še mala šola, v mali šoli,
sedaj pa, kot sem že rekla,
devet let v prvem razredu."

posebnosti dela v 1.
razredu

"bi rekla imam bogate izkušnje

posebnosti dela v 1.
razredu

z delom s to populacijo …"

bogate izkušnje z
delom v 1. razredu oz.
šestletniki

V: Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in
izvedbi vpisa?
"Pri vpisu sodeluje svetovalna
vpis prvošolcev
sestava strokovnega tima
služba …"
za vpis prvošolcev
"… predhodno obiskuje vrtce,
se pogovarjajo z
vzgojiteljicami, pripravljajo
sezname, vabijo otroke s starši
…"

sestavljanje seznamov
in informacij za vpis
prvošolcev

vpis v 1. razred

"Svetovalno službo pri nas
sestavljajo socialna delavka,
imamo tudi pedagoginjo in
psihologinjo."

socialna delavka,
pedagoginja in
psihologinja

sestava svetovalne službe

"Celotni del vpisa pokrivajo te
tri strokovne delavke …"

vpis prvošolcev

sestava strokovnega tima
za vpis prvošolcev
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"… ki si nekako razdelijo te
bodoče prvošolce glede na
lokacijo in jih sistematično
vabijo … na pogovore, kjer
povabijo starše z otroki."

vabilo za starše in
otroke na vpis

vpis v 1. razred

V: Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
"Zdaj sem že tri leta, kot vodja sproščeno in prijetno
upoštevanje potreb otrok
priprave, tega prvega šolskega vzdušje
in staršev
dne in v bistvu mi je cilj, da bi
na čim bolj sproščen in prijeten
način prvošolcem približali
šolo."
"Vodilo mi je, da bi si ta dan
zapomnili, po nekem posebnem
doživetju, predvsem otroci in
pa tudi njihovi starši…"
"…in res težimo k temu, da bi
bilo to tako prijetno, sproščeno
doživetje, ki bi ga imeli v
spominu. To mi je predvsem
tisto prvo vodilo, pri pripravi
tega prvega dne."

posebno doživetje

upoštevanje potreb otrok
in staršev

"Da bi jim s tem olajšali vstop,
ki je vsekakor velika
prelomnica za otroke in pa tudi
njihove starše."

olajšanje vstopa v šolo

upoštevanje potreb otrok
in staršev

V: Povejte kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega
šolskega dne?
"Tu pa kombiniramo. Prvo je to sprejem v
izvedba dejavnosti na prvi
taka skupna oblika, kjer so vsi
večnamenskem
šolski dan
sprejeti v takem večnamenskem prostoru
prostoru ali pa v telovadnici, ki
se za to tako igrivo in prijetno
pripravi."
"Tam jim pripravijo učenci
drugih, tretjih ali višjih
razredov, ki se ukvarjajo s
kakšno stvarjo, ki je zanimiva
za predstavit, da jih animirajo,
da se jim na tak način
predstavimo …"

predstavitev šole in
učencev

izvedba dejavnosti na prvi
šolski dan

"… da se jim predstavi

predstavitev

izvedba dejavnosti na prvi
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ravnateljica, ki jih pozdravi …"

ravnateljice

"… kot vsi, s katerimi bodo
prišli v stik sploh v tem prvem
šolskem letu …"

predstavitev učiteljev in izvedba dejavnosti na prvi
ostalih delavcev na šoli šolski dan

"Potem pa iz te skupne oblike
se nekako formirajo po
razredih in še se nadaljuje cela
vrsta presenečenj tudi po
razredih skupaj z učiteljicami,
ki jih animiramo po razredih
…"

razdelitev po razredih

"… raznih presenečenj,
prebiranja pravljic, kakšne
obdaritve …"

obdaritev otrok, razna izvedba dejavnosti na prvi
presenečenja
šolski dan

"Se pravi najprej skupno, da
dobijo vtis, koliko je
prvošolcev, da se vsi skupaj
družijo …"

druženje prvošolcev,
spoznavanje med seboj

prvi vtis
odnos otrok do sošolcev

"… kot sem že rekla, s
predstavo, naučimo jih
kakšnega plesa, na primer z
učenci tretjega razreda
zaplešemo z njimi."

predstava za otroke

izvedba dejavnosti na prvi
šolski dan

"Zdaj imamo že vrsto let
zanimivo animatorko, ki je
preoblečena v Piko Nogavičko,
ki se tudi sprva ni dobro znašla
v šoli, potem pa je spoznala,
kako je šola zabavna, kako je
prijetna …"

animacija otrok

izvedba dejavnosti na prvi
šolski dan

"… in na tak igriv in sproščen
način se približa otrokom, tako
da v tistem trenutku vzpostavi
sproščen stik z otroki."

pozitivna naravnanost

dober prvi vtis
odnos do otrok

"… v tistem času, ko so starši
na kratkem, informativnem
sestanku z razredničarko …"

informacije za starše na
uvodnih roditeljskih

informacije za starše

šolski dan

izvedba dejavnosti na prvi
šolski dan

V: Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
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"Do zdaj še nisem zasledila, da pozitivna naravnanost
bi bile v začetku kakšne težave
oziroma da bi jih bilo treba na
kak poseben način pritegnit za
prvi šolski dan. Vsi so zelo
zainteresirani, vsi zelo radi
pridejo, so pozitivno
razpoloženi, dojemljivi, … tako,
da je ena taka dobra, pozitivna
klima."

šolska klima

"Tu bi tudi izpostavila in
pozitivna naravnanost
pohvalila ravnateljico, ki vedno vodstva do učiteljev
zelo dobro z nami sodeluje, zelo
jo zanima, kako bo ta prvi dan
izgledal in je zelo sodelovalna,
prav tako pomočnica
ravnateljice, kadarkoli je
potrebno kakršnokoli
presenečenje, darilo …"

šolska klima

"Prej sem pozabila omenit
dobro sodelovanje vseh
pogostitev teh otrok z
udeležencev v timu
jagodami, s torticami ali
kakšnim drugim pecivom,
vedno vsi zelo dobro timsko
sodelujemo, to se mi zdi res
pomembno. Od svetovalne
službe, vodstva, učiteljev, ki
bodo delali v prvem razredu,
tako razredničark, drugih
strokovnih delavk in učiteljic
oddelkov podaljšanega bivanja,
tako likovnic, ki pripravijo
prostor, da je res tak čaroben,
lepo okrašen, dekoriran,
skratka za tem stoji kar velik
strokoven tim, v katerem dobro
sodelujemo in to se mi zdi res
takega ključnega pomena."

šolska klima

"Že pri tem, ko se starše vabi,
se strokovna služba zelo
potrudi, da jim šolo približa,
nekako promovira učitelje, ki
bodo delali s temi bodočimi
prvošolci. Se mi zdi že ta prvi
sprejem je prijazen in topel in
je postavljen en tak pozitiven

šolska klima

pozitivna naravnanost
strokovnih delavk
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odnos, tako da se mi zdi, da se
vsi veselijo tega prvega
šolskega dne."
"Učenci dobijo prijazna vabila, osebno vabilo za otroke
ki nagovorijo njih direktno, so
naslovljena direktno na njih …"

izvedba dejavnosti na prvi
šolski dan

"Kakšno specifiko bi težko
učenci tujci
izpostavila, ampak če že, se
vsako leto zgodi, da dobimo v
prvi razred kakšnega učenca, ki
ne obvlada jezika, ki je prišel iz
druge države."

poznavanje otrokovih
specifičnih značilnosti

"Recimo v letošnjem letu
imamo dve učenki iz Kosova in
popolnoma nič ne govorita in
ne razumeta slovensko, samo v
širšem sorodstvu, ena teta,
malo razume slovensko. Vedno
ta teta pride in tudi glede
prvega šolskega dneva smo se z
njo pogovorili in je ona
posredovala te informacije
naprej."

informirani in
pripravljeni starši s
pomočjo sorodnice, ki
zna slovensko

informacije za starše in s
tem njihova priprava na
prvi šolski dan njihovega
otroka

"In moram reč, da so potem vsi
prišli, tudi širše sorodstvo, ki je
zelo povezano, živijo skupaj,
tudi je več otrok in so vsi prišli
na ta prvi šolski dan. Bili so
navdušeni in tudi deklici,
čeprav ne razumeta, sta se ves
čas smejali in se nekako čutili
sprejeti."

pozitivna naravnanost

šolska klima

"Starši in sorodstvo so se
potem zahvaljevali in se mi zdi,
da jim je bila to ena taka lepa
izkušnja in dobrodošlica, ker je
bil tudi za njih to en tak velik
preskok in so se bali …"

upoštevanje potreb
otrok in staršev

sodelovanje s starši

"Drugače pa za vse velja,
prijazen pristop, prijazno
povabilo, dober odnos, lepa
dobrodošlica, sproščeno

pozitivno naravnana
predstave, ki jo dobijo
o šoli

informacije za starše in s
tem njihova priprava na
sodelovanje s šolo
59

vzdušje, na vsakem koraku dat
vedet, da šola ni nek bavbav, da
gre za en blag prehod, da se
bodo učenci še vedno igrali, da
v prvem razredu učenje poteka
preko igre …"
"…celoten koncept tega
obljuba o skrbi za
nastopa je naravnan tako, da
otroke in sodelovalna
vidijo, da se v šoli pleše,
naravnanost
telovadi, uči preko igre, tako da
dobijo starši en vtis, in preko
dobrodošlice tudi eno tako
obljubo, da se bomo vsi trudili
po svojih najboljših močeh, da
se bodo otroci v šoli dobro
počutili."

sodelovanje s starši

V: Se lahko spomnite situacije s prvošolcem, (konflikta, nerazumevanja,
nesodelovanja, drugačnih pričakovanj …) in kako ste jo reševali?
"Da bi se spomnila kakšne
nima težav s prvošolci
potek prvega šolskega dne
neprijetne izkušnje, bi skoraj
rekla ne. Do zdaj, v teh devetih
letih, neprijetne izkušnje ni
bilo, da bi imeli s starši, na
sprejemu, na prvem šolskem
dnevi kakršnekoli pripombe."
"Moram reč, da mogoče
dvakrat, da je bilo potrebno,
kakšnega mal posebej
spodbudit, malo preko šale,
malo prek pregovarjanja,
pozitivnega, da je zapustil
starše in šel z mano. Ampak
takoj tam, ko smo se začeli
igrat, se pogovarjat z lutko,
odpirat paket s Švigazajčkom
so jim oči zrasle in se je na jok
takoj pozabilo."

navezanosti otrok na
starše

poznavanje otrokovih
razvojnih značilnosti

V: Vaša razmišljanja o izboljšanju kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo
lahko uresničujemo že prvi šolski dan.
"V smislu, da bi starše
vključenost staršev v
sodelovanje s starši
kakorkoli vključili."
dejavnosti šole
"Meni je vodilo to, da če
pogledam tudi svoje izkušnje

veliko doživetje,

prvi šolski dan
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kot mama in kako sem jaz to
doživljala, da so takrat starši,
ki se posvetijo svojemu otroku
in je tudi to za njih neko
doživetje in presenečenje."

prelomnica

"Meni je ta koncept kar blizu in pozitivna naravnanost
kar dobro se obnese, da prvi
na sodelovanje s starši
šolski dan šola in vsi, ki bodo
delali z otrokom, ponudi roko
tako staršem kot otrokom, v tem
smislu, da se bo trudila na
odnosih, da se bo trudila na
kvaliteti in dat tud vedet, da bo
vesela kakršnegakoli
sodelovanja z njimi…"
"Je pa tu ena vez, zdaj sem
dobila en preblisk, da
velikokrat vključimo starše
potem, tiste, ki imajo več otrok,
na primer tri, pa opazimo
kakšno vrlino, kakšno veščino,
nekaj, kar bi lahko njihov
bratec ali sestrica, ki sta že v
drugem ali tretjem, pokazala
preko tega nastopa,
predstavitve šole, mlajšemu, ki
je bodoči prvošolec … Preko
tega vključujemo starše, da
tam, kjer je več otrok,
sodelujejo kot cela družina."

vključenost staršev v
dejavnosti šole

sodelovanje s starši

sodelovanje s starši

V: Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
"Vsako leto zelo lepo teče in
analiza poteka prvega
analiza poteka prvega
vsako leto sem po tem, prvem
šolskega dne
šolskega dne
šolskem dnevu, izredno
zadovoljna, ko delamo
evalvacijo in spravimo vse
skupaj tudi v pisno obliko; kaj
se je delalo, kaj bi izboljšali,
kaj je bilo dobro."
"Kot sem že rekla, vsako leto
ostane en vtis, ki je nekaj
posebnega. Če bi pa zdaj še kaj
posebnega izpostavila, so pa ti
primeri, ko potem drug dan ves

vključenost cele
družine v dejavnosti
šole

sodelovanje s starši

61

ponosen bratec ali sestrica
rečeta, to je pa moja sestrica
nastopala za nas, tako je bilo
letos; pa lani, zdaj že dve leti
zaporedoma tak primer."
"Še ena zanimivost pri nas,
učiteljica OPB-ja pri nas
zadnjih pet let povezuje ta
program kot Pika Nogavička
…"

pomoč znanega
"junaka", ki je vez med
otrokom in šolo

"Zelo nas poveže, zdaj imamo
"tradicionalen" ples
že tri leta ples Lepši svet. To
zelo lepo izpade, ko učenke
tretjega razreda, ki se po
navadi tudi ukvarjajo s plesom,
naučijo ta ples, ki je tako
čustveno naravnan in ko se tud
učenci objamejo med sabo, ko
gredo v pare, če kdo nima para,
gremo še učiteljice zraven in to
zelo hitro se začutijo."

načrtovanje zanimivih
dejavnosti za prvi šolski
dan

načrtovanje različnih
dejavnosti za prvi šolski
dan

"Vzpostavi se prijetno, toplo
vzdušje in vidiš tudi solze na
obrazih staršev, ko se oni med
tem plesom taki čustveni gibi,
da delijo igrače, da se imajo
radi … res nastane ena taka
čustvena, pozitivna klima …"

pozitivna izkušnja za
otroke in starše

prvi vtis

"Pa to, ko vidiš, da si pridobil
otroke, da ni jutranjega joka,
da ni stisk in letos se nihče ni
jokal, nihče ni pokazal neke
stiske, tako da, zelo fajn
izkušnje!"

motivacija otrok za
nadaljnje delo v šoli

prvi vtis

V: Ali lahko opišete kaj ste po vašem mnenju dosegli s tako načrtovanim in
izvedenim prvim šolskim dnem?
"Če povzamem, dosežeš
pozitivna naravnanost
sodelovanje s starši
pozitiven stik s starši,
na sodelovanje s starši
vzpostaviš že nek odnos,
oziroma že zelo pozitivne
nastavke, da se bo ta odnos še
naprej dobro razvijal."
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"Starši začutijo neko zaupanje
v šolo kot institucijo in učitelje
kot strokovnjake, ki so širše
razgledani. Da preženeš strah,
da bo šola nek bavbav, da bo
šola že v prvem razredu
storilnostno naravnana, da ji
njihov malček ne bo kos."

zaupanje v šolo kot
sodelovanje s starši
institucijo in zaupanje v
učitelje kot
strokovnjake

"To se mi zdi tisto bistveno za
prvi dan in da prikažeš
pozitivno klimo, da smo iskreni,
potem se mi zdi, da je za starše
lažje in tud potem v šolo, kot
tako verjamejo, ji zaupajo in
tako jih tudi pridobiš za
kakršnokoli stvar tudi v
nadaljevanju na svojo stran,
ker ti zaupajo in konec koncev
verjamejo in z neko iskrenostjo
pokažeš, da je to to in da se
trudiš in da boš za to tudi vse
naredil v dobro njihovega
otroka."

pozitivna naravnanost
na sodelovanje s starši

sodelovanje s starši

4.3.1 UTEMELJENA TEORIJA ZA TRETJI INTERVJU
Intervjuvanka je po poklicu diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in univerzitetna
diplomirana socialna pedagoginja. Ima dvajset let delovne dobe, in sicer enajst let v
vrtcu ter devet let v šoli, kjer z uvedbo devetletke poučuje kot druga strokovna delavka
v prvem razredu, in sicer v obeh oddelkih ("… polovico časa v enem, drugo polovico pa
v drugem oddelku prvega razreda ..."). V zadnjem letu opravlja tudi socialnopedagoško delo. Zaposlena je v matični šoli z več podružnicami. Šola ima po dva
oddelka in je ena večjih šol v kraju. Delo v prvem razredu je njeno strokovno področje,
saj ves čas dela s šestletniki ("S šestletniki se praktično ukvarjam že dvajset let; prej, ko
je bila še mala šola, v mali šoli, sedaj pa, kot sem že rekla, devet let v prvem razredu.")
in tako je pridobila bogate izkušnje za delo z njimi ("… rekla imam bogate izkušnje z
delom s to populacijo …").Grčar (2003) piše, da imajo učenci prvega razreda pri
polovici ur pouka dodatno učiteljico, ki je praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok,
tako je olajšan prehod otrok iz vrtcev oziroma malih šol v osnovno šolo, saj
vzgojiteljice nekako vzdržujejo ravnotežje med »pravo« šolo in malo šolo ter na ta
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način otroke zaščitijo pred prehitrim prestopom in stresom, ki se lahko pojavi zaradi
prilagajanja otrok na nov način dela in na novo okolje. Prvi razred naj bi bil tako
nadomestilo za malo šolo.
Na šoli intervjuvanke vpis v prvi razred, ki poteka februarja, pripravlja strokovna
služba. Posebnost šole je, da obiščejo vrtce, kjer v pogovorih z vzgojiteljicami
pripravijo sezname in povabijo starše in otroke na razgovor. Socialna delavka,
pedagoginja in psihologinja si bodoče prvošolce razdelijo glede na lokacijo in jih
sistematično vabijo na vpis ("… na pogovore, kjer povabijo starše z otroki.").
Kalteneker (2002) meni, da bo svetovalni delavec s partnerskim odnosom motiviral
starše in tudi učitelje k medsebojnemu sodelovanju. K večji motivaciji staršev in
učiteljev za sodelovanje pa lahko spodbuja tudi z informiranjem staršev o pozitivnih
učinkih medsebojnega sodelovanja, z rednim izmenjavanjem informacij predvsem o
otrokovem razvoju in napredovanju v šoli in doma, pa tudi o delu šole nasploh, s
skupnim izobraževanjem učiteljev in staršev, z združevanjem le-teh v skupnih akcijah,
kar omogoča medsebojno spoznavanje in učenje enega od drugega ter pridobivanje
(pozitivnih) izkušenj.
Za intervjuvanko je pri načrtovanju prvega šolskega dne pomembno, da poskrbi, da
bodo dejavnosti potekale v sproščenem in prijetnem vzdušju, ker je za otroke in starše je
vstop v šolo posebno doživetje ("… mi je cilj, da bi na čimbolj sproščen in prijeten
način prvošolcem približali šolo …; … ki bi ga imeli v spominu …). Sproščeno in
prijetno vzdušje pa tudi olajša vstop v šolo, ki je velika prelomnica za otroke in starše
("… vsekakor velika prelomnica za otroke in pa tudi njihove starše …"). Resman (1992)
poudarja temeljno težnjo sodobnega sodelovanja učiteljev in staršev, ki je usmerjena v
prizadevanje za zagotavljanje in spodbujanje partnerstva. To vpliva na spreminjanje
oblik, metod in vsebin dela s starši, formalno organiziranost in razvijanje pristnejših
odnosov med učitelji in starši. Partnerski odnos daje staršem več pravic, povečuje tudi
njihovo odgovornost za socializacijo in učenje otrok doma.
Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne najprej pripravijo skupen sprejem v
večnamenskem prostoru ("… ki se za to tako igrivo in prijetno pripravi."), s predstavo
in različno animacijo ("Zdaj imamo že vrsto let zanimivo animatorko, ki je preoblečena
v Piko Nogavičko, ki se tudi sprva ni dobro znašla v šoli, potem pa je spoznala, kako je
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šola zabavna, kako je prijetna …") želijo narediti dober prvi vtis in s pozitivno
naravnanostjo graditi odnos do otrok ("… in na tak igriv in sproščen način se približa
otrokom, tako da v tistem trenutku vzpostavi sproščen stik z otroki."). Predstavijo šolo in
učence, ravnateljico ("… da se jim predstavi ravnateljica, ki jih pozdravi …"), učitelje
in ostale delavce na šoli ("… kot vsi s katerimi bodo prišli v stik sploh v tem prvem
šolskem letu …").
Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne upoštevajo pomen druženja prvošolcev,
da se spoznajo med seboj. Nato se otroci razdelijo po razredih, kjer potekajo razna
presenečenja, obdaritev otrok ("… raznih presenečenj, prebiranja pravljic, kakšne
obdaritve …" ),starši pa imajo med tem časom kratek uvodni roditeljski sestanek, kjer
dobijo informacije ("… v tistem času, ko so starši na kratkem, informativnem sestanku z
razredničarko …").
Otroke in starše k sodelovanju pritegnejo s pozitivno naravnanostjo, tako do otrok in
staršev ("Vsi so zelo zainteresirani, vsi zelo radi pridejo, so pozitivno razpoloženi,
dojemljivi, … tako, da je ena taka dobra, pozitivna klima." ) kot vodstva do učiteljev in
vseh udeležencev v timu, ki načrtujejo in izvajajo dejavnosti prvi šolski dan ("… skratka
za tem stoji kar velik strokoven tim, v katerem dobro sodelujemo in to se mi zdi res
takega ključnega pomena.").
Otroke k sodelovanju pritegnejo z osebnim vabilom otroke ("Učenci dobijo prijazna
vabila, ki nagovorijo njih direktno, so naslovljena direktno na njih …").
Kot posebnost njihove šole je izpostavila učence tujce, ki ne znajo slovensko ("… se
vsako leto zgodi, da dobimo v prvi razred kakšnega učenca, ki ne obvlada jezika, ki je
prišel iz druge države."). Take otroke in starše k sodelovanju pritegnejo z iskanjem
možnosti za informiranje teh staršev in s tem tudi pripravljenost staršev na sodelovanje
s šolo ("… vedno ta teta pride in tudi glede prvega šolskega dneva smo se z njo
pogovorili in je ona posredovala te informacije naprej.").
K sodelovanju starše in otroke pritegnejo tako z upoštevanjem njihovih potreb kakor
tudi s pozitivno naravnano predstavo, ki jo dobijo starši in otroci o šoli ("Drugače pa za
vse velja, prijazen pristop, prijazno povabilo, dober odnos, lepa dobrodošlica,
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sproščeno vzdušje, na vsakem koraku dat vedet, da šola ni nek bavbav, da gre za en
blag prehod, da se bodo učenci še vedno igrali, da v prvem razredu učenje poteka preko
igre …").
Prvi šolski dan je naravnan kot obljuba o skrbi za otroke in sodelovalni naravnanosti
šole ("… celoten koncept tega nastopa je naravnan tako, da vidijo, da se v šoli pleše,
telovadi, uči preko igre, tako da dobijo starši en vtis, in preko dobrodošlice tudi eno
tako obljubo, da se bomo vsi trudili po svojih najboljših močeh, da se bodo otroci v šoli
dobro počutili."). Temeljni cilj naše osnovne šole je celostni in skladen razvoj vsakega
otroka (Zakon o osnovni šoli). Uresničevanje tega cilja je med drugim odvisno tudi od
klime v šoli in razredu, saj le-ta pomembno vpliva na intelektualni in socialnoemocionalni razvoj učencev. Ker otroci v šoli preživijo velik del svojega življenja, je
pomembno, kaj se jim tam dogaja, kako jo doživljajo, kako se počutijo v razredu.
S prvošolci pri izvajanju dejavnosti prvega šolskega dne nima težav, zgodilo se ji je pa
že tudi prevelika navezanosti otrok na starše, ki pa jo je rešila s poznavanjem otrokovih
razvojnih značilnosti ("Moram rečt, da mogoče dvakrat, da je bilo potrebno, kakšnega
mal posebej spodbudit, malo preko šale, malo prek pregovarjanja, pozitivnega, da je
zapustil starše in šel z mano. Ampak takoj tam, ko smo se začeli igrat, se pogovarjat z
lutko, odpirat paket s Švigazajčkom so jim oči zrasle in se je na jok takoj pozabilo.").
Za izboljšanje kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko uresničuje že prvi
šolski dan, je zanjo pomembna vključenost staršev v dejavnost prvega šolskega dne ("V
smislu, da bi starše kakorkoli vključili."). Prvi šolski dan je za vso družino veliko
doživetje in prelomnica ("… da so takrat starši, ki se posvetijo svojemu otroku in je tudi
to za njih neko doživetje in presenečenje."), zato je pomembna pozitivna naravnanost
šole na sodelovanje s starši, kar se kaže v vključenosti staršev v dejavnosti prvega
šolskega dna ("… vključujemo starše, da tam, kjer je več otrok sodelujejo kot cela
družina."). Vključevanje staršev ima lahko različne oblike in ravni vključevanja, tako v
šoli kot zunaj nje. Zajema vse dejavnosti, ki jih zagotavlja in spodbuja šola ter podpirajo
starše pri delovanju z namenom izboljšanja otrokovega učenja in razvoja. To potrjuje
tudi Epstein (1996, v Soo-Yin 2003), ki je razširila pojmovanje z »vključevanja staršev«
na »partnerstvo med šolo, družino in skupnostjo«, da bi posebej poudarila, da se otrok
uči in razvija v vseh treh kontekstih: šole, družine in širše skupnosti. Vse tri kontekste
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moramo upoštevati integralno, ker se tako izražajo v izobraževanju in učenju
posameznega otroka.
Kot posebej uspešen primer njihovega načrtovanja in izvedbe prvega šolskega dne je
poudarila pomen analiza poteka prvega šolskega dne ("Vsako leto zelo lepo teče in
vsako leto sem po tem, prvem šolskem dnevu, izredno zadovoljna, ko delamo evalvacijo
in spravimo vse skupaj tudi v pisno obliko; kaj se je delalo, kaj bi izboljšali, kaj je bilo
dobro."). Zelo pomembna se ji zdi vključenost cele družine v dejavnosti šole ("…
ponosen bratec ali sestrica rečeta, to je pa moja sestrica nastopala za nas …"). To
potrjuje tudi Pomerantz idr. (2007) – če starši sodelujejo v otrokovem šolskem
življenju, poudarjajo vrednost šole za otroka, to pomaga otroku videti šolo kot zanj
pomembno; sčasoma lahko morda ponotranji vrednoto šole kot take in je njegovo
učenje lahko bolj notranje motivirano. Starši otroku s svojo dejavnostjo predstavljajo
model, kako nadzorovati dogajanje in oblikovati pozitivne spremembe. S sodelovanjem
staršev je tudi otrok bolj domač s šolskimi nalogami, to pa ga lahko vodi do prepričanja,
da je kompetenten za reševanje akademskih nalog.

Zelo so zadovoljni tudi s "tradicionalnim" plesom, s katerim so uspeli s prijetnim in
toplim vzdušjem otrokom in staršem pridobiti pozitivno izkušnjo ("Vzpostavi se
prijetno, toplo vzdušje in vidiš tudi solze na obrazih staršev …"). Vse to pa je motivacija
otrok za nadaljnje delo v šoli ("Pa to, ko vidiš, da si pridobil otroke …, zelo fajn
izkušnje!" ).
Po njenem mnenju s tako načrtovanim in izvedenim prvim šolskim dnem starši občutijo
pozitivno naravnanost šole na sodelovanje s starši in s tem pridobijo zaupanje staršev v
šolo kot institucijo in zaupanje v učitelje kot strokovnjake ("Starši začutijo neko
zaupanje v šolo kot institucijo in učitelje kot strokovnjake, ki so širše razgledani".).
Prvi šolski dan je pomemben za vzpostavitev odnosa med starši, šolo in otroki ("To se
mi zdi tisto bistveno za prvi dan in da prikažeš pozitivno klimo …").

4.4 INTERPRETACIJA
Izkušnje kažejo, da so starši zelo pripravljeni sodelovati s šolo predvsem na začetku
šolanja otrok. Starše na začetku šolanja otrok predvsem skrbi, kako se bodo otroci
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vključili v šolsko življenje in delo. V naslednjih letih, ko proces izobraževanja steče, se
želja po sodelovanju zmanjša, zato so obiski staršev v šoli redkejši. Vendar praksa kaže,
da je na nekaterih šolah sodelovanje s starši zelo kakovostno tudi v poznejših letih
otrokovega šolanja (Kepec, 2002).
Intervjuvala sem tri učiteljice, ki poučujejo na različnih osnovnih šolah. Prva poučuje v
mestni, centrski šoli, kjer se morajo za čim večji vpis otrok na svojo šolo vsako leto
znova propagirati; druga iz primestne šole in tretja iz manjšega kraja. Skozi pogovor
sem želela ugotoviti, kako poteka prvi šolski dan, na katere dejavnike in vplive so
pozorni učitelji, kako poteka priprava učiteljev (šole) na prvi šolski dan, kdo vse
sodeluje in pride v stik z bodočimi prvošolci ter njihovimi starši, kakšna je potrebna
"zrelost" za vstop v šolo ter kakšna je vloga tima, ki to "zrelost" ocenjuje.
Tako kot drugod v razvitem svetu si tudi pri nas prizadevamo in spodbujamo različne
oblike sodelovanja in dela s starši, ki se prek različnih vsebin in dejavnosti uresničujejo
skozi formalne in neformalne oblike. Kakovost in intenzivnost sodelovanja je zelo
različna. Učitelj je v šoli prvi, ki naveže stik s starši in vzpostavi partnerski odnos
zaupanja (Intihar, 2002).
Na vseh treh šolah se začne vpis februarja, ki je zakonsko določen. Na šoli prve
intervjuvanke pa se nanj pripravijo, kajti v svojem okolišu nimajo dovolj otrok, zato jih
povabijo iz drugih okolišev. Posebnost šole je tudi ta, da velja za eno boljših šol, kar
pomeni, da so starši pozorni na rezultate, ki jih šola prikaže na testih zunanjega
preverjanja znanja in na dosežke posameznih učencev na različnih regijskih in državnih
tekmovanj na različnih področjih (matematika, slovenščina …).
Vendar vpis na izbrano šolo po željah, potrebah in prizadevanjih staršev za dobro
njihovih otrok ni vedno možen, čeprav ga zakon opredeljuje. Pri nas obstajajo predpisi
institucij (npr. prenapolnjeni oddelki), pa tudi staršev (npr. slab socialni status družine),
ki lahko preprečijo vpis otroka na šolo po željah staršev (Intihar, 2002).
Vse tri intervjuvanke so poudarile delo strokovne službe pri vpisu in tudi obojestransko
pripravljenost za sodelovanje z učiteljicami in družinami, ki prihajajo na vpis, kajti
zavedajo se, da bo svetovalni delavec s partnerskim odnosom motiviral starše in tudi
učitelje k medsebojnemu sodelovanju. Epstein (v Soo-Yin, 2003) poudari, da šola in
učitelji potrebujejo družino za informiranje o otroku in družini, njihovi kulturi,
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potrebah, interesih, ciljih. Ta oblika vključevanja vsebuje kombinacijo informacij za
starše in informacije od staršev o otroku in družini za učitelje in šolo.
Na šoli druge intervjuvanke ob vpisu pripravijo zabavne in zanimive naloge za otroke,
preko katerih lahko opazimo nekatere razvojne značilnosti otroka, saj se, kot opozarja
Kaltenekar (2008), svetovalni delavci v osnovnih šolah pri delu s šolskimi novinci
pogosto srečujejo z dilemami, težavami in izzivi, kako otroke, ki vstopajo v prvi razred
osnovne šole, začeti spoznavati še pred vstopom v šolo (od vpisa), a hkrati ne kršiti
Zakona o osnovni šoli (1996), ki dovoljuje ugotavljanje otrokove pripravljenosti za
vstop v šolo le izjemoma. Zato le redki svetovalni delavci iščejo poti, da v skladu z
novo šolsko zakonodajo vseeno spoznavajo otroka, njegove posebnosti, socialno okolje,
v katerem prebiva.
Pri načrtovanju prvega šolskega dne se zavedajo, da je bila šola še do nedavnega dokaj
zaprt sistem, uradna institucija in se je obnašala do staršev kot do strank. Starše je kljub
današnji odprti šoli težko prepričati, da so jim dane drugačne možnosti sodelovanja,
vendar lahko z dobro predstavitvijo staršem omogočajo vpogled v življenje in delo na
šoli. Prva intervjuvanka je pri načrtovanju prvega šolskega dne izpostavila seznanitev
staršev in otrok s tradicijo šole, šolo in šolskimi prostori ter zaposlenimi na šoli. Druga
intervjuvanka je poudarila pomen občutka pričakovanja, ki ga imajo otroci (in tudi
starši), in njihove osebne vključenosti v šolo. Izpostavila je tudi pomen aktivnega
sodelovanja otrok in staršev na prvi šolski dan, s katerim preko dobrega počutja ob tem
doživijo pozitivno izkušnjo. Tretja intervjuvanka poskrbi, da bodo dejavnosti potekale v
sproščenem in prijetnem vzdušju, saj tako lahko olajša vstop v šolo, ki je velika
prelomnica za otroke in starše. Vsem trem je skupno to, da se pri načrtovanju prvega
šolskega dne zavedajo, da otrok z vključitvijo v šolo in šolski sistem ne postane šolski
otrok in da se družina ne odpoveduje odgovornosti za svojega otroka. Šola je le
inštitucija, v katero se otrok vsak dan več let vključuje. Otrokovo izhodišče je še vedno
družina, dom.
Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne se na vseh šolah zavedajo, da je velik
korak v sodelovanju s starši narejen že z ustreznim načinom komunikacije, ki ga vse tri
intervjuvanke uspešno vključujejo v svoje delo. Čačinovič Vogrinčičeva (1992)
poudarja, da je veščina komunikacije ena izmed najpomembnejših orodij za dosego
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uspeha in osnova medčloveških odnosov. Zato na šolah vseh treh intervjuvank
poskrbijo, da so starši dobro informirani, tudi zaradi slabih izkušenj s slabo
informiranimi starši iz preteklosti. Tako so starši dobro informirani in pripravljeni na
prvi šolski dan njihovega otroka. Na šoli prve intervjuvanke tak sestanek naredijo še
pred prvim dnem (se pravi pred 1. septembrom), na šoli tretje intervjuvanke pa prvi
šolski dan poskrbijo za informiranje staršev, med tem časom pa pripravijo dejavnosti za
otroke. Kakovosten odnos temelji na medsebojnem poznavanju in zaupanju, dobrem
komuniciranju, medsebojnem sprejemanju in konstruktivnem reševanju konfliktov. To
so štiri temeljne spretnosti, ki so pomembne za navezovanje, razvijanje in ohranjanje
odnosa (Intihar, Kepec, 2002).
Seveda pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne upoštevajo, da morajo narediti
dober prvi vtis s pozitivno naravnanostjo in sprejemanjem otrok in staršev, kar jim
omogočajo dolgoletne delovne izkušnje. Druga intervjuvanka je izpostavila pomen
načrtovanja različnih delavnic, ki pokrivajo več področij, tako da si lahko otroci najdejo
dejavnost, ki jim ustreza. Poudarila je tudi aktivno sodelovanje staršev z otroki na
delavnicah, kjer lahko dobijo tudi učitelji določene informacije, saj vidijo, kako
funkcionira družina.
Temeljni cilj naše osnovne šole je celostni in skladen razvoj vsakega otroka (Zakon o
osnovni šoli). Uresničevanje tega cilja je med drugim odvisno tudi od klime v šoli in
razredu, saj le-ta pomembno vpliva na intelektualni in socialno-emocionalni razvoj
učencev. Ker otroci v šoli preživijo velik del svojega življenja, je pomembno, kaj se jim
tam dogaja, kako jo doživljajo, kako se počutijo v razredu … Vse tri intervjuvanke se
zavedajo pomena spoznavanja šole kot stavbe s prostori in delavci šole oziroma učitelji,
ki jih bodo poučevali. Pri tem je tretja intervjuvanka izpostavila pomen pozitivne
naravnanosti, tako do otrok in staršev, pomembnost osebne vključenosti, ki jo občutijo
otroci ob prejetju osebnega vabila. Prav tako pa k sodelovanju pritegnejo starše in
otroke z upoštevanjem njihovih potreb kakor tudi s pozitivno naravnano predstavo, ki jo
dobijo starši in otroci o šoli. Predvsem pa vidi prvi šolski dan kot možnost šole, da
da obljubo o skrbi za otroke, njihovem dobrem počutju in sodelovalni naravnanosti. Vse
tri intervjuvanke se dobro zavedajo, da je ustrezen odnos do staršev bistvena sestavina
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pedagoškega dela. Iz pogovora je pri vseh treh čutiti, da imajo te sposobnosti in
kakovosti, ki jih mora učitelj živeti v praksi.
Iz njihovih primerov dela z učenci ob vstopu v šolo in njihovimi starši čutiti pravo mero
pristnosti, vživljanja, sprejemanja in željo po vzpostavitvi dobrega odnosa, kar je tudi
osnova za socialno pedagoško delo. Vidi se, da dobro poznajo načela komunikacije in
se tudi zavedajo pomena dobrega pretoka informacij. Vec (2002) razlaga, da dobra,
učinkovita komunikacija ni nekaj, kar bi nam bilo prirojeno. Ozaveščanje, spoznavanje,
upoštevanje in uporaba zakonov komunikacije, ovir v komunikaciji ter učinkovitih
načinov pošiljanja in prejemanja sporočil je nekaj, česar bi se morali sistematično učiti
od najzgodnejših let. Ti elementi bi morali postati pravzaprav temeljni predmet
vseživljenjskega učenja.
S prvošolci pri izvajanju dejavnosti prvega šolskega dne nimajo težav, o čemer govori
tudi Smrtnik Virtulić (2009). Ne glede na to kronološka starost ostaja tista referenca, na
katero se ljudje sklicujejo pri strukturiranju svojega življenja, saj s starostjo povezana
družbena pričakovanja in norme še vedno obstajajo. Tretja intervjuvanka je izpostavila
preveliko navezanost otrok na starše, ki pa jo je rešila s poznavanjem otrokovih
razvojnih značilnosti. Učenci hodijo v šolo, ker želijo pridobiti znanje, izobrazbo in se
osebnostno izoblikovati, tako da se bodo lahko vključili v okolje in kulturo, v kateri
živijo, ter bodo v njej našli dostojen položaj. Šoli pa je zaupana naloga, da učence
oblikuje v osebnosti in jih pripravi na življenje, da se bodo sposobni vključiti v naloge,
ki jih čakajo v prihodnosti.
Vključevanje staršev ima lahko različne oblike in ravni vključevanja, tako v šoli kot
zunaj nje. Zajema vse dejavnosti, ki jih zagotavlja in spodbuja šola ter podpirajo starše
pri delovanju z namenom izboljšanja otrokovega učenja in razvoja. Prva intervjuvanka
je za izboljšanje kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko uresničujemo že
prvi šolski dan, izpostavila dobro informiranost in pripravljenost staršev na vstop
njihovega otroka v šolo. Druga intervjuvanka je izpostavila vključenost staršev v
dejavnost prvega šolskega dne, s katero dobijo starši vpogled v delo in skupino (razred)
in prvi vtis o učiteljicah in šoli. Tretja intervjuvanka je prav tako poudarila pomen
vključenosti staršev v dejavnost prvega šolskega dne predvsem zato, ker je to za vso
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družino veliko doživetje in prelomnica. To potrjuje tudi Epstein (1996, v Soo-Yin
2003), ki je razširila pojmovanje z »vključevanja staršev« na »partnerstvo med šolo,
družino in skupnostjo«, da bi posebej poudarila, da se otrok uči in razvija v vseh treh
kontekstih: šole, družine in širše skupnosti. Vse tri kontekste moramo upoštevati
integralno, ker se tako izražajo v izobraževanju in učenju posameznega otroka.
Kot primer dobre prakse pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne je prva
intervjuvanka poudarila potek v tradiciji šole, medtem ko na šolah druge in tretje
intervjuvanke uporabijo znanega "junaka", ki je vez med otrokom in šolo. Pri tem sta
izpostavili tudi pomen zelo različnih in zanimivih dejavnosti, ki nudijo vključenost cele
družine v dejavnosti šole, ker če starši sodelujejo v otrokovem šolskem življenju,
poudarjajo vrednost šole za otroka in to pomaga otroku videti šolo kot zanj pomembno.
Starši otroku s svojo dejavnostjo predstavljajo model, kako nadzorovati dogajanje in
oblikovati pozitivne spremembe. S sodelovanjem staršev je tudi otrok bolj domač s
šolskimi nalogami, to pa ga lahko vodi do prepričanja, da je kompetenten za reševanje
akademskih nalog (Pomerantz idr., 2007).

Kot je poudarila tretja intervjuvanka, so ohranili primere dobre prakse, kot je
"tradicionalni" ples, s katerim uspejo otrokom in staršem doživeti pozitivno izkušnjo,
kar pa je motivacija otrok za nadaljnje delo v šoli.
Z načrtovanim in izvedenim prvim šolskim dnem dosegajo, da otroci dobijo pozitivno
izkušnjo in motivacijo za nadaljnje delo v šoli. Pomembno si je tudi pridobiti zaupanje
staršev v šolo kot institucijo in zaupanje v učitelje kot strokovnjake, saj otroci in starši s
tem pridobijo občutek varnosti. Vsak posamezen otrok je namreč neprecenljiva in
enkratna vrednota in kot tak mora biti sprejet. V šolskem okolju, v katerem bo vsak
posameznik čutil, da je sprejet, bo lahko razvijal svojo samopodobo (identiteto) v
samostojno osebnost. V pristnem odnosu do drugih in drugačnih, v medsebojni
solidarnosti ter v zdravem in zaupljivem soočanju z odraslimi bo vsak otrok znal
izluščiti tisto, kar je pomembno zanj.
Kot je izpostavila tretja intervjuvanka, je prvi šolski dan je pomemben za vzpostavitev
odnosa med starši, šolo in otroki. Krajnčan (2006) poudarja, da so pedagoški eros,
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teoretično znanje, reflektirana izkustva in metodične ponudbe, porok za kakovostno
socialno pedagoško delo.

4.5 ZAKLJUČEK KVALITATIVNEGA DELA
Šolanje se s svojo zahtevnostjo ter storilnostnimi in kompetitivnimi pritiski na
posameznika vse bolj približuje delovnemu svetu in postaja vse bolj obremenilna
dejavnost, ki zahteva vedno več otrokove energije in časa. Odraz vsega tega so številne
stiske, težave, napetosti in konflikti, s katerimi se srečujejo mlade generacije.
Pomembno poslanstvo v tem smislu opravljamo vsi zaposleni na šoli: učitelji,
pedagoško vodstvo, svetovalne službe, drugi strokovni delavci ...
Z dobro načrtovanim in izvedenim prvim šolskim dnem lahko dosežemo, da otroci
dobijo pozitivno izkušnjo in motivacijo za nadaljnje delo v šoli. Pomembno si je tudi
pridobiti zaupanje staršev v šolo kot institucijo in zaupanje v učitelje kot strokovnjake,
saj otroci in starši s tem pridobijo občutek varnosti, saj je vsak posamezen otrok
neprecenljiva in enkratna vrednota in kot tak mora biti sprejet. Jackson pravi (po
Mencin-Čeplak; v Ule in drugi, 2000), da se šola zdi edini način, kako si zagotoviti
"potni list" v drugačno prihodnost. Nenehno se poudarja pomen izobrazbe za poklicno
prihodnost in kakovost življenja in starši že zelo zgodaj obremenijo otroka s svojimi
pričakovanji. Usodno in problematično je razmišljanje v smeri, da neuspeh v šoli
pomeni pravzaprav neuspeh v življenju nasploh, s čimer se danes srečujejo številni
mladostniki. Pa vendarle raziskava Centra za socialno psihologijo pri IDV-FDV, ki je
bila opravljena 1998. leta (Ule, Rener, Mencin-Čeplak, Tivadar, 2000), potrjuje tezo, da
je danes predvsem šolski uspeh izjemno pomemben za mlade in njihove starše, saj si
edino z izobrazbo v današnjem svetu lahko zagotovijo varnost. S tem so povezane
številne stiske otrok in mladostnikov. Le-te so tudi posledica prevelikih pričakovanj,
pritiskov in zahtev staršev.
V šolskem okolju, v katerem bo vsak posameznik čutil, da je sprejet, bo lahko razvijal
svojo samopodobo (identiteto) v samostojno osebnost. V pristnem odnosu do drugih in
drugačnih, v medsebojni solidarnosti ter v zdravem in zaupljivem soočanju z odraslimi
bo vsak otrok znal izluščiti tisto, kar je pomembno zanj. Otrokovo aktivno vstopanje v
različne skupine pomeni zanj širjenje horizonta, izkušenj, o čemer Koboltova (2009)
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meni, da je predpogoj socialnega učenja in razvoja socialnih kompetenc, ki so
sestavljena spremenljivka učinkovitega ravnanja v socialnih situacijah in se skozi razvoj
spreminja. Seveda pa nanjo vpliva priložnost posameznika, da aktivno sodeluje v
socialnem življenju različnih skupin.
Vse tri intervjuvanke vključujejo različne oblike sodelovanja s starši in otroki tudi pri
vstopu otrok v šolo. Zavedajo se, da so starši zelo pripravljeni sodelovati s šolo
predvsem na začetku šolanja otrok. Starše na začetku šolanja otrok predvsem skrbi,
kako se bodo otroci vključili v šolsko življenje in delo. Šolski uspeh oziroma neuspeh je
tudi pomemben element družinskih odnosov. Otroci potrebujejo čustveno spodbudo in
pomoč staršev, saj le-ta v veliki meri vpliva na odnos posameznika do lastnega učnega
uspeha in na njegovo samopodobo.
Pri svojem delu si prizadevajo in spodbujajo različne oblike sodelovanja in dela s starši,
ki se preko različnih vsebin in dejavnosti uresničujejo skozi formalne in neformalne
oblike. Zavedajo se, da je vstop v šolo prva možnost za navezovanje stikov s starši in
vzpostavitev partnerskega odnosa zaupanja, ki ga ne smemo zanemariti. Zaupajo, da bo
svetovalni delavec s partnerskim odnosom motiviral starše in tudi učitelje k
medsebojnemu sodelovanju, saj šola in učitelji potrebujejo družino za informiranje o
otroku in družini, njihovi kulturi, potrebah, interesih, ciljih. Ta oblika vključevanja
vsebuje kombinacijo informacij za starše in informacije od staršev o otroku in družini za
učitelje in šolo.
Izpostavile so, da se pri delu s šolskimi novinci pogosto srečujejo z dilemami, težavami
in izzivi, kako otroke, ki vstopajo v prvi razred osnovne šole, začeti spoznavati še pred
vstopom v šolo (od vpisa), a hkrati ne kršiti Zakona o osnovni šoli (1996), ki dovoljuje
ugotavljanje otrokove pripravljenosti za vstop v šolo le izjemoma.
Le redki svetovalni delavci iščejo poti, da v skladu z novo šolsko zakonodajo vseeno
spoznavajo otroka, njegove posebnosti, socialno okolje, v katerem prebiva. Vsak otrok
je edinstven, enkraten. Kako se bo spoprijemal z razvojnimi nalogami, kot je šolanje, je
odvisno od njega samega, od podpore v primarnem in širšem socialnem okolju –
družina, vrstniki, šola.
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Vsem trem je skupno to, da se pri načrtovanju prvega šolskega dne zavedajo, da otrok z
vključitvijo v šolo in šolski sistem ne postane šolski otrok in da se družina ne
odpoveduje odgovornosti za svojega otroka. Šola je le inštitucija, v katero se otrok vsak
dan več let vključuje. Otrokovo izhodišče je še vedno družina, dom. Velikega pomena
pri pomoči mladostnikom je enotna naravnanost šole in doma, stalno sodelovanje in
medsebojna izmenjava informacij med obema ter dobra komunikacija, zaupanje,
človeška toplina in spoštovanje sočloveka. Zavedati se moramo pomena spodbudnih
pedagoških okoliščin, ker če pedagoške okoliščine niso spodbudne in oseba znotraj
socializacijskega procesa nima možnosti in spodbud, ki bi jo podprle pri razvijanju
socialnega prevzemanja perspektive, obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do težav,
čemur pa se želimo izogniti.

Predvsem pa vidijo prvi šolski dan kot možnost šole, da dajo obljubo o skrbi za otroke,
njihovem dobrem počutju in sodelovalni naravnanosti. Vse tri intervjuvanke se dobro
zavedajo, da je ustrezen odnos do staršev bistvena komponenta socialno pedagoškega
dela. Vzgojni in izobraževalni procesi so uspešni takrat, ko pedagog v sodelovanju z
otroki uspe posredovati razvojna pričakovanja tako, da le-ti sprejmejo razvojne naloge
kot smiselne in uspejo vzpostaviti ravnotežje med lastnimi željami in tujimi
pričakovanji. Spoprijemanje z razvojnimi nalogami ni odvisno le od posameznika,
ampak tudi od podpore, ki jo dobi v svojem primarnem in širšem socialnem okolju.
Iz pogovora je pri vseh treh čutiti, da imajo socialno pedagoške sposobnosti in
kakovosti, ki jih mora tudi učitelj živeti v praksi. Iz njihovih primerov dela z učenci ob
vstopu v šolo in njihovimi starši je čutiti pravo mero pristnosti, vživljanja, sprejemanja
in željo po vzpostavitvi dobrega odnosa. Vidi se, da dobro poznajo načela komunikacije
in se tudi zavedajo pomena dobrega pretoka informacij. To se izraža v njihovem načinu
razmišljanja, širitvi kompetenc in vnašanju primerov dobre prakse v njihovo delo z
otroki in s starši. Da je res tako, intervjuvanke lepo potrdijo – vsaka s svojo mislijo, ki
se med seboj razlikujejo, vendar na nek način govorijo o isti dimenziji – odnosu do
otrok in staršev, ki se začne že prvi šolski dan:
1. "S tem vsa pričakovanja, njihova vprašanja že prej premeljemo in
predelamo, tako da je prvi dan res namenjen samo otrokom."
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2. "Zato pripravljamo take dejavnosti, ki niso tako zelo vezane na jezik:
gibanje, slikanje, ples ... tako da se lahko vključijo tudi otroci, ki ne
razumejo slovensko."
3. "Drugače pa za vse velja, prijazen pristop, prijazno povabilo, dober odnos,
lepa dobrodošlica, sproščeno vzdušje, na vsakem koraku dat vedet, da šola
ni nek bavbav, da gre za en blag prehod, da v prvem razredu učenje poteka
preko igre …"
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IV SKLEP
Z raziskavo sem dobila vpogled v prakso treh učiteljic prvih razredov, ki učijo na
različnih osnovnih šolah. Ugotovitve kažejo, da pri svojem pedagoškem delu upoštevajo
socialno pedagoško doktrino. S pomočjo raziskave sem ugotovila, da intervjuvanke
vnašajo socialno pedagoško doktrino v svoje delo, pri tem uporabljajo zelo podobne
pristope, sorodno razmišljajo in so vse tri zelo socialno pedagoško naravnane.
V svoji praksi se vsako leto znova srečujejo z različnimi otroki in starši ter pri tem
uporabljajo različne oblike in dejavnosti. Iz ugotovitev raziskave je razbrati, da so vse
tri intervjuvanke pri svojem delu pozorne na procese, ki prispevajo k zdravemu
funkcioniranju otrok in njihovih družin.
Vse intervjuvanke so bile pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne pozorne na
vključenost, aktivno sodelovanje otrok in staršev, sprejetost, komunikacijo, partnerstvo,
pretok informacij, pozitivne izkušnje, močna področja, uspešnost, zadovoljstvo … kar
vse kaže, da pri svojem delu uporabljajo tudi veliko socialno pedagoškega znanja in
kompetenc. Saj se uspešnost šole ne kaže le v visoki učni uspešnosti otrok, temveč tudi
v sposobnosti prilagajanja spremembam ter ustvarjanju pogojev za dobro počutje vseh
posameznikov, ki se v njej srečujejo. Ob tem je seveda pomembna naloga učiteljev, da
podpirajo starše v njihovi vlogi in vzgoji otrok, jih spodbujajo k medsebojni
komunikaciji v družini ter tako prispevajo k dobremu, zadovoljivemu in srečnemu
starševstvu.

Izsledki raziskave so potrdili, da pri svojem delu pomagajo posamezniku pri razvijanju
njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevajo k njegovemu
polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomočijo po poteh opogumljanja,
usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih
potreb, razvoju njegovih zmožnosti in predvsem v smeri sožitja s samim seboj in s
svojim okoljem. Pri tem izhajajo iz posameznikovih temeljnih potreb, želja, osebnih in
okoljskih zmožnosti oz. značilnosti njegovega specifičnega socio-kulturnega okolja.

Dodatno vrednost vidim tudi v tem, da se pri svojem delu zavedajo prepletenosti ter
vzajemne povezanosti posameznika in njegovega socialnega okolja, zato se usmerjajo
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tudi v delo s skupinami in posameznikovimi socialnimi mrežami. Tako s svojim delom
vplivajo na razvoj in spreminjanje delovanja šole kot institucije.
Pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega dne se usmerijo tudi na izraziteje šibke,
prikrajšane, ogrožene oziroma ranljivejše posameznike ter iščejo načine in primere
dobre prakse za izboljšanje svojega dela.
Izsledki raziskave so potrdili tudi moja predhodna razmišljanja in dali dodatno vrednost
moji osnovni ideji, da naredim tovrstno kvalitativno raziskavo. Ob tem sem lahko
kritično ocenila tudi svoje delo, saj učim v prvem razredu. S tem diplomskim delom
bom formalno postala še socialna pedagoginja, da bom lahko v svoje delo vnašala tudi
socialno pedagoški kontekst. Saj Koboltova in Dekleva (2007) opredelita socialnega
pedagoga kot strokovnjaka, ki je motiviran in aktiven na področju vseživljenjskega
učenja na način lastnega usmerjanja svojega razvoja ter uporabe različnih analitičnih
evalvantnih in razvojnih raziskovalnih postopkov v zvezi s svojim delom.

78

V LITERATURA
Adlešič, I. (2002). Pomembnost šolske klime v delovanju šole. Pedagoška obzorja, 17,
št. 2, str. 54–78.
Bahovec, E., Bregar Golobič, K., Šola in vrtec skozi ogledalo. Priročnik za vrtce, šole in
starše. Ljubljana: DZS, d. d. Bečaj, J. (1996). Ocena kulture in klime šolskega sistema.
V: Rupar, B., Počervina,
L. (ur.), Profesionalizacija šolskega svetovalnega dela. Ljubljana: Zveza društev
pedagoških delavcev – Sekcija šolskih svetovalnih delavcev, str. 30–35.
Bečaj, J. (2000). Šolska kultura – temeljne dimenzije. Šolsko svetovalno delo, 5, št. 1,
str. 5–18.
Bečaj, J. (2001). Razrednik in šolska kultura. Sodobna pedagogika, 52, št. 1, str. 32–44.
Bezić, T. (1996). Šolska klima, šolska kultura in kakovost šole. Vzgoja in
izobraževanje, 27, št. 6, str. 34–36.
Čačinovič Vogrinčič, G. (2004). Soustvarjanje življenja v vrtcu in šoli. V: Dolar Dolar
Bahovec, E. in Bregar Golobič, K. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo, Priročnik za
vrtce, šolo in starše. Ljubljana: DZS.
Grčar, Barbara (2003): »Devetletna osnovna šola«. Otrok in družina, št. 1 (januar,
2003), str. 22–23.
Kaltenekar, T. (2008). Svetovalne potrebe staršev pri vstopu šestletnikov v šolo. V:
Sodobna pedagogika. Letn. 59 (125), št. 2 (jun. 2008), str. 142–157.
Kalin, J. (2001): Pogledi na razrednikovo delo in vloge razrednika. Sodobna
pedagogika. 52, 1, str. 8–31.
Kalin, J. (2003): Različnost pričakovanj, možnosti in izzivi pri sodelovanju razrednika s
starši. V: A. Trnavčevič (ur.): Sodelovanje s starši da, toda kako? Ljubljana: Šola za
ravnatelje, str. 135–148.
Kobolt, A. (2009). Skupina kot prostor socialnega učenja. Socialna pedagogika, letnik
XIII, 2009, št.4. Združenje za socialno pedagogiko, Ljubljana.
Kobolt, A., Dekleva, B. (2007). Kakovost dela in kompetence. V. Dekleva, B., Kobolt,
A., Sande, M. Razpotnik, Š, Zorc-Maver, D. (ur.). Izbrani koncepti stroke. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta, str. 169–190.

79

Krajnčan, M. (2006). Na pragu novega doma: oddaja otrok v vzgojni zavod. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta.
Kovač Šebart, M. (2002). Samopodobe šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Lokar, A. Šolske izkušnje, Radovljica: Didakta, 2003, str. 129–156.
Mrvar, P. (2008). Šola, vrtec, svetovalni delavec in starši - vzpostavljanje stika in
sodelovalnega odnosa Sodobna pedagogika, 58, št. 2, str. 120–141
Pergar, K. M. (2004). Šola in otrokov razvoj, Mlajši otrok v šoli. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.
Pomerantz, E. M, Moorman, E. A., Litwack, S. D. (2007). The How, Whom, and Why
of Parents' Involvement in Children's Academic Lives: More Is Not Always Better.
Review of Educational Research, 77, št. 3, str. 373–410.
Resman, M. (1992). Šola, učitelji, starši - sodelovanje z različnimi pričakovanji.
Sodobna pedagogika, 43, št. 5/6, str. 223–235.
Resman, M. (1992a). Partnerstvo med šolo in domom, Sodobna pedagogika, letnik 43,
št. 3–4, str. 135–145.
Smrtnik Vitulić, H. (2009). Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne
psihologije za izvajanje prakse. Ljubljana : Pedagoška fakulteta.
Soo-Yin, L. (2003): Parent Involvement in Education. V: G. Olsen, M. L. Fuller (ur.):
Home-School Relations. Boston: Allyn and Bacon.
Ule, M. (2005). Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Valentinčič, J. (1981): Sodelovanje s starši. Priročnik za učitelje in vzgojitelje.
Ljubljana: DDU Univerzum.
Ule, M., Rener, T., Mencin-Čeplak, M., Tivadar, B. (2000). Socialna ranljivost mladih.
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Republike Slovenije za mladino in
založba Aristej.
Zupančič, M. (2004). Dednost in okolje. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.),
Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Zakon

o

osnovni

šoli

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO4918.html

(15.01.2011)

80

Priloga 1: OSNOVNA VPRAŠANJA ZA IZVEDBO INTERVJUJEV

1. Prosila bi, če se lahko predstavite.
2. Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
3. Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in izvedbi
vpisa?
4. Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
5. Povejte, kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega
dne?
6. Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
7. Se lahko spomnite situacije s prvošolcem (konflikta, nerazumevanja, nesodelovanja,
drugačnih pričakovanj …) in kako ste jo reševali?
8. Vaša razmišljanja o izboljšanju kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko
uresničujemo že prvi šolski dan.
9. Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
10. Ali lahko opišete, kaj ste po svojem mnenju dosegli s tako načrtovanim in
izvedenim prvim šolskim dnem?
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Priloga 2: INTERVJU 1

V: Prosila bi, da se predstavite.
O: Sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, že dolgih 22 let. Prvih 10 let sem
delala v vrtcu, v različnih vrtcih, zadnjih 12 let pa na osnovni šoli v Ljubljani; ves čas
delam kot druga strokovna delavka v razredu. V prvem razredu, vedno.
Naša šola je v središču mesta, obkrožena s kar nekaj "centrskimi" šolami; vse veljamo
za elitne šole, ker so v njih vključeni otroci staršev, ki so visoko izobraženi. Otrok
imamo, glede na trenutno popularnost, iz okoliša zelo malo. Tako da se običajno
borimo za otroke. Če smo zelo popularni, imamo velik vpis, če smo malo manj
popularni, pa skoraj nič.
V: Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
O: Ko sem delala 10 let v vrtcu, v bistvu skoraj nisem imela stika z malo šolo. Ko pa
sem prišla v šolo, mi je pa ta starost postala všeč … zelo se je prilegala meni, ker se mi
je zdelo, da z njimi lahko zelo veliko naredim … so taki, fajn starost, ko se jih da še v
narekovajih okrog prinest, ko … se da z njimi še velik naredit, treba jih je pa še zelo
oblikovat in predvsem vzgajat.
V: Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in izvedbi
vpisa?
O: Pri vpisu pri nas sodeluje strokovna služba. Pred vpisom pa imamo vedno uvodni
sestanek za starše, kjer povabimo vse starše iz okoliša in po okoliških vrtcih razdelimo
vabilo. Tako da na tem sestanku staršem predstavimo, kako naša šola deluje, kakšne
projekte se gremo, kakšne posebnosti so na naši šoli, predstavimo rezultate naše šole in
potem na osnovi tega se oni odločajo, ali bodo otroka vpisali k nam ali ne.
V: Kdo pa sodeluje pri pripravi sestanka?
O: Vsako leto drugače, odvisno od ravnateljičine volje. V letošnjem letu je bila to
ravnateljica, psihologinja in jaz kot delavka v prvem razredu. Prejšnja leta smo bile vse
učiteljice (učiteljice in vzgojiteljice) v prvih razredih; kakšno leto samo po ena
učiteljica in ena vzgojiteljica. Odvisno, vsako leto drugače …
V: Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
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O: Po pravici povedano, prvi šolski dan ni v domeni učiteljic pač pa v domeni neke
tradicije in ravnateljice. Poteka tako, da otroke popoldne zberemo v enem prostoru, kjer
si ogledajo neko gledališko predstavo, ki si jo niti mi ne izberemo, pač pa jo izbere, ne
vem kdo, ravnatelj ali pač nekdo. Po tej predstavi pa gremo v razrede, skupaj s starši in
otroki, se pač predstavimo, pokažemo jim razred … V naši domeni je, da je razred
urejen, da vse poskrbimo, da naslednji dan lahko pridejo normalno v šolo …
To je pa tud vse.
V: Povejte kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega
dne?
O: Pred leti se nam je dogajalo, da so bili starši zelo dominantni in da v tistem trenutku,
ko smo me dobile otroke, sploh nismo mogle do otrok, ker so starši imeli toliko enih
vprašanj in vsega … Tako da smo se zdaj, že ene 4 leta zaporedoma, se odločamo, da
imamo pred prvim šolskim dnem roditeljski sestanek za starše. S tem vsa pričakovanja,
njihova vprašanja že prej premeljemo in predelamo, tako da je prvi dan res namenjen
samo otrokom.
Seveda, to da smo nasmejane in pripravljene sprejet otroke je prvo, kar se pričakuje od
nas, jasno tudi otroci to pričakuje … Ko jih dobimo skušamo … predstaviti jim naš
razred in naš način komunikacije kot nekaj zanimivega, prijaznega, nekaj vabljivega,
tko, da si naslednji dan res želijo pridet v šolo.
Zdaj kakšne posebne priprave pa nimamo na to. Seveda tukaj pomagajo dolgoletne
izkušnje in situacije trenutne rešujemo sproti in uspešno.
V: Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
O: Ja, s predstavitvijo šole. Sigurno je to pri nas zelo pomemben podatek, ki vleče
starše, saj otroci tu itak nimajo nobene posebne izbire, ne? ... Starši, namreč vsi starši,
ki vpišejo otroka v neko "centrsko" šolo, so običajno, al pa bom rekla velika večina tako
ambiciozni, da hodijo na vse predstavitve vseh okoliških šol, ki so okrog nas; tako da
ena stvar, ki nas zelo rešuje, je sigurno to, da imajo naši učenci zelo dober učni uspeh,
nadpovprečne rezultate na eksternih izpitih, nadpovprečno število Zoisovih štipendij,
nadpovprečno število zlatih priznanj; v glavnem, to je nekaj, kar starše sigurno, ki so
ambiciozni, vleče. Potem so pa verjetno tukaj tud kakšne druge stvari, mogoče urejenost
šole, mogoče tud uspešnost učiteljev, saj verjetno tud to, se odraža na rezultatih. Ne
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smemo pa zanemarit populacije staršev in otrok, da so zato rezultati taki kot pač so. In
sigurno je pa to nekaj, kar starše vleče, da vpišejo otroke. Je pa zelo pomembno, kakšna
je trenutna klima med starši. Oni si zelo hitro informacije širijo in eno leto je ena šola
zelo "popularna" pa nihče ne ve zakaj, eno leto je druga zelo "popularna", pa nihče ne
ve zakaj, pa čeprav je 200 m stran. Ampak tako pač je! Pri nas se starši odločajo glede
na trenutno stanje, in na neko vzdušje, ki vlada nad njimi – ne vemo, kje se to ustvari al
v vrtcu al … ne vem, ne vem ...
V: Se lahko spomnite situacije s prvošolcem (konflikta, nerazumevanja, nesodelovanja,
drugačnih pričakovanj…) in kako ste jo reševali?
O: S prvošolci običajno ni težav, in tud jaz ne bi imela z nobenim otrokom težave, če ne
bi bilo starši zraven – stoposto!
Ja, kakšni prvošolci imajo težavo z vstopom na začetku v šolo, ki jih rešujemo …
Pa tudi podatkov o otrocih in starših nimamo nobenih, to je sigurno pomembno. Zdaj,
letos sem imela otroka, ki je jokal vsako jutro in za katerega sem po treh tednih pouka
izvedela, da kadar pride oči po njega je še hujš, zato ker potem mamice ne vidi tako
hitro, kot jo on pričakuje. Zdaj, če bi me že od začetka vedele, da sta oče in mama
narazen, bi verjetno bilo lažje njemu in nam, ker bi mu lahko pomagale. Tako, da če bi
kakšne podatke vedele, take, bi nam bilo sigurno lažje. Prosimo pa starše na
roditeljskih in govorilnih urah, da nam povejo, tud če gre recimo mama na službeno
potovanje, ker če ne, lahko nastanejo težave, pa mi jih ne znamo reševat, otroci pa pač
reagirajo na nek način, ki je drugačen, kot običajno.
V: Vaša razmišljanja o izboljšanju kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko
uresničujemo že prvi šolski dan.
O: Ne nimam … To, da mamo mi roditeljski sestanek prej se mi zdi, da je bila naša
najboljša poteza in s tem smo se rešili ključnih težav na začetku šole, ki smo jih imeli
običajno.
Vse oblike, ki jih imamo roditeljski, govorilne ure, al karkoli … se mi zdi, da so na
dovolj velikem nivoju, da tud staršem to ustreza – tako kot je.
V: Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
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O: Ne, ker ga ni. Vse poteka zelo rutinirano, vsako leto enako. Ne, da bi kakšen
izstopal, ni.
V: Ali lahko opišete, kaj ste po vašem mnenju dosegli s tako načrtovanim in izvedenim
prvim šolskim dnem?
O: Sigurno se trudimo, da bi prvi dan bil nekaj posebnega za otroka in to jaz mislim, da
nam uspeva, ker je nekaj posebnega in je mal drgačen. In mislim, da tud tak način
prispeva k temu, da naslednji dan otroci pridejo v šolo več al manj brez težav in da se
veselijo šole.
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Priloga 3: INTERVJU 2

V: Prosila bi, če se lahko predstavite.
O: Sem, profesorica razrednega pouka. Petnajst let poučujem v prvem triletju.
Poučujem v šoli, ki je manjša šola na obrobju glavnega mesta. V šoli sta po 2 oddelka
posameznega razreda. Veliko je učencev tudi z drugega jezikovnega področja, se pravi
da prihajajo k nam učenci s slovenskega, hrvaškega, srbskega, bosanskega,
makedonskega in tudi albanskega govornega območja. Tako da imamo kar pester in
širok izbor.

V: Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
O: Moje izkušnje s prvošolci … sigurno je delo specifično, saj prihajajo z različnim
predznanjem v šolo, nekateri znajo že pisati. Ker vstopajo v šolo z različnim
predznanjem je zelo pomembno, da je učenje individualizirano, se pravi, da imajo vsi
otroci možnost napredovati in tisti, ki pridejo s slabšim predznanjem, in tisti, ki pridejo
z dobrim predznanjem. Za mene je pomembno, da vsak od njih naredi neko nadgradnjo.
Ne da recimo tisti, ki imajo slabše predznanje naredijo veliko nadgradnjo; tisti pa ki
imajo dobro predznanje pa v bistvu nič. Ker če bi gledali samo po ciljih, ki jih zapišemo
v spričevalo, ima že marsikateri otrok na začetku leta vse doseženo.

V: Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in izvedbi
vpisa?
O: Vpis pripravlja šolska svetovalna služba. Vpis v prvi razred poteka tako kot drugod v
mesecu februarju. Starši (ki živijo v šolskem okolišu) so obveščeni preko navadne pošte
s pismom oziroma vabilom, da se oglasijo v šoli na vpis. Povabljeni so tudi otroci. S
tem, da je že dve leti zaporedoma šolska svetovalna služba pripravila tudi enostavne
naloge, ki so za otroke zabavne. Naprimer, naloga da otrok občrta svojo dlan, jo
pobarva in napiše svoje ime, če ga zna. Tak izdelek je lahko pomembna informacija za
prvi vtis o otroku, vidi se naprimer grafomotorika in sposobnost otroka, pripravljenost
za delo ...
V: Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
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O: Pri načrtovanju prvega šolskega dne se mi zdi pomembno, da dobi otrok prvo
pozitivno izkušnjo o šoli. Otroci in starši. Tako se mi zdi pomembno, da se otroke
osebno povabi. Tako smo naredile že dvakrat. Poslale smo osebno vabilo, pismo, ki je
naslovljeno na samo na njih. Tako so otroci v nekem pričakovanju in gredo večinoma
radi v šolo. Tako da se mi zdi za prvi šolski dan pomembno, ko dobijo prvi vtis o šoli, da
se dobro počutijo. Zato pripravljamo dejavnost, aktivnosti, kjer so otroci aktivno
vključeni.
Otroci in starši naj dobijo prvi šolski dan prijetno izkušnjo in izgubijo morebitni strah
pred šolo, ki je pogosto prisoten pri nekaterih prvošolcih. Kar nekaj staršev otroka
pripravlja na šolo na nepravi način. Saj mu šolo predstavijo kot konec vsega lepega,
brezskrbne igre in začetek trdega dela. Otroške predstave o tem, kaj je učenje, pa so
zelo različne.

V: Povejte kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega
dne?
O: Ker pri nas strokovni aktiv učiteljic prvega razreda zajema 6 strokovnih delavk, si
delo enakomerno razporedimo. Najprej izberemo rdečo nit prvega šolskega dne in nato
načrtujemo kreativne delavnice. Vsaka učiteljica vodi posamezno delavnico in tudi
poskrbi za ves potreben material. Delavnice načrtujemo tako, da zajamemo različna
področja ustvarjanja, likovno, gibalno, glasbeno, tehniško. Prvi šolski dan učenci
spoznajo svoje učiteljice in si ogledajo svojo učilnico. Pomembno se nam zdi tudi
aktivno vključiti starše, zato jih spodbujamo k skupnem ustvarjanju s svojimi otroki.
V: Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
O: Na prvi šolski dan nimaš teh podatkov in je tudi veliko otrok, ki jih ne poznaš... Zato
pripravljamo take dejavnosti, ki niso tako zelo vezane na jezik, gibanje, slikanje, ples...
tako da se lahko vključijo tudi otroci, ki ne razumejo slovensko. Ker so načrtovane
dejavnosti zelo različne in zanimive, vsak otrok hitro izgubi zadrego pred vključitvijo.
Varnost mu nudijo tudi starši, ki so ves čas ob njih. V veliko pomoč pri premagovanju
zadreg je tudi glavni junak (Pika Nogavička, klovn), ki na šaljiv način pomaga otrokom
premagati strah in zadrego.
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V: Se lahko spomnite situacije s prvošolcem (konflikta, nerazumevanja, nesodelovanja,
drugačnih pričakovanj …) in kako ste jo reševali?
O: Žal se takšne situacije ne spominjam.
V: Vaša razmišljanja o izboljšanju kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko
uresničujemo že prvi šolski dan.
O: Menim, da je oblika, kot jo imamo sedaj mi dost uredu, ker ni tako, da bi mi otroke
ločili od staršev, ampak so ta, prvi dan starši zraven in so aktivno vključeni v dejavnosti
in dobijo vpogled v skupino otrok, vidijo kako se njihov otrok obnaša v skupini, dobijo
prvi vtis o nas (učiteljicah). Men se zdi ta oblika zelo dobra.
Nekaj let nazaj je potekal prvi šolski dan tako, da se je starše ločilo od otrok in so imeli
starši predavanje o šoli s strani vodstva. Ampak ta dan so starši tako pod enim drugim
vtisom, da vprašanje koliko informacij so slišali.
Men se zdi, da je ta oblika, ki jo imamo mi, ko so starši vključeni, uredu in prava.
V: Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
O: V šolo s Piko Nogavičko:
Sredi meseca avgusta so bodoči prvošolci prejeli domov pismo Pike Nogavičke, ki jih 1.
septembra vabi na veliko zabavo v šolo. Pismo je bilo naslovljeno na vsakega otroka
posebej, kar se je izkazalo za zelo učinkovito, saj kar nekaj otrok še danes, po parih
letih, hrani to pismo. Učenci so bili na prvi šolski dan razporejeni v 4 delavnice. Vsaka
delavnica je imela svojo barvo. Vsak učenec je dobil obesek – liziko, na katerem je bil
določen razpored delavnic. Na Pikin znak so se vse skupine zamenjale. Na delavnicah
so se otroci naučili Pikino pesem, plesali Pikin ples, izdelali Pikino hišico in poslikali
vrečko za copate.
V: Ali lahko opišete kaj ste po vašem mnenju dosegli s tako načrtovanim in izvedenim
prvim šolskim dnem?
O: Otroci so doživeli prvi šolski dan, kot prijetno dogodivščino. Spoznali so svoje
učiteljice, šolo in razred.
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Pomembno je predvsem to, da dobijo otroci izkušnjo, starši izkušnjo, o šoli. Starši so na
nek način pomirjeni, ker imajo informacijo, vidijo našo odprtost, da smo pripravljeni na
sodelovanje in delit z njimi delo in izkušnje.
Menim, da odkar poteka tako, da so starši prvi dan z otroki, se počutijo starši bolj varne
in imajo večje zaupanje in so pomirjeni.
Priloga 4: INTERVJU 3

V: Prosila bi, če se lahko predstavite.
O: Sem diplomirana vzgojiteljica in univerzitetne diplomirana socialna pedagoginja po
izobrazbi, že 9 let poučujem na osnovni šoli v našem kraju, to je ena izmed večjih šol.
Delam na matični šoli. Šola ima tudi več podružničnih šol. Prej sem delala 11 let v
vrtcu, z uvedbo devetletke pa sem šla kot druga strokovna delavka poučevat v prvi
razred. V zadnjem letu opravljam tudi socialno-pedagoško delo, izvajam dodatno
strokovno pomoč učencem, ki imajo vedenjske in čustvene težave in individualno
pomoč.
Kot sem že rekla, je naša šola zelo velika, vsako leto imamo po dva oddelka prvega
razreda. Tako da opravljam delo strokovne delavke v prvem razredu polovico časa v
enem, drugo polovico pa v drugem oddelku prvega razreda.

V: Mi lahko kaj poveste o svojih izkušnjah s prvošolci?
O: Letos sem imela 20 let delovne dobe in ta populacija šestletnikov je že vsa leta moje
strokovno delovno področje. S šestletniki se praktično ukvarjam že dvajset let; prej, ko
je bila še mala šola, v mali šoli, sedaj pa, kot sem že rekla, devet let v prvem razredu.
Tako, da bi lahko rekla imam bogate izkušnje z delom s to populacijo, se pravi šest let
starimi otroki.
V: Kako poteka na vaši šoli vpis prvošolcev in kdo vse sodeluje pri pripravi in izvedbi
vpisa?
O: Pri vpisu sodeluje svetovalna služba, ki že predhodno obiskuje vrtce, se pogovarjajo
z vzgojiteljicami, pripravljajo sezname, vabijo otroke s starši in potem ti otroci s starši
prihajajo na, take prijetne, razgovore k svetovalni službi.
Svetovalno službo pri nas sestavljajo socialna delavka, imamo tudi pedagoginjo in
psihologinjo. Celotni del vpisa pokrivajo te tri strokovne delavke, ki si nekako razdelijo
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te bodoče prvošolce glede na lokacijo in jih sistematično vabijo, mislim, da se začne že
tam spomladi, na pogovore, kjer povabijo starše z otroki.
V: Kaj vam je pomembno in kaj vas vodi pri načrtovanju prvega šolskega dne?
O: Zdaj sem že tri leta, kot vodja priprave, tega prvega šolskega dne in v bistvu mi je
cilj, da bi na čim bolj sproščen in prijeten način prvošolcem približali šolo.
Vodilo mi je, da bi si ta dan zapomnili, po nekem posebnem doživetju, predvsem otroci
in pa tudi njihovi starši. Da bi jim s tem olajšali vstop, ki je vsekakor velika prelomnica
za otroke in pa tudi njihove starše. In res težimo k temu, da bi bilo to tako prijetno,
sproščeno doživetje, ki bi ga imeli v spominu. To mi je predvsem tisto prvo vodilo, pri
pripravi tega prvega dne.
V: Povejte kakšne oblike dela uporabljate pri načrtovanju in izvedbi prvega šolskega
dne?
O: Tu pa kombiniramo. Prvo je to taka skupna oblika, kjer so vsi sprejeti v takem
večnamenskem prostoru ali pa v telovadnici, ki se za to tako igrivo in prijetno pripravi.
In prvo je to taka skupna oblika, kjer so vsi bodoči prvošolci, seveda govorim o matični
šoli. Tam jim pripravijo učenci drugih, tretjih ali višjih razredov, ki se ukvarjajo s
kakšno stvarjo, ki je zanimiva za predstavit, da jih animirajo, da se jim na tak način
predstavimo; da se jim predstavi ravnateljica, ki jih pozdravi, kot vsi s katerimi bodo
prišli v stik sploh v tem prvem šolskem letu… Potem pa iz te skupne oblike se nekako
formirajo po razredih in še se nadaljuje cela vrsta presenečenj tudi po razredih skupaj z
učiteljicami, ki jih animiramo po razredih do raznih presenečenj, prebiranja pravljic,
kakšne obdaritve, tako da so naprej po posameznih razredih.
Se pravi najprej skupno, da dobijo vtis, koliko je prvošolcev, da se vsi skupaj družijo,
kot sem že rekla s predstavo, naučimo jih kakšnega plesa, na primer z učenci tretjega
razreda zaplešemo z njimi. Zdaj imamo že vrsto let zanimivo animatorko, ki je
preoblečena v Piko Nogavičko, ki se tudi sprva ni dobro znašla v šoli, potem pa je
spoznala, kako je šola zabavna, kako je prijetna … in na tak igriv in sproščen način se
približa otrokom, tako da v tistem trenutku vzpostavi sproščen stik z otroki.
Ko so otroci v manjših skupinah, jaz kot druga strokovna delavka ter učiteljica oddelka
podaljšanega bivanja in knjižničarka, v tistem času, ko so starši na kratkem,
informativnem sestanku z razredničarko, animiramo učence še z darilom 90

Švigazajčkom, lutkami, kakšno pravljico, družabnimi in socialnimi igrami, s plesom,
petjem …
V: Kako pritegnete k sodelovanju različne otroke in starše?
O: Do zdaj še nisem zasledila, da bi bile v začetku kakšne težave oziroma, da bi jih bilo
treba na kak poseben način pritegnit za prvi šolski dan. Vsi so zelo zainteresirani, vsi
zelo radi pridejo, so pozitivno razpoloženi, dojemljivi … tako, da je ena taka dobra,
pozitivna klima. Tu bi tudi izpostavila in pohvalila ravnateljico, ki vedno zelo dobro z
nami sodeluje, zelo jo zanima, kako bo ta prvi dan izgledal in je zelo sodelovalna prav
tako pomočnica ravnateljice, kadarkoli je potrebno kakršnokoli presenečenje, darilo…
Prej sem pozabila omenit pogostitev teh otrok z jagodami, s torticami ali kakšnim
drugim pecivom, vedno vsi zelo dobro timsko sodelujemo, to se mi zdi res pomembno.
Od svetovalne službe, vodstva, učiteljev, ki bodo delali v prvem razredu, tako
razredničark, drugih strokovnih delavk in učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja, tako
likovnic, ki pripravijo prostor, da je res tak čaroben, lepo okrašen, dekoriran, skratka
za tem stoji kar velik strokoven tim, v katerem dobro sodelujemo in to se mi zdi res
takega ključnega pomena.
Že pri tem, ko se starše vabi, se strokovna služba zelo potrudi, da jim šolo približa,
nekako promovira učitelje, ki bodo delali s temi bodočimi prvošolci. Se mi zdi, že ta prvi
sprejem je prijazen in topel in je postavljen en tak pozitiven odnos, tako da se mi zdi, da
se vsi veselijo tega prvega šolskega dne. Učenci dobijo prijazna vabila, ki nagovorijo
njih direktno, so naslovljena direktno na njih, se mi zdi, da že preko tega …
Kakšno specifiko bi težko izpostavila, ampak če že, se vsako leto zgodi, da dobimo v
prvi razred kakšnega učenca, ki ne obvlada jezika, ki je prišel iz druge države. Recimo v
letošnjem letu imamo dve učenki iz Kosova in popolnoma nič ne govorita in ne
razumeta slovensko, samo v širšem sorodstvu, ena teta, malo razume slovensko. Vedno
ta teta pride in tudi glede prvega šolskega dneva smo se z njo pogovorili in je ona
posredovala te informacije naprej. In moram reč,, da so potem vsi prišli, tudi širše
sorodstvo, ki je zelo povezano, živijo skupaj, tudi je več otrok in so vsi prišli na ta prvi
šolski dan. Bili so navdušeni in tudi deklici, čeprav ne razumeta, sta se ves čas smejali
in se nekako čutili sprejeti. Starši in sorodstvo so se potem zahvaljevali in se mi zdi, da
jim je bila to ena taka lepa izkušnja in dobrodošlica, ker je bil tudi za njih to en tak
velik preskok in so se bali …
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Drugače pa za vse velja, prijazen pristop, prijazno povabilo, dober odnos, lepa
dobrodošlica, sproščeno vzdušje, na vsakem koraku dat vedet, da šola ni nek bavbav, da
gre za en blag prehod, da se bodo učenci še vedno igrali, da v prvem razredu učenje
poteka preko igre in celoten koncept tega nastopa je naravnan tako, da vidijo, da se v
šoli pleše, telovadi, uči preko igre, tako da dobijo starši en vtis, in preko dobrodošlice
tudi eno tako obljubo, da se bomo vsi trudili po svojih najboljših močeh, da se bodo
otroci v šoli dobro počutili.
V: Se lahko spomnite situacije s prvošolcem (konflikta, nerazumevanja, nesodelovanja,
drugačnih pričakovanj …) in kako ste jo reševali?
O: Da bi se spomnila kakšne neprijetne izkušnje, bi skoraj rekla ne. Do zdaj, v teh
devetih letih, neprijetne izkušnje ni bilo, da bi imeli s starši, na sprejemu, na prvem
šolskem dnevi kakršnekoli pripombe.
Še iz vrtca mi je ostal en strah, ker se je v vrtcu včasih dogajalo, da so otroci jokali, tudi
šestletniki, ko so prvo leto vstopili v malo šolo. Pa mi je zdaj tudi ostala ta bojazen, da
ko se bodo ločili, ko jih bom povabila v razred z mano, ko bodo starši ostali v učilnici,
joj kaj bo zdaj, a bo jok? Moram reč, da mogoče dvakrat, da je bilo potrebn, kakšnega
mal posebej spodbudit, malo preko šale, malo prek pregovarjanja, pozitivnega, da je
zapustil starše in šel z mano. Ampak takoj tam, ko smo se začeli igrat, se pogovarjat z
lutko, odpirat paket s Švigazajčkom so jim oči zrasle in se je na jok takoj pozabilo.
Kakšna krizica mogoče čez par dneh v šoli, na prvi šolski dan, pa jaz res nimam niti ene
negativne izkušnje.
V: Vaša razmišljanja o izboljšanju kakovosti sodelovanja med šolo in starši, ki jo lahko
uresničujemo že prvi šolski dan.
O: V smislu, da bi starše kakorkoli vključili.
Meni je vodilo to, da če pogledam tudi svoje izkušnje kot mama in kako sem jaz to
doživljala, da so takrat starši, ki se posvetijo svojemu otroku in je tudi to za njih neko
doživetje in presenečenje.
Meni je ta koncept kar blizu in kar dobro se obnese, da prvi šolski dan šola in vsi, ki
bodo delali z otrokom, ponudi roko tako staršem kot otrokom, v tem smislu, da se bo
trudila na odnosih, da se bo trudila na kvaliteti in dat tud vedet, da bo vesela
kakršnegakoli sodelovanja z njimi. V bistvu že takrat apelirat na njih in jih povabit, da
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si v bodoče želi sodelovanja na vseh področjih, v bistvu, da se starši obrnejo takoj s
kakšnim problemom na njih, da ne čakajo, da razčistijo takoj… v bistvu te informacije
in ta suport jim pa pokažemo že takoj. Da smo tukaj, da jim prisluhnemo, njim kot
staršem, njihovim otrokom, da si želimo sodelovanja z njimi in da jih vabimo, če
kdorkoli kaj zanimivega ve …
Je pa tu ena vez, zdaj sem dobila en preblisk, da velikokrat vključimo starše potem,
tiste, ki imajo več otrok, na primer tri, pa opazimo kakšno vrlino, kakšno veščino, nekaj
kar bi lahko njihov bratec ali sestrica, ki sta že v drugem ali tretjem, pokazala preko
tega nastopa, predstavitve šole, mlajšemu, ki je bodoči prvošolec. In takrat pokličem
starše, rečem a bi vaša (letos na primer) zaigrala na diatonično harmoniko in je to zelo
lepo presenečenje za njenega bratca, kot tretjega, ki prihaja k nam v šolo. Je bila
mamica zelo navdušena in je pripeljala na vaje že par dni prej to starejšo sestro in
seveda bratec je bil zelo ponosen, da je Pika Nogavička napovedala njegovo sestrico,
da zna zelo lepo zaigrat na diatonično harmoniko in je potem ona igrala vsem
prvošolcem in hkrati tudi njenemu bratcu. In isto primer plesalke disco danca, ki je
letos tudi svetovna prvakinja. Preko tega vključujemo starše, da tam, kjer je več otrok
sodelujejo kot cela družina.
V: Ali lahko opišete posebej uspešen primer vašega načrtovanja in izvedbe prvega
šolskega dne?
O: Vsako leto zelo lepo teče in vsako leto sem po tem, prvem šolskem dnevu, izredno
zadovoljna, ko delamo evalvacijo in spravimo vse skupaj tudi v pisno obliko; kaj se je
delalo, kaj bi izboljšali, kaj je bilo dobro. Res, potem celoten tim oceni kot zelo
pozitivno in tudi odzivi staršev so vsako leto zelo pozitivni.
Kot sem že rekla, vsako leto ostane en vtis, ki je nekaj posebnega. Če bi pa zdaj še kaj
posebnega izpostavila, so pa ti primeri, ko potem drug dan ves ponosen bratec ali
sestrica rečeta, to je pa moja sestrica nastopala za nas, tako je bilo letos; pa lani, zdaj
že dve leti zaporedoma tak primer.
Še ena zanimivost pri nas, učiteljica OPB-ja pri nas zadnjih pet let povezuje ta program
kot Pika Nogavička in tudi sama ima štiri otroke in že dva od teh sta že v šoli (deklica je
v tretjem razredu, fant je zdaj v prvem) vendar vsako leto, kljub temu, da gre njen otrok
v prvi razred. In to je za njena otroka, da njuna mami animira, nekaj posebnega. Tudi
to je ena specifika, ki je zanimiva. Ta šestletnik je nekako v precepu, ve, da je to njegova
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mami, ampak po drugi strani pa še vedno verjame, da je prava Pika Nogavička; tako da
je mal zbegan, ampak zelo ponosen, da je to vodila njegova mami.
To so te povezave s starši in taki luštni primeri. Zelo nas poveže, zdaj imamo že tri leta
ples Lepši svet. To zelo lepo izpade, ko učenke tretjega razreda, ki se po navadi tudi
ukvarjajo s plesom, naučijo ta ples, ki je tako čustveno naravnan in ko se tud učenci
objamejo med sabo, ko gredo v pare, če kdo nima para, gremo še učiteljice zraven in to
zelo hitro se začutijo. Vzpostavi se prijetno, toplo vzdušje in vidiš tudi solze na obrazih
staršev, ko se oni med tem plesom taki čustveni gibi, da delijo igrače, da se imajo radi
… res nastane ena taka čustvena, pozitivna klima … To mi tud vsako leto, no ta tri leta,
ko imamo to, ostane v lepem spominu in namenoma ne damo te točke ven in ostaja ista.
druge se zelo spreminjajo, da smo zanimivi, da smo vsako leto kaj novega ampak ta, za
zaključek, preden gremo v posamezne razrede pa nekako tradicionalno ostaja. In pa
naša Pika, ki vsako leto s kakšno novo šalo, kako novo potegavščino pride pred otroke
in jih nasmeji. In jih res tudi hitro pridobi na svojo stran, tako da potem ni joka, ni stisk,
ni nekega bavbava pred šolo in tako že prvi dan rečejo, u, to bo pa fajn, to bo pa še bolš
kot v vrtcu … Tud take besede že slišiš takoj prvi dan. Pa tud take besede: jaz sem pa
zelo srečna, in zakaj si pa ti tako srečna, ja zato, ker sem v prvem razredu in ker imam
prijazne učiteljice.
To se mi zdi je tako plačilo, če ga dobiš že v prvem tednu, težko odtehta kakršnakoli
druga stvar. Pa to, ko vidiš, da si pridobil otroke, da ni jutranjega joka, da ni stisk in
letos se nihče ni jokal, nihče ni pokazal neke stiske, tako da, zelo fajn izkušnje!
V: Ali lahko opišete, kaj ste po vašem mnenju dosegli s tako načrtovanim in izvedenim
prvim šolskim dnem?
O: Če povzamem, dosežeš pozitiven stik s starši, vzpostaviš že nek odnos, oziroma že
zelo pozitivne nastavke, da se bo ta odnos še naprej dobro razvijal. Starši začutijo neko
zaupanje v šolo kot institucijo in učitelje kot strokovnjake, ki so širše razgledani. Da
preženeš strah, da bo šola nek bavbav, da bo šola že v prvem razredu storilnostno
naravnana, da ji njihov malček ne bo kos. Tud te strahove, take osnovne preženeš.
To se mi zdi tisto bistveno za prvi dan in da prikažeš pozitivno klimo, da smo iskreni,
potem se mi zdi, da je za starše lažje in tud potem v šolo, kot tako verjamejo, ji zaupajo
in tako jih tudi pridobiš za kakršnokoli stvar tudi v nadaljevanju na svojo stran, ker ti
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zaupajo in konec koncev verjamejo in z neko iskrenostjo pokažeš, da je to to in da se
trudiš in da boš za to tudi vse naredil v dobro njihovega otroka
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