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Povzetek

Včlankusopredstavljenirezultatiraziskaveizleta2009
ozasebnihinjavnihvrtcihvRepublikiSloveniji.Glavni
namen raziskave je bil proučiti stanje na področju
predšolskevzgoje,katerazakonskadoločila spodročja
predšolskevzgojeobstajajovRepublikiSloveniji,njihovo
izvajanje v praksi, kakšne so možnosti za ustanovitev
in delovanje zasebnega vrtca ter potrebe in želje
staršev,kiimajootrokevključenevorganiziranoobliko
predšolske vzgoje.Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali je
ustanovitev zasebnega vrtca dobra poslovna odločitev.
Analizarezultatovjepokazala,dasorazlogizamajhno
število zasebnih vrtcev strogi standardi in normativi
za zaposlene, prostor in opremo ter število otrok, ki
so opredeljeni z Zakonom o vrtcih (1996) in Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(1996) ter podzakonskimi predpisi. Pomembni razlogi
za majhno število zasebnih vrtcev v Sloveniji so tudi
prikrajšanostzasebnihvrtcevprisofinanciranjusstrani
občingledenajavnevrtceterneodkriteinneizkoriščene
možnostipridobivanjaalternativnihsredstev.
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Ključne besede: predšolskavzgoja,Zakonoorganizaciji
infinanciranjuvzgojeinizobraževanja(ZOFVI),Zakon
ovrtcih(ZVrt),zasebnivrtci,javnivrtci,financiranje.

Abstract

Thisarticlepresentstheresultsoftheresearchonprivate
andpublickindergartensintheRepublicofSloveniain
2009.Themainpurposeofthisstudywastoexaminethe
situationinthefieldofpreschooleducationlegislation
in the Republic of Slovenia and its implementation
in practice, the prospects for the establishment and
operation of a private kindergarten and the needs of
parents whose children are included in an organized
formofpreschooleducation.Theaimofthisstudywas
to determine whether the establishment of a private
kindergartenwasagoodbusinessdecision.Theanalysis
oftheresultsshowedthatthestrictstandardsandnorms
forstaff,thepremisesandequipment,andthenumberof
childrenare themainreasons for thesmallnumberof
private kindergartens in theRepublicofSlovenia.The
Organization and Financing of EducationAct (1996),
the Kindergarten Act (1996), and the implementing
regulations determine the above-mentioned standards
and norms. Other important reasons for the small
numberofprivatekindergartensinSloveniaarealsothe
disadvantages of private kindergartens when it comes
to the co-financing by municipalities, in comparison
withthepublickindergartens,andtheundiscoveredand
untapped potential for acquiring alternative financial
means.

Key words: preschool education, Organization and
Financing of Education Act (ZOFVI), Kindergarten
Act(ZVrt),privatekindergartens,publickindergartens,
financing.
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Uvod

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del celovitega sistema
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju
RS) in tudidrugjevrazvitemsvetu.Primarnasocializacijapoteka
v družinskem okolju in se že v zgodnjih otroških letih pogosto
dopolnjuje s sekundarno socializacijo, ki poteka v vrtcu. Vrtec
oziromakaterakolidrugaoblikapredšolskegavarstvatvoriotrokov
mikrosistem.Bronfenbrenner (1979) govori omikrosistemu, ki je
otrokovo prvo in najbližje okolje, ki ga obdaja in katerega del je
tudisamterimahkratiodločilnovlogozaotrokovnadaljnjirazvoj.
Spodbudnejše in bolj negujoče bo otrokovo zgodnje okolje ter
odnosivnjeminznjim,boljbootrokrazvijalsvojepotenciale.

Da se otrok v predšolskemobdobju razvija zelo intenzivno na
vsehpodročjihtelesnegainpsihosocialnega(gibalnega,čustvenega,
socialnega,kognitivnegainmoralnega)razvoja,jeznanoževsajod
šestdesetihletpreteklegastoletja(BatističZorec,1996).Ugotovitev
številnih strokovnjakov (MarjanovičUmek,2002;Plevnik,2009),
da imajo otroci izmanj spodbudnega okolja že ob vstopu v šolo
primanjkljaje,kisezletišolanjaševečajo,jepovzročila,dasejev
šestdesetihinsedemdesetihletihpreteklegastoletjanajprejvZDA,
nekoliko pozneje pa tudi v Evropi razširilo t. i. kompenzacijsko
gibanje,kigajespremljalintenzivenrazvojpredšolskihprogramov
inraziskovanjetegapodročja(BatističZorec,1996).Vosemdesetih
letihsejeuveljavilaidejaoprogramih,kiizhajajoizotroka.Namesto
pripravenašolo,kar jebilciljvšestdesetih insedemdesetih letih
preteklega stoletja, je v osemdesetih postal osnovni cilj vrtcev
upoštevanje otrokovih aktualnih potreb, interesov in razvojnih
potencialov. Posledično so programi postali manj strukturirani in
formalizirani, uveljavilo se je več skupinskega in individualnega
dela (prav tam). V zadnjih desetletjih preteklega stoletja se je
v razvitem svetu močno povečal delež predšolskih otrok, ki
so vključeni v različne oblike oziroma programe organizirane
predšolske vzgoje, trend povečevanja pa je še vedno prisoten. V
šolskem letu 2009/10 je bilo v slovenske vrtce vključenih skoraj
74%otrokustreznestarosti(Predšolskavzgojainizobraževanjev
vrtcih,Slovenija,šolskoleto2008/09,2009).Razlogizavednovečje
vključevanje otrok v organizirane oblike predšolskega varstva so
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naraščajočezaposlovanježensk,odločilnejšaznanstvenaspoznanja
ootrocihinvzgoji,manjšideležvarovanjaotrokvokvirurazširjene
družinezaradipodaljševanjastarostnedobezarednoupokojitevin
spremembazakonodaje,kijeugodnejšazastaršezvečotroki,hkrati
vključenimivvrtec(Krek,1995;Plevnik,2009).Vrtecotrokunudi
drugačneizkušnjekotprimarnadružina,zatopomenidopolnjevanje
družinskevzgoje(Krek,1995).Evropskakomisijaopozarja,dase
včasugospodarskekrizesširjenjempredšolskevzgoje invarstva
ter pomočjo staršem zmanjšuje vrzeli v znanju zaradi socialne
in ekonomske neenakosti in ima zato predšolska vzgoja močne
družbeneinekonomskeučinke(Plevnik,2009).

Predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje v RS,
omogočajonjenoizvajanjetakovokvirujavneslužbekotvokviru
zasebne iniciative. Namen zakonodaje (Krek, 1995) je ohranitev
dosedanjega obsega predšolske vzgoje in nadaljnji razvoj mreže
javnih vrtcev.Ker v družbi hkrati obstaja več različnih interesov,
vrednostnihsistemovterpedagoškihindrugihteorij,jihnimogoče
uresničitilevjavnemsistemu,zatosodanezakonskepodlagetudi
zaustanavljanjezasebnihvrtcev.Uporabnikilahkoposebneinterese
zadovoljijovoblikizasebnegasistemavzgojeinizobraževanja.Ob
temmorajozasebnivrtcidonekemereustrezatistandardom,kijih
določa država.Možnost izbire pa je pomembna tudi zato, ker ni
enotnihmerilotem,kajjedobervrtec.

Namen raziskave

Zadnja leta so mediji polni novic o pomanjkanju prostora v
organiziranemvarstvu,vzgoji in izobraževanjupredšolskihotrok.
To me je spodbudilo k razmišljanju o možnostih ustanovitve
zasebnega vrtca, kjer bi lahko udejanjila socialnopedagoška
znanja ter hkrati otrokom, staršem in širšemu socialnemu okolju
z integrativnim pristopom ponudila alternativo javnim vrtcem in
obstoječiponudbi.

Namenraziskavejebilspoznati inproučitizakonskadoločila
s področja predšolske vzgoje in njihovo izvajanje v praksi.
Poleg zakonskih normativov in njihovih praktičnih posledic pri
ustanavljanju in delovanju zasebnega vrtca sem želela proučiti
razloge za nevključevanje zasebnikov na področju predšolske
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vzgoje v slovenskemprostoru.Z raziskavo semželela ugotoviti
tudi, kakšne so želje in potrebe staršev, ki imajo svoje otroke
vključene v organizirane oblike javnega in zasebnega varstva.
Ciljraziskavejebilpoiskatiodgovor,alijeustanovitevzasebnega
vrtca dobra poslovna odločitev, hkrati sem želela poiskati
konkretnerešitveoziromapredlogezaustanavljanjeindelovanje
zasebnihvrtcev.

Metode

Priizvedbiraziskavesemseodločilazakombinacijokvantitativne
in kvalitativne metodologije z namenom prikaza celostne in
poglobljeneslikeosituacijipredšolskevzgojevRSvletu2009in
tudi o obstoječih potrebah termožnostih za ustanavljanje novega
zasebnegavrtca.Priraziskovanjusemsespraševalapovzrokihza
obstoječestanje,kiganisemleopisovala,temvečtudiiskalarešitve
zaspremembooziromaizboljšanjele-tega.

Za analizo stanja predšolske vzgoje v osrednjeslovenski regiji
semuporabilatrirazličnetehnikezbiranjapodatkov,insicerzbiranje
letnihporočilvrtcevzaleto2008,anketiranjestaršev,katerihotroci
so bili v letu 2009 vključeni v vrtec, ter intervjuvanje vodilnega
kadravrtcevzajetihvvzorec.

Analiza letnih poročil vrtcev
Letnaporočilaoziromapodatkeizletnihporočilvrtcev,izbranih

vvzoreczaleto2008,sempridobilanaAgencijiRepublikeSlovenije
zajavnopravneevidenceinstoritve(vnadaljevanjuAJPES).Letna
poročilavsebujejopodatkeoposlovanjuinpremoženjsko-finančnem
položajuposameznihposlovnihsubjektov.Tovrstnepodatkemorajo
vrtcikotposlovnisubjektiletnopredložitiAJPES-u.Stemipodatki
sem ugotavljala, kako poslujejo po statusu različni vrtci. Slabost
analize letnih poročil vrtcev je lahko nezanesljivost tovrstnih
podatkov, saj računovodje različne postavke ne knjižijo vedno na
enake konte.V podrobnejše analize podatkov letnih poročil se iz
navedenegarazlogainzaradipomanjkanjaznanjanatempodročju
nisem poglabljala. Podatke sem uporabila za izračun nekaterih
številčnihkazalcev(uspešnosti)poslovanjaizbranihvrtcev.
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Anketiranje staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec
Anketiralasemstarše,katerihotrocisobilileta2009vključeni

v vrtec v osrednjeslovenski regiji. V šolskem letu 2008/2009 je
bilovSloveniji65.966otrokvključenihv845vrtcev innjihovih
enot,odtegajebilo1.469otrok,karje2,2%populacije,vvrtce
vključenih otrok vključenih v zasebne vrtce (Predšolska vzgoja
in izobraževanje v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 2008/2009,
2009).Zanketiranjemsemželelapridobitiocenostarševostanju
na področju predšolske vzgoje, ugotoviti stopnjo zadovoljstva
s trenutno ponudbo, njihove želje in potrebe, ki niso oziroma ne
morejo biti zadovoljene z obstoječo ponudbo vrtcev, ter nekaj
podatkov o družinah, s katerimi sem želela ugotoviti, ali se za
posamezneprogramevrtcaodločajostaršizdoločenimiskupnimi
značilnostmi.Staršesemanketiralapisnovizbranihvrtcih,kjerso
imelimožnostvračanjaanketnihvprašalnikovvza tonamenjeno
skrinjico ali po pošti.V različnih vrtcih sem anketiranje izvedla
različnogledenazahteveoziromapogoje,kisojihdoločilivodilni
v vrtcu. Izbrani način anketiranja je bil razmeroma zahteven.
Razdelila sem335anketnihvprašalnikov. Izpolnjenih invrnjenih
je bilo 140 (41,79 %) vprašalnikov. Anketnim vprašalnikom so
bilepriloženepisemskeovojnicespoštnoznamkoinnaslovomza
vračanje.Anketiranjestarševjebiloanonimnoinjepotekalood21.
maja2009do3.junija2009.

Intervjuvanje vodilnega kadra v vrtcih
Z intervjuvanjem vodilnega kadra vrtcev sem želela pridobiti

podatke vodstvenih delavcev v vrtcih. Podatki, pridobljeni z
intervjuji, so se navezovali na podatke, ki jih drugje bodisi s
pregledom literature, zakonodaje, že opravljenih raziskav, letnih
poročil ali spletnih strani nisem mogla dobiti. Intervjuji so bili
osredotočeni in delno strukturirani. Izhajala sem iz predhodne
analize teorije, zakonodaje in letnih poročil vrtcev. Intervjuje
semizvajalavčasuod21.maja2009do3. junija2009,z izjemo
javnegavrtcaČrnuče,kjerjebilintervjuizveden10.julija2009po
elektronskipošti.
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Vzorec 

Vzorec je osem namensko izbranih vrtcev v osrednjeslovenski
regijigledenastatusinprogram,kigaizvajajo.Dvavrtcastajavna
(J1, J2) in izvajata programpoKurikulumu za vrtce (1999), tega
pravtakoizvajatadvazasebnakoncesijskavrtca(ZK1,ZK2),dva
zasebnavrtcaizvajatalastniprogram,potrjensstraniStrokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje (ZL1, ZL2), ter dva zasebna
vrtca,ki izvajataprogrampoposebnihpedagoškihnačelih(ZPP1,
ZPP2).

Slika1:ShematskiprikazprogramovpredšolskevzgojevRepublikiSloveniji
gledenastatusvrtca(ZVrt).

Vzorecprav takoobsega140staršev,katerihotroci sobili leta
2009 vključeni v raziskavo vrtcev, in sicer 69 staršev (49,3 %),
katerihotrocisoobiskovalizasebnevrtce, in71staršev (50,7%),
katerihotroci soobiskovali javnavrtca.Odzivanketirancev jebil
41,8-odstoten(N=140).

Vzorecnireprezentativen,zatosklepi,dokaterihsemprišlana
podlagianalizepodatkovinrezultatov,veljajozavzorec,kisemga
zajelavraziskavo.
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Izsledki

Javnivrtcivslovenskemprostorusomočnorazvitainzasidrana
mreža,vkaterozasebnivrtcikotalternativaindopolnitevjavnega
sistema vstopajo težko in počasi. V šolskem letu 2009/2010 je
po podatkih SURS (Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih,
Slovenija,šolskoleto2009/10–končnipodatki,2010)vSloveniji
delovalo 833 javnih in 30 zasebnih vrtcev. Eden od razlogov za
relativnomajhnoštevilozasebnihvrtcevkljubševednoaktualnemu
pomanjkanju prostih mest za otroke v organiziranih oblikah
predšolskegavarstvajeneugodnazakonskaureditevvRS.

Razlogi za nevključevanje zasebnih vrtcev  
na trg

Neugodna zakonska ureditev v RS
Standardiinnormativizazaposlene,prostorinopremoterštevilo

otrok, ki so opredeljeni z ZVrt in ZOFVI ter s podzakonskimi
predpisi,soenakiinveljajotakozazasebnekotjavnevrtce.Poleg
strogih standardov in normativov, ki pomenijo visoke začetne
investicije,jezakonskaureditevneugodnazazasebnike,sajti,kot
so v intervjujih poročali vodilni delavci zasebnih vrtcev, nimajo
pozitivnihizkušenjopomoči inspodbudahsstranidržave,nakar
nisonaleteli niti pri ustanavljanju zasebnihvrtcev.HkratiZVrt in
ZOFVIspodzakonskimiaktiprinašatadoločenefinančneposledice,
kisorazvidnešeleobpodrobnejšempregleduzakona.

Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja ne zadostujeta za 
izvedbo dnevnega programa
ZVrt (17.členZVrt-UPB2,2005;ZVrt-D,2008;ZVrt-E,2010)

predpisuje, da dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in
pomočnikvzgojitelja.Dnevniprogramvoddelkuprvegastarostnega
obdobja izvajata skupajvsaj šesturdnevno invoddelkudrugega
starostnegaobdobjavsajštiriurednevno.Hkratnaprisotnostdveh
oseb v oddelku prvega starostnega obdobja v skupnem trajanju
šestihurpomeni,dajevzgojiteljvoddelkupolnozaposlen.Dnevni
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programpozakonutrajaodšestdodevetur(14.členZVrt-UPB1,
2003; ZVrt-D, 2008). V večini vrtcev traja devet ur, da pokrije
potrebezaposlenihstarševpovarstvuotrok.Vokviruzzakonomin
kolektivnopogodbodoločenegapolnegatedenskegadelovnegačasa
vzgojiteljevodelozotrokiobsega30ur,delopomočnikavzgojitelja
pa35ur tedensko(41.členZVrt,1996;ZVrt-D,2008). Izdoločil
lahko izračunamo, da je delovna obveznost vzgojiteljev 6 ur
neposrednegadelavoddelku,pomočnikovvzgojiteljevpa7ur.Pri
kalkulacijizakonskihdoločiliznavedenihčlenovlahkougotovimo,
da dnevni program ne moreta izvajati le vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelja, temveč potrebujemo še 0,29 pomočnika vzgojitelja,
dapokrijemoprimanjkljajdesetihurtedensko.Topajeveč,kotje
mogočeneposredno razbrati izdoločil tretjegaodstavka17. člena
ZVrt (ZVrt-UPB2, 2005; ZVrt-D, 2008; ZVrt-E, 2010), kjer je
zapisano, da »dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in
pomočnikvzgojitelja«.

Fabčičeva (2005) opozarja še na druge posledice tega zakona.
Vpraksinajbi vrtci navedeniproblemzaposlitve0,29dodatnega
pomočnika vzgojitelja na oddelek reševali tako, da zaposlijo po
enega pomočnika na tri oddelke prvega starostnega obdobja.Kar
lahko storijo le, če ima vrtec vsaj tri oddelke prvega starostnega
obdobja.Dodatnazaposlitevprinesetudivišjocenoprogramovza
23,11EURmesečnonaotroka.1Za16.474otrok,vključenihvvrtce
voddelkeprvegastarostnegaobdobjavSlovenijivletu2008,jebil
taznesekpribližno4.570.000EURletno (Statistični letopis2008,
2008inlastniizračuni).

Neugoden sistem sofinanciranja zasebnih vrtcev
Na področju vzgoje in izobraževanja je sistem financiranja za

zasebnikemanjugodenkotzajavnezavode.Zasebnivrtci,kinimajo
koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračuna
občin, če izpolnjujejo naslednje pogoje: (1) izvajajo najmanj
poldnevni program, (2) imajo najmanj za en oddelek predšolskih
otrok,(3)imajozaposleneoziromadrugačezagotovljenevzgojitelje
inpomočnikevzgojiteljevzaizvedboprogramaskladnozzakonom
1Stroškisoizračunaninapodlagiplačilnelestvice,veljavneod1.julija2008,po
katerijeosnovnaplačapomočnikavzgojitelja956,27EUR(Zakonosistemuplač
vjavnemsektorju.Priloga1:Plačnalestvica,veljavnaod1.julija2008,2008)in
12otrok,vključenihvoddelekprvegastarostnegaobdobja.
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indrugimipredpisiter(4)sodostopnivsemotrokom,karpomeni,da
izbirevnaprejnimogočeomejitizničimerrazenštevilčno(34.člen
ZVrt-UPB2,2005;ZVrt-D,2008).Zavsakegaotrokavzasebnem
vrtcuobizpolnjevanjunavedenihpogojevpripada85%sredsteviz
proračunaobčine,vkateriimajootrokovistaršistalnoprebivališče.
Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega
otroka je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju
lokalneskupnosti,zmanjšanazaznesek,kibigastaršiplačali,čebi
bilotrokvključenvjavnivrtec(34.členZVrt,1996;ZVrt-B,2003).
Drugi pogoji, normativi in standardi glede vrste oddelkov, števila
otrok, števila in izobrazbe zaposlenih, plač za zaposlene, tehnični
pogoji za prostor in opremo vrtcev ter drugi pogoji so enaki in
veljajotakozazasebnekotzajavnevrtce.

Slika2:Formulazaizračunsredstev,kijihprejmezasebnivrtecmesečnona
otroka.

Fabčičeva(2005)jeopozorilanaproblemzavajajočegapodatkao
85-odstotnemfinanciranjuzasebnihvrtcevsstraniobčin.»Pravilnik
ometodologijijezakonskodoločboofinanciranjuzasebnihvrtcev
vvišini85%gledena javnevrtce izkrivil infinanciranjepostavil
nabistvenonižjoosnovo«(pravtam:85).Zasebnivrteclahkokot
svoj prihodek prek cene programa pridobi znesek, ki je rezultat
zmnožkaceneprogramanaotroka inštevilavoddelekvključenih
otrok. Razliko prihodkov za kritje vseh stroškov morajo zasebni
vrtcikritisami,medtemkojodobijojavnivrtciinvrtciskoncesijo
povrnjenosstraniobčineustanoviteljiceoziromakoncendentke,ker
joktemuzavezuje10.členPravilnikaometodologijizaoblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju
Pravilnikooblikovanjucen,2003).Topomeni,dajavnivrtecdobi
enakasredstva,čeimaoddelekzapolnjennaspodnjemalizgornjem
normativu.Obtemveljaomeniti,dazasebnivrtcipogostonaračun
kakovostistoritev,kijihnudijo,nezapolnijooddelkovnazgornjem
normativu. Raziskave (Howes, Phillips in Whitebook, 1992; v
MarjanovičUmek,2002)namrečkažejonapomembnopovezanost
nekaterih kazalcev za zagotavljanje kakovosti v vrtcu,med njimi
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poročajoopozitivnemvplivuštevilaotrokvoddelkunakakovost
predšolske vzgoje v vrtcu. Vsak otrok manj na oddelek, kot ga
določaPravilnikonormativihinkadrovskihpogojihzaopravljanje
dejavnostipredšolskevzgoje(2005),zazasebnivrtecpomenimanj
sredstev,pridobljenihsstraniobčine.

Iz Pravilnika o oblikovanju cen (2003), ki določa elemente
za oblikovanje cen programov in je podlaga za izračun plačila
staršev, ter razlike, ki jo mora plačati lokalna skupnost, izhajajo
pomembnerazlikevfinanciranjujavnihinzasebnihvrtcev.Stroške,
ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije javnemu
vrtcu ustanovitelj (8. člen Pravilnika o oblikovanju cen, 2003).
Financiranje zasebnega vrtca s koncesijo se opredeli s posebno
pogodbo,vkaterisedoločiobsegsredstev,ki jihvrtcuzagotavlja
občina.Občinalahkoskladnozzakonomfinanciratudiinvesticijev
nepremičnineinopremo,četakodoločamedsebojnapogodba.

Pravica do javnih sredstev zasebnim vrtcem prinaša nekatere
omejitve pri oblikovanju plač za strokovnedelavce ter pri načinu
opravljanjadejavnosti,sčimerjihnanekinačinizenačujezjavnimi
vrtci.ZVrt(1996)v35.členudoloča,dasemorajoplačestrokovnih
delavcev v zasebnem vrtcu, ki se financira iz javnih sredstev,
oblikovati skladno z zakonom in drugimi predpisi, ki veljajo za
javnevrtce.Stodoločbonajbibilvstopvzasebnivrtecdosegljiv
za vse otroke, saj se cene programanemorejo povečati na račun
višjihplač.

Pogoji za delovanje javnih in zasebnih vrtcev so torej
izenačeni, kar ne velja za financiranje. Že sam zakon o vrtcih
zasebnimvrtcemdoloča15%manjsredstevnaotrokakotjavnim
vrtcem,polegtegasimorajozasebnivrtcisamipridobitisredstva
za investicije in investicijskovzdrževanje tervsedruge stroške,
kinisoneposrednopovezanizizvajanjemprograma.Ssimulacijo
izenačenja pogojev delovanja in financiranja sem dokazala, da
sozasebnivrtcivMOLjubljanav letu2008zaotrokavprvem
starostnemobdobjudejanskoprejeli69,4%,vdrugemstarostnem
obdobjupa64,5%sredstev,kisojihprejelijavnivrtci.Zasebni
vrtci morajo zato del sredstev za delovanje pridobiti ali na
trgu s ponudbo dodatnih, plačljivih storitev ali z zniževanjem
režijskihstroškov,predvsemzneupoštevanjemvrednostilastnega
neplačanegavloženegadela.
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Tabela1:Mesečnizneseknaotrokaterdeležfinanciranjajavnihinzasebnih
vrtcevvMOLsstraniMOLvletu2008vEURbrezcentov.

SKUPAJMESEČNODOPLAČILOMOLNAOTROKALETA2008
starostnoobdobje starostnoobdobje

Javnivrtec 445(100,0%) 338(100,0%)
Zasebnivrtec 309(69,4%) 218(64,5%)

Iz navedenega lahko trdim, da sistem financiranja prek ZVrt
in zlasti s podzakonskimi predpisi ščitimrežo javnih vrtcev pred
konkurenco zasebnih. Zakonodaja na področju predšolske vzgoje
jenaravnanazazaščitojavnihzavodov.Polegnavedenihrazlogov
so vodilne delavke vrtcev kot glavne razloge za nevključevanje
zasebnikovvintervjujihnavedlešestrogestandardeinnormative,
ki jih določata Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih
pogojihzaprostorinopremovrtca(2000)terPravilnikonormativih
inkadrovskihpogojihzaopravljanjedejavnostipredšolskevzgoje
(2005)terznjimipovezanevisokezačetneinvesticije.

Finančna analiza poslovanja vrtcev

Večinskideležfinanciranjajavnihvrtcevjeprepuščenobčinam.
Iz državnega proračuna MŠŠ zagotavlja sofinanciranje plačil
staršev,kiimajovvrtec,takojavnikotzasebni,hkrativključenega
več kot enega otroka. Za državni proračun torej status vrtca ne
pomenirazlikevdeležufinanciranja,inzatozasebnivrtcizadržavo
nisocenejšikotjavnivrtci.Zasebnivrtcisovprimerjavizjavnimi
vrtci cenejši za občino, kjer bivajo starši otroka, vključenega v
vrtec. Razlog je v zakonodaji, saj 34. člen ZVrt (ZVrt-UPB2,
2005; ZVrt-D, 2008) določa, da lahko zasebni vrtci, ki nimajo
koncesije,pridobijopravicodofinanciranjaizproračunovobčinob
izpolnjevanjuprejnavedenihpogojev.

Cena programa vrtca
Cenaprogramavrtca,kiizvajajavnoslužbo,seoblikujeskladno

zdoločbamiPravilnikaooblikovanjucen(2003) in jepodlagaza
izračun plačila staršev in razlike med ceno programa ter plačila
staršev,kigamoraplačatiobčina.Elementizaoblikovanjecenso:
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(1)stroškidela,(2)stroškimaterialainstoritevter(3)stroškiživil
za otroke. Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko
vzdrževanje in investicije tervsidrugistroški,kinisoneposredno
povezanizizvajanjemprogramavokvirujavneslužbe(odpravnine
presežnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih
zaupnikov, stroški zaposlitve delavcev, s katerimi se presegajo
predpisaninormativi,sredstvazaobnovoobrabljeneopreme,stroški
pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom
za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov,
poravnavaodškodninnapodlagi izvršilneganaslova),zatomorajo
zasebni vrtci sami pokriti tovrstne stroške. Koncesijskim vrtcem
jih lahkopodogovorusofinanciraobčina,medtemkosotistroški
v javnihvrtcihkriti s sredstvi izproračunaobčineustanoviteljice.
Vodstvene delavke zasebnih vrtcev so v intervjujih navedle, da
tovrstnasredstvapridobijoizlastnihsredstev,kotjepredvsemlastno
neplačanodelo, in tudizosebnimikrediti.Večinazasebnihvrtcev
prav tako ne plačuje najemnine, bodisi ker je stavba, v kateri je
vrtec,vnjihoviosebnilastiinsijenezaračunavajo,bodisijestavba
občinska,azanjoneplačujejonajemnine,kar jeprispevekobčine
kinvesticijskemuvzdrževanju.Preostalasredstvavrtcipridobijoše
izplačilstarševzaprogramvrtca, iz javnihsredstev ternajmanjši
deležoddonacijindrugihalternativnihvirovfinanciranja.

Z opravljeno primerjavo cen programov vrtcev, zajetih v
raziskavo, ocenjujem, da starši, katerih otroci so vključeni v
zasebnevrtce,mesečnoneplačujejonujnovišjecene.Medcenami
programov vrtcev se namreč pojavljajo razlike takomed javnimi
vrtci,kidelujejovrazličnihobčinah,kotmedkoncesijskimivrtci,
sajmorajoimetidrugiposklenjenikoncesijskipogodbienakoceno
programakot javnivrtci, ki delujejov isti občini.Zasebnivrtci z
lastnim programom in zasebni vrtci s programom po posebnih
pedagoškihnačelihsoavtonomnipridoločitviceneprograma,kiga
izvajajo.To se izraža v večjem razponumed cenami posameznih
vrtcev, ki so tako nižje kot tudi višje v primerjavi z javnimi in
koncesijskimi vrtci. Pri primerjavi mesečnega plačila staršev za
program vrtca je treba upoštevati vrsto oddelka, v katerega je
vključenotrok,sajjecenaprogramaodvisnatudiodtegadejavnika,
pričemervsivrtcineponujajovsehvrstoddelkov.
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Tabela2:Mesečneceneprogramovvrtcev,vključenihvraziskavo,zašolskoleto
2008/2009vEUR(intervjujiinspletnestranivrtcev).

Javnavrtca Zasebna
koncesijskavrtca

Vrtcas
programompo
pp*1

Vrtcazlastnim
programom

J1 J2 ZK1 ZK2 ZPP1*2 ZPP2 ZL1 ZL2

C
en

a 
pr

og
ra

m
a 1.starostno

obdobje 474,00 474,00 472,20 443,31 550,00*3 / / 415,00

2.starostno
obdobje 335,00 335,00 334,01 335,48 440,00*3 / 569,12 /

kombinirani
oddelek 368,00 368,00 386,98 / / 320,00+

64,68*4 / /

*1pp–posebnapedagoškanačela.
*2Vrtecdelujeznotrajzavoda,kidelujeodleta2006;delovatijezačel3.11.2009.
*3Vrtecdoločamesečnocenoprogramagledenato,alisootrocisuhiin
samostojni,innegledenastarostnoobdobjeotroka.
*4Staršemzaračunavajocenoprogramabrezcenekosila,kijostaršiplačujejo
javnemuvrtcu,kipripravljaindostavljakosiloinjeleta2009znašala2,94EUR.

Tabela3:Stroškivrtcanavključenegaotrokanaurozaleto2008(intervjuji,
spletnestranivrtcev,podatkiizletnihporočilinlastniizračuni).

Javnavrtca Zasebnakoncesijska
vrtca

Vrtecs
programom
popp*1

Vrtcazlastnim
programom

J1 J2 ZK1 ZK2 ZPP2*2 ZL1 ZL2*3
Celotni
odhodki(EUR
brezcentov)

2.818.664 3.998.107 450.229 375.303 147.194 295.638 87.229

Številootrok *4 646 109 88 30 39 18

Stroškina
otrokanauro
(EUR)*5

2,77 1,85 1,91 2,39 3,40 2,31

*1pp–posebnapedagoškanačela.
*2Vrtecvmesecuavgustunedeluje,zatoještevilodelovnihdnizmanjšanona
228.
*3Vrtecjepoletizaprttritedne,zatoještevilodelovnihdnizmanjšanona233.
*4Vrtecniposredovalpodatkovošteviluvključenihotrokvletu2008.
*5Izračunpoformuli:celotniodhodki
številootrokxštevilodelovnihdnivletux9ur*6
*6Dnevniprogrampozakonutrajaod6do9ur(14.členZVrt-UPB1,2003,
ZVrt-D,2008).Vvečinivrtcevtraja9ur.
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Dejanski stroški vrtca na otroka na uro se med preučevanimi
vrtci precej razlikujejo, med drugim tudi zaradi različne vrste
oddelkovindrugihstoritev,kijihnudijo.Najnižjestroškenaotroka
naurodosegajovzasebnemkoncesijskemvrtcuZK1,kjerznašajo
1,85EUR,najvišjepavzasebnemvrtcuZL1,kjerznašajostroškina
otrokanauro3,40EUR.Zadrugevrtcesostroški,kijihimavrtec
naotrokanauro,prikazanivtabeli3.

Gospodarnost javnih in zasebnih vrtcev

Gospodarnost poslovanja proučevanih vrtcev sem ugotavljala
glede na kazalnik celotna gospodarnost, ki najbolj nazorno izraža
razkorak med doseženimi prihodki in prikazanimi odhodki.
Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če je vrednost
kazalnikavečjaod1,podpogojem,dahkratiizkazuječistidobiček.
Pri presoji tega kazalnika je treba upoštevati še kritje morebitne
izgubeizpreteklihlet(PojasnilapodatkovinkazalnikovveBON,
b.d.).Zanalizogospodarnostiproučevanihvrtcevsemugotovila,
da noben od javnih vrtcev v letu 2008 ni posloval gospodarno,
medtem ko so bili trije zasebni vrtci pri poslovanju v letu 2008
gospodarni,sajjevrednostkazalnikavečjaod1.Izpodatkovletnih
poročiljevidnasplošnomanjšagospodarnostvsehvvzoreczajetih
vrtcevvletu2008gledenaleto2007.Razlogzamanjgospodarno
poslovanje javnihvrtcev je lahkospremenjennačinsofinanciranja
sstraniobčin,sajsejes1.1.2008končaloprehodnoobdobjepo
22. členuPravilnikaooblikovanju cen (2003), karpomeni, da so
semoraleceneprogramovvvrtcihuskladitisstroški,izkazanimiv
omenjenempravilniku.Zazasebnevrtcesovodstvenedelavkekot
razlogezaslabšeposlovanjenavedleneuspeleposlovneodločitve,
visokezačetneinvesticijeitd.

Dejavniki, na podlagi katerih se starši odločajo 
za vpis otroka v izbrani vrtec

Menim, da v slovenski družbi zasebne zavode oziroma druge
zasebneorganizacijepogostopovezujemoznečim,karni splošno
dostopno, temveč le določeni in izbrani populaciji, ki si lahko



292 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 1 0  v o l . 1 4 ,  š t .  3 ,  s t r.  2 7 7  -  3 0 2

privošči nadstandard. S primerjav ocen programov vrtcev, ki
jih plačujejo starši mesečno, sem pokazala, da se med cenami
programovvrtcevpojavljajorazliketakomedjavnimi,kidelujejov
različnihobčinah,kotmedkoncesijskimivrtci,kisovezaninaceno
programajavnegavrtcavobčinidelovanja,inzasebnimivrtci,kiso
avtonomnipridoločitviceneprograma,kigaizvajajo.

Zasebnih vrtcev ne izbirajo starši z višjim  
socialno-ekonomskim statusom
Z raziskavo sem preverila domnevo, da zasebne vrtce

v osrednjeslovenski regiji izbirajo starši z višjim socialno-
ekonomskim statusom.Domneva se je izkazalakot neutemeljena.
Mesečno plačilo staršev za program vrtca je odvisno od cene
programavrtcainrazvrstitvestarševvplačilnerazrede.Vplačilne
razrede so starši razvrščeni glede na dohodkovni in premoženjski
položaj družine. V posameznem plačilnem razredu starši plačajo
določenodstotekceneprograma;najmanj10%innajveč80%cene
programa,vkateregajevključenotrok.

Povezanost spremenljivk, plačilni razred staršev, zajetih v
vzorec, in status vrtca, kamor so starši vpisali svoje otroke, sem
preverila s c2-testom. Povezave med plačilnimi razredi, v katere
so razvrščeni starši na podlagi dohodkovnega in premoženjskega
položaja družine, ter statusom vrtca, kamor vpišejo svoje otroke,
nisemuspeladokazati.

Iz tega lahko sklepam, da zasebnih vrtcev ne izbirajo starši z
višjimsocialno-ekonomskimstatusom,temvečtististarši,kiželijo,
da so njihovi otroci vzgajani skladno z njihovimi religioznimi in
moralnimiprepričanji,kar jepravicavsehstarševin jezapisanav
mednarodnihdokumentih,kotsoKonvencijaprotidiskriminacijiv
izobraževanju(1964),Splošnadeklaracijačlovekovihpravic(1948)
inKonvencijaootrokovihpravicah(1990).Starši,katerihotrociso
vključenivzasebnevrtce,so izkazali tudi(statističnopomembno)
večjopripravljenostzaplačevanjevišjecenezaboljšiprogramvrtca
kot starši, katerih otroci obiskujejo javna vrtca, zajeta v vzorec.
Menim,dasostaršizizkazanovečjopripravljenostjozaplačevanje
višjecenezaboljšiprogramvrtcapoudarilipomenprograma,kiga
vrtecizvaja,innestatusvrtca.
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Starši otrok se odločajo za vpis svojega otroka v 
zasebni vrtec pretežno zaradi vsebine programa,  
ki ga izvaja vrtec
Pri določanju pomembnosti razlogov, pomembnih pri odločitvi

oizbirivrtca,kamorbodostaršivpisalisvojegaotroka,sostarši,ki
sosvojeotrokevpisalivzasebnivrtec,ocenili,dajeprogramvrtca
najpomembnejširazlog(M=4,54)zasprejemodločitve.Starši,kiso
svojeotrokevpisalivjavnivrtec,največjopomembnostpripisujejo
dejavniku bližine doma (M = 4,30). Razlika med pomembnostjo
dejavnikaprogramvrtcapriodločitvio izbiristatusavrtca,kamor
sostaršivpisalisvojegaotroka,jemedstarši,kisosvojegaotroka
vpisalivzasebnivrtec,instarši,kisootrokavpisalivjavnivrtec,
statističnopomembna.Starši,katerihotrocisovključenivzasebne
vrtcevosrednjeslovenskiregiji,seodločajozavpissvojegaotroka
vzasebnivrtecpretežnozaradivsebineprograma,kigaizvajavrtec.

Slika3:Prikazpomembnostidejavnikov,odmanjšeprotivečji,kisojih
staršinavedlikotnajpomembnejšepriodločitvizaizbirovrtca.Pomembnost
posameznegadejavnikajeprikazanagledenastatusinprogramvrtca,kamorso
staršivpisalisvojegaotroka.

Vprogramu,kigaizvajavrtec,nipomembnalevsebina,temveč
tudikakovostprogramainnjegovegaizvajanja.
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Analiza kakovosti programov vrtcev

Koncept kakovosti se nenehno spreminja in hkrati različnim
ljudem pomeni različno. Poleg tega kakovost določajo številni
zapleteniinmedsebojprepletenidejavniki,karjetrebaupoštevati,
koopredeljujemokonceptkakovostivvrtcih.MarjanovičUmekova
(2002) pravi, da je potreba po jasno vzpostavljenem sistemu
spremljanja kakovosti toliko večja z odpiranjem različnih poti,
oblikinmožnostivzgojeterizobraževanja.Skupajssodelavci(prav
tam)soseodločilizaoblikovanjetrehravnikakovostinapodročju
ugotavljanjainzagotavljanjakakovostipredšolskevzgojevvrtcihv
Sloveniji,kisemjihtudisamaupoštevalaprianalizi.

Strukturna raven kakovosti
Strukturna raven vključuje t. i. vhodne kazalce kakovosti, ki

opisujejoobjektivnepogoje,vkaterihpotekapredšolskavzgojav
vrtcu.Prednostzasebnihvrtcevvprimerjavizjavniminastrukturni
ravniizhajapredvsemiznjihovemajhnosti,karpomeni,daimajov
povprečjumanjoddelkovinboljšerazmerjemedštevilomodraslih
inotroknaoddelek.Normativiošteviluzaposlenihinšteviluotrok
voddelkusoenakizazasebneinjavnevrtce,pričemersojavnivrtci
invrtciskoncesijoboljpodvrženiobčinskivoljiinpritiskom,zaradi
česaroddelkezapolnijonazgornjimejinormativov.Zasebnivrtci
zagotavljajovečjokakovost zmanjšimštevilomotroknaoddelek
in s tem tudi na zaposlenega odraslega. Majhnost zasebni vrtci
izkoristijozavečjodomačnostvodnosihmedotroki,zaposlenimiin
starši.Zaraditegasoodnosimednjimiboljosebniinintenzivni.Za
zaposlenevzasebnihvrtcihmajhnostvrtcapomeniboljšedelovne
pogoje.

Nasplošnosovseintervjuvanevodstvenedelavkeizrazileskrb
in trud za kakovost njihovega vrtca, kar zagotavljajo na različne
načine s skrbjo za zadovoljstvo zaposlenih tako na osebnem kot
na strokovnem področju. Prav tako vsi vrtci poudarjajo pomen
sodelovanjasstaršiotrok,vključenihvnjihovvrtec.Zadovoljstvo
zaposlenihternjihovovključevanjevizobraževanjeinsodelovanje
s starši oziroma družinami ter sodelovanje z drugimi vrtci in
institucijami so kazalci, ki jih je Marjanovič Umekova skupaj s
sodelavci(2002)umestilanaposrednoravenkakovosti.
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Tabela5:Vrednostinekaterihvhodnihkazalcevkakovostipoposameznihvrtcih
(intervjujizvodstvenimidelavkamivrtcevinlastniizračuni).

Javnavrtca Zasebna
koncesijska

vrtca

Vrtcas
programompo

pp*1

Vrtcazlastnim
programom

J1 J2 ZK1 ZK2 ZPP1 ZPP2 ZL1 ZL2
Št.otrokna
oddelek 17,68 17,22 18,17 18,89 19,00 17,00 11,75 12,67

Razmerje
medštevilom
odraslihin
otrokna
oddelek

0,01 0,01 0,02 0,04 0,09 0,07 0,05 0,11

Notranjatalna
površinavrtca
naotroka(m2)

6,18 3,47 4,06 7,48 7,37 4,71 7,51 4,21

Zunanjatalna
površinavrtca
naotroka(m2)

*2 34,71 6,15 7,41 14,47 0,00 13,19 19,74

*1pp–posebnapedagoškanačela.
*2Vrtecniposredovalpodatka.

Posredna raven kakovosti
Kazalci na posredni ravni vključujejo odnose, v katere otrok

ni neposredno vključen, vendar pomembno določajo tako delo v
vrtcu kot tudi pomembno delujejo na otroka (Fekonja, Kavčič in
MarjanovičUmek,2002).

Opaznajerazlikamedjavnimiinzasebnimivrtcigledeprispevka
uporabnikov pri izvedbi programa vrtca. Programi so oblikovani
gledenarazumevanjeotroštvainpotrebotrokvdoločenihčasovnih
obdobjih. V javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo se izvaja javni
programKurikulumzavrtce(1999),zasebnivrtci,šeposebej tisti
sprogramompoposebnihpedagoškihnačelih,padelujejo,kotnam
povežeime,posvojihvzgojnihnačelih.Vintervjujihsovodstvene
delavke zasebnih vrtcev še posebej izpostavile strokovnost, saj je
strokovni kader v pedagogiki, ki jo izvajajo, primerno izobražen,
zato so oni tisti, ki poznajo potrebe otrok in vedo, kako jih
zadovoljiti oziroma spodbuditi. Zasebni vrtci, zajeti v vzorcu,
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staršem dopuščajo možnost sooblikovanja dogajanja v vrtcu v
smislu obogatitvenih in dodatnih dejavnosti.V vrtcu J2 pa starše
vključujejotudivsamprogram.

Med zasebnimi vrtci, izhajajoč iz intervjujev z vodstvenimi
delavkamizasebnihvrtcev,nisodelovanjaoziromasenitinepoznajo
med seboj. Izjema so katoliški vrtci, ki imajo organizirano svoje
društvo.Zasebnivrtcisenebojijomedsebojnekonkurenceintudi
drugihvrtcevnedojemajokotkonkurenco,sajzaupajovkakovost
svojega dela. Nasprotno se javni vrtci med seboj povezujejo, se
dojemajokotpartnerjeinsiizmenjujejoprimeredobreprakse.Obe
ravnateljicijavnihvrtcevpodpiratazasebnevrtce,vendarmedseboj
nimajovelikostikov.Nekajzasebnihvrtcevkupujekosilaodjavnih
vrtcev, vrtec ZK2 bolj kot na vsebinski ravni sodeluje z javnim
vrtcem v občini na področju iskanja pravic na občinski ravni,
direktoricavrtcaZL1sodelujeznekaterimijavnimivrtci,predvsem
priiskanjuračunovodskihnasvetov.

Procesna raven kakovosti
Procesna raven vključuje kazalce, ki opisujejo načrtovani in

izvedbeni kurikulum, se pravi vzgojni proces v najširšem smislu.
Kazalcev na procesni ravni – na primer aktualno delo z otrokom
voddelku, počutje otroka v vrtcu, interakcijamedotroki termed
otrokiinodraslimi–nisemmerila,sajbibilazatopotrebnamoja
prisotnost v oddelkih, v vzorec pa bi morala zajeti tudi otroke,
vključene v izbrane vrtce. To bi presegalo načrtovano raziskavo,
hkrati pa izboljšalo njeno kakovost, saj bi bila slika o stanju
predšolskevzgojevRSpopolnejša.

Zadovoljstvo staršev in otrok s ponudbo in 
kakovostjo storitev javnih in zasebnih vrtcev
Strogi standardi in normativi zagotovo pripomorejo k večji

kakovosti slovenskih vrtcev. Rezultati ankete so pokazali, da so
takostaršikottudinjihoviotrocisstoritvamivrtcazelozadovoljni.
Starši,vključenivraziskavo(N=134),sozadovoljstvosstoritvami
vrtcaocenilispovprečnooceno4,36,pričemerjeocena5pomenila
najvišjomožnooceno,hkratipamenijo,dasonjihoviotroci(N=
132)sstoritvamivrtcašeboljzadovoljni,sajsozadovoljstvosvojih
otrokocenilispovprečnooceno4,44.
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Slika4:Ocenazadovoljstvastaršev(N=134)terzadovoljstvanjihovihotrok(N
=132)sstoritvamivrtca,gledenastatusvrtca,kigaobiskujeotrok.Ocena1
pomeninezadovoljstvo,ocena5panajvečjezadovoljstvo.

S primerjavo zadovoljstva staršev, katerih otroci obiskujejo
zasebnevrtce,instaršev,katerihotrociobiskujejojavnevrtce,sem
odkrilastatističnopomembnerazlike.Vpovprečjusostarši,katerih
otroci so vključeni v zasebne vrtce, bolj zadovoljni s storitvami
njihovega vrtca (M = 4,52,) kot starši, katerih otroci obiskujejo
javnevrtce(M=4,21).Razlikamedzadovoljstvomstaršev,katerih
otroci obiskujejo zasebni vrtec, in zadovoljstvom staršev, katerih
otroci obiskujejo javni vrtec, s storitvami vrtca je statistično
pomembna.Otroci,kisovključenivzasebnevrtce,sopomnenju
njihovihstarševvpovprečjupravtakoboljzadovoljnisstoritvami
vrtca (M=4,48)kototroci,kiobiskujejo javnevrtce (M=4,40),
vendartarazlikanistatističnopomembna.

Zadovoljstvo uporabnikov izhaja iz kakovostnih storitev. Za
zagotavljanje kakovostnih storitev je nujno nenehno spremljanje
kakovosti. Skrb za kakovost vrtcev je morda v času prepolnih
vrtcevvdrugemplanu,vendarmoramona tonenehnoopozarjati.
Pomembnoje,dasevvrtcuvzpostaviinzaživievalvacijskakultura
kotPoljanškovainBucik(2002)imenujetakulturoorganizacije,ki
težikdvigovanjukakovostiinsezaveda,dajepotrebnoneprestano
spremljanje in evalviranje svojega dela.Ker je predšolska vzgoja
hkrati del politične sfere, je etična dolžnost vseh strokovnjakov s
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področjapredšolskevzgoje, tudisocialnihpedagogov,danenehno
opozarjamonadelovanjevpridotrokom,danebitipostaliorodje
politikovzanabiranjepolitičnihglasov.

Sklepi

Vzorec vrtcev, na katerem sem opravila analizo stanja, ni
reprezentativen, zato ugotovitev nemorem posploševati na raven
vsehvrtcevvRS.Kljubtemusemzizboromvsehvrstprogramov,
ki jih izvajajozasebni in javnivrtcivSloveniji,predstavilastanje
napodročjuorganiziranepredšolskevzgoje.Napodlagiugotovitev
menim,daustanovitevzasebnegavrtcanidobraposlovnaodločitev.
Največjoovirovidimnapodročjupridobivanjafinančnih sredstev
zaustanovitevindelovanjevrtca.Zasebnivrtcisozakonskostrogo
reguliranisstandardiinnormativi,kisoenakivjavnihinzasebnih
vrtcih,pri čemer sozasebnivrtcivMOLjubljanav letu2008po
izračunih, ki sem jih naredila s simulacijo izenačenja pogojev
delovanja in financiranja, za otroka v prvem starostnem obdobju
prejeli69,4%,vdrugemstarostnemobdobjupa64,5%sredstev,
kisojihprejelijavnivrtcileta2008vMOLjubljana.Hkratividim
neizkoriščenpotencialzasebnihvrtcevvvečjeminteresuzaiskanje
inpridobivanjealternativnihvirovfinanciranja.Večjaangažiranost
za odkrivanje alternativnih virov financiranja bi lahko olajšala
preživetje invečjouveljavitevzasebnihvrtcev,kibise lahkobolj
odpiralinavzven,sepovezovalispartnerskimiorganizacijamiinne
bibilisamisebizadostni.Zainteresiranizaustanavljanjezasebnih
vrtcevmorajozatorazmišljatiširšeodtrenutnouveljavljenihidejin
izhajatiizsvojihmočnihtočk.Zasebnivrtcisogledenajavnevrtce
manjši,zaradičesar se lažje inhitrejeprilagajajopotrebam,ki jih
zaznajovdružbi, zato so lahkoboljusmerjenikuporabnikom ter
jimponudijokakovostnejšoinbogatejšoponudbo.

Najpomembnejšiuporabnikivrtcev–otroci–sopomembendel
družbe. Otroci v svojem zgodnjem obdobju življenja družbo ne
lespoznavajo, temveč jo tudisoustvarjajo.Ravnov temjemorda
razlog neizkazanega interesa oblasti pri podpori ustanavljanja in
delovanja zasebnih vrtcev, čeprav ti poslujejo bolj gospodarno
kot javnivrtci.Durkheim(1972,vHoenisch,2005) jevvzgojno-
izobraževalnem sistemu videl možnost reproduciranja sistema
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vrednotinnormznotrajdružbe.Verjelje,dadružbalahkopreživi,
čemednjenimičlaniobstajazadostnastopnjahomogenosti. Javni
vzgojno-izobraževalnisistemstem,davotrokažeodvsegazačetka
vceplja za obstoječo družbo potrebne vrednote in norme, tako
ohranja in krepi pripadnost družbi in njenim vzorcem obnašanja.
Hoenisch (2005) verjame, da ne bi prišlo do poistovetenja
posameznikazdružbo,čevzgojno-izobraževalnisistemnebiizražal
družbe in hkrati tudi (ne)zavedno postavljal meje socializacije.
Šolski sistemnaredi državljaneubogljive inkonformistične, ki se
naučijo sprejemati avtoriteto in pozabijo na samostojnomišljenje
(Haralambos, 1989). Illich (1996) predlaga uvedbo izmenjave
veščininučnemreže,kibiposameznikuomogočileugodnookolje
za razvoj lastnih potencialov, in ne le reprodukcijo obstoječega
sistemainavtoritet.Ravnotaargumentbimoralspodbuditistrokoh
glasnejšipodporiuveljavljanjazasebnihvrtcev.Posamezniki,kibiz
vzgojno-izobraževalnimsistemomsvobodnoinpolnorazvijalisvoje
možnosti in talent (prav tam), bi pomenili korak naprej in bližje
visokorazvitidržavi.Svobodnoizražanjepotencialaposameznikaje
siceridealenprimerinposledičnovSlovenijineimplementiran,saj
bisoobstojvečjegadeležazasebnihvrtcev,kibidelovalibodisipo
posebnihpedagoškihnačelihbodisipolastnemprogramu,zamajal
temeljsedanjedržave.

Profil socialnega pedagoga je kompetenten za uresničevanje
poslanstvavzgojeinizobraževanjaterposredovanjevdružbenem
polju.Zaradiširineznanj inpridobljenihkompetencsmosocialni
pedagogivvrtcih, takojavnihkotzasebnih,primerni inpotrebni.
Po Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (2005) končan univerzitetni
študijski program socialne pedagogike ustreza za delovnomesto
svetovalnegadelavcavvrtcu.Vpraksimnogosocialnihpedagogov
pozneje prevzame vodilno mesto ravnatelja oziroma direktorja
vrtca. Dodana vrednost in specifičnost so socialnopedagoška
načela, ki se izražajo v našem razmišljanju in delovanju ter nas
umeščajo v kontinuum dela s posameznikom prek skupinskega
dela,dela s skupnostjodo interdisciplinarnegadelovanjana širši,
tudisistemskiravni.
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Mladinskastanovanja–pogled
nanjeskoziočimladostnikovin
vzgojiteljev
IndependentLivingProgram
–fromthePointofViewof
YoungstersandtheirCareWorkers

TinaMržekinMitjaKrajnčan

Povzetek

Članek obravnava mladinska stanovanja ali
poodpustnobivanjezamladostnikesčustvenimiin
vedenjskimi težavami skozi izkušnjemladostnikov,
kivnjihprebivajo,tervzgojiteljev,kiznjimidelajo.
Mladinsko stanovanje je oblika dela, namenjena
mladostnicam in mladostnikom, ki po končani
obravnavivstanovanjski skupininimajomožnosti
samostojnegaživljenjaalivrnitvedomovkstaršem.
Temmladostnikomjezatoomogočenosamostojno
bivanje z nadaljnjim spremljanjem in podporo
vzgojiteljaalimentorja.Takoseutrjujejorezultati,
doseženi v stanovanjski skupini, ter pridobiva
neodvisnost insposobnostsamostojnegaživljenja.
Mladinska stanovanja ali tudi postanovanjska
oblika obravnave ali poodpustno spremljanje
so namenjeni mladostnikom po dopolnjeni
polnoletnosti.Vpričujočiraziskavismoželeliprek
analizepripovedidvehmladostnic,prebivajočihv
mladinskih stanovanjih, in njunih dvehmentorjev
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izvedeti, kakšne sonjihove izkušnje inmnenjao tejobliki
bivanja in dela. Temeljna ugotovitev je, da so mladinska
stanovanjaučinkovitainpotrebnaoblikadela,kipotrebuje
nadaljnjeraziskovanjeinrazvoj.

Ključne besede: mladinsko stanovanje, poodpustno
spremljanje, osamosvajanje, mladostniki s čustvenimi in
vedenjskimitežavami,vzgojitelji.

Abstract

Thearticlediscussesapartmentsfortheyouthwithemotional
andbehavioralproblemsandtheirlivesafterleavingresidential
treatment – the independent living program. The discussion
isbasedontheirexperiencesandtheexperiencesofthecare
workersworkingwiththem.Suchapartmentsareappropriated
toyoungsterswholeavecareanddonothavethepossibilities
for independent living or returning to their parents' home.
Thustheyoungstersareenabledtoliverelativelyindependent
liveswiththehelpandsupportofpedagoguesormentors.On
theonehand,thismeansacontinuationofthepastsuccessful
workat the residentialhouseand,on theotherhand, it isa
chance for the youngsters togaingreater independencyand
abilitiesforindependentliving.Suchapartmentsandaftercare
monitoringareintendedtobeusedbyyoungstersundertheir
ageofmajority.Inthepresentresearch,wehaveanalyzedthe
storiesof twogirls living insuchapartmentsand thestories
of their mentors. We have tried to find out what are their
experiencesandopinionsofthistypeofworkandlivingare.
The basic findings of the research are that apartments for
youthareaneffectiveandnecessaryformofwork,whichstill
needsfurtherresearchanddevelopment.

Key words: independent living program, aftercare
monitoring, emancipation, youngsterswith emotional and
behavioralproblems,careworkers.
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Uvod

Med najbolj prepoznane institucionalne oblike dela z otroki
in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami običajno
umestimovzgojnezavodeinstanovanjskeskupine,vendarpapoleg
teh v našemprostoru že leta obstajajo tudimladinska stanovanja.
Kot poodpustna oblika dela so ta slabše prepoznana, čeprav jih
v svoj program dela vključujejo tri slovenske ustanove. Vzroke
lahko iščemo na različnih ravneh, vsekakor pa je pomemben
razlogzakonskaneurejenostpodročja.Vdrugih,predvsemnemško
govorečih državah, so mladinska stanovanja za določeno ciljno
skupino uporabnikov uveljavljen koncept dela, saj poudarjajo
spremljanje in pomoč na poti v samostojnost v nasprotju z
nadzorovanjem in umetnim oblikovanjem vsakdana (Stumpp,
1996). V Sloveniji so mladinska stanovanja nastala na pobudo
ustanov in strokovnih delavcev ter iz potrebe po nadaljnjem
spremljanju mladostnikov, ki po odhodu iz stanovanjske skupine
nimajomožnostipovsemsamostojnozaživeti.

Kaj je mladinsko stanovanje?

Mladinskostanovanjejeoblikadela,namenjenamladostnikom
in mladostnicam, ki so bili nameščeni v stanovanjsko skupino
in sodosegli cilje,postavljeneobsprejemu,nimajopamožnosti
vrnitve domov oziroma takoj po odpustu samostojno zaživeti,
saj polegfinančne pomoči potrebujejo tudi redno spremljanje in
oporosstranivzgojitelja(mentorja).1Takobivanjevmladinskem
stanovanju še dodatno utrdi rezultate, ki so bili doseženi med
vzgojnim procesom v stanovanjski skupini. Za mladostnike, ki
že praktično vse življenje živijo v institucijah, je odpust velika
življenjska sprememba, zato za ta korak potrebujejo veliko
podpore.Temeljna pomanjkljivost institucij namreč je, damladi
v njih ne doživijo resničnih eksistenčnih izzivov, saj je za njih
bolj alimanj poskrbljeno. Prav zato se zunaj institucije (zavoda
ali stanovanjske skupine) slabo znajdejo, saj znotraj zavodske
1Vokvirustrokovnegadelanapodročjumladinskihstanovanjjeprimerneje
uporabljatiizrazmentoralisvetovalec,sajsenjegovavlogarazlikujeodvloge
vzgojiteljavstanovanjskiskupini.
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situacijetudinilahkooceniti,kakobomladostnikfunkcioniralv
realnemživljenju.

Kojič (1995) navaja naslednje razloge za načrtovanje
poodpustnegaspremljanja:
• omejenemožnostizaposlovanja,karjetudiposledicapodaljšane

dobe izobraževanja (nadaljevanje šolanja na višjih in visokih
šolah);

• večje število mladostnikov, pri katerih med procesom
usposabljanjanibilomogočesklenitiminimalnegakonsenzaza
skupnobivanjezožjimidružinskimičlani;

• mladostniki po odpustu iz stanovanjske skupine preverijo na
novopridobljenevedenjskevzorce,karpasebrezoporesvojcev
ali strokovnjakov lahko konča s ponavljanjem vedenjskih
vzorcev,kisobiliprvotnirazlogzanamestitevvinstitucijo;

• slabialinemogočiprostorskiinfinančnipogojizanadaljevanje
alizaključekizobraževanja,oddaljenostkrajabivališčaodkraja
šolanjaindrugeovire.
VzadnjemobdobjusevMladinskemdomuJaršeuveljavlja še

drugi,takoimenovaninizkopražniprogrammladinskegastanovanja,
kijenamenjenmladostnikominmladostnicam,kisobilizodločbo
centra za socialno delo nameščeni v stanovanjsko skupino, so
nezmožnibivanjavskupini,jimbivanjevskupiniinneupoštevanje
pravilonemogočanapredekinprikaterihnistrokovnepodlageza
namestitevvdrugivzgojizavod(InternogradivoMDJ,2007).

Cilji bivanja in oblike dela v mladinskem 
stanovanju

Osnovninamenmladinskihstanovanjjeprehodmladostnikovv
samostojnoživljenje,torejutrditevnanovopridobljenihvedenjskih
vzorcev,dokončanješolanja,ureditevzaposlitveinbivalnihpogojev.
Mladostniksisamoblikujestrategijeinnačinepremagovanjaovir,
napredovanja, učenja, razporejanja časa in podobno, kar pomeni
dokončnooblikovanjeidentitete.Polegtegapanajbimladostnikin
vzgojiteljmedbivanjemvmladinskemstanovanjussodelovanjem
dosegla še naslednje cilje: dokončno oblikovanje identitete
mladostnika, spodbujanje in učenje samostojnosti mladostnika,
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utrditevnanovopridobljenihvedenjskihvzorcev,izobraževanjeali
delovželenipoklicnismeri,razvijanjeinutrjevanjeintelektualnih,
telesnih in drugih potencialov, razvijanje odgovornega odnosa do
sebe in soljudi, do naravnega in družbenega okolja, kulturno in
socialnoudejstvovanje,humanizacijaodnosov,pomočpripridobitvi
bivalnih pogojev za popolno osamosvojitev in vodenje lastnega
gospodinjstva ter preprečevanje regresije v razvoju pozitivnih
vedenjskihvzorcev.

V mladinskih stanovanjih je prisotna individualna oblika
dela, povečini po potrebi in dogovoru, v nekaterih institucijah pa
so srečanja določena vnaprej v nekem časovnem intervalu. Gre
predvsem za formalne in neformalne obiske, komunikacijo po
telefonu ali dogovorjena srečanja zunaj stanovanja. V nasprotju
s klasičnimi svetovalnimi okolji je zaželeno, da mladostniku
vzgojitelj svetuje v vsakdanjih situacijah. Nalogementorja so po
Kojiču (1995): svetovanje in pomoč pri iskanju primerne lastne
sobe ali stanovanja, zagotovitev osnovnih pogojev za življenje
(prehrana,higienskiinzdravstvenipogoji),nudenjeoporeinpomoči
pri zahtevah samostojnega življenja, svetovanje pri razreševanju
konfliktov,stiskintežav,pomočpriučenjuinzaposlovanju,zaščita
socialne in osebnostne integritete. Poleg omenjenih so naloge
mentorjaše:pomočprikomuniciranjuoziromanavezovanjustikov
z različnimi institucijami (upravnezadeve, zdravstveneustanove),
pomoč pri sestavi individualnega načrta, nadzor nad realizacijo
zastavljenihciljev,povezovanjezdrugimivzgojiteljiinmladostniki
v mladinskem stanovanju in mesečna evalvacija oziroma analiza
življenjavmladinskemstanovanjuskupajsstanovalciinnjihovimi
mentorji(Hofbauer,2008).

Organizacija dela v mladinskem stanovanju

V Sloveniji je praksa takšna, da se v mladinsko stanovanje
namestimladostnika,kijepredtemžebivalvstanovanjskiskupini
zavoda ali doma, pri katerem je organizirano tudi mladinsko
stanovanje.Razlogi za to so praktične narave, saj tako vzgojitelji
mladostnika že poznajo, vedo, od kod prihaja, kakšne težave ima
inkakoseznjimispopadatermulahkoboljzaupajo.Postopekza
sprejemsezačnepougotovitvipotrebeinmožnostizavključitevv
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mladinsko stanovanje. Izhaja iz evalvacijev stanovanjski skupini,
kjer se opredelijo argumenti za namestitev. Mladostnik mora za
bivanjevmladinskemstanovanju izpolnjevatidoločenepogoje,ki
sedelijonasplošne(starostvsaj17let,osebnazrelost,motiviranost,
izobraževanje, finančna sredstva) in specifične. Zelo pomemben
pogojjeprostovoljnaodločitevposameznika.

Ob sprejemu se z mladostnikom sklene sporazum o izvajanju
programamladinskegastanovanja,pričemersoprisotnitudistarši
mladostnika ter svetovalec pristojnega centra za socialno delo.
V sporazumu se jasno določijo obveznosti ustanove, ki izvaja
program,inobveznostimladostnikaternjegovepraviceindolžnosti.
Bivanjevmladinskemstanovanjuobičajnotrajaodtrehmesecevdo
enegaleta,obizrednihprimerihpagajeobsoglasjuvsehakterjev
(mladostnika, strokovnega tima in pristojnega centra za socialno
delo)možnotudipodaljšati.

Financiranje programamladinskega stanovanja zamladostnika
poteka še naprej iz sredstev, namenjenih bivanju mladostnika v
stanovanjskiskupini.Edenizmedpogojevzabivanjevmladinskem
stanovanju je lasten dohodekmladostnika (štipendija, dohodek iz
delovnega razmerja, dohodek od dela prek študentskega servisa,
pokojnina staršev), s katerim si krije najemnino za stanovanje ali
druge stroške. Poleg tega ustanova vsemmladostnikommesečno
izplačuje finančni znesek z naslova sredstev oskrbnih dni in
razširjeneoskrbe,skaterimisiplačujejopreostalestroške.Skladno
z dogovorom in določili ustanove se del denarja izplačuje v
gotovini,delpasenakazujenatransakcijskiračunalipasenalaga
v varčevalni sklad.Del finančnih sredstev se lahko izplačuje tudi
voblikižepnine,bonovzahranoaliodprtenaročilnicevdoločeni
trgovini(Hofbauer,2008,InternogradivoMladinskegadomaJarše,
2007).Gledeplačevanjastroškovbivanjainnajemnineseustanove
razlikujejomedsebojgledenato,aliimajostanovanjevlastialije
vnajemu.

Odgovorne osebe za izvajanje mladinskega stanovanja so
strokovni delavci iz stanovanjske skupine, v kateri je mladostnik
prebivalpredodhodomvmladinskostanovanje.Delovnaobveznost
mentorja se razlikuje glede na ustanovo. V Mladinskem domu
Jaršestikpotekavzačetkuobravnaveenkrattedensko,poznejepa
postopnomanj,vendarnemanjkotenkratnamesec,vMladinskem
domuMariborpajedelovnaobveznostsvetovalca12urmesečno.
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Intenzitetaspremljanjamladostnikaserazlikujegledenaprogram,ki
gavodidoločenaustanova,razlikujepasetudigledenaindividualne
potrebe posameznika. Tako nekateri mladostniki potrebujejo le
eno srečanje in suportiven pogovor na teden ali mesec, drugi pa
potrebujejovsakodnevnopodporo.

Praksa mladinskih stanovanj v Sloveniji

Mladinski dom Jarše 
Program mladinskega stanovanja je možno izvajati v

podnajemniškem stanovanju, dijaškem domu, študentskem domu,
internemstanovanjuvprostorihstanovanjskeskupine,pri rejnikih
oz.skrbnikihinvstanovanju.Mladostnike,kinezmorejouspešno
živetivskupini,selahkovključivprojektnizkopražnegaprograma
mladinskega stanovanja (npr. skupina Črnuška gmajna). Z njimi
se pred odhodom v mladinsko stanovanje sklene sporazum o
sofinanciranju življenja zunaj skupine z minimalnimi zahtevami.
Časbivanjavmladinskemstanovanjuječasovnoomejenodtrido
največ12mesecev,bivanjepajemožnopodaljšati(Internogradivo
MladinskegadomaJarše,2007).

V Mladinskem domu Jarše dopuščajo več možnih oblik
mladinskih stanovanj oziroma poodpustnega spremljanja. Niso
naklonjeni stanovanju v lasti ustanove, v katerega bi nameščali
mladostnike, saj menijo, da je bolje, če se mladostniki sami
znajdejo, si stanovanje poiščejo in ga tudi plačujejo. Možna
je namestitev mladostnika samostojno v stanovanje, lahko si
stanovanjedelisprijatelji.Vzgojiteljimladostnikalahkospremljajo
domapristaršihalienemodstaršev,lahkopagrezuradnoodločbo
bivat tudi v študentski dom (Mržek, 2009). Izvajajo tudi bivanje
v notranjem stanovanju v prostorih stanovanjske skupine, kjer
mladostnik prav tako biva samostojno, vendar ima ob tem več
stikovinpomočisstranimentorjainpreostalihvzgojiteljev.Takšna
oblika pomoči jemorda bolj primerna zamladostnike, ki še niso
popolnomausposobljenizadislociranosamostojnobivanjeter jim
dotestopnješemanjkamajhenkorak.Vzadnjihletihzaradipotreb
po nizkopražnem programu mladinskega stanovanja vključujejo
vprojektmlade,kine zmorejo funkcionirativ skupini, domov se
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nemorejovrniti,namestitevvdrugivzgojnizavodpajestrokovno
neutemeljena. Delo s to populacijo mladostnikov mora biti bolj
intenzivnoinspremljanjepogostejše,zanjebibilotudiprimernejše
stanovanjevlastiustanove(pravtam).

Vzgojni zavod Kranj 
Vvzgojnemzavodusozačelispostanovanjskooblikodelažev

letu1998,kosomladostnika,kijeskorajvečinosvojegaodraščanja
preživel najprej v zavodskem okolju in nato v stanovanjski
skupini,preseliliv stanovanje, ki so ga skupaj z njim uredili v
starem gradu v Preddvoru (Mržek, 2009).V začetku junija 2008
so vVzgojnem zavoduKranj dobili najemno profitno stanovanje
(Golob,2008).StanovanjejenaZlatemPolju,omogočilopanajbi
postopnoosamosvojitevmladostnikov,kisookvireskupineprerasli,
apovsemsamostojnegaživljenjaizrazličnihvzrokovšenezmorejo
živeti. Stanovanje je namenjeno dvema stanovalkama, veliko pa
je48m2(pravtam).Navajanjenasamostojnoživljenje indelo ter
vključevanjevsocialnookoljepastatudiosnovnaciljastanovanja.
VVZKranjmenijo,dabimoralitakonceptnajboljpribližatitistim
mladostnikom,kiimajonajvečtežavvodraščanju,indabimorali
bitimanjstrogipripostavljanjuzahtevobnameščanjuvmladinska
stanovanja(Mržek,2009).

Mladinski dom Maribor
MladinskemudomuMariborjeleta2003donacijaRotarykluba

Maribor omogočila ureditev prvega mladinskega stanovanja, ki
je bilo namenjeno fantom in je prvo dobilo uradno dovoljenje s
straniMinistrstva za šolstvo in šport (Vrbnjak, 2007). Stanovanje
jepopolnomaopremljenozatrimladeljudiinjeveliko50m2.Leta
2007sodobilišedrugostanovanje,vkateremlahkobivajodvedo
tridekleta(pravtam).Programpolsamostojnegaživljenjajesestavni
del pomoči mladim, ki se po končanem bivanju v stanovanjski
skupini ne morejo vrniti v družino. Ta program ni namenjen
mladostnikom, ki ne želijo ali ne morejo vstopiti na delovni trg
(MladinskidomMaribor,b.d.).

VMladinskemdomuMariborvmladinskastanovanjanameščajo
lemladostnike,kisopredhodnožebivaliveniizmedstanovanjskih
skupin, poleg omenjenega pa izpolnjujejo še druge pogoje
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(Hofbauer, 2008): polnoletnost, obvezna zaposlitev ali šolanje,
zrelost (sposobnost poskrbeti za lastno prehrano, skrb za osebno
higieno in urejenost, samostojno učenje, bujenje, pravočasen
odhododdoma),sposobnostkomunikacijessostanovalciinširšim
okoljem, skrb za zdravje in racionalno ravnanje z denarjem. Z
mladostnikompodpišejopogodboobivanju,vkateriseopredelijo
pravice in obveznosti, svetovalec pa mladostniku ostane matični
vzgojitelj(pravtam).

Delovnaobveznostsvetovalcaje12urmesečno,njegovenaloge
pa so naslednje: svetovanje in podpora, pomočpri komuniciranju
oziroma navezovanju stikov z različnimi institucijami, pomoč
pri sestavi individualnega načrta, nadzor nad izpolnjevanjem
zastavljenihciljev,povezovanjessvetovalciindrugimimladostniki
v mladinskem stanovanju, mesečna evalvacija oziroma analiza
življenjavmladinskemstanovanjuskupajsstanovalciinznjihovimi
svetovalci(pravtam).

Financiranje programa za mladostnika se ne spremeni, razen
povečanja obsega dela matičnega vzgojitelja. Okvirni stroški
zajemajo: najemnino (krije jo mladinski dom), elektriko, skupne
prostore, smetarino, hladno vodo, ogrevanje vode, ogrevanje
stanovanja in čiščenje skupnih prostorov (Hofbauer, 2008).
Mladostnikissvojimiprihodkiprispevajosvojdelež(enotretjino),s
čimersestroškizmanjšajo,hkratipasotožeprvikorakisprejemanja
materialneodgovornostizalastnoživljenje(pravtam).Najemnine
mladostniki ne plačujejo, zato so dolžni namensko varčevati za
začetek v samostojno življenje. Del sredstev iz razširjene oskrbe
in lastna privarčevana sredstva ustvarjajo varčevalni sklad, s
katerimmladostnikrazpolagapoodhoduizmladinskegastanovanja
(Hofbauer,2008).

Raziskovalni problem in namen raziskave

V Sloveniji segajo zametki nastanka mladinskih stanovanj v
začetek prejšnjega desetletja, vendar do danes obstaja na to temo
zelomalo pisnih prispevkov. Prav tako tudi ni bila opravljena še
nobenaraziskavaodelovanjutovrstneoblikepomoči,čeizvzamemo
interne evalvacije posameznih ustanov, ki med svoje programe
vključujejomladinskastanovanja.Deloma leži razlogza to tudiv
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neurejenizakonodaji,kiuradnomladinskihstanovanjnepriznavain
jimzatotudinenamenjasredstevzatovrstnedejavnosti.

Temeljni namen raziskave je bil spoznati mnenja uporabnikov
inmentorjevterizkušnjeodelovanjumladinskihstanovanj,naeni
stranimladostnikov,kivmladinskih stanovanjihprebivajo, terna
drugistrokovnihdelavcev,kisopoklicnozadolženizatopodročje.
Želeli smo pridobiti osnovne informacije o delovanjumladinskih
stanovanj iz obeh perspektiv in tako spodbuditi ustanove in
posameznike k razmisleku o tej obliki dela ter hkrati poskusiti
prispevatihkončniureditvistatusamladinskihstanovanj.

Kvalitativna metodologija in vzorec oseb

Raziskava temelji na kvalitativni metodi raziskovanja zaradi
specifičnostiraziskovanetematike.Tadozdajnibilaobravnavana,
pravtakojerazširjenostteoblikebivanjainpomočivnašemprostoru
majhna.Polegtegajeobravnavanatemadovoljširoka,daomogoča
izvedbo poglobljenih intervjujev in tako neposreden vpogled v
stvarnostmladinskihstanovanj.Skozidelnostrukturiraneintervjuje
je mogoče spoznati tudi individualne poglede intervjuvancev na
bivanjeindelovmladinskihstanovanjih.

Vzorec, uporabljen v kvalitativni raziskavi, sestavljajo
štirje posamezniki – dve mladostnici, ki živita v mladinskem
stanovanju oziroma postanovanjskem režimu, in dva mentorja,
ki sta zadolžena za delo s tema mladostnicama. Posamezniki
sobili izbraninapodlagipoznanstev inmožnosti sodelovanjaz
Mladinskih domom Jarše. Vsi so v intervjuje privolili osebno.
Dekleti (Stella in Layla2) sta stari 18 let in živita v različnih
mladinskih stanovanjih, kjer so tudi različna pravila in pogoji
bivanja.Vzgojitelja sta njunamentorja, prvi (Pat) ima večletne
izkušnjenatempodročju,drugi(Mat)jestovrstnimdelomzačel
v preteklem šolskem letu, oba pa dekleti spremljata že od časa
bivanjavstanovanjskihskupinah.

2Imenasoizmišljena.
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Postopek zbiranja in obdelave podatkov

Podatkezaraziskavosmozbralizizvedboštirihpolstrukturiranih
aliodprtihintervjujev.Predizvedbointervjujevsmopripravilidve
predlogizaintervjuje,torejseznamaokvirnihtem,kismojihčrpali
izžepridobljenihpodatkov.Trebajebilosestavitipredlogovprašanj
zamladostniciinpredlogovprašanjzastrokovnadelavca.Predloge
so bile okvirne, tako da so se lahko med pogovorom vprašanja
prilagajala ter postavljala dodatna podvprašanja. Intervjuji so bili
izvedenivmajuinjuniju2009intrajalirazličnodolgo,oddvajset
minutdopolure.Intervjujisobiliizvedeniposamezno–vprostoru
sva bila prisotna samo spraševalka in intervjuvani, da ne bi kdo
od navzočih s svojo prisotnostjo vplival na zbranost in odgovore
intervjuvanega.Da bi se izognili izgubi podatkov, smo intervjuje
posnelizdiktafonominjihpoznejedobesednoprepisali,urediliter
spremeniliimenazaradivarovanjaosebnihpodatkov.

Podatke smo obdelali po postopku kvalitativne analize. Izbrali
smo odprto kodiranje – induktivni pristop, kjer smo skozi branje
besedila odkrivali pomembne teme. Intervjuje smo oblikovali v
tabeleinposameznimdelombesedilapripisalinajprejkode1.reda,
tepasmonatosmiselnozdružilivmanjšeštevilokod2.reda.Pritem
smo uporabili postopek kategoriziranja, pri katerem smo dodelili
isto imeopisom,prikaterihsmoprepoznalinekajskupnega.Tako
smodobilidesetkategorijprivzgojiteljihinosemprimladostnicah
– večina jih je med seboj podobnih, kar omogoča medsebojno
primerjavo.Dobljenekode2.redasmonatodefinirali,razporediliv
domnevneodnoseinposkušalioblikovatiteoretičniokvir.

Opis rezultatov in interpretacija

Analiza izkušenj in mnenj mentorjev 
Vmladinskem stanovanju obstaja več različnih oblik dela, saj

potekaobravnavaprivsakemmladostnikudrugače.Mladostnikepri
obravnavivzgojiteljirazlikujejogledenanjihoverazlikevtelesnem,
kognitivnem, socialnem inčustvenem razvoju ter takokvsakemu
pristopajo individualno ter ustrezno njegovim individualnim
značilnostim, sposobnostim in zmožnostim prilagodijo zahteve,
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naloge, obremenitve in ugodnosti (Interno gradivo Mladinskega
doma Jarše, 2007). Čeprav je glavni cilj obravnave v obeh
oblikah poodpustnega bivanja enak, to je vzgoja k samostojnosti,
pa se oblike dela precej razlikujejo. Povsod je glavni poudarek
na individualnem načinu dela, velike razlike pa se pojavljajo v
pogostosti spremljanja. Individualnodelo jepomembnopredvsem
kotnačinnudenjapomoči, svetovanja inoporepri prepoznavanju
in reševanju lastnih težav, težkih življenjskih situacij in osebnih
problemov (Horvat, 2000). Običajna obravnava mladostnika
pomeni,dajetanormalnokončalbivanjevstanovanjskiskupiniin
dosegelzastavljenecilje.Takšennačinspremljanjamladostnikani
velikaobremenitevzavzgojiteljealimentorje,sajseštevilosrečanj
postopoma zmanjšuje,mladostnik pridobiva samostojnost. Oblika
dela v drugem obravnavanem mladinskem stanovanju se precej
razlikuje od prve, saj gre za postanovanjsko obliko obravnave.
Delozmladostnikivtakšnemstanovanjujenestandardizirano,saj
praktičnopotekanadvehrazličnihravneh.Vzgojiteljinamrečdelajo
vstanovanjskiskupini,polegtepaješepostanovanjskaskupina,v
katerisamostojnoprebivatadvedekleti.Tidveoblikidelastasicer
ločeni,vendarprostorskozeloskupaj,kardelootežuje,sajstatako
organizacija in življenje mladostnic v stanovanju zelo povezana
s stanovanjsko skupino. Težava je tudi prehod iz stanovanjske
skupine, kjer je delo bolj strukturirano, v postanovanjsko obliko.
V postanovanjskem režimu se mentor Mat3 z mladostnico sreča
približno enkrat dnevno, ko jo obišče v stanovanju, poleg tega
pa jo spremljajo tudi drugi vzgojitelji. Mladinsko stanovanje
v pravem pomenu je bolj dislocirana enota, zato sementor Pat z
mladostnicosrečujeredkeje,podogovoru,srečanjapapotekajona
vsakdanjih lokacijah.VPatovi ustanovi obstaja tudi druga oblika
obravnave, nizkopražni program, ki je namenjen mladostnikom,
ki niso dosegli zastavljenih ciljev in ne zmorejo bivati v skupini.
Pri njih bi bilo potrebno intenzivnejše spremljanje, večji vložek
dela,torejdrugačnaformulacijamladinskegastanovanja.TudiMat
imenuje postanovanjsko obliko obravnave nizkopražni program,
sajjestanovanjepolegstanovanjskeskupine,torejstapovezavain
nadzornadmladostnicamavečja,delopanivečtakostrukturirano.
Mladostnici imata tako vzgojitelje vedno blizu, torej gre bolj za
nekakšnovmesnostanovanje,kjersomladostnikilahkosamosvoji,
3ImeniMatinPatstaizmišljeni.
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čepapotrebujejopomoč,jetablizu.Matusesicerzdiučinkovitejša
oblikadislociranostanovanje,vendarjetuditaoblikadelakoristna
innujna,kermladostnikilažjenapredujejovsamostojnost.

Mentorja se strinjata, da se pri velikem številu mladostnikov
po dohodu iz stanovanjske skupine kaže potreba po nadaljnjem
spremljanju. Glavni namen pomoči v mladinskem stanovanju
je usposabljanje za samostojno bivanje, za kar pa mladostnik
potrebuje podporonekogabolj odraslega.Osrednji cilj obravnave
v mladinskem stanovanju je torej vzgoja k samostojnosti, ta pa
vsebujevečmajhnihučnihciljev(Imperl,1986):shajatizdenarjem
in znati z njim razpolagati, samooskrba pri zadovoljevanju
življenjskihpotreb,prepoznatikonfliktnesituacijeinjihobvladati,
pripraviti se na poznejše življenje, demokratično razreševanje
konfliktov,skupnoživljenjeinsodelovanjezosebaminasprotnega
spola ter graditev samozaupanja in samozavedanja.Mat poudarja
predvsem opolnomočenje mladostnikov, da si bodo znali sami
pomagatiinsebodosamiboljeznašli.Vzgojiteljinamrečizhajajo
izperspektivemoči,sajposameznikaspodbujajotermupomagajo
izkoristiti svojo moč in vire, da dosežejo svoje cilje, pri tem pa
poskušajomočposameznikapodpreti tudi v skupnosti (Čačinovič
Vogrinčič, Kobal, Mešl, in Možina, 2005). Pat opozarja na
nevarnost prevelikega vključevanja vzgojiteljev v proces pomoči
ter na pomembnost utemeljenosti pomoči pri mladostnikih, ki jo
zarespotrebujejo.Strinjata se,da jepomočusmerjenana različna
področja,dagrezačloveško infinančnopodporo terdeloma tudi
za reševanje stanovanjske problematike. Način dela v Matovi
ustanovijepremalousmerjennamladostnikovoosebnostnorastin
napoudarjanjedoločenihvzgojnihzahtev.

Glavna ciljna populacija mladinskega stanovanja je v obeh
ustanovah enaka – to so mladostniki, ki so končali bivanje v
stanovanjskiskupini innimajomožnostivrnitvedomovalidrugih
možnosti bivanja. Primanjkuje jim spretnosti za samostojno
življenje, saj nimajo izkušenj z življenjem zunaj stanovanjske
skupine. Lahko so anksiozni in jim pogosto primanjkuje občutka
varnosti.Timladiljudjesobilipogostozapostavljeniževotroštvu,
prinjih jeposebejvelikzaostaneknačustvenempodročju,kar se
izražaviskanjuvarnostipriodraslih,vželjipopriznanju,potem,
dabinekomunekajpomenili(Kiehn,1997).Drugaciljnaskupinav
Patoviustanovipasomladostniki,kisonezmožnibivanjavskupini,
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senisosposobnidržatipravil,vskupininezmorejofunkcioniratiin
jihnimogočenamestitivdrugivzgojnizavod.

Velikproblemvdelovanjumladinskihstanovanjjepomanjkljiva
sistemska urejenost področja. Prva uradna omemba mladinskih
stanovanj je bila v Okvirnem vzgojnem programu za delo v
vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih
inprevzgojnemdomu(Skalaridr.,1995),kimladinskostanovanje
omenjakotoblikodelaoziromakotenovrstostanovanjskihskupin.
Mladinskostanovanjekotsamostojnaoblikapomočiinnamestitve
namrečniopredeljenovnobenemzakonu,neurejenostpasekaže
v pomanjkanju zmogljivosti za mladostnike, slabem sodelovanju
zdrugimiustanovami,predvsempavpomanjkanjustandardovza
delo. Vzgojitelji svoje delo opravljajo po lastnem občutku in po
zgledu drugih, potrebovali pa bi določene standarde in kriterije
dela.Matov predlog za celoten sistem postanovanjske obravnave
bivključevalpostanovanjskooblikodela, izkaterebimladostniki
napredovali v dislocirano mladinsko stanovanje. Zdaj to obliko
izvajajopollegalno,vendarjekljubupoštevanjuzakonovindoločb
ševednoprisotenstrahpredmorebitnimitežavami.

Mentorja se strinjata, da sta glavni alternativi mladinskim 
stanovanjem dijaški in študentski dom. Druge možnosti so še
vrnitevdomovalipalastnazaposlitevinsamostojnobivanje,sajje
mladostnikov,kisiželijoštudiratinaprej,zelomalo.Patpoudari,da
sovvečinidobriuspehituditistihposameznikov,kiseosamosvojijo
takojpoodhoduizstanovanjskeskupine.

Gledenačelfinanciranja samostojnega življenja mladostnikov
v poodpustnem bivanju se ustanovi obeh mentorjev med seboj
zelo razlikujeta. V dislociranem mladinskem stanovanju (Pat)
mladostnikom ne krijejo stroškov stanovanja, ampak le stroške
bivanja,zakateredobijodenarnapodlagiračunov.Mladostnikmora
tudi sam imetivirprihodka,ki je lahkoprihodekodštudentskega
delaalipaštipendija,pokojnina inpodobno.Eden izmedpogojev
za bivanje v mladinskem stanovanju je namreč lasten dohodek
mladostnika (štipendija, dohodek iz delovnega razmerja, dohodek
od dela prek študentskega servisa, pokojnina staršev), s katerim
si krije najemnino za stanovanje (Interno gradivo Mladinskega
doma Jarše, 2007). V postanovanjski obliki obravnave (Mat) pa
mladostnikom ni treba plačevati stanovanja in stroškov bivanja,
polegtegapaimajonamesecnavoljotudidoločenovsotodenarjaza
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prehrano.Mladostnikimesečnovarčujejovposebensklad,tadenar
pa jim je na voljo ob odhodu. Financiranje mladostnika oziroma
programa temelji na sredstvih za stroške oskrbe in sredstvih za
stroškerazširjeneoskrbepoveljavnihcenikihministrstvazašolstvo
inšport.

Mentorja se strinjata, da je delo vzgojitelja v mladinskem 
stanovanju oteženo zaradi pomanjkanja oprijemljivih standardov
insmernicdelaneurejenegapodročja.Zatosomentorjišedodatno
obremenjeniinnosijovelikoodgovornost.Tatemajevintervjujih
pogosto izpostavljena, kar kaže na nezadovoljstvo s sedanjo
situacijo, saj zaradi tegaprihaja tudido razhajanjmedvzgojitelji.
Pri obeh mentorjih je tudi opazna želja po še večji aktivnosti v
mladinskem stanovanju kakor težnja po raziskovanju te oblike
vzgojnepomoči,vendarbimoralobitizatonarazpolagoveččasa.
Nalogevzgojiteljev so široke–mladostnikepodpirajo,usmerjajo,
jimnudijovarnostinpodporo.Zadolženisopredvsemzasvetovanje
in podporo mladostniku, pomoč pri komuniciranju oziroma
navezovanju stikov z različnimi institucijami (upravne zadeve,
zdravstvene ustanove), pomoč pri sestavi individualnega načrta,
nadzor nad realizacijo zastavljenih ciljev, povezovanje z drugimi
vzgojitelji ter drugimi mladostniki v mladinskem stanovanju,
mesečno evalvacijo oziroma analizo življenja v mladinskem
stanovanju skupaj s stanovalci in njihovimi mentorji (Hofbauer,
2008).Vendar pa opravljajo tudi naloge, ki ne spadajo v opisane
zadolžitve,sajmladostnikevelikokratspremljajotudiponjihovem
odhoduizstanovanjskeskupinealimladinskegastanovanja.

Mentorja različno opisujeta odnos z mladostnico. Pat opisuje
odnoskotzaupljivinodprt,trudilsejebitiStellioporazaizpeljavo
ciljevinjevednozaupalvnjenosmiselnoravnanje.Podrugistrani
odnos opisuje kot razburkan, težave so se kazale predvsem pri
mladostničinem prelaganju dogovorov in prisiljevanju mentorja,
da je pogojeval izvedbo s prekinitvijo pogodbe. Mat opisuje
odnos z Laylo kot površen, mladostnica ima velikokrat občutek
prenasičenostispozornostjo,primanjkujejisvobode.Njunodnosje
zaznamovanzzavedanjem,dabotrajallekratekčas,inzatonivelike
željepozbližanju.Matsevsvojemodnosudomladostnicevidikot
brat, ki se je angažiral glede njenega vsakdanjega materialnega
sveta.Mladostnik,kipraktičnoživizvzgojiteljem,teganamrečne
doživljazgoljkotčlovekavfunkcijivzgoje,temvečkotstarejšega
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človekazvečizkušnjamiinznanjem,kidelujepredvsemnaosnovi
lastneosebnosti(Benedik,1978).Težavesosekazalepredvsempri
njenipasivnostiintežnjahpomanipulaciji.Pritemmoramoseveda
upoštevati,dajetapopulacijamladostnikovvelikokratoškodovana
na področju medosebnih odnosov, kar narekuje vzgojiteljem
nalogo,dadolgoročno in trajnovzpostavljajostikzvarovancikot
nova odnosna oseba, omogočajo psihično reorganizacijo v smislu
utrditvejazamladostnikainpridobitvesposobnostizarazreševanje
obremenjujočihodnosov(Klasinc,2000).

Tudidružbeni odnosi dekletseprecejrazlikujejo,sajsepozna
bližina postanovanjskega režima in oddaljenost mladinskega
stanovanjaodstanovanjskeskupine.TakojeLaylavpostanovanjski
oblikivečkratvinterakcijizmladostniki,onisiželijonjenedružbe,
vendarpa je taodnosvbistvupovršen.Stella,katerevzgojitelj je
Pat,jeimelaževstanovanjskiskupiniprecejneodvisenpoložajinse
jetudipoodhoduhitroločilaterznikomerniohranjalastikov.Tudi
odsošolcevjeodstopala,prijateljejeiskalamedsebipodobnimi.

Mentorja se strinjata, da tudi po odhodu iz mladinskega 
stanovanja instanovanjskeskupinezmladostniki,če to leželijo,
ohranijostike,prostovoljno,neformalnoinkljubprekinitviodločbe.
Patopaža,dasemladostnikipoodhoduvečinomadobroznajdejo,
je pa pri vseh opazen najprej padec in pozneje ponoven vzpon
uspešnosti, ki pa je hitrejši v mladinskem stanovanju. Layla si
nadaljnjega spremljanja ni želela, njena želja je čim hitreje oditi,
StellapatudipoodhoduostajavstikihsPatom.

Analiza izkušenj in mnenj mladostnic Stelle in Layle
Mladostnici zelo podobno definirata bivanje v mladinskem 

stanovanju,torejkotzadnjostopnjopredodhodommladostnika
v samostojno življenje, kjer gre za samostojnost, neodvisnost
posameznika, redkejše stike z mentorjem in manjši nadzor.
Koncept samostojnega bivanja temelji na spoznanju, da je
učinkoviteje staviti na kakovost in intenzivnost skrbstva kot
pa na čezmerno ponudbo (Stumpp, 1996). Pomembno je tudi,
da mladostniki potrebujejo svobodo, v kateri se razvijajo,
preverjajo in ki jo doživljajo brez nadzorstva odraslih (prav
tam). Mladostnici sta samostojni, sami si razporejata čas in
delo za šolo, skrbita za prehrano. Prednosti te oblike dela za
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mladostnika v primerjavi z bivanjem v stanovanjski skupini
so: večja 'življenjskost', približanje realnemu življenju, večja
samostojnostmladostnika, skrb zase, učenje razpolaganja z viri
preživetja in večja kompetentnost pri vsakodnevnih opravilih
(Interno gradivoMladinskega doma Jarše, 2007). Stanovanjsko
skupino sta zapustili z 18 leti, Stella je zaradi nesporazuma
šla najprej živet v domačo hišo, ker pa razmere tam niso bile
primerne, se je preselila v stanovanje v Ljubljani. Eden izmed
razlogov za načrtovanje poodpustnega bivanja so namreč tudi
slabi ali nemogoči prostorski infinančni pogoji za nadaljevanje
ali zaključek izobraževanja,oddaljenostkrajabivališčaodkraja
šolanjainpodobneovire(Kojič,1995).Stanovanjesijepoiskala
sama prek spleta, pred vselitvijo pa je podpisala sporazum, v
kateremsodoločeneobveznostiterpraviceindolžnostiustanove
inmladostnika.Layla se jepreselilabližje, stanovanja jinibilo
treba iskati, s selitvijopa se je strinjala takoj, saj se je počutila
prevečomejeno,nadzirano.Sstanovanjemjezadovoljna,motijo
lokacijastanovanjavsamskemdomuterločenostodstanovanjske
skupine,karjonavdajazobčutkizapostavljenostiinosamljenosti,
bojiseodhodavsamostojnoživljenje.Stellabisiželeladaljšega
trajanjapomoči,predvsemvsmisludenarnepomoči.

Načini pomoči mladostnikom se v postanovanjski obliki
obravnave in mladinskem stanovanju precej razlikujejo. V
postanovanjskem režimu se mentor, mladostnik in preostali
vzgojitelji pogosteje srečujejo, ob ponedeljkih imajo tudi redne
sestanke. V dislociranem mladinskem stanovanju pa so srečanja
redkejša, po navadi enkrat mesečno. Glavni poudarek je na
pridobivanju samostojnosti, pomoč pa poteka tudi pri vsakdanjih
zadevah in na denarnem področju. Layla stroškov bivanja in
stanovanja ne plačuje, denar le varčuje in se uči ravnati z njim.
Stella pa mora imeti tudi lasten vir prihodka, saj sama plačuje
stroške stanovanja. Eden izmed pričakovanih rezultatov, ki naj bi
jih mladostnik dosegel z bivanjem v mladinskem stanovanju, je
namrečtudiracionalnoravnanjezdenarjeminekonomičnovodenje
lastnega gospodinjstva (Hofbauer, 2008). Del Stelline pomoči je
bilotudiiskanjestanovanja,sajjetuditoensegmentsamostojnosti.
Njenaželja je stanovanjev lasti ustanove,predvsemzaradinižjih
stroškovzanajemnino,podrugi stranipa se zaveda,da je smisel
osamosvajanja tudi to, da si stanovanje najdeš sam. Predlaga
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vmesnostanovanje,vkaterembimladostnikbival,doklernenajde
svojegastanovanja.

Mladostnicizelorazličnogledata nase in na svoje osebnostne 
lastnosti. Stella je veliko bolj zrela in odrasla kljub svoji
neorganiziranosti, svojeglavosti in prelaganju obveznosti.Vidi se,
dajebilaževpreteklostivajenasamostojnosti,iznajdljivostiinskrbi
zase.Polnojezaposlena,prostegačasajiprimanjkuje.Prihodnostise
vnasprotjuzLayloneboji,sajženačrtujenadaljnjeizobraževanje
in ustanovitev lastnega podjetja. Layla po eni strani velikokrat
poudari pomen samostojnosti in neodvisnosti, a se prav tega tudi
boji. Strah jo je samostojnega bivanja, negotovosti, pomanjkanja
denarja, obenem pa to vrsto neodvisnosti že komaj pričakuje.
Bivanjevpostanovanjskemrežimujiustreza,sajvzgojiteljinimajo
večtolikonadzoranadnjo,lahkosvobodnorazporejačas,postalaje
boljsamostojna,kopotrebujepomoč,pa je tavednoblizu.Veliko
nestrinjanjeizražavzvezizomejitvami,obveznostmiinnadzorom,
motijotudipremalodružbe,sajjeločenaodstanovanjskeskupine.

Mladostnicisestrinjata,daalternativi mladinskemu stanovanju,
kotstadijaškiinštudentskidom,nepridetavpoštev,sajjetamše
večomejitev,nadzora,večhrupainmanjprostora.Stellinadomača
hišatudinivečprimernobivališče,polegtegapajeprevečoddaljena
odLjubljane.

Bivanjemladostnicseprecejrazlikujetudivfinančnem vidiku,
sajStellastroškebivanjaplačujesama,zaradičesarmoraimetitudi
svojprihodek,stroškenajemninepaplačaustanova,vendarjihmora
mladostnicadokazatizračuni.Financiranjeprogramamladinskega
stanovanja za obe mladostnici poteka še naprej iz sredstev,
namenjenih bivanjumladostnika v stanovanjski skupini. Stella je
nekajdenarjazaslužilasamazdelomprekštudentskegaservisa,ima
pa tudi štipendijo, rejnino, oskrbnino od ustanove, nekaj denarja
pajipošiljamama.Denarnividikjeneskrbi,medtemkojeLaylo
vednostrah,daimapremalodenarjaindanebomoglasamostojno
zaživeti, čeprav se zaveda, da si je vse prislužila sama. Ker ima
vse stroške stanovanja inbivanjaplačane, jiprimanjkujeobčutka,
koliko denarja realno porabi na mesec za samostojno življenje.
Realenobčutek jepridobilazanakupehrane, saj imamesečnona
razpolagodoločenznesek,zakateregamoradobropreračunati,kako
ga bo porabila. Del finančnih sredstev se namreč lahko izplačuje
tudivoblikižepnine,bonovzahranoalivoblikiodprtenaročilnice
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vdoločenitrgovini(Hofbauer,2008inInternogradivoMladinskega
domaJarše,2007).Denardajetudivvarčevalnisklad,tadenarpaji
bonavoljoobodhoduzaprvestroškestanovanja.

Mladostnici različno povesta o svojihodnosih z mentorjema.
Stella je zelo redkobesedna in pogovor z mentorja hitro spet
preusmeri nase. O odnosu pove, da je smešen, predvsem zaradi
njene svojeglavosti in ležernega pogleda na svet. Njuni stiki so
redki,predvsem telefonsko inprek spleta,vendarveč spremljanja
mladostnicanepotrebuje.Svetovanjekotmetodapotekanarazlične
načine:mladostniklahkopridevstanovanjskoskupinovdelovnem
časusvojegamentorja,mentorgaobiskujevstanovanju,srečujeta
seneformalnozunajskupine,vednopastadosegljivapomobilnem
telefonu.Vnasprotjusklasičnimisvetovalnimiokolji jezaželeno,
da vzgojiteljmladostniku svetuje v vsakdanjih situacijah.Mnogo
problemskih pogovorov poteka kot 'pogovori mimogrede', ki jih
sprožijo vsakdanje situacije, ki jih mladostnik včasih po nekaj
minutahprekine,včasihpaseželinadolgopogovarjatizmentorjem
(Stumpp,1996).VečosvojemodnosuzMatompoveLayla,karje
razumljivo,sajznjimpreživiveččasainigrapomembnejšovlogo
vnjenemživljenju.Njunodnosocenjujekotzadovoljiv,čepravse
ne poznata dolgo časa, zato odnos ni zaupljiv, je bolj svetovalen.
CeniMatovopripravljenostpomagati,sajsevednopotrudiinizraža
skrb,poskrbizanjeneželjeinpotrebe.Mladostnicipomenitežavo
pomanjkanje stikov in občutek zapostavljenosti, saj si želi večjo
intenzivnostodnosazvzgojiteljem.Znekaterimidrugimivzgojitelji
vstanovanjskiskupinisedobrorazume,zdrugimipane,sajpravi,
danedelujejoponjenihpričakovanjih.

Glede drugih družbenih odnosov Layla omenja le stike s
prebivalci stanovanjske skupine, ki pa jih je po njenem mnenju
premalo.Zasemeni,dajedružabnaoseba,zatojivpostanovanjskem
režimumanjkadruženjainpogovorov,kakršnihjihjebiladeležna
vstanovanjskiskupini.Motijo,dasespreostalimimladostnikine
more družiti, saj jih ločujejo zaklenjena vrata. Po drugi strani pa
opisuje,dasedobro razume les tremimladostnikivstanovanjski
skupini, najboljši odnos pa je oblikovala s svojo sestro in
sostanovalko v stanovanju. V nasprotju z Laylo si Stella ne želi
stikov zmladostniki v stanovanjski skupini in jih tudi z nikomer
ni ohranila, saj živi daleč stran. Že nekaj časa načrtuje obisk
skupine,vendargaprelagazaradipomanjkanjačasa.Obodhoduiz
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stanovanjskeskupinejespetobnovilastaraprijateljstvavdomačem
kraju,nipaobdržalastikovizsrednješole.Zdajvelikočasapreživi
sfantominvelikodela,takodasosprijateljiostalileobčasnona
zvezi.

Obe mladostnici sta v določenem trenutku glede pomembnih 
dejavnostidajalivelikpoudarekštudentskemudeluinzaradi tega
nastranskitirpostavilišolo.Stellijenapornonočnodelonatakarice
začelo puščati posledice tudi na zdravju, predvsem pa je zaradi
tegazanemarilašolo,zatosejerajeposvetilapripravamnamaturo.
Tudi za Laylo je študentsko delo prioritetno, saj pušča učenje za
takrat, ko bo imela čas. Delo je pomembno, ker želi zaslužiti in
privarčevati čimvečdenarjapred svojimodhodom,zato jiostane
tudimalo prostega časa. Stella načrtuje po opravljenimaturi eno
letopavzirati,sivzetičaszaseterobiskatiočetainmatervtujiniter
nekajčasapreživetiznjima.

Sklepi

Vkvalitativniraziskavismoželelispoznatikonkretnamnenjain
izkušnjeopoodpustnembivanjutakodvehmladostnic,kisamostojno
bivata,kottudidvehmentorjev,kiznjimadelatainjuspremljata.
Raziskavajepostalašeboljrazgibana,kersmovnjejobravnavali
intervjuvance iz dveh različnih oblik poodpustnega spremljanja
– dislociranega mladinskega stanovanja in postanovanjskega
režima. Zaradi kvalitativne narave raziskave se je treba izogniti
kakršnemukoli posploševanju, čeprav so se v intervjujih izrisale
tudidoločeneobjektivneznačilnostiposameznegaprograma.Tako
je iz odgovorov mentorjev razviden potek dela v obeh oblikah
poodpustnegaspremljanja,karlahkopovežemozrazličnimividiki
pomočimladostnicamainnjunimiizkušnjami.

Obanačinapoodpustneobravnavesta individualna inprimerna
za določeno populacijo mladostnikov. Dislocirano mladinsko
stanovanjezredkejšimspremljanjem,večjodistanco,večjozahtevo
posamostojnostiinfinančnisamostojnostimladostnikajeprimerno
zaposameznike,kisosposobnineodvisnegaživljenja,apotrebujejo
občasno svetovanje in finančno pomoč. Postanovanjska oblika
obravnave pa je primernejša za mladostnike, ki v stanovanjski
skupini zaradi svoje starosti ne morejo več bivati, niso pa še
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sposobni popolnega samostojnega življenja ter potrebujejo poleg
finančne pomoči pogostejše spremljanje in podporo. Spremljanje
namreč poteka vsakodnevno, poleg tega pa imajo mladostniki
zagotovljenotudipopolnodenarnopomoč.

Napisanoseizražatudivodnosudekletdomentorjev,sajjepri
Stelliočitnanekakšnadistancadomentorja,oodnosupovemalo,pri
Laylipajekljubželjiposvobodivozadjuvednotežnjapopogostih
stikihzmentorjem,povečjipodpori,pomočiinstrahpredpopolno
samostojnostjo.

Obstajapa še tretjinačinobravnave, t. i.nizkopražniprogram,
kiizhajaizopažanj,dadoločenimladostnikinisosposobnibivanja
vskupini,upoštevanjapravil,izpolnjevanjaciljev,zanjepatudini
mogoče bivanje v drugih ustanovah. V to skupino mladostnikov
spadajo tisti, ki so nezmožni bivanja v skupini, niso se sposobni
strogo držati pravil, v skupini ne napredujejo in jih ni mogoče
namestiti v drugi vzgojni zavod. Pri tem poleg finančne pomoči
potrebujejo tudi relativno redno spremljanje in oporo s strani
mentorja(InternogradivoMladinskegadomaJarše,2007).Delov
takšnemprogramustakšnopopulacijobizahtevaloboljintenzivno
spremljanje, večji vložek dela, pri čemer pa naletimo na težave
sistemskegavidika.

Menimo, da je težko presojati, katera oblika dela je boljša in
učinkovitejša, saj vsaka zadosti potrebam svoje ciljne populacije.
Dejstvo je, da so potrebe po tej obliki pomoči velike in da se
pojavljajo pri širokem krogu mladostnikov. Zato bi bilo najbolje
ustvariti kombinacijo vseh teh načinov dela z mladostniki v
poodpustnemobdobju.Kopostanenadaljnjebivanjemladostnikav
stanovanjskiskupininepotrebno,sajježedosegelzastavljenecilje,
semorapremaknitinavišjoraven,kjerbilahkobilaprvastopnja,
nekakšnovmesnostanovanje,vkaterembižebivalsamostojno,še
vednopabiimeldovoljtakopsihološke,socialnekottudifinančne
podpore.Medtemčasombisiiskalsvojestanovanje,kamorbise
preselilčeznekajčasainkjerbibiltudideležpomočimanjši.Tako
bisezmentorjemsrečevalredkeje,seboljopiralnadrugeljudiv
svojemokoljuinsamprispevalčedaljevečjideleždenarjazasvoje
življenje.

Dejstvo, ki je razvidno iz intervjujev z mentorjema, je, da je
velikaoviraprirazvojumladinskihstanovanjsistemskaneurejenost
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področja. Zaradi pomanjkanja zakonov, ki bi urejali ta segment,
poodpustno spremljanje deluje pod pristojnostjo stanovanjskih
skupin in se iz tega naslova tudi financira. Največji problem je
prerazporeditev dela med vzgojitelji, saj ti poleg mladostnikov v
stanovanjski skupini spremljajo še mladostnika/-e v mladinskem
stanovanju in so takodvojnoobremenjeni.V skupini izpolnjujejo
normativ mladostnikov, poleg tega pa imajo še mladostnike v
mladinskemstanovanju.Zaraditegasosesprvapojavljaletudiovire
prinezaupanjusstranidrugihslužb,vendarpasosčasomaugotovili,
da se ta način dela obnese (Mržek, 2009). Zakonska urejenost bi
vsekakorprineslaprecejvečfinančnihsredstevinssistematizacijo
verjetno tudi dodatna delovna mesta. Če k temu dodamo še
odsotnostpotrebnihstandardovinprotokolovdela,dobimomajava
tla,nakaterihstojijovzgojiteljioziromamentorji.Gledenanjihovo
željopovečjiaktivnostiterponadaljnjemraziskovanjuinrazvijanju
tegapodročjapomočimenimo,dabijimbilotrebaomogočitiboljše
pogojedela.

Izkušnje tako intervjuvanih mentorjev kot tudi mladostnic z
delom in bivanjem v mladinskem stanovanju so zelo dobre. Za
mladostnicinepridejovpoštevnobenedrugealternativebivanja,
saj menita, da je takšno spremljano bivanje najboljše, da jima
omogoča dovolj svobode in da sta pridobili samostojnost, kar je
tudiglavninamencelotneobravnave.Tudimentorjamenita,daje
tozeloučinkovitnačinpomoči,kigajetrebašedodatnorazvijati
in raziskovati,sajdosegajomladostnikipoodhodudobreuspehe.
Timladostnikisosicervdoločenih trenutkihzelosamostojni,saj
sovtoprisiljeni,vendarpabiobprehitriosamosvojitvilahkozašli
na stara pota.Mladostniki namreč po odpustu preverijo na novo
pridobljene vedenjske vzorce, kar pa se brez opore svojcev ali
strokovnjakov lahko konča s ponavljanjem vedenjskih vzorcev,
kisobiliprvotnirazlogzanamestitevvinstitucijo(Kojič,1995).
Mladinsko stanovanje je torejmehanizem, ki prepreči, da bi bili
mladostnikiv18. letu starostipo izhodu iz institucijeprisiljeniv
samostojnoživljenjepoprincipu'znajdisesam'.Zasodobnodružbo
jenamrečznačilenprocespodaljševanjamladostništva,koostajajo
posamezniki doma pri svojih starših tudi do 30. leta in več. Za
mladenasplošnojedanesznačilno,dasvojoidentitetogradijobrez
soočanja s situacijami in izzivi neodvisnega življenja (Leskošek,
1999). Pogosto se od doma odselijo šele takrat, ko vzpostavijo
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novopartnerskozvezo,stempaselepreselijoizeneskupnostiv
drugo.Odmladostnikovvvzgojno-izobraževalnihustanovahpase
zahteva, da institucijo zapustijo takoj, ko dopolnijo polnoletnost,
kar pomeni, da vzgojno-izobraževalni sistem ne sledi družbenim
spremembam.

Sklenemolahko,dasopoodpustneoblikepomočimladostnikom
potrebneinkoristneterdabibilonujnospodbujatinjihovnadaljnji
razvoj. Treba bi bilo sistematizirati načine dela in območje
delovanja v prihodnosti razširiti na večji krog uporabnikov, tudi
tistihmladostnikov,kibivmladinskostanovanjelahkovstopilibrez
poprejšnjegabivanjavstanovanjskiskupini.
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Povzetek

V raziskavi sva ugotavljali nekatere značilnosti
študentov,kiseodločajozaštudijrazrednegapoukain
socialnepedagogike.Preveritisvaželeliskladnostmed
značilnostmi študentov in kompetencami, pomembnimi
za opravljanje njihovih poklicev v bodočnosti. V
raziskavo sva vključili študente Pedagoške fakultete
vLjubljani, ki sobili oktobra2008vpisani v1. letnik
razrednega pouka, 1. letnik socialne pedagogike
in 2. letnik razrednega pouka. Pri vseh skupinah
študentov sva ugotavljali njihove osebnostne poteze,
stile navezanosti in samospoštovanje. Rezultati
kažejo, da imajo vse tri skupine študentov razmeroma
visoko samospoštovanje in se v medosebnih odnosih
večinoma počutijo varno. Študentje obeh smeri in
generacijdosegajopovprečnerezultatepriosebnostnih
dimenzijahenergija,sprejemljivost,vestnostinčustvena
stabilnost ter nizke pri dimenziji odprtost. Za bodoče
strokovnjake, ki bodo delali z ljudmi, je pomembna
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visoka raven sprejemljivosti in odprtosti, kar pa se ni
pokazalo v rezultatih raziskave s študenti razrednega
poukainsocialnepedagogike.

Ključne besede: študenti, razredni pouk, socialna
pedagogika, osebnost, samospoštovanje, stili
navezanosti.

Abstract

Thestudytriedtodeterminesomeofthecharacteristics
of students opting for the study of primary-level
teachingandsocialpedagogy.Wewishedtoexaminethe
conformityofthecharacteristicsofthestudentswiththe
competences that are important for carrying out their
future professions. The study included students of the
FacultyofEducationinLjubljanawhowereinOctober
2008enrolledinthe1styearofprimary-levelteaching,
the 1st year of social pedagogy, and the 2nd year of
primary-level teaching. In all the groups of students
their character traits, attachment styles, and self-
respectweredetermined.Theresultsshowthatallthree
groupsofstudentshavearelativelyhighdegreeofself-
respect and that theymostly feel safe in interpersonal
relationships. The students of both courses and
generations achieve average results in the personality
dimensionsofenergy,susceptibility,conscientiousness,
andemotionalstability,andlowresultsinthedimension
of openness. It is important that the future experts
whowill beworkingwith people possess a high level
ofsusceptibilityandopenness,whichwasnot thecase
intheresultsofthestudyconductedonthestudentsof
primary-levelteachingandsocialpedagogy.

Key words: students, primary-level teaching, social
pedagogy,personality,self-respect,attachmentstyles.
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Uvod

Pedagoški delavci na fakulteti se pogosto sprašujemo, kakšne
lastnosti imajo študenti, ki izberejo določeno smer študija – v
najinem primeru študij razrednega pouka oz. socialne pedagogike.
Selekcijskipostopekprivpisunaomenjenaštudijanamrečupošteva
le posameznikovo učno uspešnost na maturi in v zadnjih dveh
letnikihsrednješole.Vprašanjepaje,alisozaštudijdejanskoizbrani
posamezniki, ki imajo visoko izražene lastnosti, pomembne za delo
z ljudmi, kot jih predvideva njihov bodoči poklic, npr. da razumejo
stiskodrugih,soprijazni,topliinodprtivmedosebnihodnosih,odprti
donovihinformacij,idejindrugačnosti.Dabiznaliodgovoritinato
vprašanje,svaavtoriciprispevkaizvedliraziskavo,vkaterisvaželeli
ugotoviti,kakšneosebnostneznačilnosti,ravensamospoštovanjainstili
navezanostisoznačilnizaštudentedvehgeneracijrazrednegapouka
in ene generacije socialnih pedagogov. V prispevku predstavljava
bistvena teoretična spoznanja o osebnosti, samospoštovanju in stilih
navezanostiterdobljenerezultateraziskaveprištudentih.

Razredni učitelj in socialni pedagog

Naloga razrednega učitelja ni le posredovanje temeljnih znanj
in spretnosti otrokom od prvega do petega razreda osnovne
šole, ampak tudi to, da spodbuja osebnostni razvoj otrok skladno
z njihovimi razvojnimi zmožnostmi (Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanjuvRepublikiSloveniji,2007).Za'sodobnega'učitelja
jepomembno,dadobropoznainkakovostnopodajaučnevsebine
terjeusposobljenzadelozrazličnimiučenci(različnesposobnosti,
posebnepotrebe,multikulturne razlike), za sodelovanje z drugimi
učitelji,strokovnimidelavciinstarši,dajesposobensamorefleksije,
raziskovanja in vrednotenja lastnega dela (Razdevšek Pučko in
Rugelj,2006).Poklicučiteljanajbiseoddrugihbistvenorazlikoval
potem,daječlovekzatapoklicposebnopozvaninizbran(Gogala,
1931,vPergarKuščer,2000).

Socialnipedagogisepoklicnoukvarjajozrazličnimiskupinami
ljudi, ki imajo npr. položaj prikrajšanih, težave z lastnim
uveljavljanjem in vključevanjem v družbeno življenje (Študij
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socialne pedagogike, 2007/08). Za socialnega pedagoga je v prvi
vrstipomembnapomočposameznikom,kiseznajdejovsituacijah,
ko njihovo znanje, spretnosti in resursi ne zadoščajo za osebno
in socialno zadovoljivo oblikovanje življenjske poti (Kobolt in
Dekleva, 2006). Socialni pedagog naj bi sprejemal, razumel,
spremljal,spodbujalposameznike,znalnajbisodelovatizdrugimi,
jihspoštoval,učil,vzgajal,vodil,jimsledilidr.(pravtam).

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je bilo leta 2008 za študij
razrednegapoukarazpisanih120prostihmest(Bolonjskiprogrami
– zbornik, 2009), za študij socialne pedagogike pa 40 (Sklep
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani, 2008).
Sprejemnaredništudijnaobehprogramihjebilpogojensšolsko
uspešnostjo dijakov, tj. uspehom namaturi (60%) in uspehom v
zadnjihdvehletnikihsrednješole(40%).Medvsemiprijavljenimi
kandidati sobili sprejeti tisti posamezniki, ki sobili učnonajbolj
uspešni.V letih 2007 in 2008 se je delež sprejetih kandidatov za
študij razrednegapoukagibalmed49oz. 56% (Prikazpodatkov
o omejitvah za študijski programRazredni pouk, 2008), za študij
socialnepedagogikepa54oz.51%(Prikazpodatkovoomejitvah
zaštudijskiprogramSocialnapedagogika,2008).Približnopolovica
kandidatovsejetorejuspelavključitivomenjenaštudija.

Čepravjevpisnaštudijrazrednegapoukainsocialnepedagogike
pogojen z učnouspešnostjo, pa še vednoostaja odprto vprašanje,
kakšne lastnosti imajo vpisani študentje omenjenih smeri. Prav
tako se zastavlja vprašanje, ali študentje med študijem dosežejo
kompetence, tj. določeno znanje, razumevanje, spretnosti,
sposobnosti in vrednote (Tancig, 2006), ki so pomembni za
opravljanje izbranih poklicev.Glavni cilj študijskih programov je
namrečspodbujanjerazvojakompetenc,relevantnihzaposamezno
področje. V opredeljevanju kompetenc posameznih študijskih
programov je mogoče razlikovati med splošnimi, generičnimi in
predmetno neodvisnimi kompetencami ter ozkimi, specifičnimi
kompetencami, vezanimi na posamezne predmete.Medgenerične
kompetence na področju vzgoje in izobraževanja spadajo npr.
občutljivost/odprtost za ljudi in socialne izkušnje, poznavanje,
razumevanje in usmerjenost v inkluzivno, nediskriminatorno delo
termultikulturnost.

Med specifične kompetence za študente razrednega pouka
spadajonpr. komuniciranje s strokovnjaki z različnihvzgojno-
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izobraževalnih področij in sodelovanje s starši (Razdevšek
PučkoinRugelj,2006),medspecifičnekompetencezaštudente
socialne pedagogike pa spadajo empatija in komunikacijska
odprtost, zavedanje in refleksija lastnih prispevkov za delo z
ljudmi, razumevanje procesov stigmatizacije, marginalizacije,
socialnega izključevanja innjihovopreprečevanje, sodelovanje
s starši, družinami in drugimi socialnimi skupinami, vzgojno/
svetovalno delo s posamezniki in skupinami idr. (Dekleva,
Kobolt in Klemenčič, 2006). Kompetence obeh strokovnih
profilov, tj. razrednega učitelja in socialnega pedagoga, torej
predvidevajo posameznikovo občutljivost za druge ljudi,
sodelovanje, zaupanje in odprtost v medosebnih odnosih ter
do drugačnosti, zanimanje za novosti – ki se izražajo tudi
v osebnostnih dimenzijah sprejemljivost in odprtost ter pri
samospoštovanjuinvarnemstilunavezanosti.

'Velikih pet' osebnostnih dimenzij

Osebnostjeenkratna,razmeromatrajnaindinamičnaorganizacija
posameznikovih psiholoških značilnosti, ki se izrazijo v različnih
oblikahvedenja(ThomasinChess,1989).Grezaorganiziransistem
posameznikovih značilnosti, ki vključuje vedenje, razmišljanje in
čustvovanje, po katerem se posameznik razlikuje od drugih ljudi
(Caspi, 1998). Osebnost se oblikuje od zgodnjega otroštva do
odraslosti,odpoznegamladostništvadaljepajerazmeromastabilna
(PuklekLevpuščekinZupančič,2009).

V zadnjem desetletju so raziskovalci sprejeli konsenz, da
večino osebnostnih značilnosti od poznega mladostništva
dalje lahko opišemo v okviru petfaktorskega modela osebnosti
(PFM). Pet faktorjev osebnosti sestavljajo: ekstravertnost,
sprejemljivost, vestnost,nevroticizem (tudi čustvena nestabilnost)
inodprtost (tudi intelekt oz.odprtost/intelekt) (McCrae inCosta,
1997). Ekstravertnost avtorji najpogosteje opredelijo v smislu
posameznikovega zanimanja za dogodke in ljudi, živahnosti,
pozitivnega čustvovanja, dinamičnosti, pogosto pa tudi kot
dominantnost. Sprejemljivost največkrat vključuje poteze, ki
se povezujejo s posameznikovo prijaznostjo, tolerantnostjo,
prilagodljivostjo, zaupanjem in sodelovanjem v medosebnih
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odnosih. Vestnost najpogosteje zajema natančnost, odgovornost,
organiziranost, vztrajnost, zanesljivost in sistematičnost pri
reševanju problemov. Za nevroticizem je značilno predvsem
izražanje negativnih čustev, kot so žalost, jeza, strah, negotovost
in zaskrbljenost, pogosto pa tudi razdražljivost in sprememba
razpoloženja. Odprtost/intelekt večinoma vključuje značilnosti,
kot so radovednost, ustvarjalnost, zanimanje, sposobnost hitrega
reševanjamiselnihproblemovinodprtostzanoveideje.

V zadnjem desetletju nekateri raziskovalci iščejo povezave
med osebnostnimi dimenzijami in posameznikovim delovanjem
na različnih življenjskih področjih. Med vsemi osebnostnimi
dimenzijami je sprejemljivost najbolj povezana s kakovostjo
medosebnih odnosov in dobrim sodelovanjem z drugimi,
ekstravertnost pa s pogostostjo medosebnih stikov (De Raad in
Perugini,2002).Čustvenastabilnostjegledenapreostaledimenzije
najbolj povezana s telesnim in psihičnim zdravjem posameznika
(Angleitner,Kohnstamm, Slotboom inBesevegis, 1998), vestnost
pa s šolsko uspešnostjo (Bratko, Chamorro-Premuzic in Saks,
2006;Laidra, Pullmann inAllik, 2007) in učinkovitostjo pri delu
(Kohnstamm, Zhang, Slotboom in Elphick, 1998). Tudi odprtost/
intelekt se pogosto pomembno povezuje s šolsko uspešnostjo
(PuklekLevpuščekinZupančič2009).

Meniva,dasoskladnoskompetencami,navedenimizaštudente
razrednega pouka in socialne pedagogike (Kobolt in Dekleva,
2006; Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006), za kakovostno delo z
ljudmi pomembna visoka izraznost sprejemljivosti in odprtosti
posameznikatervsajzmernaizraznostčustvenestabilnosti.

Samospoštovanje

Pozitivno ali negativno splošno vrednotenje samega sebe
imenujemo splošno samospoštovanje. Visoko samospoštovanje
pomeni,daseposameznikceni, jezadovoljensamssabo, sečuti
vrednega spoštovanja, da se sprejema takšnega, kot je.Negativno
samospoštovanje pomeni nasprotno – torej nesprejemanje sebe,
nezadovoljstvossebojinobčuteknizkelastnevrednosti(Rosenberg,
1965).
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Rezultatiraziskavkažejo,daravensamospoštovanjapomembno
napoveduje posameznikovo iniciativnost ter osebno zadovoljstvo
(Baumeister, Campbell, Krueger in Vohs, 2003), povezave
samospoštovanjainučnegauspehapanisoenopomenske(Pullmann
inAllik,2008).

Gledenakompetence,navedenezaštudenterazrednegapoukain
socialne pedagogike (Kobolt inDekleva, 2006;RazdevšekPučko
inRugelj, 2006),meniva, da je pri delu z ljudmi posameznikovo
samospoštovanjepomembno.

Stili navezanosti

Stil navezanosti je trajen čustveni odnos z bližnjo osebo, ki
posamezniku nudi varnost in katere odsotnost povzroča stresno
reakcijo(Bowlby,1969).Stilinavezanostivključujejoprepričanja
osebiindrugihvbližnjihodnosihterosamemodnosu:ostopnji
varnosti, zaupanja, intimnosti, avtonomnosti idr., ki jovbližnjih
odnosih pričakujemo. Proučevanje stilov navezanosti je bilo
najprejusmerjenolenaobdobjezgodnjegaotroštva–naznačilnosti
odnosa med otrokom in njegovim primarnim skrbnikom (npr.
BowlbyinAinsworth,1965).Poznejejeteorijanavezanostizačela
vključevati tudi druge kontekste in razvojna obdobja: npr. stile
navezanosti v odnosu otroka z vzgojiteljem v vrtcu (Cugmas,
2003), z učiteljem v šoli in šolo (Kirkpatrick Johnson, Crosnoe
in Thaden, 2006; Barrett in Trevitt, 1991), stile navezanosti v
mladostništvuinvodraslosti(npr.Mikulincer,1995;Bartholomew
inHorowitz,1991).

Stili navezanosti se z razvojem lahko spreminjajo, vendar
njihove jedrne značilnosti ostajajo relativno stabilne (Žvelc in
Žvelc, 2006).Obstaja več klasifikacij stilov navezanosti v odrasli
dobi,mednjimitudimodelBartholomewoveinHorowitza(1991),
kistilnavezanostiopredeljujetakotmentalnimodelsebeindrugih
oseb kot pozitivnih ali negativnih. Pozitivno vrednotenje sebe in
drugihjevarenstilnavezanosti.Zaposameznikes takšnimstilom
navezanostijeznačilno,dasebrezvečjihtežavzbližajozdrugimi.
Za njihove bližnje odnose je značilna visoka stopnja intimnosti,
vključenost,uravnoteženostnadzora,toplinainsamozaupanje.
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Pozitivno vrednotenje sebe, a negativno vrednotenje drugih
ljudi je odklanjajoči stil navezanosti. Posamezniki s takšnim
stilom navezanosti se dobro počutijo brez tesnih odnosov z
drugimi, zanje je značilna nizka stopnja razkrivanja sebe,manj
iskanjaoporevdrugihljudeh,večjaželjaponadzoruvodnosihin
manjskrbnostivodnosih.Obzavrnitvisstranidrugihposameznik
razvrednotidrugeintakolahkoohranjalastnosamospoštovanje.
Zaposameznike spreokupiranimstilomnavezanosti jeznačilno
negativno vrednotenje sebe in pozitivno vrednotenje drugih.
Pripravljenisovelikogovoritiosebi,sočustvenoizrazni,opirajo
se na druge in so zaskrbljeni glede dogajanja v odnosih, ki jih
tudi manj nadzirajo. Posamezniki krivijo sebe za zavrnitve s
strani drugih in tako lahko vzdržujejo pozitivnomnenje o njih.
Negativno vrednotenje sebe in drugih v odnosih jeplašljivi stil
navezanosti. Za posameznike s takšnim stilom navezanosti
je značilna nižja stopnja samospoštovanja, pri vzpostavljanju
tesnih stikov niso sproščeni. Želijo si bližnjih odnosov, vendar
setudibojijoprizadetostikotposledicezavrnitvesstranidrugih.
Nazadnjeopisanitrijestilinavezanostiseuvrščajomedne-varne
stilenavezanosti.

Večina ljudi navaja varen vzorec navezanosti (Žvelc in Žvelc,
2006). Bartholomew in Horowitz (1991) navajata razlike v ne-
varnih stilih navezanosti med spoloma: pri moških se je večkrat
pojavil odklanjajoči stil navezanosti, pri ženskah pa večkrat
preokupirani. Posamezniki so poročali tudi o spreminjanju stila
navezanosti skozi čas in odnose. Stil navezanosti v otroštvu se
povezujezrazvojemposameznikavdrugihrazvojnihobdobjihinna
drugihpodročjih,npr.sposameznikovočustvenouravnoteženostjo,
socialnokompetentnostjo terdobrimkognitivnimfunkcioniranjem
(Siegel,1999).

Meniva,dajeskladnoskompetencami,navedenimizaštudente
razrednega pouka in socialne pedagogike (Kobolt in Dekleva,
2006; Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006), za delo z ljudmi
pomembno, da si posameznik želi bližnjih odnosov, v katerih
prevladujeta vzajemno zaupanje in avtonomnost. Te lastnosti
vzpostavljanja odnosov so značilne za posameznike z varnim
stilomnavezanosti.
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Namen raziskave

Vraziskavisvaželeliugotoviti,alisenaštudijrazrednegapouka
oz. socialne pedagogike vpišejo posamezniki, ki imajo izražene
značilnosti, pomembne za delo z ljudmi. Na ravni osebnostnih
dimenzijjepomembnavečjaizraznostsprejemljivostiinodprtostiter
vsajzmernaizraznostčustvenestabilnosti.Pravtakojepomembna
posameznikovaravensamospoštovanjainnjegovovarnovstopanje
vmedosebneodnose.

Metodologija 

Udeleženci
V raziskavi so sodelovali študentje Pedagoške fakultete v

Ljubljani, ki so bili oktobra 2008 vpisani v 1. letnik razrednega
pouka(N=88ali70%vsehvpisanih),1.letniksocialnepedagogike
(N=41ali91%vsehvpisanih)in2.letnikrazrednegapouka(N=
80ali66%vsehvpisanih),kisobilivčasuizvajanjaraziskavena
vajahizrazvojnepsihologije.Povprečnastarostštudentov1.letnika
razrednegapouka jebila19 let in3mesece(SD=8mesecev),1.
letnikasocialnepedagogike19letin5mesecev(SD=6mesecev)ter
2.letnikarazrednegapouka20letin7mesecev(SD=6mesecev).
Večinajebiladeklet(98%v1.letnikurazrednegapouka,97%v1.
letnikusocialnepedagogikein96%v2.letnikurazrednegapouka).

Merski pripomočki
V raziskavi sva za ocenjevanje študentovih osebnostnih

značilnosti uporabili Vprašalnik BFQ (Caprara, Barbaranelli,
Borgogni, Bucik in Boben, 1997), za oceno samospoštovanja
Lestvico samospoštovanja (Rosenberg, 1965) in za ugotavljanje
stilov navezanostiVprašalnikmedosebnih odnosov (Bartholomew
inHorowitz,1991,vŽvelc,2003).

VprašalnikBFQ
Vprašalnik je namenjen merjenju osebnostnih značilnosti pri

osebah nad 16. letom starosti in vključuje 132 postavk, ki se
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združujejo v deset lestvic (Caprara idr., 1997). Po dve lestvici se
povezujeta v pet faktorjev ali 'velikih pet' dimenzij osebnosti.
Posameznik na petstopenjski lestvici za vsako trditev označi, v
kolikšnimeri zanj velja (ocena 5= trditev zanj popolnomavelja,
ocena1=trditevzanjsplohnevelja).

V vprašalniku BFQ se dimenzija energija (z ekstravertnostjo
vsebinsko primerljiva dimenzija, ki pa vključuje dominantnost)
nanaša na posameznikovo energično, dinamično vedenje,
komunikativnost in navdušenost ter sposobnost uveljavljanja
v odnosu z drugimi in vplivanja nanje. Osebnostna dimenzija
sprejemljivost vključuje posameznikovo sposobnost razumevanja
innudenjapomočidrugim, sposobnostučinkovitega sodelovanja,
zaupanjeinodprtostvmedosebnihodnosih.Osebnostnadimenzija
vestnost se nanaša na lastnosti, kot so zanesljivost, natančnost,
redoljubnost, vztrajnost, trdnost in delavnost. Osebnostna
dimenzija čustvena stabilnost je povezana s sposobnostjo
nadzora čustev, ohranjanja čustvenega ravnovesja, odsotnostjo
negativnih čustev in skrbi. Dimenzija odprtost se nanaša na
posameznikovoustvarjalnost,originalnost,radovednost,zanimanje
za novosti in življenje v drugihkulturah ter inteligentnost.Poleg
omenjenih faktorjev BFQ vključuje tudi lestvico iskrenosti, s
katero ugotavljamo posameznikovo težnjo po podajanju socialno
zaželenihodgovorov.

BFQ je bil preveden, prirejen in standardiziran za uporabo
v slovenskem prostoru in ima ustrezne merske značilnosti
(Caprara idr., 1997). V pričujoči raziskavi notranja zanesljivost
osebnostnih dimenzij za posamezne skupine študentov znaša od
0,52(dimenzijavestnostprištudentih2.letnikarazrednegapouka)
do 0,82 (čustvena stabilnost pri študentih 1. letnika razrednega
pouka).

Lestvicasamospoštovanja
Rosenbergova (1965) Lestvica samospoštovanja meri raven

posameznikovega splošnega samospoštovanja. Vključuje 10
postavk,kiopisujejosplošnonaravnanostdosamegasebe.Vsaka
postavka jeocenjenanapetstopenjski lestvici (1– sploh sene
strinjam,5–popolnomase strinjam).Predobdelavopodatkov
jetrebanekaterepostavkerotirati.Vsotarezultatovvsehpostavk
pomeni splošno mero samospoštovanja. Notranja zanesljivost
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lestvicejeprištudentihobehletnikovrazrednegapoukaznašala
0,86,prištudentih1.letnikasocialnepedagogikepa0,87.

Vprašalnikmedosebnihodnosov
Vprašalnik o medosebnih odnosih (Horowitz in Bartholomew,

1991, v Žvelc, 2003) vključuje štiri stile navezanosti v odrasli
dobi:varnega,preokupiranega,odklanjajočegainplašljivega.Varni
stilopisujeposameznike,kisedobropočutijovintimnihodnosih,
hkrati pa v njih zadržujejo svojo avtonomnost. Preokupirani stil
navezanosti opisuje pretirano odvisnost posameznika v bližnjih
odnosih,odklanjajočistilpaposameznikovozanikanjenavezanosti
in njegov kontraodvisni položaj. Plašljivi stil navezanosti opisuje
posameznike, ki se bojijo navezati in se socialnim stikom lahko
izogibajo(ŽvelcinŽvelc,2006).

Zavsakegaodstilovsovvprašalnikupodanikratkiopisivedenja
in počutja v odnosih. Posamezniki na sedemstopenjski lestvici
označijo,vkolikšnimerijevsakopisznačilenzanje.

Postopek

Študentje1.in2.letnikaRazrednegapoukain1.letnikaSocialne
pedagogikesovprašalnikezaugotavljanjeosebnostnihznačilnosti,
samospoštovanja in stilov navezanosti izpolnjevalimaja 2009, na
predzadnjemalizadnjemsrečanjuvajizrazvojnepsihologije.

Rezultati 

V nadaljevanju bova prikazali rezultate osebnostnih dimenzij,
samospoštovanja in stilov navezanosti pri vključenih skupinah
študentov.

Osebnostne dimenzije študentov
Prikazalibovarezultateosebnostnihdimenzijštudentov1.in2.

letnikarazrednegapoukater1.letnikasocialnepedagogike.Vtabeli
1 prikazujeva opisno statistiko osebnostnih dimenzij študentov in
razlikemedskupinami(enosmernaanalizavariance).
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Tabela1.Opisnastatistikaosebnostnihdimenzijinpomembnerazlikemed
njimiprištudentih1.in2.letnikaRazrednegapoukater1.letnikaSocialne
pedagogike.

RP1 RP2 SP1 Skupaj ANOVA
M SD M SD M SD M F p

Energija 46,49 8,99 46,13 9,11 44,76 7,51 45,79 0,54 0,59
Sprejemljivost 52,25 9,13 52,94 8,18 55,10 7,17 53,43 1,79 0,17
Vestnost 46,26 8,80 46,65 7,25 46,49 10,17 46,47 0,04 0,96
Čustvenastab. 45,80 9,97 47,51 8,53 45,98 7,69 46,43 0,83 0,44
Odprtost 39,69 9,63 41,19 7,93 43,20 9,10 41,36 2,13 0,12
Opombe:RP1=študentje1.letnikaRazrednegapouka;RP2=študentje2.letnika
Razrednegapouka;SP1=študentje1.letnikaSocialnepedagogike;Čustvena
stab.=čustvenastabilnost;Skupaj=rezultatizavsetriskupineštudentovskupaj.

NormevT-vrednostihzaprimerljivostarostnoskupinodoločajo,
da jezelonizka izraznostdimenzijpriT-vrednostihpod35,nizka
izraznostpriT-vrednostihmed35in45,povprečnapriT-vrednostih
med45 in 55,visoka izraznost priT-vrednostihmed55 in 65 ter
zelo visoka izraznost dimenzij pri T-vrednostih nad 65 (Caprara
idr.,1997).Zaradivečjepreglednostirezultatovdobljenedimenzije
osebnosti pri posameznih skupinah študentov prikazujeva tudi v
oblikihistograma.

Slika1.Povprečnevrednostiposameznihdimenzijosebnostiprištudentih1.in2.
letnikarazrednegapoukain1.letnikasocialnepedagogike.
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Povprečni rezultati študentov pri osebnostnih dimenzijah
energija,sprejemljivost,vestnostinčustvenastabilnost(T-vrednosti)
se gibljejo v intervalu od 45 do 55, pri dimenzijiodprtost pa od
40 do 45 (slika 1).Glede na norme primerljive starostne skupine
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pri vseh treh skupinah študentov to pomeni povprečno izraznost
osebnostnihdimenzijenergija,sprejemljivost,vestnost inčustvena
stabilnost ter nizko izraznost osebnostne dimenzije odprtost.Vse
tri vključene skupine študentov so dosegle najnižje rezultate pri
osebnostnidimenzijiodprtost(povprečnavrednostTzavseskupine
skupajznaša41,36),najvišje,aševednonaravnipovprečja,papri
dimenziji sprejemljivost (povprečna vrednostT za vse tri skupine
skupaj znaša 53,43) (glej tabelo 1). V nasprotju s preostalima
dvema skupinama so študentje socialne pedagogike pri dimenziji
sprejemljivostdoseglirezultat,kigledenanormemejimedzmerno
invišjoizraznostjoomenjenedimenzije(povprečnaT-vrednostznaša
55,10), vendar razlike med vsemi tremi skupinami pri omenjeni
dimenzijinisostatističnopomembne(enosmernaanalizavariance).
Zato rezultate dimenzije sprejemljivost pri vseh treh skupinah
obravnavavakot'povprečne'.Pravtakorezultatienosmerneanalize
variancekažejo,darazlikemedpreostalimidobljenimidimenzijami
(energija,vestnost, čustvena stabilnost in odprtost)pri vključenih
skupinahnisostatističnopomembne(glejtabelo1)–zatojihbova
zavsetriskupineštudentovpredstaviliskupaj.

Osebnostni profil študentov, dobljen iz povprečja rezultatov
in narejen skladno s priporočili priročnika BFQ (Caprara idr.,
1997), kaže na zmerno izraznost dimenzije energija. Študentje
vsehtrehskupinsotorejpogostoradivdružbi,sodovoljzgovorni
inkomunikativni,kadarpa so sami, senepočutijoneprijetno.Če
zahtevajo okoliščine, se podredijo, prav tako pa so se sposobni
postaviti v vlogo vodje. Vrednost rezultatov pri dimenziji
sprejemljivostnakazuje,daštudentjeizvsehtrehskupinsledijotako
lastnim interesom kot pričakovanjem drugih. Problemi in potrebe
drugih jih sicer zanimajo in težijo k temu, da druge obravnavajo
prijazno, vendar včasih niso najbolj strpni, topli, prijateljski in
lojalni. Glede na rezultate pri dimenziji vestnost bi pri študentih
iz raziskave lahkopredpostavili,dasepogosto,anevselej,držijo
postavljenihrokovinpravil,njihovodelovanjejevelikokraturejeno
innačrtno,vdoločenihsituacijahpatudipovršnoinmanjzanesljivo.
Njihovazavzetostinmotiviranostpridelunistavselejzeloizraziti.
Glede na zmerno izraznost dimenzije čustvena stabilnost bi za
študentelahkorekli,dasopogostomirniinsproščeni,vdoločenih
okoliščinahpalahkodoživljajoaliizrazijonapetostinrazdražljivost.
Prinjihjezaznatitakopozitivna(prijetna)kotnegativna(neprijetna)
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čustva.Gledenanižje rezultatepridimenzijiodprtost bi študente
lahkoopisalikotnekolikomanjizvirne,ustvarjalne,informiranein
zainteresiranezaspoznavanjenovostiterdrugačnihkulturgledena
rezultatenjihoveprimerjalnestarostneskupine.Polegtegarezultati
na lestvici iskrenost kažejo, da študentje sebe ne prikazujejo v
prevečpozitivnismeri.

Samospoštovanje in stili navezanosti študentov

Prikazali bova rezultate samospoštovanja in stilov navezanosti
študentov 1. in 2. letnika razrednega poka ter 1. letnika socialne
pedagogike.V tabeli 2 prikazujeva opisno statistiko dobljenih
rezultatov samospoštovanja in stilov navezanosti študentov ter
razlikemedskupinami.

Tabela2.Opisnastatistikainrazlikemeddobljenimirezultatiglede
samospoštovanjainstilovnavezanostiprištudentih1.in2.letnikaRazrednega
poukain1.letnikaSocialnepedagogike.

RP1 RP2 SP1 Skupaj ANOVA
M SD M SD M SD M F p

Varni 5,47 1,55 5,56 1,50 5,05 1,58 5,36 1,58 0,21
Plašni 3,68 1,89 3,09 1,92 3,80 1,71 3,52 2,91 0,06
Preokupirani 3,03 1,75 3,03 1,70 3,46 1,66 3,17 1,06 0,35
Odklanjajoči 2,15 1,33 1,94 1,33 2,05 1,12 2,05 0,56 0,58
Samospošt. 38,36 6,41 40,04 6,11 37,76 7,00 38,72 1,94 0,15

Opombe:RP1=študentje1.letnikaRazrednegapouka;RP2=študentje2.
letnikaRazrednegapouka;SP1=študentje1.letnikaSocialnepedagogike;
Skupaj=povprečnirezultativsehtrehskupin;Samospošt.=samospoštovanje.

Rezultati enosmerne analize variance kažejo, da razlike med
posameznimi stili navezanosti pri vključenih skupinah niso
statistično pomembne (glej tabelo 2) – zato rezultate za vse tri
skupine študentov predstavljava skupaj. Enako velja za rezultate
samospoštovanja.

Pri vseh treh skupinah študentov je najbolj prisoten varni stil
navezanosti, sledijo pa plašni, preokupirani in odklanjajoči stil
navezanosti (glej tabelo 2). Na sedemstopenjski lestvici ocena
varnega stila sega nad 5, oceni plašljivega in preokupiranega nad
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3 in odklanjajočega stila navezanosti nad 2. Za študente je torej
značilnopredvsemdobropočutjeinzaupanjevintimnihodnosihob
hkratnemzadrževanjulastneavtonomije–varnistilnavezanosti.

Povprečni rezultati samospoštovanja študentov se gibljejo v
intervalumed 37,76 in 40,04. Povprečne ocene vseh treh skupin
študentovsodijovzgornjočetrtinomaksimalnegaštevilatočk,kar
kaženavisokosamospoštovanjeprivečiništudentov.

Glavne ugotovitve raziskave

Na osnovi dobljenih osebnostnih dimenzij študentov lahko
skleneva,dasezaštudijrazrednegapoukainsocialnepedagogike
odločajoštudentje,kisozmernodružabniinodprtidodrugihljudi
ter so se v določenih situacijah sposobni uveljaviti (energija),
zmerno delavni, zanesljivi in redoljubni (vestnost), so kdaj
pozitivno,kdajpanegativnorazpoloženiinzdoločenomeronadzora
nadneugodnimi čustvi (čustvena stabilnost), zmerno strpni, topli,
prijazni,prijateljskiinlojalnivmedosebnihodnosih(sprejemljivost)
termanjinformiranionovostih,zmanjšimzanimanjemzaživljenje
innavadeljudi,kiizhajajoizdrugačnihkultur(odprtost).Študentje
razrednega pouka in socialne pedagogike imajo precej visoko
samospoštovanje in se v medosebnih odnosih večinoma počutijo
varno.

Specifične kompetence, potrebne pri delu razrednega učitelja,
meddrugimvključujejonjegovousposobljenostzadelozrazličnimi
učenci, za sodelovanje z učitelji, strokovnimi delavci in starši,
sposobnost samorefleksije, raziskovanja ter vrednotenja lastnega
dela (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). Specifične kompetence,
potrebne pri delu socialnega pedagoga, pa vključujejo njegovo
komunikacijsko odprtost, sposobnost samorefleksije, razumevanje
in preprečevanje procesov stigmatizacije, marginalizacije ter
socialnegaizključevanja,vzgojno/svetovalnodelosposameznikiin
skupinamiidr.(Dekleva,KoboltinKlemenčič,2006).Pričakovane
kompetence obeh strokovnih profilov predvidevajo nekatere
značilnosti posameznika, npr. njegovoobčutljivost za druge ljudi,
sodelovanje ter zaupanje in odprtost vmedosebnih odnosih in do
drugačnosti,zanimanjezanovosti–kijihvključujetatudiosebnostni
dimenzijisprejemljivostinodprtost,pogojzanjihovodoseganjepa
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je tudi določena raven samospoštovanja in varni stil navezanosti.
Študentje v raziskavi ne dosegajo nadpovprečnih rezultatov pri
osebnostnidimenzijisprejemljivostinnepovprečnihrezultatovpri
osebnostnidimenzijiodprtost.

Zgorajizpostavljeniosebnostnidimenzijibibilomordazatotreba
ciljno spodbujati; sprejemljivost prek dodatnega učenja socialnih
veščin in sodelovalnihoblik študija,odprtostpaprek spodbujanja
razumevanjainspoznavanjanovostiterdrugačnihkultur.

Sklepi

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo študentje razrednega
poukainsocialnepedagogikeprecejvisokosamospoštovanjeinsev
medosebnihodnosihvečinomapočutijovarno.Naštudijrazrednega
poukainsocialnepedagogikesobilesprejetegeneraciještudentov,
kisozmernovestni,sprejemljivi,čustvenostabilniinenergičniter
manjodprtizanovosti.

Glede na kompetence, ki naj bi jih imeli učitelji in socialni
pedagogi,nipomembno le, kakšen je študij zaomenjenapoklica,
ampak tudi, da se za študij odločajoposamezniki z lastnostmi, ki
so potrebne za kakovostno delo z ljudmi, med katerimi so zlasti
pomembne nekatere osebnostne lastnosti posameznika, njegov
odnos do sebe in do soljudi. Zato se glede na zmerno izraznost
sprejemljivosti in nižjo odprtost zastavlja vprašanje, v kolikšni
meri bodo študentje med študijem usvojili nekatere kompetence,
predvidene za opravljanje svojih bodočih poklicev. Sprašujeva
se, ali omenjene lastnosti v času študija dovolj spodbujamo in
v kolikšnimeri smo pri temuspešni.Morda pa bi bilo omenjene
lastnostismiselnoupoštevatiprisprejemanjukandidatovnaštudij.

Raziskava prikazuje izbrane značilnosti študentov razrednega
pouka in socialne pedagogike na ravni povprečnih vrednosti
skupin.Zaraditegajeprirazumevanjurezultatovtrebaupoštevati,
da ti prikazujejo lastnosti generacij, ne pa neposredno lastnosti
posameznihštudentov,kiselahkozelorazlikujejoodpovprečja.

Pomanjkljivost raziskave je razmeromamajhenvzorec le dveh
generacij študentov razrednegapouka in enegeneracije študentov
socialne pedagogike. V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno
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merjenje ponoviti in uporabiti tudi druge primerljive merske
pripomočke.Zanimivobibilougotoviti,katere lastnostištudentov
pomembno prispevajo k njihovi študijski uspešnosti, katere so
najbolj bistvene za kakovostno opravljanje njihovega bodočega
poklicainvkolikšnimerilahkosštudijskimprocesompripomoremo
k(pre)oblikovanjutehlastnosti.
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Sodelovanjeinsoustvarjanje:
Skupnostniprojektnapodročju
preventivevšolskemokolju
Co-operationandCo-creation:
CommunityProjectintheField
ofPreventionwithinthe
SchoolContext

InesKvaternikinTadejaKodele

Povzetek

Prispevekobravnavaskupnostniprojektnapodročju
preventive v šolskem okolju. Akcijsko raziskovanje
in skupnostno delo v šolskem okolju sta omogočila
nastanek modela sodelovanja ter soustvarjanja
vsebin in odzivov na tveganja, s katerimi se učenci
srečujejovšolskemprostoru.Modelomogočaaktivno
sodelovanje učencev, njihovih staršev in šolskih
strokovnihdelavcevkotekspertovizizkušenjtertemelji
na etiki, udeleženosti in perspektivimoči.Avtorici v
prispevkupredstavitaevalvacijoomenjenegamodela
sstraniučencev,njihovihstarševinšolskihstrokovnih
delavcev, ki so sodelovali pri preizkušanjumodela v
praksi. Evalvacija je pokazala, da so bili vsi akterji
z modelom dela pretežno zadovoljni, kar nakazuje
napotrebopoumestitvi takeganačinadelav šolsko
okoljeinnanjegovonadaljnjerazvijanje.
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Abstract

Thearticlediscussesthecommunityprojectinthefield
of prevention within the school context. The action
researchandcommunityworkintheschoolenvironment
provided the opportunity to create a model of co-
operationandco-creationthemesandresponsestothe
risksfacedbypupilsinschools.Themodelenablesthe
activeparticipationofpupils, theirparentsandschool
workersasexpertswithexperience,andisbasedonthe
ethicsofparticipationandthestrengthsperspective.The
authorspresent theevaluationof theabove-mentioned
model fromtheperspectiveof thepupils, theirparents
andtheschoolworkerswhowereinvolvedintestingthe
modelinpractice.Theevaluationhasshownthatallthe
participantsweremostlysatisfiedwiththemodel,which
indicatestheneedtoplacesuchworkingmethodsinthe
schoolenvironmentanddevelopthemfurther.

Key words: prevention, school, community approach,
strengths perspective, ethics of participation, experts
withexperience

Uvod

Šolski prostor je glede na obstoječe kriterije,1 ki določajo
značilnosti skupnosti, idealno okolje za izvajanje preventivnih
skupnostnih projektov, saj na svojevrsten način zadosti tako
prostorskim (geografskim) kot tudi interesnim in odnosnim
kriterijem.Vse,karsevšolidogaja,sedogajavskupnosti.Šolaima
kot prostor nekatere posebnosti ali, kot pravi Galla (2003), vsaka

1PoStimsonu,FitchuinRhodesu(1998)ločimotriširšetipeskupnosti:lokalno
skupnostalisosesko,kijotvoriskupinaljudi,kiživinaistemobmočju/teritoriju;
odnosno skupnost, ki jo določa obstoj medsebojnih odnosov in povezanost;
identitetno/interesnoskupnost,zakaterojeznačilenskupenobčutekpripadnosti/
identitete.Danes prevladujejo intervencije, usmerjene v skupnosti, ki jih druži
interesalinekedrugepragmatičneokoliščine,npr.šolskookolje.
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šolajemikrokozmosssvojimilastnimipravili,zapovedmi,socialno
strukturo in kulturo. Šole se med seboj zelo razlikujejo, in zato
pravimo, da je učinkovit program tisti, ki je dobro strukturiran in
primerendružbenemu/kulturnemukontekstu,vkaterempoteka.To
pomeni,datakprogramzahtevaanalizotrenutnegastanja.Upoštevati
mora potrebe, težave in zahteve, ki so povezane s preventivo2 na
področjudrogindrugihtem,kisoaktualneznotrajšole.

Posamezniki,kitvorijošolskoskupnost,nimajomožnostivpliva
na izbiro članov, ki jo sestavljajo, prav tako se šolske skupnosti
razlikujejotudigledenapovezanostzlokalnimokoljem.Sošolske
skupnosti, kjer v šolo hodijo večinoma okoliški otroci, ki semed
seboj poznajo, tudi lokalna skupnost je prek otrok in staršev ter
skozidelovanje lokalnih institucij intenzivnopovezanaz lokalnim
okoljem.Obstajajo še šolske skupnosti, kamor otroci prihajajo od
drugod.Intenzitetapovezavemedčlanišolskeskupnostineobstaja
odprej, teskupnostisodifuzne inšola jeprostor,ki je lahkozelo
ločen od lokalnega okolja. Skupnostni pristop lahko omogoči, da
se bodisi izkoristi že obstoječapovezanost v nekaterih skupnostih
alipasedifuznaskupnostzačnespoznavati inpovezovati ter tako
ustvarjanova socialnaomrežja, ki pomenijobistvendel skupnega
iskanjainnačrtovanjaodzivov.

V prispevku opisujeva in evalvirava model sodelovanja in
soustvarjanja vsebin in odzivov na tveganja učencev v šolskem
prostoru,kijenastalnapodlagidvoletnegaakcijskoraziskovalnega
projekta.3Razvojmodela temelji na akcijskem raziskovanju, ki je
kombinacija raziskovalnega in skupnostnega dela. Pri izvajanju

2Grezapreventivneprogramevšolskemokolju,kisousmerjenevsplošno
populacijosciljempreprečevanjauživanjadroginalkohola,pričemerse
upoštevasodobnejšedefinicije,insicer:preprečevanje,kijeusmerjenov
različneciljnepopulacije(postarosti,spolu,znanjuotveganjih,povezanih
zuživanjemdrog inalkohola), zmanjševanje škode (vprimeruuživanja
drog inalkoholav šolskemokolju) terpopravljanje škode,kosepojavi
uživanjedroginalkoholavšoli.
3Akcijsko-raziskovalniprojektznaslovomAktivnovključevanjestaršev
in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na
področjudrog inzasvojenostinapodlagianalizepotreb:»Pogovarjajmo
se«jesofinanciralaMestnaobčinaLjubljana.Projektjemedletoma2007
in2009izvedlaraziskovalnaskupinaFakultetezasocialnodelo,vkateri
so sodelovaleGabiČačinovičVogrinčič,VeraGrebenc, InesKvaternik,
TadejaKodele,AmraŠabić,LiljanaRihterinNinaMešl.
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modelasmoupoštevalinačelaskupnostnegapristopazangažiranjem
vseh udeležencev in drugih ključnih oseb. Pri vsebinah smo
upoštevaliteme,kisobilezavprojektvključeneskupineučencev,
starševinšolskihstrokovnihdelavcev4aktualneinkonkretneterso
jihobčutilikotproblem,npr.nasiljevšoli,strahpredprepovedanimi
drogami, vzgoja otrok. Na podlagi raziskovanja potreb učencev,
staršev in šolskih strokovnih delavcev smo soustvarili vsebine
in odzive na pojave v šolski skupnosti s ciljem preprečevanja ter
zmanjševanjatveganjtakozaposameznikekotzašolskoskupnost
kot celoto. Skupnostno usmerjena praksa/delo je zasnovana na
ideji, da je skrb za ljudi skupna naloga tako strokovnjakov kot
članovskupnosti.Razvojjemogočlezrazvijanjemenakopravnega
sodelovanjamed strokovnjaki in člani skupnosti, zato skupnostni
pristop poudarja porazdelitev moči med vsemi akterji neke
problemskesituacije(Darvill,Smalle,1990).

Med raziskovanjem smougotovili, da čeprav je skupnostnodelo
ena temeljnih metod delovanja socialnih služb v okviru šolskega
sistema,sotenapodročjupreventivezelozadržanedotakšneganačina
dela pri reševanju šolske problematike.Vpogovorih s svetovalnimi
delavkamiiznekaterihljubljanskihosnovnihšol5smoizvedeli,daso
nekateremednjimina lastnopobudože izvajaleprogramev svojih
šolah po načelih skupnostnega dela, in nekatere med njimi imajo
vtis,dajebilomordavčasihsodelovanjesstaršiinotrokilažje(manj
birokratskih in formalnih ovir – npr. soglasja vseh staršev), danes
pa sodelovanje s starši v nekihbolj intenzivnihoblikahpoteka le v
posamičnihprimerih(npr.nekaterešolesodobroizkoristilepripravo
vzgojnih načrtov, druge pa ne). Pogosto je sodelovanje vezano na
individualno angažiranje posameznih ljudi v bolj sistemski razvoj
in formalno podporo skupnostnemu pristopu v šoli (npr. ustrezna
šolskazakonodaja,plačanodelo,predvideneureobremenitev),čeprav
ima šola v Programskih smernicah zapisano tudi sodelovanje in
povezovanjezokoljem(ČačinovičVogrinčič,2008a).Vskupnostno
delo je vloženo le malo energije in sredstev, ljudje, ki se lotevajo
skupnostnihpristopov,pasopogostoprepuščenilastniiznajdljivosti.

4Sterminomšolskistrokovnidelavciimamovmislihrazredneinpredmetne
učitelje,šolskesvetovalnedelavceinravnatelja.
5OŠMajdeVrhovnikLJ,OŠNarodnegaherojaMaksaPečarjaLjubljana
Črnuče,OŠŠmartnopodŠmarnogoro,OŠVižmarjeBrod,OŠMartinaKrpana
LjubljanainOŠRihardaJakopičaLjubljana.
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Čeprav v slovenskem šolskem prostoru potekajo različni
preventivniprogrami,kisousmerjenivpreprečitevrabedrog,nas
mediji in stroka nenehno opozarjajo, da preventiva ni učinkovita.
Ocene in evalvacije tujih preventivnih programov kažejo, da so
njihovi učinki minimalni, pogosto ničelni in torej popolnoma
drugačniodjavnihpričakovanj(Hočevar,2001).KotpraviAndreja
Hočevar (2005), lahko na področju preventive drog zasledimo
velikoštevilopublikacijindrugihvirov,kistarše/odrasleučijo,kako
vzgajati,daotrocinebodouporabljalidrog.Omenjenepublikacije
poudarjajo,damorajoodrasličimprejzačetidelovatipreventivno,
dabokakovostnakomunikacijamedstaršiinotrokile-teobvarovala
predrabodrog,opozarjajonapomenpostavljanjamejadovoljenega
in nedovoljenega vedenja, na pomen doslednosti pri vzgojenem
ravnanju staršev in usklajenostimedbesedami in ravnanji staršev
ter pomen vztrajanja staršev pri postavljenih mejah dovoljenega
in nedovoljenega vedenja otrok. Sporočila staršev/odraslih glede
rabe drog so pogosto v protislovju s tistim, kar otroku o drogah
sporočajo družba in njihove lastne izkušnje. Sporočilom staršev/
odraslihprimanjkujetudikredibilnoznanjeodrogah,sajtiskorajda
praviloma vedo o drogahmanj kot njihovi otroci. Otroci se tako
preprostonemorejo identificiratizvzgojnimisporočilom 'droge–
ne,hvala',sajravnanjaodraslihindružbeternjihovolastnoizkustvo
inznanjeodrogahtegasporočilanepodpirajo.Nitipolitikeinprakse
preventive, ki vključujejo starše in si prizadevajo za ohranjanje
popolneabstinence,nitipolitikeinpraksepreventive,kivključujejo
starševdržavah,vkaterihsiprizadevajozazmanjševanje tveganj
in škode, ne dajejo konsistentnega odgovora na vprašanje, kako
lahkopreventivnodelujejo starši.Vobehkonceptih ne zasledimo
konsistentne teorije, ki bi obravnavalamesto staršev v preventivi
predrabodrog.Zatomorapreventivaizhajatiizdejstva,dajetreba
otroke in mladostnike naučiti sprejemati odgovorne odločitve o
rabidrog,topajemožnolenapodlagiverodostojnihinformacijoz.
znanjodrogahintveganjih,povezanihznjihovorabo.Staršilahko
torejdelujejopreventivnopredvsemzznanjemodrogahinlastnim
ravnanjemglederabedrog.Ciljjetorejpredvsemizobrazitistaršeo
drogahinnjihovirabiterrazbitipredsodke,miteinnapačnamnenja
odrogahinnjihovirabi(Hočevar,2005).

Temeljniciljomenjenegamodelanibilzgolj izobrazitiučence,
njihovestaršeinšolskestrokovnedelavceodoločenihtveganjih,s
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katerimisesrečujejovšolskemokolju,temvečjihaktivnovključiti
v soustvarjanje odzivov na tveganja kot eksperte iz izkušenj.
Verjamemo,daimajotakootrocikotnjihovistaršiinučiteljiveliko
znanjainizkušenj,kijihlahkouporabijoprisooblikovanjuodzivov.
Vloga zunanjih izvajalcev (v našem primeru so bili to študentje
Fakultete za socialno delo za srečanja z učenci ter strokovnjak s
področjapreprečevanjanasiljazastaršeinšolskestrokovnedelavce)
pajezavseudeleženeustvarjatiodprtprostorzapogovor,vkaterem
bopriložnostzaskupnoraziskovanjepotrebintežavvvsakdanjem
šolskem okolju in za soustvarjanje odzivov nanje. Ob tem se
moramozavedati,da razvojcelovitegasistemaučinkovitepomoči
učencemnavsehravnehživljenjaindelavšolizahteva,kotpravi
Čačinovič Vogrinčič (2008d), paradigmatske spremembe v šoli:
sodelovanjejepostavljenoizperspektivemoči(Saleebey,1997)in
šolaetiki izobraževanjadodaetikoudeleženosti (Hoffman,1994).
Skupnostno delo omogoča upoštevanje individualnih, konkretnih
situacij ter išče odgovore in rešitve, ki so stvarne, smiselne in
izvedljive. Ljudem dopušča, da uporabljajo domišljijo, omogoča
ustvarjalnost in enkratnost. Skupnostni pristop je priložnost za
etiko udeleženosti in za delo iz perspektivemoči.V vsakdanjem
življenjuopise 'problemov',kisopodanivnavideznoobjektivnem
jeziku odraslih, pogosto uporabljamo kot diagnoze, pa jih ne bi
smeli.Opisitežavnisodiagnoze,temvečizhodiščazaraziskovanje,
dialog(ČačinovičVogrinčič,2008b).Obprepoznavanjuznačilnosti
problemskesituacijemorastečidialog,kisezačnezraziskovalnim
pogovoromzvsemiudeleženimivprocesupomoči (učenci starši,
učitelji, drugi, ki se jih problem dotika) ter nadaljuje s skupnim
iskanjem rešitev in postavljanjem ciljev ter preizkušanjem
predlogov/strategij,kinajpripeljejodocilja.

Vpričujočemčlankubovapredstavili,kakosobilizizvajanjem
modelavpraksizadovoljni tisti,ki sobilivnjegovopreizkušanje
neposredno vključeni, torej učenci, njihovi starši in šolski
strokovni delavci.Namen evalvacije je bil ugotoviti, kako so bili
omenjeni akterji zadovoljni z vsebino srečanj, z načinom dela, z
izvajalcem srečanja, zmožnostjo sodelovanja v skupini in s tem,
karsonasrečanjihpridobili,tertakoraziskatipotrebeinmorebitne
spremembezanadaljnje(šeboljučinkovito)delo.
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Metoda raziskave

Vrsta raziskave
Raziskava je bila kombinirana kvantitativno-kvalitativna in

eksplorativna.Podatkesmopridobilizakcijskimraziskovanjem(Mesec,
2006)injihkvalitativnoanalizirali(Mesec,1998).Raziskavajepotekala
vdvehdelih.Vprvemdelusmoželelipoenistraniraziskati,zakajso
'šolezastarše'indrugeaktivnosti,kipotekajonašolah,slaboobiskane,
nadrugistranipaizvedeti,kakšnesopotrebeininteresistarševglede
načrtovanjainizvajanjatovrstnihaktivnosti(identificiratiperečeteme,
raziskatinačine,nakaterebibilipripravljenisodelovati,raziskatiovire,
zaradikaterihseobstoječihaktivnostineudeležujejoipd.).Napodlagi
takodobljenih rezultatov smovdrugem,aplikativnemdelu raziskave
skupnostnimodeldelazučenciinnjihovimistaršipilotskopreizkusili.
Zanamentegačlankapredstavljavarezultateizdrugega,aplikativnega
dela raziskave,ki senanašajonamnenjaučencev,njihovihstaršev in
šolskihstrokovnihdelavcevo(ne)zadovoljstvuzomenjenimmodelom
dela.Rezultatesmopridobilivšolskemletu2008/2009.

Populacija in vzorčenje
Populacijo je predstavljalo 56 učencev iz treh osmih razredovOŠ

Vižmarje Brod, približno 70 staršev učencev 6., 7. in 8. razreda ter
približno30šolskihstrokovnihdelavcev.Vzorecjebilneslučajnostniin
oblikovantako,dasmoksodelovanjupovabilivseljubljanskeosnovne
šoletermedtistimi,kisoizrazilepripravljenostzasodelovanje,zžrebom
določilišolo,nakaterismoskupnostnimodeldelapilotskopreizkusili.

Zbiranje podatkov 
Podatke, s katerimi smo evalvirali pilotsko preizkušanjemodela,

smo zbirali na več načinov, ker je že model dela vključeval več
različnih aktivnosti (večkratna, kontinuirana srečanja z učenci ter
enkratnosrečanjesstaršiinšolskimistrokovnimidelavci)inrazlične
akterje (učence, starše, šolske strokovne delavce). Podatke, na
podlagikaterihsmolahkoevalviralikontinuiranasrečanjazučenci8.
razredov,smopridobilizevalvacijskimivprašalniki,kiso jihučenci
izpolnjevali sprotno, po vsakem končanem tematskem sklopu, ki je
zajemaldvealitrisrečanja(v8.arazredutrikrat,v8.bin8.crazredu
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dvakrat)inobkoncuizvajanjaprojekta(splošnaevalvacija).Podatke
o zadovoljstvu staršev in šolskih strokovnih delavcev s srečanjem,
ki smogaorganizirali za ti ciljni skupini, smoprav takopridobili z
evalvacijskimivprašalniki,kisojihizpolnilipoizvedenemsrečanju.S
staršismosemedprojektomsrečalinajprejnauvodnemroditeljskem
sestanku,nakateremsmopredstavilisvojoidejoterzbrališenjihove
željeinpredlogegledeizvedbesrečanja.Pozbranihželjahinpredlogih
starševsmoorganiziralisrečanjezanjeinzašolskestrokovnedelavce.6

Analiza podatkov
Podatkesmokvantitativnoanalizirali s statističnimprogramom

SPSS, kvalitativno analizo pa smo izvedli ročno, tako da smo si
izpisalibesede,kisenanašajonadoločenotemo,izčesarjesledilo
pisanjerazpraveinsklepov.

Z aritmetično sredino smo izračunali povprečno oceno
zadovoljstvaudeležencevposameznih aktivnosti (učencev, staršev
in šolskih strokovnih delavcev) s posameznimi elementi srečanja
(vsebina,načindela,odnos izvajalcevdoudeležencev,odnosmed
udeleženci, možnost sodelovanja udeležencev v skupini in ocena
tega,karsoudeležencinasrečanjupridobili).Vpogledvrazlogeza
dodeljenoocenoposameznegaelementasrečanjapasmopridobilis
kvalitativnoanalizoutemeljitveocen.

Rezultati 

Ocena modela z vidika učencev 
Analiza pridobljenih podatkov je pokazala, da so bili učenci

zvsebinami srečanjna splošnozelo zadovoljni in so jihocenili s
povprečno oceno 4,53 (tabela 1).Medvsebinami, o katerih so se
na srečanjih pogovarjali in ki so jimbile najbolj všeč, prevladuje
temaljubezeninspolnost,sledijodrogeinnasilje.Učencemjebilo
všeč,kerso lahkovplivalina izbirovsebinesrečanja(Kersmose
pogovarjaliotistihstvareh,okaterihsmosehotelimi.),kersojim
6Našciljjebil,dabiskupajsstaršivšolskemletu2008/2009izpeljalinajmanj
trisrečanja,azaradiorganizacijskihinčasovnihovirteganismouspeliuresničiti.
Kersobilistaršisrečanjunaklonjeni,ješolskasvetovalnadelavkaprevzela
pobudoinnadaljevalassrečanjivzačetkunovegašolskegaleta.
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bilevsebinesrečanjzanimive(Kersemijezdelotozanimivoinje
to nekaj takega, kar v našem življenju potrebujemo.) in primerne
njihovistarosti(Kersemizdijovsebine,kotsonasiljemedvrstnik
ter,ljubezeninspolnostprimernenašistarosti.).

Tabela1:Povprečnaocenaposameznihelementovsrečanjzvidikaučencev

Vsebina Načindela
Odnos

izvajalcev
doučencev

Odnosmed
učencina
srečanju

Možnost
sodelovanja
učencevv
skupini

Ocenatega,
karsoučenci
nasrečanjih
pridobili

4,53 4,42 4,77 4,03 4,42 4,32

Zvsebinosrečanjsobilizadovoljnitudizato,kersotakopridobili
novoznanjeinkersoimelimožnost,dasolahkoodprtospregovorilio
temah,kisozanjezelopomembne,vendarvokvirušolskihaktivnosti
zatošenisoimelipriložnosti(Vsebinasamajezanimiva,kermislim,
dasemoramootehstvareh(nasiljemedvrstniki,droge)pogovarjati,
mordasesamivrazredusicernebi.).Podrugistranipasonasnekateri
učenciopozorili,dasobilevsebinesrečanjvčasihnekolikodolgočasne
inpremalozanimiveoziromanezanimive(Nimivšeč,kermi jebila
tatemaopravilihnezanimiva.),eniučenkipasejetemaoljubezniin
spolnostizdelaprevečosebna.Tabela1pokaže,dasoučencinačindela
nasrečanjihvpovprečjuocenilizoceno4,42.Všečsojimbilidelov
skupini,raznovrstnostinpestrostvnačinudela(Kersonalogezanimive
in zabavne, in ne tako kot šola, kjer samo pišemo in poslušamo.),
kersobilasrečanjazastavljenananačinpogovorainkersoizvajalci
vsebinopodajalijasnoinrazumljivo(Lepa,jasnarazlaga,podajanja
snovi.).Podrugistranipasonekateriučenciizrazilinezadovoljstvoz
načinomdela,kersosejimjezdelanekaterasrečanjaprenaporna,ker
senisodovoljposlušalimedsabo,kersobilivčasihnaključnoizbrani
vskupinealikerjimdoločennačindela(npr.izdelavaplakatov,igre
ipd.)niodgovarjal.Zanimivoje,dasoučencimednačinidela,kisojim
bili najbolj všeč, največkrat (25-krat) izbrali pogovor, sledita risanje
plakatov in igra Pro-et-contra, ki je podobno kot pogovor temeljila
na izmenjavi mnenj, izkušenj in stališč, med načini, ki so jim bili
najmanj všeč, pa so največkrat izpostavili izdelovanje plakatov (22-
krat).Meniva,dajedotegaprišlo,kersoučencipisanjuinizdelovanju
plakatovvelikočasanameniliževokvirušolskihaktivnostiinsosina
tovrstnihsrečanjihželelidrugačneganačinadela.
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Analizarezultatovjepokazala,dasoučencivpovprečjunajbolje
ocenili odnos izvajalcev do njih, in sicer z oceno 4,77. Večina
učencevjeodnosizvajalcevsrečanjdonjihocenilakotodličen.V
utemeljitvi ocene sonavajali, da jim jebilo zelovšeč, da so se z
izvajalcilahkosproščenopogovarjali,dasojimtiprisluhnili,cenili
sonjihovoodprtost,potrpežljivostinprijaznost.Nekateriučencipa
sobilimnenja,dasobiliodnosizizvajalcinadelavnicisicerdobri,
vendarbilahkobilišeboljši.

Zanimivo, vendar niti ne toliko presenetljivo je, da so učenci
najslabšeocenilipravodnosmednjimisamimi,insicerspovprečno
oceno 4,03. Nekateri so bili mnenja, da so se na srečanjih s
preostalimi sošolci dobro razumeli in da so imeli občutek, da se
medsebojnoposlušajo,vendar jevečinomotilodejstvo,da jebilo
dobrorazumevanjevezanonaspolinnapredhodnorazumevanjev
razredualizunajnjega.Motilajihjetudinepripravljenostnekaterih
sošolcev na sodelovanje, njihova 'neresnost' in nespoštovanje
drug drugega. Zato bi bilo v prihodnje treba razmisliti, kako
pritegniti tiste učence, ki so nekoliko slabše sodelovali. Meniva,
da bi nesodelovanje nekaterih učencev deloma lahko zmanjšali
s povečanjem možnosti izbire, deloma pa tudi z zaposlitvijo teh
učencevkotnašihpomočnikovpriizvedbidelavnic.

Zanimalo nas je tudi, kako učenci gledajo namožnost lastnega
sodelovanjavskupini.Analizajepokazala,dasoučencitomožnost
vpovprečjuocenilizoceno4,42.Povečinisobilimnenja,dajimje
skupinanudilavarenprostorzaizražanjelastnihmnenjinstališč,ki
so bila tudi upoštevana, ter da je vladalo sproščenovzdušje.Všeč
jim jebilo,ker so lahkosamiodločalio stopnji innačinu svojega
sodelovanjavskupini(Sodelovalsi,kolikorsihotel.).Podrugistrani
pasosiželeli,dabionisamiinnekaterinjihovisošolciboljaktivno
sodelovali.Včasihsoimelitudiobčutek,dasinekaterisošolciniso
upalipovedatisvojegamnenjapredcelotnoskupino,eniučenkipa
so se temepogovora včasih zdele preveč osebne in se zaradi tega
ni vključila v sodelovanje toliko, kot bi si želela. Zanimiv je tudi
odgovorenegaučenca,ki jezapisal:»Gledemojegasodelovanjev
skupinisemizdidobro,dasemovsehtemahvedelpribližno70%.«
Izjavakaženato,kakonekateriučenci,tudikogreza'nešolsko'delo,
samisebeocenjujejogledenakriterije,kiveljajozašolskodelo.

Ker je bil temeljni namen našega projekta ustvariti varen
prostor,kjerbiseučencipočutilidovoljsproščene invarne,dabi
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lahko spregovorili o temah, ki jih zanimajo, in tako zmanjšali ali
odpravili tveganja,skaterimisesrečujejovvsakdanjemživljenju,
nas je zanimalo, kaj so učenci na srečanjih pridobili za svoje
vsakdanje ravnanje v šoli in zunaj nje. Tabela 1 pokaže, da so
učencito,karsonasrečanjihpridobili,vpovprečjuocenilizoceno
4,32.Odgovore na vprašanje o tem, kaj so na srečanjih pridobili,
so večinomanavezovali na znanje, ki so gapridobili o določenih
temah/vsebinah, o katerih so se na srečanjih pogovarjali. Večina
učencev jenavprašanjeodgovarjalazelosplošno,vsmislu,daso
pridobili zelovelikonovega znanjaoziromada so senaučili zelo
velikonovih,koristnihinuporabnihstvari.Tisti,kisonavprašanje
odgovarjaliboljkonkretno,sozapisali,dasonajvečnovegaizvedeli
odrogah (osemkrat), spolnosti (petkrat) innasilju (petkrat).Deset
učencevpajemenilo,danasrečanjihnisopridobiliničesarnovega
oziromasenisoničesarnoveganaučili.Zelopomembnainnazorna
stapredvsemdvaodgovora,kikažetanavplivvsebinedelavnicna
vsakdanježivljenje:»Sicersemževelikovedela,ampaknaučilasem
sepatega,kakojetrebabitidovsehprijazen.«in»Velikostvari,ki
mibodokoristile–nekateresomenpr.enkratletosžeodvrnileod
neodgovornihdejanj.«

Ocena modela z vidika staršev in šolskih  
strokovnih delavcev
Podatki,kismojihpridobiliodtistihstarševinšolskihstrokovnih

delavcev,kisonampokoncusrečanjavrniliizpolnjeneevalvacijske
vprašalnike, kažejo na to, da so bili oboji z izvedbo srečanja v
povprečju zelo zadovoljni (tabela 2). Z vsebino srečanja so bili
zadovoljni,kerjebilapoenistraniaktualna,zanimivaindrugačna
kot po navadi, po drugi strani pa je ustrezala njihovim potrebam
inželjam (To,karsemsiželelaslišati.).Zadnješeenkratpotrjuje
najino začetno tezo, kako pomembno je, da odpremo prostor za
želje in predloge staršev ter skupaj z njimi oblikujemo srečanja.
Takolahkovzpostavimotudiprostor,kjersesrečajointeresistaršev
in šole. Raziskave namreč kažejo, da so starši in šola dve ločeni
entiteti z različnimi, pogosto konfliktnimi in nasprotujočimi si
potrebami, kar je velika ovira za sodelovanje med njima (Allen-
Meares, 2007). Nekaterim šolskim strokovnim delavcem pa se
je vsebina zdela preveč splošna in bi si v prihodnje želeli bolj
specifične,konkretiziranevsebine.
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Tabela2:Povprečnaocenaposameznihelementovsrečanjazvidikastarševin
šolskihstrokovnihdelavcev.

Vsebina Način
dela

Odnos
izvajalcado
udeležencev

Odnosmed
udeleženci
nasrečanju

Možnost
sodelovanja
udeležencev
vskupini

Ocena
tega,karso
udeleženci
nasrečanju
pridobili

Starši 5,00 5,00 4,95 5,00 5,00 4,95
Šolski
strokovni
delavci

4,80 4,60 4,70 4,75 4,50 4,60

Vsebina sama po sebi še ne more biti kriterij za to, da je
zgoraj predstavljeni model primer dobre prakse, ampakmoramo
upoštevatišedrugevidike,kotsonačinpodajanjavsebine,odnos
izvajalcevdoudeležencevsrečanja,možnostsodelovanjavskupini
in podobno. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je bilo tako
staršem kot tudi šolskim strokovnim delavcem zelo všeč, ker so
imelispredavateljemneposreden,osebenstik–lahkosoubesedili
svoje dileme, strahove, postavljali vprašanja, skratka lahko so
aktivno sodelovali.Njihovprispevek je bil enakopomembenkot
prispevek izvajalca srečanja, za vzpostavitev varnega prostora,
kjerbotomožno,pajenajboljodgovorenpravizvajalec.Poudariti
moramo,dajebilosrečanjeoblikovanoenakokotsrečanjazotroki
– poudarek je bil na sodelovalnem, soustvarjalnem učenju. V
središčudelasobilavprašanja,izkušnje,dilemestarševinšolskih
strokovnih delavcev, ne pa ‘iskanje krivca’ za določeno perečo
vsebino.Pravzadnje jepomnenjuudeležencevsrečanjavplivalo
nato,dasobiliodnosimednjimisproščeniinodprtiterdasodobro
sodelovali drug z drugim.Všeč jim je bilo, ker je bila odločitev
o stopnji sodelovanja prepuščena njim samim (»Udeleženci so
imelimožnostsodelovanjavskupini,česotoželeli.«).Zanimivo,
da je ena učiteljica ravno pri možnosti sodelovanja v skupini
zapisala,dabisiželela,dabisrečanjatrajaladlječasa,sajjiznotraj
zastavljenega časovnega okvira ni uspelo, da bi se lahko dovolj
aktivnovključilavdiskusijo.

Prinačinudelajimjebilovšeč,kerjebilosrečanjezastavljeno
na način pogovora, v katerem so lahko aktivno sodelovali,
zunanji strokovnjak kot izvajalec srečanja pa je vsebino podajal
razumljivo in zabavno ter se hkrati navezoval na izkušnje iz
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prakse in vsakdanjega življenja udeležencev. Bili so zadovoljni,
ker ni šlo za podajanje vsebine v obliki klasičnega frontalnega
predavanja, temvečzapogovorzudeleženci,vkateremsolahko
tudi sami aktivno sodelovali, lahko so izražali svoja mnenja,
izkušnje, postavljali vprašanja ipd. Zadnje kaže na to, kako
pomembnoje,dapriizvajanjupreventivnihdejavnostivšolskem
okolju na udeležence gledamo kot na eksperte iz izkušenj, kot
naše pomembne sogovornike, ki v samo dejavnost lahko iz
svojih lastnih izkušenj vnesejo novo in pomembno, a velikokrat
spregledanoperspektivo.

Na vprašanje, kaj so na srečanju pridobili, so udeleženci
odgovarjaliprecejenotno,insicer,dasopridobilipredvsemnovoin
koristnoznanje,kigalahkouporabijoprisvojemvsakdanjemdelu
inravnanjuzotrokiterpoglednaizbranotemošeizdrugegazornega
kota, kar jih je spodbudiloknovemu,drugačnemu razmišljanjuo
obravnavani vsebini. Ena učiteljica je menila, da je bila vsebina
sicerpodanapreveč splošno,vendar se jevseenoob tempočutila
nagovorjeno (»Ker jevsenasplošno inprevečkarikirano,ampak
mevseenonagovarja.«).

Tako šolski strokovni delavci kot tudi starši so si ob koncu
srečanja želeli, da bi se le-to nadaljevalo, saj so bili mnenja, da
jebiločasovnoprekratko,dabi lahkoprediskutiralivse,karsosi
še želeli.Tovrstnih srečanj so si še želeli prav zaradi drugačnega
načinadela,kjerjepoudareknakonkretnihvsebinahinnaaktivnem
sodelovanju udeležencev (»Več takih predavanj, zanimivih in
poučnih,skonkretnimiprimeriinustreznovsebino.«).

Sklepi 

Evalvacija je pokazala, da so bili učenci, starši in šolski
strokovnidelavcissodelovanjemvpilotskempreizkušanjumodela
nasplošnozelozadovoljni.Vsemjebilovšeč,kerjebilnačindela
vokvirumodeladrugačenkotponavadi–imelisomožnostvpliva
naizborvsebineinnačinadela,vsebinasrečanjapajeodgovarjala
njihovimželjaminpotrebamterjebilaosredotočenanatežave,s
katerimi se srečujejo v konkretnih situacijah šolskega vsakdana.
Zato jebilanašaprvanaloga raziskati potrebe ciljnih skupin, ki
najbi jimbilepreventivnevsebinenamenjene (starši, otroci), in
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potrebenaravnišole(npr.pojavuživanjadrog,alkohola,nasilje).
Metodedelapasonamomogočile,datakovraziskovalnokakor
tudi v izobraževalno dejavnost vključimo eksperte iz izkušenj
(otroke, starše in šolske strokovne delavce). Ugotovili smo, da
nizkoudeležbostarševnapredavanjih,organiziranihvokviruŠole
za starše, lahko pripišemo neposrečenemu izboru predavateljev
(npr. ex-katedra predavanja) in tem (niso v skladu z interesi in
potrebami staršev). Zato smo pri razvijanju preventivnih vsebin,
ki bi bile za omenjene ciljne skupine zanimive, upoštevali
koncept etikeudeleženosti (aktivnaparticipacija udeležencevpri
oblikovanjuvsebin,načinadelainodzivovnadoločenatveganja)
terkonceptperspektivemoči(poglednaudeležencekotnaeksperte
iz izkušenj, ki imajoveliko izkušenj in znanj o določeni temi, s
čimernamlahkopomagajoprioblikovanjuindoseganjuskupnih
želenihizidov).

Temeljna naloga izvajalcev srečanj je zato bila ustvariti odprt
prostorzapogovor,kjerseznanjeodoločenih tveganjih inodzivi
nanjesoustvarjananačint.i.sodelovalneprakse(McNamee,2007
vČačinovičVogrinčič,2008c)–nišlozapredajanjeinformacijiz
'enepametivdrugo',ampakjebilonovoznanje,kisogaudeleženci
pridobili, rezultat soraziskovanja in soustvarjanja. V skupnosti
je vsekakor treba razvijati dialog, ki bo omogočal refleksijo
vsakdanjega sveta in našega dela. Vključevanje članov skupnosti
(otrok, staršev, šolskih strokovnih delavcev, drugih akterjev) v
raziskovanje potreb in načrtovanje odzivov, ki jih organiziramo,
pomeni, da smo upoštevali dve smeri delovanja – ena poteka od
ljudi (članovskupnosti)k službam(vnašemprimeruk instituciji,
šoli),drugasmerpagreobratno,odobstoječihslužb(takokotšola
deluje zdaj), da se odprejo navzven in odgovorijo na konkretne,
dejanskepotrebeljudi(otrok,staršev,šolskihstrokovnihdelavcev).
Pomembnoje,dasezavemo,kakoseskoziinteraktivnodelovanje
spreminja tako obstoječi sistem/okolje, kot se spreminjajo
posamezniki,kisovtemokolju.

Glede na to, da si je večina udeleženih v preizkušanjumodela
želela,dabizdelomnadaljevali,senamazdipomembnoupoštevati
tudi njihove predloge in želje glede sprememb oziroma tiste
dejavnike,skaterimiprimodelunisobilizadovoljni,sajjetolahko
dobraodskočnadeska zanadaljnje, še bolj učinkovito in uspešno
delo.Napodlagiizraženihmnenjnekaterihudeležencevotem,daso
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bilenekaterevsebinenasrečanjihmogočenekolikoprevečosebne
oziromanisobiletakozanimive,inzatonisopridobilitolikoznanja,
kotbisisamiželeli,lahkosklepava,dasonekateriudeleženciimeli
ženekolikovečznanjainizkušenjodoločenivsebinioziromabise
želelionjejpogovarjati,vendardrugače,manjosebno.Tojezanaše
nadaljnjedelovsekakorpomembnosporočilo,kermoramorazmisliti
otem,danebipriizbirivsebinesrečanjobveljalopravilo'enakoza
vse',ampakdabilahkohkratinaizbiroponudilivečtem,okaterih
biseudeležencilahkopogovarjalibodisivmanjšihskupinahbodisi
vparihbodisiindividualno,npr.zdežurnimizvajalcem,svetovalno
delavko, učiteljem, starši. Tako bi se lahko tudi lažje prilagodili
njihovistopnjivednostiodoločenivsebini.

Evalvacijajepokazalatudi,dasejesrečanjestaršeminšolskim
strokovnimdelavcemzdeloprekratko,medtemkosoučencimenili,
dasobilasrečanjavčasihprenaporna.Zatobibilotrebavprihodnje
srečanja časovno bolj strukturirati – predvidetimanjši obseg dela
z rezervnim načrtom, če bi nam ostal čas.Možnost bi lahko tudi
bila,dabidelavniceizvajalivdaljšemčasovnemobsegu(npr.dve
šolski uri namesto eno). Po drugi strani pa ima lahko tamožnost
tudislabeplati,sajjeponašihizkušnjahučencemobkoncuureže
zeloupadalakoncentracija.Čebi se zaodločili zazadnje,bibilo
vsekakortrebarazmišljatiovmesnihodmorih,igrahzasproščanje,
energiziranjeipd.

Nekateri strokovnidelavci somenili, dabimoralebiti vsebine
srečanj še bolj specifične, torej da bi se še bolj osredotočale na
konkretne situacije, s katerimi se srečujejo v vsakdanji šolski
praksiprideluzučenci.Tonajuusmerjavrazmišljanje,dabibilo
raziskovanje potreb in interesov članov posameznih skupnosti
smiselno še bolj opredeliti. Po drugi strani pa se nama tu odpira
dilema,alinitozgoljželjapoiskanjukonkretnihodzivovalidrugače
povedano receptov za pravilno ravnanje v določenih situacijah,
kar pa vsekakor ni namennašegamodela.Naš temeljni namen je
skupajzudeleženimikotekspertiizizkušenjsoustvarjatiodzivena
določena tveganja, in ne podajati konkretnih navodil za ravnanja,
saj se potem spet premaknemo na raven enosmernega predajanja
informacijiz'enepametivdrugo'.
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Konfrontiranjevsuperviziji
ConfrontationinSupervision

AjdaEiselt

Povzetek

Konfrontacija je način, kako supervizor supervizantu z
različnimi tehnikami pomaga odpirati nove vidike neke
situacije.Zapozitiven izid terja trdnooblikovanodnos in
zelopretanjenodelovanjesupervizorja,sajnenehnoobstaja
nevarnost,dabosupervizantsupervizorjanapačnorazumel.
Konfrontacija jeneuspešna, če supervizor v komunikacijo
vnese nasprotovanja, moraliziranje, intelektualiziranje,
argumentiranje ali nestrpnost. Vse to izzove obrambne
mehanizme, npr. supervizant se zapre vase in postane
neodziven, zato je pomembno, da supervizor upošteva
emocionalneplatičloveka.Zdobrooblikovanimisporočili
lahko supervizor zmanjša možnost, da ga supervizant
doživi,kotdagaželiutišatialidagaželilovitinabesedah.
Konfrontacija ni uporabna v vseh situacijah – supervizor
se odloči, kdaj jo bo uporabil, hkrati pa mora način
konfrontacije in komunikacije prilagoditi osebi, ki jo
konfrontira.
Konfrontacijo razdelim po dveh kriterijih: prvi kriterij je
posrednost(posrednainneposredna),drugipavzvezistem,
kajkonfrontiramo,insiceraligrezakonfrontiranjeznapetimi
situacijami na superviziji ali z dogajanjem v interakciji
med supervizorjem in klientom. Pišem tudi o potencialnih
področjih,nakaterihlahkopridedokonfrontacije.

Ključne besede: konfrontacija,supervizija,intervencija,
odnos,odzivanje,čustva,konflikt.
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Abstract

Confrontationisamethodwithwhichasupervisorhelps
the supervisee to open up new aspects of a situation
by using various techniques. In order to achieve a
positive outcome, the supervisor must form a solid
relationship and operate in a highly delicate manner,
since there is a constant danger that the supervisee
will misunderstand the supervisor. Confrontation is
unsuccessful if the supervisor involves opposition,
moralization, intellectualizing, argumentation or
intoleranceintothecommunication.Allofthisprovokes
defensemechanisms,e.g. thesuperviseeclosesoffand
becomesunresponsive,whichiswhyitisimportantthat
the supervisor considers the emotional aspects of the
person.Withwell-formedmessages thesupervisorcan
reducethechancesofthesuperviseefeelingthatheor
sheistryingtobesilencedorthathisorherwordswill
betwisted.
Confrontation cannot be applied to every situation
– the supervisor decides when to use it and must
simultaneously adapt themethod of confrontation and
communicationtothepersonheorsheisconfronting.
Confrontation is divided by two criteria: the first
criterion is indirectness (indirect or direct), while the
otherisrelatedtothatwhichisbeingconfronted,namely
whetherwearedealingwiththeconfrontationoftense
situationsduringsupervisionorwiththeconfrontation
ofeventsintheinteractionbetweenthesupervisorand
the client. The potential areas in which confrontation
canoccurarealsonoted.

Key words: confrontation, supervision, intervention,
relationship,response,emotions,conflict.
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Uvod

Konfrontativne intervencije lahko zvenijo kot igre moči, saj
vsako soočanje pomeni pritisk in povzročanapetost (Bras, 1977).
Naenistraniseve,dalahkokonfrontacijosogovornikrazumekot
napadnase(npr.kotobsojanje,kotrazvrednotenjenjega,njegovih
dejanj ali njegovih čustev, kot grožnjo ipd.), nadrugi strani pa je
dobrakonfrontacijanekaj,karlahkousmerjapozornostsogovornika
nanjegove latentnepotenciale in jepotrebnodejanje supervizorja
(Vec,2002).Časvsupervizijijeomejeninsupervizijalahkozaradi
'nesposobnostikonfrontirati'postanemanjučinkovita.

Cilj konfrontacije

Konfrontacija je dejanje supervizorja, soočenje s samim seboj
pa ena odmožnih posledic (in edini dober izid konfrontacije) pri
supervizantu,saj imakonfrontacija lahkozelorazličneučinke.Ne
gledenato,skaterestranipridespodbudazaspremembo,simora
človekvednodrznitisoočenjesseboj,sajje»vednolažjeustvariti
novolažkotsprejetinovoresnico«(Albahari,2008,str.30).

»Osnovni cilj konfrontacije je, da olajša spremembe s
širjenjemzavedanja in spodbujanjemklientak tistimživljenjskim
dejavnostim,kisoovirazanadaljnjirazvoj.«(Kristančič,1995,str.
89.)Konfrontacijapomagasupervizantasoočitiznekaterimividiki
njegovega načinamišljenja, emocijami ali vedenjem, ki so vzrok
za težave, in vodi v zavedanje ter s tem omogoča prevzemanje
odgovornostizaspreminjanjeemocij,mislialivedenja,povezanega
sproblemi,ki jihsicer supervizantneprepoznava, jih ignoriraali
odkaterihbeži.Omogočarazvojbistvenegazavedanjaoblokiranih
močeh,hkratiparazvijazaupanjevosebnomoč(Kristančič,1995).

Zakaj konfrontacija?

Samasicerdajemvečjipomenpodpornemuvidikusupervizije,
vendar mi je marsikatero delo/učenje v supervizijski skupini
povzročilotudikrizoidentitete.Razmišljanjeolastnemčustvovanju
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in mišljenju me je pripeljalo do novih pogledov, ki so terjali
spremembe prepričanj in predstav o sebi in svetu ter vodili v
osebnostne spremembe. Z vstopom v supervizijsko skupino in
učenjem v njej pride do krize identitete in mislim, da je tako
prav, saj strah dela človeka neumnega, z vsemi nerazrešenimi in
neobdelanimikonfliktidelujezaviralno(Brocher,1972),vsoočenju
ssamimssebojpavidimmožnopotkspremembi.

Veliko preprosteje, kot se ukvarjati s sabo s svojimi čustvi,
mislimiinvedenji,jezatekanjekdogmam,vsakadogmatičnostpa
pomeni konec izobraževanja. Izobraževanje odraslih bi semoralo
pripravitinaživljenjevnegotovosti(pravtam).

Ravnotakokotsoočenjessabojepomembnosoočenjezdrugimi.
Vsupervizijskiskupiniselahkonudimodel,kakotopočeti.»Naše
življenje in njegova produktivnost je obremenjena s težnjo, da bi
se izognili konfrontaciji mnenj. Kljub temu ali pa prav zaradi
tegaprizadetost inužaljenostmotitamedčloveškeodnose.Naloga
vsakega čustvovanja je v tem, da postane razumljivo stališče, ki
omogoča kanalizirati samoljubje, da bi tako vsako sožitje postalo
manjnaporno.«(pravtam,str.34)

Najprej podpremo, šele nato konfrontiramo

Dokler posameznik ne doživi zaupanja v proces, se ne bo
pripravljensoočitizdogajanjiznotrajsamegasebeinnebopripravljen
za konfrontacijo. Brez ustvarjalnega, globljega in intimnejšega
odnosa med supervizorjem in supervizantom lahko supervizant
konfrontacijodoživikotnapadnasvojoosebnointegriteto.

Supervizorjeva komunikacija in empatija odpravljata obrambe
inolajšujetaoblikovanjemedsebojnegaodnosa.Dobermedsebojni
odnos omogoča potrebno zaupanje, zmanjšuje strah, povečuje
samoeksploracijoinkonstruktivnespremembe.

Prvi pogoj za učinkovito konfrontacijo je prisotnost empatije,
ki temelji na globokem razumevanju klientovih emocij, izkušenj
invedenja(Kristančič,1995).Svetovalčevaodprtostdoklientovih
občutkovnelagodjapomagaklientu,dasesprostiinodpre.

»Kljubdobrimnamenomsvetovalca lahkoklientprezgodnjo
konfrontacijorazumekotkritiko,osramotitevalikotsvetovalčevo
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zavračanje.«(pravtam,str.37.)Zempatijosevplivanapotrebopo
konfrontaciji,kersesupervizantvtakemodnosutudisamzačne
usmerjati k samokonfrontaciji. Samokonfrontacija je potrebna
pred supervizorjevokonfrontacijozaradidvehzelopomembnih
razlogov:manj je tvegana in klient je najpogosteje pripravljen
integrirati vpogled, ki je potreben pri samokonfrontaciji. Sicer
selahkosupervizorsoočiznevarnostjo,dazačneskonfrontacijo
prej,predenjeklientintegriralsvojvpogled.

Čeprav je odnos vzpostavljen, lahko klient konfrontacijo
interpretirakotodsotnostempatijealipagakonfrontacijalahkocelo
prizadene.Ali sploh inkakšnokonfrontacijouporabiti, jevveliki
meriodvisnotudiodtega,kogasesupervizira–konfrontiraoz.v
kakšnemstanjujetaosebaoz.kajvtistemtrenutkupotrebuje.

Ovire pri konfrontaciji

Potreben je torej določen čas, da se konfrontacija sploh lahko
uporabi, saj je treba ustvariti potrebno zaupanje in oblikovati
ustrezenodnosmedsupervizorjeminsupervizanti.

Dodatneovire,dakonfrontacijasteče,pasoševčlovekovinaravi,
intesonaobehstraneh–nasupervizantoviinsupervizorjevi.

Namensupervizijenaenstranije,dapodprečlovekavdejanjih,
kiso'ustrezna',nadrugistranipa,dapomagaozaveščatitermotivira
k spremembam in napredku. Vendar pa je verjetno ravno zaradi
strahovdrugotežje.

Supervizorja od uporabe konfrontativnih intervencij odvrača
strah,dabibilnapačno razumljen.Temusedonekemere izogne
tako,dauporabivečintervencijpreverjanjatočnostisvojihpercepcij
in supervizantovega razumevanja supervizorjevih povratnih
informacij.

Supervizantoviovirizanapredeksta(Kristančič,1995):
–obrambeinprilagoditvenimehanizmi,
–naravnanagnjenostčloveka,daohrani»statusquo«.
Za ustrezno ravnanje supervizorja pri konfrontiranju je

pomembnorazumevanjeinpoznavanjedinamikezgorajomenjenih
sil,kizavirajospreminjanje.
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Obrambni mehanizmi se začenjajo razvijati v zgodnjem
obdobju življenja in so življenjskega pomena, ker posamezniku
pomagajo, da obvlada različne stresne razmere. Na eni strani so
obrambnimehanizmi tisti, ki ščitijo pred pretirano anksioznostjo,
kijepovezanazbolečimispomini,nesprejemljivoimpulzivnostjo,
občutki krivde in z drugimi neprijetnimi čustvi. Vendar pa so
mehanizmi, ki imajo življenjsko pomembno obrambno funkcijo
v otroštvu, lahko v poznejših življenjskih obdobjih neučinkoviti.
Lahko zavračajo, zadržujejo čustva in zavedanje ter s tem
onemogočajorešitevproblema.

Mehanizmeprojekcijeinracionalizacijeuporabljamo,kadarželimo
eksternaliziratiodgovornostzanastaliproblem,čustvaalimotive,vse
to pa povzroča, da uporabljamo neustrezne reakcije. Izolacija pred
afektiinvzporednoobsesivno-kompulzivnovedenjepovzročatatogost
vvedenju,siromašitaemocijeininhibirataspontanost,karvsezavira
čustvenirazvojposameznika(pravtam).Zgorajnavedenimehanizmi
indrugipodobninačinivedenjačlovekaodvračajoodneposrednega
soočenjasproblemi,karpodaljšujetežave.

Mnogočustvenihinkognitivnihreakcijjeglobokoukoreninjenih
innasprotujejospremembam.Pravzatočlovekovespremembevteh
naučenihreakcijahterjajoprecejtruda.Mnogojihvztrajavodporu
tuditakrat,kosekonfrontirajoznujnostjospreminjanja.

Ena od ovir na poti k spremembam je težnja, da bi postali
intimnopovezanissvojimitežavaminegledenanjihovointenziteto
alineustreznost.

Nekateri premagajo ovire k spremembam in razvijejo
samozaupanje, pogum ter samozavest v procesu. »Spoštovanje,
zaupanjeinavtentičnostspodbujataklienta,daprevzametveganje,
dajevodnosuodkritinspontan.Empatičnakomunikacijapovečuje
klientovo samozavest in zavest o emocionalnih izkušnjah in
razmišljanju. Konfrontacija te sposobnosti ne more nadomestiti,
lahkopazavrealikorigira'slepoto',kisepojavljavsamopercepciji
nekaterihklientov.«(pravtam,str.90)

Kristančičeva(1995)pišeotem,daklientizražasplošenodpor
do sprememb s tem, da intelektualizira problematiko oziroma
dinamiko težav in prenosa vpogleda v svoje dejavnosti. Nekateri
klientiprevzamejovlogoslabiča:človeka,kipreverjaverodostojnost
odločitevindejavnosti;racionaliziranedejavnostinmnogodrugih
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oblikvedenja,kimuslužijozaobrambopredspremembami.
Konfrontacijatorejterjatrdnooblikovanvzajemniodnos.Vsebuje

emocijeinjezatotvegana.Nenehnonamrečobstajanevarnost,da
bosupervizantnapačnorazumelsupervizorjevemotivezauporabo
konfrontacije,zatomorabitiuporabljenatako,davnajvečjimožni
meri pri sogovorniku zmanjšamo napačno razumevanje našega
namena.Otemnekolikovečvnaslednjempoglavju.

Kako konfrontirati?

Kako ne konfrontirati
Dabi dobili boljšo predstavo o tem, kako konfrontirati, in ker

je konfrontacija precej občutljiva intervencija, je na tem mestu
smiselno ugotavljati tudi, kako ne konfrontirati. Supervizija
naj bi omogočala priti v stik s seboj in spodbujala spremembe.
Konfrontacija je ena izmed oblik intervencij, da se to doseže.
Spodajsoopisaneintervencije,kisicersoočajomnenja(alijihvsaj
izražajo)instremijokspremembam,vendarsozaradineupoštevanje
emocionalne plati človeka neuspešne pri doseganju sprememb in
boljkotteizzovejoobrambnemehanizme.

Supervizorsemorazavedati,damuježessamovlogododeljena
avtoriteta, zato se mora še toliko bolj zavedati možnosti kazanja
svoje superiornosti, moči, kontrole oz. se mora še toliko bolj
potruditi,dateganebiizkazoval.

Moraliziranje
Vsaka komunikacija, ki vsebujemoraliziranje (»To pa ni lepo

odvas…«),poučevanje (»Sajvam jemenda jasno,dabi tegane
smeli storiti!«), ali opominjanje, je v bistvu obsojanje vedenja
(Kristančič,1995).Taknačinalitipkomuniciranjapovzročiodpor,
odtujenost,posledica jeuporabamehanizmovobrambe,vprocesu
sesupervizantneboodpiralinneboodkrivalsvojihčustev,posebej
čenipripravljensprejematikritikealipresojanjainobsojanja.

Intelektualizacija
Pridobivanje vpogleda v izkušnje in doseganje sprememb je

mnogo bolj pomembno kot intelektualna razprava o preteklih
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čustvih, ki so povzročale sedanje stanje in težave. Vsaka
intelektualizacija komunikacije zmanjšuje učinkovitost procesa.
Vprašanja, kot so: »Zakaj menite, da morate zadovoljiti druge?«
ali »Kakšna je vaša teoretična razlaga strahu, ki ga čutite?«, so
sterilna,hladna raziskovanja,kivodijov intelektualnešpekulacije
(Kristančič,1995).

Argumentiranje
Uporaba argumentiranja ni konfrontacija. Z argumentacijo

se komunikacija razkraja in celo uničuje (Kristančič, 1995). Z
uporaboargumentacijesevbistvuignorirasupervizantovastališča
in emocije. Zato lahko argumentiranje dojame kot komunikacijo,
med katero se pri njem poraja občutek izgubljenosti. Ob tem ko
doživljasupervizorjakoteksperta,kiznaargumentirati,supervizant
lahkokažepasivenodpor,alienacijo incelosovraštvo(prav tam).
Neusklajenostsupervizorjassupervizantomnebismelabitiopazna
v njegovi kompetentni interakciji tako dolgo, dokler supervizant
sam ne bi začutil, da je treba sprejeti njegovo stališče, in dokler
se samneprepriča, da je pravilno in da prispevak učinkovitemu
reševanjunjegovihproblemov.

Dogmatskeinterpretacije
Svojodogmatskointerpretacijosupervizorkažeže,kouporablja

prehitro konfrontacijo. Interpretacija psihodinamike klientovega
doživljanja,vedenja,čustvovanjajelahkokoristna,vendarnesme
biti toga in avtoritarna (Kristančič, 1995). S svojo avtoritarnostjo
strokovnjak zadovoljuje bolj svoje potrebe kot pa potrebe
supervizanta.Takosicer lahkonaredivtisna supervizanta,vendar
ga ta ne bo sprejel, ampak ga bo prej doživel kot arogantnega
strokovnjaka.

Supervizor naj ne bi bil nasilen do supervizantove avtonomije
in ne sme uporabljati konfrontacije kot sredstvo nadvlade ali
izkazovanja premoči nad supervizantom. Supervizant potrebuje
supervizorja, ki je pristen do njegovih percepcij ter spoštuje in
sprejemapravicodoizbirelastneusmeritve.Metodekonfrontacije
neuporabljamovhladni,brezosebnisituaciji,kerbokonfrontacijo
razumel kot napad. V tem primeru bo supervizorja sprejel kot
destruktivno osebo, ki kaznuje ali pritiska nanj in v njem poraja
občutekkrivde.Konfrontacija jeolajšana,česestrokovnjaknauči
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konfrontirati brez nasprotovanja. Vsaka nestrpnost in pritisk, ki
odsevata supervizorjevo 'magično' mišljenje in njegovo potrebo,
da bi doživel glorifikacijo v neposrednem odnosu, je podobna
nerealnimpričakovanjemsupervizantov.

Posredna in neposredna konfrontacija
Način konfrontacije je na kontinuumu posredna – neposredna

konfrontacija.
Posrednakonfrontacijaspodbujasupervizanta,dasamraziskuje,

inmuomogočasamokonfrontacijo.Namenposrednekonfrontacije
v svetovalni komunikaciji je v povabilu sogovorca, da razširi,
razmisli,raziskujedrugamožnaizhodišča,vidikeitd.,zatobimorali
namestokonfrontiranjapravzapravuporabljatipozivanje,izzivanje
(anglchallenging)(NelsonJones,1996vVec,2002).

Neposredna konfrontacija pa je tista, pri kateri supervizor
supervizantupove,karmislialičutiotistem,karjepravkarslišal.
Supervizornajnebibilnasilendosupervizantoveavtonomije,saj
najbibilpristendonjegovihpercepcijternajbispoštovalinsprejel
pravico do izbire lastne usmeritve. Supervizor lahko neposredno
konfrontacijo uporabi, ko je odnos tako zrel in trden, da prenese,
da supervizor odkrito pove, supervizant pa sam izbere, kako bo
povedanorazumel.

Samokonfrontacija ima prednost pred supervizorjevo
konfrontacijo, ker supervizant gotovo integrira vpogled. Pred
vsakoneposrednokonfrontacijobibilodobroposkusitinapeljatina
samokonfrontacijo.

Kristančičeva (1995)navajanaslednjavprašanja,ki spodbujajo
samokonfrontacijovprocesusvetovanja:Kajstepravkarstorili?ali
Zakajsepravzdajumikate?aliAlivtemviditekakšnanasprotja?
ali Kajmenite, ali bi lahko to situacijo sprejeli tudi na drugačen
način?aliAlijevaševedenjevskladuzvašimicilji?.

Metoda, ki olajšuje samokonfrontacijo, je tudi ponavljanje. V
Kristančičevi(pravtam)jenavedenprimer:Povejtošeenkrat!.Ta
tehnika je uporabna, ko supervizant preskoči pomembne besede,
fraze, stavke ali pa je nekongruenten v svojih izjavah. V teh
primerih lahkosupervizor reče:»Ali lahkoprosim toponoviš!«S
tem spodbuja, da supervizant v svoje vsebine vnese tudi čustva.
V primeru supervizantove nekongruentnosti lahko tudi supervizor
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poudarisvojaobčutja(npr.»Opazilsem,dasi...,potempasinekaj
drugega« ali ».Malo sem se zmedel ob tem, kaj torej bolj velja
zate?«)(Vec,2002,str.423)

Zdobrooblikovanimisporočililahkozmanjšamomožnost,danas
supervizantdoživi,kotdagaželimoutišatialiga'loviti'nabesedah.
»Uporabljalinajbiminimalnokoličino'mišic'.Pozivnajbomočanle
toliko,kotjepotrebno,dadosežemocilj.Ostripozivilahkovzbujajo
odpor.Čepravsovčasihpotrebni,najbisejimvsplošnemizogibali.«
(Vec,2002,str.422,423)Sporočilonesmebitiskrajšanotako,daje
lahkonapačnodekodirano,npr. sporočilo»Poeni stranipraviš,da
...,podrugistranipa...«skrajšamov»Praviš,da...,ampak...«To
sporočiloselahkodekodirav»Ujelsemte,dasinajprejgovoril,počel
nekaj,sedajpanekajdrugega.«(Vec,2002,str.422)Izogibamose
TI-sporočilom.Soočanjebo sprožilopri supervizantumanjodpora,
čebomovsporočilupoudarililastnepomisleke(npr.:»Nebiželel,da
torazumeš,kotdateželimlovitinabesedah,samoodkritotihočem
povedati, da si rekel ..., potem pa si rekel ...«). Manj ogrožajoče
deluje soočanje tudi, kadar spregovorimo o svojem namenu (npr.
Supervizor: »Moj namen ni v tem, da te kritiziram, ampak le da
razmisliš,datedrugividijodrugače,kotvidišsamegasebe«).

Na eni strani je pomembna vsebina, ki jo posredujemo v
konfrontaciji,nadrugistraninačin,kakosporočilozveni(pravtam),
inneverbalnovedenjeobtem.

Poleg kvalitete konfrontativne intervencije je pomembna tudi
kvantiteta,»sajnihčenemara,dajekarnaprejsoočanspozivi,še
posebej,česole-tinevešči«(Vec,2002).

Glede na namen konfrontacije je pomembno, da se supervizor
odloči,kdajjobouporabilinkako,hkratipajetrebakonfrontacijo
prilagoditikonfrontiraniosebi.

Kaj je predmet konfrontacije
V superviziji sta dve vrsti konfrontacije. Pri prvi gre za

konfrontiranje dogajanja na superviziji. To je konfrontiranje z
napetimisituacijamivskupiniinvedenjskimivzorci,kisoizraženi
med procesom. Druga vrsta pa je dogajanje v interakciji med
supervizantominklientom(učencem,sodelavcem).

Ko pride do napete situacije v skupini (npr. med dvema
supervizantoma, ki sta tudi sicer sodelavca in kjer eden izraža
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neodobravanje vedenja ter razmišljanja drugega), Blake in
Mouton(1964,vJohnson,Johnson,1997)predlagatadvevajikot
konfrontacijo.Vajiseuporabljatazareševanjevsehvrstkonfliktov
znotrajskupineinjuprilagajamkonkretnemupremeru.

Namen prve vaje je, da se spremeni orientiranost iz zmaga –
porazvreševanjeproblema.
1. Najprej supervizor poudari, da prek te vaje udeleženca lahko

dobitaizkušnjo,kakoreševatikonflikte.
2. Obanapišeta,kakovidita sebe inkakodrugega (kako rešujeta

probleme).
3. Sledi soočenje. Treba je torej najti razlike v percepciji sebe in

drugegaonjemterobratno(kakoonvidinjegainonsebe).Avtorja
omenjata,dasotiopisipogostotaki,dadrugegavidijokottistega,
kijenerazumen,neetičeninnipripravljenreševatiproblema,sebe
pakotrazumnega,etičnegainželjnegaskupajreševatiproblem.

4. Nato vsak zase najprej oceni – diagnosticira trenutni odnos.
Sprašujeta naj se: Kaj je problem? Zakaj se ni konstruktivno
rešil? Kako sem sam prispeval k nastanku problema, kako je
drugiprispevalknastankuproblema terkako semprispevalk
rešitviproblemainkakojedrugiprispevalkrešitviproblema?

5. Sledi srečanje obeh, kjer si podata diagnozi, ki sta nastali na
podlagi vprašanj. Skupina in supervizor pomagata izluščiti
ključne probleme, ki povzročajo konflikt in glavne razloge
za trenja. Nato poskušata oba načrtovati nadaljnje korake pri
reševanju konflikta, kjer ju skupina spodbuja, da je njuno
razmišljanjeusmerjenovskupnoreševanjeproblema.

6. Obaudeležencaocenitavajoinpovesta,kajstasenaučilaiznje.
V drugem primeru gre za vajo, ki uči procesa sodelovalnega

dela,kjersenajprejpostavijociljinekegaproblema.Grezato,dase
rešujekonfliktskoziosvetljevanjeskupnihciljev.
1. Treba je poudariti, da prek te vaje udeleženca lahko dobita

izkušnjo, kako reševati konflikte. Pomembno je, da oba
udeležencaiščetaskupniimenovalecrešitve–najprejsepostavi
cilj in nato se išče rešitve. Treba je biti iskren in odprt pri
izražanjusvojihobčutkovinidej.

2. Nato vsak zase razmišljata, kako bi lahko bolje shajala.Vsak
razmisliinnapišeseznamidej.
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3. Obanareditakategorijepodanihidej.
4. a.Vsakgreskoziseznaminizbere3ali4najpomembnejše

idejeterjihoblikujevkonkretneciljeinrazmišlja,skakšno
akcijobijihdosegel.Naredisituditerminskiplantehakcij.
b.Vsakgreskoziseznaminugotavlja,katereciljebioba
moralapostavitikotprioriteto.Tonajbodocilji,kijihensam
nemoredoseči.

5. Združitaseznamaindelataakcijskinačrt.
6. Ocenitavajoinkajstaseiznjenaučilaoreševanjukonflikta.
Področja,nakaterihlahkopridedokonfrontacije:

Konfrontiranjenekongruentnosti
S to tehniko soočamo sogovornika z različnimi protislovji

(NelsonJones,1996vVec,2002):
• protislovnostmedbesednimi,glasovnimiin telesnimisporočili

(»Praviš, da boš naredila ta korak, vendar si pri tej odločitvi
delovalaneprepričano.«)

• protislovnostmed besedami in akcijami (»Praviš, da si dobra
poslušalka,opazilapasem,dasiženekajkratskočilavbesedo.«)

• neusklajenost med preteklimi in sedanjimi izjavami (»Zdaj
govoriš,kakoneznašrečiNE,prejpasipravila,kakosiočetute
deklicerekla,daseNEbošpogovarjalaznjim.«)

• protislovnostmedklientovimvidenjemsebeinnašimvidenjem
njega (»Rekla si, da ne znaš jasno sporočatimisli, tukaj v tej
skupinipasizelojasnavizražanjumisli.«)

• protislovnostmedklientovimvidenjemsebeinkakodrugividijo
klienta (»Rekla si mi, da nisi priljubljena med sodelavci, po
drugistranipasotvojekolegicesupervizantkerekle,dasiena
boljpriljubljenihkolegic.«)

Dodajam še potencialna področja, na katerih bi lahko prišlo do
konfrontacije:

Konfrontacijamedidealiziraniminrealnim
Tukaj gre predvsem za pričakovanja do drugih (»Če te prav

razumem,tiodnjepričakuješ,daboravnalatakokottivtejsituaciji.«).

Konfrontacijasposledicamiodločitev
Gre za konfrontacijo v tisti fazi supervizijskega srečanja,
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ko supervizant dela npr. akcijski načrt ter se še enkrat pretehta
negativneinpozitivneposledicenekeizbire(»Dozdajsmoosvetlili
nekatereposledicetakegaravnanja,vnadaljevanjurazmislimošeo
drugihmožnihizidihtakegaravnanja.«)

Konfrontacijazvedenjskimivzorci
Gre za situacije, ko postanejo nekateri vzorci obnašanja v

supervizijskemprocesuprepoznavni.Supervizant senasupervizorja
odzivaskompetitivnobojevitostjo,pasivnimodporom,podrejenostjo
aliodvisnostjoinlahko,dajetotudinjegovslogodzivanjavnjegovem
privatnem ter profesionalnem življenju. (Kristančič, 1995). Npr. če
supervizantreagiranasupervizorja»kotnakompetentnegatekmeca,
'diktatorja', 'superiornomamo', 'šefa', 'mučitelja' ali 'prevaranta', ima
mordafiksnoidejo,dabosvojeimpulzeinsvojousodomnogobolje
obvladovalinnadziral,čeboobvladovalinnadziraldruge«(Kristančič,
1995,str.86).Tesvojefikcijelahkovnašatudivsupervizijskiodnos.
Lahkopasupervizantvčasihvnašavodnospotrebo,dabibilvoden,
dabidrugiskrbelizanj,intakopostavljasupervizorjavvlogostarša
– v smislu ego stanja iz transakcijske analize (»Samaprepoznavam
nekopodobnostmedodnosi,okaterihgovoriš–enegasipredstavila
ženekajsrečanjnazaj,kosigovorilaoodnosuzravnateljico,natosi
nadrugemsrečanjugovorilaosituacijististimočetomteršedanes,
kosizaigralatadialog,kisigaimelassodelavko.Meniš,dasezelo
motim,čerečem,dasivvsehtehodnosihvegostanjuotroka?«).

Naštetekonfrontacijepomagajoozavestitikoncepte,skozikatere
gledasupervizantnasvetinnaljudi,skaterimidela,terosvetljujejo
supervizantove vzorce obnašanja. To skuša supervizor doseči s
tem,dasupervizantausmerjananjegovenotranjeprocese.Greza
nezavednovsebino,kisepojavljavinterakcijisklientom,drugim
supervizantomalisupervizorjem.Takoselahkopridedospoznanja,
kakosupervizantvidiklientaskoziprizmolastnihvrednot,stališč,
predsodkovinvkakšneodnoseimatežnjovstopati.

Sklep

Trebasejezavedati,dajekonfrontacijapoenistranizelotvegana
(če jeuporabljenaprezgodaj alineustrezno),podrugi stranipa je
lahkozeloučinkovitametoda.Menim,dajeprav,dajekonfrontacija
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samoenaodmožnihintervencij,inneprevladujočistilsupervizorja.
Supervizor mora doseči določeno stopnjo osebnostne zrelosti

inznanja supervizije,da sezna izogniti številnimpastem,kinanj
prežijovprocesusoočanja.Morebitnenapakesupervizorja,nastale
zaradi prevelikega čustvenega vložka, lahko proces v precejšnji
meri zavrejo, med samim postopkom pa je potrebno veliko več
improvizacije ter intuicije kakor pri preostalih metodah, kar od
supervizorja zahteva določeno mero izkušenosti. Hkrati pa je z
dobro opravljeno konfrontacijo dobitek tako velik, da se noben
supervizornebismelizognititemupodročju.

Predvsem se ne sme zanemariti dejstva, da je, ko supervizanta
konfrontiramo, za spremembe potreben čas, da bi lahko dosegli
evalvacijo in integracijo ustreznega vedenja. Ta proces povzroča
različne konflikte in različna supervizantova odzivanja nanje,
vendarvednopokažeboljšemožnosti, saj »sevsako razumevanje
novih delov zavedanja, ki je jasno interpretirano, po določenem
času preverja v drugih izkušnjah, vse to pa so postopni procesi«
(Kristančič,1995,str.86).

Literatura

Albahari,D.(2008).Vaba.Ljubljana:Cankarjevazaložba.
Bras,S.(1977).Izbranapoglavjaizpsihoterapije.Ljubljana:

Mladinskaknjiga.
Brocher,T.(1972).Skupinskadinamikainizobraževanje

odraslih.Ljubljana:DržavnazaložbaSlovenije.
Johnson,D.,W.,Johnson,F.P.(1997).JoiningTogether:Group

theoryandGroupSkills.Boston:Allyn&Bacon.
Kristančič,A.(1995).Svetovanjeinkomunikacija.Ljubljana:

ZdruženjesvetovalnihdelavcevSlovenije.
Vec,T.(2002).Specifičnekomunikacijsketehnikevsvetovalno

–terapevtskipraksi.Socialnapedagogika,6(4),405–430.

Strokovničlanek,prejetmarca2009.



377NavodilasodelavkaminsodelavcemrevijeSocialnapedagogika

Navodilasodelavkamin
sodelavcemrevije
Socialnapedagogika

Revija Socialna pedagogika objavlja izvorne znanstvene
(teoretsko-primerjalneoz. raziskovalne inempirične) in strokovne
članke, prevode v tujih jezikih že objavljenih člankov, prikaze,
poročilaterrecenzijespodročjasocialnopedagoškegaraziskovanja,
razvojainprakse.

Prosimo vas, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih 
prispevkov zarevijoupoštevatenaslednjanavodila:

Oblika prispevkov

1. Prva stran članka naj obsega: slovenski naslov dela, angleški
naslovdela, ime inpriimekavtorja (alivečavtorjev),natančen
akademskiinstrokovninazivavtorjevinpopolnnaslovustanove,
kjersoavtorjizaposleni(oziromakamorjimjemogočepisati),
terelektronskinaslov.

2. Naslovnajkratkoinjedrnatooznačibistveneelementevsebine
prispevka.Vsebujenajpomožnostinajveč80znakov.

3. Druga stran naj vsebuje jedrnat povzetek članka v slovenščini
inangleščini,kinajnajvečv150besedahvsebinskopovzema,
innelenaštevabistvenevsebinedela.Povzetekraziskovalnega
poročilanajpovzemanamendela,osnovneznačilnostiraziskave,
glavneizsledkeinpomembnesklepe.
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4. Izvlečkoma naj sledijo ključne besede (v slovenskem in tujem
jeziku).

5. Od tretje strani dalje naj teče besedilo prispevka. Prispevki
naj bodo dolgi največ 20 strani (oz. največ 35.000 znakov s
presledki). Avtorji naj morebitne daljše prispevke pripravijo
v dveh ali več nadaljevanjih oziroma se o dolžini prispevka
posvetujejozurednikomrevije.

6. Razdelitevsnovivprispevkunajbologičnainrazvidna.Naslovi
inpodnaslovipoglavijnajnebodooštevilčeni(1.0,1.1,1.1.1).
Razdeljenisolahkonanajvečdveravni(naslovinpodnaslov/-i).
Priporočamo,darazmeromapogostouporabljatemednaslove,ki
panajbodosamonaeni ravni (posamezenpodnaslovnaj torej
nimašenadaljnjihpodnaslovov).Podnaslovinajbodonapisaniz
malimičrkami(vendarzvelikimizačetnicami)inkrepko(bold).
Raziskovalniprispevkinajpravilomaobsegajopoglavja:Uvod,
Namendela,Metode,IzsledkiinSklepi.

7. Tabelenajbodonatisnjenevbesedilunamestih,kamorsodijo.
Vsakatabelanajborazumljivainpregledna,nedabijomorali
še dodatno pojasnjevati in opisovati. V naslovu tabele naj bo
pojasnjeno, kaj prikazuje, lahko so tudi dodana pojasnila za
razumevanje, tako da bo razumljena brez branja preostalega
besedila.Vlegendijetrebapojasniti,odkodsopodatkiinenote
mer, terpojasnitimorebitneokrajšave.Vsapolja tabelemorajo
biti izpolnjena. Jasno je trebaoznačiti, če je podatek enaknič,
če je podatek zanemarljivomajhen ali če ga ni.Če so podatki
vodstotkih(%),morabitijasnonaznačenanjihovaosnova(kaj
pomeni100%).

8. Narisane sheme, diagrami in fotografije naj bodo vsaka na
samostojnem listu, ki sonahrbtni strani označeni z zaporedno
številko,kotsisledijovbesedilu.Vbesedilunajmestooznačuje
vodoravnapuščicaoblevemrobuzzaporednoštevilkonanjej.V
dvomljivihprimerihnajbooznačeno,kajjespodajinkajzgoraj,
polegtegapatudinaslovčlanka,kamorsodi.Velikostprikazov
najbovsajtolikšna,kotboobjavljena.Risbenajbodočimbolj
kontrastne. Grafikoni naj imajo absciso in ordinato, ob vrhu
oznako,kateripodatekjeprikazan,invoklepajuenotomere.

9. Avtorjempriporočamo,daposebnooznačevanjetekstaspoševno
(italic) ali krepko (bold) pisavo ter z VELIKIMI ČRKAMI
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uporabljajo čim redkeje ali pa splohne.Poševnapisavanaj se
uporablja npr. za označevanje dobesednih izjav raziskovanih
oseb, za označevanje morebitnih slengovskih ali posebnih
tehničnihizrazovitd.

Citiranje in reference

1. Odleta1999daljevrevijiSocialnapedagogikaupoštevamopri
citiranju, označevanju referenc in pripravi seznama literature
stil APA (za podrobnosti glej čim poznejšo izdajo priročnika:
Publicationmanual of theAmericanPsychologicalAssociation.
Washington, DC: American Psychological Association.).
Literatura naj bo razvrščena po abecednem redu priimkov
avtorjevoziromaurednikov(oz.naslovovpublikacij,kjeravtorji
aliurednikinisonavedeni).Prosimovas,dacitirateizoriginalnih
virov. Če ti niso dostopni, lahko izjemoma uporabite posredno
citiranje.ČevknjigiDekleveizleta2009navajatenekaj,karje
napisalaRazpotnikovaleta2003,storitetotako:Razpotnik(2003,
vDekleva,2009).Upoštevajtenavodilazacitiranjepostandardu
APA,objavljenanastranehwww.revija.zzsp.org/apa.htm.

2. Vključevanje reference v tekst naj bo označeno na enega od
dvehnačinov.Čegrezadobesednonavajanje(citiranje),najbo
navedekoznačenznarekovaji(npr.»Tojedobesedninavedek.«),
voklepajupanapisanpriimekavtorja, letnica izdajecitiranega
delainstrancitata,npr.(Miller,1992.).

3. Avtorjempriporočamo,daneuporabljajoopombpodčrto.

Oddajanje in objava prispevkov

1. Avtorji naj oddajo svoje prispevke v elektronski obliki (.doc)
na elektronski naslov uredništva. Če članek vsebuje tudi
računalniško obdelane slike, grafikone ali risbe, naj bodo te v
posebnihdatotekah,innevključenevdatotekezbesedilom.

2. Avtorji s tem, ko oddajo prispevek uredništvu v objavo,
zagotavljajo,daprispevekšenibilobjavljennadrugemmestu
inizrazijosvojestrinjanjestem,dasenjihovprispevekobjaviv
revijiSocialnapedagogika.

3. Vse raziskovalne in teoretične članke dajemo v dve slepi
(anonimni)recenzijidomačimalitujimrecenzentom.Recenzente
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neodvisno izbere uredniški odbor. O objavi prispevka odloča
uredniškiodborrevijeposprejetjurecenzij.Prispevkov,kiimajo
naravoprikaza,oceneknjigealiporočilaskongresa,nedajemov
recenzije.

4. Oobjavialineobjaviprispevkovbodoavtorjiobveščeni.Lahko
sezgodi,dabouredništvonaosnovimnenjrecenzentovavtorjem
predlagalo, da svoje prispevke pred objavo dodatno skrajšajo,
spremenijo oz. dopolnijo. Uredništvo si pridržuje pravico
spremeniti,izpustitialidopolnitimanjšedelebesedila,dapostane
takoprispevekboljrazumljiv,nedabiprejobvestiloavtorje.

5. Avtorskepravicezaprispevke,kijihavtorjipošljejouredništvu
inseobjavijovreviji,pripadajorevijiSocialnapedagogika,razen
čeniizrecnodogovorjenodrugače.

6. Vsakemu prvemu avtorju objavljenega prispevka pripada
brezplačnihpetizvodovrevije.

Prispevkepošljitenanaslov:

UredništvorevijeSocialnapedagogika
Združenjezasocialnopedagogiko
Kardeljevapl.16
1000Ljubljana
alinae-pošto:matej.sande@guest.arnes.si
Spletnastranrevije:www.revija.zzsp.org
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