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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava problematiko sodelovanja med šolo in starši učencev.
Predstavljeno je, na kakšen način tovrstno sodelovanje poteka v Centru za izobraţevanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS-u Vipava).
Teoretični del diplomskega dela zajema predstavitev problematike sodelovanja med šolo in
domom v splošnem smislu – obravnavane so značilnosti partnerskega sodelovanja, različne
oblike sodelovanja med šolo in domom, vloga šole in staršev pri medsebojnem sodelovanju
ter motiviranost in izobraţevanje za medsebojno sodelovanje šole in staršev. Predstavljeno je
tudi delovanje CIRIUS-a Vipava.
V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskovali, kako poteka sodelovanje med šolo in
starši v CIRIUS-u Vipava. Raziskovalna vprašanja smo razdelili v štiri vsebinske sklope:
sodelovanje med CIRIUS-om in starši, pomembnost medsebojnega sodelovanja, prednosti in
ovire pri sodelovanju ter izobraţevanje za medsebojno sodelovanje.
S kvalitativno analizo intervjujev smo ugotovili, da je sodelovanje med starši in CIRIUS-om
Vipava v splošnem dobro, v konkretnih primerih pa se kaţejo večja odstopanja v zadovoljstvu
(tako zaposlenih kot staršev) z obstoječim potekom medsebojnega sodelovanja. V prihodnje
bi bilo smiselno iskati in raziskovati nove poti sodelovanja med šolo in domom, predvsem
take, ki bi na nevsiljiv način pritegnile tudi tiste starše, ki so manj motivirani za sodelovanje s
šolo.
Ključne besede: sodelovanje med šolo in starši, partnersko sodelovanje, oblike sodelovanja
med šolo in starši, vloga šole, vloga staršev, Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Vipava, otroci z motnjami v duševnem razvoju
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SUMMARY

The diploma thesis discusses the issues of home-school cooperation in The Centre for
Education, Rehabilitation and Training of Vipava (the CIRIUS Vipava).
The theoretical part of the thesis deals with the issues of home-school cooperation in general:
the characteristics of home-school partnership, various forms of home-school cooperation,
both parental and school role in reciprocal cooperation, and motivation and education for
home-school cooperation. Presented are also the activities of the CIRIUS Vipava.
The empirical part of the thesis focuses on the research of the home-school cooperation in the
CIRIUS Vipava. The research questions have been grouped into four sections: home-school
cooperation, the importance of reciprocal cooperation, advantages and disadvantages of
cooperation and the education for reciprocal cooperation.
According to the findings of the qualitative analysis of the interviews, home-school
cooperation is generally good, although in some cases wide discrepancies in the satisfaction
of the existing reciprocal cooperation can be observed (from both parents and employees). In
the future, it would seem advisable to search for new ways of home-school cooperation,
especially the ones that would unobtrusively attract the attention of the parents less motivated
to cooperate with school.

Key words: home-school cooperation, partnership, forms of home-school cooperation, school
role, parental role, The Centre for Education, Rehabilitation and Training of Vipava, mentally
disabled children
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1. UVOD
Z vstopom otroka v vrtec in naprej v šolo zanj niso več odgovorni le njegovi starši, temveč
tudi vzgojno-izobraţevalna institucija. Šola in starši si delijo skrb za otrokov osebnostni
razvoj in za njegov šolski napredek. Prav zato je zelo pomembno, da so starši s šolo v stalni
»navezi«, da drug drugega obveščajo o določenih posebnostih v zvezi z otrokom, o
otrokovem napredku idr. Med starši in šolo se mora vzpostaviti dober sodelovalni odnos, ki
temelji na partnerstvu in obojestranski pripravljenosti za skupno delovanje v dobro otroka.
Sodelovanje med šolo in domom se zdi tako samoumevno, da se pogosto zgodi, da se, tako
starši kot šole, premalo zavedajo njegovega pravega pomena in vrednosti. O sodelovanju med
šolo in starši se veliko govori, veliko je napisanega in v splošnem tovrstno sodelovanje tudi v
praksi bolj ali manj dobro poteka. Če so starši in šole (učitelji, ravnatelji, svetovalni
delavci…) z medsebojnim sodelovanjem zadovoljni, se prehitro zgodi, da pričnejo v tem
odnosu stagnirati in si ne prizadevajo za iskanje novih poti sodelovanja, za povečanje
motivacije za sodelovanje, za izobraţevanje ali usposabljanje za boljše medsebojno
sodelovanje… Naše mnenje je, da bi morale šole posvetiti več pozornosti preventivnemu
ukrepanju glede sodelovalnega odnosa s starši in organizirati informativna srečanja,
predavanja, delavnice… na katerih bi se tako starši kot pedagoški in strokovni delavci šole
lahko seznanili z različnimi moţnostmi za še boljše medsebojno sodelovanje.
Sodelovanje med starši in šolo je še posebej pomembno v primerih, ko gre za vzgojo in
izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami, saj v teh primerih otroci, še posebej tisti s teţjimi
motnjami, ne morejo biti »kurirji« med šolo in domom. Ker v Vipavi, mojem domačem kraju,
deluje ustanova, ki sprejema otroke s posebnimi potrebami, smo diplomsko delo o
sodelovanju med šolo in starši navezali na primer Centra za izobraţevanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Vipava.
V teoretičnem delu diplomskega dela so najprej predstavljene značilnosti partnerskega
sodelovanja kot najbolj zaţelenega odnosa med šolo in starši. O tem je veliko pisal prof. dr.
Metod Resman, zato so njegovi strokovni prispevki temeljna literatura tega poglavja. Pri
pisanju preostalega teoretičnega dela pa smo si pomagali predvsem z literaturo in empiričnimi
rezultati različnih študij.
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Teoretični del obravnava različne formalne in neformalne oblike sodelovanja, ki se jih starši
bolj ali manj udeleţujejo, preučili pa smo tudi vlogo šole (učitelja, šolske svetovalne sluţbe in
ravnatelja) in vlogo staršev pri medsebojnem sodelovanju. V nadaljevanju nas je zanimalo,
kaj vpliva na motiviranost šole in staršev za sodelovanje ter koliko je v šolah sploh prisotno
izobraţevanje (staršev, pedagoških in drugih strokovnih delavcev) za medsebojno
sodelovanje. Ker gre v diplomskem delu za študijo primera, smo predstavili Center za
izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, njegovo delovanje, glavne značilnosti
otrok, ki so vključeni vanj ter oblike sodelovanja s starši, ki se jih posluţujejo v tej ustanovi.
V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskovali, kako poteka sodelovanje med šolo in
starši v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, da sta obe strani v
tem dialogu enakovredni in da je izpolnjen najpomembnejši cilj sodelovanja - dobrobit
otroka.
Podatke za kvalitativno raziskavo smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji, ki smo jih izvedli
z nekaterimi zaposlenimi v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ter
dvema staršema otrok, ki so vključeni v to ustanovo.
Zanimalo nas je, kako na medsebojno sodelovanje gledajo zaposleni v Centru za
izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava in kako starši otrok, ki so vključeni v to
ustanovo. Ugotavljali smo, kakšno je mnenje obeh strani o pomembnosti sodelovanja ter kje
vidijo prednosti oziroma ovire pri medsebojnem sodelovanju. Zanimalo nas je tudi, ali imajo
strokovni delavci in starši dovolj spretnosti in znanja za medsebojno sodelovanje.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1. PARTNERSKO SODELOVANJE ŠOLE IN STARŠEV
Na splošno bi lahko rekli, da s sodelovanjem vseh, ki so vključeni v neko dejavnost ali nek
odnos, nastajajo boljši rezultati. Interakcija različnih oseb (njihovih osebnostnih lastnosti in
značilnosti, njihovega znanja in veščin…) po našem mnenju pripomore k bolj produktivnemu
delovanju (gre za neke vrste sinergijo), zato se nam zdi smiselno to upoštevati na vseh ravneh
ţivljenja. Tako je tudi na področju izobraţevanja (otrok) zelo pomembno, da je vzpostavljeno
dobro sodelovanje med šolo in starši.
Resman (1992a) navaja tri faktorje, ki vplivajo na sodelovanje med domom (starši) in šolo
(učitelji). Pravi, da so formalni in neformalni okviri, vsebinsko področje sodelovanja in
usmerjanje sodelovanja odvisni od:
-

ideološkega koncepta šolske vzgoje in izobraţevanja ter konkretne šolsko-politične
izpeljave, ki lahko bolj postavlja v ospredje učni uspeh ali pa širšo socializacijsko
funkcijo;

-

deklariranega in splošnega razumevanja vloge druţine in šole v razvoju otroka;

-

pričakovanih vlog staršev in šole (kaj kdo od tega sodelovanja pričakuje) ter od
njihove pristojnosti in odgovornosti.

Vsakič, ko se na novo postavljajo relacije med šolo in domom, se najprej na ideološkem in
šolsko-političnem nivoju opredelijo vloga, pristojnost in odgovornost tako druţine kot šole v
funkciji socializacije in izobraţevanja otrok. Ideologija in šolska politika lahko tudi usmerjata
šolo ali v bolj socializacijsko delovanje ali pa v skrb ta izobraţevanje in poklicno
usposabljanje (prav tam).
Po mnenju Resmana (prav tam) je sodelovanje med šolo in domom tako odvisno od druţbene
ideologije in šolske politike, ki načelno opredeljuje stališča in strategijo sodelovanja med
starši in šolo ter s tem bistveno vpliva na to, koliko in na kakšen način bodo starši vključeni v
delo in ţivljenje šole. Značilnost šolske politike se kaţe tudi v tem, na kakšen način so v
vzgojno-izobraţevalnem delu obravnavani učitelji, učenci in starši. Šolski sistem tako lahko
bolj ali manj spodbuja učitelje in starše, da bi razvijali medsebojno sodelovanje in skupaj
delovali v dobro otroka.
3

Glede na to, kakšne so pristojnosti in odgovornosti šole ter kakšne so značilnosti sodelovanja
s starši, se lahko ugotovi, »ali je vloga šole v socializaciji otroka glede na druţino in dom bolj
kompenzacijska ali pa komplementarna in kooperativna« (prav tam, str. 33).
Od tega je odvisno, ali so starši upoštevani kot sodelavci šole ali pa kot pomočniki, morda
celo »klienti«, katere mora šola usmerjati, da bodo, z vidika njenih ciljev, lahko ustrezno
sodelovali (prav tam).
Kakšno bo razmerje med šolo in domom – partnersko ali klientsko, je odvisno tudi od tega,
kdo odloča, katero šolo bo obiskoval posamezen otrok. So to otrokovi starši, ki so šolo izbrali
glede na svoje ţelje, prepričanja in so zato tudi bolj aktivni pri soustvarjanju šolskega dela ali
je to drţava, kar starše lahko postavlja v podrejen poloţaj, v poloţaj »pomočnikov« (prav
tam)?
Še v drugi polovici prejšnjega stoletja je med šolo (učitelji, svetovalnimi delavci, ravnatelji)
in domom (starši) obstajala nekakšna zadrţanost, distanca, kar gre pripisati predvsem dejstvu,
da so bili učitelji večinoma bolj izobraţeni od staršev svojih učencev in so bili poleg
duhovnikov edini izvajalci izobraţevalnega dela. Danes ima veliko staršev vsaj takšno stopnjo
izobrazbe, kot jo imajo učitelji, zato šola in učitelj nista več »v funkciji kompenzacije tega,
kar je bila pomanjkljivost doma« (prav tam, str. 30).
Od 70-ih let prejšnjega stoletja dalje se na področju vzgoje in izobraţevanja posveča več
pozornosti sodelovanju med šolo in domom. Šola je svojo kompenzacijsko funkcijo počasi
nadomeščala s takim sodelovanjem s starši, ki temelji na komplementarnosti – starši so iz
klientskega poloţaja prešli v partnerski odnos s šolo, v okviru katerega se iščejo različne
moţnosti vključevanja staršev v šolsko ţivljenje (Resman 1992b).
Na podlagi prebrane strokovne literature in na podlagi lastnih izkušenj lahko rečemo, da (vsaj
v slovenskem šolskem prostoru) starši učencev v odnosu s šolo danes niso oziroma vsaj naj ne
bi bili več v podrejenem poloţaju. Ne zadovoljijo več zgolj z informacijami o ocenah in
učnem uspehu njihovega otroka ter z mnenjem o otrokovem osebnostnem, čustvenem in
socialnem razvoju. Vse več je staršev, ki ţelijo, da jim učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji
prisluhnejo in upoštevajo njihove predloge. Starši ţelijo sodelovati pri oblikovanju programa
in s tem vplivati na delo šole. Tega se vse bolj zavedajo tudi šolski strokovni delavci (vendar
še vedno ne vsi) in si zato prizadevajo s starši svojih učencev vzpostaviti dober sodelovalni
odnos, ki temelji na partnerstvu.
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Burden (v Kalin idr. 2009) navaja naslednje razloge za sodelovanje šole s starši:
-

oblikovanje odprte, dvostranske komunikacije;

-

razumevanje učenčevih domačih razmer (in reakcije v skladu s tem);

-

informiranje staršev o šolskih pričakovanjih in dogodkih ter o učenčevem vedenju;

-

vključevanje staršev v pomoč pri šolskem delu;

-

informiranje staršev o pričakovanjih glede discipline in dogajanju v zvezi z njo ter

-

spodbujanje staršev k pomoči pri delu z njihovimi otroki.

Za vzpostavitev in vzdrţevanje odprte in učinkovite komunikacije mora biti odnos med
učiteljem in starši zelo kakovosten. Gordon (v Intihar in Kepec 2002) pravi, da je za tak
odnos značilno naslednje:
-

je odkrit (vsak sogovornik lahko tvega, je neposreden in pošten);

-

vsak sogovornik je prepričan, da ga drugi ceni;

-

oba se zavedata medsebojne odvisnosti, vzajemnosti in soodgovornosti;

-

vsak partner lahko raste zase in razvija svojo individualnost;

-

udeleţenca lahko uresničita svoje cilje skupaj (in ne eden na račun drugega).

S kakovostnim odnosom in dobro medsebojno komunikacijo bodo učitelji in starši v skrbi za
otroka laţje »gradili partnerski odnos, saj je njihova skupna vez in skupni interes posameznik,
ki ga spremljajo starši doma in učitelji v šoli« (Kalin idr. 2009, str. 69). V ţelji po delovanju v
dobro otroka po našem mnenju ni dovolj, če učitelji in starši sodelujejo samo na ozkem
področju šolskega dela posameznega otroka. Ker je učenčevo šolsko delo odvisno tudi od
drugih dejavnikov (čustvena klima doma in v šoli, socialni poloţaj druţine…), se strinjamo z
Burdenom (v Kalin idr. 2009), ki pravi, da je pomemben razlog za sodelovanje šole oziroma
učiteljev s starši poznavanje in razumevanje učenčevih domačih razmer. Če bo učitelj
seznanjen s situacijo, v kateri se nahaja posamezen učenec zunaj šolskih zidov, bo po našem
mnenju laţje razumel njegovo vedenje, čustvovanje in učno delo ter tudi laţje izbral
najprimernejši način, kako se temu otroku pribliţati in mu pomagati. Menimo tudi, da
učiteljevo poznavanje druţinskih razmer (seveda v situacijah, ko je to potrebno in v tolikšni
meri, da ne pretirano posega v zasebnost druţine) pomeni tudi laţje razumevanje učenčevih
staršev ter posledično laţje prepoznavanje in uresničevanje njihovih ţelja in pričakovanj.
Nenazadnje pa je sodelovanje šole s starši učencev pomembno tudi zaradi samega vzgojnoizobraţevalnega dela, zaradi šolskega dela in učnih rezultatov učencev.
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Učitelji (šola), učenci in starši so osnovni subjekti šolskega vzgojno-izobraţevalnega dela.
Resman (1992a) pravi, da je upoštevanje staršev kot enakovrednega partnerja v
organizaciji šolskega dela izrednega pomena tako za socializacijo, kot tudi za kvaliteto uspeha
otroka v šoli.
Socializacija posameznega otroka se ne odvija le v njegovi primarni druţini oziroma na
njegovem domu, temveč v celotnem socialnem in kulturnem okolju, v katerem otrok odrašča.
Zato je pomembno, da učitelji in starši med seboj sodelujejo in so si enakovredni partnerji ţe
v začetnih letih šolanja otroka, saj bosta tako kvaliteta socializacije otroka in njegov osebni
razvoj boljša (Resman 1992b).
Pri mlajših otrocih je sodelovanje med starši in šolo navadno orientirano bolj na skrb za
socializacijo otroka, njegov splošen napredek in razvoj, kasneje pa začne v partnerskem
odnosu vse bolj prevladovati skrb za učni uspeh in šolsko napredovanje otroka (prav tam).
Strinjamo se z Resmanom (prav tam), da partnersko sodelovanje med šolo in domom
pozitivno vpliva na otrokov šolski uspeh in napredovanje. K boljšemu učnemu uspehu otroka
zagotovo nekoliko pripomore tudi materialna preskrbljenost, vendar pa je po našem mnenju
za otrokov napredek bolj pomembno zaupanje, pomoč ter čas, ki ga starši naklonijo otroku.
Obenem pa je šolski uspeh in napredek otroka tisti, ki starše motivira za nadaljnje sodelovanje
s šolo.
Od staršev kot partnerjev šole se zahteva več kot le neposredna pomoč njihovemu otroku (na
primer pri učenju, domačih nalogah) - aktivno naj bi se vključili tudi v dejavnosti učenja in
dela oddelka in šole (Razdevšek-Pučko 1996).
Starši so demokratično vključeni v šolsko delo, kadar so v načrtih šolskega dela upoštevani in
strokovno obdelani njihovi predlogi, stališča, zahteve. Starši imajo več pravic, obenem pa tudi
večjo »odgovornost za socializacijo in učenje otrok doma« (Resman 1992a, str. 35).
Šole in učitelji pa so za vzgojno-izobraţevalne rezultate odgovorni ne le šolskim oblastem,
temveč tudi neposredno staršem (prav tam).
V partnerskem odnosu si šola in dom delita odgovornost za napredek in razvoj učenca.
Na razvijanje partnerskega sodelovanja med učitelji in starši vplivajo tudi njihova
pričakovanja, ki zaradi različnih izhodišč sodelovanja nikoli niso enaka, lahko pa so bolj ali
manj usklajena (Resman 1992b).
Sodelovanje med šolo in starši je odvisno še od različnih objektivnih in subjektivnih
okoliščin. V nekaterih situacijah je partnersko sodelovanje teţko razviti, četudi je prisotna
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ţelja po tem. Morda si nekateri starši partnerstva ne ţelijo oziroma ga nočejo ali pa je situacija
obratna – da so učitelji tisti, ki partnerski odnos teţko vzpostavijo bodisi zaradi osebnostnih
lastnosti in značilnosti bodisi zaradi obveznosti in narave njihovega dela (prav tam).
Pri razvijanju partnerskega odnosa je nujno, da so učitelji, svetovalni delavci in starši v
medsebojni komunikaciji empatični, pristni in spoštljivi, si zaupajo, si prizadevajo za
dobre medsebojne odnose in so pripravljeni na odprt dialog. S tem, ko se upoštevajo
interesi, ideje in pobude na obeh straneh, se lahko razvija konstruktivno sodelovanje, kjer se
tudi staršem, kot enakovrednim partnerjem, priznavajo njihova moč, znanje, kompetentnost.
Starši tako s svojimi predlogi postanejo aktivni udeleţenci pri oblikovanju načrta šole, na ta
način pa se potrebe druţine dejansko srečujejo s potrebami šole kot druţbene institucije
(Ličen 1999; Šteh in Mrvar 2011).
Usklajenost druţinske in institucionalne vzgoje vpliva na učinkovitost in celovitost razvoja
otroka. Partnerski odnos med učitelji in starši omogoča individualno obravnavo otroka, saj
učitelj bolje pozna druţino, starši pa šolo. S tem se otroku omogoča čim bolj optimalen razvoj
in zagotavlja uspešnost na raznovrstnih področjih in ravneh (Intihar in Kepec 2002).
Partnerstvo naj bi torej bil odnos, v katerem tako učitelji, kot starši:
-

med seboj enakopravno delijo informacije, obveznosti in cilje v zvezi z vzgojnoizobraţevalnim delom;

-

so aktivno vključeni v spodbujanje otrokovega razvoja;

-

so odgovorni za učni in vzgojni uspeh otroka ter

-

imajo določene pravice in dolţnosti (Maleš 1994).

Medsebojna različnost v osebnostnih lastnostih in značilnostih, znanju in veščinah, mišljenju
je za nekoga lahko ovira, za nekoga drugega pa skriti potencial. Menimo, da bi bilo dobro, če
bi si starši in učitelji pri razvijanju partnerskega odnosa pogosteje prizadevali, da v
medsebojni različnosti ne bi videli ovir, temveč priloţnost, da se drug od drugega kaj novega
naučijo in se tako obogatijo. Zgled sprejemanja medsebojne različnosti pa je po našem
mnenju vsekakor koristen tudi za osebnostni razvoj otroka.
Novak (1998) pravi, da partnerstvo med učitelji in starši uspešno deluje le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
-

partnerji se drug od drugega učijo za demokracijo;
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-

preseganje kulturnih in civilizacijskih dvojnosti (upoštevanje različnosti ţenske in
moške narave, leve in desne polovice moţganov);

-

razvijanje skupnega občutka za vrednote in cilje sodelovanja pri udeleţencih vzgojnoizobraţevalnega procesa;

-

usmerjenost k pozitivnemu cilju (ne le preprečevanje negativnih pojavov);

-

usmerjenost k celostnemu znanju in učenju (interpretacija pojavov z različnih
vidikov);

-

razvijanje občutka za medsebojno pripadnost in povezanost (na osnovi interakcije med
udeleţenci);

-

razvijanje veščin za oblikovanje pozitivne samopodobe učenca;

-

s samonadzorom učiteljev in staršev se spremeni vloga obeh strani pri vzgoji oziroma
samovzgoji otroka;

-

starši naj sodelujejo s šolo, saj imajo tako učenci boljši učni uspeh.

Za uresničevanje koncepta partnerstva je potreben nov pogled na vlogo, sodelovanje in
usposabljanje učiteljev. Gre za premik od učiteljeve individualistične in izolirane privatnosti k
novim oblikam odnosov s kolegi, učenci, starši, lokalno skupnostjo (Rutar Ilc 2009)…
Partnerski sodelovalni odnos zahteva odprtost v smislu sprejemanja drug drugega, zato se
nam zdi pomembno, da so učitelji usposobljeni za timsko delo tako s sodelavci, kot s starši
učencev. Novo vlogo učiteljev morajo razumeti in sprejeti šole, učitelji sami, starši, učenci,
šolska politika ter nasploh širša javnost. Menimo, da ni pravično od učiteljev pričakovati
oziroma zahtevati vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši učencev, obenem pa jih pri tem
ovirati oziroma jim ne pomagati. Za dober partnerski odnos si morajo prizadevati tako učitelj
kot starši in vsak izmed njih izpolniti svoj del naloge. Če učitelj v prizadevanju za dobro
sodelovanje zaradi pasivnosti staršev ostane sam, je to po našem mnenju preobremenjujoče
zanj (vzelo bi mu preveč časa in dela, pa tudi pritisk bi bil prevelik).
Obenem se tudi strinjamo z Resmanom (1992a, str. 36), da je »logična posledica partnerskega
sodelovanja […] zahteva, da šole in učitelji dobijo več manevrskega prostora za sebe, večjo
strokovno avtonomijo«.
V partnerskem odnosu je pomembno, da drug drugemu pustimo tudi nekaj »svobode«.
Menimo, da bi bilo ta koncept oziroma načelo smiselno upoštevati tudi na področju
sodelovanja med šolo in starši - šola naj ne posega v intimni prostor druţine, starši pa ne v
strokovno avtonomijo učiteljev in šole. Da bi to lahko spoštovali in upoštevali, pa bi bilo
potrebno natančno opredeliti področja partnerskega sodelovanja med šolo in starši.
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2.2. OBLIKE SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI
Po mnenju Resmana (1992b), sodelovanje med učitelji in starši bistveno pripomore k
napredovanju in boljšemu uspehu otroka, zato bi se tovrstno sodelovanje moralo spodbujati
na različnih ravneh in v različnih oblikah. Čeprav je za uspešno sodelovanje potrebna ţelja po
le-tem predvsem s strani učitelja, je po našem mnenju vendarle pomembno, da pobude za
sodelovanje prihajajo tudi s strani staršev.
S starši lahko sodelujemo na več načinov. Obliko sodelovanja izberemo tako, da se vprašamo,
kaj ţelimo komu posredovati in na kakšen način. Čadeţeva (2005) našteva različne oblike
sodelovanja, ki jih izbiramo glede na:
-

število udeleţencev: individualno ali skupinsko sodelovanje;

-

način komunikacije: pisno, osebno ali po telefonu;

-

obliko: formalno ali neformalno sodelovanje;

-

vsebino: formativno, informativno, problemsko – svetovalno sodelovanje;

-

vrsto teţav: druţinsko, skupinsko, razredno, timsko sodelovanje…

Veliko avtorjev, med njimi tudi Lepičnik Vodopivčeva (2012), na področju sodelovanja med
šolo in starši razlikuje individualno in skupinsko sodelovanje.
Individualno sodelovanje med učiteljem (šolo) in starši lahko poteka v obliki priloţnostnih
pogovorov ali govorilnih (pogovornih) ur, v vsakem primeru pa gre za pogovor o le enem
otroku. Individualno obliko sodelovanja izberemo, kadar se pokaţe:
-

ţelja ali potreba po medsebojnem informiranju o posameznem otroku ali pojavu;

-

ţelja po razpravi in iskanju ustrezne skupne rešitve problemov, ki se nanašajo na
posameznega otroka;

-

ko se ţelimo dogovoriti o sodelovanju posameznih staršev pri uresničevanju določene
naloge šole (prav tam).

Skupinska oblika sodelovanja je po Lepičnik Vodopivčevi (2012) namenjena sodelovanju
učitelja s skupino staršev vseh otrok. V tem odnosu je torej več udeleţencev hkrati. Ta oblika
omogoča konkreten pogovor o določenem problemu, skupno iskanje rešitve, sodelovanje med
starši, obenem pa je ekonomična, saj predstavlja dober izkoristek časa. Vendar mora v takšnih
primerih učitelj paziti, da ne izpostavlja konkretnega otroka, zavedati pa se mora tudi, da
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nikoli ne bo mogel v celoti zadostiti ţeljam vseh staršev. Skupinsko obliko sodelovanja
(roditeljski sestanki, delovne skupine, seje sveta staršev…) izberemo, kadar:
-

se je potrebno v najkrajšem času s starši dogovoriti o določenem vprašanju ali
ukrepih;

-

je treba z vsemi starši istočasno obravnavati vzgojno, zdravstveno, ekonomsko ali
drugo problematiko ter o tem izvedeti njihova mnenja in predloge;

-

ţeli šola vsem staršem hkrati pokazati doseţke vzgojno-izobraţevalnega dela in otrok.

Ločimo tudi formalne in neformalne oblike sodelovanja (prav tam).
Formalne oblike so določene z zakoni in pravilniki ter šolskimi dokumenti. Naša zakonodaja
govori predvsem o svetu staršev ter o roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Dodaja še
nekatere druge oblike sodelovanja, ki pa jih natančneje ne izrazi. Formalne oblike sodelovanja
so načrtovane, posebej organizirane ter zahtevajo poseben prostor in čas. Take oblike
sodelovanja so: roditeljski sestanek, govorilne ure, pisna obvestila staršem ter sodelovanje
staršev v svetu šole in svetu staršev (prav tam).
Neformalne oblike sodelovanja so vse tiste oblike, ki se razvijajo kot posledica večje
odprtosti šole do staršev in so bolj spontane – velikokrat gre za nenačrtovane pogovore med
učiteljem in starši. Zaradi same narave teh oblik je medsebojno sodelovanje bolj sproščeno,
pozitivno in usklajeno, kar je pomembno tudi za otrokov razvoj (prav tam).
Tudi Resman (1992c) razlikuje formalne in neformalne oblike sodelovanja med šolo in starši.
Pravi, da so formalne oblike sodelovanja opredeljene v vsakem šolskem sistemu, predvsem
zato, da bi zaščitili pravico staršev, da so seznanjeni z delom in napredovanjem svojega
otroka. Vendar pa formalne oblike sodelovanja ne upoštevajo individualnih potreb in
posebnosti, zato so manj učinkovite od neformalnih. Sprašuje se, kako torej formalne oblike
izpeljati, da bi delovale čim manj formalno, da bi bile bolj učinkovite? Neformalne oblike
sodelovanja namreč izhajajo iz interesov in potreb tako učiteljev kot staršev in so zato bolj
povezovalne. Po njegovem mnenju je z manj formalnimi odnosi laţje doseči individualni
pristop, laţje se tudi vzpostavlja medsebojno zaupanje med starši in učitelji. Pri neformalnih
oblikah sodelovanja na individualni ravni se namreč v starših razvija samozavest in
odgovornost, na ta način pa šola tudi laţje pridobi starše za sodelovanje na šolskem nivoju.
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Pojavlja se vprašanje, kolikšno moţnost participiranja oziroma sodelovanja pri pouku
ponuditi staršem, da le-to učitelju ne bo jemalo strokovne avtonomije pri načrtovanju,
organizaciji in poteku dela pri pouku (Resman 1992c).
Nekateri namreč menijo, da preveliko vključevanje staršev v šolo oteţuje delo učitelja,
ustvarja dodatne pritiske in delo, zahteva več časa, pa tudi osebja. S tem povezan je lahko tudi
strah, da bi šolsko in učiteljevo delo postalo preveč laično (prav tam).
Zagovorniki tesnega sodelovanja med starši in šolo pa so prepričani, da je to za obe strani
velika prednost in nikakor ne spodkopava učiteljeve in šolske odgovornosti za delo v razredu
in za program. Nasprotno, starši lahko z vključevanjem v šolsko delo in s prevzemanjem
določenih aktivnosti pomagajo razbremeniti učitelja. Starši spoznajo in bolje razumejo delo in
vlogo učitelja, s čimer se obe strani zbliţata, poveča pa se tudi medsebojno zaupanje, ki je
temelj dobrega sodelovanja med starši in šolo nasploh (prav tam).
Naše mnenje je, da nobena skrajnost ni dobra. Sodelovanja med šolo in starši mora biti toliko,
da se starši ob tem ne počutijo preobremenjene. Dokler starši v sodelovanju s šolo vidijo
priloţnost za razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in morda tudi boljšega uspeha svojega
otroka, bodo po našem mnenju tudi sami pripravljeni prispevati določen deleţ k temu
sodelovanju. Če je sodelovanja preveč, starši zaradi številnih obveznosti ne morejo vedno
sodelovati, kar posledično zmanjšuje tudi njihovo pripravljenost za nadaljnje sodelovanje.
Šola oziroma učitelji (ki pri sodelovanju s starši ţe tako opravljajo levji deleţ naloge) v
svojem prizadevanju ostanejo sami in zaradi (nehotenega) zavračanja s strani staršev še bolj
obremenjeni.
Pri načrtovanju oblik sodelovanja s starši je potrebno opredeliti osnovne cilje in naloge
sodelovanja s starši, načrtovati oblike in vsebino ter moţnosti njihove realizacije (Lepičnik
Vodopivec 2012).
Ker se vse bolj povečujejo potrebe po vzpostavljanju stikov v vsakim posameznim staršem, bi
bilo smiselno skupinske in formalne oblike sodelovanja dopolnjevati z individualnimi in
neformalnimi oblikami sodelovanja med šolo in starši (prav tam).

V naslednjih dveh podpoglavjih bomo predstavili najpogosteje uporabljene formalne in
neformalne oblike sodelovanja med šolo in starši.
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2.2.1. FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA
2.2.1.1. Roditeljski sestanek
Roditeljski sestanek je temeljna oblika skupne obravnave skupnih vprašanj s področja vzgoje
in izobraţevanja. Razlikujemo oddelčni roditeljski sestanek, ki je namenjen skupini staršev,
navadno staršem določenega razreda ali oddelka ter mnoţični roditeljski sestanek, ki poteka
za več razredov ali oddelkov hkrati (Intihar in Kepec 2002).
Roditeljski sestanek je priloţnost, da razrednik skupaj s starši načrtuje vsebino, oblike in
metode medsebojnega sodelovanja (prav tam).
Na oddelčnem roditeljskem sestanku se razrednik s starši pogovarja o učni in vzgojni
problematiki oddelka, jih informira o aktualnih vprašanjih na ravni oddelka, skupaj pa
sprejemajo dogovore in sklepe in se dogovarjajo o skupnih akcijah in dejavnostih. Oddelčni
roditeljski sestanki so namenjeni tudi izobraţevanju staršev za kakovostno vzgojo otrok (prav
tam).
Na mnoţičnih roditeljskih sestankih so starši seznanjeni s splošnimi informacijami in napotki
v zvezi s tematikami, ki so aktualne za določene razrede ali paralelke (na primer informacije
in predstavitev šole v naravi, sodelovanja pri raznih delovnih in zbiralnih akcijah…) (prav
tam).

K dobri izvedbi roditeljskega sestanka in s tem k razvijanju pozitivne socialne in emocionalne
klime partnerskih odnosov veliko pripomore ustrezna izbira obravnavanih tem ter
pripravljenost učitelja oziroma razrednika. Ta si mora pripraviti načrt, ki vključuje cilje,
vsebino, metode in oblike dela, organizacijo ter izobraţevalno tehnologijo. Urejenost
prostora, kjer naj bi sestanek potekal, mora omogočati čim boljšo komunikacijo. Roditeljski
sestanek naj ne bi bil monolog razrednika, temveč njegov dialog s starši, ki imajo priloţnost
izraziti svoja mnenja, stališča, predloge in vprašanja (Lepičnik Vodopivec 2012).
Izbira teme, ki bo obravnavana na roditeljskem sestanku, lahko po našem mnenju pomembno
vpliva na število prisotnih staršev. Ena izmed rešitev za zagotavljanje dobre udeleţbe na
roditeljskem sestanku je vsekakor aktualnost obravnavanih tem. Prav tako pa lahko razrednik
pridobi mnenja in ideje za pogovorne teme tudi od staršev, in sicer z anonimno anketo ali
vprašalnikom. Pomembno se nam zdi tudi, da starši na sestanku niso pasivni poslušalci,
temveč da so čim bolj vključeni v razpravo, dogajanje (del roditeljskega sestanka se lahko na
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primer odvija v obliki debate, delavnic…). Vsekakor pa je dobro, če je ţe v vabilu na
roditeljski sestanek navedeno, v kakšni obliki bo sestanek potekal, tako da se lahko tudi starši
ustrezno pripravijo nanj.

2.2.1.2. Pogovorne ure
Govorilne oziroma pogovorne ure so najbolj pogosta oblika sodelovanja med starši in
učiteljem. V splošnem gre za individualni informativni oziroma svetovalni razgovor, kjer
razrednik seznani starše o učno-vzgojnem uspehu, napredku, lastnostih in posebnostih
njihovega otroka (Intihar in Kepec 2002).
Pogovorne ure so za učitelja priloţnost, da:
-

osebno spozna starše, njihova stališča in mnenja o učencu;

-

spozna učenčevo druţinsko ţivljenje ter na kakšen način ostali člani druţine
spodbujajo njegove sposobnosti, samostojnost, ustvarjalnost;

-

se seznani s pogoji, v katerih se otrok razvija in odrašča – na ta način lahko učitelj
bolje razume učenčevo vedenje v šoli (Prodanović 1981).

Starši na pogovornih urah izvedo:
-

kako njihov otrok napreduje in se razvija;

-

kakšni so otrokovi posebni doseţki ali pa teţave;

-

v kolikšni meri šola oziroma učitelji zadovoljujejo otrokove potrebe;

-

kako naj ravnajo v posebnih okoliščinah, da bodo skladni z druţbenimi merili;

-

ali so otrokove izjave o dogajanju v šoli resnične (prav tam).

Učitelj naj bi se tudi na pogovorno uro skrbno pripravil. Če vnaprej ve, kateri starši bodo
prišli na pogovor, lahko o otroku zbere vse podatke, ki jih ţeli posredovati njegovim staršem.
Le tako bodo njegove izjave verodostojne, saj bodo temeljile na zapisanih argumentih
(učenčev portfolio, šolske naloge in testi, učiteljevi zapisi v dnevniku…). Dobro je tudi, da si
učitelj predhodno pripravi vprašanja o učencu, ki jih namerava zastaviti njegovim staršem, da
bodo skupaj pojasnili določene pojave. Starši morajo na pogovorni uri dobiti občutek, da
učitelj njihovega otroka dobro pozna in se zanj zavzema (Intihar in Kepec 2002).
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2.2.1.3. Pisna sporočila
Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med šolo (učitelji) in starši.
Pisna sporočila imajo lahko formalno obliko uradnega dopisa ali pa manj formalno obliko, ki
je staršem in učencem navadno bolj blizu – to so razna vabila, obvestila, in pisma (Lepičnik
Vodopivec 2012).
Pomembno je, da so pisna sporočila staršem napisana korektno in spoštljivo, da so lepo
oblikovana in vsebinsko zanimiva.
Na nekaterih šolah razredniki staršem pošiljajo tedenska sporočila, kaj se je v šoli dogajalo v
preteklem tednu in kaj se bo dogajalo v naslednjem. Starši so s takimi sporočili zadovoljni,
ker so sproti seznanjeni z dogajanjem in si z otroki laţje razporejajo skupni druţinski čas ter
šolske in druge obveznosti (Intihar in Kepec 2002).
Pri opisnem ocenjevanju (v niţjih razredih osnovne šole) so se dobro uveljavila pisna
sporočila oziroma učiteljevi komentarji pod učenčevim izdelkom – tako tudi starši izvedo, kaj
je otrok dobro naredil ter kje in kako se mora še bolj potruditi, da bo odpravil napake. Starši
so s tem sproti obveščeni o otrokovem napredku oziroma teţavah in tako lahko takoj ukrepajo
ter pomagajo otroku (prav tam).
Pisno sporočanje lahko poteka tudi v obratni smeri, namreč, da starši naslavljajo sporočilo na
učitelja, razrednika oziroma vodstvo šole. Najpogostejši obliki takšnih sporočil sta opravičilo
in prošnja (prav tam).

2.2.1.4. Svet šole
Svet šole je poleg sveta staršev edini zakonsko opredeljeni organ organiziranosti staršev.
Starši lahko najbolj vplivajo na šolsko delo, če so vključeni v organe šolskega upravljanja
(svet šole) in tako sodelujejo pri sprejemanju odločitev na šolski ravni. Toda vprašanje je, ali
imajo starši, ki so vključeni v svet šole, dejansko moţnost odločanja in postavljanja
alternativnih predlogov? Koliko so na sestankih sveta šole starši sploh uveljavljeni kot
enakovredni partnerji šole in se upošteva njihov glas? Zavedanje, da imajo starši dejanski
vpliv na odločitve, jih bo postavilo v enakovreden poloţaj in spodbudilo za aktivno
sodelovanje v šolskih telesih (Kalin idr. 2009).

2.2.1.5. Svet staršev
Svet staršev je posvetovalni organ, sestavljen iz predstavnikov staršev. Nima pristojnosti
odločanja, lahko pa razpravlja in podaja svoje mnenje. Tudi tu se pojavlja vprašanje, kako
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svet staršev šole dejansko deluje na šoli. So v ta organ resnično vključeni predstavniki vseh
staršev in ali zastopajo mnenje vseh ali zgolj svoje mnenje? Svet staršev bi moral biti v šoli
nepogrešljiv predvsem takrat, ko bi se na šoli ukvarjali z vprašanji kulture šole in konceptom
vzgojnega dela (prav tam).

2.2.2. NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA
Neformalne oblike sodelovanja ponujajo staršem priloţnost, da neposredno in aktivno
doţivijo vzdušje in dejavnosti v razredu oziroma šoli, se med seboj spoznajo in poveţejo, se
podpirajo in pomagajo. S tem se med učenci, učitelji in starši gradi spoštovanje, zaupanje in
sodelovalni odnos (Intihar in Kepec 2002).
Neformalne oblike sodelovanja s starši se lahko izvedejo na različnih ravneh – na ravni
posameznega oddelka, na ravni paralelk istega razreda, na predmetni ali razredni ravni (v
osnovni šoli), na ravni določenega programa (v srednji šoli) ali pa na ravni celotne šole (prav
tam).
V naših šolah so med najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja šole in staršev uvrščeni:
-

dan odprtih vrat;

-

obiski staršev pri pouku;

-

dnevi dejavnosti skupaj s starši;

-

vključevanje staršev v projekte;

-

sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah;

-

sodelovanje in pomoč staršev v delovnih oziroma zbiralnih akcijah na šoli;

-

starši vodijo interesne dejavnosti ter

-

svetovanje staršem za bolj kvalitetno pomoč otroku doma (prav tam).

2.2.2.1. Dan odprtih vrat
Dan (ali dnevi) odprtih vrat šole je najbolj pogosta neformalna oblika sodelovanja med šolo in
starši pri nas. Vrata šole so odprta vsem, ki jih zanima njeno delovanje, ne le staršem. Glavni
cilj te dejavnosti je ponuditi staršem priloţnost neposredne izkušnje šolskega dela svojega
otroka in učne situacije v razredu. Starši so lahko samo opazovalci, ki spremljajo dejavnosti
svojega otroka, lahko pa z otrokom in učiteljem neposredno sodelujejo pri isti dejavnosti
(Pšunder 1998).
Zunanji udeleţenci niso omejeni le na prisotnost pri pouku - v okviru dneva odprtih vrat se
lahko izvajajo tudi razne razstave, šolske prireditve, predstavitve projektov, naravoslovni,
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kulturni, tehniški in športni dnevi, razne delavnice, ki povezujejo otroke, starše in učitelje
(prav tam)…
Na dan odprtih vrat šole lahko učitelj pokaţe delo pri različnih dejavnostih in opazuje
povezanost med starši in njihovimi otroki (pomoč, trema, navezanost…). Učenec lahko
pokaţe staršem, česa se je ţe naučil ali pa skupaj z njimi opravi določeno nalogo. Starši pa
lahko spoznajo, kako njihov otrok deluje v skupini sošolcev (sodelovanje, sprejetost), kako
opravlja svoje delo, ko je v skupini in ko je sam (iznajdljivost, kako se odzove na uspeh
oziroma poraz, kako hitro prosi za pomoč, kako prične z reševanjem naloge…) (Intihar in
Kepec 2002).

2.2.2.2. Vključevanje staršev v projekte šole
Projektno učno delo poteka v šoli, zunaj šolskega prostora in doma, v delo pa se poleg
učiteljev in učencev vključijo tudi starši in drugi zunanji sodelavci.
Da ne bi bili starši le udeleţenci na zaključnih predstavitvah projektov, jih je treba vključiti ţe
v prvo fazo, t.j. načrtovanje projekta. Starši so lahko koordinatorji ali vodje projekta oziroma
dela projekta. S svojimi idejami in zamislimi so sami lahko celo pobudniki projekta.
Pomembno je, da se vsi člani, v vseh fazah izvajanja projekta, natančno zavedajo svoje vloge,
ki naj jo čim bolj odgovorno izpolnijo (Intihar in Kepec 2002).
Pri tovrstnem sodelovanju imajo učitelji priloţnost spoznati starše učencev še iz drugačnih
zornih kotov. To jim po našem mnenju lahko da številne informacije (na primer o znanju,
usposobljenosti staršev) in ideje, kako tudi v naprej starše pritegniti k partnerskemu
sodelovanju. Intihar in Kepec (2002) dodajata, da učitelji pri projektnem delu lahko
opazujejo, kakšen odnos imajo starši do šolskega dela oziroma šole nasploh, spoznajo pa tudi,
katera so močna in katera šibka področja učencev in staršev. S tovrstnimi informacijami lahko
učitelji po našem mnenju oblikujejo ali pridobijo vpogled v (druţinsko) situacijo, v kateri se
nahaja posamezni učenec oziroma njegovi starši. Poznavanje domačih razmer učitelju
omogoča, da v določenih (kriznih) situacijah pravilno pristopi k učencu, obenem pa mu
omogoča tudi laţje oblikovanje »strategije« sodelovanja z njegovimi starši.

2.2.2.3. Dnevi dejavnosti
Dnevi dejavnosti so obvezni del osnovnošolskega programa. Učencem omogočajo utrjevanje
in povezovanje znanj z različnih predmetnih področij ter uporabo teh znanj in praktično
učenje. Delo v dnevih dejavnosti je zasnovano tako, da s svojo ţivahnostjo spodbuja
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učenčevo vedoţeljnost in ustvarjalnost. Učenec naj bi se usposobil za bolj samostojno delo, za
razvijanje spretnosti in znanj ter za pridobivanje raznolikih izkušenj (Pretnar 2000).
Pri

izvedbi

dnevov

dejavnosti

so

starši

lahko

pomembni

sodelavci.

Zaradi

interdisciplinarnosti teh dni so moţnosti za sodelovanje staršev s šolo in učitelji zelo
raznovrstne – starši lahko vodijo eno od dejavnosti ali celoten dan, lahko so organizatorji ali
spremljevalci, ki skrbijo za varnost otrok in pomagajo učitelju. Pomembno je, da so naloge
vsakega posameznika vsebinsko in organizacijsko natančno določene in jasne (Intihar in
Kepec 2002).

2.2.2.4. Vodenje interesnih dejavnosti
Interesne dejavnosti spadajo v razširjeni program osnovne šole. Te dejavnosti največkrat
vodijo učitelji, na nekaterih šolah pa so mentorji tudi starši. Starši so lahko izredni sodelavci
na tistem področju, ki ga strokovno obvladajo (Intihar in Kepec 2002).

2.3. VLOGA ŠOLE PRI SODELOVANJU S STARŠI
Ko govorimo o sodelovanju šole s starši, imamo na strani šole v mislih učitelje (predvsem
razrednike), svetovalne delavce in ravnatelja. To so subjekti, ki se najpogosteje srečujejo s
starši učencev, imajo z njimi največ stika. Njihove vloge pri sodelovanju s starši so zaradi
njihove strokovnosti in funkcije, ki jo opravljajo, različne, zato jih bomo predstavili
posamično.

2.3.1. VLOGA UČITELJA (RAZREDNIKA) PRI SODELOVANJU S STARŠI
Menimo, da v odnosu do staršev nosijo učitelji glavno odgovornost za kakovost odnosa in s
tem tudi za kakovost sodelovanja med njimi. Njihov »hierarhični« poloţaj in funkcija, ki jo
opravljajo kot del šolskega sistema, jim formalno daje status z več moči, kot jo imajo starši.
Vendar ta odgovornost po našem mnenju pomeni, da mora pedagoški delavec vedno prvi
pokazati dober zgled, in sicer tako, da pri srečanjih, ki jih organizira, upošteva vse pozitivne
vrednote in načela, ki se njemu in instituciji (šoli), v kateri deluje, zdijo pomembna.
Pri vzpostavljanju in vzdrţevanju partnerskega odnosa se nam zdi pomembno zavedanje, da
so oboji, učitelji in starši, strokovnjaki vsak na svojem področju – učitelji za izobraţevanje,
starši pa za svoje otroke. Zato je tudi staršem treba priznati njihovo moč in kompetentnost.

17

Za partnersko sodelovanje je ključno ali učitelj starše sprejme kot enakovredne partnerje pri
vzgojno-izobraţevalnem delovanju in reševanju problemov ali jih postavlja bodisi v
podrejeno vlogo, ko jih mora o vsem podučiti bodisi v nadrejeno vlogo, ko se pred njimi
opravičuje in utemeljuje svoje ukrepe (O´Callaghan v Kalin idr. 2009).
Da bo sodelovanje učiteljev s starši čim bolj učinkovito, morajo imeti učitelji razvita ustrezna
stališča ter usvojena določena znanja in spretnosti. Hornby (v Kalin idr. 2009) poudarja dve
ključni naravnanosti učiteljev, ki sta potrebni, da se s starši razvija partnerski odnos:
1. Učitelji morajo biti v medosebni komunikaciji s starši pristni, spoštljivi in empatični.
Pristen je lahko tisti učitelj, ki ima dovolj samozaupanja, da je odkrit, prizna svoje
napake in se ne sklicuje vedno na svojo kompetentnost. Spoštljiv učitelj bo vedno
resno upošteval mnenje staršev, saj poznajo otroka z druge perspektive, ki je njemu
(učitelju) morda neznana. Najbolj pa je pomembno, da ima učitelj sposobnost vţiveti
se v poloţaj staršev in videti otroka z njihove perspektive.
2. Učitelj naj bi v odnosu do učenca imel »upajoč a realističen pogled na moţen
napredek in prognozo učenca« (prav tam, str. 50). Starši ţelijo, da so učitelji
optimistični in hkrati realistični glede napredka in razvoja njihovega otroka.
Pomembno je tudi zavedanje, da je v vsaki situaciji mogoč vsaj minimalni napredek in
ni noben primer »brezupen«.
Ko učitelj načrtuje in gradi sodelovanje s starši, je prav, da upošteva njihove značilnosti, ţelje
in potrebe. Ţe na začetku je dobro izvedeti, na kakšen način bi starši najraje sodelovali z
učiteljem oziroma šolo ter razjasniti, kakšna so pričakovanja staršev in učiteljev v odnosu
drug do drugega (Kalin idr. 2009).
Po mnenju Kalinove (2003) mora učitelj pri sodelovanju s starši upoštevati naslednja načela:
-

medsebojno spoštovanje in sodelovanje;

-

upoštevati in spoštovati osebnost staršev (starši imajo različno stopnjo izobrazbe in
poklic, imajo svoje obveznosti, pa tudi svoja pričakovanja, cilje, izkušnje, dobre in
slabe lastnosti…);

-

upoštevati in spoštovati individualne razlike med starši (različne sposobnosti, značaji,
interesi…);

-

zavedati se, da so starši in učitelji partnerji, ki skupaj skrbijo za otroka;

-

upoštevati interese in potrebe staršev;

-

zagotoviti in uresničevati aktivno vključevanje staršev.
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Naše mnenje je, da je spoštovanje nekakšen predpogoj za vzpostavljanje dobrih medsebojnih
odnosov med vsemi ljudmi, ne le med učitelji in starši. S tem ko nekoga spoštujemo, ga
namreč sprejemamo takega kot je, z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. Njegova drugačnost
(od nas samih) nam mora biti v izziv, da lahko ta odnos še nadgradimo, obogatimo. Menimo,
da lahko učitelj z upoštevanjem in spoštovanjem osebnosti staršev, njihovih interesov in
potreb ter razlik med posameznimi starši ne le izboljša medsebojno sodelovanje, temveč se
tudi sam (s sprejemanjem različnosti) osebnostno razvija in zori. Tako bo lahko vse bolj
razvijal spretnosti in kompetence, ki so potrebne za uspešno in produktivno sodelovanje.
Za uresničevanje partnerskega sodelovanja med učitelji in starši ter za čim bolj aktivno
vključevanje staršev v šolsko delo mora učitelj obvladati paleto spretnosti in znanj s področja
medosebnega sodelovanja. Da bi ta znanja lahko čim bolje uporabil, mora imeti razvite razne
sodelovalne, komunikacijske in organizacijske spretnosti (Hornby v Kalin idr. 2009):
-

spretnost poslušanja in svetovanja;

-

spretnost asertivne komunikacije (umirjeno, nesovraţno, vendar jasno in odločno
izraţanje svojih potreb, čustev, zahtev);

-

spretnosti skupinskega vodenja (da organizira skupinska srečanja za starše);

-

spretnosti za vključevanje staršev v vzgojno-izobraţevalne programe svojih otrok;

-

komunikacijske in organizacijske spretnosti, da vzdrţuje stike s starši (srečanja,
telefonski klici, pisna sporočila).

Pri vzpostavljanju in vzdrţevanju dobrega sodelovalnega odnosa je po našem mnenju zelo
pomembno, če med učiteljem in starši poteka učinkovita dvosmerna komunikacija. Zanjo je v
nekoliko večji meri odgovoren učitelj, saj je (navadno) on tisti, ki prvi vzpostavi kontakt s
starši. Obenem se nam zdi, da je učiteljeva naloga, da pokaţe svojo odprtost za komunikacijo
in sodelovanje ter pripravljenost sprejemati različna mnenja in predloge.
Za učinkovito komunikacijo je po mnenju Avguštinove (1997) potrebno vzpostaviti
medsebojno naklonjenost in zaupanje. Čadeţeva (2005) dodaja, da mora zaupanje staršev
do šole vzpostaviti učitelj. Če bo učitelj do staršev odprt in bo sprejemal njihovo mnenje,
čustva, reakcije ter jim nudil podporo in sodelovanje, bo dosegel zaupanje, prekinil starševski
odpor do šole in s tem enosmerno komunikacijo. Tako se bo vzpostavil pozitiven
komunikacijski krog med starši in učitelji, ki bo nadalje vplival tudi na uspešnost
komunikacije z otrokom (prav tam).
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Učitelj mora znati staršem natančno in jasno sporočiti svoje razmišljanje, obenem pa tudi
dobro, aktivno poslušati (Lepičnik Vodopivec 2012).
V pogovorih med učiteljem in starši je navadno učitelj v vlogi sporočevalca, starši pa v vlogi
poslušalca. Menimo, da bi bilo za boljše, partnersko sodelovanje med šolo in starši bolje, če
bi se učitelj večkrat postavil v vlogo aktivnega poslušalca – torej, da bi dal staršem priloţnost
oziroma jih spodbujal, da bi sami povedali svoje misli, predloge, stališča, odločitve…, sam pa
bi z empatijo skušal razumeti njihovo razmišljanje oziroma vzgibe za določeno ravnanje.
Tako bi se med njimi razvili pristni človeški odnosi in uspešna sodelovalna klima, kar je
zagotovo v korist tudi otroku oziroma učencu.

2.3.2. VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŢBE PRI SODELOVANJU S
STARŠI
Pri sodelovanju med šolo in domom (starši) ima pomembno vlogo tudi šolska svetovalna
sluţba oziroma svetovalni delavci.
Svetovalni delavec je učiteljev najoţji sodelavec. Skupaj s še drugimi sodelavci načrtujejo,
izvajajo, spremljajo ter analizirajo razne formalne in neformalne oblike sodelovanja s starši. Z
učitelji, učenci in starši pa svetovalni delavec pripravlja tudi individualne programe učnovzgojne pomoči (Intihar in Kepec 2002).
Svetovalni delavci sodelujejo s starši na različnih področjih (Svetovalna sluţba… 1999):
-

učenje in poučevanje (individualno svetovanje staršem nadarjenih otrok, otrok s
posebnimi potrebami, otrok z učnimi teţavami, in sicer glede prilagojenih oblik in
metod dela, oblikovanja učnih navad, uspešnih strategij pridobivanja znanja; izvajanje
predavanj in delavnic na temo učnih navad, učenja, motivacije);

-

šolska kultura, vzgoja, klima, red (ozaveščanje staršev o vzgojnih načelih;
svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne in učne teţave;
svetovanje staršem pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja za
učenje);

-

telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj (predavanja in delavnice za
starše o značilnostih normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o
značilnostih učencev s takimi teţavami; svetovanje staršem glede učinkovitih
pristopov k učencem s teţavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju);
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-

šolanje in poklicna orientacija (informacije staršem o vpisu otroka v šolo, o
ponavljanju razreda; pomoč učencem in staršem pri izbiri poklica) in

-

socialno ekonomske stiske (iskanje in nudenje različnih oblik pomoči in podpore
druţinam v stiski).

Za uspešno sodelovanje s starši morajo imeti tudi svetovalni delavci, tako kot učitelji, razvite
nekatere sposobnosti in usvojena določena znanja in spretnosti. Pomembno se nam zdi, da so
iskreni in spoštljivi do staršev, da so pripravljeni sprejeti drugačna mnenja in se prilagajati ter
da imajo razvito sposobnost empatije. Z izpolnjevanjem teh osnovnih »pogojev« bo bolje
potekala tudi komunikacija med svetovalnim delavcem in starši učencev.
Svetovalni delavec naj bi bil pobudnik sodelovanja med učitelji in starši ter pri tem v svoje
delo vpeljeval posvetovanje in koordinacijo. Pri posvetovanju, ki vključuje tri osebe
(svetovalca, svetovanca in posvetovanca), je glavni namen svetovalca in posvetovanca (starši,
učitelji, vodstvo šole) pomagati svetovancu (otroku, učencu) (Košir in Pečjak 2004).
Pri koordinaciji svetovalec prevzame pobudo za načrtovanje, organizacijo in vodenje
aktivnosti oziroma programov, ki so povezani z rastjo, razvojem, ţivljenjem in delom
posameznikov ali skupin učencev. S tem svetovalni delavec postane pobudnik sprememb
socialnega okolja, da bo le-to otroku bolj naklonjeno in mu bo pomagalo pri razvoju (Resman
1999).
»S posvetovanjem in koordinacijo naj bi bila svetovalna sluţba prostor zbliţevanja med starši
in šolo (učitelji in drugimi strokovnimi delavci), prostor povezovanja, medsebojne pomoči in
podpore, v katerem se zdruţijo viri moči, podelijo znanja in izkušnje vseh udeleţenih.« (Kalin
idr. 2009, str. 96)
V analizirani strokovni literaturi je bilo zelo malo govora (zgolj omembe) o vlogi šolske
svetovalne sluţbe pri podpori učiteljem za sodelovanje s starši. Ta naloga svetovalne sluţbe
je po našem mnenju zelo pomembna, vendar premalo poudarjena, tako v praksi, kot v
strokovni literaturi.
Svetovalni delavec naj bi se stalno posvetoval z učitelji, jim pomagal v razmišljanju, iskanju
odgovorov in reševanju problemov, zato da bi bili uspešnejši pri delu s posamezniki ali
skupinami oseb (Resman 1999).
To vlogo svetovalnega delavca bi lahko aplicirali tudi na področje sodelovanja učiteljev s
starši njihovih učencev. Rezultati empirične raziskave o sodelovanju med šolo in starši
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kaţejo, da svetovalni delavci menijo, da lahko največ prispevajo k sodelovanju med šolo in
starši s tem, da pomagajo učiteljem, se z njimi posvetujejo in sodelujejo. Dobrih 40 %
svetovalnih delavcev je mnenja, da lahko učiteljem nudijo dodatno izobraţevanje oziroma
usposabljanje s področja sodelovanja s starši, dobrih 30 % jih meni, da bi lahko z učiteljem in
starši sodelovali na govorilnih urah, 27 % pa jih meni, da bi lahko bili v pomoč učitelju pri
vodenju roditeljskih sestankov (Kalin idr. 2009).
Tudi mi smo mnenja, da bi bilo potrebno v šolah dati večji poudarek na dodatno
izobraţevanje in usposabljanje strokovnih delavcev za kakovostno partnersko sodelovanje s
starši. Ker pa šole zaradi varčevalnih ukrepov učitelje raje pošiljajo na izobraţevanja, ki so
bolj »nujna«, bi bilo smiselno razmisliti vsaj o predavanju ali delavnici, ki bi jo na to temo za
učitelje pripravili svetovali delavci.

2.3.3. VLOGA RAVNATELJA PRI SODELOVANJU S STARŠI
Ravnatelj je ključna oseba, ki spodbuja in razvija partnerski odnos šole in staršev na vseh
ravneh (Intihar in Kepec 2002).
Pedagoška funkcija sodelovanja ravnatelja s starši je v skrbi za sodelovanje s starši
(roditeljski sestanki, govorilne ure, druge oblike sodelovanja) ter v obveščanju staršev o delu
šole in o spremembah pravic in dolţnosti učencev (prav tam).
Ravnateljevo delo (sodelovanje) s starši zajema individualno sodelovanje s starši, delo s starši
v posameznih oddelkih (povezano je z delom razrednika) ter delo v svetu staršev in v svetu
šole (prav tam).
Menimo, da se ravnatelj kot pedagoški vodja mora zavedati kompleksnosti vseh dejavnikov,
ki vplivajo na sodelovanje šole (učiteljev, svetovalnih delavcev, njega samega) in staršev.
Prizadevati si mora za kakovostno in pozitivno socialno klimo, ki bo v pedagoškem osebju
spodbudila dobro počutje in se prenašala tudi na učence in starše.

Dober ravnatelj se bo trudil motivirati svoje sodelavce tako za medsebojno sodelovanje, kot
tudi za sodelovanje s starši. Čeprav ima na voljo nekaj administrativnih ukrepov, bo po našem
mnenju boljše rezultate dosegel, če si sodelavce »pridobi na svojo stran«. To lahko stori z
raznimi sredstvi, ki spodbudijo notranjo motivacijo in hotenja ljudi, osnovni pogoj pa je, da
svojim sodelavcem izkazuje zaupanje. Treba pa se je tudi zavedati, da bodo učitelji
pripravljeni oziroma motivirani za sodelovanje šele takrat, ko bodo zadovoljene nekatere
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njihove potrebe – eksistenčne in socialne potrebe, potreba po priznanju, po napredku in rasti
(Resman 1994)…
Da bodo rezultati dela v šoli (torej tudi sodelovanja s starši) dobri, mora šola imeti jasno
določene skupne cilje, obenem pa se tesno povezovati in poglobljeno sodelovati z vsemi, ki so
vpleteni v vzgojno-izobraţevalno delo (tu imajo svoje mesto tudi starši) (Intihar in Kepec
2002).
Za čim boljše sodelovanje med zaposlenimi ter med zaposlenimi in starši si mora ravnatelj
prizadevati za razvijanje oziroma spreminjanje šolske kulture v smislu demokratičnih vrednot.
Zaradi drugačne filozofije dela in sodelovanja naj bi se tudi pedagoški delavci trudili za večjo
odprtost, pozitivno naravnanost, za poznavanje zakonitosti skupinske dinamike ter za
razvijanje socialnih spretnosti. Obenem naj bi ravnatelj svoje zaposlene spodbujal tudi k
pridobivanju

novih

znanj

(bodisi

s

samoizobraţevanjem

bodisi

s

strokovnim

izpopolnjevanjem), in sicer tudi s področja sodelovanja s starši. Spodbujal naj bi kvalitetno
načrtovanje, izvajanje, analizo in vrednotenje različnih oblik sodelovanja med šolo in domom.
Spodbujal pa naj bi tudi raziskovanje, sodelovanje in timsko delo (prav tam).
Ravnatelj je torej tisti, ki vzpostavlja in spodbuja močne in kakovostne povezave
(sodelovanje) med učitelji, učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci in drugimi strokovnjaki
znotraj ustanove, pa tudi povezovanje s starši in okoljem (prav tam).
Rečemo torej lahko, da je od ravnatelja (klime, ki jo ţeli ustvariti, njegove filozofije dela,
njegove sposobnosti povezovanja in motiviranja, jasnosti zastavljenih skupnih ciljev…)
odvisno, koliko in kako bo povezovanje med učitelji, učitelji in svetovalnimi delavci ter
povezovanje šole z okoljem in starši prispevalo h kakovostnemu delu in ţivljenju na šoli ter
koliko in kako bodo starši zares vključeni v šolsko delo in ţivljenje.

2.4. VLOGA STARŠEV PRI SODELOVANJU S ŠOLO
Po mnenju Lepičnik Vodopivčeve (1996) so starši najpomembnejši vzgojni dejavnik svojih
otrok – nanje namreč vplivajo s svojo osebnostjo, samostojnostjo, socialno in čustveno
zrelostjo, vzgojnim ravnanjem… Vse to se na otroke prenaša v medosebnih odnosih, v
vsakdanjih druţinskih situacijah. Tudi Javornikova in Šebartova (1991) sta mnenja, da ima
druţina velik pomen v razvoju posameznika, saj zavzema prvi, odločilni prostor, ki je
namenjen vzgoji.
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V procesu vzgoje otroka imajo starši pomembno vlogo pri posredovanju znanj, spretnosti in
navad, norm in razumevanj, kar človeka (otroka) oblikuje in ga pripravlja na ţivljenje v
druţbi (Šebart 1990).
Z vstopom otroka v šolo se pričnejo pojavljati še drugi vzgojni vplivi, ki se ne skladajo vedno
s prepričanji in ţeljami staršev. Čeprav naj bi bila šola le »pomoţna vzgojna ustanova
druţini« (Herbart v Javornik in Šebart 1991, str. 140), pa je po mojem mnenju vpliv vrstnikov
in šolskega okolja tako velik, da lahko (vsaj začasno) preraste vpliv domače vzgoje. Zato se
mi zdi še toliko bolj pomembno, da so starši ţe od samega začetka, od vstopa otroka v šolo, v
stalnem kontaktu z učitelji in da se med njimi razvije dobro sodelovanje, ki se bo še
nadgrajevalo v času, ko bodo izobraţevalni cilji postali pomembnejši od vzgojnih.

S sprejetjem Deklaracije o otrokovih pravicah (leta 1959) je postala jasno definirana tudi
vloga staršev pri izobraţevanju njihovih otrok. Po tej deklaraciji so starši odgovorni za
otrokovo izobraţevanje in njegov razvoj, obenem pa so dolţni upoštevati in spoštovati otroka
in njegovo osebnost (Kalin idr. 2009).
Tako kot sta v druţini oba starša odgovorna za vzgojo in razvoj otroka in se morata zaradi
tega usklajevati, medsebojno sodelovati in »drţati skupaj«, prav tako bi na področju
izobraţevanja po našem mnenju starši morali biti učiteljevi zavezniki in pomočniki ter
aktivno sodelovati s šolo, v katero je njihov otrok vključen. Izobraţevanje ni stvar oziroma
naloga samo šole, temveč imajo tu pomembno vlogo tudi starši. Vključenost staršev v šolo
namreč tako otrokom kot njim samim prinaša mnoge koristi.
Partnersko sodelovanje med starši in učitelji pozitivno vpliva na odnose med otroki in starši –
ti se čutijo bolj povezani med seboj in si zaupajo, kar zagotovo pripomore k boljšemu učnemu
delu v šoli (Kalin idr. 2009).
Če starši sodelujejo z učitelji in pomagajo otroku pri domačih pripravah na pouk, bo uspeh
otroka oziroma učenca boljši. Starši bodo zadovoljni, zato se bodo še bolj zbliţali z otrokom,
kar ga bo motiviralo, da se bo tudi v naprej trudil za čim boljši uspeh. Otrokom veliko
pomeni, če se starši zanimajo, kaj se z njimi dogaja v šoli in tudi, če učitelja zanima, kaj se z
njimi dogaja doma. Zato je pomembna ugotovitev, da se bo otrokov odnos do šole in šolskega
dela spremenil takrat, ko bodo starši spremenili svoj odnos do otroka in njegovega šolskega
dela (prav tam).
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Po mnenju učiteljev (Hornby v Kalin idr. 2009) bi starši morali:
-

biti z njimi odkriti glede otrokovih zdravstvenih teţav in osebnih potreb;

-

učitelje seznaniti z domačimi razmerami, ki imajo vpliv na učenčevo delo v šoli in na
učno uspešnost;

-

spremljati domače delo otroka (na primer pregledati domače naloge);

-

tudi doma podpirati upoštevanje šolskih pravil vedenja;

-

prebrati in upoštevati sporočila, ki jih domov pošiljajo učitelji;

-

udeleţevati se govorilnih ur, roditeljskih sestankov in drugih oblik aktivnosti, ki so
organizirane zanje ter

-

imeti realna pričakovanja do svojih otrok.

Naše mnenje je, da s tem, ko je učitelj seznanjen z vsem, kar ima kakršenkoli vpliv na
učenčevo učno delo (v šoli in doma), lahko tudi sam laţje prilagaja svoja pričakovanja in
svoje delo (oblike dela, metode, pripomočke…) posameznemu otroku. Ne zdi se nam
potrebno, da bi starši učitelja informirali o vseh podrobnostih v zvezi z otrokom, vseeno pa je
prav, da ga seznanijo vsaj s posebnostmi. Prav tako je dobro, če starši upoštevajo učiteljeva
obvestila in priporočila. Z medsebojnim dogovarjanjem in sodelovanjem bodo starši in učitelj
dosegli določeno mero usklajenosti, ki bo otroku omogočala še boljši napredek.
Starši so zelo raznolika skupina posameznikov. Nekateri so razumevajoči in pripravljeni
sodelovati z učiteljem, drugi pa so bolj teţavni in je delo z njimi lahko zelo zahtevno. Hornby
(v prav tam) navaja tipe staršev, s katerimi učitelji teţko sodelujejo:
-

starši, ki ne podpirajo učitelja v njegovih prizadevanjih: ti starši se ne udeleţujejo
aktivnosti (govorilne ure, pregledovanje domače naloge…), ki jih je zanje pripravil
učitelj. Razlogi za to so različni – staršem lahko primanjkuje energije in časa za
vključevanje v šolsko delo otroka, ker so preobremenjeni s sluţbo in drugimi
obveznostmi, lahko imajo lastne negativne izkušnje s šolo, učitelje in šolo lahko
dojemajo kot nedostopne… O takih starših mora učitelj pridobiti čim več informacij
ter si prizadevati, da poveča svojo dostopnost in starše na razne načine pritegne k
sodelovanju.

-

Starši, ki niso pripravljeni na sodelovanje: to so starši, ki jasno pokaţejo svojo
nepripravljenost za sodelovanje z učiteljem. Nekateri, ki so strokovnjaki na svojem
področju, prekoračijo meje odgovornosti in so do učiteljev zelo kritični in zahtevni.
Eni starši se lahko popolnoma distancirajo od šole, drugi pa so preveč »zagreti« in
25

jemljejo v svoje roke aktivnosti, za katere je sicer odgovoren učitelj. V takih situacijah
pride učitelju prav, če ima razvite asertivne spretnosti.
-

Starši, ki se stalno pritoţujejo in so sovraţni, grozeči: nekateri starši se stalno
pritoţujejo glede stvari, za katere je odgovoren učitelj in so pri tem celo agresivni in
grozijo. Starši navadno postanejo sovraţni do učitelja, če (upravičeno) občutijo
krivico, če imajo teţave na drugih področjih ţivljenja in nato svojo jezo stresejo na
učitelja ali pa če imajo osebnostne teţave in so tudi v odnosih z drugimi ljudmi
agresivni. Pri delu s takimi starši je pomembno, da učitelj ostane miren in starše
aktivno posluša ter šele nato odreagira.

-

Starši, ki zlorabljajo svojega otroka: gre lahko za čustvene, fizične ali spolne
zlorabe, najpogostejša vrsta zlorabe pa je zanemarjanje otroka, ko starši ne skrbijo
ustrezno zanj, mu ne nudijo zaščite, ga puščajo lačnega, brez primerne obleke ali brez
nadzora… Naloga učitelja je, da prepozna znake zlorabe, o tem informira ustrezne
strokovne sluţbe ter za tega otroka zagotavlja skrbno in podporno šolsko okolje.

-

Starši z osebnimi, partnerskimi ali druţinskimi problemi: zaradi lastnih problemov
ti starši ne zmorejo posvečati dovolj pozornosti otrokovim potrebam in se vključevati
v njegovo izobraţevanje. Učitelj se ne sme vmešavati v osebne teţave staršev, dokler
ne presodi, da se je zaradi njihovih problemov učenčevo vedenje in učenje v šoli
poslabšalo. Prav je, da se o tem zasebno, na štiri oči pogovori s starši, jih posluša in po
potrebi svetuje.

-

Občutljivi in ranljivi starši: gre za starše, ki imajo morda teţave z zdravjem, lahko
so nezaposleni, imajo nizko izobrazbo, so mladi in neizkušeni, nimajo podpore okolja
in so zato ranljivi in potrebujejo pomoč, da bi lahko pomagali svojim otrokom. Učitelj
si mora na najrazličnejše načine prizadevati, da bi te starše pritegnil k sodelovanju.
Treba jim je pomagati pri prepoznavanju problema in iskanju rešitve, jih po potrebi
usmeriti v ustrezne institucije in z njimi oblikovati konkreten načrt pomoči otroku.

-

Starši, ki preveč ali premalo pričakujejo: starši, ki so sami dosegali dobre rezultate
na različnih področjih, teţko sprejmejo, če njihov otrok ne dosega takih rezultatov. Če
otroku (še posebej, če ima posebne potrebe) postavljajo previsoke zahteve, le
povečujejo njegov odpor in zmanjšujejo njegove doseţke. Po drugi strani pa lahko
starši, ki premalo pričakujejo, omejujejo svojega otroka pri razvijanju potencialov. V
razgovoru s takimi starši mora učitelj usmeriti pozornost na evalvacijo otrokovih
konkretnih doseţkov in načrtovanje nadaljnjega doseganja konkretnih učnih ciljev.
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-

Starši iz različnih kulturnih okolij: med učiteljem in starši, ki izhajajo iz različnih
kulturnih okolij, je lahko sodelovanje oteţeno zaradi jezikovnih ovir, prepričanja, da
ne morejo vzpostaviti dobrega odnosa zaradi različnih vrednot in stališč… Pomembno
je, da se učitelj seznani s kulturo, vrednotami in normami staršev, saj bo tako laţje
prilagodil svoja pričakovanja in načine komuniciranja.

Menimo, da je vsem staršem, ne glede na to, kako zahtevni oziroma teţavni so, glavni cilj, da
bi imel njihov otrok čim boljši šolski uspeh in bi napredoval. Vendar pa okoliščine enim to
bolj dopuščajo, kot drugim. Prav tako se nam zdi, da lahko med starši obstaja pomembna
razlika: nekateri dvomijo, da sodelovanje s šolo pozitivno vpliva na otrokov razvoj, napredek
in učni uspeh, drugi starši pa se tega bolj zavedajo in jim je zato skrb za otrokov napredek še
dodatna motivacija za sodelovanje s šolo in učitelji.
Vloga staršev pri sodelovanju s šolo (učitelji) je lahko različna. Gre lahko za neposredno
sodelovanje, preko zanje organiziranih oblik vključevanja in sodelovanja (govorilne ure,
roditeljski sestanki…) ali pa bolj posredno – s tem, ko se vključujejo v otrokovo učno delo, ga
spodbujajo, mu pomagajo pri učenju in domačih nalogah, mu zagotavljajo pogoje za učenje…
Epsteinova (v Kalin idr. 2009) razlikuje šest oblik vključevanja staršev v izobraţevanje otrok.
Posamezne oblike sestojijo iz različnih aktivnosti, ki spodbujajo partnerstvo med starši in
šolo. Te oblike vključevanja staršev so naslednje:
-

odgovornost druţine za zagotavljanje vzgoje otroka ter osnovnih ţivljenjskih
potreb: starši otroku omogočijo druţinsko okolje, ki spodbuja učenje, razvoj
osebnosti in spretnosti ter oblikovanje vrednot. Starši in šola drug drugega informirajo
o vsem, kar bi lahko imelo vpliv na učenčevo učno delo, napredek in razvoj;

-

komuniciranje: starši in šola si prizadevajo za dvosmerno komunikacijo, za stalno
medsebojno izmenjavo informacij o otroku, za doseganje skupnih ciljev. Pri tem tipu
sodelovanja so navadno otroci nekakšni »kurirji«, ki prenašajo sporočila med šolo in
domom;

-

prostovoljstvo: gre za pomoč staršev učiteljem in šoli pri izvajanju šolskega programa
in raznih aktivnosti;

-

domače učenje: navadno so starši tisti, ki otroku doma »odmerjajo«, koliko časa se bo
lahko igral, koliko časa bo porabil za svoje zadolţitve, pa tudi, koliko časa bo namenil
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pisanju domače naloge in učenju. Starši lahko tudi pomagajo otroku pri načrtovanju
ciljev za prihodnost in svetujejo pri izbiri interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov;
-

odločanje: starši se vključujejo v sprejemanje odločitev glede izobraţevanja njihovih
otrok in šole nasploh (sodelovanje v svetu šole in svetu staršev);

-

sodelovanje s širšo skupnostjo: ko se druţina znajde v teţavah, bi morala šola za
podporo tej druţini in za večjo učno uspešnost otrok oblikovati mreţo pomoči in
sodelovanja na različnih ravneh znotraj skupnosti.

Prav je, da imajo starši kot otrokovi skrbniki pravico do vključevanja in odločanja v zvezi z
otrokovim izobraţevanjem. Njihova vključenost v otrokovo šolsko delo je tudi za otroka
znak, da pri tem ni sam, da ga starši podpirajo in so seznanjeni s celotnim dogajanjem.
Menimo, da se ob tem otrok počuti varnega, vendar pa sčasoma, ko odrašča, postaja vse bolj
samostojen in ţeli tudi na področju izobraţevanja sprejemati lastne odločitve. Vloga staršev v
otrokovem izobraţevanju se prične z vstopom v srednjo šolo zmanjševati, z vpisom otroka v
visoko šolstvo pa je v večini primerov komaj opazna (gre bolj za zagotavljanje materialnih
pogojev). Kljub temu, da je otrok na fakulteti v izobraţevalnem smislu ţe povsem
samostojen, pa mu je po našem mnenju še vedno pomembno tudi druţinsko zaledje.

2.5. MOTIVIRANOST STARŠEV IN ŠOLE ZA MEDSEBOJNO
SODELOVANJE
Na oblike, načine in vsebino sodelovanja med domom in šolo v konkretnih situacijah vplivajo
različni faktorji. Po mnenju Resmana (1992a) je narava sodelovanja med učitelji in starši med
drugim odvisna tudi od nacionalne tradicije, kulture, socialne stratifikacije in socialnoekonomskega statusa šolskega okolja, od vrste in stopnje vzgojno-izobraţevalne institucije,
ciljev šole, ki jo otrok obiskuje, strokovne usposobljenosti učiteljev, pa tudi od ambicij in
aspiracij posameznih staršev.
Tudi Eccles in Harold (v Mrvar in Šteh 2010), podobno kot Resman (1992a), navajata
dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje med šolo in domom, le da jih še natančneje razdelata:
-

značilnosti, odnos in drţa staršev do šole: spol in starost staršev, njihova izobrazba,
kulturni izvor, število otrok, druţinski status, zaposlitveni in socialno-ekonomski
status, psihološka podpora v druţini, vrednote, starševska vloga, samozadovoljstvo,
odnos do šole in do lastnega šolanja, percepcija otrokovih sposobnosti in interesov,
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odnos do otrokovih spretnosti, pričakovanja glede otrokovega izobraţevanja in
uspeha, odnos z otrokom, vzgojni cilji…;
-

značilnosti otroka: spol, starost, kulturni izvor, sposobnosti in interesi otroka, njegov
temperament in pretekle izkušnje;

-

značilnosti, odnos in drţa šolskega osebja: spol, starost, kulturni izvor osebja, njihov
socialno-ekonomski status in leta delovnih izkušenj, vrednote, stereotipi, vloga, ki jo
imajo, samozadovoljstvo, cilji, ki si jih postavijo glede učencev, odnos do učencev ter
znanje in spretnosti s področja sodelovanja s starši;

-

značilnosti šole: vrsta in stopnja šole, velikost šole, njen socialno-ekonomski status,
odnos do sodelovanja s starši, klima v šoli;

-

značilnosti širše okolice: moţnost sodelovanja z drugimi institucijami v šolskem in
domačem okolju, podpora drugih institucij ter varnost in spodbudnost okolice.

Epstein (v Mrvar in Šteh 2010) k tem dejavnikom dodaja še čas, ki je na razpolago za
sodelovanje (s strani šole in s strani staršev).
Če staršem zaradi narave njihove sluţbe in drugih obveznosti vsakodnevno primanjkuje časa
(ali pa so na primer preveč utrujeni), potem po našem mnenju ni teţko razumeti, da ne bodo
imeli pretirane motivacije za širše sodelovanje s šolo in okolico. Svoj odnos in sodelovanje s
šolo bodo skrčili na tisto nujno, kolikor je potrebno, da so seznanjeni z napredkom in
uspehom svojega otroka. Menimo, da bi učitelj to moral razumeti in upoštevati, da nekateri
starši, četudi bi ţeleli, pač ne morejo sodelovati s šolo v tolikšni meri kot drugi starši.
Kalinova (2009) poudarja, da je odnos šole s starši odvisen od razumevanja vloge šole
oziroma druţine v procesu socializacije otroka, pa tudi od različnih pričakovanj (ki so lahko
bolj ali manj usklajena).
Stališča, ţelje, interesi, pričakovanja in potrebe staršev se pogosto zelo razlikujejo, niso enaki
pri vseh starših, pa tudi ne pri starših in učiteljih. To je razlog, da je mnoge starše teţko
motivirati za dobro sodelovanje. Starši bodo pripravljeni sodelovati, ko bodo razumeli, kaj je
smisel sodelovanja in ko bodo osebno občutili in izkusili, da so pomembno prispevali k
uresničevanju ciljev, ki vodijo k uspešnemu razvoju in napredku njihovega otroka.
Pomembno je, da se učitelji tega zavedajo, saj bodo le tako lahko pripravili ustrezne
motivacijske strategije, s katerimi bodo starše spodbujali k učinkovitemu sodelovanju (Intihar
in Kepec 2002).
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Po mnenju Kalinove (2009) motivacijo za sodelovanje pri starših zmanjšuje dejstvo, da jih
zanima zgolj njihov otrok in so zato bolj zainteresirani za individualne stike z učiteljem.
Skupne šolske akcije in skupinske oblike srečanj staršev jih ne zanimajo toliko, ker v njih ne
vidijo neposredne koristi za svojega otroka. Starši imajo lahko tudi negativne izkušnje,
občutek podrejenosti v odnosu do učitelja in njegovega znanja, usposobljenosti ali pa
učiteljem ne zaupajo oziroma so prepričani, da oni in njihovi otroci učiteljev v resnici ne
zanimajo, kar zagotovo ne pripomore k boljšemu sodelovanju.
Dobre odnose med učitelji in starši zagotovo zavira (in s tem zmanjšuje motiviranost za
sodelovanje) tudi zavračanje medsebojne komunikacije, nesposobnost poslušanja, prelaganje
odgovornosti drug na drugega, nenehno kritiziranje otroka, učiteljev ali staršev, togo in
nespremenljivo mnenje o otroku, njegovih starših ali učiteljih, ponujanje rešitev, odklanjanje
skupnega iskanja rešitev, prepričanost v svoj prav ter zapletenost sporočil (prav tam).
Po drugi strani pa dobre odnose med šolo in domom spodbujajo naslednji dejavniki
(Ucman 1998):
-

ţelja po medsebojnem komuniciranju;

-

dojemanje šole kot del ţivljenja;

-

občutljivost za stiske staršev in otrok;

-

sposobnost poslušanja staršev/učitelja;

-

sposobnost preproste razlage problema;

-

trezna presoja kriznih situacij;

-

predstavljanje otroka staršem/učitelju ne le kot učenca, temveč predvsem kot človeka s
svojimi dobrimi in slabimi stranmi.

Kaj so torej ovire in kaj spodbude, ki vplivajo na motivacijo za partnersko sodelovanje med
šolo in domom? Gre za v bistvu iste ali vsaj podobne stvari, kot smo jih po različnih avtorjih
navedli zgoraj – za dejavnike, ki pozitivno ali negativno vplivajo na kvaliteto sodelovanja
(spodbujajo ali zavirajo sodelovanje) med učitelji in starši. Od teh dejavnikov je odvisno,
kako se bodo starši počutili v šoli, kako se bodo starši in učitelji počutili v odnosu drug do
drugega, to pa bo vsekakor bistveno vplivalo na pripravljenost oziroma nepripravljenost
staršev, lahko pa tudi učiteljev za medsebojno sodelovanje.
Kot smo povedali ţe v prejšnjih poglavjih, bodo učenci v šoli, pa tudi doma veliko bolj
zavzeto delali in se trudili, če jim bodo starši stali ob strani in se tudi vključevali v delo in
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ţivljenje šole. Dober učni uspeh in napredek otrok pa bo starše spodbudil (motiviral), da bodo
tudi vnaprej, morda še intenzivneje, sodelovali s šolo.

2.6. IZOBRAŢEVANJE ZA SODELOVANJE MED ŠOLO IN
STARŠI
Mnoge institucije, tudi šole, organizirajo in izvajajo za starše različna izobraţevanja s
področja druţinskega ţivljenja. Pšundrova (1998) navaja, kaj vse lahko izobraţevanje staršev
obsega:
-

vprašanja, ki so vezana na vzgojo otrok;

-

celotno druţinsko ţivljenje;

-

pomoč staršem za učinkovitejše starševstvo;

-

vsako učenje staršev za prevzemanje različnih vlog v druţini in vključuje vzgojno
prvino in prvino razvoja posamezne osebnosti.

Odvisno od opredelitve, kaj je izobraţevanje staršev, so zastavljeni tudi cilji izobraţevanja
staršev (prav tam) – gre lahko za:
-

pomoč staršem, za vzpostavitev dobrih odnosov med starši in otroki;

-

pomoč staršem, ki so pri vzgoji otrok (oziroma drugih področjih druţinskega
ţivljenja) manj uspešni;

-

pomoč staršem, da znajo poiskati ustrezne strokovnjake.

Klasične oblike izobraţevanja staršev so se na šolah pogosto izvajale v obliki masovnih
frontalnih predavanj. Čeprav ima ta oblika izobraţevanja staršev svoje prednosti, pa nima
najboljšega uspeha. Na takem izobraţevanju starši namreč pogosto dobijo občutek nemoči,
nekompetentnosti in odvisnosti od strokovnjakov, zato se takih izobraţevanj izogibajo. Starši
ţelijo biti v enakopravni vlogi in imeti z učitelji sodelovalni odnos, ki temelji na spoštovanju
in pozitivnih potrditvah (Intihar in Kepec 2002).
Menimo, da prav zato starši pri kakršnemkoli izobraţevanju ne smejo biti zgolj pasivni
poslušalci, temveč aktivni sodelavci. Izobraţevanje staršev mora potekati kar se da
dinamično. Naše mnenje je, da je potrebno upoštevati njihove interese in potrebe ter krepiti
njihovo vzgojno kompetentnost – dopolnjevati njihovo znanje, posodabljati razumevanje
razvoja otrok, razvijati vzgojne sposobnosti in spretnosti… Staršem je treba pomagati, da
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bodo odkrili svoje starševske sposobnosti in se ne bodo počutili odvisni od drugih. Vsekakor
pa bodo starši bolj motivirani za sodelovanje s šolo, če jim bo le-ta ponudila kvalitetne
izobraţevalne programe.
Pšundrova (1998) meni, da bo izobraţevanje staršev bolj uspešno, če bo šola (oziroma druge
institucije) upoštevala nekatera osnovna izhodišča:
-

poudariti je treba aktivnost staršev;

-

cilji in rezultati izobraţevanja morajo biti jasno opredeljeni: starši bodo raje
sodelovali v izobraţevanju, če bodo vedeli, da bodo pridobljena znanja koristna tudi
za njihove otroke;

-

staršem je treba omogočiti, da delijo svoje izkušnje z drugimi starši, saj bodo tako
spoznali različne moţnosti in različne vzgojne načine;

-

izobraţevanje staršev mora izhajati iz znanja, ki ga starši ţe imajo;

-

staršem je treba omogočiti, da vplivajo na izbor metod dela in izobraţevalnih
vsebin: če bo vsebina izobraţevanja povezana z njihovim ţivljenjem, bodo starši bolj
motivirani;

-

starši morajo pri izobraţevanju občutiti osebno zadovoljstvo in osebno uspešnost,
pri tem pa jih morajo spodbujati tako učitelj, kot tudi drugi starši in otroci.

Izobraţevanje staršev v šoli je lahko organizirano v okviru roditeljskih sestankov,
individualno ali pa v posebnih izobraţevalnih oblikah (na primer delavnice).
Menimo, da se z izobraţevanjem staršev povečuje učinkovitost njih samih, pa tudi učiteljev,
obenem pa tovrstno izobraţevanje prispeva k enakopravnemu sodelovanju in partnerskim
odnosom med šolo in domom.
Tudi učitelj mora skrbeti za svoje osebno profesionalno izobraţevanje in izpopolnjevanje.
Naše mnenje je, da mora biti ves čas opravljanja svojega poklica seznanjen z novostmi v
zvezi z vzgojno-izobraţevalnim delom, saj bo le tako lahko sledil velikim, hitrim in pogostim
spremembam. Obenem pa mora učitelj poskrbeti, da je kompetenten in ustrezno izobraţen
tudi na področju sodelovanja s starši. Menimo, da se z večjo izobraţenostjo učiteljev za
kakovostno sodelovanje s starši povečuje tudi motivacija za tovrstno sodelovanje.
»Učitelji in šolski kolektivi, ki se vključujejo v izobraţevalne programe strokovnega
spopolnjevanja za delo s starši, postanejo bolj sproščeni in odprti.« (Intihar in Kepec 2002,
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str. 34) Na takšnih izobraţevanjih dobijo nova znanja in veščine, lahko pa tudi potrditev za
svoje dobro opravljeno dosedanje delo. Vse to učitelje spodbudi, da vzpostavijo s starši bolj
odprt dialog in da upoštevajo tudi prizadevanja in pobude staršev (prav tam).
K bolj učinkovitemu in kakovostnemu sodelovanju šole s starši zagotovo prispevajo razne
strokovne diskusije na to temo, ki med učitelji oziroma šolskim osebjem potekajo v šolskih
timih, na pedagoških konferencah, skupnih pripravah na roditeljske sestanke in pripravah na
različne neformalne oblike sodelovanja s starši (prav tam).
Izobraţevanje za partnersko sodelovanje bo najbolj učinkovito, če bo potekalo v obliki
skupnega izobraţevanja za starše in učitelje. V takšnih programih se oboji skupaj učijo, kako
sodelovati, kako se pogajati, kako razumeti vlogo drugega, kako obravnavati razlike v
mnenjih (prav tam).
Kljub vsemu ozaveščanju o pomembnosti sodelovanja med šolo in domom, pa nekateri starši
in učitelji še vedno niso uvideli tega pomena. Postavi se vprašanje, kako torej dvigniti zavest
in povečati motivacijo za sodelovanje pri takih starših in učiteljih? Resman (1992c) pravi, da
je ena izmed dobrih poti neformalno sodelovanje, kjer se potrebe, interesi in individualni
motivi lahko bolj upoštevajo. Prek neformalnih oblik sodelovanja starši razvijajo samozavest,
odgovornost in zaupanje v šolo in učitelja, to pa prispeva, da se bolj pogumno in z večjim
zanimanjem vključujejo tudi v širše dejavnosti šole (Resman 1992c).
V strokovni literaturi je veliko napisanega tako o izobraţevanju staršev, kot tudi o
izobraţevanju in izpopolnjevanju učiteljev. Šole in druge institucije organizirajo raznorazna
predavanja in druge oblike izobraţevanj za starše, vendar so le-ta največkrat na temo vzgojne
problematike, druţinskega ţivljenja in podobno. Kolikokrat se organizira in izvede
izobraţevanje na temo sodelovanja med starši in šolo? V zadnjem času se morda učiteljem
ponuja več priloţnosti, da se udeleţijo takega izobraţevanja, za starše pa je tovrstna ponudba
zelo skopa. Izobraţevanje na temo medsebojnega sodelovanja, ki bi se ga udeleţili tako
učitelji kot starši (skupaj), bi bilo za oboje zelo koristno, saj bi na njem lahko pridobili
potrebna znanja in z izkušenjskimi metodami razvili veščine za medsebojno partnersko
sodelovanje, kar bi bilo konec koncev dobro in spodbudno tudi za otroke oziroma učence.
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3. PREDSTAVITEV CENTRA ZA IZOBRAŢEVANJE,
REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA TER
NJEGOVEGA SODELOVANJA S STARŠI
3.1.

PREDSTAVITEV

CENTRA

ZA

IZOBRAŢEVANJE,

REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA
Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava izvaja različne prilagojene in
posebne programe za predšolske, šolske in starejše mladostnike. Zaradi svoje specifičnosti je
zanimiv predmet proučevanja, zato bomo v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavili
samo ustanovo, predvsem pa njeno delovanje.
Stavba, v kateri danes deluje Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava,
je od svojega nastanka leta 1930 sluţila različnim namenom. V njej sta bila dom in
bolnišnica, leta 1965 pa je v njej pričel delovati »Vzgojni zavod Janka Premrla Vojka
Vipava«, ki je sprejemal učence s teţjimi gibalnimi primanjkljaji. Leta 1978 se je ustanova
preimenovala v »Zavod za usposabljanje invalidnih otrok«, leta 1992 pa v »Center za
usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava«. Ime, ki ga nosi danes, je bilo tej
ustanovi podeljeno leta 2008 – »Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Vipava«, s kratico CIRIUS Vipava (CIRIUS Vipava, b. l.).
Iz sosledja nazivov lahko razberemo, kako je bila ta ustanova skozi čas usmerjena, kaj je bila
prioriteta njenega delovanja (kaj so »nudili« otrokom s posebnimi potrebami), pa tudi, kako
so bili otroci s posebnimi potrebami v določenem časovnem obdobju sprejeti in obravnavani v
širši druţbi (na primer sprememba v miselnosti druţbe, strokovnjakov, ljudi o potrebnosti
izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami).

Danes je CIRIUS Vipava strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki
usposablja in izobraţuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, in sicer osebe z
motnjami v duševnem razvoju. V svoji skoraj 50-letni zgodovini je ustanova doţivela različne
spremembe in izboljšave, ki so pomembno vplivale na oblikovanje ţivljenja in dela otrok in
delavcev CIRIUS-a. Leta 1989 so tako adaptirali obstoječo stavbo in zgradili prizidek, leta
2000 so zgradili terapevtski bazen, nadalje so prenovili še otroško igrišče, ki je tako postalo
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bolj prilagojeno posebnostim njihovih varovancev. V prostorih CIRIUS-a Vipava deluje tudi
24-urni program institucionalnega varstva odraslih, za starejše mladostnike, ki so ţe končali s
šolanjem in usposabljanjem, pa so leta 2005 odprli bivalno skupnost, katere prostori se
nahajajo izven prostora CIRIUS-a Vipava (prav tam).
V CIRIUS-u Vipava se zaposleni posluţujejo timskega načina dela, pri katerem se
medsebojno povezujejo in sodelujejo strokovni delavci z vseh področij, na katerih je
obravnavan posamezen otrok. Tim strokovnjakov spremlja posameznega otroka in njegov
razvoj od začetka do zaključka izobraţevanja in usposabljanja. Za vsakega otroka pripravijo
individualiziran program, in sicer na vseh tistih področjih, kjer otrok potrebuje pomoč.
Individualna obravnava vsakega otroka posebej pripomore k laţjemu doseganju ciljev na
tistih področjih vzgoje, izobraţevanja in usposabljanja, kjer se otrok ne znajde oziroma ima
teţave (prav tam).

V CIRIUS-u Vipava si prizadevajo, da bi otrokom nudili celostno osebnostno rast in
napredovanje, pri čemer je še posebej pomembno, da pri posameznem otroku poudarjajo tista
področja, na katerih je le-ta bolj uspešen. Otroke spodbujajo, da se izraţajo na način, ki je
zanje najbolj ustrezen oziroma mogoč ter da razvijajo svoje sposobnosti na njim primeren
način. Pomembno je, da otroci (in mladostniki) pri razvijanju svojih sposobnosti doţivljajo
občutek osebne potrditve, uspeha in zadovoljstva, saj jim to da motivacijo za nadaljnje delo
(prav tam).
Temeljno poslanstvo CIRIUS-a Vipava je vzgojno-izobraţevalno, rehabilitacijsko in socialno
delovanje za otroke in mladostnike z več primanjkljaji na področju duševnih, gibalnih in
senzoričnih primanjkljajev (prav tam).
V šolskem letu 2012-2013 je v CIRIUS Vipava vpisanih 105 otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami. Kot lahko razberemo iz spodnje preglednice, so trije otroci vključeni v
razvojni oddelek vrtca (vsi trije se dnevno vozijo domov), 83 otrok obiskuje enega izmed
vzgojno-izobraţevalnih programov, 19 oseb pa je vključenih v institucionalno varstvo
odraslih. Manj kot polovica šolskih otrok (36 učencev) je vključenih v t. im. dnevni program
in se dnevno vozijo domov, 47 učencev pa je vključenih v t. im. celodnevni program - tudi po
pouku in terapijah ostajajo v Centru (v domu), kjer so vključeni v vzgojni institucionalni
program (glej Prilogo C).
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Preglednica 1: Število otrok in mladostnikov (učencev) s posebnimi potrebami, ki so v
šolskem letu 2012-2013 vpisani v CIRIUS Vipava.
število vseh učencev

105

število otrok, vključenih v razvojni oddelek vrtca

3

število učencev, ki so vključeni v vzgojno-izobraţevalne programe

83

-

število učencev, ki se dnevno vozijo domov

36

-

število učencev, ki bivajo v CIRIUS-u Vipava

47

število oseb, vključenih v institucionalno varstvo odraslih

19

Vir: Priloga C.
V ustanovo so vključeni otroci in mladostniki iz vse Slovenije, saj zaradi posebnosti teh otrok
zanje ne velja strogo določen šolski okoliš. Otroci s posebnimi potrebami so v CIRIUS
Vipava usmerjeni na podlagi odločbe Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
pristojnega Zavoda za šolstvo (CIRIUS Vipava b. l.).
Kot je bilo ţe povedano, je CIRIUS Vipava vzgojno-izobraţevalna ustanova za učence s
posebnimi potrebami. Poleg različnih vzgojno-izobraţevalnih programov izvajajo tudi celotno
rehabilitacijsko

dejavnost

(terapevtski

programi,

zdravstveno-negovalne

dejavnosti),

institucionalno varstvo odraslih ter številne druge dejavnosti (prav tam). Vse njihove
programe in dejavnosti bomo predstavili v naslednjih podpoglavjih.

3.1.1. VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI
Vzgojno-izobraţevalno delo v CIRIUS-u Vipava je prepleteno z načinom ţivljenja,
preţivljanjem prostega časa, navezovanjem stikov in oblikovanjem odnosov med vrstniki ter
spodbujanjem občutka pripadnosti vzgojno-izobraţevalni skupini. Zaposleni v CIRIUS-u si
skozi

različne

dejavnosti

prizadevajo

otrokom

omogočiti

raznorazne

izkušnje

z

emocionalnega, socialnega, kognitivnega in drugih področij, ki otrokom pomagajo pri
razvijanju njihove osebnosti (CIRIUS Vipava, b. l.).
V CIRIUS-u Vipava deluje razvojni oddelek vrtca, v katerega so vključeni predšolski otroci
z izrazitimi razvojnimi primanjkljaji (v letošnjem šolskem letu so to trije otroci), ki se iz
bliţnjih naselij (občin Vipava in Ajdovščina) dnevno vozijo v Center. Prilagojen program za
predšolske otroke s posebnimi potrebami je oblikovan tako, da se čim bolj pribliţa
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individualnim sposobnostim in potrebam otrok. Otroci so deleţni posebne strokovne
obravnave z individualiziranimi načini in metodami dela, saj to pripomore k njihovemu
vsestranskemu razvoju (kognitivno, socialno, emocionalno, gibalno področje…). Otrokom
nudijo učenje, varstvo, vzgojo, terapije ter dnevno prilagojen ritem dela (prav tam).
Za učence od prvega do petega razreda osnovne šole, ki so vključeni v prilagojeni program
z niţjim izobrazbenim standardom v CIRIUS-u izvajajo »celodnevno integrirano
obravnavo«, ki otroke zaposluje skozi cel dan – izobraţevalne in vzgojne vsebine se
prepletajo s terapevtskimi in zdravstvenimi dejavnostmi ter z usmerjenim preţivljanjem
prostega časa, kar otroku s posebnimi potrebami omogoča optimalen razvoj. V višjih razredih
prilagojenega programa z niţjim izobrazbenim standardom je bolj prisotna delitev
izobraţevalnih in vzgojnih programov. V letošnjem šolskem letu obiskuje prilagojeni
programom z niţjim izobrazbenim standardom 15 učencev (prav tam).
Otroci in mladostniki, ki potrebujejo še bolj prilagojene vsebine, oblike in metode dela,
obiskujejo posebni program vzgoje in izobraţevanja. Bolj kot na izobraţevalnih vsebinah je
poudarek na praktičnih izkušnjah, ki med drugim otrokom koristijo tudi pri opravljanju raznih
dnevnih aktivnosti. Ti varovanci se usposabljajo na področju razvijanja samostojnosti, splošne
poučenosti, delovne vzgoje, gibanja in športne vzgoje, likovne in glasbene vzgoje ter izbirnih
vsebin. V šolskem letu 2012/2013 je v deset oddelkov posebnega programa vključenih 68
varovancev (prav tam).
Poleg prilagojenega in posebnega osnovnošolskega programa izvajajo v CIRIUS-u Vipava
tudi celodnevni osnovnošolski vzgojni program, ki otroke s kombiniranimi motnjami
usposablja za delo in ţivljenje. Vzgojna skupina je socialna, varstvena in organizacijska
enota, v kateri gojenci lahko zadovoljijo svoje čustvene, socialne, razvojne in ţivljenjske
potrebe. V vzgojni program so vključeni tisti učenci, ki čez teden (nekateri pa še dlje) ostajajo
v Centru – takih učencev je 47 (prav tam).
Kot lahko razberemo iz zgornjih opisov posameznih programov vzgoje in izobraţevanja,
največ otrok obiskuje posebni program. V CIRIUS Vipava so torej vključeni otroci in
mladostniki s kombinacijo več primanjkljajev oziroma več motenj, ki potrebujejo predvsem
usposabljanje za čim bolj samostojno ţivljenje.
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3.1.2. TERAPEVTSKE IN ZDRAVSTVENO - NEGOVALNE DEJAVNOSTI
Otroci in mladostniki, ki so vključeni v CIRIUS Vipava, imajo kombinirane motnje na
gibalnem, emocionalnem, socialnem, vedenjskem, kognitivnem področju, na področju vida in
sluha, govora in komunikacije ter na nevrološkem področju. V CIRIUS-u zato izvajajo
različne terapevtske in zdravstveno - negovalne programe (CIRIUS Vipava, b. l.).
Fizioterapija upošteva individualne potrebe otroka s posebnimi potrebami in temelji na
celostnem pristopu (upoštevanje otrokovega kognitivnega, emocionalnega, socialnega in
gibalnega razvoja). S celostno obravnavo vodijo in usmerjajo otrokov čutno-gibalni razvoj k
najvišji stopnji samostojnosti v gibanju. Cilj fizioterapije je spodbujati spontano gibanje
otroka (s posebnimi potrebami) ter ga motivirati pri izvajanju določenih aktivnosti, pri katerih
je potrebna večja mera vztrajnosti, vzdrţljivosti, moči, spretnosti in koordinacije.
Fizioterapevti učijo strokovno osebje in tudi starše pravilnega rokovanja z otroki in jim
svetujejo glede nabave in uporabe ortopedskih pripomočkov (prav tam).
V delovni terapiji si prizadevajo za razvoj otrokovega praktičnega mišljenja in ravnanja, pri
tem pa upoštevajo njegove individualne sposobnosti. Cilj delovne terapije je, da bi otrok
znanja iz terapevtske obravnave prenesel v vsakdanje ţivljenje, zato mu pomagajo razvijati
samostojnost in čim manjšo odvisnost od pomoči drugih. Otroke učijo oblačenja in slačenja,
nege in higiene, zunanje urejenosti, prehranjevanja in hranjenja, uporabe osebnih in
medicinsko-tehničnih pripomočkov, dela z računalnikom, obvladovanja oţjega in širšega
okolja, prepoznavanja nevarnosti (prav tam)…
Logopedija skuša odpraviti govorno-jezikovne motnje in vsakemu otroku omogočiti, da v
skladu s svojimi sposobnostmi in potrebami optimalno razvije govorno-jezikovne
sposobnosti, s katerimi lahko bolj učinkovito vzpostavlja, oblikuje in vzdrţuje medosebne
odnose, se laţje vključuje v okolje in izobraţevanje ter razvija svojo osebnost in
samostojnost. Pri otrocih in mladostnikih, ki imajo zelo moten govor oziroma jezik, le-tega
razvijajo s posebnimi tehnikami in sistemi podporne in nadomestne komunikacije (slikovno
komunikacijski simboli, razni komunikacijski pripomočki) (prav tam).
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Poleg treh glavnih rehabilitacijskih programov (fizioterapija, delovna terapija in logopedija),
v katere so vključeni vsi varovanci ustanove, izvajajo v Centru še nekatere druge terapije, ki
jih opisujemo v nadaljevanju.
Posebna oblika dela, ki dopolnjuje celostno vzgojno-izobraţevalno obravnavo otrok v
CIRIUS-u Vipava, je pomoč z glasbo. To je oblika dela z uporabo glasbenega medija, in sicer
ne glede na glasbene sposobnosti in predznanje otrok (seveda pa so upoštevane individualne
sposobnosti in potrebe otrok). Otroci z aktivnim glasbenim sodelovanjem, včasih tudi s
plesom, likovnim ustvarjanjem in dramo, razvijajo razne spretnosti in veščine ter pridobivajo
mnoge izkušnje. Ker glasba posega na mnoga področja človekovega delovanja (telesno,
čustveno, razumsko, duhovno… ), je individualno delo otroka z glasbo pomembno za njegov
integriran razvoj (CIRIUS Vipava, b. l.).

V CIRIUS-u Vipava izvajajo tudi plesno-gibalno terapijo. Le-ta otrokom pomaga pri
razvijanju gibalne, socialne, kognitivne, emocionalne in komunikacijske integracije. Otroci v
plesnih skupinah (v eni skupini so otroci, ki samostojno hodijo, v drugi pa otroci na
invalidskih vozičkih) spoznavajo nov svet doţivljanja in izraţanja, saj se s plesnim gibanjem
igrajo ter s svojimi soplesalci, ki jim pomagajo pri gibanju, raziskujejo različne kombinacije
in kakovost gibanja oziroma plesa (prav tam).
Hipoterapija je fizioterapevtska dejavnost, ki se odvija s pomočjo konja in ima pozitiven
vpliv na otrokovo psihično, socialno in gibalno delovanje. S tem ko se otrok prilagaja gibanju
konja, se normalizira mišična napetost, povečuje se občutek za ravnoteţje, pa tudi gibljivost.
Kontakt s konjem in jahanje daje otrokom občutek samostojnosti, krepi pozitivno
samopodobo in dviguje samozavest (prav tam).
Pri plavanju (po konceptu Halliwick) se otroci učijo postati v vodi čim bolj sproščeni in
samostojni, obenem pa lahko v večji meri izkoristijo svoje gibalne sposobnosti. Program
zajema deset točk, po katerih se otroci učijo plavanja in samostojnega premikanja v vodi.
Pozitivni terapevtski in rekreativni učinki koncepta plavanja, ki se ga posluţujejo v CIRIUS-u
Vipava, so zelo pomembni za celostno rehabilitacijo otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami (prav tam).
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V CIRIUS-u Vipava otrokom omogočajo, da se aktivno vključujejo v igro in jo tudi vodijo.
Igralne urice obiskujejo predšolski otroci, otroci prvih treh razredov ter otroci iz vzgojne
skupine, ki spoznavajo različne jezikovne in govorne igre, glasbeno in likovno doţivljanje in
izraţanje, socialne igre, gibalne in rajalne igre… Otroci s posebnimi potrebami se zelo vţivijo
v same igre, zato je pridobivanje izkušenj aktivnosti in gibanja, zavedanje lastnega telesa v
prostoru, razumevanje pravil in poteka igre ter prilagajanje skupini laţje (prav tam).
Najpomembneje pa je, da se otroci pri igri sprostijo in zabavajo.
Zdravstveno-negovalni tim (v katerega so vključeni tudi zunanji zdravstveni sodelavci)
izvaja zdravstveno nego in varstvo otrok. Njihov cilj je ohranjanje oziroma izboljšanje
zdravja, preprečevanje bolezni ter negovanje bolnikov v procesu zdravljenja in rehabilitacije.
Varovalno-negovalna sluţba pa poleg zdravstvene nege pomaga tudi pri dejavnostih vzgoje
in izobraţevanja v skupini, razredu, bazenu in izletih. Obe dve sluţbi otroke spodbujata k čim
večji stopnji samooskrbe, saj le-ta pomembno vpliva na kakovost ţivljenja in samopodobo
(prav tam).

Glavni rehabilitacijski programi (fizioterapija, logopedija, delovna terapija) so za otroke
vsekakor koristni, saj jih individualno usposobijo za optimalno funkcioniranje. Vseeno pa se
nam zdi, da je usmeritev terapij v CIRIUS-u tudi na druga zgoraj našteta in opisana področja
izredno pomembna. Otroci, pa ne samo tisti s posebnimi potrebami, se pri glasbi, plesu,
plavanju (športu nasploh), igri, stiku z ţivalmi po mojih izkušnjah zelo sprostijo in so bolj
dojemljivi. Tako tudi strokovni delavci laţje vstopajo v svet posameznega otroka in ga pri
tem vzgajajo, izobraţujejo, usposabljajo za ţivljenje.

3.1.3. DRUGE DEJAVNOSTI
V CIRIUS-u Vipava si prizadevajo svojim varovancem ponuditi kar se da pestro paleto
dogodkov in dejavnosti. S tem ţelijo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami
omogočiti optimalen razvoj na različnih področjih njihovega ţivljenja in delovanja ter
zadovoljiti njihove individualne potrebe. Poleg različnih vzgojno-izobraţevalnih programov
in terapij jim tako nudijo še številne druge dejavnosti, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko
opisali.
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V šoli v naravi se učenci 5. razreda vključujejo v novo okolje, spoznavajo morsko in
obmorsko ţivljenje, plavajo, se sprehajajo in zabavajo. Skupno bivanje in spoznavanje sebe in
drugih v novem okolju je neprecenljiva izkušnja tako za otroke, kot tudi za strokovno osebje
(CIRIUS Vipava, b. l.).
Organizirana je tudi šola smučanja, ki je prilagojena individualnim sposobnostim otrok.
Smučanje je zelo pomembno predvsem za osebe z (laţjimi) motnjami gibanja, saj pomembno
vpliva na izboljšanje ravnoteţja, kontrole drţe, gibljivost, spretnost in vzdrţljivost. Obenem je
učenje smučanja priloţnost, da se otroci sprostijo, razvedrijo in druţijo z vrstniki (prav tam).
En teden v šolskem letu na slovenski obali poteka šola za ţivljenje. Čeprav so z njimi
spremljevalci (strokovni delavci), morajo mladostniki opravljati vsa gospodinjska dela.
Uspešno opravljena dela dajejo mladim s posebnimi potrebami občutek velikega zadovoljstva
in hkrati potrditev, da lahko marsikaj naredijo sami (prav tam).
Med poletnimi počitnicami CIRIUS Vipava organizira poletni tabor, na katerem za otroke in
mladostnike poleg strokovnih delavcev skrbijo tudi prostovoljci. Tabor je pomembna izkušnja
za vse udeleţene, saj se v »preprostem« načinu ţivljenja še bolj medsebojno poveţejo. Otroci
pa lahko na njem (laţje kot v šoli, kjer je prisotna večja tekmovalnost) razvijajo solidarnost,
samozaupanje, odgovornost, sočutje, pomoč, sodelovanje, občutek pripadnosti (prav tam)…
Otroci in mladostniki imajo moţnost udeleţevati se planinskih pohodov. Gibanje v naravi
jim izboljšuje telesno vzdrţljivost, obenem pa tudi spoznavajo kulturne, geografske in druge
značilnosti okolja, v katerem se nahajajo (prav tam).
Člani instrumentalne skupine in pevskega zbora ter spremljevalci vsako leto preţivijo nekaj
dni na intenzivnih pevskih vajah, kjer se lahko brez drugih obveznosti posvetijo le glasbi.
Učijo se novih pesmi in utrjujejo ţe osvojene, ob večerih pa se jim včasih pridruţijo glasbeni
gostje (prav tam).
Od leta 1989 Center sodeluje na Specialni olimpiadi. Gre za mednarodni športni program, ki
poteka skozi vse leto in je namenjen osebam z motnjami v duševnem razvoju. Tekmovanja
potekajo v raznih športih in na različnih stopnjah teţavnosti. Tekmovalci se glede na
sposobnosti razdelijo v manjše skupine, znotraj katerih se nato pomerijo med seboj – na ta
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način ima vsak tekmovalec priloţnost zmagati. V CIRIUS-u Vipava sodelujejo na
tekmovanjih iz atletike, plavanja, kolesarjenja, balinanja, namiznega tenisa, alpskega
smučanja, tekov na smučeh, krpljanja (prav tam)…

V okviru Specialne olimpiade je bil razvit program MATP (Motor Activities Training
Program), ki tudi osebam z najteţjimi motnjami omogoča treniranje in sodelovanje na
športnih tekmovanjih. Ti tekmovalci se lahko izkaţejo v različnih aktivnostih: gibljivost,
udarjanje, ročnost, brcanje, vodne aktivnosti ter voţnja z navadnimi ali električnimi vozički. S
pomočjo programa MATP – s prilagoditvijo vaj in opreme ter po potrebi s pomočjo trenerja,
lahko vsak udeleţenec doţivi uspeh (prav tam).
Za sprostitev in kakovostno preţivljanje prostega časa so v CIRIUS-u Vipava organizirane
tudi številne interesne dejavnosti, ki upoštevajo ţelje, interese in sposobnosti posameznih
otrok: bralna značka, literarno-novinarski kroţek, likovni, dramsko-recitacijski, pravljični,
fotografski kroţek, barvanje na svilo, oblikovanje gline, vrtnarski, dekoracijski, prometni
kroţek, rajalne igre, plezanje na umetni steni, planinarjenje in pohodništvo, šolsko športno
društvo, pevski zbor, instrumentalni ansambel (prav tam)…

Od leta 1995 v Centru izvajajo tudi prostovoljno socialno delo. Danes prostovoljno delo
opravljajo ne le dijaki, temveč tudi študentje, zaposleni in upokojenci (prav tam).

Pred leti sem tudi sama opravljala prostovoljno delo v CIRIUS-u Vipava. Obiskovala sem
neko dekle in pri tem dobila nepozabne izkušnje. Iz pogovorov z njo sem med drugim lahko
razbrala tudi, kako je navdušena, ker se v Centru ves čas nekaj dogaja. Tako lahko sklepamo,
da je za otroke, ki so v ţivljenju zaradi svoje omejenosti za marsikaj prikrajšani, pestro
dogajanje izrednega pomena. Moţnost udejstvovanja na tistih področjih, ki jih še posebej
zanimajo oziroma na tistih področjih, kjer se lahko izkaţejo, jim po našem mnenju vsaj
deloma daje prepotrebno pozitivno energijo in zvišuje samopodobo.

3.1.4. INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH
Od leta 1999 v CIRIUS-u Vipava izvajajo program institucionalnega varstva odraslih oseb
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 21. letu starosti, ki so v ustanovi zaključili
osnovnošolsko usposabljanje. Program je namenjen tako razvijanju individualnosti, kot tudi
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čim bolj kakovostnemu bivanju odraslih varovancev znotraj skupnosti in tudi znotraj samega
Centra. Varovancem skušajo vsaj delno nadomestiti funkcije, ki naj bi jih opravljale njihove
primarne druţine. Tako jim na primer nudijo vse oblike pomoči, ki jo posameznik potrebuje,
osnovno oskrbo, socialno oskrbo, zdravstveno varstvo ter druge posebne oblike varstva
(CIRIUS Vipava, b. l.).
Odrasli varovanci imajo drugačen dnevni urnik z določenimi delovnimi opravili in
zadolţitvami, osebnimi odgovornostmi, utrjevanjem ţe pridobljenega znanja… S pomočjo
zaposlenih se v lastnih bivalnih prostorih učijo odgovornega samostojnega ţivljenja ter
ţivljenja in odnosov z drugimi v skupini. Nekateri varovanci hodijo na delo v bliţnji
varstveno-delovni center, kjer glede na svoje individualne sposobnosti opravljajo različne
interesne zaposlitve ter zaposlitvene in ustvarjalne tehnike (prav tam).
Program institucionalnega varstva odraslih (v letošnjem šolskem letu je vanj vključenih 19
oseb) poteka v dveh oblikah:
1. kot 24-urno usposabljanje z namestitvijo v ustanovi oziroma
2. kot 16-urno usposabljanje z namestitvijo v ustanovi in dnevno 8-urno zaposlitvijo v
varstveno-delovnem centru (prav tam).
CIRIUS Vipava izvaja zgornja programa le začasno, saj nameravajo v prvi polovici leta 2013
odrasle varovance namestiti v bliţnji varstveno-delovni center (glej Prilogo C).

Sestavni del programa institucionalnega varstva odraslih je tudi bivalna skupnost, v katero
so vključeni odrasli, ki so ţe zaključili z usposabljanjem in izobraţevanjem. Prostori bivalne
skupnosti se nahajajo na samostojni lokaciji izven Centra, njeni uporabniki pa so zaposleni v
ţe omenjenem varstveno-delovnem centru (CIRIUS Vipava, b. l.).

3.1.5. SVETOVALNO DELO
Delo svetovalne sluţbe v CIRIUS-u Vipava opravljata socialna delavka in psihologinja, ki
nudita pomoč vsem, ki jo potrebujejo in skupaj z drugim strokovnim osebjem ustvarjata in
vzdrţujeta optimalne pogoje za razvoj otrok s posebnimi potrebami. Svetovalna sluţba se z
interdisciplinarnim in timskim delom z vsemi sluţbami, strokovnimi delavci in zunanjimi
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ustanovami, ki obravnavajo posameznega otroka, vključuje v reševanje raznih socialnih in
psiholoških vprašanj in problemov (CIRIUS Vipava, b. l.).
Svetovalna sluţba je tako staršem kot tudi drugim strokovnim institucijam (in posameznikom)
vir informacij o delu v CIRIUS-u. Svetovalni delavki zbirata in vodita strokovno
dokumentacijo, sodelujeta pri sprejemu in odpustu otroka, pomagata in svetujeta pri
uveljavljanju zakonsko določenih pravic, sodelujeta pri pripravi, spremljanju in izvajanju
individualiziranih programov, urejata in vodita tedenske prevoze otrok domov, obveščata
starše o počitnicah in o aktivnostih v Centru, psihologinja pa izvaja tudi redne psihološke
preglede otrok in mladostnikov (prav tam).

Ker so otroci v CIRIUS-u Vipava obravnavani celostno, dajeta svetovalni delavki poseben
poudarek na sodelovanje s starši in sorojenci teh otrok. Svetovalna sluţba pomaga staršem
prebroditi teţke trenutke in oblikovati cilje, ki jih bodo pri nadaljnjem razvoju otroka lahko
dosegli oziroma uresničili. Pomembna je tudi medsebojna izmenjava informacij, saj imajo
tako vsi boljši vpogled v realno stanje otroka (prav tam).
Menimo, da je v primerih, ko imajo starši otroka s posebnimi potrebami, še posebej
pomembno in potrebno, da tudi v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok, najdejo razumevanje,
podporo in pomoč, pa ne le svetovalnih delavk, temveč tudi drugih strokovnih delavcev in
ostalih zaposlenih. Starši teh otrok so posebna, ranljiva skupina, zato je prav, da se tudi njim
nameni določen čas in posebna obravnava. Mislimo, da se tega v CIRIUS-u Vipava dobro
zavedajo in zato sodelovanju s starši posvečajo veliko pozornosti.

3.2. ZNAČILNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI
POTREBAMI, KI SO VKLJUČENI V CIRIUS VIPAVA
Najpomembnejši dokument na področju vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami
je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) iz leta 2011.
Ta zakon ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojnoizobraţevalnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) ter določa
načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraţevanja (ZUOPP 2011).
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Po ZUOPP (2011) so kot otroci s posebnimi potrebami opredeljeni:
-

otroci z motnjami v duševnem razvoju;

-

slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije;

-

gluhi in naglušni otroci;

-

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;

-

gibalno ovirani otroci;

-

dolgotrajno bolni otroci;

-

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;

-

otroci z avtističnimi motnjami ter

-

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

V Sloveniji delujejo različni zavodi in ustanove za otroke s posebnimi potrebami, navadno pa
so usmerjeni oziroma specializirani le za eno področje primanjkljajev (na primer Zavod za
gluhe in naglušne Ljubljana, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana) – to pomeni, da
sprejemajo otroke in mladostnike z določeno vrsto primanjkljaja. Tak primer je tudi Center za
izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.
Od svoje ustanovitve dalje je CIRIUS Vipava sprejemal otroke z različnimi primanjkljaji,
prvotno pa le otroke s teţjimi gibalnimi primanjkljaji. Danes je CIRIUS Vipava ustanova, ki
sprejema le tiste otroke s posebnimi potrebami, za katere je Komisija za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami ugotovila in nato izdala odločbo, da je njihov primarni oziroma
prevladujoči primanjkljaj motnja v duševnem razvoju (glej Prilogo C).
Vsi otroci, vključeni v CIRIUS Vipava, so otroci z več motnjami. To pomeni, da imajo
hkrati več motenj, primanjkljajev oziroma ovir. Tista motnja, ki je najbolj izrazita, je
upoštevana kot primarna motnja (Kriteriji za opredelitev… b. l.).
Otroci v CIRIUS-u Vipava imajo, kot smo ţe povedali, kot primarno motnjo določeno
motnjo v duševnem razvoju, stopnja izraţenosti le-te pa je pri otrocih različna:
-

17 % otrok ima laţjo motnjo v duševnem razvoju;

-

25 % otrok ima zmerno motnjo v duševnem razvoju;

-

58 % otrok ima teţjo oziroma teţko motnjo v duševnem razvoju (glej Prilogo C).
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Iz spodnje preglednice je razvidno, katere primanjkljaje še (poleg prevladujoče motnje v
duševnem razvoju) imajo otroci v CIRIUS-u Vipava.
Preglednica 2: Drugi primanjkljaji (in deleţ otrok s temi primanjkljaji), ki so pri otrocih v
CIRIUS-u Vipava kombinirani z motnjami v duševnem razvoju.
laţja gibalna oviranost

25 % otrok

zmerna gibalna oviranost

10 % otrok

teţja in teţka gibalna oviranost (cerebralna paraliza)

65 % otrok

najteţja stopnja govorno-jezikovnih motenj

41 % otrok

epilepsija

29 % otrok

inkontinenca (uhajanje urina)

38 % otrok

gastrostoma (hranjenje preko cevke neposredno v ţelodec)

3 % otrok

Vir: Priloga C.
Če gremo na obisk v CIRIUS Vipava, bomo srečali zelo različne otroke. Nekateri se nam
bodo zaradi svojih primanjkljajev na prvi pogled morda zdeli med seboj precej podobni,
vendar so kombinacije primanjkljajev pri otrocih dejansko zelo različne. Posledično je
različno izraţena tudi »prizadetost« otrok. Tako lahko na primer nekateri izmed otrok, ki
imajo blaţje oblike primanjkljajev (oziroma kombinacij primanjkljajev), obiskujejo
prilagojeni program z niţjim izobrazbenim standardom, spet drugi (odvisno od kombinacije in
stopnje izraţenosti primanjkljajev) pa posebni program vzgoje in izobraţevanja. Od
kombinacije primanjkljajev je tudi odvisno, v kolikšni meri se otroci in mladostniki lahko
usposobijo za opravljanje določenih dnevnih opravil in nalog, koliko so sposobni poskrbeti
zase, kako komunicirajo z vrstniki...
Da si bomo laţje predstavljali, s čim se v ţivljenju spopadajo ti otroci in mladostniki, bomo v
naslednjih podpoglavjih predstavili glavne značilnosti skupin otrok s posebnimi potrebami, ki
so vključeni v CIRIUS Vipava

3.2.1. OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
V »Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami« (b. l.) so otroci z motnjami v duševnem razvoju opredeljeni kot osebe z
zniţano splošno ali specifično ravnjo inteligentnosti, niţjimi sposobnostmi na kognitivnem,
govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanjem veščin. Vse to se odraţa v
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neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. Otroci, ki imajo mejne intelektualne
sposobnosti lahko v primeru vključitve v program prilagojenega izvajanja z dodatno
strokovno pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja. Ţgur (2011) dodaja, da se otroci z
motnjami v duševnem razvoju počasneje učijo, rabijo številna ponazorila in konkretne
materiale ter hitro pozabljajo, imajo nizko koncentracijo ter pomanjkljive strategije učenja.
Glede na motnje v duševnem razvoju razlikujemo (Kriteriji za opredelitev… b. l.):
1. Otroke z laţjo motnjo v duševnem razvoju: otroci imajo zniţane sposobnosti za
učenje. Če so pogoji učenja prilagojeni, lahko doseţejo temeljna šolska znanja, vendar
s tem ni zagotovljena pridobitev minimalnih standardov znanja, določenih z
izobraţevalnimi programi. Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju se ob ustreznem
šolanju praviloma lahko usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno
socialno ţivljenje.
2. Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju: posamezne sposobnosti so različno
razvite. Tako lahko na primer pri šolskem učenju otrok osvoji osnove branja, pisanja
in računanja, na nekaterih drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko
doseţe več. Otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko sodeluje v enostavnem
razgovoru in razume navodila, lahko pa tudi uporablja nadomestno komunikacijo.
Sporočati zna svoje ţelje in potrebe, pri skrbi zase pa je sposoben opraviti preprosta
dela. Skozi vse ţivljenje potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči. Ti otroci se
navadno usposobijo za enostavna praktična dela, zelo redko pa so sposobni
neodvisnega socialnega ţivljenja.
3. Otroke s teţjo motnjo v duševnem razvoju: sposobni so le najbolj enostavnih
opravil, pa tudi pri komunikaciji razumejo in se odzivajo le na najbolj enostavna
sporočila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Ti otroci se znajo
orientirati v oţjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo. Teţja motnja v
duševnem razvoju je pogosto zdruţena s teţavami v gibanju ter drugimi motnjami in
boleznimi.
4. Otroke s teţko motnjo v duševnem razvoju: tak otrok je sposoben zgolj sodelovanja
pri posameznih aktivnostih. Komunikacija je zelo teţka, razumevanje in upoštevanje
navodil hudo omejeno. Potrebna je stalna nega, varstvo, pomoč in vodenje. Otrok s
teţko motnjo v duševnem razvoju je omejen v gibanju ter ima še dodatne teţke
motnje, bolezni in obolenja.
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V CIRIUS-u Vipava ima skoraj 60 % otrok teţjo ali teţko motnjo v duševnem razvoju (glej
Prilogo C). To pomeni, da skoraj dve tretjini otrok ves čas potrebuje varstvo in pomoč drugih
oseb, prilagojene prostore in pripomočke, zmoţni pa so le najbolj enostavne komunikacije.
Učitelji (večinoma defektologi in specialni pedagogi) in drugi strokovni delavci v Centru so
posebej usposobljeni za ravnanje s temi otroci in poznajo vse njihove posebnosti. Tako jim
lahko nudijo celovito oskrbo in omogočijo optimalen razvoj.
Potrebno se nam zdi tudi poudariti, da ti otroci ne bodo nikoli samostojni, temveč bodo vedno
v oskrbi bodisi svojih staršev bodisi ene izmed ustanov za odrasle osebe z motnjami v
duševnem razvoju.

3.2.2. GIBALNO OVIRANI OTROCI
Pri gibalno oviranih otrocih gre za prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega
aparata, centralnega ali perifernega ţivčevja. Gibalna oviranost se odraţa v obliki
funkcionalnih in gibalnih motenj. Gibalno ovirani otroci potrebujejo veliko prilagoditev
prostora in pripomočkov (Ţgur 2011).

Ločimo štiri stopnje gibalne oviranosti:
1. Laţje gibalno ovirani otroci: gre za motnje gibov, ki povzročajo laţjo funkcionalno
motenost. Otrok hodi samostojno tudi izven prostorov, lahko pa ima teţave pri teku in
daljši hoji po neravnem terenu. Pri vseh opravilih, razen tistih, ki zahtevajo dobro
ročno spretnost, je samostojen. Ni odvisen od pripomočkov, potrebuje pa manjše
prilagoditve – tako na primer pri šolskem delu potrebuje posebna pisala, prilagojeno
orodje, stol in mizo. Fizična pomoč ni potrebna.
2. Zmerno gibalno ovirani otroci: motnje gibov povzročajo zmerno funkcionalno
oviranost. Fina motorika rok je zmerno motena. Zmerno gibalno oviran otrok znotraj
prostorov in na krajše razdalje hodi samostojno, teţave pa ima na neravnem terenu ali
stopnicah – tu je počasnejši ter potrebuje nadzor ali oprijemanje. Pri gibanju uporablja
razne pripomočke (posebni čevlji, opornice, bergle, prilagojeno kolo ali voziček za
transport ali na ročni pogon) oziroma potrebuje pomoč in nadzor druge osebe. Tudi pri
izvajanju šolskega dela in pri zahtevnejših dnevnih opravilih potrebuje prilagoditve ali
pripomočke ter nadzor oziroma pomoč.
3. Teţje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo teţjo funkcionalno
oviranost. Fina motorika je motena, pri izvajanju večine šolskega dela pa je potrebna
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fizična pomoč. Teţje gibalno oviran otrok lahko na kratke razdalje hodi samostojno
(vendar pri tem navadno uporablja opornice ali hoduljo), večinoma pa za gibanje
potrebuje voziček na ročni pogon (zunaj prostorov tudi prilagojeno kolo ali pomoč
druge osebe). Dnevnih opravil ne zmore v celoti opraviti sam, zato potrebuje stalno
delno pomoč druge osebe.
4. Teţko gibalno ovirani otroci: imajo zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno
funkcionalno odvisnost. Ti otroci lahko samostojnost pri gibanju po prostoru doseţejo
s pomočjo elektromotornega vozička. Za sedenje potrebujejo prilagojene pripomočke,
pa tudi pri hranjenju so potrebne prilagoditve (sonda). Pri vseh dnevnih opravilih, torej
tudi pri šolskem delu potrebuje stalno pomoč (Kriteriji za opredelitev… b. l.).
Tako kot pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, je tudi pri gibalno oviranih otrocih,
vključenih v CIRIUS Vipava, najvišji odstotek (65 %) tistih, ki so teţje in teţko gibalno
ovirani (glej Prilogo C). Podobna vrednost deleţev otrok obeh imenovanih skupin ni
naključna, saj so najteţje oblike motenj v duševnem razvoju zdruţene z gibalno oviranostjo.

3.2.3. OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje sporazumevanja, sporočanja,
govornega izraţanja, usvajanja in razumevanja. Vzrok za to ni posledica izgube sluha, temveč
okvara govornih centrov v moţganih (Ţgur 2011).
Ti otroci imajo teţave pri razumevanju slišanega, prebranega, imajo nepravilno sintakso…
Motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju se kaţejo tudi na področju branja in pisanja
ter pri učenju v celoti - pri branju in pisanju je funkcionalno znanje lahko prizadeto v razponu
od zgolj blagega zaostajanja pa vse do funkcionalne nepismenosti. Za otroke z govornojezikovnimi motnjami je značilno neskladje med besednimi in nebesednimi sposobnostmi.
Potrebne so prilagojene tehnike in metode poučevanja ter prilagoditve učnega gradiva
(Kriteriji za opredelitev… b. l.; Ţgur 2011).
Razlikujemo štiri stopnje govorno-jezikovnih motenj - od blagega zaostajanja do nerazvitosti
(Kriteriji za opredelitev… b. l.):
1. Otroci z laţjimi govorno-jezikovnimi motnjami: njihovo sporazumevanje odstopa
od povprečja enako starih otrok, in sicer na področju ali izgovorjave ali strukture ali
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semantike (pomenoslovja). Ti otroci so sposobni uporabljati zahtevno nadomestno in
dopolnilno komunikacijo – tako se lahko uspešno sporazumevajo ter pridobivajo
znanje. Z ustreznimi prilagoditvami so sposobni pisne komunikacije.
2. Otroci

z

zmernimi

govorno-jezikovnimi

motnjami

ne zmorejo

uspešno

komunicirati z okolico. Zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju se kaţe pri
izgovorjavi, sintaksi, morfologiji, semantiki… Otroci uporabljajo nadomestno in
dopolnilno komunikacijo, pisno komuniciranje pa je omejeno.
3. Otroci s teţjimi govorno-jezikovnimi motnjami: sporazumevanje je vezano le na
osebe iz oţje okolice – z njimi se sporazumeva s pomočjo enostavne nadomestne in
dopolnilne komunikacije. Ti otroci potrebujejo stalno vodenje in različne stopnje
pomoči.
4. Otroci s teţkimi govorno-jezikovnimi motnjami se le odzivajo na določene
situacije. Za sporazumevanje preteţno uporabljajo govorico telesa in konkretne
predmete. Nadomestno in dopolnilno komunikacijo uporabljajo za zadovoljevanje
najosnovnejših potreb.
V CIRIUS-u Vipava ima 41 % otrok teţke govorno-jezikovne motnje (glej Prilogo C). Pri
sporazumevanju uporabljajo posebne komunikatorje – računalnik s sličicami, vsaka izmed
njih pa ima svoj pomen. Gre za neke vrste znakovni jezik, s pomočjo katerega otroci
sporočajo svoje potrebe, ţelje ali pa samo malce »poklepetajo« med seboj.

3.2.4. DRUGI PRIMANJKLJAJI, MOTNJE, BOLEZNI
Otroci v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava imajo v kombinaciji
s primarno motnjo v duševnem razvoju poleg govorno-jezikovnih motenj in gibalne
oviranosti lahko še druge primanjkljaje, motnje, bolezni ali obolenja. Najpogostejša je
cerebralna paraliza (več kot 60 % otrok), veliko otrok pa ima zaradi motnje v duševnem
razvoju tudi čustvene in vedenjske teţave. Nekateri otroci imajo v povezavi s cerebralno
paralizo tudi vidne, slušne in senzorične primanjkljaje ter epilepsijo in inkontinenco (glej
Prilogo C).

3.2.4.1. Cerebralna paraliza
Cerebralna paraliza ni bolezen (v medicinskem pomenu), temveč izraz za skupino trajnih
okvar moţganov. Del moţganov, običajno tisti, ki nadzoruje mišice in določene gibe telesa,
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se ni normalno razvil oziroma ne dela pravilno, zato je onemogočen popoln nadzor nad
gibanjem (Ţgur 2011).
Do nepravilnosti in s tem do cerebralne paralize lahko pri otroku pride ţe pred rojstvom – v
primerih, ko se razvije zaradi okuţbe, zastrupitve, genetskih nepravilnosti oziroma nekaterih
drugih posebnosti v nosečnosti. Do cerebralne paralize otroka lahko pride tudi pri
dolgotrajnem teţkem porodu, ko otrok nima dovolj kisika, zaradi česar nastopi trajna
poškodba moţganov. Pogosta je pri nedonošenčkih, kjer je lahko posledica teţav z dihanjem,
krvavitev v moţganih idr. Cerebralna paraliza se lahko razvije tudi kasneje v zgodnjem
otroštvu – kot huda okuţba moţganskega tkiva, meningitis, huda poškodba glave… Odrasle
osebe dobijo cerebralno paralizo zelo poredko - ob hujših padcih, udarcih, prometnih
nesrečah… (Mariborsko društvo za cerebralno paralizo b. l.).
Cerebralna paraliza »pomeša« sporočila med moţgani in mišicami. Glede na to, katero
sporočilo je prizadeto, poznamo tri tipe cerebralne paralize:
1. Spastična cerebralna paraliza: osebe s to vrsto cerebralne paralize zelo teţko
kontrolirajo svoje mišice in izgledajo otrdeli (»spastičen« pomeni krčevit, trd) –
njihove mišice so napete in šibke, roke, noge in glavo pogosto drţijo na nek določen,
vedno enak način. Do spastične cerebralne paralize navadno pride takrat, ko ţivčne
celice v moţganski skorji ne delujejo pravilno.
2. Atetoidna cerebralna paraliza: napetost mišic se spreminja iz ohlapnosti v napetost.
Značilni so številni nehoteni gibi (zlasti dlani in stopal), ki se jih ne da nadzorovati.
Govor ljudi s to vrsto cerebralne paralize je teţko razumljiv, saj teţko nadzorujejo svoj
jezik, dihanje in glasilke. Atetoidno cerebralno paralizo povzroča nepravilno
delovanje srednjega dela moţganov.
3. Ataksična cerebralna paraliza je posledica nepravilnega delovanja malih moţganov.
Osebe s to vrsto cerebralne paralize teţko lovijo ravnoteţje (tisti, ki hodijo, so zelo
nestabilni), tresejo z glavo in imajo sunkovit govor (Mariborsko društvo za cerebralno
paralizo b. l.).
Mnogi ljudje s cerebralno paralizo imajo kombinacijo dveh ali več zgoraj opisanih tipov,
vendar se zapletenost cerebralne paralize in njenih učinkov pri posameznih osebah razlikuje,
zato je včasih teţko opredeliti, kateri tip cerebralne paralize ima otrok (prav tam).
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Cerebralno paralizo, ki je predvsem motnja motoričnega sistema, pogosto spremljajo še drugi
problemi, in sicer na emocionalnem, kognitivnem in socialnem področju otrokovega
funkcioniranja. Tako imajo otroci s cerebralno paralizo lahko tudi učne teţave, motnje sluha,
govora in vida, epilepsijo, hiperaktivnost, slabšo pozornost, lahko zaostajajo v intelektualnem
razvoju... Pri nekaterih otrocih s cerebralno paralizo se lahko pojavijo tudi druge teţave:
nagnjenost k trmi, zaprtju, ozeblinam, teţavam pri kontroliranju telesne temperature,
premajhna teţa, vedenjske teţave (zaradi frustracij) in teţave v spanju. Primanjkljaji na več
področjih hkrati navadno določajo otrokovo šolsko uspešnost (Mariborsko društvo za
cerebralno paralizo b. l.; Ţgur 2011).
Cerebralna paraliza je mirujoča in ne-progresivna motnja moţganov, kar pomeni, da se
motnja oziroma okvara moţganov ne povečuje ter se tudi ne širi na druge predele moţganov
(Ţgur 2011).

3.2.4.2. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
Čustvene in vedenjske teţave otrok z motnjami v duševnem razvoju se kaţejo na različne
načine in so različno izrazite. Značilno je disocialno vedenje, ki je intenzivno, ponavljajoče in
trajno, kaţe pa se z neuspešno socialno integracijo in simptomi, kot na primer agresivnim
oziroma avtoagresivnim vedenjem, uničevanjem tuje lastnine, čustvenimi motnjami, lahko
tudi z uţivanjem drog in alkohola ter pobegi od doma. Na vseh stopnjah vzgoje in
izobraţevanja je potrebna strokovna pomoč pri vzgojnih, socialnih, integrativnih,
preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programih (Ţgur 2011).
Zgornji opisi posameznih motenj in primanjkljajev (motnje v duševnem razvoju, govornojezikovne motnje, gibalna oviranost, cerebralna paraliza, čustvene in vedenjske motnje, drugi
primanjkljaji…) nazorno kaţejo, da je za otroka ţe vsaka motnja zase dovolj huda, teţka, zato
si še toliko teţje predstavljamo, kako bi bilo imeti več motenj hkrati…
Včasih je otrok s posebnimi potrebami, ki ima kombinacijo več motenj (primanjkljajev),
preteţko breme za starše, zato je zanje moţnost, da svojega otroka vključijo v ustanovo, kot je
CIRIUS Vipava, še kako dobrodošla. V takih ustanovah je otrok deleţen strokovne in
individualne obravnave, nudijo mu številne terapije, prilagoditve, spodbudno okolje… Delo z
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otroki je po našem mnenju nekoliko laţje tudi zato, ker se strokovni delavci trudijo biti
profesionalni in v svoje delo ne vpletajo preveč čustev.
Seveda pa so tudi taki starši, ki ţelijo imeti svojega otroka (s posebnimi potrebami) doma in
sami skrbeti zanj, vendar se je v tem primeru treba zavedati, da takih otrok (ki imajo v
prejšnjih podpoglavjih opisane motnje in primanjkljaje) ne moremo nikoli pustiti samih, da
potrebujejo pomoč, posebno oskrbo, številne terapije, zdravljenja in podobno. Vse to zahteva
ogromno časa in ţrtvovanja tako staršev, kot tudi drugih druţinskih članov. Potrebno pa je
tudi razmisliti, ali se bo otrok s posebnimi potrebami v domačem okolju res optimalno razvil.
Naše mnenje je, da je otroka s hujšimi oblikami motenj in primanjkljajev najbolje vključiti v
za to primerne ustanove (čeprav je to lahko v začetku tako za starše, kot tudi za otroka teţko),
kjer mu s strokovnimi prijemi in individualno obravnavo omogočijo optimalen razvoj.

3.3. SODELOVANJE S STARŠI V CIRIUS-U VIPAVA
V teoretičnem delu diplomskega dela smo ţe veliko napisali o sodelovanju med šolo in starši.
Menimo, da je ozaveščenost staršev, pa tudi učiteljev o pomembnosti tovrstnega sodelovanja
(predvsem za otroka samega) vse večja. Starši v odnosu do šole niso več zgolj pasivni
opazovalci šolskega dogajanja, temveč postajajo bolj aktivni in pripravljeni sodelovati, saj jim
je v interesu, da bi po svojih močeh pripomogli k razvoju, napredku in dobrobiti njihovega
otroka.
Pripravljenost obeh strani (staršev in šole) za medsebojno sodelovanje zagotovo pripomore k
boljšemu, bolj učinkovitemu vzgojno-izobraţevalnemu delu šole. Lahko si predstavljamo,
kako zelo je sodelovanje šole s starši pomembno šele v ustanovah, ki skrbijo za otroke s
posebnimi potrebami. Nekateri izmed teh otrok ne zmorejo opravljati določenih funkcij in del,
ki se zdravim zdijo samoumevne. Morda bodo vse ţivljenje ob sebi potrebovali nekoga, ki jim
bo stal ob strani in jim pomagal, ko bo potrebno. Kdo drug bi opravljal to delo laţje in z večjo
ljubeznijo, kot (naj bi ga) prav otrokovi starši? Kdo drug pozna otroka bolje, kot njegovi
starši? Prav zato je, po našem mnenju, v primerih, ko gre za vzgojo in izobraţevanje (pa tudi
usposabljanje) otrok s posebnimi potrebami, še toliko bolj pomembno, da so starši vključeni v
delo in ţivljenje šole, ki jo obiskuje njihov otrok.
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V Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava se zavedajo, da so starši
zelo pomemben povezovalni element med otroki in strokovnimi delavci, ki skrbijo zanje. Prav
zato dajejo velik poudarek na vzpostavljanje, vzdrţevanje in ohranjanje dobrih medsebojnih
odnosov s starši, na vključevanje staršev v delo in ţivljenje ustanove ter nasploh na različne
oblike medsebojnega sodelovanja (CIRIUS Vipava, b. l.).
Sodelovanje CIRIUS-a Vipava s starši oziroma druţino varovancev poteka skozi vse leto, in
sicer zaradi medsebojnega dogovarjanja pri doseganju zastavljenih ciljev ter zaradi urejanja
tekočih zadev, reševanja teţav in konfliktnih situacij. Stiki s starši se najpogosteje odvijajo v
obliki osebnih srečanj (s tistimi starši, ki pridejo po otroke), telefonskih pogovorov ali
skupnih sestankov. Zaradi stalnega sodelovanja med starši in Centrom se skrb za vodenje,
izobraţevanje in vzgojo otrok lahko prepleta s skrbjo za večjo samostojnost otroka (Letni
delovni načrt 2012).
V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili nekatere oblike sodelovanja med šolo in starši, ki
se jih najpogosteje posluţujejo v CIRIUS-u Vipava in so se izkazale kot ustrezne ter so bile
dobro sprejete tudi s strani staršev.

3.3.1. FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA
V CIRIUS-u Vipava imajo načrtovane in organizirane različne formalne oblike (predvideva
oziroma predpisuje jih tudi šolska zakonodaja) sodelovanja s starši njihovih varovancev.
Predstavniki staršev vsakega posameznega oddelka so vključeni oziroma sestavljajo svet
staršev, katerega temeljno poslanstvo je uresničevanje interesov in ţelja staršev v šoli in v
drugih dejavnostih.
Dvakrat letno (na začetku in koncu šolskega leta) Center organizira zbor staršev, na katerem
se starši seznanijo z letnim delovnim načrtom in celoletnim dogajanjem v ustanovi. Po
končanem zboru imajo starši priloţnost za pogovor s strokovnimi delavci na različnih
področjih (terapije, nega, svetovalna sluţba…).
Ker varovanci CIRIUS-a Vipava prihajajo tudi iz bolj oddaljenih krajev Slovenije, si v Centru
prizadevajo, da bi v enem dnevu oziroma popoldnevu organizirali več dogodkov oziroma
oblik sodelovanja s starši in jim tako prihranili večkratno pot in čas. Hkrati z zborom staršev
tako velikokrat izvedejo tudi strokovno predavanje za starše (tematika je največkrat
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povezana z aktualnimi dogodki, problemi) ter uvodni oziroma zaključni roditeljski sestanek.
Med šolskim letom je še več drugih roditeljskih sestankov (oddelčni roditeljski sestanki,
roditeljski sestanek ob zaključku osnovnošolskega izobraţevanja…), na vseh pa je moţen
individualen razgovor s posameznimi strokovnimi delavci. Roditeljski sestanki nimajo vedno
formalne oblike, saj včasih potekajo v obliki delavnic, srečanj v naravi…
Pogosta oblika sodelovanja med Centrom in starši so pogovorne ure – po predhodnem
telefonskem dogovoru se izvajajo tedensko, v za to določenem terminu. Pogovorne ure so
priloţnost, da se starši s strokovnimi delavci pogovorijo o uspehu in napredku njihovega
otroka (CIRIUS Vipava, b. l.; Letni delovni načrt 2012).
Starši so o vseh oblikah sodelovanja najpogosteje obveščeni pisno (redkeje po telefonu).
Sprotna pisna sporočila Centra staršem se nanašajo na najrazličnejše stvari – staršem
pošiljajo na primer obvestilo o pričetku novega šolskega leta (vključenost otrok v oddelke,
seznam šolskih potrebščin in potrebne garderobe), obvestilo o sprejemu novincev, o prevozih
otrok, obvestila o izletih, ekskurzijah in morebitnih prispevkih, obvestilo o soglasju staršev za
objavo fotografij, obvestila o raznih specialističnih pregledih, cepljenju, zdravstvenih
posebnostih, ortopedskih pripomočkih, obvestila o plačevanju prehrane, obvestila v zvezi z
aktualno problematiko, vabila na roditeljske in druge sestanke ter razne prireditve, obvestila o
napredku učencev (Letni delovni načrt 2012)…
Obenem CIRIUS Vipava starše informira o delovanju ustanove in dogajanju v njej tudi z
letno šolsko publikacijo »Vodnik za starše in učence«, z obvestili na oglasni deski, pa tudi z
obvestili na spletni strani ustanove. V nujnih primerih šola starše obvešča po telefonu (prav
tam).

3.3.2. NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA
Inovativni učitelji, drugi strokovni delavci in vodstvo šole lahko organizirajo najrazličnejše
neformalne oblike sodelovanja s starši. Take oblike so po naših izkušnjah zaţelene in
priljubljene tudi med starši, saj imajo le-ti radi bolj sproščeno ozračje. Ţal pa za tovrstne
oblike sodelovanja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev oziroma varčevanja šolskih ustanov
niso prav pogoste. Obenem pa (tako je naše mnenje) tudi ni dobro starše preveč
obremenjevati s številnimi, pogostimi srečanji - še posebno, če učenci (torej tudi starši)
prihajajo od daleč. Priloţnost za večji odziv staršev na neformalna srečanja oziroma oblike
sodelovanja vidimo v tem, da ustanova pridobi informacije, kakšna srečanja potrebujejo starši
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in to pri organizaciji teh srečanj tudi upošteva. Nenazadnje pa je starše morda smiselno tudi
spodbujati, da sami organizirajo ali vsaj sodelujejo pri organizaciji neformalnih srečanj s šolo.
Najpogostejša neformalna oblika sodelovanja

CIRIUS-a Vipava s starši varovancev so

kratka, nekaj minutna osebna srečanja strokovnih delavcev s starši ob (dnevnem, tedenskem)
prihodu oziroma odhodu otroka iz ustanove. To je priloţnost za izmenjavo informacij o
otroku in o dogajanju v oddelku. Starši pa lahko vsak dan pridobijo razne informacije od
strokovnih delavcev tudi po telefonu (Letni delovni načrt 2012).
CIRIUS Vipava občasno organizira odprte učne ure in terapevtske obravnave, tako da
lahko starši na določene dneve prisostvujejo delu v Centru in se vključijo v posamezne
aktivnosti.
Vsako leto je v okviru sodelovanja s starši predvideno tudi projektno delo, posamezni učitelji
pa lahko pripravijo dneve dejavnosti in nanje povabijo tudi starše.
Starši so povabljeni, da spremljajo svojega otroka na izletih in ekskurzijah (predvsem otroke
v prvem triletju osnovne šole), zaţeleno pa je tudi, da se udeleţijo prireditev in posebnih
dogodkov - na primer raznih obletnic, Specialne olimpiade, plesnih predstav (prav tam)…

3.3.3.

SODELOVANJE

PRI

PRIPRAVI

IN

OBLIKOVANJU

INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA
V CIRIUS-u Vipava delujejo razni strokovni operativni timi za pripravo individualiziranih
programov (v nadaljevanju IP) za otroke, ki so vključeni v Center (Letni delovni načrt 2012).
V skladu s 37. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) imenuje
ravnateljica Centra strokovno skupino za pripravo, spremljanje izvajanja in evalvacijo IP.
Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojnoizobraţevalnega programa. Strokovna skupina med šolskim letom prilagaja program glede na
napredek in razvoj otroka ter njegove posebnosti. Ob koncu šolskega leta pa preveri
ustreznost IP in pripravi predlog IP za prihodnje šolsko leto (Letni delovni načrt 2012).
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 36. člen) morajo biti v pripravo
in spremljanje IP vključeni tudi starši otroka. Tako imajo tudi v Centru za izobraţevanje,
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rehabilitacijo in usposabljanje Vipava starši njihovih varovancev moţnost sodelovati pri
pripravi IP za njihovega otroka.
Nosilec priprave IP za posameznega otroka je njegov učitelj. Pri otrocih novincih postopek
priprave IP poteka tako, da otrokov učitelj (in vsi drugi strokovni delavci, ki delajo z
otrokom) po enem mesecu spremljanja, opazovanja in dela z otrokom pripravi smernice za
otrokov IP. V oktobru se sestane strokovna skupina (navadno brez staršev otroka) – torej vsi,
ki delajo z otrokom in vsak poda smernice s svojega strokovnega področja. V strokovni
skupini nadalje uskladijo te smernice, pripravi se čistopis IP, nato pa se IP pošlje staršem
otroka, da ga lahko doma vnaprej pregledajo, pripravijo komentarje, svoja mnenja… Sledi
sestanek strokovne skupine, na kateri se staršem podrobno predstavi IP za njihovega otroka
(vsak cilj se obdela posebej). Tu imajo starši priloţnost povedati, če se s programom strinjajo,
lahko pa tudi dajejo svoje pripombe, ki jih nato v CIRIUS-u, če so smiselne, upoštevajo (glej
Prilogo B).

3.3.4. »NAŠ DNEVNIK«
CIRIUS Vipava je kot ustanova, ki sprejema otroke in mladostnike z motnjami v duševnem
razvoju, pomembna na nivoju celotne drţave. V CIRIUS Vipava so tako vključeni otroci s
posebnimi potrebami iz vseh delov Slovenije, ne le iz bliţnjih krajev. Ker so zaradi
oddaljenosti staršev varovancev običajne pogovorne ure teţko izvedljive, so v Centru ţe pred
18-imi leti (CIRIUS Vipava b. l.) uvedli nekoliko drugačno obliko komunikacije oziroma
sodelovanja s starši – »Naš dnevnik«.
Naš dnevnik je knjiţica, preko katere si učitelji »dopisujejo« s starši otrok v njihovem
oddelku. Učitelji (oziroma drugi strokovni delavci) sporočajo staršem, kaj se je čez teden
dogajalo v Centru, kaj so se otroci učili in kaj delali pri pouku, lahko pa tudi napišejo staršem
različna obvestila. Starši se na dnevniške zapise odzivajo zelo različno – nekateri (redke
izjeme) nanje skoraj nikoli ne odgovorijo, večina staršev pa je to obliko komunikacije lepo
sprejela in strokovnim delavcem, ki delajo z njihovim otrokom, vestno odpisuje, kaj se je
dogajalo v času, ko je bil otrok doma (glej Prilogo H).
Dnevniški zapisi so pomemben vir informacij za starše tistih otrok, ki prihajajo od daleč in
gredo domov le za konce tedna, pa tudi za starše tistih otrok, ki ne morejo govoriti. Tem
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staršem učitelji nekoliko obširneje opišejo tedensko dogajanje v Centru in oddelku, tako da so
starši seznanjeni z delom njihovega otroka in ga doma lahko o tem kaj vprašajo (otrok, ki ne
govori, pa jim potem na primer lahko odgovori s pomočjo komunikatorja).
Staršem otrok, ki so v dnevnem programu in se torej vsak dan vozijo domov, pa učitelji
največkrat kar ustno, osebno sporočijo vse sprotne zadeve in dogajanje. Tem staršem zapišejo
v dnevnik le obvestila ali pa naredijo kratek zapis, tako da lahko vodijo starši neke vrste
»evidenco« dogajanja oziroma da ne pozabijo pomembnih stvari (glej Prilogo H).
Z »Našim dnevnikom« so v CIRIUS-u Vipava povečali obveščenost staršev o strokovnem
delu z njihovim otrokom, povečali aktivno vlogo staršev, obenem pa tudi spodbudili
komunikacijo med starši in otroki (CIRIUS Vipava, b. l.).

3.3.5. SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
V CIRIUS-u Vipava je med letoma 2000 in 2008 delovala skupina za samopomoč. Gre za
obliko sodelovanja med starši in strokovnimi delavci, glavni namen skupine pa je pomoč
staršem pri vključevanju v ustanovo in sprejemanju situacije, v kateri so se znašli (CIRIUS
Vipava, b. l.).
V skupino za samopomoč je bilo vsako šolsko leto vključenih od 12 do 15 staršev, ki so se
pod vodstvom socialne delavke sestajali enkrat mesečno. V osmih letih, kolikor časa je
skupina za samopomoč delovala v okviru CIRIUS-a, so ti starši postali tako »samostojni«, da
niso več potrebovali vodstva socialne delavke. Vodenje skupine je prevzela ena izmed mam,
vključenih v to skupino, socialna delavka pa jim je v začetku samostojnega delovanja
nekoliko pomagala pri izboru tem in literature (glej Prilogo A).
Danes samostojna skupina za samopomoč je takoj lepo zaţivela in še povečala število članov.
Na srečanjih imajo starši priloţnost za medsebojni pogovor in poslušanje, izmenjavo izkušenj,
izraţanje svojih občutkov in nudenje opore drug drugemu. Namen skupine je, da si starši
podelijo svoje stiske in trpljenje ter se ga naučijo prerasti. S pomočjo skupine naj bi starši
laţje sprejeli situacijo, v kateri so se znašli ter se zavedli, da v tej prizadetosti niso sami,
ampak da ima še nekdo drug podoben ali celo še večji problem. Skupina za samopomoč
pomaga staršem uvideti otrokove teţave in postaviti realna pričakovanja tako do njihovega
otroka s posebnimi potrebami, do otrokovih sorojencev, pa tudi do njih (staršev) samih. Cilj je
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tudi, da pridejo starši do spoznanja, da je vredno ţiveti in da lahko ţivijo kvalitetno ţivljenje
(glej prilogo A).

3.3.6. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
Starši varovancev CIRIUS-a Vipava so vabljeni tudi k drugim, bolj ali manj formalnim ali
neformalnim oblikam sodelovanja. Priloţnost za intenzivnejše vključevanje staršev v delo
šole je tudi oblikovanje vzgojnega načrta šole. S sodelovanjem staršev pri oblikovanju
kulture šole se krepi povezanost med šolo in domom, več je dogovarjanja, pa tudi
prevzemanja skupnih odgovornosti (Letni delovni načrt 2012).
Na lastno pobudo in po predhodnem dogovoru se lahko starši srečajo in imajo razgovor tudi s
pediatrinjo in drugimi zunanjimi strokovnimi sodelavci (prav tam).

Glede na podatke in informacije, pridobljene iz predstavitvenih publikacij CIRIUS-a Vipava
in glede na vtis, ki smo ga ob obiskih in pogovorih vedno dobili v Centru, lahko rečemo, da si
v tej ustanovi zelo prizadevajo za dober odnos in sodelovanje s starši. Trudijo se, da bi tudi
predpisane, formalne oblike sodelovanja organizirali in izvedli čim bolj neformalno, saj se
zavedajo, da je sproščeno vzdušje velikokrat bolj produktivno. Takrat se tudi starši bolj
odprejo, bolj so pripravljeni sodelovati, vsi pa so bolj pripravljeni sprejemati in spoštovati
drug drugega in različne načine razmišljanja.
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4. EMPIRIČNI DEL
4.1. RAZISKOVALNI PROBLEM
4.1.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskovali, kako poteka sodelovanje med šolo in
starši v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (v nadaljevanju
CIRIUS oziroma Center).
Raziskovali smo, katerih oblik sodelovanja med šolo in starši oziroma domom se posluţujejo
v CIRIUS-u, da sta obe strani v tem dialogu enakovredni in da je izpolnjen najpomembnejši
cilj sodelovanja - dobrobit otroka.
Zanimalo nas je, kako na medsebojno sodelovanje gledajo zaposleni v CIRIUS-u in kako
starši otrok, ki so vključeni v to ustanovo. Ugotavljali smo, kakšno je mnenje obeh strani o
pomembnosti sodelovanja ter kje vidijo prednosti oziroma ovire pri medsebojnem
sodelovanju. Zanimalo nas je tudi, ali imajo strokovni delavci in starši dovolj spretnosti in
znanja za medsebojno sodelovanje.

4.1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V naši raziskavi smo raziskovalna vprašanja razdelili v štiri vsebinske sklope: sodelovanje
med CIRIUS-om in starši, pomembnost medsebojnega sodelovanja, prednosti in ovire pri
sodelovanju ter izobraţevanje za medsebojno sodelovanje.
1. Sodelovanje med CIRIUS-om in starši
-

Kako starši in strokovni delavci CIRIUS-a vidijo (doţivljajo) medsebojno
sodelovanje?

-

Katerih oblik sodelovanja s starši se posluţujejo v CIRIUS-u?

-

Katerih oblik sodelovanja se starši najpogosteje udeleţujejo?

-

Pri katerih oblikah sodelovanja se starši najbolj angaţirajo?

-

Kdaj in kako dajejo pobudo za sodelovanje starši?

-

Kakšen je osebni prispevek strokovnih delavcev in staršev pri medsebojnem
sodelovanju?

-

Kaj je najpogosteje tema pogovora med starši in strokovnimi delavci CIRIUS-a?
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-

Kako poteka komunikacija med strokovnimi delavci in starši, ko se pojavi nov
problem?

-

Kakšna je vloga šolske svetovalne sluţbe pri sodelovanju šole s starši?

-

Kako v CIRIUS-u usklajujejo doseganje izobraţevalnih ciljev s teţnjo po celostnem
razvoju učenca/otroka s posebnimi potrebami?

-

Na katerih področjih bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k
sodelovanju?

2. Pomembnost medsebojnega sodelovanja
-

Kakšno vlogo in pomen pripisujejo medsebojnemu sodelovanju zaposleni v CIRIUS-u
in starši otrok, vključenih v CIRIUS?

-

Kakšna so pričakovanja staršev in strokovnih delavcev v zvezi z medsebojnim
sodelovanjem?

3. Prednosti in ovire pri sodelovanju
-

Katere prednosti oziroma omejitve vidijo pri medsebojnem sodelovanju starši in
strokovni delavci v CIRIUS-u?

-

S katerimi starši strokovni delavci CIRIUS-a najteţje sodelujejo?

4. Izobraţevanje za medsebojno sodelovanje
-

Kakšno je mnenje strokovnih delavcev v CIRIUS-u in staršev otrok, vključenih v
CIRIUS o njihovem znanju oziroma usposobljenosti za medsebojno sodelovanje?

4.2. METODOLOGIJA
4.2.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNE METODE
Naša raziskava je kvalitativne narave, in sicer gre za študijo primera.
Sagadin (2001) pravi, da se kvalitativno raziskovanje osredotoča na probleme manjšega
obsega ter teţi k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov, in sicer v čim bolj naravnih
razmerah, v kontekstu časa, kraja in konkretnih okoliščin v vsakokratni raziskovalni situaciji.
Kvalitativno raziskovanje največkrat poteka v obliki študije primera. Pri študiji primera gre za
podrobno sistematično analizo in predstavitev posameznega primera (osebe, skupine,
ustanove, programa, dogodka…), zato moramo o njem zbrati potrebne podatke ter jih
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organizirati in analizirati, na koncu pa napisati poročilo, v katerem proučevani primer
predstavimo in prikaţemo svoje ugotovitve (Sagadin 1991b).
Naša študija primera je deskriptivna - giblje se na ravni opisovanja pojavov, obenem pa
vključuje tudi oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih odnosih (Sagadin 2004).
V naši raziskavi je torej osnovna raziskovalna metoda deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja (Sagadin 1991a).

4.2.2. PROUČEVANA POPULACIJA
V raziskavo o sodelovanju med CIRIUS-om Vipava in starši njihovih varovancev smo zajeli
tako strokovne delavce CIRIUS-a, kot tudi starše otrok, vključenih v to ustanovo.
Izvedli smo šest intervjujev, in sicer z ravnateljico CIRIUS-a, psihologinjo, eno učiteljico in
eno vzgojiteljico v CIRIUS-u ter z dvema staršema (materama otrok).
Ravnateljica CIRIUS-a opravlja to funkcijo ţe 8 let, psihologinja je v CIRIUS-u zaposlena 7
let, učiteljica (po poklicu specialna pedagoginja) in vzgojiteljica (po poklicu defektologinja)
pa imata po več kot 20 let delovnih izkušenj v CIRIUS-u Vipava.
Ena mati je po poklicu tekstilni konfekcionar, njen otrok pa obiskuje CIRIUS Vipava sedmo
leto. Druga mati dela kot računovodja, otrok pa je v CIRIUS vključen ţe 10 let.

4.2.3. ZBIRANJE PODATKOV
V raziskavi smo za zbiranje podatkov uporabili delno strukturiran oziroma polstrukturirani
intervju (Sagadin 1995).
Pri polstrukturiranem intervjuju je potrebno na podlagi analize ustrezne strokovne literature
vnaprej pripraviti ključna vprašanja (prav tam) odprtega tipa, ki jih intervjuist zastavi
vsakemu intervjuvancu. Z dodatnimi vprašanji odprtega tipa, ki jih oblikuje sprotno, pa
intervjuist razvija in spodbuja pristen pogovor z intervjuvancem o tistih pojavih in dogodkih,
na katere se nanašajo ključna vprašanja (Wragg v Sagadin 1995). Vogrinc (2008) dodaja, da
je nestandardizirani intervju običajno usmerjen v proučevanje vsakdanjih ţivljenjskih
problemov ljudi in raziskovanje doţivljanja ljudi, ki so vključeni v proučevano problemsko
situacijo. Tak pa je tudi namen naše raziskave.
Na podlagi analize strokovne literature s področja sodelovanja med šolo in starši smo
oblikovali vprašanja za intervju. Pripravili smo štiri različne protokole polstrukturiranega
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intervjuja: za ravnateljico, za svetovalno delavko, za učiteljico in vzgojiteljico ter za starše.
Intervju za ravnateljico je vseboval 12 ključnih vprašanj, intervju za svetovalno delavko 18
vprašanj, za učiteljico in vzgojiteljico 20 vprašanj, za starše pa 14 ključnih vprašanj. Pri vseh
protokolih so bila vprašanja razdeljena na enake vsebinske sklope (glej Priloge D, E, F, G).
Intervjuji s strokovnimi delavci CIRIUS-a Vipava in starši njihovih varovancev so bili
izvedeni individualno, in sicer v koncu februarja in začetku marca 2013. Potekali so v
prostorih CIRIUS-a Vipava oziroma na domovih staršev (oboji starši so doma v naseljih blizu
Vipave). Intervjuji (pogovore smo snemali, obenem pa si tudi delali sprotne zapiske) s starši
so trajali dobro uro, s strokovnimi delavci pa uro in pol.

4.2.4. OBDELAVA PODATKOV
Po opravljenih intervjujih s štirimi strokovnimi delavci v CIRIUS-u Vipava in dvema
materama otrok, vključenih v CIRIUS, je sledila kvalitativna analiza intervjujev oziroma
podatkov in informacij, pridobljenih v intervjujih.
Vogrinc (2008) v postopku kvalitativne analize navaja šest korakov:
1. urejanje gradiva;
2. določitev enot kodiranja;
3. kodiranje;
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij;
5. definiranje kategorij;
6. oblikovaje končne teoretične formulacije.

Glavna povezava med postopkom zbiranja podatkov ter oblikovanjem teorije, ki naj bi
razloţila zbrane podatke, je kodiranje (Charmaz v Vogrinc 2008). To je proces izločevanja
pomena, bistva iz posamične enote kodiranja ter poimenovanje tega bistva s kratkim imenom
– kodo (Vogrinc 2008).
Obdelava podatkov je potekala v skladu z zgoraj navedenimi koraki kvalitativne analize:
najprej smo gradivo uredili, ga transkribirali (glej Prilogo H), nato pa odgovore
intervjuvancev uredili po posameznih raziskovalnih vprašanjih. Bistvenim delom odgovorov,
ki smo jih zaradi preglednosti tudi podčrtali (glej Prilogo I), smo dodali zaporedne številke
(tako namreč priporoča Mesec v delu »Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu«
(1998, str. 105)) in jih kodirali ter nato kode uredili tudi po pogostosti pojavljanja. Kode smo
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zdruţili v kategorije. Sledila je še interpretacija v povezavi s teoretičnim delom diplomskega
dela.

4.3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V tem poglavju predstavljamo kodirane odgovore intervjuvancev, ki jih (odgovore) nato
interpretiramo v skladu s poudarki teoretičnega dela. Poglavje smo razdelili na štiri
podpoglavja, saj so tudi raziskovalna vprašanja zdruţena v štiri vsebinske sklope.

4.3.1. SODELOVANJE MED CIRIUS-om IN STARŠI
V vsebinskem sklopu »Sodelovanje med CIRIUS-om in starši« najprej analiziramo in
interpretiramo odgovore vseh intervjuvancev, ki se nanašajo na njihovo doţivljanje
medsebojnega sodelovanja. Dalje nas zanimajo odgovori strokovnih delavcev CIRIUS-a na
vprašanja o oblikah sodelovanja s starši, ki se jih posluţujejo, o vlogi šolske svetovalne sluţbe
pri sodelovanju s starši, o načinu komuniciranja s starši, ko se pojavi kakšen nov problem ter
o tem, kako usklajujejo doseganje izobraţevalnih ciljev s teţnjo po celostnem razvoju otroka s
posebnimi potrebami. Zanima nas tudi njihovo mnenje, ali in na katerih področjih bi moral
CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju. V tem poglavju smo primerjali
tudi odgovore strokovnih delavcev in staršev, in sicer na vprašanja o tem, katerih oblik
sodelovanja se starši najpogosteje udeleţujejo in pri katerih se najbolj angaţirajo ter kakšen je
osebni prispevek staršev in strokovnih delavcev pri medsebojnem sodelovanju in o čem se
starši in strokovni delavci najpogosteje pogovarjajo. Analizirali smo tudi odgovore staršev, v
kolikšni meri in na kakšen način sami dajejo pobudo za medsebojno sodelovanje.

4.3.1.1. Doţivljanje medsebojnega sodelovanja
Vsakega intervjuvanca smo na začetku intervjuja najprej vprašali, kako on vidi oziroma
doţivlja medsebojno sodelovanje CIRIUS-a Vipava in staršev otrok, ki so vključeni v to
ustanovo.
Zanimalo nas je, kako strokovni delavci CIRIUS-a Vipava in starši otrok, vključenih v to
ustanovo, doţivljajo medsebojno sodelovanje, ali so z vzpostavljenim nivojem sodelovanja
bolj ali manj zadovoljni.
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Preglednica 3: Kodiranje izjav vseh intervjuvancev o doţivljanju medsebojnega sodelovanja.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1a

sodelovanje med starši in CIRIUS-om dobro

dobro sodelovanje

2a

bi bilo vedno lahko še boljše

ţelja po več

3a

dajemo na tovrstno sodelovanje še večji poudarek, smo ga še

poudarjanje

povečali

sodelovanja

4a

trudimo za dobre odnose s starši, za dobro sodelovanje

prizadevanje

5a

formalno sodelovanje je v redu, starši se načeloma kar odzivajo

dobro sodelovanje

6a

so starši različni – eni se zelo odzivajo, eni povprečno, eni pa čisto različni starši
nič

7a

odvisno tudi od nas, od zaposlenih…koliko smo odprti, empatični, osebnostne lastnosti
koliko začutimo potrebe staršev

8a

doţivljam zelo pozitivno

pozitivno doţivljanje

9a

še nisem imela slabih izkušenj pri komunikaciji

dobre izkušnje

10a se mi zdi pomembno in potrebno

pomembnost

11a ne poteka vedno tako, kot bi si ţelela

mešane izkušnje

12a bi ţelela več sodelovanja

ţelja po več

13a z moje strani to ni problem, ker sem zelo komunikativna in odprta

osebnostne lastnosti

14a kvaliteta sodelovanja s starši odvisna od tega, v kateri skupini delaš

skupina,

v

kateri

delaš
15a sem kar zadovoljna

zadovoljstvo

16a bilo v začetku…še boljše, smo bili bolj v kontaktu

boljše na začetku

17a je v redu, sem zadovoljna

zadovoljstvo

18a se oni kar trudijo, da bi se dobro sodelovalo

prizadevanje

19a od nas staršev odvisno, kolko smo pripravljeni sodelovat

različni starši

20a so zelo ustreţljivi in se trudijo, da starši ne bi imeli dodatnega dela

ustreţljivost

Ureditev kod

Skupaj

dobro sodelovanje (1a, 5a)

2

ţelja po več (2a, 12a)

2

poudarjanje sodelovanja (3a)

1

prizadevanje (4a, 18a)

2

različni starši (6a, 19a)

2

osebnostne lastnosti (7a, 13a)

2

pozitivno doţivljanje (8a)

1

dobre izkušnje (9a)

1
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pomembnost (10a)

1

mešane izkušnje (11a)

1

skupina, v kateri delaš (14a)

1

zadovoljstvo (15a, 17a)

2

boljše na začetku (16a)

1

ustreţljivost (20a)

1

Kategorije
1. Pozitivno doţivljanje: v tej kategoriji so zdruţene kode dobro sodelovanje, pozitivno
doţivljanje, dobre izkušnje, pomembnost in zadovoljstvo.
2. Mešani občutki: v tej kategoriji so zdruţene kode ţelja po več, mešane izkušnje in
boljše na začetku.
3. Prizadevanje za sodelovanje: v tej kategoriji so zdruţene kode poudarjanje
sodelovanja, prizadevanje in ustreţljivost.
4. Različnost sodelujočih: v tej kategoriji so zdruţene kode različni starši, osebnostne
lastnosti ter skupina, v kateri delaš.
Intervjuvanci so večinoma izrazili zadovoljstvo glede medsebojnega sodelovanja, le
vzgojiteljica je povedala, da to sodelovanje ne poteka vedno tako, kot bi si ţelela (11a).
Izraţena je bila tudi ţelja po še več sodelovanja, ki je pričakovano prišla s strani vzgojiteljice.
Ţeljo po boljšem sodelovanju je izrazila tudi ravnateljica Centra (seveda bi bilo vedno lahko
še boljše (2a)), kar pa po našem mnenju tudi pritiče njeni funkciji, saj si mora prizadevati za
vedno boljše delovanje ustanove, sem pa spada tudi področje sodelovanja s starši. Intihar in
Kepec (2002) pravita, da je ravnatelj ključna oseba, katere pomembna naloga je, da spodbuja
in razvija partnerski odnos šole in staršev na vseh ravneh.
Resman (1992b) pravi, da je v nekaterih primerih partnerstvo teţje razviti – to je predvsem
takrat, ko starši zavračajo partnerski sodelovalni odnos oziroma takrat, ko učitelji teţko
vzpostavijo tak odnos zaradi osebnostnih lastnosti in značilnosti, številnih obveznosti, narave
njihovega dela… Nekateri intervjuvanci so v svojem odgovoru omenili, da je medsebojno
sodelovanje odvisno od obeh strani v tem odnosu, torej od Centra oziroma zaposlenih in od
staršev. Svetovalna delavka je izpostavila, da so starši njihovih varovancev zelo različni in
izkazujejo različno veliko ţeljo po sodelovanju s Centrom – eni se zelo odzivajo, eni
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povprečno, eni pa čisto nič (6a). Tudi eden od staršev je poudaril, da je od njih, staršev
odvisno, koliko so pripravljeni sodelovat (19a).
Kakšno bo sodelovanje, pa je po mnenju svetovalne delavke v veliki meri odvisno tudi od
zaposlenih – koliko so odprti, empatični, koliko začutijo potrebe staršev (7a). Šteh in Mrvar
(2001) poudarjata, da je za dobro sodelovanje nujno, da so učitelji in starši v medsebojni
komunikaciji empatični, pristni in spoštljivi, si zaupajo, si prizadevajo za dobre medsebojne
odnose in so pripravljeni na odprt dialog.
Zanimiva se nam je zdela izjava vzgojiteljice, da je kvaliteta sodelovanja s starši odvisna od
tega, v kateri skupini delaš (14a). Zagotovo je sodelovanje med strokovnim delavcem in starši
boljše, če se ti vsakodnevno srečajo (ko starši pripeljejo otroka v Center) in so tako stalno »v
navezi«. Tisti strokovni delavci (v našem primeru vzgojiteljica), ki pa delajo z otroki, ki
prihajajo od daleč in gredo domov le za konec tedna, pa imajo manj stika s starši, zato je tudi
njihovo sodelovanje okrnjeno.

Ravnateljica je v svojem odgovoru izpostavila, da se v CIRIUS-u zelo trudijo za dobre
odnose in dobro sodelovanje s starši (4a) in da so v zadnjih letih dali na tovrstno sodelovanje
še večji poudarek (3a). Tudi eden od staršev je bil mnenja, da se v Centru zelo trudijo, da bi
se dobro sodelovalo (18a) in da so do staršev zelo ustreţljivi (20a). Rečemo lahko, da se s tem
kar strinjamo. Naše mnenje temelji na izkušnjah in vtisu, ki smo ga dobili v daljšem
časovnem obdobju, odkar smo bolj seznanjeni z delovanjem CIRIUS-a, ne le v času izvajanja
intervjujev. Sama sem kot sokrajanka lahko vseskozi spremljala delo Centra, še bolj pa sem
ga spoznala v srednji šoli, ko sem kot prostovoljka obiskovala neko deklico. V CIRIUS-u
Vipava si resnično prizadevajo, da bi bili v stalnem kontaktu s starši, kar je nenazadnje zaradi
značilnosti njihovih varovancev tudi prav in potrebno. Dobro sodelovanje med šolo in starši je
po našem mnenju temelj dobrega delovanja ustanove.

4.3.1.2. Oblike sodelovanja s starši v CIRIUS-u Vipava
Zanimalo nas je, katerih formalnih in neformalnih oblik sodelovanja s starši se posluţujejo v
CIRIUS-u Vipava. O tem smo povprašali ravnateljico, svetovalno delavko, učiteljico in
vzgojiteljico.
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Preglednica 4: Kodiranje izjav zaposlenih v CIRIUS-u o oblikah sodelovanja s starši, ki se jih
posluţujejo.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1b

poleg tistih formalnih, predpisanih oblik

formalne oblike

2b

dnevne pogovore ob prihodu, odhodu otroka

osebni pogovor

3b

pogovore po telefonu

telefon

4b

posluţujemo se tudi elektronskih sporočil

internet

5b

Naš dnevnik

Naš dnevnik

6b

na internetni strani je predstavljen akcijski načrt dogajanja za vsak internet
mesec

7b

roditeljska sestanka

sestanek

8b

pogovorne ure

pogovorne ure

9b

pošiljamo razne dopise/obvestila

pisna obvestila

10b

staršem predstavimo individualiziran program

sestanek

11b

starši tudi sodelujejo v strokovnih timih

sestanek

12b

udeleţijo in sodelujejo pri posebnih dogodkih… izleti ali pa trgatev…

posebni dogodki

obletnice Centra
13b

obveščamo o zdravstvenih pregledih otroka in tudi o zdravstvenem pisna obvestila
stanju

14b

dneve dejavnosti

dnevi dejavnosti

15b

sodelovanje v okviru društev

društva

16b

svet staršev

sestanek

17b

po telefonu

telefon

18b

osebno

osebni pogovor

19b

pisno

pisna obvestila

20b

sestanki

sestanek

21b

sprejem novinca

sprejem novinca

22b

ogled Centra

ogled ustanove

23b

osebno pogovorimo

osebni pogovor

24b

pišemo Naš dnevnik

Naš dnevnik

25b

pogovarjam s starši po telefonu

telefon

26b

roditeljske sestanke

sestanek

27b

kontaktiram s starši preko Našega dnevnika

Naš dnevnik

28b

roditeljski sestanek

sestanek

29b

pogovori s starši po roditeljskem sestanku

osebni pogovor
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Ureditev kod

Skupaj

formalne oblike (1b)

1

osebni pogovor (2b, 18b, 23b, 29b)

4

telefon (3b, 17b, 25b)

3

internet (4b, 6b)

2

Naš dnevnik (5b, 24b, 27b)

3

sestanek (7b, 10b, 11b, 16b, 20b, 26b, 28b)

7

pogovorne ure (8b)

1

pisna obvestila (9b, 13b, 19b)

3

posebni dogodki (12b)

1

dnevi dejavnosti (14b)

1

društva (15b)

1

sprejem novinca (21b)

1

ogled ustanove (22b)

1

Kategorije
1. Formalne oblike sodelovanja: v tej kategoriji so zdruţene kode formalne oblike,
internet, sestanek, pogovorne ure in pisna obvestila.
2. Neformalne oblike sodelovanja: v tej kategoriji so zdruţene kode osebni pogovor,
telefon, Naš dnevnik, posebni dogodki, dnevi dejavnosti, društva, sprejem novinca in
ogled ustanove.
Kode smo zdruţili v dve kategoriji – formalne oblike in neformalne oblike sodelovanja, ker se
tudi v strokovni literaturi (Intihar in Kepec 2002; Lepičnik Vodopivec 2012; Resman 1992c)
najpogosteje pojavlja taka delitev oblik sodelovanja med šolo in starši.
V CIRIUS-u Vipava se pri sodelovanju s starši v prvi vrsti posluţujejo predpisanih oblik
sodelovanja. Čeprav so to predvsem formalne oblike – naša zakonodaja govori predvsem o
svetu staršev, roditeljskih sestankih, pogovornih urah in pisnih obvestilih (Lepičnik
Vodopivec 2012), si v Centru prizadevajo, da bi jih izpeljali čim bolj neformalno in sproščeno
- tako se je na primer tudi ţe zgodilo, da so roditeljski sestanek izvedli v naravi.
Večina sodelovanja med starši in CIRIUS-om pa poteka preko Našega dnevnika ter preko
individualnih pogovorov med strokovnimi delavci in starši. Vsi intervjuvani strokovni delavci
(z izjemo vzgojiteljice, ki zaradi oddaljenosti staršev nima z njimi vsakodnevnega kontakta)
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so izpostavili pomen osebnega, individualnega pogovora s starši. To je poleg pisanja dnevnika
najpogostejša oblika sodelovanja s starši, saj je za strokovne delavce, ki vsak dan srečujejo
starše otrok, najbolj praktična. Za razliko od učiteljice, pri kateri prevladujejo osebni pogovori
s starši, vzgojiteljica najpogosteje sodeluje oziroma kontaktira s starši preko Našega dnevnika
(27b). Zanjo je dopisovanje s starši preko dnevnika (poleg roditeljskih sestankov in
morebitnih pogovorov s starši po njem) edina oblika stalnega sodelovanja s starši, pa še ta
komunikacija je največkrat le enosmerna, saj redki starši kaj napišejo nazaj, kaj so delali čez
vikend, počitnice oziroma kaj se je dogajalo z otrokom (V).
Čeprav je na splošno sodelovanje CIRIUS-a s starši zelo dobro, pa vseeno ne gre zanemariti
dejstva, da je to sodelovanje v nekaterih primerih zelo slabo. Po vseh izjavah, ki smo jih
pridobili v intervjujih, lahko sklepamo, da so v večini primerov tisti starši, ki za vikend ne
vzamejo otroka domov obenem tudi starši, ki ne izkazujejo interesa za sodelovanje s
Centrom. S kar nekaj takimi starši »sodeluje« tudi vzgojiteljica, ki je zato razumljivo nekoliko
razočarana nad tem sodelovanjem.
Dopisovanje strokovnih delavcev s starši preko Našega dnevnika smo uvrstili med
neformalne oblike sodelovanja, ker so ti zapisi v veliki meri neformalni – učiteljica oziroma
vzgojiteljica v otrokov dnevnik zapiše, kaj so počeli čez teden ali pa samo tisti dan. Gre torej
za neformalni zapis, s katerim se redno seznanja starše s sprotnim dogajanjem v Centru
(CIRIUS Vipava b. l.).
Poleg nenačrtovanih individualnih pogovorov med strokovnimi delavci in starši ter
dopisovanja preko Našega dnevnika v CIRIUSU sodelujejo s starši še na druge neformalne
načine. Intervjuvanci so tako na primer omenili razne posebne dogodke – izlete, trgatev,
obletnice Centra, dneve dejavnosti, sodelovanje preko društev, sprejem novincev…
Veliko število različnih neformalnih oblik sodelovanja in pogostost njihovega izvajanja
kaţeta na to, da se CIRIUS Vipava prizadeva biti ustanova, odprta do sodelovanja s starši in
tudi s širšim okoljem, kar nenazadnje prispeva tudi k otrokovemu celostnemu razvoju.

4.3.1.3. Oblike sodelovanja, ki se jih starši najpogosteje udeleţujejo
Pri tem vprašanju smo primerjali izjave ravnateljice CIRIUS-a in staršev o tem, katerih oblik
sodelovanja s CIRIUS-om se starši najpogosteje udeleţujejo.
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Preglednica 5: Kodiranje izjav ravnateljice in staršev o tem, katerih oblik sodelovanja se starši
najpogosteje udeleţujejo.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1c

individualnih pogovorov… ali po telefonu ali osebno

individualni pogovor

2c

roditeljskih sestankov

roditeljski sestanek

3c

strokovnim predavanjem

predavanje

4c

delavnico

delavnica

5c

vseh oblik sodelovanja

vse oblike

6c

roditeljskih sestankov

roditeljski sestanek

7c

predstav

predstava

8c

delavnic

delavnica

9c

z učiteljico se vidimo vsak dan… in se takrat individualni pogovor
pogovorimo o tekočih zadevah

10c

roditeljske sestanke

roditeljski sestanek

11c

predavanja kar gremo zmeraj

predavanje

12c

tud na druga srečanja gremo, če moremo

neformalna srečanja

13c

ko imajo… obiske kakšnih skupin

obiski skupin

Ureditev kod

Skupaj

individualni pogovor (1c, 9c)

2

roditeljski sestanek (2c, 6c, 10c)

3

predavanje (3c, 11c)

2

delavnica (4c, 8c)

2

vse oblike (5c)

1

predstava (7c)

1

neformalna srečanja (12c)

1

obiski skupin (13c)

1

Kategorije
1. Formalne oblike sodelovanja: v to kategorijo sodita kodi roditeljski sestanek in
predavanje.
2. Neformalne oblike sodelovanja: v to kategorijo sodijo kode individualni pogovor,
delavnica, predstava in neformalna srečanja.
3. Vse oblike sodelovanja: v tej kategoriji je koda vse oblike.
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Odgovori ravnateljice in staršev na vprašanje, katerih oblik sodelovanja se starši najpogosteje
udeleţujejo, so slični, kar nakazuje iskrenost v odgovorih intervjuvancev.
Roditeljskih sestankov, ki so največkrat zdruţeni tudi s strokovnim predavanjem (3c) ali
delavnico (4c), se starši kar udeleţujejo (načeloma na roditeljske sestanke (10c) in ta
predavanja kar gremo zmeraj (11c)). Med neformalnimi oblikami sodelovanja pa tako
ravnateljica, kot tudi starši kot najpogostejšo obliko sodelovanja navajajo individualne
pogovore. Starši se, če le morejo (tud na druga srečanja gremo, če moremo (12c))
udeleţujejo tudi drugih neformalnih srečanj - predstav (7c), delavnic (8c), obiskov kakšnih
skupin (13c).
Sprva smo bili nekoliko presenečeni, da se starši malce bolj odzivajo na formalna srečanja
(roditeljski sestanek) kot pa na neformalna. A ţe po kratkem premisleku lahko ugotovimo
razloge za to. Na roditeljskem sestanku se starši seznanijo z delovanjem in s problematiko
oddelka, v katerega je vključen tudi njihov otrok. Na strokovnem predavanju, ki sledi, starši
lahko pridobijo novo znanje s področja, ki se morda dotika prav njihovega otroka. V
pogovorih s posameznimi strokovnimi delavci na koncu sestanka pa se starši lahko
individualno pogovorijo z vsemi terapevti, vzgojitelji, učitelji, svetovalnimi delavci in
drugimi, ki delajo z njihovim otrokom. Roditeljski sestanek je tako predvsem za starše, ki
pridejo od daleč, priloţnost, da se ob enkratnem obisku srečajo z vsemi strokovnimi delavci, s
katerimi ţelijo govoriti glede svojega otroka.
Skupinskih neformalnih srečanj (pohodi, delavnice lutkovne igrice, pustovanje, plesna
predstava, prireditev ob kulturnem dnevu, obiski glasbenih skupin…), ki so sicer bolj
sproščena, pa se večinoma udeleţujejo starši otrok iz bliţnjih krajev, kar je povsem logično.
Ta srečanja so kar pogosta in se dogajajo tudi med tednom, zato ni mogoče pričakovati, da se
jih bo udeleţilo veliko staršev iz drugih delov Slovenije.

4.3.1.4. Oblike sodelovanja, pri katerih se starši najbolj angaţirajo
Zanimalo nas je, pri katerih oblikah sodelovanja med šolo in domom se starši otrok,
vključenih v CIRIUS, najbolj angaţirajo. O tem smo poleg staršev povprašali tudi svetovalno
delavko, učiteljico in vzgojiteljico ter njihove odgovore primerjali.
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Preglednica 6: Kodiranje izjav staršev in strokovnih delavcev o oblikah sodelovanja, pri
katerih se starši najbolj angaţirajo.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1d

eni starši so zelo zainteresirani za kakršno koli sodelovanje

angaţirani starši

2d

pri osebnih pogovorih

individualni pogovor

3d

telefonskih pogovorih

individualni pogovor

4d

šolski kuhinji

prostovoljno delo staršev

5d

običajno kar angaţirajo pri specialni olimpiadi

specialna olimpiada

6d

veliko staršev se sploh ne angaţira

neangaţirani starši

7d

srednja skupina staršev, ki občasno bolj sodelujejo, sicer srednje angaţirani starši
pa so pasivni

8d

eni starši pa so zelo zagreti za vse dogajanje… in za vse,

angaţirani starši

kar se dogaja v zvezi z otrokom. Ti se angaţirajo čisto
povsod, kjer se da
9d

pri specialni olimpiadi

specialna olimpiada

10d

pripravijo darila

darila

11d

ena mama je šla prostovoljno kuhat na pevski vikend

prostovoljno delo staršev

12d

vedno je tako, da gremo na primer mi gledat, kaj delajo opazovanje
otroci, mi smo samo tam zraven in gledamo, nismo pa
vključeni v delo

13d

roditeljske sestanke

roditeljski sestanek

14d

na kaj neformalnega pa zato, da vidimo našega otroka, ko neformalna srečanja
nastopa ali pa kaj dela

15d

na roditeljske sestanke in ta predavanja kar gremo zmeraj

roditeljski sestanek

16d

ko imajo… obiske kakšnih skupin… takrat smo tud mi

obiski skupin

dostikrat zraven kot spremljevalci, da pomagamo

Ureditev kod

Skupaj

angaţirani starši (1d, 8d)

2

individualni pogovor (2d, 3d)

2

prostovoljno delo staršev (4d, 11d)

2

specialna olimpiada (5d, 9d)

2

neangaţirani starši (6d)

1

srednje angaţirani starši (7d)

1

darila (10d)

1

opazovanje (12d)

1
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roditeljski sestanek (13d, 15d)

2

neformalna srečanja (14d)

1

obiski skupin (16d)

1

Kategorije
1. Angaţiranost staršev: v tej kategoriji so zdruţene kode angaţirani starši, neangaţirani
starši, srednje angaţirani starši in opazovanje.
2. Formalne oblike sodelovanja: v to kategorijo spada koda roditeljski sestanek.
3. Neformalne oblike sodelovanja: v to kategorijo zdruţujemo kode individualni
pogovor, prostovoljno delo staršev, specialna olimpiada, darila, neformalna srečanja
in obiski skupin.
Svetovalna delavka in vzgojiteljica na to vprašanje odgovarjata, da imamo različne skupine
staršev - eni starši so zelo zainteresirani za kakršno koli sodelovanje (1d); veliko staršev se
sploh ne angaţira (6d); neka srednja skupina staršev, ki občasno bolj sodelujejo, sicer pa so
pasivni (7d); eni starši pa so zelo zagreti za vse dogajanje in za vse, kar se dogaja v zvezi z
otrokom. Ti se angaţirajo čisto povsod, kjer se da (8d) – zato smo oblikovali posebno
kategorijo »angaţiranost staršev«.
Sicer pa nas je zanimalo, ali se starši bolj angaţirajo pri formalnih ali neformalnih oblikah
sodelovanja s CIRIUS-om. Predvidevali smo, da pri neformalnih, kar se je, vsaj glede na
izjave naših intervjuvancev, izkazalo za pravilno. Oba starša sicer navajata, da hodijo na
roditeljske sestanke (na roditeljske sestanke in ta predavanja kar gremo zmeraj(15d)), vendar
mislimo, da gre pri tem predvsem za udeleţbo in ne za osebno angaţiranje. Starši se po
mnenju strokovnih delavcev najbolj angaţirajo pri specialni olimpiadi (oni se običajno kar
angaţirajo pri specialni olimpiadi (5d); pri specialni olimpiadi (9d)), individualnih
pogovorih, pripravi daril, šolski kuhinji. Eden od staršev pravi, da se običajno ne angaţirajo,
ampak samo opazujejo (Vedno je tako, da gremo na primer mi gledat, kaj delajo otroci, mi
smo samo tam zraven in gledamo, nismo pa vključeni v delo (12d)), in da gredo na neformalna
srečanja zato, da vidimo našega otroka, ko nastopa ali pa kaj dela (14d). Drugi starš pa pravi,
da se angaţirajo predvsem takrat, ko imajo v Centru popoldne obiske kakšnih skupin – pridejo
motoristi, pa konjeniki, pa imajo pohod z baklami… takrat smo tud mi dostikrat zraven kot
spremljevalci, da pomagamo (16d).
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Odgovori strokovnih delavcev in staršev na to vprašanje so torej različni. Razlog za to je po
našem mnenju tudi v različnih sposobnostih, posebnih potrebah oziroma v različni stopnji
»prizadetosti« otrok. Otroka intervjuvanih staršev imata take posebne potrebe, da na primer
ne moreta sodelovati na specialni olimpiadi, zato je pričakovati, da se njuni starši ne bodo
pretirano angaţirali pri tem športnem dogodku. Nasploh lahko rečemo, da se starši bolj
angaţirajo na tistih področjih medsebojnega sodelovanja oziroma pri tistih dogodkih, kjer se
udejstvuje, nastopa tudi njihov otrok.

Ker neformalne oblike sodelovanja izhajajo iz interesov in potreb tako strokovnih delavcev,
kot tudi staršev, so bolj povezovalne, laţje pa se tudi vzpostavlja medsebojno zaupanje
(Resman 1992c). Posledično je sodelovanje še boljše, starši pa so, še posebno če je pristop
individualen (gre za prav njihovega otroka) bolj pripravljeni podariti nekaj svojega časa in
energije ter se angaţirati pri različnih oblikah sodelovanja med šolo in starši.

4.3.1.5. Pobuda za sodelovanje s strani staršev
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kdaj in kako, če sploh, dajejo pobudo za sodelovanje s
CIRIUS-om starši. Analizirali smo odgovore intervjuvanih staršev.
Preglednica 7: Kodiranje izjav staršev, kdaj in na kakšen način dajejo oni pobudo za
sodelovanje s CIRIUS-om.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1e

ne dajem nobenih pobud

ni pobude

2e

mislim da je tega sodelovanja, ko smo tudi mi vključeni dovolj sodelovanja
oziroma smo vsaj zraven ţe tako in tako dovolj

3e

da bi prav jaz dajala pobudo za sodelovanje, jo ne

ni pobude

4e

se mi zdi, da je ţe zadosti vsega

dovolj sodelovanja

5e

če kakšen starš da kakšen predlog, se navadno kar

upoštevanje predlogov

upošteva

Ureditev kod

Skupaj

ni pobude (1e, 3e)

2

dovolj sodelovanja (2e, 4e)

2

upoštevanje predlogov (5e)

1
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Kategorije
1. Zadovoljstvo s trenutno situacijo: zdruţene so kode ni pobude, dovolj sodelovanja in
upoštevanje predlogov.
Kodirane odgovore obeh intervjuvanih staršev smo zdruţili v kategorijo »zadovoljstvo s
trenutno situacijo«. Nobeden izmed staršev ne daje nikakršnih pobud za sodelovanje (ne
dajem nobenih pobud (1e); da bi prav jaz dajala pobudo za sodelovanje, jo ne (3e)), kar nas
je sicer nekoliko presenetilo, vendar je po drugi strani manjša aktivnost staršev tudi
razumljiva, saj menijo, da je sodelovanja dovolj (mislim da je tega sodelovanja, ko smo tudi
mi vključeni oziroma smo vsaj zraven ţe tako in tako dovolj (2e); se mi zdi, da je ţe zadosti
vsega (4e)).
V CIRIUS-u so resnično zelo pogosti razni dogodki (to lahko kot sokrajanka tudi sama
opazim), na katere so povabljeni tudi starši varovancev. Če pomislimo, da so ti starši
zaposleni, da imajo še preostalo druţino, kateri tudi morajo posvetiti nekaj časa in skrbeti
zanjo ter da imajo verjetno še kakšne druge obveznosti, lahko razumemo, da je večina staršev
povsem zadovoljna s takšnim sodelovanjem, kot je sedaj vzpostavljeno. Starši ne ţelijo dajati
dodatnih pobud za sodelovanje, ker je večina izmed njih ţe tako preobremenjena in jim
primanjkuje časa.
Vseeno pa se občasno zgodi, da kdo izmed staršev poda kakšen predlog (če kakšen starš da
kakšen predlog, se navadno kar upošteva (5e)), ki ga nato v Centru, če se le da, upoštevajo,

4.3.1.6. Osebni prispevek strokovnih delavcev in staršev pri medsebojnem
sodelovanju
V intervjujih smo strokovne delavce CIRIUS-a in starše vprašali, kakšen je njihov osebni,
konkretni prispevek pri medsebojnemu sodelovanju.
Preglednica 8: Kodiranje izjav strokovnih delavcev in staršev o njihovem osebnem prispevku
pri medsebojnem sodelovanju.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1f

v večini oblik tudi sama na različne načine zraven

stalna prisotnost

2f

zraven pri roditeljskih sestankih

sestanek

3f

pri svetu staršev

sestanek

4f

pri sprejemih novincev, potencialnih kandidatov

sprejem otrok
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5f

imam osebne razgovore s starši

individualni pogovor

6f

vodim različne sestanke

sestanek

7f

predstavljam razne novosti staršem, zaposlenim

predstavitev

8f

svetovalni pogovor – ali po telefonu ali pa osebno

individualni pogovor

9f

usmerjanje

usmerjanje staršev

10f

pomoč staršem pri iskanju informacij, pisanju vlog

pomoč staršem

11f

nimam kakšnega takega posebnega znanja ali pa ni prispevka
sposobnosti, da bi lahko kaj prispevala k pouku

12f

pomagam tako, da kaj spečem

peka peciva

13f

smo na primer starši ţe pomagali delat voščilnice

izdelava voščilnic

14f

smo jih spremljali na izletu, ekskurziji, pohodu

spremljanje otrok

Ureditev kod

Skupaj

stalna prisotnost (1f)

1

sestanek (2f, 3f, 6f)

3

sprejem otrok (4f)

1

individualni pogovor (5f, 8f)

2

predstavitev (7f)

1

usmerjanje staršev (9f)

1

pomoč staršem (10f)

1

ni prispevka (11f)

1

peka peciva (12f)

1

izdelava voščilnic (13f)

1

spremljanje otrok (14f)

1

Kategorije
1. Delo strokovnih delavcev: v tej kategoriji zdruţujemo kode stalna prisotnost, sestanek
in predstavitev.
2. Delo s starši: v tej kategoriji zdruţujemo kode sprejem otrok, individualni pogovor,
usmerjanje staršev in pomoč staršem.
3. Delo staršev: v tej kategoriji zdruţujemo kode ni prispevka, peka peciva, izdelava
voščilnic in spremljanje otrok.
Kodirane izjave ravnateljice, svetovalne delavke in obeh staršev smo razdelili na tri
kategorije: »delo strokovnih delavcev«, »delo s starši« in »delo staršev«.
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Na področju sodelovanja s starši obsega osebni prispevek ravnateljice razne vodstvene
dejavnosti, ki jih kot oseba na tem poloţaju mora opravljati (tu gre predvsem za vodenje
sestankov, predstavitve novosti…), pa tudi konkretno, neposredno delo s starši (individualni
razgovor, sprejem otrok…).
Osebni prispevek svetovalne delavke je predvsem v neposrednem delu s starši (gre navadno
za svetovalni pogovor – ali po telefonu ali pa osebno (8f), za usmerjanje (9f), pomoč staršem
pri iskanju informacij, pisanju vlog(10f)…).
Odgovori ravnateljice in svetovalne delavke na to raziskovalno vprašanje so bili dokaj
usklajeni z našimi predvidevanji. Nekoliko pa so nas presenetili odgovori staršev, saj smo
pričakovali, da je njihov osebni prispevek večji. Intervjuvana starša kot primere njihovega
osebnega prispevka navajata peko peciva ob posebnih dogodkih (pomagam tako, da kaj
spečem (12f)), pomoč pri izdelovanju voščilnic (smo na primer starši ţe pomagali delat
voščilnice (13f)) in spremljanje otrok pri dnevih dejavnosti (smo jih spremljali na izletu,
ekskurziji, pohodu (14f)).
V sklopu tega raziskovalnega vprašanja smo starše vprašali tudi, kako bi se s svojim
prispevkom lahko vključili v delo v razredu njihovega otroka. Oba starša menita, da nimata
dovolj znanja in sposobnosti, da bi lahko s svojim delom sodelovala pri pouku. Eden od
staršev je svoj odgovor argumentiral s tem, da je delo v oddelku posebnega programa, ki ga
obiskuje njegov otrok, individualno prilagojeno, zato ta starš nima idej, kako bi se lahko s
svojim znanjem vključil v delo celega oddelka.
Dokaj majhen prispevek staršev pri sodelovanju s CIRIUS-om je mogoče razumeti v smislu
zadovoljstva staršev z obstoječim stanjem oziroma situacijo na področju medsebojnega
sodelovanja. Kot smo lahko razbrali ţe iz odgovorov staršev na prejšnja vprašanja, si tudi v
CIRIUS-u prizadevajo, da ne bi preveč obremenjevali staršev (so zelo ustreţljivi in se trudijo,
da starši ne bi imeli dodatnega dela (20a)). Kljub temu pa se tistim staršem, ki bi se radi bolj
udejstvovali pri delovanju Centra in tudi pri vzgojno-izobraţevalnem procesu, v katerega je
vključen njihov otrok, trudijo omogočiti priloţnost za to.
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4.3.1.7. Najpogostejša tema pogovora med starši in strokovnimi delavci
CIRIUS-a Vipava
Starše otrok ter učiteljico in vzgojiteljico smo povprašali, o čem se najpogosteje pogovarjajo
drug z drugim, kaj je najbolj pogosta tema pogovora med učiteljem/vzgojiteljem in starši
otroka, vključenega v Center. Pri tem je treba poudariti, da intervjuvani učiteljica in
vzgojiteljica ne delata z otroki intervjuvanih staršev.
Preglednica 9: Kodiranje izjav strokovnih delavcev in staršev o najpogostejši temi
medsebojnega pogovora.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1g

o njihovem otroku

otrok

2g

motorični razvoj njihovega otroka

motorični razvoj

3g

kaj se bo otrok naučil

usposobljenost za ţivljenje

4g

koliko so njihovi otroci usposobljeni za ţivljenje

usposobljenost za ţivljenje

5g

pravice, ki jih imajo njihovi otroci

pravice otroka

6g

kam bo lahko šel njihov otrok, ko ne bo več mogel biti v prihodnost otroka
Centru

7g

o ţivljenju otroka v Centru

otrok

8g

o njegovem počutju

počutje otroka

9g

kako funkcionirajo

usposobljenost za ţivljenje

10g

kako se usposabljajo za ţivljenje

usposobljenost za ţivljenje

11g

koliko zmorejo

usposobljenost za ţivljenje

12g

njihov napredek

napredek otroka

13g

o šolskem napredku

napredek otroka

14g

kaj se dogaja, kaj bodo delali

sprotno delo v razredu

15g

če bodo kam šli in kaj takrat rabi moj otrok s sabo

sprotno delo v razredu

16g

kaj delajo pri pouku, kaj se učijo

sprotno delo v razredu

17g

kakšna je naloga za doma

domača naloga

18g

kako se mora naš otrok razgibavat

razgibavanje otroka

19g

o kakšnih pripomočkih za gibanje

pripomočki

20g

pogovarjamo v zvezi z govorom

otrokov govor

21g

o pripomočkih za laţje sporazumevanje

pripomočki

22g

v zvezi s socialnim poloţajem

socialni poloţaj

23g

kar je za sproti

sprotno delo v razredu

24g

kaj so delali al pa kaj še bodo v razredu

sprotno delo v razredu
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25g

če so bli kakšni problemi

problemi

26g

jaz al pa moţ povemo učiteljici, če so kakšne posebnosti

izmenjava informacij

27g

učiteljica pa nam pove, če je blo kaj posebnega

izmenjava informacij

Ureditev kod

Skupaj

otrok (1g, 7g)

2

motorični razvoj (2g)

1

usposobljenost za ţivljenje (3g, 4g, 9g, 10g, 11g)

5

pravice otroka (5g)

1

prihodnost otroka (6g)

1

počutje otroka (8g)

1

napredek otroka (12g, 13g)

2

sprotno delo v razredu (14g, 15g, 16g, 23g, 24g)

5

domača naloga (17g)

1

razgibavanje otroka (18g)

1

pripomočki (19g, 21g)

2

otrokov govor (20g)

1

socialni poloţaj (22g)

1

problemi (25g)

1

izmenjava informacij (26g, 27g)

2

Kategorije
1. Otrok in njegove značilnosti: v tej kategoriji so zdruţene kode otrok, motorični razvoj,
usposobljenost za ţivljenje, počutje otrok, napredek otroka in otrokov govor.
2. Sprotno delo v razredu: v tej kategoriji zdruţujemo kode sprotno delo v razredu,
domača naloga, problemi in izmenjava informacij.
3. Delo z otrokom: v tej kategoriji sta zdruţeni kodi razgibavanje otroka in pripomočki.
4. Poloţaj otroka: vključene so kode pravice otroka, prihodnost otroka in socialni
poloţaj.
Glavna tema pogovora med učiteljico oziroma vzgojiteljico in starši je seveda njihov otrok.
Pogovarjajo se o otrokovih značilnostih (prva kategorija), o sprotnem delu v oddelku, v
katerega je vključen otrok (druga kategorija), o terapevtskem delu z otrokom (tretja
kategorija) in o poloţaju, ki ga trenutno ima oziroma ga bo imel v prihodnosti otrok (četrta
kategorija).
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Tema pogovora med starši in strokovnimi delavci je seveda odvisna od tega, s katerim
strokovnim delavcem (ki dela z njihovim otrokom) se starši pogovarjajo. Eden od staršev tako
na primer pravi, da se s fizioterapevtko pogovarjajo, kako se mora otrok razgibavat (18g), pa
o kakšnih pripomočkih za gibanje (19g), z logopedinjo se pogovarjajo v zvezi z govorom
(20g), o pripomočkih za laţje sporazumevanje (21g), s socialno delavko pa v zvezi s socialnim
poloţajem (22g) in tudi drugimi zadevami.
Učiteljica staršem med drugim odgovarja tudi na vprašanja o tem, kaj se bo njihov otrok
naučil in kakšen je njegov šolski napredek. Pogovor vzgojiteljice s starši otrok v njeni vzgojni
skupini je drugačen. Starše v pogovoru z njo bolj zanima počutje in usposobljenost njihovega
otroka za ţivljenje (niti ne toliko o šolskem delu posameznega otroka, ampak bolj o njegovem
počutju (8g), kako funkcionirajo (9g), kako se usposabljajo za ţivljenje (10g), koliko zmorejo
(11g), njihov napredek (12g)…).
Nasploh bi lahko rekli, da je staršem otrok, vključenih v CIRIUS, bolj pomemben otrokov
celostni razvoj in usposobljenost za ţivljenje, saj se zavedajo, da na področju izobraţevanja
njihovi otroci ne bodo mogli doseči rezultatov, ki jih sicer dosegajo njihovi zdravi sovrstniki.
Oba starša sta tudi povedala, da ju v pogovoru z učiteljico zanimajo sprotne zadeve - kaj se
dogaja, kaj bodo delali (14g); če bodo kam šli in kaj takrat rabi moj otrok s sabo (15g); kaj
delajo pri pouku, kaj se učijo (16g); kakšna je naloga za doma (17g); če so bli kakšni
problemi (25g); jaz al pa moţ povemo učiteljici, če so kakšne posebnosti (26g); Učiteljica pa
nam pove, če je blo kaj posebnega (27g).

Zanimivo se nam zdi, da ni nobeden od intervjuvanih omenil, da bi pogovor kadarkoli potekal
na bolj osebni, emocionalni ravni. Postavlja se nam torej vprašanje (glede na izjave v
intervjujih), ali se starši z učiteljico in vzgojiteljico nikoli ne pogovarjajo o svojem
doţivljanju, občutkih, čustvih… Na ţalost intervjuvanih tega nismo posebej vprašali, tako da
ne moremo ničesar z gotovostjo trditi, lahko pa sklepamo, da če ţe, se starši o svojem
čustvovanju in doţivljanju verjetno pogovarjajo s svetovalnima delavkama.

4.3.1.8. Komunikacija med strokovnimi delavci in starši, ko se pojavi nov
problem
V intervjuju smo učiteljico in vzgojiteljico med drugim vprašali tudi, kako poteka
komunikacija med njima in starši otrok, ko se pojavi nov problem. Zanimalo nas je, kako
pristopita k staršem, na kakšen način jim sporočita »slabo novico«.
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Preglednica 10: Kodiranje izjav strokovnih delavcev o poteku komunikacije s starši, ko pride
do problema.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1h

predvsem ne kompliciram

brez kompliciranja

2h

da ne prestrašim staršev, da jih ne spravim v paniko

pomiritev staršev

3h

če gre sam za kake manjše problemčke… jih navadno reševanje problema znotraj Centra
staršem sploh ne omenjam

4h

jim lepo povem, za kaj se gre

spoštljiv odnos do staršev

5h

jih ne napadam

spoštljiv odnos do staršev

6h

povem v osebnem pogovoru

individualni pogovor

7h

če vprašajo, jim tudi povem, kako sem sama reagirala posredovanje izkušnje
v podobni situaciji

8h

jim pa nikakor ne solim pameti

spoštljiv odnos do staršev

9h

problem najprej rešujemo v hiši

reševanje problema znotraj Centra

10h

jaz osebno zelo malo kontaktiram s starši, ko se malo osebnega kontakta
pojavijo kakšni problemi

11h

sem le nekakšen posrednik do drugih strokovnih malo osebnega kontakta
delavcev, ki potem delajo s starši

12h

vedno vse napišem v otrokov dnevnik, ničesar ne pisanje dnevnika
prikrivam

Ureditev kod

Skupaj

brez kompliciranja (1h)

1

pomiritev staršev (2h)

1

reševanje problema znotraj Centra (3h, 9h)

2

spoštljiv odnos do staršev (4h, 5h, 8h)

3

individualni pogovor (6h)

1

posredovanje izkušnje (7h)

1

malo osebnega kontakta (10h, 11h)

2

pisanje dnevnika (12h)

1

Kategorije
1. Značilnosti seznanitve: v tej kategoriji so zdruţene kode brez kompliciranja, pomiritev
staršev in spoštljiv odnos do staršev.
2. Način seznanitve staršev: v tej kategoriji so zdruţene kode individualni pogovor,
posredovanje izkušnje in pisanje dnevnika.
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3. Slabše seznanjeni starši: v tej kategoriji sta zdruţeni kodi reševanje problema znotraj
Centra in malo osebnega kontakta.
Pri tem vprašanju se je pokazala izrazita razlika med učiteljico in vzgojiteljico oziroma
načinom, naravo njunega dela.
Učiteljica dela v dnevnem programu (otroci se dnevno vozijo v Center in po pouku nazaj
domov) – to pomeni, da se vsak dan osebno sreča s starši svojih učencev in se lahko z njimi
pogovori. Ker se zaradi pogostih stikov bolj poznajo, učiteljica ve, kako pristopiti k
posameznim staršem, če se pojavi nov problem v zvezi z njihovim otrokom. Seveda je neko
konfliktno stvar staršem veliko laţje preprosto obrazloţiti v osebnem pogovoru, ko jih
seznanjaš še z drugimi dogodki tistega dne. Tako je tudi ta učiteljica povedala, da staršem na
lep način pove, za kaj se gre (predvsem ne kompliciram (1h); da ne prestrašim staršev, da jih
ne spravim v paniko (2h); jih ne napadam (5h); jim pa nikakor ne solim pameti (8h)).
Vzgojiteljica pa starše svojih varovancev srečuje zelo poredko (kvečjemu na roditeljskih
sestankih), zato tudi teţje kontaktira z njimi, ko se pojavi nov problem. Starše otroka, pri
katerem se je pojavil problem, seznani preko zapisa v otrokovem dnevniku, sicer pa z njimi
nima neposrednega stika. Kot je povedala v intervjuju, zaradi odsotnosti staršev problem
najprej rešujejo v Centru (9h), sama pa je le nek posrednik (sem le nekakšen posrednik do
drugih strokovnih delavcev, ki potem delajo s starši (11h)).
Obe intervjuvanki sta tudi povedali, da če gre le za manjše probleme znotraj skupine, staršev
pogosto ne seznanita s tem, saj se jih jima ne zdi potrebno obremenjevati s takimi
malenkostmi.
Kot pravi Avguštinova (1997), je za učinkovito komunikacijo med učiteljem in starši
potrebno vzpostaviti medsebojno naklonjenost in zaupanje. Do prave komunikacije pa lahko
pride šele v neposrednem odnosu, kjer je omogočeno medsebojno odzivanje, sprejemanje
razlag in kritike ter obojestransko spreminjanje predlogov. Nujne so tudi povratne
informacije, s katerimi izvemo, kako naše vedenje vpliva na vedenje drugega. Intihar in
Kepec (2002) dodajata, da je za učinkovito komunikacijo potrebna usklajenost besedne in
nebesedne komunikacije, le-ta pa se lahko uresniči samo v neposrednem odnosu.
Po tem lahko sklepamo, da ima učiteljica v primerjavi z vzgojiteljico ţe v osnovi boljše
pogoje za komuniciranje, sodelovanje s starši, saj je vsakodnevno z njimi v neposrednem
stiku.
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4.3.1.9. Vloga šolske svetovalne sluţbe pri sodelovanju s starši
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšno je delo CIRIUS-ove svetovalne sluţbe s starši
otrok, vključenih v CIRIUS Vipava. Svetovalno delavko smo vprašali o načinu dela s starši
ter preko katerih oblik svetovalna sluţba sodeluje s starši.
Preglednica 11: Kodiranje izjav svetovalne delavke o vlogi svetovalne sluţbe pri delu s starši.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1i

imamo veliko stika s starši

pogosti stiki

2i

na nas se v bistvu starši najprej obrnejo

prvi kontakt

3i

preko svetovalne sluţbe starši vzpostavijo prvi kontakt
prvi kontakt s Centrom

4i

pomemben tisti prvi stik, kontakt s starši

prvi kontakt

5i

trudiva, da se starši ne prestrašijo

opogumljanje

6i

jim pokaţemo, da jih razumemo

razumevanje

7i

jim damo podporo

podpora

8i

starši si pod vodstvom svetovalne sluţbe ogled Centra
tudi ogledajo Center

9i

sprejem otroka

sprejem otroka

10i

se pripravi individualiziran program in nato individualiziran program
ga predstavimo staršem

11i

zbor vseh staršev

sestanek

12i

razne oblike neformalnega sodelovanja

neformalna srečanja

Ureditev kod

Skupaj

pogosti stiki (1i)

1

prvi kontakt (2i, 3i, 4i)

3

opogumljanje (5i)

1

razumevanje (6i)

1

podpora (7i)

1

ogled Centra (8i)

1

sprejem otroka (9i)

1

individualiziran program (10i)

1

sestanek (11i)

1

neformalna srečanja (12i)

1
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Kategorije
1. Pogosti stiki: v tej kategoriji je koda pogosti stiki.
2. Značilnosti odnosa: v tej kategoriji zdruţujemo kode opogumljanje, razumevanje in
podpora.
3. Oblike sodelovanja: v tej kategoriji zdruţujemo kode prvi kontakt, ogled Centra,
sprejem otroka, individualiziran program, sestanek in neformalna srečanja.
Na področju sodelovanja šole s starši ima šolska svetovalna sluţba (oziroma svetovalni
delavci) pomembno vlogo. V našem primeru (v CIRIUS-u) je vloga svetovalne sluţbe pri
sodelovanju s starši na splošno sicer podobna vlogi svetovalne sluţbe v rednem
izobraţevanju, v podrobnostih pa se vlogi obeh sluţb nekoliko razlikujeta, kar gre seveda
pripisati specifičnosti obravnavane ustanove.
Tako kot v rednem izobraţevanju, tudi v CIRIUS-u svetovalna sluţba sodeluje s starši na
področju učenja in poučevanja, šolske kulture, klime, reda in vzgoje, na področju telesnega,
osebnega in socialnega razvoja, na področju šolanja in socialno-ekonomskih stisk (Svetovalna
sluţba… 1999).
S svetovalno delavko (psihologinjo) smo govorili o vlogi svetovalne sluţbe pri sodelovanju in
delu s starši, njene (kodirane) izjave pa smo glede na naloge svetovalne sluţbe razvrstili v tri
kategorije.
Psihologinja je najprej poudarila pomen svetovalne sluţbe pri pogostih stikih s starši, še
posebno pa pri prvem stiku (na nas se v bistvu starši najprej obrnejo (2i); preko svetovalne
sluţbe starši vzpostavijo prvi kontakt s Centrom (3i); pomemben tisti prvi stik, kontakt s starši
(4i)). Povedala je tudi, kako je pomembno, da sta s socialno delavko usklajen tim, saj le tako
lahko svetovalna sluţba dobro funkcionira.
Zelo pomembna naloga svetovalne sluţbe je po njenem mnenju poslušanje, opogumljanje in
razumevanje staršev ter dajanje podpore (se trudiva, da se starši ne prestrašijo (5i); jim
pokaţemo, da jih razumemo (6i); jim damo podporo (7i)) (druga kategorija).
Veliko časa pa svetovalni delavki namenita raznim oblikam sodelovanja s starši (tretja
kategorija) – raznim sestankom, pripravi individualiziranih programov, sprejemu novincev,
razkazovanju Centra staršem bodočih varovancev in številnim neformalnim srečanjem.
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4.3.1.10. Usklajevanje doseganja izobraţevalnih ciljev s teţnjo po celostnem
razvoju otroka s posebnimi potrebami v CIRIUS-u Vipava
Zanimalo nas je, na kakšen način v CIRIUS-u usklajujejo doseganje izobraţevalnih ciljev in
prizadevanje za otrokov celostni razvoj, zato smo o tem govorili z učiteljico in vzgojiteljico.
Njune izjave so podane v spodnji preglednici.
Preglednica 12: Kodiranje izjav strokovnih delavcev o usklajevanju doseganja izobraţevalnih
ciljev s teţnjo po celostnem razvoju otroka s posebnimi potrebami.
ŠT.

POSTAVKA

1j

skušam skozi dan otroku na vse moţne načine raznolikost načinov

KODA

pribliţat izobraţevalne cilje
2j

pomembno, da sem… zelo nazorna

nazornost

3j

mora biti praktičen prikaz in uporaba

praktičen prikaz

4j

v razredu vlada pozitivna čustvena klima

socialna

klima

v

skupini
5j

staršem v dnevnik napišem… kaj smo se učili, pisanje dnevnika
delali, da jih potem lahko vprašajo

6j

jaz osebno se vsako jutro… pozitivno usmerim

pozitivna čustva

7j

otroci čutijo, kakšne volje je učitelj in to se pozitivna čustva
potem odraţa tudi na njihovi zbranosti

8j

tega ni teţko dosegat

lahko doseči

9j

CIRIUS… nudi celostni razvoj otroka, vse delo naravnanost dela v
je tako naravnano

CIRIUS-u

10j

veliko praktičnih prikazov

praktičen prikaz

11j

ţivljenjskost

ţivljenjskost

12j

vaţno… da se otrok počuti kot doma, da mu je pozitivna čustva
lepo in dobro

Ureditev kod

Skupaj

raznolikost načinov (1j)

1

nazornost (2j)

1

praktičen prikaz (3j, 10j)

2

socialna klima v skupini (4j)

1

pisanje dnevnika (5j)

1

pozitivna čustva (6j, 7j, 12j)

3
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lahko doseči (8j)

1

naravnanost dela v CIRIUS-u (9j)

1

ţivljenjskost (11j)

1

Kategorije
1. Nazornost: v tej kategoriji so zdruţene kode raznolikost načinov, nazornost, praktičen
prikaz in ţivljenjskost.
2. Čustvena komponenta: vključeni sta kodi pozitivna čustva in socialna klima v skupini.
3. Potek dela v CIRIUS-u: v tej kategoriji so zdruţene kode pisanje dnevnika, lahko
doseči, naravnanost dela v CIRIUS-u.
V CIRIUS-u Vipava si prizadevajo otrokom omogočiti celostni razvoj, zato je, kot se je
izrazila tudi vzgojiteljica, vse delo tako naravnano (9j) (tretja kategorija). Izobraţevalni cilji
se dosegajo predvsem pri pouku, vendar pa sama izobrazba ni prioriteta CIRIUS-a. Glavni cilj
je usposobiti otroka za ţivljenje (kolikor dopuščajo posameznikove sposobnosti). Obe
intervjuvanki sta poudarili, da sta pri delu z otroki zelo pomembna nazornost in praktični
prikaz, saj morajo otroci spoznati in razumeti, kje in kako bodo v ţivljenju lahko uporabili
usvojeno znanje. Zato pouk oziroma vse delo z otroci z motnjami v duševnem razvoju temelji
na načelu nazornosti, ţivljenjskosti (kode v prvi kategoriji).
Pri delu z otroki s posebnimi potrebami je še posebej potrebno upoštevati njihova čustva
(druga kategorija). Kot sta povedali učiteljica in vzgojiteljica, je za usklajeno doseganje
izobraţevalnih ciljev in otrokovega celostnega razvoja potrebno, da v razredu ali skupini
vlada pozitivna čustvena klima (4j), da se otrok počuti kot doma, da mu je lepo in dobro (12j).
Toda tudi to ni dovolj, če ni tudi učitelj oziroma vzgojitelj pozitivno naravnan - otroci čutijo,
kakšne volje je učitelj in to se potem odraţa tudi na njihovi zbranosti (7j). V pozitivnem
čustvenem ozračju poteka vzgojno-izobraţevalni proces veliko bolje, kar se odraţa tudi v
boljših rezultatih dela. Mislimo, da bi morali tega bolj zavedati tudi (nekateri) učitelji v
rednem izobraţevanju in pri pouku ustvariti za otroke ustrezno socialno klimo.
Obenem smo mnenja, da bi se moralo redno izobraţevanje »zgledovati« po CIRIUS-u in
drugih podobnih ustanovah glede izvrševanja načela ţivljenjskosti pri pouku. Učni načrti po
našem mnenju ne dopuščajo dovolj prostora oziroma časa za več in pogostejše praktične
prikaze in poizkuse, pri katerih bi učenci pridobili izkušnje, ki bi jih nato lahko uporabili v
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svojem ţivljenju. Menimo tudi, da bi moral biti v rednem izobraţevanju glavni poudarek na
celostnem razvoju posameznika - pomembno se nam namreč zdi doseganje tudi vzgojnih, ne
le izobraţevalnih ciljev.

4.3.1.11. Področja, na katerih bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti
starše k sodelovanju
Učiteljico in vzgojiteljico v CIRIUS-u smo povprašali tudi o njunem mnenju o tem, katera so
tista področja, kjer bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju.
Preglednica 13: Kodiranje izjav strokovnih delavcev o tem, na katerih področjih bi moral
CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1k

se dovolj sodeluje s starši

dovolj sodelovanja

2k

se starši počutili preobremenjene, če bi jih neprestano preobremenjeni starši
vabili na neke dogodke

3k

mislim, da bi morali več sodelovati s starši

ţelja po več sodelovanja

4k

veliko staršev preobremenjenih… vprašljivo, koliko bi se preobremenjeni starši
odzivali

5k

še bolj povabiti

ţelja po več sodelovanja

6k

jih osebno poklicati

osebno vabilo

7k

z osebnimi vabili

osebno vabilo

8k

predstaviti njihovega otroka… izvedljivo v obliki delavnic

predstavitev otroka

Ureditev kod

Skupaj

dovolj sodelovanja (1k)

1

preobremenjeni starši (2k, 4k)

2

ţelja po več sodelovanja (3k, 5k)

2

osebno vabilo (6k, 7k)

2

predstavitev otroka (8k)

1

Kategorije
1. Sodelovanja je dovolj: zdruţeni sta kodi dovolj sodelovanja in preobremenjeni starši.
2. Sodelovanja je premalo: vključena je koda ţelja po več sodelovanja.
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3. Načini pritegnitve staršev: v tej kategoriji sta zdruţeni kodi osebno vabilo in
predstavitev otroka.
Izjave učiteljice in vzgojiteljice smo zaradi njihovega različnega mnenja razvrstili v tri
kategorije. Učiteljica namreč meni, da je sodelovanja s starši dovolj (prva kategorija) - se
dovolj sodeluje s starši (1k); bi se starši počutili preobremenjene, če bi jih neprestano vabili
na neke dogodke (2k), zato ne daje nikakršnih predlogov, na katerih področjih bi lahko še
pritegnili starše k sodelovanju. Vidik preobremenjenih staršev je izpostavila tudi vzgojiteljica
(veliko staršev preobremenjenih, tako da je vprašljivo, koliko bi se odzivali (4k)), ki pa vseeno
meni, da je sodelovanja s starši premalo - mislim, da bi morali več sodelovati s starši (3k)
(druga kategorija). Ta njena izjava nas je nekoliko presenetila, saj se nam zdi, da je v
CIRIUS-u vzpostavljeno dobro sodelovanje s starši. Njena izjava nam lahko pove, da v
posameznih primerih (s katerimi ima v letošnjem šolskem letu izkušnje tudi sama)
sodelovanje s starši ni najboljše (o tem smo pisali ţe v sklopu drugega raziskovalnega
vprašanja). Vzgojiteljica zato predlaga (tretja kategorija) nekaj načinov, kako še dodatno
pritegniti starše (jih osebno poklicati (6k); z osebnimi vabili (7k); predstaviti njihovega
otroka…izvedljivo v obliki delavnic (8k)). Zanimiv se nam zdi njen predlog, kje bi lahko še
bolj pritegnili starše k sodelovanju – pravi namreč, da bi sodelovanje s starši namesto v obliki
glasbenih, lutkovnih in plesnih predstav lahko večkrat potekalo v obliki delavnic. Na
predstavah namreč sodelujejo vedno isti otroci - tisti, ki so, poleg tega, da imajo pevske,
plesne ali kakšne umetniške druge sposobnosti, bolj zanesljivi. Nekateri otroci tako sploh
nimajo priloţnosti, da bi se predstavili, zato tudi njihovi starši ne pridejo pogosto na te
predstave. Delavnice pa bi po mnenju vzgojiteljice omogočile (čeprav ne v soju odrskih
ţarometov) vsem otrokom, da bi staršem in tudi drugim pokazali, kaj so se naučili.

4.3.2. POMEMBNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA
V vsebinskem sklopu »Pomembnost medsebojnega sodelovanja« nas je zanimalo, kakšno
vlogo oziroma pomen pripisujejo medsebojnemu sodelovanju strokovni delavci v CIRIUS-u.
Njihove odgovore smo primerjali z odgovori staršev na isto vprašanje. Med seboj smo
primerjali tudi odgovore strokovnih delavcev in staršev na vprašanje o njihovih pričakovanjih
glede medsebojnega sodelovanja ter odgovore interpretirali.
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4.3.2.1. Vloga in pomen medsebojnega sodelovanja
Strokovne delavce CIRIUS-a, pa tudi starše otrok, vključenih v CIRIUS, smo v intervjujih
povprašali po njihovem mnenju o pomenu medsebojnega sodelovanja. Zanimalo nas je,
kakšno vlogo pripisujejo temu sodelovanju. Njihove izjave so najprej podane v spodnji
preglednici, nato pa sledi še primerjava njihovih odgovorov.
Preglednica 14: Kodiranje izjav strokovnih delavcev in staršev o pomenu oziroma vlogi
medsebojnega sodelovanja.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1l

sodelovanje mora biti dobro

pomembnost sodelovanja

2l

če nam uspe pridobiti starše… potem stvari lepo tečejo

boljši rezultati

3l

teţje delamo, če so starši neodzivni

oteţeno delo

4l

otrok je lahko prikrajšan za pozitivne rezultate v svojem dobrobit otroka
razvoju

5l

to sodelovanje… zelo pomembno

6l

pomembno… da smo različne sluţbe…usklajene med usklajenost strokovnih sluţb

pomembnost sodelovanja

sabo
7l

če doseţemo nek dogovor, potem delo lepše teče

boljši rezultati

8l

starši… vedno obrnejo na nas, ko kaj rabijo

pomoč staršem

9l

zelo pomembno

pomembnost sodelovanja

10l

jih ne smemo preveč obremenjevati s samo strokovnimi

spoštovanje starševstva

stvarmi
11l

morajo biti starši med vikendom predvsem starši

spoštovanje starševstva

12l

določena mera sodelovanja… mora biti, le tako je… dobrobit otroka
lahko vse v korist otroku

13l

sodelovanje je pomembno… predvsem zaradi otroka

14l

pomembno, da sodelujemo… pol so tud rezultati boljši rezultati

dobrobit otroka

drugačni
15l

poveš kakšne stvari tud iz svoje strani

izraţanje svojega mnenja

Ureditev kod

Skupaj

pomembnost sodelovanja (1l, 5l, 9l)

3

boljši rezultati (2l, 7l, 14l)

3

oteţeno delo (3l)

1

dobrobit otroka (4l, 12l, 13l)

3
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usklajenost strokovnih sluţb (6l)

1

pomoč staršem (8l)

1

spoštovanje starševstva (10l, 11l)

2

izraţanje svojega mnenja (15l)

1

Kategorije
1. Dobro sodelovanje: v tej kategoriji so vključene kode pomembnost sodelovanja, boljši
rezultati, dobrobit otroka, usklajenost strokovnih sluţb, pomoč staršem, spoštovanje
starševstva ter izraţanje svojega mnenja.
2. Oteţeno sodelovanje: v tej kategoriji je koda oteţeno delo.
Odgovori staršev in odgovori strokovnih delavcev na to vprašanje so bili precej podobni. Vsi
intervjuvanci so bili namreč mnenja, da je dobro medsebojno sodelovanje izredno pomembno,
in sicer predvsem zaradi otroka. Njihove izjave lahko strnemo v misel, da če obe strani med
seboj dobro sodelujeta, če se uspejo dogovoriti, uskladiti, potem delo z otrokom (v CIRIUS-u,
pa tudi doma) poteka bolje, je bolj produktivno, pa tudi rezultati so boljši. Kalinova in drugi
avtorji (2009) pravijo, da partnersko sodelovanje med starši in učitelji pozitivno vpliva na
odnose med otroki in starši, saj se ti tako čutijo bolj povezani med seboj in si zaupajo, to pa
pripomore k boljšemu učnemu delu v šoli.
Intervjuvanci so na vprašanje o vlogi in pomenu medsebojnega sodelovanja dajali precej
splošne izjave (sodelovanje mora biti dobro (1l); določena mera sodelovanja s starši mora
biti, le tako je potem lahko vse v korist otroku (12l); je pomembno, da sodelujemo (14l).
Razen tega, da je medsebojno sodelovanje koristno za otroka, se niso natančneje opredelili,
zakaj se jim to sodelovanje zdi tako pomembno. Pričakovali smo bolj konkretne odgovore,
kot na primer, da je dobro sodelovanje pomembno, ker se le tako lahko oblikuje dvostranska
komunikacija, ker učitelji tako lahko bolje razumejo učenčeve domače razmere, ker so starši
bolj informirani o pričakovanjih glede šolskega napredka in vedenja otroka, pa tudi reda in
discipline (Burden v Kalin idr. 2009)… Samo eden od staršev je povedal, da če se sodeluje s
šolo, potem lahko tudi starši povedo kakšne stvari tud iz svoje strani (15l). Gre torej za
vzpostavitev dobre dvostranske komunikacije, v kateri lahko tudi starši povedo svoje mnenje
in izrazijo strinjanje oziroma nestrinjanje. Če starši in strokovni delavci prisluhnejo drug
drugemu in lahko izrazijo svoja pričakovanja, ţelje, potrebe, je to po našem mnenju dober
temelj za oblikovanje in vzdrţevanje produktivnega sodelovalnega odnosa.
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Svetovalna delavka je glede pomena medsebojnega sodelovanja poudarila, da je poleg
dobrega odnosa s starši pomembno tudi, da so med seboj usklajene strokovne sluţbe. Pri tem
se strinjamo z njo, saj menimo, da če so strokovni delavci, ki delajo s posameznim otrokom,
med seboj usklajeni, potem njihov medsebojni dogovor omogoča boljše delovanje ustanove,
boljši potek dela s posameznim otrokom, vsekakor pa je tudi sodelovanje s starši laţje in bolj
kakovostno.

4.3.2.2. Pričakovanja glede medsebojnega sodelovanja
Zanimalo nas je, kakšna pričakovanja imajo starši in strokovni delavci v zvezi z medsebojnim
sodelovanjem. So njihova pričakovanja enaka, podobna, različna? V tem poglavju
analiziramo in primerjamo njihove odgovore na to vprašanje.
Preglednica 15: Kodiranje izjav strokovnih delavcev CIRIUS-a in staršev o pričakovanjih
glede medsebojnega sodelovanja.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1m

pozitiven odnos, klima

pozitivna klima

2m

odkritost z obeh strani

odkritost

3m

dopolnjevanje

dopolnjevanje

4m

nekako uskladimo, kaj lahko pričakujejo starši in kaj usklajevanje pričakovanj
lahko Center njim ponudi

5m

boljše delovanje ustanove

boljše delovanje ustanove

6m

laţje uresničevanje prizadevanj za kompleksen razvoj doseganje ciljev
otroka

7m

uskladijo mnenja in pričakovanja staršev in CIRIUS-a

usklajevanje pričakovanj

8m

pričakujem uspešno sodelovanje, komunikacijo

dobra komunikacija

9m

cilj je pa dobrobit otroka

dobrobit otroka

10m

razumeš starša v njegovi stiski

empatija

11m

da ga ne obsojaš, da ga sprejmeš

medsebojno sprejemanje

12m

pričakujem od staršev, da bodo sprejemali mene

medsebojno sprejemanje

13m

odkrit odnos, zdrav odnos

odkritost

14m

zaupanje

zaupanje

15m

optimalna klima

pozitivna klima

16m

da bi mi starši… povedali, kaj se je dogajalo z otrokom izmenjava informacij

92

čez vikend
17m

da mi starši povejo svoje ţelje, pričakovanja

izraţanje pričakovanj

18m

skupaj izoblikujemo cilje in jih potem skušamo dosegat

doseganje ciljev

19m

nimam nobenih pričakovanj

ni pričakovanj

20m

kot je, je v redu

ni pričakovanj

21m

korekten odnos

korekten odnos

22m

da se dela v dobro otroka

dobrobit otroka

23m

starši… če smo zraven, pol tud oni ne morejo delat glih nadzor
to, kar hočejo

Ureditev kod

Skupaj

pozitivna klima (1m, 15m)

2

odkritost (2m, 13m)

2

dopolnjevanje (3m)

1

usklajevanje pričakovanj (4m, 7m)

2

boljše delovanje ustanove (5m)

1

doseganje ciljev (6m, 18m)

2

dobra komunikacija (8m)

1

dobrobit otroka (9m, 22m)

2

empatija (10m)

1

medsebojno sprejemanje (11m, 12m)

2

zaupanje (14m)

1

izmenjava informacij (16m)

1

izraţanje pričakovanj (17m)

1

ni pričakovanj (19m, 20m)

2

korekten odnos (21m)

1

nadzor (23m)

1

Kategorije
1. Medsebojni odnosi: v tej kategoriji so zdruţene kode odkritost, empatija, medsebojno
sprejemanje, zaupanje in korekten odnos.
2. Značilnosti sodelovanja: v tej kategoriji so zdruţene kode dopolnjevanje, usklajevanje
pričakovanj, dobra komunikacija, izmenjava informacij, izraţanje pričakovanj, ni
pričakovanj ter nadzor.
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3. Delovanje ustanove: v tej kategoriji so zdruţene kode pozitivna klima, boljše
delovanje ustanove, doseganje ciljev in dobrobit otroka.
Pričakovanja intervjuvancev na področju medsebojnega sodelovanja smo razdelili v tri
kategorije: »medsebojni odnosi«, »značilnosti sodelovanja« in »delovanje ustanove«.
Na področju medsebojnih odnosov (prva kategorija) strokovni delavci glede sodelovanja s
starši pričakujejo predvsem neko odprtost, odkritost (odkritost z obeh strani (2m); odkrit
odnos, zdrav odnos (13m)), empatijo, zaupanje in medsebojno sprejemanje (da ga ne obsojaš,
da ga sprejmeš (11m); pričakujem od staršev, da bodo sprejemali mene (12m)). Pričakovanja
staršev so na tem področju skromna - eden od staršev pri medsebojnem sodelovanju
pričakuje, da je odnos korekten (da strokovni delavci ničesar ne prikrivajo, da so spoštljivi do
njega in do otroka…).
Isti starš v lastni vključenosti v delo CIRIUS-a (oziroma v sodelovanju s CIRIUS-om) vidi
priloţnost za nadzor njihovega dela (če smo zraven, pol tud oni ne morejo delat glih to, kar
hočejo (23m)), če bi se situacija kdaj tako poslabšala in zaostrila, da bi bilo to potrebno. Drugi
starš v zvezi z medsebojnim sodelovanjem nima nikakršnih pričakovanj, kar je sicer nekoliko
presenetljivo, vendar razumljivo, če vemo, da je popolnoma zadovoljen s trenutnim stanjem
(nimam nobenih pričakovanj (19m); kot je, je v redu (20m)).
Strokovni delavci pa od medsebojnega sodelovanja s starši pričakujejo več – tako na področju
delovanja ustanove (tretja kategorija), kot tudi glede samih značilnosti sodelovanja (druga
kategorija). Ravnateljica in svetovalna delavka si od sodelovanja s starši obetata usklajevanje
pričakovanj CIRIUS-a in staršev (nekako uskladimo, kaj lahko pričakujejo starši in kaj lahko
Center njim ponudi (4m); uskladijo mnenja in pričakovanja staršev in CIRIUS-a (7m)), dobro
komunikacijo, dopolnjevanje. Vzgojiteljica, ki v zadnjem času nima najboljših izkušenj glede
sodelovanja s starši, pa bi si ţelela boljšo izmenjavo informacij (da bi mi starši odkrito
povedali, kaj se je dogajalo z otrokom čez vikend, da sem tudi jaz seznanjena (16m)), pa tudi,
da bi ji starši večkrat zaupali svoje ţelje in pričakovanja.
Na področju delovanja CIRIUS-a (tretja kategorija) kot ustanove strokovni delavci pri
sodelovanju s starši pričakujejo, da se vzpostavi neka pozitivna sodelovalna klima, saj to, kot
se je izrazila ravnateljica, pomeni boljše delovanje ustanove (5m) in laţje uresničevanje
prizadevanj za kompleksen razvoj otroka (6m). Tudi vzgojiteljica meni, da je cilje laţje
dosegati, če jih oblikujejo skupaj s starši. Vse njihovo skupno delovanje pa ima en glavni cilj
– dobrobit otroka.
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4.3.3. PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU ŠOLE IN STARŠEV
Pri tem vsebinskem sklopu smo med seboj primerjali odgovore strokovnih delavcev CIRIUSa in staršev glede prednosti in ovir oziroma omejitev, ki jih oboji vidijo pri medsebojnem
sodelovanju. Zanimalo pa nas je tudi, s katerimi starši je po mnenju strokovnih delavcev
CIRIUS-a najteţje sodelovati.

4.3.3.1. Prednosti in ovire za medsebojno sodelovanje
Starše in strokovne delavce smo vprašali, kaj so po njihovem mnenju prednosti in kaj ovire
oziroma omejitve pri medsebojnem sodelovanju. Njihove odgovore smo nato primerjali med
seboj.
Preglednica 16: Kodiranje izjav strokovnih delavcev in staršev o prednostih medsebojnega
sodelovanja.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

2n

ustvarjanje skupnega interesa staršev in ustanove

usklajevanje

10n

prednost je…se veliko laţje dela za dobro otroka, če dobrobit otroka
sodelujemo

12n

profesionalnost

profesionalnost

14n

koristimo otroku

dobrobit otroka

23n

prednost… če otroci… od blizu.. lahko vsak dan vidiš s bliţina staršev
starši in smo oboji z vsem na tekočem

24n

če smo pozitivno naravnani

pozitivna naravnanost

25n

če vloţimo veliko osebnega truda

osebni trud

26n

učitelji in drugi strokovni delavci tisti, ki morajo spodbujat učitelji pobudniki
sodelovanje

27n

se lahko vse zmeniš

usklajevanje

28n

vsi boljše funkcioniramo

boljše delovanje ustanove

29n

v korist naših otrok

dobrobit otroka

30n

vse rešuje sproti

sprotno reševanje problemov

31n

smo vsi iskreni

iskrenost

Ureditev kod

Skupaj

usklajevanje (2n, 27n)

2

dobrobit otroka (10n, 14n, 29n)

3
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profesionalnost (12n)

1

bliţina staršev (23n)

1

pozitivna naravnanost (24n)

1

osebni trud (25n)

1

učitelji pobudniki (26n)

1

boljše delovanje ustanove (28n)

1

sprotno reševanje problemov (30n)

1

iskrenost (31n)

1

Kategorije
1. Pogoji za dobro sodelovanje: v tej kategoriji zdruţujemo kode usklajevanje,
profesionalnost, bliţina staršev, pozitivna naravnanost, osebni trud, učitelji pobudniki
in iskrenost.
2. Prednosti sodelovanja: v tej kategoriji zdruţujemo kode dobrobit otroka, boljše
delovanje ustanove in sprotno reševanje problemov.
Odgovore intervjuvancev v zvezi s prednostmi sodelovanja med CIRIUS-om in starši smo
razvrstili v dve kategoriji. V prvo kategorijo smo uvrstili kodirane izjave glede pogojev za
dobro sodelovanje, v drugo kategorijo pa kodirane izjave o prednostih sodelovanja.
Po mnenju intervjuvancev pri sodelovanju deluje spodbudno, če so vsi udeleţenci iskreni in
pozitivno naravnani, če si osebno prizadevajo za dobro sodelovanje (če vloţimo veliko
osebnega truda (25n)) in če se strokovni delavci trudijo biti čim bolj profesionalni. Pogoj za
dobro sodelovanje je po mnenju ravnateljice tudi usklajevanje in usklajenost staršev in
ustanove, strokovnih delavcev (ustvarjanje skupnega interesa staršev in ustanove (2n); da se
lahko vse zmeniš (27n)), kar pa je laţje dosegati, če otroci (torej tudi njihovi starši) ne
prihajajo od daleč (bliţina staršev). Zanimivo pa se nam je zdelo, da je samo eden od
intervjuvanih (prvi starš) izpostavil, da so učitelji in drugi strokovni delavci tisti, ki morajo
spodbujat sodelovanje (26n).
Intervjuvani menijo, da so prednosti oziroma pozitivni rezultati sodelovanja (druga
kategorija), da se dela v dobro otroka, da ustanova boljše deluje in da se problemi lahko
rešujejo sprotno.
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Preglednica 17: Kodiranje izjav strokovnih delavcev in staršev o ovirah pri medsebojnem
sodelovanju.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1n

ovira oddaljenost

oddaljenost staršev

3n

pomanjkanje sredstev za izpeljavo nekaterih projektov

pomanjkanje denarja

4n

neodzivnost nekaterih staršev

neodzivnost staršev

5n

slab ekonomski status druţine

pomanjkanje denarja

6n

nepoznavanje slovenskega jezika

jezik

7n

ne vidim ovir za sodelovanje

ni ovir

8n

če je ţelja… potem se da sodelovat

ni ovir

9n

ovira je nepripravljenost staršev za sodelovanje

neodzivnost staršev

11n

ne smeš se osebno vplest v druţino

vpletanje čustev

13n

da nisi preveč čustven, sicer ne moreš objektivno gledat

vpletanje čustev

15n

ovira oddaljenost staršev od ustanove

oddaljenost staršev

16n

ovira…jezik oziroma narodnost

jezik

17n

ovirano zaradi čustvenega naboja

vpletanje čustev

18n

ovira… socialne razlike

socialne razlike

19n

slab ekonomski status druţine

pomanjkanje denarja

20n

ko imajo tudi starši otrok posebne potrebe

starši s posebnimi potrebami

21n

nepripravljenost staršev za sodelovanje

neodzivnost staršev

22n

pomanjkanje časa

pomanjkanje časa

Ureditev kod

Skupaj

oddaljenost staršev (1n, 15n)

2

pomanjkanje denarja (3n, 5n, 19n)

3

neodzivnost staršev (4n, 9n, 21n)

3

jezik (6n, 16n)

2

ni ovir (7n, 8n)

2

vpletanje čustev (11n, 13n, 17n)

3

socialne razlike (18n)

1

starši s posebnimi potrebami (20n)

1

pomanjkanje časa (22n)

1

Kategorije
1. Objektivne ovire: v tej kategoriji zdruţujemo kode oddaljenost staršev, pomanjkanje
denarja, jezik, socialne razlike in starši s posebnimi potrebami.
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2. Subjektivne ovire: zdruţene so kode neodzivnost staršev, vpletanje čustev in
pomanjkanje časa.
3. Ni ovir: vključena je koda ni ovir.
Kodirane izjave strokovnih delavcev in staršev o ovirah pri medsebojnem sodelovanju smo
razvrstili v tri kategorije: objektivne ovire, subjektivne ovire in ni ovir.
O ovirah pri medsebojnem sodelovanju so se razgovorili predvsem strokovni delavci. Po
mnenju svetovalne delavke ni nobenih ovir (tretja kategorija) za sodelovanje (ne vidim ovir za
sodelovanje (7n); če je ţelja potem se da sodelovat (8n)), razen neodzivnosti staršev (ovira je
nepripravljenost staršev za sodelovanje (9n)). Učiteljica meni, da je glavna ovira pri
sodelovanju s starši vpletanje čustev zaposlenih (Ne smeš se osebno vplest v druţino (11n);
nisi preveč čustven, sicer ne moreš objektivno gledat (13n)). Vzgojiteljica pa izpostavi, da je
sodelovanje lahko ovirano zaradi čustvenega naboja (17n), ker starši ne morejo sprejeti
dejstva, da ima njihov otrok posebne potrebe. Naštetih je bilo še kar nekaj drugih ovir
(oddaljenost staršev, pomanjkanje denarja, pomanjkanje časa, jezik, socialne razlike), med
njimi pa velja posebej izpostaviti starše s posebnimi potrebami. S temi starši (duševno
prizadeti, gluhonemi…) je namreč teţko sodelovati, ker jim strokovni delavci ne morejo
razloţiti potrebnosti nekaterih dejavnosti, terapij, ukrepov za njihove otroke (več o tem v
naslednjem poglavju).
Po mnenju Kalinove (2009) dobre odnose in s tem dobro sodelovanje med učitelji (šolo) in
starši ovira nesposobnost poslušanja, prelaganje odgovornosti drug na drugega, odklanjanje
medsebojne komunikacije in skupnega iskanja rešitev, prepričanost v svoj prav, nenehno
kritiziranje… Sodeč po odgovorih intervjuvancev so teţave oziroma ovire pri medsebojnem
sodelovanju CIRIUS-a in staršev povsem drugačne narave (prva kategorija), saj gre večinoma
za zunanje, objektivne okoliščine (denar, oddaljenost, jezik…).

4.3.3.2. Starši, s katerimi je najteţje sodelovati
Pri tem vprašanju so nas zanimali odgovori strokovnih delavcev CIRIUS-a o tem, s katerimi
starši je po njihovem mnenju najteţje sodelovati, s katerimi starši oni najteţje sodelujejo.
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Preglednica 18: Kodiranje izjav strokovnih delavcev o tem, s katerimi starši je najteţje
sodelovati.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1o

starši, ki prihajajo iz drugega etničnega okolja

etnično okolje

2o

starši, kjer imajo doma teţave med zakoncema

teţave v druţini

3o

kjer je alkoholizem

alkoholizem

4o

neurejene druţinske razmere

teţave v druţini

5o

starši, ki imajo tudi sami zniţane intelektualne sposobnosti

niţje sposobnosti

6o

v začetku, ko te morda še ne poznajo… se še ni vzpostavilo zaupanje

ni zaupanja

7o

starši, ki se ne morejo sprijazniti, da imajo otroka s posebnimi nesprijaznjenost
potrebami

situacijo

8o

ki niso iskreni, ki kaj prikrivajo

neiskrenost

9o

ki niso odprti in komunikativni

zadrţanost

Ureditev kod

Skupaj

etnično okolje (1o)

1

teţave v druţini (2o, 4o)

2

alkoholizem (3o)

1

niţje sposobnosti (5o)

1

ni zaupanja (6o)

1

nesprijaznjenost s situacijo (7o)

1

neiskrenost (8o)

1

zadrţanost (9o)

1

s

Kategorije
1. Okoliščine: zdruţene so kode etnično okolje, teţave v druţini in alkoholizem.
2. Osebne lastnosti in značilnosti staršev: v tej kategoriji zdruţujemo kode niţje
sposobnosti, ni zaupanja, nesprijaznjenost s situacijo, neiskrenost ter zadrţanost.
Med izvajanjem intervjujev v CIRIUS-u so strokovni delavci večkrat omenili, da so starši
njihovih varovancev različni in da so različno pripravljeni sodelovati (eni bolj, drugi manj).
Vendar pa se različnost staršev kaţe tudi na druge načine, skozi njihove osebnostne lastnosti
in skozi različne zunanje okoliščine, v katerih te druţine ţivijo. Tako je z enimi starši laţje
sodelovati, delo z drugimi pa je lahko bolj teţavno. Med »teţavne« starše oziroma starše, s
katerimi je teţko sodelovati, so uvrščeni starši, ki niso pripravljeni sodelovati, ki ne podpirajo
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učitelja v njegovih prizadevanjih, starši, ki se pritoţujejo in so sovraţni, dalje starši, ki
zlorabljajo svojega otroka, ki imajo osebne, partnerske ali druţinske probleme, občutljivi
starši, starši iz različnih kulturnih okolij ter starši, ki preveč ali premalo pričakujejo (Hornby v
Kalin idr. 2009).
Z nekaterimi zgoraj naštetimi tipi staršev imajo teţave oziroma teţko sodelujejo tudi v
CIRIUS-u Vipava. Gre za starše s partnerskimi teţavami, neurejenimi druţinskimi razmerami
in za alkoholike. Včasih so teţave tudi s starši iz drugega etničnega okolja (Romi imajo
drugačen način ţivljenja in razmišljanja, drugače gledajo na stvari, zato jim je včasih teţko
razloţiti in jih prepričati, da je nekaj dobro za njihovega otroka).
Obstajajo pa tudi taki starši, s katerimi je teţko sodelovati zaradi njihovih osebnih značilnosti
in lastnosti (druga kategorija). Učiteljica in vzgojiteljica govorita o starših, ki niso iskreni, ki
kaj prikrivajo (8o), ki niso odprti in komunikativni (9o), o starših, ki ne zaupajo strokovnemu
delavcu (v začetku, ko te morda še ne poznajo in se še ni vzpostavilo zaupanje (6o)) in o
starših, ki se ne morejo sprijazniti, da imajo otroka s posebnimi potrebami (7o). Starši,
nesprijaznjeni s situacijo, v kateri so, pogosto iščejo negativne stvari, majhne napake in se
potem stalno pritoţujejo, ker na tak način izraţajo svojo jezo in razočaranje nad svojim
poloţajem.
Posebna skupina pa so starši z niţjimi intelektualnimi sposobnostmi (najteţje pa je sodelovat
s tistimi starši, ki imajo tudi sami zniţane intelektualne sposobnosti (5o)). Tem staršem (jih je
kar nekaj) strokovni delavci zelo teţko obrazloţijo, da ţelijo njihovemu otroku pomagat, ker
starši ne razumejo načina dela v CIRIUS-u in zato ne dovolijo določenih terapij, dejavnosti...
Po besedah svetovalne delavke otroci teh staršev zato marsikdaj ne dosegajo takih rezultatov
v razvoju, kot bi jih lahko sicer.

4.3.4. IZOBRAŢEVANJE ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE
V tem poglavju primerjamo in interpretiramo odgovore oziroma mnenja vseh intervjuvancev
o zadostnosti njihovega znanja in usposobljenosti za medsebojno sodelovanje.

4.3.4.1. Znanje in usposobljenost za medsebojno sodelovanje
Vse sodelujoče v naši raziskavi smo nazadnje vprašali še po njihovem mnenju, ali imajo
dovolj znanja oziroma ali se čutijo dovolj usposobljene za medsebojno sodelovanje ali pa bi
se morda radi naučili še kakšnih veščin medsebojnega sodelovanja.
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Preglednica 19: Kodiranje izjav vseh intervjuvanih o zadostnosti njihovega znanja oziroma
usposobljenosti za medsebojno sodelovanje.
ŠT.

POSTAVKA

KODA

1p

mislim da so vsi zaposleni kar dobro usposobljeni

dovolj znanja

2p

usposobljenost so pridobili… tekom izkušenj skozi vsa leta

pomen izkušenj

3p

zdravstveni delavci malce manj podkovani… bolj v začetku, pomen izkušenj
potem se naučijo z izkušnjami

4p

imajo dobre osnove

dobre osnove

5p

ne bi bilo slabo, če bi imeli dodatno izobraţevanje

ţelja po izobraţevanju

6p

da bi se izobraţevala prav na področju sodelovanja s starši, se ni bilo izobraţevanja
nisem
izobraţevanje na fakulteti

7p

na faksu.. nekaj tega v okviru posameznih predmetov

8p

če ti nimaš čuta za sočloveka, za pomagat, potem ti nobena šola čut za sočloveka
in nobeno izobraţevanje ne bo pomagalo

9p

nobenega znanja al pa usposabljanja, prakse ni bilo na faksu

ni bilo izobraţevanja

10p

sama izobraţevala kasneje, na lastno iniciativo

samoizobraţevanje

11p

nič se nismo učili o tem na faksu

ni bilo izobraţevanja

12p

ne bi potrebovala dodatnega znanja

dovolj znanja

13p

so bolj pomembne izkušnje

pomen izkušenj

14p

je v redu tko kot je

dovolj znanja

15p

če bi imela… negativno izkušnjo… bi se morda kej zanimala,

ţelja po izobraţevanju

kako bi se dalo bolje sodelovat

Ureditev kod

Skupaj

dovolj znanja (1p, 12p, 14p)

3

pomen izkušenj (2p,3p,13p)

3

dobre osnove (4p)

1

ţelja po izobraţevanju (5p, 15p)

2

ni bilo izobraţevanja (6p, 9p, 11p)

3

izobraţevanje na fakulteti (7p)

1

čut za sočloveka (8p)

1

samoizobraţevanje (10p)

1
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Kategorije
1. Raven usposobljenosti: v to kategorijo so vključene kode dovolj znanja, dobre osnove,
ţelja po izobraţevanju, ni bilo izobraţevanja, izobraţevanje na fakulteti in
samoizobraţevanje.
2. Pogoji za uspešno sodelovanje: v to kategorijo sta vključeni kodi pomen izkušenj in
čut za sočloveka.
Sodelovanje CIRIUS-a s starši njihovih varovancev je večinoma dobro, zato ne presenečajo
izjave intervjuvanih, da imajo dovolj znanja in sposobnosti za medsebojno sodelovanje in ne
vidijo potrebe po dodatnem izobraţevanju s tega področja (mislim da so vsi zaposleni kar
dobro usposobljeni (1p); imajo dobre osnove (4p); ne bi potrebovala dodatnega znanja (12p);
je v redu tko kot je (14p)). Tudi ravnateljica meni, da so zaposleni kar dobro usposobljeni na
tem področju, vendar vseeno ne bi bilo slabo, če bi imeli dodatno izobraţevanje (5p). Eden od
staršev, ki je tudi zadovoljen svojim znanjem, je izrazil ţeljo po dodatnem izobraţevanju v
primeru, če bi sodelovanje s Centrom postalo slabo (če bi imela kakšno negativno izkušnjo,
pol bi se morda kej zanimala, kako bi se dalo bolje sodelovat (15p)).
Učiteljica, vzgojiteljica in svetovalna delavka so povedale, da med študijem ni bilo poudarka
na praktičnem usposabljanju na področju sodelovanja s starši (na faksu smo imeli nekaj tega v
okviru posameznih predmetov (7p); nobenega znanja al pa usposabljanja, prakse ni bilo na
faksu (9p); nič se nismo učili o tem na faksu (11p)). Učiteljica se je kasneje, na lastno pobudo,
izobraţevala na tem področju.
V intervjujih je bil večkrat poudarjen pomen izkušenj za dobro medsebojno sodelovanje
(usposobljenost so pridobili predvsem tekom izkušenj skozi vsa leta (2p); potem se naučijo z
izkušnjami (3p); so bolj pomembne izkušnje (13p)). Vsekakor se strinjamo, da so izkušnje
zelo pomembne, zato bi jih v času študija morali po našem mnenju pridobiti še več. Ker pa
včasih ni mogoče pridobiti tako raznovrstnih izkušenj, da bi bili usposobljeni na vseh
področjih dela, se nam zdi pomembno, da bi bila vsaj za začetnike organizirana izobraţevanja
in usposabljanja s tistih področij, na katerih doslej še niso uspeli pridobiti izkušenj. Na
izobraţevanju in usposabljanju s področja sodelovanja s starši bi tako začetniki (lahko pa tudi
drugi, ţe bolj izkušeni) pridobili znanje in veščine za delo s starši, kar bi jim pomagalo
premostiti začetniške teţave in s starši vzpostaviti odprt dialog. Obenem pa se tudi strinjamo s
svetovalno delavko, ki pravi, da če ti nimaš čuta za sočloveka, za pomagat, potem ti nobena
šola in nobeno izobraţevanje ne bo pomagalo (8p).
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4.4. SKLEPNE UGOTOVITVE
Na osnovi kvalitativne analize intervjujev smo ugotovili, da je sodelovanje med starši in
CIRIUS-om Vipava v splošnem dobro, v konkretnih primerih pa se kaţejo večja odstopanja v
zadovoljstvu (tako staršev kot tudi zaposlenih v CIRIUS-u) z obstoječim potekom
medsebojnega sodelovanja.
Intervjuvanci medsebojno sodelovanje večinoma doţivljajo kot pozitivno in so z njim
zadovoljni. Vzgojiteljica je izrazila ţeljo po več in boljšem sodelovanju, saj v letošnjem
šolskem letu dela s skupino otrok, katerih starši so nekoliko neodzivni in ima zato manj stika
z njimi.
V CIRIUS-u Vipava se posluţujejo tako formalnih, kot tudi neformalnih oblik sodelovanja s
starši. Kot pravi Resman (1992c), formalne oblike sodelovanja v manjši meri upoštevajo
individualne potrebe in posebnosti, zato so manj učinkovite od neformalnih. Tega se očitno
zavedajo tudi v CIRIUS-u, zato si prizadevajo, da bi tudi formalne oblike izpeljali čim bolj
sproščeno in neformalno. Sodelovanje med šolo in starši večinoma poteka preko individualnih
pogovorov med strokovnimi delavci in starši ter dopisovanja preko Našega dnevnika. Večina
intervjuvancev je izpostavila pomen individualnega, osebnega pogovora med strokovnimi
delavci in starši, ki je zaradi njihovega vsakodnevnega srečevanja (tu gre predvsem za starše
iz bliţnjih krajev) tudi najbolj praktičen. Izmed organiziranih formalnih oblik se starši (po
besedah ravnateljice) najpogosteje udeleţujejo roditeljskih sestankov in predavanj. Ker
nekateri otroci oziroma njihovi starši prihajajo iz bolj oddaljenih delov Slovenije, si v
CIRIUS-u Vipava prizadevajo zdruţiti več stvari - tako na primer v enem popoldnevu
organizirajo roditeljski sestanek in strokovno predavanje, staršem pa omogočijo tudi
individualne pogovore z vsemi strokovnimi delavci, ki delajo z njihovimi otroki.
Starši otrok, vključenih v CIRIUS Vipava se pričakovano najbolj angaţirajo pri neformalnih
oblikah sodelovanja s šolo (specialna olimpiada, priprava daril, kuhanje), intervjuvana starša
pa sta z obstoječo ravnjo sodelovanja zadovoljna, zato sama ne dajeta nikakršnih pobud za
medsebojno sodelovanje, pa tudi njun osebni prispevek k sodelovanju je skromen.
V individualnih pogovorih s strokovnimi delavci se starši najpogosteje pogovarjajo o
otrokovih značilnostih, sprotnem delu v oddelku, v katerega je vključen otrok, o terapevtskem
delu z otrokom in o poloţaju, ki ga ima oziroma ga bo imel v prihodnosti njihov otrok.
Otrokovo doseganje izobraţevalnih ciljev staršev ne zanima preveč (za razliko od staršev

103

otrok, ki so vključeni v redne šole), saj jim je bolj pomembno, da bo njihov otrok kolikor se
da usposobljen za čim bolj samostojno ţivljenje.
Strokovni delavci starše seznanijo tudi z morebitnimi novonastalimi teţavami v zvezi z
njihovim otrokom. Če gre le za manjše probleme znotraj skupine, učiteljica in vzgojiteljica
staršev s tem pogosto ne seznanita, saj jih ne ţelita po nepotrebnem vznemirjati. Ob večjih
teţavah se učiteljica osebno pogovori s starši (ki jih sreča vsak dan), vzgojiteljica (nima
osebnih stikov s starši) pa se posluţuje zapisov preko dnevnika in reševanje problema
prepušča drugim strokovnim delavcem v Centru. Izredno pomembno je, da strokovni delavci
staršev ne prestrašijo, da jim lepo razloţijo, kaj se je zgodilo in da ne zapletajo stvari po
nepotrebnem.
Pri stikih s starši ima pomembno vlogo tudi svetovalna sluţba, katere prva naloga je po
mnenju psihologinje poslušanje, opogumljanje in razumevanje staršev ter dajanje podpore.
Svetovalni delavki namenita veliko časa raznoraznim oblikam sodelovanja s starši –
sestankom, pripravi individualiziranih programov, sprejemu novincev, številnim neformalnim
srečanjem…
V CIRIUS-u Vipava si prizadevajo otrokom omogočiti celostni razvoj, zato je tudi vse delo
tako naravnano. Glavni cilj je usposobiti otroka (v skladu z njegovimi sposobnostmi) za čim
bolj samostojno ţivljenje (v CIRIUS-u ni prioriteta izobrazba), zato sta pri delu z otroki zelo
pomembna nazornost in praktični prikaz. Za usklajeno doseganje izobraţevalnih ciljev in
otrokovega celostnega razvoja je potrebno, da v razredu oziroma skupini vlada pozitivno
čustveno ozračje, saj tako vzgojno-izobraţevalni proces poteka bolje, pa tudi rezultati dela so
boljši.
V vsebinskem sklopu »Pomembnost medsebojnega sodelovanja« smo ugotavljali, kakšno
vlogo intervjuvanci pripisujejo sodelovanju med šolo in domom in kakšna so njihova
pričakovanja glede medsebojnega sodelovanja. Resman (1992b) pravi, da partnersko
sodelovanje med šolo in domom pozitivno vpliva na otrokov šolski uspeh in napredovanje. To
so izpostavili tudi vsi intervjuvani, saj je po njihovem mnenju medsebojno sodelovanje
izredno pomembno, in sicer predvsem zaradi dobrobiti otroka.
Razvijanje sodelovalnega odnosa med šolo in starši je po mnenju Resmana (1992b) odvisno
tudi od njihovih pričakovanj. Pričakovanja intervjuvancev se nanašajo na različna področja
medsebojnega sodelovanja. Na področju medsebojnih odnosov si ţelijo odkritosti,
zaupljivega odnosa, spoštovanja, empatije in medsebojnega sprejemanja. V dobrem
sodelovanju vidijo priloţnost za kakovostno komunikacijo, izmenjavo informacij, izraţanje in
usklajevanje pričakovanj, medsebojno dopolnjevanje, pa tudi nadzor. Obenem se zavedajo, da
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dobro medsebojno sodelovanje pomeni boljše delovanje ustanove in laţje doseganje ciljev, od
česar pa bodo največ koristi imeli otroci.
Po mnenju intervjuvancev pri sodelovanju med šolo in starši deluje spodbudno, če so vsi
udeleţenci pozitivno naravnani, iskreni, če si osebno prizadevajo za sodelovanje in se pri tem
usklajujejo. Pomembno je, da so strokovni delavci pri svojem delu profesionalni in da starše
spodbujajo k sodelovanju. Intervjuvanci v medsebojnem sodelovanju vidijo veliko prednosti predvsem korist otroka, boljše delovanje ustanove in moţnost sprotnega reševanja problemov.
Medsebojno sodelovanje šole in staršev pa je včasih lahko tudi oteţeno, in sicer zaradi
različnih objektivnih in subjektivnih okoliščin – intervjuvanci kot ovire za sodelovanje
navajajo predvsem pomanjkanje časa in denarja, oddaljenost staršev, jezik, socialne razlike,
starše s posebnimi potrebami, vpletanje čustev in neodzivnost staršev.
Ţe v teoretičnih izhodiščih je bilo govora o t. im. »teţavnih« starših (Hornby v Kalin idr.
2009). Z nekaterimi tipi »teţavnih« staršev se srečujejo tudi v CIRIUS-u Vipava – gre
predvsem za starše s partnerskimi teţavami, neurejenimi druţinskimi razmerami, alkoholike,
starše iz drugega etničnega okolja, starše z niţjimi intelektualnimi sposobnostmi ter starše, s
katerimi je teţko sodelovati zaradi njihovih osebnostnih značilnosti in lastnosti
(nesprijaznjenost s situacijo, zadrţanost, neiskrenost).
K bolj učinkovitemu in kakovostnemu sodelovanju šole s starši zagotovo prispeva, če imajo
starši, predvsem pa učitelji in drugi strokovni delavci dovolj znanja in usposobljenosti s
področja medsebojnega sodelovanja. Intihar in Kepec (2002) pravita, da postanejo učitelji, ki
se udeleţujejo programov strokovnega izpopolnjevanja za delo s starši bolj sproščeni in
odprti, saj dobijo na teh izobraţevanjih nova znanja in veščine, pa tudi potrditev za svoje
dobro opravljeno dosedanje delo, kar jih spodbudi, da s starši vzpostavijo bolj odprt dialog in
da upoštevajo tudi prizadevanja in pobude staršev.
Ker je sodelovanje CIRIUS-a Vipava s starši v splošnem dobro, ne preseneča, da
intervjuvanci ne vidijo potrebe po dodatnem izobraţevanju in usposabljanju s tega področja,
saj imajo po njihovem mnenju dovolj tovrstnega znanja. Za dobro medsebojno sodelovanje so
po njihovem mnenju bolj kot znanje pomembne izkušnje, ki so jih strokovni delavci pridobili
skozi leta opravljanja svoje sluţbe.
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5. POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE
Sodelovanje vseh oseb, ki so vključene v neko dejavnost oziroma odnos, v splošnem prinaša
boljše rezultate, saj interakcija različnih oseb (njihovih značilnosti, osebnostnih lastnosti,
znanja, spretnosti, sposobnosti…) v veliki meri pripomore k večji produktivnosti njihovega
delovanja. Tako je tudi na področju izobraţevanja otrok zelo pomembno, da je med šolo in
starši vzpostavljen kakovosten sodelovalni odnos.
Pokazalo se je, da je sodelovanje med šolo in starši še posebej pomembno, ko gre za
izobraţevanje, vzgojo in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ti
otroci, še posebej tisti, ki imajo teţje motnje oziroma hujše oblike primanjkljajev, namreč ne
morejo biti posredniki oziroma »kurirji« med šolo in domom, zato je toliko bolj pomembno,
da so starši v stalni navezi z učitelji in drugimi strokovnimi delavci, ki se ukvarjajo z
njihovim otrokom.
Vsi subjekti, vključeni v raziskavo, so izpostavili, da je za dobro sodelovanje med domom in
šolo izrednega pomena, če med starši in strokovnimi delavci vladajo odkritost, zaupanje,
medsebojno spoštovanje in sprejemanje.
Učitelji morajo biti pri svojem delu profesionalni in empatični, na področju sodelovanja s
starši pa naj bi bili prav oni glavni pobudniki za vzpostavljanje in vzdrţevanje dobrih
medsebojnih odnosov. V primeru ustanov, ki sprejemajo otroke s posebnimi potrebami je še
posebej pomembno, da so strokovni delavci ves čas pozitivno naravnani in skrbijo za
pozitivno čustveno klimo, saj lahko le v takem ozračju staršem nudijo prepotrebno podporo.
Starši naj bi učiteljem (in drugim strokovnim delavcem) priznavali strokovnost in bili njihovi
dobri sodelavci. Odzivanje staršev na učiteljeva vabila (oziroma vabila šole) k različnim
oblikam sodelovanja pa lahko v veliki meri pripomore k izboljševanju medsebojnega odnosa.
Šole naj bi starše spodbujale k večji angaţiranosti pri medsebojnem sodelovanju, vendar pa bi
bilo po naših ugotovitvah za to potrebno povečati število neformalnih oblik sodelovanja, saj
so se starši bolj pripravljeni vključiti v delo, če je ozračje pri sodelovanju s šolo bolj
sproščeno, neformalno. Potreben je tehten razmislek, kako vzpostaviti primerno ravnovesje v
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pogostosti izvajanja formalnih in neformalnih oblik sodelovanja. Veliko staršev se namreč
večinoma udeleţuje le roditeljskih sestankov in pogovornih ur, ker jim zaradi številnih
obveznosti primanjkuje časa za udeleţbo in sodelovanje pri manj formalnih oblikah
sodelovanja. Če ţelimo starše bolj pritegniti in jih aktivno vključiti v sodelovanje s šolo, bi si
bilo smiselno prizadevati, da bi tudi formalne oblike sodelovanja organizirali in izpeljali na
čim bolj neformalen način.

Pri tem ne gre zanemariti vloge ravnatelja, saj je v veliki meri prav od njega odvisno, na
kakšen način bo šola sodelovala s starši in v kolikšni meri bo povezanost šole s starši
prispevala k bolj kakovostnemu delu in ţivljenju na šoli, pa tudi koliko in kako bodo starši
zares vključeni v šolsko ţivljenje in delo.
Naloga ravnatelja je tudi, da svoje zaposlene spodbuja k pridobivanju novih znanj in veščin.
Zaradi varčevalnih ukrepov šole učitelje pošiljajo na bolj »nujna« in potrebna izobraţevanja
in usposabljanja, izobraţevanje s področja sodelovanja s starši pa je prepuščeno lastni
iniciativi učiteljev. Tudi za starše je ponudba tovrstnih izobraţevanj in usposabljanj zelo
skromna, zato bi bilo smiselno razmisliti o organizaciji in izvedbi (morda kar v okviru
posamezne šole) izobraţevanja na temo medsebojnega sodelovanja, ki bi se ga hkrati udeleţili
tako starši kot učitelji ter na njem pridobili potrebno znanje. Z izkušenjskimi metodami bi
skupaj razvijali veščine za medsebojno partnersko sodelovanje, ki je nenazadnje tudi eden
glavnih temeljev dobrega delovanja vsake šolske ustanove.
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6. ZAKLJUČEK
Kakovosten sodelovalni odnos med šolo in starši je eden izmed temeljev za boljše delovanje
ustanove, pa tudi za boljše rezultate dela učencev. V Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Vipava (CIRIUS-u Vipava) se tega zavedajo, zato si zelo prizadevajo, da bi
starše čim bolj pritegnili k sodelovanju in jih na raznolike načine vključili v delo ustanove.
Tako starši, kot tudi zaposleni v CIRIUS-u Vipava so z obstoječim sodelovalnim odnosom
zadovoljni in večinoma nimajo ţelje po še več sodelovanja. Ker tudi sami dokaj dobro
poznamo delovanje te ustanove, lahko rečemo, da so v CIRIUS-u Vipava oblikovali dobro
strategijo sodelovanja s starši in ustvarili pravšnje ravnovesje tako glede organiziranja
formalnih in neformalnih oblik srečevanja s starši, kot tudi glede pogostosti njihovega
izvajanja. Zdi se nam namreč, da je pretirano vključevanje staršev v delo šole včasih bolj
škodljivo kot koristno, saj se (nekateri) starši ob tem lahko počutijo preobremenjene, zato jim
upade motivacija za kakršno koli nadaljnje sodelovanje s šolo.
Kot v mnogih drugih šolah se tudi v CIRIUS-u Vipava srečujejo z zelo raznolikimi starši.
Nekateri so pripravljeni na vsakršno sodelovanje in vključevanje ter celo sami podajajo razne
predloge za nove oblike sodelovanja, spet drugi starši so redno prisotni pri »obveznih«
oblikah sodelovanja, pri neformalnih oblikah pa ne vedno. Tretja skupina staršev (v mislih
imamo starše, ki jih sodelovanje s šolo ne zanima) predstavlja najtrši oreh, saj je delo
ustanove in njenih strokovnih delavcev, nenazadnje pa tudi napredovanje otroka zaradi slabe
odzivnosti teh staršev zelo oteţeno. V tem diplomskem delu smo dokaj na splošno predstavili,
kako poteka sodelovanje med šolo in starši v CIRIUS-u Vipava, zato bi bilo v prihodnje
morda dobro raziskati nove poti in oblike sodelovanja med šolo in domom, predvsem take, ki
bi na nevsiljiv način pritegnile tudi tiste starše, ki so manj motivirani za sodelovanje s šolo.
V CIRIUS-u Vipava vse delo temelji na doseganju oziroma vsaj omogočanju doseganja
celostnega razvoja njihovih varovancev. Za doseganje dobrih rezultatov morajo biti strokovni
delavci pri delu z otroki zelo nazorni, ţivljenjski, uporabljati morajo veliko praktičnih
prikazov, obenem pa mora biti tudi čustveno ozračje v skupini oziroma razredu pozitivno.
Naše mnenje je, da bi se ta načela morala v večji meri udejanjati v vseh šolskih ustanovah, ne
le v takih, ki izobraţujejo in usposabljajo otroke s posebnimi potrebami. V šoli pridobljeno
znanje, ki temelji zgolj na teoriji, številnih informacijah in podatkih, se sčasoma pozabi,
praktični prikazi uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjem ţivljenju pa ostanejo v zavesti
človeka vse ţivljenje.
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Priloga A: Izjava socialne delavke v CIRIUS-u Vipava o skupini za
samopomoč
Skupina za samopomoč je tu v CIRIUS-u pričela delovati s šolskim letom 1999/2000,
prenehala pa je leta 2008. Pod vodstvom ene od mam, vključenih v to skupino, je nastala
nova, samostojna skupina, ki ima zdaj še več članov in delujejo v okviru društva Soţitje.
Ko je bila skupina tu v Centru, sem jo vodila jaz, na srečanja, enkrat mesečno, pa je prihajalo
od 12 do 15 staršev, večinoma mam. Potem ko je nastala ta samostojna skupina, pa sem jim
pomagala z literaturo in s seznamom tem. Tudi sedaj se še vedno lahko obrnejo name, če kaj
rabijo, vendar jim gre res zelo dobro in so zelo samostojni.
Na teh srečanjih se starši pogovarjajo, si delijo izkušnje, se podpirajo v stiski. Namen pa je, da
bi se starši sprijaznili s situacijo in prerasli to trpljenje in da bi se zavedali, da niso sami, da so
tudi drugi starši v podobni ali celo še hujši situaciji. Vaţno je tudi, da si ne postavljajo
prevelikih pričakovanj, ampak da se naučijo biti realni. Pomembno je tudi, da se starši zavejo,
da je kljub vsemu vredno ţiveti in da lahko ţivijo celo zelo kvalitetno.

Priloga

B:

Izjava

psihologinje

v

CIRIUS-u

Vipava

o

pripravi

individualiziranega programa (IP)
Vsak otrok pri nas ima svoj IP, glavni nosilec te priprave pa je otrokov učitelj. Pri otrocih, ki
so ţe dlje časa pri nas, je ta priprava malo laţja, ker otroka ţe bolje poznamo in ker so tudi ţe
poznane glavne smernice. Pri otrocih novincih pa je postopek tak, da učitelj najprej en mesec
opazuje otroka, dela z njim in potem pripravi smernice za otrokov IP. Potem v oktobru je
sestanek strokovne skupine, torej vseh, ki delajo z otrokom, starši pa navadno takrat še niso
prisotni, razen če prav sami izrazijo ţeljo. Na tem sestanku vsak strokovni delavec poda
smernice s svojega strokovnega področja. Te smernice se potem uskladijo in nato pošljemo IP
domov staršem, da ga lahko pregledajo in pripravijo komentarje. Potem sledi sestanek
strokovnega tima tudi s starši, kjer se jim – staršem podrobno, vsak cilj posebej predstavi IP
za njihovega otroka. Starši lahko povejo, če se s programom strinjajo ali ne in dajejo svoje
predloge. Te pripombe potem tudi upoštevamo, seveda če so smiselne, pri oblikovanju
končnega IP.
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Priloga C: Podatki o CIRIUS-u Vipava, pridobljeni od ravnateljice
CIRIUS-a
Na začetku je Zavod sprejemal otroke s teţjimi gibalnimi primanjkljaji, kasneje otroke z
različnimi primanjkljaji. Danes sprejemamo le tiste otroke, pri katerih je Komisija izdala
odločbo, da je njihov primarni primanjkljaj motnja v duševnem razvoju. Stopnja izraţenosti te
motnje je pri naših otrocih različna: 17 % otrok ima laţjo motnjo v duševnem razvoju, 25 %
zmerno, 58 % otrok pa ima teţjo oziroma teţko motnjo v duševnem razvoju.
Motnja v duševnem razvoju je v večini primerov kombinirana še z drugimi motnjami oziroma
primanjkljaji. Tako je 25 % otrok laţje gibalo oviranih, 10 % zmerno, 65 % pa teţje in teţko
gibalno oviranih - ti imajo v večini primerov tudi cerebralno paralizo. Potem, 41 % otrok ima
najteţjo stopnjo govorno-jezikovnih motenj, 29 % otrok epilepsijo, 38 % inkontinenco, 3 %
otrok pa ima gastrostomo – tu gre za hranjenje preko cevke neposredno v ţelodec.

Letos imamo vpisanih 105 otrok in mladostnikov. Trije so v razvojnem oddelku vrtca in
gredo vsak dan domov. 83 otrok je v enem od vzgojno-izobraţevalnih programov. Izmed teh
je 36 dnevnih, torej gredo vsak dan domov, 47 pa jih je v celodnevnem programu in so
vključeni v vzgojni institucionalni program. Začasno izvajamo tudi institucionalno varstvo
odraslih, vključenih je 19 oseb. Te varovance nameravamo letos spomladi preseliti v bliţnji
varstveno-delovni center.

Priloga D: Protokol polstrukturiranega intervjuja za ravnateljico
I. del: SODELOVANJE MED CIRIUS-om IN STARŠI
1. Kako vidite sodelovanje med starši in CIRIUS-om oziroma učitelji?
2. Na kakšne načine v CIRIUS-u sodelujete s starši?
3. Katere oblike sodelovanja s starši prevladujejo?
4. Katerih oblik se starši najpogosteje udeleţujejo?
5. Kako Vi (konkretno) sodelujete s starši učencev in varovancev CIRIUS-a?

II. del: POMEMBNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA
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6. Kakšno vlogo in pomen ima po Vašem mnenju sodelovanje s starši v CIRIUS-u?
7. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem CIRIUS-a in staršev?
8. Kako potekajo priprave/organizacija raznih oblik sodelovanja s starši v vašem Centru
(timsko delo, vključevanje staršev ţe v pripravah…)? Kaj vam je pri tem najbolj pomembno?

III. del: PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU
9. Kako šolski sistem/zakonodaja spodbuja sodelovanje s starši v smeri partnerstva? Ali ga po
Vašem mnenju dovolj spodbuja?
10. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve sodelovanja s starši?
IV. del: IZOBRAŢEVANJE ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE
11. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oz. jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za sodelovanje
s starši?)
12. Koliko so učitelji in drugo strokovno osebje (pa tudi Vi sami) v Centru usposobljeni
oziroma koliko znanja imajo za uspešno medosebno komunikacijo in sodelovanje s starši?
Menite,

da

bi

Vi

oziroma

vaši

zaposleni

potrebovali

več

dodatnega

izobraţevanja/usposabljanja na to tematiko?

Priloga E: Protokol polstrukturiranega intervjuja za svetovalno delavko
I. del: SODELOVANJE MED CIRIUS-om IN STARŠI
1. Kako vidite sodelovanje med starši in CIRIUS-om oziroma učitelji?
2. Kako vidite vlogo (šolske svetovalne sluţbe) ŠSS pri sodelovanju s starši?
3. Kakšno vlogo ima ŠSS pri delu z učitelji na področju sodelovanja s starši?
4. Kako Vi (konkretno) sodelujete s starši učencev in varovancev vašega Centra?
5. Preko katerih oblik sodelovanja vzpostavite stik s starši?
6. V kolikšni meri so starši pripravljeni sodelovati s Centrom?

II. del: POMEMBNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA
7. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja CIRIUS-a
in staršev?
8. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem CIRIUS-a in staršev?
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9. Kako ocenjujete vlogo/pomen zaupljivega odnosa s starši?
10. Na kakšen način Vi vzpostavljate in vzdrţujete zaupljiv odnos s starši?
11. Na kakšen način sodelujete s (posameznimi) starši pri pripravi individualiziranega
programa za njihovega otroka?

III. del: PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU
12. Kako šolski sistem/zakonodaja spodbuja sodelovanje s starši v smeri partnerstva? Ali ga
po Vašem mnenju dovolj spodbuja?
13. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve sodelovanja s starši?
14. Kateri so razlogi za sodelovanje staršev s šolsko svetovalno sluţbo?
15. Kakšne teţave se pojavljajo pri sodelovanju s starši?
16. S starši katerih otrok s posebnimi potrebami je najteţje sodelovati?
17. S katerimi starši najteţje sodelujete? (t.im. »teţavni« starši)
IV. del: IZOBRAŢEVANJE ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE
18. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oz. jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za sodelovanje
s starši?)

Priloga F: Protokol polstrukturiranega intervjuja za učiteljico in
vzgojiteljico
I. del: SODELOVANJE MED CIRIUS-om IN STARŠI
1. Kako doţivljate sodelovanje s starši (v večletni praksi)?
2. Kaj se je spremenilo na področju sodelovanja s starši, odkar ste nastopili to sluţbo?
3. Katerih oblik sodelovanja s starši se najpogosteje posluţujete?
4. Pri katerih oblikah sodelovanja so se starši po Vašem mnenju do sedaj najbolj angaţirali?
5. O katerih temah se najpogosteje pogovarjate s starši?
6. Na kakšen način poteka komunikacija med Vami in starši?
7. Kako pristopite (komunicirate) k staršem določenega otroka, ko se pojavi nov problem?
8. Kako usklajujete doseganje izobraţevalnih ciljev s teţnjo po celostnem razvoju
učenca/otroka s posebnimi potrebami? Kako pri tem sodelujete s starši?
9. Primeri dobre prakse vašega sodelovanja s starši?
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10. Na katerih področjih bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju?

II del: POMEMBNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA
11. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja šole in
staršev?
12. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem s starši?
13. V kolikšni meri je staršem pomembno sodelovanje s Centrom/Vami? Kaj jim je pri tem
najbolj pomembno?
14. Koliko in kako lahko kot učitelj/vzgojitelj razbremenite starše otrok s posebnimi
potrebami? Kje so po Vašem mnenju meje, preko katerih v odnosih oziroma pri sodelovanju s
starši ne smete?

III. del: PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU
15. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve/ovire sodelovanja s starši?
16. S katerimi starši najteţje sodelujete?
17. Kako načrtujete oblike sodelovanja s starši (posebej v LDN)?
18. Kako po Vašem mnenju starši razumejo/uporabljajo svoje večje pravice na področju
izobraţevanja otroka? (jih izkoriščajo/produktivno uporabljajo za boljše sodelovanje s
Centrom?)
IV. del: IZOBRAŢEVANJE ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE
19. V kolikšni meri ste v času študija pridobili znanje/usposobljenost za uspešno medsebojno
komunikacijo in sodelovanje s starši?
20. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oz. jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za sodelovanje
s starši?)

Priloga G: Protokol polstrukturiranega intervjuja za starše
I. del: SODELOVANJE MED CIRIUS-om IN STARŠI
1. Kako vidite Vaše sodelovanje s CIRIUS-om oziroma učitelji?
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2. Se odzivate na vabila šole, učiteljev? Katerih oblik sodelovanja, ki jih pripravi Center, se
udeleţujete? Katerih najpogosteje? Pri katerih se najbolj angaţirate? Katere oblike
sodelovanja so vam najbolj blizu (formalna, neformalna srečanja)?
3. O katerih temah se najpogosteje pogovarjate z učitelji?
4. Kdaj in kako Vi dajete pobudo za sodelovanje?
5. Kako (konkretno) bi se po Vašem mnenju lahko Vi sami vključili v vzgojno-izobraţevalno
delo v razredu (s svojim prispevkom)?
6. Katere strokovne delavce Centra (poleg učitelja vašega otroka) še poznate? Kakšni so vaši
stiki?
7. Kakšen je po Vašem mnenju prispevek CIRIUS-a za razvoj Vašega otroka?

II.del: POMEMBNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA
8. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja šole in
staršev? Kaj Vam je pri tem najbolj pomembno?
9. Ste kdaj sodelovali v organih Centra (svet šole, svet staršev)? V čem je po Vašem mnenju
pomembnost tovrstnega sodelovanja oz. vključenosti v delo Centra? (kaj je vloga/naloga
staršev v organih Centra?)
10. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem šole in staršev?

III. del: PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU
11. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve/ovire sodelovanja s šolo/učitelji?
12. Kdaj ste še posebej motivirani za sodelovanje s šolo?
IV. del: IZOBRAŢEVANJE ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE
13. Ali menite, da bi potrebovali dodatno znanje/spretnosti za sodelovanje s šolo/učitelji?
14. Koliko in kakšno znanje/spretnosti potrebujete za delo s svojim otrokom? Bi morda
potrebovali dodatno znanje/usposabljanje?

Priloga H: Transkripcije intervjujev
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z RAVNATELJICO CIRIUS-a VIPAVA
1. Kako vidite sodelovanje med starši in CIRIUS-om oziroma učitelji?
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Hm, … no, z vidika odgovorne osebe se mi zdi, da je sodelovanje med starši in CIRIUS-om
dobro, seveda pa bi bilo vedno lahko še boljše. V zadnjih letih dajemo na tovrstno
sodelovanje še večji poudarek, smo ga še povečali. Zelo se trudimo za dobre odnose s starši,
za dobro sodelovanje. Vsake toliko, ne čisto vsako leto, izvedem v svetu staršev anonimno
anketo o zadovoljstvu staršev z delovanjem Centra in strokovnih delavcev. Tako pridobim
podatke in se trudim tisto, kar bilo ugotovljeno, potem upoštevati.
2. Na kakšne načine v CIRIUS-u sodelujete s starši?
Torej, poleg tistih formalnih, predpisanih oblik, imamo s starši tudi dnevne pogovore ob
prihodu, odhodu otroka – torej s tistimi starši, ki dnevno vozijo otroka v naš Center, pogovore
po telefonu, posluţujemo se tudi elektronskih sporočil. Imamo tudi Naš dnevnik – to je taka
knjiţica, zvezek, preko katerega si strokovni delavci, kako naj rečem, dopisujejo s starši.
Učitelji lahko le napišejo kakšno obvestilo ali pa kaj so delali pri pouku, starši pa lahko na to
odgovorijo. Seveda je pisni odziv staršev zaţelen, moram pa rečt, da je kar nekaj takih
staršev, ki zelo zelo poredko kaj napišejo. Dnevnik je bolj pomemben predvsem za starše tistih
otrok, ki pridejo od daleč in gredo domov le za vikend. Tem staršem učitelji več napišejo, kaj
se je dogajalo, da so starši seznanjeni z vsem. Tistim staršem, katerih otroci se pa dnevno
vozijo v Center in se torej srečajo z učitelji, pa navadno kar ustno, osebno povedo vse sprotne
zadeve. V dnevnik jim napišejo le na kratko, tako da imajo starši neko evidenco oziroma, da
ne pozabijo, če je kaj pomembnega. Potem, kaj še imamo, no… Na internetni strani je
predstavljen akcijski načrt dogajanja za vsak mesec, tako da starši tudi tam lahko vidijo, kaj
je predvideno v določenem mesecu, kaj se bo dogajalo pri nas. Imamo dva roditeljska
sestanka (na začetku in ob zaključku šolskega leta), pogovorne ure, staršem pošiljamo razne
dopise/obvestila. Staršem predstavimo individualiziran program za posameznega otroka,
starši tudi sodelujejo v strokovnih timih – na primer pri pripravi individualiziranega
programa, vabljeni so, da se udeleţijo in sodelujejo pri posebnih dogodkih. No, kaj mislim s
temi posebnimi dogodki – to so izleti ali pa trgatev v septembru ali pa razne obletnice
Centra… Starše tudi pisno obveščamo o zdravstvenih pregledih otroka in tudi o zdravstvenem
stanju (če se je kaj spremenilo). Posamezni učitelji organizirajo dneve dejavnosti in nanje
povabijo tudi starše. Pomembno je tudi sodelovanje v okviru društev – na primer v društvih
Zveze paraplegikov Slovenije, ali pa Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije. V ta
društva so včlanjeni tako starši prizadetih otrok, kot tudi strokovni delavci Centra, tako da se
lahko tudi tam srečujejo in sodelujejo, pogovorijo. Starši so vključeni v svet staršev. Kaj jaz
vem, kaj še – še razne druge oblike sodelovanja so, pa se jih ravno sedaj ne spomnim…
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3. Katere oblike sodelovanja s starši prevladujejo?
Prevladujejo predpisane, formalne oblike sodelovanja, sicer pa se najpogosteje posluţujemo
sodelovanja preko Našega dnevnika, vsakodnevnih srečanj, pogovorov po telefonu.
4. Katerih oblik se starši najpogosteje udeleţujejo?
Vsekakor individualnih pogovorov (tudi izven »pogovornih ur«) – ali po telefonu ali osebno verjetno zato, ker je bolj spontano, neformalno in pa roditeljskih sestankov. Roditeljske
sestanke pogosto zdruţimo s kakšnim strokovnim predavanjem ali delavnico, zato da ni treba
staršem tolikokrat pridet v Center, kajti nekateri so s čisto drugega konca Slovenije.
5. Kako Vi (konkretno) sodelujete s starši učencev in varovancev CIRIUS-a?
No, seveda sem v večini oblik tudi sama na različne načine zraven. Seveda sem zraven pri
roditeljskih sestankih, pa pri svetu staršev, potem pri sprejemih novincev, potencialnih
kandidatov. Pogosto imam osebne razgovore s starši, pa tudi razgovore s starši pri vsaki
delikatni strokovni problematiki – na primer če gre za prešolanje ali pa za odklanjanje
zdravnikov, zdravljenja… Vodim različne sestanke – skličem jih zaradi različnih stvari – na
primer zaradi urejanja statusa mladostnikov nad 21 let, potem tudi predstavljam razne
novosti staršem, zaposlenim… Kaj pa vem, sigurno sem še kaj pozabila. Ma v glavnem, tega
sodelovanja je veliko in če ţe nisem prav osebno zraven, sem pa s tem zagotovo vsaj
seznanjena.
6. Kakšno vlogo in pomen ima po Vašem mnenju sodelovanje s starši v CIRIUS-u?
Hm… torej, sodelovanje mora biti dobro. No, vsaj mi si zelo prizadevamo, da bi bilo dobro,
pol je pa tudi od staršev odvisno, kakšno bo sodelovanje. Če nam uspe pridobiti starše,
njihovo zaupanje, potem je dobro, potem stvari lepo tečejo, sicer pa so lahko teţave. No
teţave – pač teţje delamo, če so starši neodzivni al pa če na primer ne dajejo soglasij, ker na
koncu koncov trpi njihov otrok, otrok je lahko prikrajšan za pozitivne rezultate v svojem
razvoju. Naše delo je oteţeno, naše prizadevanje za dobro otroka, za njegov čim boljši in
celostni razvoj je oteţeno. Pomembno je, da dobijo starši dober, pozitiven prvi vtis, ko pridejo
na ogled Centra.
7. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem CIRIUS-a in staršev?
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Hm…pričakovanja glede sodelovanja… Zdi se mi, da je najbolj pomemben pozitiven odnos,
klima, odkritost z obeh strani, dopolnjevanje. Da se nekako uskladimo, kaj lahko pričakujejo
starši in kaj lahko Center njim ponudi, omogoči. Skupno sodelovanje po mojem pomeni boljše
delovanje ustanove in laţje uresničevanje prizadevanj za kompleksen razvoj otroka.
8. Kako potekajo priprave oziroma organizacija raznih oblik sodelovanja s starši v vašem
Centru (timsko delo, vključevanje staršev ţe v pripravah…)? Kaj vam je pri tem najbolj
pomembno?
Ja, zdaj ko ste to rekla, se mi zdi, da bi res lahko več vključevali starše v samo načrtovanje
sodelovanja. Običajno se za nek projekt oziroma obliko sodelovanja in kako bo ta potekala,
zmenimo znotraj Centra, potem pa posamezni nosilci, učitelji posameznih nalog, področij
pritegnejo k delu starše. Starši zdaj bolj sodelujejo pri sami izvedbi ali pa morda včasih tudi v
pripravi kakih dogodkov.
9. Kako šolski sistem oziroma zakonodaja spodbuja sodelovanje s starši v smeri partnerstva?
Ali ga po Vašem mnenju dovolj spodbuja?
Zakonodaja oziroma šolski sistem predpisuje določene oblike sodelovanja – torej roditeljski
sestanki, svet staršev, predstavitev LDN-ja, predstavitev IP-ja staršem, šolsko publikacijo...
Sicer pa daje ustanovi avtonomijo, kako naj potem izpelje ta srečanja. Sama izpeljava je
potem odvisna od iznajdljivosti in skupnega interesa. Zatakne pa se pri financiranju teh oblik
– včasih ne moreš srečanja izpeljati, tako, kot bi ga rad, kot si si zamislil, ker se preprosto za
to stvar ne da ali pa ne more namenit toliko denarja. Koliko zakonodaja spodbuja partnersko
sodelovanje? Kot ţe rečeno – če bi bilo dovolj denarja, bi se dalo narediti marsikaj več.
Zakonodaja lahko spodbuja, toda če se ne da realizirat, ker varčujemo na vseh koncih in
krajih…
10. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve sodelovanja s starši?
Uf, to moram pa mal premislit, čakajte malo. Hm, mislim, da je ovira oddaljenost otrok
oziroma staršev. Kaj še… prednost partnerskega sodelovanja je vsekakor ustvarjanje
skupnega interesa staršev in ustanove, ker je potem laţje funkcionirat. Ne vem, kaj bi še rekla,
ker mi zdaj nič takega ne pade na pamet. Kaj pa ovire… Omejitev je mislim da pomanjkanje
sredstev za izpeljavo nekaterih projektov, srečanj… Omejitev je tudi neodzivnost nekaterih
staršev, čeprav je teh, ki se res nikoli ne odzovejo, zelo malo. Potem slab ekonomski status
druţine –eni na primer teţko plačujejo bencin, če so od daleč, da bi redno prihajali na
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srečanja ali pa otroku ne morejo plačat šole v naravi. Ovira je tudi, no, to je sicer navadno
ovira bolj na začetku, potem ţe nekako gre, nepoznavanje slovenskega jezika – na primer pri
romskih druţinah ali pri druţinah iz drugih drţav - Makedonija, BiH… - ko učitelji staršem
napišejo v dnevnik, kaj se je dogajalo in ni nobenega odziva, to navadno pomeni, da niso
razumeli – sploh tam, kjer se je druţina priselila v Slovenijo, slovenski jezik zna malce samo
oče, ki pa ga ni, ker je morda na delu kje drugje…
11. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oziroma jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za
sodelovanje s starši?)
Nimam časa za izobraţevanje na osnovi osebnega interesa, ker je ţe toliko drugih
izobraţevanj, na katere kot ravnateljica moram iti, ker so predpisana s strani Ministrstva za
šolstvo, Zavoda za šolstvo, Šole za ravnatelje, Komisije, v kateri sodelujem… Sicer pa jaz
osebno imam letne razgovore z zaposlenimi in seveda tudi hospitiram. Takrat pridobim
podatke, na katerih področjih bi bilo dobro, da bi se še bolj strokovno izobrazili, pridobili
nova znanja. Tako se na osnovi tega potem odločimo in organiziramo interna izobraţevanja.
Imeli smo na primer izobraţevanje glede terapevtskega kopanja, novih načinov hranjenja. Na
temo izobraţevanja ali pa usposabljanja za sodelovanje s starši imamo občasno v okviru
roditeljskega sestanka kakšno delavnico ali pa predavanje, kjer lahko sodelujejo tako učitelji
in drugi strokovni delavci, kot tudi starši.
12. Koliko so učitelji in drugo strokovno osebje (pa tudi Vi sami) v Centru usposobljeni
oziroma koliko znanja imajo za uspešno medosebno komunikacijo in sodelovanje s starši?
Menite, da bi Vi oziroma vaši zaposleni potrebovali več dodatnega izobraţevanja oziroma
usposabljanja na to tematiko?
Mislim, da so vsi zaposleni kar dobro usposobljeni za delo s starši. Usposobljenost so
pridobili predvsem tekom izkušenj skozi vsa leta. Morda so zdravstveni delavci malce manj
podkovani na tem področju, vendar bolj v začetku, potem se naučijo z izkušnjami, kako se
dela. Vsi imajo dobre osnove, vendar ne bi bilo slabo, če bi imeli dodatno izobraţevanje. A
kaj ko je tako, da tudi za to ni veliko denarja, zato se pač gremo izobraţevat za tiste bolj
nujne zadeve, ki se tičejo dela v Centru.
Na koncu bi Vas rada vprašala še, koliko let ste ţe ravnateljica CIRIUS-a?
Zdaj sem ravnateljica drugi mandat, teče pa osmo leto.
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TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA S SVETOVALNO DELAVKO - PSIHOLOGINJO
1. Kako vidite sodelovanje med starši in CIRIUS-om oziroma učitelji?
Kako vidim sodelovanje s starši…No, tisto uradno, predpisano, formalno sodelovanje je v
redu, starši se načeloma kar odzivajo. Je pa res, da so starši različni – eni se zelo odzivajo,
eni povprečno, eni pa čisto nič. Na primer, jaz sem tukaj zaposlena sedem let, pa do sedaj
nekaterih staršev sploh še nisem srečala. Je pa seveda sodelovanje odvisno tudi od nas, od
zaposlenih. S tem hočem reči, da je odvisno, koliko smo odprti, empatični, koliko začutimo
potrebe staršev.
2. Kako vidite vlogo šolske svetovalne sluţbe pri sodelovanju s starši?
Se mi zdi, da sva s socialno delavko kar v redu tim, da svetovalna sluţba dobro funkcionira.
Mi imamo veliko stika s starši, na nas se v bistvu starši najprej obrnejo, a ne. Preko
svetovalne sluţbe starši vzpostavijo kontakt s Centrom – no, zdaj govorim o novincih. Zelo je
pomemben tisti prvi stik, kontakt s starši. S sodelavko se trudiva, da se starši ne prestrašijo,
da jim pokaţemo, da jih razumemo, jim damo podporo. To je zelo pomembno, da začutijo, da
so razumljeni. Starši si pod vodstvom svetovalne sluţbe tudi ogledajo Center in moram rečt,
da je odločilen prvi vtis, ki ga starši dobijo pri tem ogledu. Če se starši odločijo, da bodo dali
otroka k nam, sledi sprejem otroka - novinca, to je srečanje otroka in njegovih staršev s
svetovalno sluţbo, ravnateljico, vsemi strokovnimi delavci, ki bodo delali s tem otrokom. Ko
je otrok pri nas ţe en mesec in ga tudi mi malo bolj spoznamo in vidimo, kaj potrebuje, se
pripravi individualiziran program in nato ga predstavimo staršem, ki povedo, če se z njim
strinjajo. Potem je kmalu zbor vseh staršev. Vse leto pa potekajo tudi razne oblike
neformalnega sodelovanja.
3. Kakšno vlogo ima ŠSS pri delu z učitelji na področju sodelovanja s starši?
Ma nimamo prav kakšnih posebnih oblik dela. Če se učitelji, vzgojitelji obrnejo na nas, jim
pomagamo, svetujemo, jih kam usmerimo… Sicer pa skupaj z učitelji in drugimi strokovnimi
delavci, pa tudi s starši sodelujemo v oţjih strokovnih operativnih timih, kjer je pogosto tema
pogovora tudi sodelovanje med delavci in starši.
4. Kako Vi (konkretno) sodelujete s starši učencev in varovancev vašega Centra?
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No, kot sem ţe omenila vse tiste oblike sodelovanja. Sicer pa gre navadno za svetovalni
pogovor – ali po telefonu ali pa osebno, za usmerjanje, pomoč staršem pri iskanju informacij,
pisanju vlog…
5. Preko katerih oblik sodelovanja vzpostavite stik s starši?
Po telefonu, osebno, pisno. Pol so tud razni sestanki, sprejem novinca, ogled Centra…
6. V kolikšni meri so starši pripravljeni sodelovati s Centrom?
Ja, no. Imamo različne starše. Eni starši so zelo zainteresirani za kakršno koli sodelovanje.
7. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja CIRIUS-a
in staršev?
Ja, mislim, da je to sodelovanje seveda zelo pomembno, sploh pa v taki ustanovi, kot je naša,
ko je potrebnega toliko dogovarjanja, usklajevanja. Pomembno je tudi, da smo različne
sluţbe tu v Zavodu usklajene med sabo, ne le s starši. Ko oziroma če doseţemo nek dogovor,
potem delo lepše teče, a ne? Mi smo tu za starše in za otroke. Starši od nas pričakujejo, da jih
bomo usmerili, jim dali kakšne nasvete. Torej mi jim pomagamo, in če jim je v redu, se
navadno vedno obrnejo na nas, ko kaj rabijo. To še krepi naše sodelovanje.
8. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem CIRIUS-a in staršev?
Hm, pričakovanja. Glavni cilj mi je, da se uskladijo mnenja in pričakovanja staršev in
CIRIUS-a. Pričakujem uspešno sodelovanje, komunikacijo, saj to vpliva na otroka. Saj cilj je
pa dobrobit otroka, kajne?
9. Kako ocenjujete vlogo, pomen zaupljivega odnosa s starši?
Zaupljiv odnos je zelo pomemben pri odnosu s starši, zato se je vredno potrudit, da ga
vzpostavimo. Če se vzpostavi zaupanje med starši in nama s socialno delavko, potem je
seveda vse laţje, laţje je delat s starši. Seveda pa ne gre čisto z vsemi starši tako lahko skozi.
10. Na kakšen način Vi vzpostavljate in vzdrţujete zaupljiv odnos s starši?
Mislim, da je najbolj pomemben prvi stik, vtis, kako nastopiš, da se ne drţiš v pomembnejši
poziciji. Da starši začutijo, da jih sprejemaš, njih in njihovega otroka, da jih razumeš in
upoštevaš njihove ţelje – na primer, če ne ţelijo, da gredo podatki o otroku od tukaj, potem
mi to spoštujemo. Če bi se staršem izneverili, bi bilo konec zaupanja in tako tudi
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produktivnega sodelovanja. Pa iskrenost je tudi zelo pomembna, da ničesar ne prikrivamo.
Starši navadno pridejo k nam, ko so v kakšni stiski, ko imajo kak problem, a ne. Veliko jih je
takrat jeznih, so razočarani… Takrat je pomembno, da jih le poslušaš, ker oni pač morajo
dati to ven iz sebe. Ne smeš kritizirat, ne obsojat, samo poslušat. In pa seveda tega ne smeš
jemati osebno, kot kritiko nate. V glavnem, biti moraš profesionalen, tudi to lahko dobro
vpliva na zaupljivost odnosa.
11. Na kakšen način sodelujete s (posameznimi) starši pri pripravi individualiziranega
programa (IP) za njihovega otroka?
No, če gremo prav od začetka naprej, starši so po zakonu člani strokovne skupine za
pripravo, spremljanje in evalvacijo individualiziranega programa. Nosilec IP pa je otrokov
učitelj. Ta po enem mesecu dela z otrokom pripravi smernice IP, oktobra se potem sestane
strokovna skupina, navadno brez staršev. V strokovni skupini so vsi, ki delajo z otrokom in vsi
podajo smernice s svojega področja. To se potem uskladi in nato se IP običajno pošlje
staršem domov, da ga tudi oni vnaprej pregledajo in lahko pripravijo kakšne komentarje.
Potem se dobimo, cela strokovna skupina, s starši in jim predstavimo IP za njihovega otroka.
Vsak cilj obdelamo posebej. Starši povedo, ali se strinjajo ali ne, lahko pa tudi dajo
pripombe, ki se potem upoštevajo, mi jih upoštevamo - seveda če so smiselne.
12. Kako šolski sistem, zakonodaja spodbuja sodelovanje s starši v smeri partnerstva? Ali ga
po Vašem mnenju dovolj spodbuja?
Ja, to je v redu.
13. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve sodelovanja s starši?
Jaz ne vidim ovir za sodelovanje. Če je ţelja po sodelovanju, potem se da sodelovat, tako ali
drugače. Po mojem tudi oddaljenost staršev ni ovira, ker obstajajo telefoni, mejli… edina
ovira je nepripravljenost staršev za sodelovanje. Če oni nočejo sodelovat, potem pač to ni
moţno. Prednost je pa, kot sem ţe rekla, da se veliko laţje dela za dobro otroka, če
sodelujemo s starši, če se uskladimo.
14. Kateri so razlogi za sodelovanje staršev s šolsko svetovalno sluţbo?
Pri otrocih, ki so novinci, je pač veliko sodelovanja ţe glede samega vpisa v CIRIUS, in
potem sprejema. Pri otrocih, ki so pri nas ţe od prej, pa je poleg tistih formalnih oblik
sodelovanja in neformalnih srečanj, največ stika s starši, če imajo kakšen problem, da se
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obrnejo na nas. Na primer, če se jim zdi, da je kršena kakšna njihova pravica al pa od otroka.
Al pa če se ne strinjajo s kakšno stvarjo, kot jo ţelimo mi tu narediti al pa spremeniti – lahko
gre prav za banalne stvari, na primer za jedilnik.
15. Kakšne teţave se pojavljajo pri sodelovanju s starši?
Kot smo ţe rekle, se starši največkrat obrnejo na nas, ko imajo kakšen problem, stisko in so
zato jezni. To potem zmanjšuje njihovo pripravljenost za sodelovanje. Takrat je treba najprej
razrešit to njihovo slabo počutje, odkrit prave razloge za jezo al pa razočaranje – in tisti
pravi razlogi za jezo so velikokrat prav od drugod in sploh niso v zvezi s problemom, zarad
katerega pridejo starši k nam. Ko se gre čez to, se lahko lotimo reševanja samega problema.
16. S starši katerih otrok s posebnimi potrebami je najteţje sodelovati?
Ma ne vidim kakšne razlike v sodelovanju med nami in na primer starši, ki imajo bolj ali pa
manj prizadete otroke. Sodelovanje s starši je pač odvisno od njihovih, seveda pa tudi naših
osebnostnih značilnosti, ne pa od stopnje prizadetosti otroka.
17. S katerimi starši najteţje sodelujete? (t.im. »teţavni« starši)
Čakaj, moram malo pomislit… Se mi zdi, da s tistimi starši, ki prihajajo iz drugega etničnega
okolja, na primer z Romi, ker imajo drugačen način ţivljenja, drugačen pogled na stvari, kot
ga imamo mi. Njim je teţko razloţit, zakaj ţelimo nekaj naredit. Pol, Teţko je tudi sodelovat s
tistimi starši, kjer imajo doma teţave med zakoncema, al pa kjer je alkoholizem al pa nasploh
neurejene druţinske razmere. S temi starši je teţko sodelovat. Aja, veš kaj, najteţje pa je
sodelovat s tistimi starši, ki imajo tudi sami zniţane intelektualne sposobnosti – njim nikakor
ne moremo dopovedat, da ţelimo njihovemu otroku pomagat, oni ne razumejo načina dela
tukaj. Na primer ena taka mama ne dovoli, da bi njenemu otroku izvajali umirjevalno
terapijo. Ta otrok bi nujno potreboval najprej umirjevalno terapijo, ker se bo šele potem
lahko dalo delat naprej z njim. In veliko bi se dalo naredit z njim, če bi bil umirjen. Toda
mama tega ne razume in ne dovoli terapije, ker je prepričana, da ţelimo njenega otroka
zastrupit…
18. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oziroma jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za
sodelovanje s starši?)
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Do zdaj sem se izobraţevala na področju avtizma, nasilja, potem sem bila na izobraţevanju
za oblikovanje IP, potem na izobraţevanju v okviru otroškega parlamenta… Je pa tko, da ko
gremo na neko izobraţevanje, potem to znanje posredujemo tudi drugim strokovnim delavcem
tu v CIRIUS-u. Zdaj, da bi se izobraţevala prav na področju sodelovanja s starši, se nisem.
Na faksu smo imeli nekaj tega v okviru posameznih predmetov. Toda tko bom rekla, velja na
splošno, pa tudi za sodelovanje s starši – če ti nimaš čuta za sočloveka, za pomagat, potem ti
nobena šola in nobeno izobraţevanje ne bo pomagalo, da bo to sodelovanje s starši boljše.

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČITELJICO V CIRIUS-u
1. Kako doţivljate sodelovanje s starši v večletni praksi?
Ja, sodelovanje s starši doţivljam zelo pozitivno. V dolgoletni praksi še nisem imela slabih
izkušenj pri komunikaciji oziroma sodelovanju s starši.
2. Kaj se je spremenilo na področju sodelovanja s starši, odkar ste nastopili to sluţbo?
Od takrat se je spremenilo kar precej stvari. Včasih smo imeli le roditeljske sestanke – dva na
leto in pa pogovorne ure. To je blo vse kar se tiče sodelovanja s starši. Danes se veliko več
sodeluje s starši, se daje večji poudarek na to, več je različnih oblik sodelovanja.
3. Katerih oblik sodelovanja s starši se najpogosteje posluţujete?
No, jaz delam v dnevnem programu. To pomeni, da se otroci iz mojega oddelka dnevno vozijo
domov. Zato je najbolj priročno, da se s starši kar osebno pogovorimo, vsak dan sproti. Pa
tud se je izkazalo, da je staršem tko najbolj fajn, da si tko rekoč mim grede povemo zadeve.
Res, tko da če je karkoli narobe al pa kej novega, je najlaţje, če jim takrat povem. Sicer pa
pišemo Naš dnevnik. To je praktično najbolj pri tistih otrocih, ki ne govorijo. Se pa tud
pogovarjam s starši po telefonu, pokličejo me lahko kadarkoli, ko delam. Imamo tudi
roditeljske sestanke…
4. Pri katerih oblikah sodelovanja so se starši po Vašem mnenju do sedaj najbolj angaţirali?
Pri osebnih al pa tudi telefonskih pogovorih, pa tudi pri šolski kuhinji. To je bil projekt, pred
leti, ko smo vsak petek organizirali »šolsko kuhinjo« - povabili smo po enega od staršev od
enega izmed otrok, da je kuhal z nami. Na to so se starši takrat kar odzivali, so radi
sodelovali, je pa res, da so bili to starši otrok, ki so od blizu. Če bi bli bolj od daleč,
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vprašanje, kako bi se obneslo, ker bi bla prevelika obveznost za starše. Tko pa so tevi starši,
ki bi tko in tko prišli po otroka, pač prišli še mal prej in so z nami kuhali. Pol so pa
angaţirani tudi starši tistih otrok, ki tekmujejo, oni se običajno kar angaţirajo pri specialni
olimpiadi. Radi sodelujejo al pa pridejo vsaj gledat.
5. O katerih temah se najpogosteje pogovarjate s starši?
Najpogosteje o njihovem otroku. Pri mlajših, predšolskih otrocih starše najbolj zanima
motorični razvoj njihovega otroka. V prvih razredih jih zanima, kaj se bo otrok naučil. Pri
odraslih, po 18. letu, pa starše zanima, koliko so njihovi otroci usposobljeni za ţivljenje,
koliko lahko funkcionirajo, koliko pomoči bodo potrebovali, pa tud pravice, ki jih imajo
njihovi otroci, kam bo lahko šel njihov otrok, ko ne bo več mogel biti v Centru…verjetno je še
kaj, kar se glih zdaj ne spomnim.
6. Na kakšen način poteka komunikacija med Vami in starši?
Skozi pogovor, pisno in po telefonu. Če starše kaj zanima, vprašajo - ali preko dnevnika ali
po telefonu – kot sem rekla, me lahko pokličejo kadarkoli, ko sem v sluţbi. Največkrat pa
osebno, ko se vsakodnevno vidimo. Takrat tudi jaz njim vse povem, jih obvestim o aktualnem
dogajanju.
7. Kako pristopite (komunicirate) k staršem določenega otroka, ko se pojavi nov problem?
Kadar je kakšen nov problem, predvsem ne kompliciram, ne delam iz muhe slona, da ne
prestrašim staršev, da jih ne spravim v paniko. Če gre sam za kake manjše problemčke
znotraj skupine, ki se navadno tudi rešijo do konca tedna, jih navadno staršem sploh ne
omenjam. Če pa se mi zdi potrebno, pa jim lepo povem, za kaj se gre. Seveda jih ne napadam,
sicer bi se starši takoj postavili v obrambno ali pa napadalno drţo in tko bi tudi naš odnos
postal slab. Če gre za kaj takega, kar bi starši morali vedeti, da se kaj dogaja z otrokom, na
primer da je nastopila agresija ali avtoagresija, jim to povem v osebnem pogovoru, zato da
ne bodo presenečeni, če se bo kaj takega zgodilo doma. Če vprašajo, jim tudi povem, kako
sem sama reagirala v podobni situaciji, kaj sem naredila, kako sem pomirila otroka… Jim pa
nikakor ne solim pameti – v smislu »tako in tako morate narediti«.
8. Kako usklajujete doseganje izobraţevalnih ciljev s teţnjo po celostnem razvoju učenca
oziroma otroka s posebnimi potrebami? Kako pri tem sodelujete s starši?
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Tako da skušam skozi dan otroku na vse moţne načine pribliţat izobraţevalne cilje - preko
senzorike, motorike, glasbe, likovnosti… Zelo je pomembno, da sem pri vsem zelo zelo
nazorna. Mora biti praktičen prikaz in uporaba, to si otroci bolj zapomnijo, kot le neko
govorjenje. Še najbolj pa je pomembno, da v razredu vlada pozitivna čustvena klima – če je
ni, tudi učenje ne poteka v redu. Staršem v dnevnik napišem, predvsem za tiste otroke, ki ne
morejo govorit, kaj smo se učili, delali, da jih potem lahko vprašajo in otrok potem lahko
doma odgovori na komunikatorju. Sicer pa se tudi jaz osebno vsako jutro, preden grem v
sluţbo, »pripravim«, pozitivno usmerim, da sem potem čez dan lahko pozitivno naravnana. V
tej sluţbi ne smem biti slabe volje, ker potem v razredu ne naredim nič. Otroci čutijo, kakšne
volje je učitelj in to se potem odraţa tudi na njihovi zbranosti. Pa tudi za učitelja je
pomembno, da se pripravi, pozitivno naravna in potem skuša ostati ves čas sluţbe pozitiven,
profesionalen. Sicer ne boš bil veliko let v takšni ustanovi, boš pregorel.
9. Primeri dobre prakse vašega sodelovanja s starši?
No, omenila sem ţe tisto šolsko kuhinjo, ki se je zelo obnesla. Pa saj ni nekih prav izjemnih
primerov dobrega sodelovanja. Bolj gre za to, da sem na splošno v dobrih odnosih s starši in
dobro sodelujemo… Aja, saj res, pa je bil en tak izjemen primer pred časom, ko sem imela
zares pozitivno izkušnjo, ko se je en od staršev zelo angaţiral za nabavo novega
terapevtskega pripomočka, ki bi ga v Centru radi nabavili. Ta oče je organiziral nek
dobrodelni dogodek, zbiral sponzorje in sredstva in tako smo z vzajemnim sodelovanjem
nabavili ta terapevtski pripomoček.
10. Na katerih področjih bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju?
Ma meni se zdi, da se dovolj sodeluje s starši. Se mi zdi, da bi se starši počutili
preobremenjene, če bi jih neprestano vabili na neke dogodke, ker nekateri otroci prihajajo od
daleč – s Ptuja, iz Maribora, Slovenske Bistrice…. Ţe tako gledamo, da se zdruţi več stvari –
enkrat smo na primer imeli roditeljski sestanek, na katerega starši kar pridejo, in smo potem,
po sestanku, imeli še neke delavnice za starše, otroke in nas delavce – smo šivali, kuhali,
potem je blo oblikovanje gline, plavanje v bazenu… No, in po teh delavnicah so starši kroţili
in tako videli, kako delajo njihovi otroci. To je blo na primer v redu. Sam bi blo pa po mojem
prenaporno za starše, če bi se neprestano dogajalo nekaj zanje in bi se čutili obvezane priti.
11. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja šole in
staršev?
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Medsebojno sodelovanje se mi zdi zelo pomembno, vendar je treba tudi razumet starše. Oni
so predvsem starši, ne terapevti, zato jim ne smemo nalagali takega dela, kot ga opravljamo
mi in jih ne smemo preveč obremenjevati s samo strokovnimi stvarmi, ki se tičejo otroka. Po
mojem mnenju morajo biti starši med vikendom predvsem starši – s tem mislim na čustven
vidik, ne pa terapevti, zato jih jaz ne obremenjujem z malenkostmi in ne potenciram stvari.
Pol se mi pa tud zdi, da je dobro za sodelovanje, če mi, strokovni delavci v Centru nismo
preveč čustveni in da se ne pretirano naveţemo na otroke – se itak se naveţeš nanje, sam
pravim, da se ne smeš pretirano. Mi moramo bit profesionalni, starši pa kar naj bodo čustveni
– saj je prav, da so.
12. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem s starši?
Pri sodelovanju je pomembno, da razumeš starša v njegovi stiski, da ga ne obsojaš, da ga
sprejmeš – njega in njegov pogled na vso stvar, takega kot pač je. Enako pol tud jaz
pričakujem od staršev, da bodo sprejemali mene. Če drug drugega sprejmemo, potem bo
sodelovanje dobro.
13. V kolikšni meri je staršem pomembno sodelovanje s Centrom/Vami? Kaj jim je pri tem
najbolj pomembno?
Eni so pretirano zagreti, drugi povsem pasivni, eni pa v tisti zlati sredini – neka srednja pot,
ki je tudi meni najbolj všeč. So pa vedno vse tri skupine staršev. Staršem je najbolj
pomembno, se mi zdi, da so slišani in razumljeni in da se jim ne nalaga preveč stvari - na
primer za vikend so radi z otrokom, ne pa da jim boš ti nalagal domačo nalogo in druge
zadolţitve ali pa da jih preveč obremeniš s teţavami njihovega otroka.
14. Koliko in kako lahko kot učiteljica razbremenite starše otrok s posebnimi potrebami? Kje
so po Vašem mnenju meje, preko katerih v odnosih oziroma pri sodelovanju s starši ne smete?
Ja razbremenim jih tako, da jim ne nalagam stvari in obveznosti. Jaz prakticiram tako, da jim
ne solim pameti, kako naj delajo s svojim otrokom, ker to potem privede do nekega slabega
odnosa - s tem bi se namreč jaz postavila v bolj pomembno pozicijo, ker sem pač »strokovni
delavec« in bolj znam kot starši; starši bi se počutili podrejene. Povem jim svoje izkušnje,
kako jaz delam oziroma sem delala z otrokom, kaj se je obneslo pri otroku…potem pa naj se
starši sami odločijo, kako bodo oni delali.
Glede mej pa menim, da se strokovni delavci ne smemo vtikat v druţino, druţinske odnose,
razen če ima to neposredni vpliv na otroka. Pomembno je, da staršem poveš, obrazloţiš, zakaj
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nekaj delaš otroku, z otrokom, za otroka, da starš začuti, zakaj je to za njegovega otroka
dobro. Potem ti starši zaupajo. Biti moraš spoštljiv do staršev, jih sprejemati take kot so.
Poudarjam pa, da je treba imeti profesionalen odnos.
15. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve/ovire sodelovanja s starši?
Ne smeš se osebno vplest v druţino. Potrebna je profesionalnost, da kot strokovni delavec nisi
preveč čustven, sicer ne moreš objektivno gledat na otroka in tudi ne na starše. Mislim, da z
medsebojnim sodelovanjem koristimo otroku, ker si izmenjujemo informacije o njegovem
stanju, posebnostih, kaj se je dogajalo…
16. S katerimi starši najteţje sodelujete?
Morda so eni starši bolj teţavni – predvsem bolj v začetku, ko te morda še ne poznajo zadosti
dobro in se še ni vzpostavilo zaupanje. Taki starši iščejo dostikrat samo negativne stvari, kje
je kaj narobe, da se pol lahko pritoţujejo. Na primer, če pride otrok domov z narobe obrnjeno
nogavico, je pri takih starših ţe lahko narobe, ne. Vendar navadno to izzveni, ko se vzpostavi
zaupanje. So pa tudi taki starši, ki se ne morejo sprijazniti, da imajo otroka s posebnimi
potrebami – tudi ti samo iščejo, kje je kaj narobe, da bi potem lahko uveljavljali svoje pravice
oziroma pravice otrok in se na tak način maščevali al kaj naj rečem, to ni ravno pravi izraz.
Pač nekam morajo usmerit, izrazit svojo jezo in pol se dostikrat znašajo na nas zaradi takih
banalnih stvari.
17. Kako načrtujete oblike sodelovanja s starši - posebej v Letnem delovnem načrtu?
V LDN so načrtovani roditeljski sestanki in v okviru njih tudi kakšno strokovno predavanje ali
pa kot ţe omenjeno kakšne delavnice za starše. Načrtovane so tudi pogovorne ure, dnevi
dejavnosti. Oblike sodelovanja, ki se jih jaz najpogosteje posluţujem - vsakodnevni osebni
pogovori v ţivo, pogovori po telefonu, seveda niso načrtovani, sam so pa predvideni v planu
dela šole. Potem so pa tu še razna priloţnostna srečanja ali pa ob kakih dogodkih. Učitelji
nekaj oddelkov skupaj tudi skupno, timsko načrtujemo nekatere dogodke v okviru oddelka ali
nekaj oddelkov in lahko povabimo tudi starše – ti mini projekti niso posebej načrtovani, ker
so velikokrat spontani ali pa se zgodijo na hitro – hočem rečt, da lohk preteče malo časa od
same zamisli pa do izvedbe.
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18. Kako po Vašem mnenju starši razumejo/uporabljajo svoje večje pravice na področju
izobraţevanja otroka? (jih izkoriščajo/produktivno uporabljajo za boljše sodelovanje s
Centrom?)
Mislim, da starši vedo, da imajo več pravic in večina jih produktivno uporablja. So pa tudi
taki starši, ki jih samo izkoriščajo – to so tisti starši, ki se ne morejo sprijazniti s situacijo, v
kateri so oni in njihov otrok in zato samo iščejo zadoščenje v pravicah – kot na primer ţe
omenjeni primer staršev, ki komplicirajo zaradi narobe obrnjenih nogavic. Imamo pa v
Centru dva primera, ko je otrok sicer vpisan v Center, vendar usposabljanje poteka na domu
– to bi bil zelo nazoren primer, ko starši koristijo svoje pravice.
19. V kolikšni meri ste v času študija pridobili znanje/usposobljenost za uspešno medsebojno
komunikacijo in sodelovanje s starši?
Ma nobenega znanja al pa usposabljanja, prakse ni bilo na faksu. Jaz sem se sama
izobraţevala kasneje, na lastno iniciativo.
20. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oz. jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za sodelovanje
s starši?)
Izobraţevala sem se na področju Waldorfske pedagogike in Montessori. Pol

sem se

izobraţevala tudi na področju pomoči z umetnostjo, zadnjih pet let pa na področju taktilne
integracije in pa integracije otrokovih refleksov.
Prosila bi Vas, če mi lahko na koncu zaupate še, kaj ste po izobrazbi, koliko let ste ţe tu v
Centru in kateri oddelek poučujete?
Po izobrazbi sem specialni pedagog, tu pa sem zaposlena ţe več kot 20 let. Zdaj ţe nekaj let
učim v posebnem programu, imam pa dnevno skupino, torej te otroke iz bliţnjih krajev, ki
gredo vsak dan domov.

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z VZGOJITELJICO V CIRIUS-u
1. Kako doţivljate sodelovanje s starši v večletni praksi?
Sodelovanje s starši se mi zdi pomembno in potrebno, pa vendar ne poteka vedno tako, kot bi
si ţelela. Sama bi si ţelela več sodelovanja in mislim, da z moje strani to ni problem, ker sem
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zelo komunikativna in odprta. Sicer pa je način, pogostost, intenzivnost oziroma kvaliteta
sodelovanja s starši odvisna od tega, v kateri skupini delaš. Ko sem na začetku poklicne poti
delala s predšolskimi otroki, v razvojnem oddelku in potem v niţjih razredih prilagojenega
programa - to so bili otroci iz okoliških krajev, ki so se vsak dan vozili domov, sem starše
videvala vsakodnevno, zato smo imeli več stikov, sodelovanja, predvsem kratkih pogovorov,
ko so starši pripeljali ali pa odpeljali otroke. To mi je bilo zelo všeč. Sedaj pa delam v vzgojni
skupini, z otroki, ki čez teden ostajajo v domu - to so t.im. domski otroci in je veliko manj
sodelovanja z njihovimi starši. V bistvu je edino stalno sodelovanje preko Našega dnevnika.
2. Kaj se je spremenilo na področju sodelovanja s starši, odkar ste nastopili to sluţbo?
Se mi zdi, da se je dosti spremenilo. Pred na primer dvajsetimi leti so prevladovale formalne
oblike sodelovanja, učitelji, vzgojitelji in drugi strokovnjaki pa so imeli več avtonomije.
Danes pa je poleg tistih predpisanih oblik sodelovanja tudi več neformalnih srečanj - pikniki,
izleti, dobrodelni koncerti, športni dogodki… – včasih še preveč. Nekako se mi zdi, da se
danes izgublja realnost – včasih smo staršem realno povedali, kako je z otrokom, kakšna
pričakovanja lahko imajo, danes pa moraš biti zelo previden, kaj in kako staršem poveš,
včasih moraš kar malo zavijati v celofan, da niso preveč prizadeti…seveda pa daleč od tega,
da jim bi kaj prikrivali. Mi smo postali bolj spontani, starši pa bolj neposredni. Danes so
starši bolj izobraţeni, bolj zahtevni, navadno tudi kar pridejo na izobraţevanje v sklopu
roditeljskega sestanka. Nekateri se zelo angaţirajo pri sodelovanju, drugi pa spet skoraj nič.
Večkrat se zgodi, da starši več sodelujejo, pridejo na pogovor k raznim strokovnim delavcem,
k učitelju in vzgojitelju pa sploh ne.
3. Katerih oblik sodelovanja s starši se najpogosteje posluţujete?
Najpogosteje sodelujem oziroma bolje rečeno kontaktiram s starši preko Našega dnevnika.
Ob otrokovem odhodu domov vedno napišem, kaj se je čez teden dogajalo z njim in kaj v
CIRIUS-u in potem starši to podpišejo, kot znak, da so prebrali moj zapis. Redki kaj napišejo
nazaj, kaj so delali čez vikend, počitnice oziroma kaj se je dogajalo z otrokom. Druga
najpogostejša oblika sodelovanja pa je po mojem roditeljski sestanek in tisti pogovori s starši
po roditeljskem sestanku, če seveda starši to ţelijo, če pridejo do mene.
4. Pri katerih oblikah sodelovanja so se starši po Vašem mnenju do sedaj najbolj angaţirali?
Ma glej, nekako bi lahko rekla, da so tri skupine staršev. Veliko staršev se sploh ne angaţira.
Potem je neka srednja skupina staršev, ki občasno bolj sodelujejo, sicer pa so pasivni. Eni
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starši pa so zelo zagreti za vse dogajanje v Centru in za vse, kar se dogaja v zvezi z otrokom.
Ti se angaţirajo čisto povsod, kjer se da. Na primer, na razno razne načine sodelujejo pri
specialni olimpiadi, pripravijo darila. Ena mama je šla prostovoljno kuhat na pevski vikend
pred dobrodelnim koncertom…
5. O katerih temah se najpogosteje pogovarjate s starši?
O ţivljenju v Centru. Niti ne toliko o šolskem delu posameznega otroka, ampak bolj o
njegovem počutju, kako funkcionirajo, kako se usposabljajo za ţivljenje, koliko zmorejo,
njihov napredek… Prej, ko sem učila, sem se pogovarjala tudi o šolskem napredku, vendar pa
je bil ves čas, tako kot zdaj, ko sem vzgojiteljica, poudarek na usposobljenosti za ţivljenje,
celostnem razvoju, počutju…
6. Na kakšen način poteka komunikacija med Vami in starši?
Največ pisno, preko Našega dnevnika, sicer pa tudi ustno v obliki pogovorov ob raznih
srečanjih, roditeljskih sestankih.
7. Kako pristopite (komunicirate) k staršem določenega otroka, ko se pojavi nov problem?
Če se le da, problem najprej rešujemo v hiši. Na primer, če si avtoagresiven otrok poškoduje
glavo, ker je z njo udaril v zid, jaz najprej pokličem medicinsko sestro in psihologinjo, da
rešujeta dalje vso stvar. Ali pa če je tak problem, da se dotika staršev otroka, seznanim s
problemom socialno delavko in ona potem kontaktira starše in z njimi razrešuje nastalo
situacijo, ker je za to bolj usposobljena od mene. Jaz osebno zelo malo kontaktiram s starši,
ko se pojavijo kakšni problemi. Sem le nekakšen posrednik do strokovnih delavcev, ki potem
delajo s starši. Res pa je, da vedno vse napišem v otrokov dnevnik, ničesar ne prikrivam. Zdi
se mi pomembno, da sem iskrena in da mi starši potem lahko zaupajo.
8. Kako usklajujete doseganje izobraţevalnih ciljev s teţnjo po celostnem razvoju
učenca/otroka s posebnimi potrebami? Kako pri tem sodelujete s starši?
Tega ni teţko dosegat, se mi zdi. CIRIUS je dom, ki nudi celostni razvoj otroka, vse delo je
tako naravnano. Izobraţevalni cilji se sicer dosegajo predvsem pri pouku. Ko sem bila
učiteljica, je bilo pri pouku veliko praktičnih prikazov, pomembna je bila ţivljenjskost… Mi v
vzgojni skupini imamo bolj malo izobraţevanja. Vaţno je, da se otrok počuti kot doma, da mu
je lepo in dobro, da se usposobi za opravljanje določenih funkcij, da bi bil kolikor se le da
samostojen. Glede staršev je pa tako, da je sodelovanje odvisno tudi od tega, koliko je otrok
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prizadet. Staršem tistih otrok, ki imajo zelo hude motnje v duševnem razvoju, ni pomembno,
da se bo čim bolj izobrazil, temveč da bo lahko vsaj nekatere stvari zmogel opraviti sam…
Staršem je veliko do tega, da se dosega celostni razvoj otroka. Sicer pa so cilji staršev bolj
sprotni. Šele ko vidijo, kako se odvija neka situacija, si pričnejo postavljat cilje.
9. Primeri dobre prakse vašega sodelovanja s starši?
Sodelovanje s starši je bolj povprečno, kot sem ţe povedala, gre večinoma preko Našega
dnevnika. Še najbolj sem sodelovala s starši, ko sem bila učiteljica v niţjih razredih osnovne
šole z niţjim izobrazbenim standardom. To so bili otroci, ki so zmogli dosegat neke
izobraţevalne cilje in so doma skupaj s starši delali domačo nalogo. Ti otroci so se dnevno
vozili domov, tako da sem stalno srečevala starše in komunicirala z njimi.
10. Na katerih področjih bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju?
Ma mislim, da bi morali več sodelovati s starši, vendar je veliko staršev preobremenjenih,
tako da je vprašljivo, koliko bi se odzivali. Starše bi morali še bolj povabiti, jih osebno
poklicati – ne na formalen način, ampak z osebnimi vabili. In na srečanjih bi morali
predstaviti vse otroke, ne le vedno enih in istih - tistih, ki zmorejo kaj več. Staršem je treba
predstaviti njihovega otroka, takega kot je – morda bi bilo to še najbolj izvedljivo v obliki
delavnic, zato da ne bi bil otrok preveč izpostavljen med skupnim nastopom, če mu kaj ne bi
šlo preveč dobro ali če česa ne bi naredil in bi bilo morda potem tudi staršem nelagodno in
neprijetno…
11. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja šole in
staršev?
Ma določena mera sodelovanja s starši mora biti, le tako je potem lahko vse v korist otroku.
12. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem s starši?
Jaz od staršev pričakujem odkrit odnos, zdrav odnos. Pomembno je zaupanje, da se razvije
neka optimalna klima, v kateri potem lahko delaš. Pričakujem, da bi mi starši odkrito
povedali, kaj se je dogajalo z otrokom čez vikend, če je bilo kaj posebnega, zato da sem tudi
jaz seznanjena z vsem in bom potem vedela kako ukrepat v določenih situacijah. Pričakujem
tudi, da mi starši povejo svoje ţelje, pričakovanja, zato da vidimo, kaj se da narediti oziroma
da skupaj izoblikujemo cilje in jih potem skušamo dosegat.
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13. V kolikšni meri je staršem pomembno sodelovanje s Centrom/Vami? Kaj jim je pri tem
najbolj pomembno?
Staršem je pomembno sodelovanje s Centrom, kadar gre za dobro počutje njihovega otroka
ter za zadovoljevanje otrokovih osnovnih in zdravstvenih potreb. Je pa sodelovanje odvisno
tudi od staršev samih – koliko oni čutijo, da rabijo to sodelovanje. Tistim staršem, katerih
otroci zmorejo več, je sodelovanje bolj pomembno, ţelijo bolj sodelovati.
14. Koliko in kako lahko kot učitelj/vzgojitelj razbremenite starše otrok s posebnimi
potrebami? Kje so po Vašem mnenju meje, preko katerih v odnosih oziroma pri sodelovanju s
starši ne smete?
Meni se zdi, da jih kar dosti razbremenimo, saj prevzamemo del vzgoje otroka, skrbimo za
njihove otroke v vseh smislih. Delavci lahko tudi postanemo čustveno navezani na otroke, ker
smo vsak dan z njimi in se jim trudimo nadomestiti dom. Kje so meje? Treba je biti pozoren,
kako govoriš s starši, da jih ne prizadeneš, ker je bolečina zaradi njihovega prizadetega
otroka pri starših stalno prisotna. Treba je razumeti različnost ljudi, različnost naših potreb,
ohranjat dostojanstvo vsakega posameznika… Glede tega sodelovanja se mi pa tudi ne zdi
prav, če učitelj al pa vzgojitelj in starši postanejo pravi prijatelji, kot je bilo v nekaj primerih,
ko so določeni učitelji ţe več let spremljali in učili določene otroke in so bili zelo povezani
tudi z njihovimi starši in postali med seboj prijatelji. Neka meja mora biti. Mi moramo biti
profesionalni, kar pa ne pomeni, da potem nisi odprt in dostopen, da si starši ne bi upali do
tebe…
15. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve/ovire sodelovanja s starši?
Sodelovanje s starši vsekakor ovira oddaljenost staršev od ustanove, ker kar nekaj otrok
prihaja iz vseh koncev Slovenije. Ovira za sodelovanje je po mojem tudi jezik oziroma
narodnost otroka oziroma staršev – teţje se sporazumevamo, če starši ne znajo slovensko, s
tem imam v mislih priseljence iz drugih drţav. Včasih je sodelovanje ovirano zaradi
čustvenega naboja, ker starši nikakor ne morejo sprejeti situacije, v kateri so, da ima njihov
otrok posebne potrebe. Ovira so tudi socialne razlike oziroma slab ekonomski status druţine.
Imamo pa tudi nekaj primerov, ko imajo tudi starši otrok posebne potrebe – gluhonemi,
duševno prizadeti… s takimi je tudi teţko sodelovati. Pa tudi nepripravljenost staršev za
sodelovanje oziroma pomanjkanje časa je ovira. Prednost za sodelovanje je, če otroci
prihajajo od blizu in gredo vsak dan domov, ker se potem lahko vsak dan vidiš s starši in smo
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oboji z vsem na tekočem… K sodelovanju pripomore tudi, če smo pozitivno naravnani, če
vloţimo veliko osebnega truda.
16. S katerimi starši najteţje sodelujete?
S tistimi, ki niso iskreni, ki kaj prikrivajo, pa tudi s tistimi, ki niso odprti in komunikativni.
17. Kako načrtujete oblike sodelovanja s starši - posebej v Letnem delovnem načrtu?
V LDN so načrtovane vse formalne oblike sodelovanja, tudi nekatere neformalne.
Podrobnejši načrt sodelovanja pa se pripravi tudi pred vsakim, kakršnimkoli srečanjem. V
glavnem je vse načrtovano, vse oblike sodelovanja, tudi na primer druţenje ob pijači po
sestanku. Primer nenačrtovanega sodelovanja je, če včasih kakšni starši potujejo mino
Vipave in se nenapovedano oglasijo pri nas – takrat je potem vse zelo sproščeno…
18. Kako po Vašem mnenju starši razumejo/uporabljajo svoje večje pravice na področju
izobraţevanja otroka? (Jih izkoriščajo/produktivno uporabljajo za boljše sodelovanje s
Centrom?)
Zdi se mi, da predvsem tisti starši, ki nikakor ne morejo sprejet situacije, bolj izkoriščajo
pravice in veliko zahtevajo, tudi od otroka preveč zahtevajo oziroma pričakujejo. Gre nekako
v tem smislu »dajmo izkoristit, dokler se še da«. Starši bi tudi radi imeli otroke čim dlje v
našem Centru, ker vedo, da je tu zanje lepo poskrbljeno in tudi ker ne vedo, kam naj jih dajo,
ko ne bodo otroci več mogli biti tukaj.
19. V kolikšni meri ste v času študija pridobili znanje/usposobljenost za uspešno medsebojno
komunikacijo in sodelovanje s starši?
Ma prav nič se nismo učili o tem na faksu.
20. Dodatno izobraţevanje: katera področja/teme Vas najbolj zanimajo? Katerih se
najpogosteje udeleţujete oz. jih organizirate? (Tudi kaj na temo usposabljanja za sodelovanje
s starši?)
Jaz sem se izobraţevala na področju avtizma. Sodelujem tudi v študijski skupini za avtizem –
to poteka tako, da se ena od udeleţenk skupine vnaprej pripravi in potem predstavi temo
drugim v skupini. Ali pa gremo na seminar, izobraţevanje in potem to poročamo, predstavimo
drugim v skupini ali pa zaposlenim v Centru. Zelo rada bi imela tudi več znanj s področja
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sodelovanja s starši – včasih je bilo več teh dodatnih izobraţevanj s tega področja, zdaj pa
mora CIRIUS varčevati in nas ne pošiljajo toliko na seminarje kot nekoč.
Prosila bi Vas, če mi na koncu tega pogovora zaupate še, kaj ste po izobrazbi in koliko let ste
ţe tukaj v Centru?
Jaz sem po poklicu defektolog, sem pa sem prišla takoj po diplomi, tko da sem zdaj tukaj ţe
21. leto. Letos sem prvič vzgojiteljica, prej sem bila pa učiteljica.

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA S PRVIMI STARŠI (MAMO)
1. Kako vidite Vaše sodelovanje s CIRIUS-om oziroma učitelji?
Ja, sem kar zadovoljna, čeprav je bilo v začetku, ko je moj otrok prišel v Zavod, še boljše, smo
bili bolj v kontaktu. Morda tudi zato, ker je bilo vse na novo in smo se šele spoznavali, se vsi
učili in smo morali sodelovat.
2. Se odzivate na vabila šole, učiteljev? Katerih oblik sodelovanja, ki jih pripravi Center, se
udeleţujete? Katerih najpogosteje? Pri katerih se najbolj angaţirate? Katere oblike
sodelovanja so vam najbolj blizu (formalna, neformalna srečanja)?
Ja, skoraj vedno gremo, ko se kaj dogaja. Ker smo od blizu, nam je to lahko. Tisti, ki so bolj
od daleč, pa bi verjetno teţko kar naprej hodili v Zavod. Mi se udeleţujemo vseh oblik
sodelovanja – roditeljskih sestankov, predstav, delavnic, pa tudi z učiteljico se vidimo vsak
dan, ko gremo po otroka in se takrat pogovorimo o tekočih zadevah. Kaj pa vem, kje se
najbolj angaţiramo. Vedno je tako, da gremo na primer mi gledat, kaj delajo otroci, mi smo
samo tam zraven in gledamo, nismo pa vključeni v delo. Na primer moj otrok gre enkrat na
teden v bazen, mi smo pa tam ob robu, čakamo in gledamo, ne gremo pa tudi mi v vodo. Ma,
tko, na sploh se mi zdi, da je vse sodelovanje v redu, vse mi je blizu, na vse radi gremo. Na
roditeljske sestanke bolj zato, ker je treba, na kaj neformalnega pa zato, da vidimo našega
otroka, ko nastopa ali pa kaj dela.
3. O katerih temah se najpogosteje pogovarjate z učitelji oziroma z drugimi strokovnimi
delavci?
Ja različno, ne. Z učiteljico se veliko, vsak dan vidimo ali pa slišimo po telefonu in mi pove
vse, kaj se dogaja, kaj bodo delali, če bodo kam šli in kaj takrat rabi moj otrok s sabo. Pa tudi
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kaj delajo pri pouku, kaj se učijo, kakšna je naloga za doma… Potem se pogovarjamo tudi s
fizioterapevtko, na primer kako se mora naš otrok razgibavat, pa o kakšnih pripomočkih za
gibanje. Z logopedinjo se pogovarjamo v zvezi z govorom, o pripomočkih za laţje
sporazumevanje… Aja, pa tudi s socialno delavko se kaj pogovarjamo, v zvezi s socialnim
poloţajem in tudi drugimi zadevami.

4. Kdaj in kako Vi dajete pobudo za sodelovanje?
Ma ne dajem nobenih pobud, saj se vseeno stalno nekaj dogaja. Kar naprej je nekaj in mislim
da je tega sodelovanja, ko smo tudi mi vključeni oziroma smo vsaj zraven ţe tako in tako
dovolj. Če ne pa je potem preveč vsega.
5. Kako (konkretno) bi se po Vašem mnenju lahko Vi sami vključili v vzgojno-izobraţevalno
delo v razredu (s svojim prispevkom)?
Ma nimam pojma… Da bi se vključila prav v pouk al kaj? Nimam kakšnega takega posebnega
znanja ali pa sposobnosti, da bi lahko kaj prispevala k pouku… Sicer pa pomagam tako, da
kaj spečem, ko so kakšni posebni dogodki.
6. Katere strokovne delavce Centra (poleg učitelja vašega otroka) še poznate? Kakšni so vaši
stiki?
Ja kot smo ţe rekli – fizioterapevta, logopeda, socialno delavko, medicinske sestre. Kakšni so
stiki? Se pogovarjamo po potrebi – ko je kaj novega, kakšna sprememba. Lahko se slišimo po
telefonu ali pa se vidimo, saj smo blizu doma in lahko v bistvu kadarkoli pridemo v Zavod, če
je treba.
7. Kakšen je po Vašem mnenju prispevek CIRIUS-a za razvoj Vašega otroka?
So dali kar dober prispevek. Ne vem, kako bi bilo z našim otrokom, če ne bi bil v Zavodu. In je
kar opazen napredek, od takrat, ko je vstopil v Center, pa do zdaj. Tam jim tudi nudijo razne
terapije, pripomočke in drugo, kar mu doma verjetno ne bi mogli vsega tega nudit.
8. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja šole in
staršev? Kaj Vam je pri tem najbolj pomembno?
To sodelovanje je pomembno, zdi se mi, da predvsem zaradi otroka. Otrokom je zelo fajn, da
jih pridejo starši gledat, kaj so se naučili, če so se ţe trudili za neko stvar, a ne? Pol je pav,
da gremo gledat, četudi včasih zmanjka časa za kej drugega… No, pa saj je tudi meni lepo, ko
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vidim, da je otrok vesel, da smo prišli gledat… Je pa res kar naprej nekaj, skozi se kaj
dogaja…
9. Ste kdaj sodelovali v organih Centra (svet šole, svet staršev)? V čem je po Vašem mnenju
pomembnost tovrstnega sodelovanja oz. vključenosti v delo Centra? (kaj je vloga/naloga
staršev v organih Centra?)
Ma ne, nikoli nisem bila v teh organih. Je pa prav, da so tudi starši vključeni v delo šole in da
lahko povejo svoje mnenje, sam vprašanje je, kolk se to potem upošteva, a ne? Včasih pa
starši tud kaj doseţejo.
10. Kakšna so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem šole in staršev?
Ma nimam nobenih pričakovanj, ker je ţe tako dovolj, kar naredijo v Zavodu za naše otroke.
In tudi se mi zdi, da ţe dovolj sodelujemo, tako da res nimam nobenih pričakovanj. Kot je, je v
redu.
11. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve/ovire sodelovanja s šolo/učitelji?
Ma jaz mislim, da so učitelji in drugi strokovni delavci tisti, ki morajo spodbujat sodelovanje
– če ga oni ne bi dovolj spodbujali, bi bila to lahko ovira za sodelovanje. Toda v Zavodu se
dobro sodeluje. Prednost sodelovanja je zagotovo, da se lahko vse zmeniš in potem vsi boljše
funkcioniramo, saj je vendar to v korist naših otrok.
12. Kdaj ste še posebej motivirani za sodelovanje s šolo?
Kadar gre za kakšno stvar, ki se tiče prav mojega otroka. Takrat rada grem gledat ali
poslušat. Al pa se pogovarjam z učiteljico. Če pa gre za kaj takega, bolj na splošno, kadar gre
za kakšne stvari, ki so na ravni celega Zavoda, takrat me seveda manj zanima, sam še zmeraj
se nas tud to tiče, ne..
13. Ali menite, da bi potrebovali dodatno znanje/spretnosti za sodelovanje s šolo/učitelji?
Ma ne, se mi zdi, da kar dobro sodelujemo in ne bi potrebovala dodatnega znanja, saj so bolj
pomembne izkušnje. Z leti se pač naučiš, kako vsa stvar poteka in kako se dela.
14. Koliko in kakšno znanje/spretnosti potrebujete za delo s svojim otrokom? Bi morda
potrebovali dodatno znanje/usposabljanje?
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Moj otrok ima cerebralno paralizo, tako da seveda sem potrebovala nekaj časa, da sem se
naučila, kako delat z njim. Toda tako kot se kot mati ali kot starš učiš delat z zdravim
otrokom, tako se naučiš tudi, kako delat s prizadetim. Vsak otrok je pač svet zase in z vsakim
moraš delat na drugačen način. S tem otrokom imamo pač malo več dela - če se lahko tako
izrazim, pa ne mislim nič slabega. Pa tudi, saj ti logoped, fizioterapevt pokaţe, kakšne
prijeme uporabljat, kako delat z otrokom, pa tudi sam vidiš, kaj se najbolje obnese. Tko da se
mi zdi, da ne bi rabila kakšnega dodatnega usposabljanja in izobraţevanja za delo s svojim
otrokom. Je pa res, da nikoli ni dovolj, vse ţivljenje se učimo, sam jaz sem zadovoljna s
svojim znanjem in s tem, kar mi pokaţejo v Zavodu ali pa kar so mi pokazali v Stari gori, ko je
bil naš še majhen in smo hodili tja na terapije.
Za konec bi Vas vprašala še, nekaj osebnih stvari. Zanima me, kaj ste Vi po poklicu, koliko je
star vaš otrok, koliko let in zakaj je vključen v CIRIUS ter kateri program obiskuje.
Jaz imam štiri-letno srednjo šolo, po poklicu sem tekstilni konfekcionar. Moj otrok pa ima 12
let, ima cerebralno paralizo, v Zavodu pa obiskuje osnovno šolo z niţjim izobrazbenim
standardom, zdaj je v sedmem razredu, začel pa je v prvem razredu. Pride pa vsak dan
domov, ker smo od tukaj blizu, ne.

TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA S DRUGIMI STARŠI (MAMO)
1. Kako vidite Vaše sodelovanje s CIRIUS-om oziroma učitelji?
Ma je v redu, sem zadovoljna. Mislim, da se oni kar trudijo, da bi se dobro sodelovalo s
starši, pol je pa tud od nas staršev odvisno, kolko smo pripravljeni sodelovat, ne. Se mi zdi, da
so zelo ustreţljivi in se trudijo, da starši ne bi imeli dodatnega dela, da smo starši res lahko
sam starši, ne pa da bi imeli neke zadolţitve pr kakšnem sodelovanju. Meni to prav paše.
2. Se odzivate na vabila šole, učiteljev? Katerih oblik sodelovanja, ki jih pripravi Center, se
udeleţujete? Katerih najpogosteje? Pri katerih se najbolj angaţirate? Katere oblike
sodelovanja so vam najbolj blizu (formalna, neformalna srečanja)?
Ja, ja, kar gremo, sej nismo z druzga konca Slovenije. Če le upamo, pol gremo. Kakšenkrat pa
se zgodi, da tud ne moreš it, ker imaš ţe kakšno drugo dogovorjeno obveznost. Ma načeloma
na roditeljske sestanke in ta predavanja kar gremo zmeraj, vsaj eden od naju z moţem. Pa tud
na druga srečanja gremo, če upamo. Sej se kar naprej nekaj dogaja, tko da smo dostkrat
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zraven. Zdej de bi rekla, kaj mi je bolj pri srcu, kakšno sodelovanje, mi je pravzaprav vse
dobro, ker tud tiste kao formalne oblike niso tko zelo formalne in je kar v redu. Kje se pa
najbolj angaţiramo – se mi zdi, da ko imajo v Zavodu popoldne kakšne obiske kakšnih skupin
– pridejo motoristi, pa konjeniki, pa imajo pohod z baklami… takrat smo tud mi dostikrat
zraven kot spremljevalci, da pomagamo.
3. O katerih temah se najpogosteje pogovarjate z učitelji?
Ma kar je za sproti. Z učiteljico se pač pogovarjamo o tem, kaj so delali al pa kaj še bodo v
razredu, pol če so bli kakšni problemi. Pa tud jaz al pa moţ povemo učiteljici, če so kakšne
posebnosti, na primer če je otrok bruhal al pa če je mal prehlajen, da ga ne bodo peljali ven.
To se vse zmenmo, ko otroka zjutraj pripeljemo v Zavod, ker naš je v dnevnem programu.
Učiteljica pa nam pove, če je blo kaj posebnega, ko pridemo po otroka.

4. Kdaj in kako Vi dajete pobudo za sodelovanje?
Ma da bi prav jaz dajala pobudo za sodelovanje, jo ne, ker se mi zdi, da je ţe zadosti vsega.
Je pa tko, da če kakšen starš da kakšen predlog, se navadno kar upošteva, če le upajo in če je
upravičeno. Kakšenkrat se pač zgodi, da ne morejo predlogov takoj upoštevat, tud zaradi
financ ne, ma lohk pa čez nekaj časa, ne.
5. Kako (konkretno) bi se po Vašem mnenju lahko Vi sami vključili v vzgojno-izobraţevalno
delo v razredu (s svojim prispevkom)?
Naš otrok hodi v poseben program, tko da oni nimajo tistega klasičnega učenja. Oni se učijo
samostojno jest, komunicirat, se oblačit in take stvari – gre bolj za usposabljanje, kot pa neko
učenje. Tko da res ne vem, kako bi se jaz vključevala v delo v razredu, ker njim tud mora bit
vse individualno prilagojeno, z njimi delajo individualno in res ne vem, kaj bi jaz lahko kej
tazga delala v razredu. Kadar pa oni kej delajo, lahko povabijo tudi nas, tko smo na primer
starši ţe pomagali delat voščilnice al pa smo jih spremljali na izletu, ekskurziji, pohodu.
6. Katere strokovne delavce Centra (poleg učitelja vašega otroka) še poznate? Kakšni so vaši
stiki?
Zraven učiteljice hodi naš otrok še k logopedinji, fizioterapevtki, pol mamo stik tud z
medicinskim osebjem, če se glih kej zgodi, ma običajno se ne. Z vsakim od teh se pa
pogovarjamo v zvezi s tistim področjem. Tko se z logopedinjo na primer pomenmo, če je kaj
novga na področju govora in ona tud vnese nove besede v komunikator al pa fizioterapevtka
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pokaţe in pove, kaj je treba delat z otrokom in tko. Če kaj rabiš, lohk greš do vsakega in se
pomeniš.
7. Kakšen je po Vašem mnenju prispevek CIRIUS-a za razvoj Vašega otroka?
Naš otrok je začel hodit v Zavod ţe v vrtec, prej smo pa hodili v Staro goro. In moram rečt, da
ni primerjave. V Stari gori smo imeli določeno uro in ko smo prišli tja, otrok ni poznal ljudi,
prostorov in je sam jokal, ni hotel nič delat. To je bla zame čista izguba časa. Tu v Zavodu pa
je cel dan, ţe v vrtcu je blo tko in če pač ni hotel delat neke terapije zdej, so pa poskusli
kasneje. In zdej pozna vse ljudi, prostore, je skoraj kot doma in gre kar v redu. Glede na svoje
sposobnosti dobro dela. Meni se zdi, da je za to zasluţno tud spodbudno okolje in delavci v
Zavodu.
8. Kakšno je Vaše mnenje o potrebnosti/vlogi/pomenu medsebojnega sodelovanja šole in
staršev? Kaj Vam je pri tem najbolj pomembno?
Ma ja, seveda je pomembno, da sodelujemo, ker če delamo skupej, pol so tud rezultati
drugačni, kot če ne bi, ne. Sicer ti lohk pustiš, da oni delajo z otrokom, kar se jim zdi, da je
prav, lohk pa sodeluješ in poveš kakšne stvari tud iz svoje strani.
9. Ste kdaj sodelovali v organih Centra (svet šole, svet staršev)? V čem je po Vašem mnenju
pomembnost tovrstnega sodelovanja oz. vključenosti v delo Centra? (kaj je vloga/naloga
staršev v organih Centra?)
Ja, jaz sem v svetu staršev. Ravnateljica nam predstavi načrte, program dela, finance in
podobno in pol mi lahko to potrdimo, zavrnemo al pa predlagamo kej druzga. Na ta način tud
nekako vplivamo na to, kar se dogaja v Centru.
10. Kakšne so Vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem šole in staršev?
Jaz pričakujem nek korekten odnos, da se dela v dobro otroka, da otrok ni zanemarjen, ko ga
prideš iskat in da je kolkor tolko zaščiten – mislim pred sošolci, ker eni so pač tudi agresivni.
Če starši sodelujemo, če smo zraven, pol tud oni ne morejo delat glih to, kar hočejo – ma saj
ne bi imela kakšno tako izkušnjo, sam tko pač.
11. Katere so po Vašem mnenju prednosti oziroma omejitve/ovire sodelovanja s šolo/učitelji?
Prednost za sodelovanje je, če se vse rešuje sproti in če smo vsi iskreni, da si vse povemo.
Zdej da bi kaj oviralo sodelovanje se pa ne spomnim, ker do zdaj je blo vse v redu.
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12. Kdaj ste še posebej motivirani za sodelovanje s šolo?
Ja kadar gre konkretno tud za našega otroka. Na primer ko pride zdravnik, smo lohk zraven
pri pregledu in se pogovorimo. Al pa kadar oni prosijo za sodelovanje – za kakšno spremstvo
al pa zdej ko so imeli to specialno olimpiado, smo pomagali…
13. Ali menite, da bi potrebovali dodatno znanje/spretnosti za sodelovanje s šolo/učitelji?
Ma ne, ker je v redu tko kot je. Če bi imela kakšno negativno izkušnjo, pol bi se morda kej
zanimala, kako bi se dalo bolje sodelovat, ma zaenkrat še ni te potrebe.
14. Koliko in kakšno znanje/spretnosti potrebujete za delo s svojim otrokom? Bi morda
potrebovali dodatno znanje/usposabljanje?
Mislim, da ne. Ţe v Stari gori so nam povedali, kako delat z otrokom in zdej tukaj v Zavodu ti
tud vse povejo, kar moraš vedet. Pa sej tudi kot starš, ko ţiviš s takim otrokom, se avtomatsko
naučiš, kaj in kako je treba, kaj se ne sme…
Za konec bi Vas vprašala še, nekaj osebnih stvari. Zanima me, kaj ste Vi po poklicu, koliko je
star vaš otrok, ter koliko let in zakaj je vključen v CIRIUS.
Jaz delam v računovodstvu. Naš otrok pa je star 12 let, v Zavodu pa je ţe deseto leto. Aja, ima
pa Peters plus sindrom.

Priloga I: Kodiranje izjav po posameznih raziskovalnih vprašanjih
Posamezne intervjuvance (in njihove odgovore) smo iz praktičnih razlogov označili z
naslednjimi okrajšavami: R – ravnateljica, SD – svetovalna delavka (psihologinja), U –
učiteljica, V – vzgojiteljica, ST-1 – prvi starš in ST-2 – drugi starš.
SODELOVANJE MED CIRIUS-om IN STARŠI

-

Kako starši in strokovni delavci CIRIUS-a vidijo (doţivljajo) medsebojno
sodelovanje?
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R: Hm, … no, z vidika odgovorne osebe se mi zdi, da je sodelovanje med starši in CIRIUSom dobro (1a), seveda pa bi bilo vedno lahko še boljše (2a). V zadnjih letih dajemo na
tovrstno sodelovanje še večji poudarek, smo ga še povečali (3a). Zelo se trudimo za dobre
odnose s starši, za dobro sodelovanje (4a). Vsake toliko, ne čisto vsako leto, izvedem v svetu
staršev anonimno anketo o zadovoljstvu staršev z delovanjem Centra in strokovnih delavcev.
Tako pridobim podatke in se trudim tisto, kar bilo ugotovljeno, potem upoštevati.
SD: Kako vidim sodelovanje s starši…No, tisto uradno, predpisano, formalno sodelovanje je
v redu, starši se načeloma kar odzivajo (5a). Je pa res, da so starši različni – eni se zelo
odzivajo, eni povprečno, eni pa čisto nič (6a). Na primer, jaz sem tukaj zaposlena sedem let,
pa do sedaj nekaterih staršev sploh še nisem srečala. Je pa seveda sodelovanje odvisno tudi od
nas, od zaposlenih. S tem hočem reči, da je odvisno, koliko smo odprti, empatični, koliko
začutimo potrebe staršev (7a).
U: Ja, sodelovanje s starši doţivljam zelo pozitivno (8a). V dolgoletni praksi še nisem imela
slabih izkušenj pri komunikaciji (9a) oziroma sodelovanju s starši.
V: Sodelovanje s starši se mi zdi pomembno in potrebno (10a), pa vendar ne poteka vedno
tako, kot bi si ţelela (11a). Sama bi si ţelela več sodelovanja (12a) in mislim, da z moje strani
to ni problem, ker sem zelo komunikativna in odprta (13a). Sicer pa je način, pogostost,
intenzivnost oziroma kvaliteta sodelovanja s starši odvisna od tega, v kateri skupini delaš
(14a). Ko sem na začetku poklicne poti delala s predšolskimi otroki, v razvojnem oddelku in
potem v niţjih razredih prilagojenega programa - to so bili otroci iz okoliških krajev, ki so se
vsak dan vozili domov, sem starše videvala vsakodnevno, zato smo imeli več stikov,
sodelovanja, predvsem kratkih pogovorov, ko so starši pripeljali ali pa odpeljali otroke. To mi
je bilo zelo všeč. Sedaj pa delam v vzgojni skupini, z otroki, ki čez teden ostajajo v domu - to
so t.im. domski otroci in je veliko manj sodelovanja z njihovimi starši. V bistvu je edino
stalno sodelovanje preko Našega dnevnika.
ST-1: Ja, sem kar zadovoljna (15a), čeprav je bilo v začetku, ko je moj otrok prišel v Zavod,
še boljše, smo bili bolj v kontaktu (16a). Morda tudi zato, ker je bilo vse na novo in smo se
šele spoznavali, se vsi učili in smo morali sodelovat.
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ST-2: Ma je v redu, sem zadovoljna (17a). Mislim, da se oni kar trudijo, da bi se dobro
sodelovalo (18a) s starši, pol je pa tud od nas staršev odvisno, kolko smo pripravljeni
sodelovat (19a), ne. Se mi zdi, da so zelo ustreţljivi in se trudijo, da starši ne bi imeli
dodatnega dela (20a), da smo starši res lahko sam starši, ne pa da bi imeli neke zadolţitve pr
kakšnem sodelovanju. Meni to prav paše.

-

Katerih oblik sodelovanja s starši se posluţujejo v CIRIUS-u?

R: Torej, poleg tistih formalnih, predpisanih oblik (1b), imamo s starši tudi dnevne pogovore
ob prihodu, odhodu otroka (2b) – torej s tistimi starši, ki dnevno vozijo otroka v naš Center,
pogovore po telefonu (3b), posluţujemo se tudi elektronskih sporočil (4b). Imamo tudi Naš
dnevnik (5b) – to je taka knjiţica, zvezek, preko katerega si strokovni delavci, kako naj
rečem, dopisujejo s starši. Učitelji lahko le napišejo kakšno obvestilo ali pa kaj so delali pri
pouku, starši pa lahko na to odgovorijo. Seveda je pisni odziv staršev zaţelen, moram pa rečt,
da je kar nekaj takih staršev, ki zelo zelo poredko kaj napišejo. Dnevnik je bolj pomemben
predvsem za starše tistih otrok, ki pridejo od daleč in gredo domov le za vikend. Tem staršem
učitelji več napišejo, kaj se je dogajalo, da so starši seznanjeni z vsem. Tistim staršem, katerih
otroci se pa dnevno vozijo v Center in se torej srečajo z učitelji, pa navadno kar ustno, osebno
povedo vse sprotne zadeve. V dnevnik jim napišejo le na kratko, tako da imajo starši neko
evidenco oziroma, da ne pozabijo, če je kaj pomembnega. Potem, kaj še imamo, no… Na
internetni strani je predstavljen akcijski načrt dogajanja za vsak mesec (6b), tako da starši tudi
tam lahko vidijo, kaj je predvideno v določenem mesecu, kaj se bo dogajalo pri nas. Imamo
dva roditeljska sestanka (7b) (na začetku in ob zaključku šolskega leta), pogovorne ure (8b),
staršem pošiljamo razne dopise/obvestila (9b). Staršem predstavimo individualiziran program
(10b) za posameznega otroka, starši tudi sodelujejo v strokovnih timih (11b) – na primer pri
pripravi individualiziranega programa, vabljeni so, da se udeleţijo in sodelujejo pri posebnih
dogodkih. No, kaj mislim s temi posebnimi dogodki – to so izleti ali pa trgatev v septembru
ali pa razne obletnice Centra (12b)… Starše tudi pisno obveščamo o zdravstvenih pregledih
otroka in tudi o zdravstvenem stanju (13b) (če se je kaj spremenilo). Posamezni učitelji
organizirajo dneve dejavnosti (14b) in nanje povabijo tudi starše. Pomembno je tudi
sodelovanje v okviru društev (15b) – na primer v društvih Zveze paraplegikov Slovenije, ali
pa Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije. V ta društva so včlanjeni tako starši
prizadetih otrok, kot tudi strokovni delavci Centra, tako da se lahko tudi tam srečujejo in
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sodelujejo, pogovorijo. Starši so vključeni v svet staršev (16b). Kaj jaz vem, kaj še – še razne
druge oblike sodelovanja so, pa se jih ravno sedaj ne spomnim…

SD: Po telefonu (17b), osebno (18b), pisno (19b). Pol so tud razni sestanki (20b), sprejem
novinca (21b), ogled Centra (22b)…

U: No, jaz delam v dnevnem programu. To pomeni, da se otroci iz mojega oddelka dnevno
vozijo domov. Zato je najbolj priročno, da se s starši kar osebno pogovorimo (23b), vsak dan
sproti. Pa tud se je izkazalo, da je staršem tko najbolj fajn, da si tko rekoč mim grede povemo
zadeve. Res, tko da če je karkoli narobe al pa kej novega, je najlaţje, če jim takrat povem.
Sicer pa pišemo Naš dnevnik (24b). To je praktično najbolj pri tistih otrocih, ki ne govorijo.
Se pa tud pogovarjam s starši po telefonu (25b), pokličejo me lahko kadarkoli, ko delam.
Imamo tudi roditeljske sestanke (26b)…
V: Najpogosteje sodelujem oziroma bolje rečeno kontaktiram s starši preko Našega dnevnika
(27b). Ob otrokovem odhodu domov vedno napišem, kaj se je čez teden dogajalo z njim in kaj
v CIRIUS-u in potem starši to podpišejo, kot znak, da so prebrali moj zapis. Redki kaj
napišejo nazaj, kaj so delali čez vikend, počitnice oziroma kaj se je dogajalo z otrokom.
Druga najpogostejša oblika sodelovanja pa je po mojem roditeljski sestanek (28b) in tisti
pogovori s starši po roditeljskem sestanku (29b), če seveda starši to ţelijo, če pridejo do
mene.

-

Katerih oblik sodelovanja se starši najpogosteje udeleţujejo?

R: Vsekakor individualnih pogovorov (tudi izven »pogovornih ur«) – ali po telefonu ali
osebno (1c) - verjetno zato, ker je bolj spontano, neformalno in pa roditeljskih sestankov (2c).
Roditeljske sestanke pogosto zdruţimo s kakšnim strokovnim predavanjem (3c) ali delavnico
(4c), zato da ni treba staršem tolikokrat pridet v Center, kajti nekateri so s čisto drugega konca
Slovenije.

ST-1: Ja, skoraj vedno gremo, ko se kaj dogaja. Ker smo od blizu, nam je to lahko. Tisti, ki so
bolj od daleč, pa bi verjetno teţko kar naprej hodili v Zavod. Mi se udeleţujemo vseh oblik
sodelovanja (5c) – roditeljskih sestankov (6c), predstav (7c), delavnic (8c), pa tudi z učiteljico
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se vidimo vsak dan, ko gremo po otroka in se takrat pogovorimo o tekočih zadevah (9c). Ma,
tko, na sploh se mi zdi, da je vse sodelovanje v redu, vse mi je blizu, na vse radi gremo. Na
roditeljske sestanke bolj zato, ker je treba, na kaj neformalnega pa zato, da vidimo našega
otroka, ko nastopa ali pa kaj dela.
ST-2: Ja, ja, kar gremo, sej nismo z druzga konca Slovenije. Če le upamo, pol gremo.
Kakšenkrat pa se zgodi, da tud ne moreš it, ker imaš ţe kakšno drugo dogovorjeno obveznost.
Ma načeloma na roditeljske sestanke (10c) in ta predavanja kar gremo zmeraj (11c), vsaj eden
od naju z moţem. Pa tud na druga srečanja gremo, če moremo (12c). Sej se kar naprej nekaj
dogaja, tko da smo dostkrat zraven. Zdej de bi rekla, kaj mi je bolj pri srcu, kakšno
sodelovanje, mi je pravzaprav vse dobro, ker tud tiste kao formalne oblike niso tko zelo
formalne in je kar v redu. Kje se pa najbolj angaţiramo – se mi zdi, da ko imajo v Zavodu
popoldne kakšne obiske kakšnih skupin (13c) – pridejo motoristi, pa konjeniki, pa imajo
pohod z baklami… takrat smo tud mi dostikrat zraven kot spremljevalci, da pomagamo.

-

Pri katerih oblikah sodelovanja se starši najbolj angaţirajo?

SD: Ja, no. Imamo različne starše. Eni starši so zelo zainteresirani za kakršno koli sodelovanje
(1d).
U: Pri osebnih pogovorih(2d) al pa tudi telefonskih pogovorih (3d), pa tudi pri šolski kuhinji
(4d). To je bil projekt, pred leti, ko smo vsak petek organizirali »šolsko kuhinjo« - povabili
smo po enega od staršev od enega izmed otrok, da je kuhal z nami. Na to so se starši takrat
kar odzivali, so radi sodelovali, je pa res, da so bili to starši otrok, ki so od blizu. Če bi bli bolj
od daleč, vprašanje, kako bi se obneslo, ker bi bla prevelika obveznost za starše. Tko pa so
tevi starši, ki bi tko in tko prišli po otroka, pač prišli še mal prej in so z nami kuhali. Pol so pa
angaţirani tudi starši tistih otrok, ki tekmujejo, oni se običajno kar angaţirajo pri specialni
olimpiadi (5d). Radi sodelujejo al pa pridejo vsaj gledat.
V: Ma glej, nekako bi lahko rekla, da so tri skupine staršev. Veliko staršev se sploh ne
angaţira (6d). Potem je neka srednja skupina staršev, ki občasno bolj sodelujejo, sicer pa so
pasivni (7d). Eni starši pa so zelo zagreti za vse dogajanje v Centru in za vse, kar se dogaja v
zvezi z otrokom. Ti se angaţirajo čisto povsod, kjer se da (8d). Na primer, na razno razne
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načine sodelujejo pri specialni olimpiadi (9d), pripravijo darila (10d). Ena mama je šla
prostovoljno kuhat na pevski vikend (11d) pred dobrodelnim koncertom…
ST-1: Kaj pa vem, kje se najbolj angaţiramo. Vedno je tako, da gremo na primer mi gledat,
kaj delajo otroci, mi smo samo tam zraven in gledamo, nismo pa vključeni v delo (12d). Na
primer moj otrok gre enkrat na teden v bazen, mi smo pa tam ob robu, čakamo in gledamo, ne
gremo pa tudi mi v vodo. Ma, tko, na sploh se mi zdi, da je vse sodelovanje v redu, vse mi je
blizu, na vse radi gremo. Na roditeljske sestanke (13d) bolj zato, ker je treba, na kaj
neformalnega pa zato, da vidimo našega otroka, ko nastopa ali pa kaj dela (14d).
ST-2: Ma načeloma na roditeljske sestanke in ta predavanja kar gremo zmeraj (15d), vsaj
eden od naju z moţem. Pa tud na druga srečanja gremo, če upamo. Sej se kar naprej nekaj
dogaja, tko da smo dostkrat zraven. Zdej de bi rekla, kaj mi je bolj pri srcu, kakšno
sodelovanje, mi je pravzaprav vse dobro, ker tud tiste kao formalne oblike niso tko zelo
formalne in je kar v redu. Kje se pa najbolj angaţiramo – se mi zdi, da ko imajo v Zavodu
popoldne kakšne obiske kakšnih skupin – pridejo motoristi, pa konjeniki, pa imajo pohod z
baklami… takrat smo tud mi dostikrat zraven kot spremljevalci, da pomagamo (16d).

-

Kdaj in kako dajejo pobudo za sodelovanje starši?

ST-1: Ma ne dajem nobenih pobud (1e), saj se vseeno stalno nekaj dogaja. Kar naprej je nekaj
in mislim da je tega sodelovanja, ko smo tudi mi vključeni oziroma smo vsaj zraven ţe tako in
tako dovolj (2e). Če ne pa je potem preveč vsega
ST-2: Ma da bi prav jaz dajala pobudo za sodelovanje, jo ne (3e), ker se mi zdi, da je ţe
zadosti vsega (4e). Je pa tko, da če kakšen starš da kakšen predlog, se navadno kar upošteva
(5e), če le upajo in če je upravičeno. Kakšenkrat se pač zgodi, da ne morejo predlogov takoj
upoštevat, tud zaradi financ ne, ma lohk pa čez nekaj časa, ne.

-

Kakšen je osebni prispevek strokovnih delavcev in staršev pri medsebojnem
sodelovanju?
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R: No, seveda sem v večini oblik tudi sama na različne načine zraven (1f). Seveda sem zraven
pri roditeljskih sestankih (2f), pa pri svetu staršev (3f), potem pri sprejemih novincev,
potencialnih kandidatov (4f). Pogosto imam osebne razgovore s starši (5f), pa tudi razgovore
s starši pri vsaki delikatni strokovni problematiki – na primer če gre za prešolanje ali pa za
odklanjanje zdravnikov, zdravljenja… Vodim različne sestanke (6f) – skličem jih zaradi
različnih stvari – na primer zaradi urejanja statusa mladostnikov nad 21 let, potem tudi
predstavljam razne novosti staršem, zaposlenim…(7f) Kaj pa vem, sigurno sem še kaj
pozabila. Ma v glavnem, tega sodelovanja je veliko in če ţe nisem prav osebno zraven, sem
pa s tem zagotovo vsaj seznanjena.
SD: No, kot sem ţe omenila vse tiste oblike sodelovanja. Sicer pa gre navadno za svetovalni
pogovor – ali po telefonu ali pa osebno (8f), za usmerjanje (9f), pomoč staršem pri iskanju
informacij, pisanju vlog… (10f)
ST-1: Ma nimam pojma… Da bi se vključila prav v pouk al kaj? Nimam kakšnega takega
posebnega znanja ali pa sposobnosti, da bi lahko kaj prispevala k pouku… (11f) Sicer pa
pomagam tako, da kaj spečem (12f), ko so kakšni posebni dogodki.
ST-2: Tko da mi res ne pride na pamet, kako bi se jaz vključevala v delo v razredu, ker njim
tud mora bit vse individualno prilagojeno, z njimi delajo individualno in res ne vem, kaj bi jaz
lahko kej tazga delala v razredu. Kadar pa oni kej delajo, lahko povabijo tudi nas, tko smo na
primer starši ţe pomagali delat voščilnice (13f) al pa smo jih spremljali na izletu, ekskurziji,
pohodu (14f).

-

Kaj je najpogosteje tema pogovora med starši in strokovnimi delavci CIRIUS-a?

U: Najpogosteje o njihovem otroku (1g). Pri mlajših, predšolskih otrocih starše najbolj
zanima motorični razvoj njihovega otroka (2g). V prvih razredih jih zanima, kaj se bo otrok
naučil (3g). Pri odraslih, po 18. letu, pa starše zanima, koliko so njihovi otroci usposobljeni za
ţivljenje (4g), koliko lahko funkcionirajo, koliko pomoči bodo potrebovali, pa tud pravice, ki
jih imajo njihovi otroci (5g), kam bo lahko šel njihov otrok, ko ne bo več mogel biti v Centru
(6g)…verjetno je še kaj, kar se glih zdaj ne spomnim.
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V: O ţivljenju otroka v Centru (7g). Niti ne toliko o šolskem delu posameznega otroka,
ampak bolj o njegovem počutju (8g), kako funkcionirajo (9g), kako se usposabljajo za
ţivljenje (10g), koliko zmorejo (11g), njihov napredek (12g)… Prej, ko sem učila, sem se
pogovarjala tudi o šolskem napredku (13g), vendar pa je bil ves čas, tako kot zdaj, ko sem
vzgojiteljica, poudarek na usposobljenosti za ţivljenje, celostnem razvoju, počutju…
ST-1: Ja različno, ne. Z učiteljico se veliko, vsak dan vidimo ali pa slišimo po telefonu in mi
pove vse, kaj se dogaja, kaj bodo delali (14g), če bodo kam šli in kaj takrat rabi moj otrok s
sabo (15g). Pa tudi kaj delajo pri pouku, kaj se učijo (16g), kakšna je naloga za doma (17g)…
Potem se pogovarjamo tudi s fizioterapevtko, na primer kako se mora naš otrok razgibavat
(18g), pa o kakšnih pripomočkih za gibanje (19g). Z logopedinjo se pogovarjamo v zvezi z
govorom (20g), o pripomočkih za laţje sporazumevanje (21g)… Aja, pa tudi s socialno
delavko se kaj pogovarjamo, v zvezi s socialnim poloţajem (22g) in tudi drugimi zadevami.
ST-2: Ma kar je za sproti (23g). Z učiteljico se pač pogovarjamo o tem, kaj so delali al pa kaj
še bodo v razredu (24g), pol če so bli kakšni problemi (25g). Pa tud jaz al pa moţ povemo
učiteljici, če so kakšne posebnosti (26g), na primer če je otrok bruhal al pa če je mal
prehlajen, da ga ne bodo peljali ven. To se vse zmenmo, ko otroka zjutraj pripeljemo v Zavod,
ker naš je v dnevnem programu. Učiteljica pa nam pove, če je blo kaj posebnega (27g), ko
pridemo po otroka.

-

Kako poteka komunikacija med strokovnimi delavci in starši, ko se pojavi nov
problem?

U: Kadar je kakšen nov problem, predvsem ne kompliciram (1h), ne delam iz muhe slona, da
ne prestrašim staršev, da jih ne spravim v paniko (2h). Če gre sam za kake manjše problemčke
znotraj skupine, ki se navadno tudi rešijo do konca tedna, jih navadno staršem sploh ne
omenjam (3h). Če pa se mi zdi potrebno, pa jim lepo povem, za kaj se gre (4h). Seveda jih ne
napadam (5h), sicer bi se starši takoj postavili v obrambno ali pa napadalno drţo in tko bi tudi
naš odnos postal slab. Če gre za kaj takega, kar bi starši morali vedeti, da se kaj dogaja z
otrokom, na primer da je nastopila agresija ali avtoagresija, jim to povem v osebnem
pogovoru (6h), zato da ne bodo presenečeni, če se bo kaj takega zgodilo doma. Če vprašajo,
jim tudi povem, kako sem sama reagirala v podobni situaciji (7h), kaj sem naredila, kako sem
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pomirila otroka… Jim pa nikakor ne solim pameti (8h) – v smislu »tako in tako morate
narediti«.
V: Če se le da, problem najprej rešujemo v hiši (9h). Na primer, če si avtoagresiven otrok
poškoduje glavo, ker je z njo udaril v zid, jaz najprej pokličem medicinsko sestro in
psihologinjo, da rešujeta dalje vso stvar. Ali pa če je tak problem, da se dotika staršev otroka,
seznanim s problemom socialno delavko in ona potem kontaktira starše in z njimi razrešuje
nastalo situacijo, ker je za to bolj usposobljena od mene. Jaz osebno zelo malo kontaktiram s
starši, ko se pojavijo kakšni problemi (10h). Sem le nekakšen posrednik do drugih strokovnih
delavcev, ki potem delajo s starši (11h). Res pa je, da vedno vse napišem v otrokov dnevnik,
ničesar ne prikrivam (12h). Zdi se mi pomembno, da sem iskrena in da mi starši potem lahko
zaupajo.

-

Kakšna je vloga šolske svetovalne sluţbe pri sodelovanju šole s starši?

SD: Se mi zdi, da sva s socialno delavko kar v redu tim, da svetovalna sluţba dobro
funkcionira. Mi imamo veliko stika s starši (1i), na nas se v bistvu starši najprej obrnejo (2i), a
ne. Preko svetovalne sluţbe starši vzpostavijo prvi kontakt s Centrom (3i) – no, zdaj govorim
o novincih. Zelo je pomemben tisti prvi stik, kontakt s starši (4i). S sodelavko se trudiva, da
se starši ne prestrašijo (5i), da jim pokaţemo, da jih razumemo (6i), jim damo podporo (7i).
To je zelo pomembno, da začutijo, da so razumljeni. Starši si pod vodstvom svetovalne sluţbe
tudi ogledajo Center (8i) in moram rečt, da je odločilen prvi vtis, ki ga starši dobijo pri tem
ogledu. Če se starši odločijo, da bodo dali otroka k nam, sledi sprejem otroka (9i) - novinca,
to je srečanje otroka in njegovih staršev s svetovalno sluţbo, ravnateljico, vsemi strokovnimi
delavci, ki bodo delali s tem otrokom. Ko je otrok pri nas ţe en mesec in ga tudi mi malo bolj
spoznamo in vidimo, kaj potrebuje, se pripravi individualiziran program in nato ga
predstavimo staršem (10i), ki povedo, če se z njim strinjajo. Potem je kmalu zbor vseh staršev
(11i). Vse leto pa potekajo tudi razne oblike neformalnega sodelovanja (12i).

-

Kako v CIRIUS-u usklajujejo doseganje izobraţevalnih ciljev s teţnjo po
celostnem razvoju učenca/otroka s posebnimi potrebami?
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U: Tako da skušam skozi dan otroku na vse moţne načine pribliţat izobraţevalne cilje (1j) preko senzorike, motorike, glasbe, likovnosti… Zelo je pomembno, da sem pri vsem zelo zelo
nazorna (2j). Mora biti praktičen prikaz in uporaba (3j), to si otroci bolj zapomnijo, kot le
neko govorjenje. Še najbolj pa je pomembno, da v razredu vlada pozitivna čustvena klima (4j)
– če je ni, tudi učenje ne poteka v redu. Staršem v dnevnik napišem, predvsem za tiste otroke,
ki ne morejo govorit, kaj smo se učili, delali, da jih potem lahko vprašajo (5j) in otrok potem
lahko doma odgovori na komunikatorju. Sicer pa se tudi jaz osebno vsako jutro, preden grem
v sluţbo, »pripravim«, pozitivno usmerim (6j), da sem potem čez dan lahko pozitivno
naravnana. V tej sluţbi ne smem biti slabe volje, ker potem v razredu ne naredim nič. Otroci
čutijo, kakšne volje je učitelj in to se potem odraţa tudi na njihovi zbranosti (7j). Pa tudi za
učitelja je pomembno, da se pripravi, pozitivno naravna in potem skuša ostati ves čas sluţbe
pozitiven, profesionalen. Sicer ne boš bil veliko let v takšni ustanovi, boš pregorel.
V: Tega ni teţko dosegat (8j), se mi zdi. CIRIUS je dom, ki nudi celostni razvoj otroka, vse
delo je tako naravnano (9j). Izobraţevalni cilji se sicer dosegajo predvsem pri pouku. Ko sem
bila učiteljica, je bilo pri pouku veliko praktičnih prikazov (10j), pomembna je bila
ţivljenjskost (11j)… Mi v vzgojni skupini imamo bolj malo izobraţevanja. Vaţno je, da se
otrok počuti kot doma, da mu je lepo in dobro (12j), da se usposobi za opravljanje določenih
funkcij, da bi bil kolikor se le da samostojen.

-

Na katerih področjih bi moral CIRIUS v prihodnje še bolj pritegniti starše k
sodelovanju?

U: Ma meni se zdi, da se dovolj sodeluje s starši (1k). Se mi zdi, da bi se starši počutili
preobremenjene, če bi jih neprestano vabili na neke dogodke (2k), ker nekateri otroci
prihajajo od daleč – s Ptuja, iz Maribora, Slovenske Bistrice…. Ţe tako gledamo, da se zdruţi
več stvari – enkrat smo na primer imeli roditeljski sestanek, na katerega starši kar pridejo, in
smo potem, po sestanku, imeli še neke delavnice za starše, otroke in nas delavce – smo šivali,
kuhali, potem je blo oblikovanje gline, plavanje v bazenu… No, in po teh delavnicah so starši
kroţili in tako videli, kako delajo njihovi otroci. To je blo na primer v redu. Sam bi blo pa po
mojem prenaporno za starše, če bi se neprestano dogajalo nekaj zanje in bi se čutili obvezane
priti.
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V: Ma mislim, da bi morali več sodelovati s starši (3k), vendar je veliko staršev
preobremenjenih, tako da je vprašljivo, koliko bi se odzivali (4k). Starše bi morali še bolj
povabiti (5k), jih osebno poklicati (6k) – ne na formalen način, ampak z osebnimi vabili (7k).
In na srečanjih bi morali predstaviti vse otroke, ne le vedno enih in istih - tistih, ki zmorejo
kaj več. Staršem je treba predstaviti njihovega otroka, takega kot je – morda bi bilo to še
najbolj izvedljivo v obliki delavnic (8k), zato da ne bi bil otrok preveč izpostavljen med
skupnim nastopom, če mu kaj ne bi šlo preveč dobro ali če česa ne bi naredil in bi bilo morda
potem tudi staršem nelagodno in neprijetno…

POMEMBNOST MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA

-

Kakšno vlogo in pomen pripisujejo medsebojnemu sodelovanju zaposleni v
CIRIUS-u in starši otrok, vključenih v CIRIUS?

R: Hm… torej, sodelovanje mora biti dobro (1l). No, vsaj mi si zelo prizadevamo, da bi bilo
dobro, pol je pa tudi od staršev odvisno, kakšno bo sodelovanje. Če nam uspe pridobiti starše,
njihovo zaupanje, potem je dobro, potem stvari lepo tečejo (2l), sicer pa so lahko teţave. No
teţave – pač teţje delamo, če so starši neodzivni (3l) al pa če na primer ne dajejo soglasij, ker
na koncu koncev trpi njihov otrok, otrok je lahko prikrajšan za pozitivne rezultate v svojem
razvoju (4l). Naše delo je oteţeno, naše prizadevanje za dobro otroka, za njegov čim boljši in
celostni razvoj je oteţeno.

SD: Ja, mislim, da je to sodelovanje seveda zelo pomembno (5l), sploh pa v taki ustanovi, kot
je naša, ko je potrebnega toliko dogovarjanja, usklajevanja. Pomembno je tudi, da smo
različne sluţbe tu v Zavodu usklajene med sabo (6l), ne le s starši. Ko oziroma če doseţemo
nek dogovor, potem delo lepše teče (7l), a ne? Mi smo tu za starše in za otroke. Starši od nas
pričakujejo, da jih bomo usmerili, jim dali kakšne nasvete. Torej mi jim pomagamo, in če jim
je v redu, se navadno vedno obrnejo na nas, ko kaj rabijo (8l). To še krepi naše sodelovanje.

U: Medsebojno sodelovanje se mi zdi zelo pomembno (9l), vendar je treba tudi razumet
starše. Oni so predvsem starši, ne terapevti, zato jim ne smemo nalagali takega dela, kot ga
opravljamo mi in jih ne smemo preveč obremenjevati s samo strokovnimi stvarmi (10l), ki se
tičejo otroka. Po mojem mnenju morajo biti starši med vikendom predvsem starši (11l) – s
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tem mislim na čustven vidik, ne pa terapevti, zato jih jaz ne obremenjujem z malenkostmi in
ne potenciram stvari.
V: Ma določena mera sodelovanja s starši mora biti, le tako je potem lahko vse v korist otroku
(12l).

ST-1: To sodelovanje je pomembno, zdi se mi, da predvsem zaradi otroka (13l). Otrokom je
zelo fajn, da jih pridejo starši gledat, kaj so se naučili, če so se ţe trudili za neko stvar, a ne?
Pol je pav, da gremo gledat, četudi včasih zmanjka časa za kej drugega… No, pa saj je tudi
meni lepo, ko vidim, da je otrok vesel, da smo prišli gledat… Je pa res kar naprej nekaj, skozi
se kaj dogaja…
ST-2: Ma ja, seveda je pomembno, da sodelujemo, ker če delamo skupej, pol so tud rezultati
drugačni (14l), kot če ne bi, ne. Sicer ti lohk pustiš, da oni delajo z otrokom, kar se jim zdi, da
je prav, lohk pa sodeluješ in poveš kakšne stvari tud iz svoje strani (15l).

-

Kakšna so pričakovanja staršev in strokovnih delavcev v zvezi z medsebojnim
sodelovanjem?

R: Hm…pričakovanja glede sodelovanja… Zdi se mi, da je najbolj pomemben pozitiven
odnos, klima (1m), odkritost z obeh strani (2m), dopolnjevanje (3m). Da se nekako
uskladimo, kaj lahko pričakujejo starši in kaj lahko Center njim ponudi (4m), omogoči.
Skupno sodelovanje po mojem pomeni boljše delovanje ustanove (5m) in laţje uresničevanje
prizadevanj za kompleksen razvoj otroka (6m).
SD: Hm, pričakovanja. Glavni cilj mi je, da se uskladijo mnenja in pričakovanja staršev in
CIRIUS-a (7m). Pričakujem uspešno sodelovanje, komunikacijo (8m), saj to vpliva na otroka.
Saj cilj je pa dobrobit otroka (9m), kajne?
U: Pri sodelovanju je pomembno, da razumeš starša v njegovi stiski (10m), da ga ne obsojaš,
da ga sprejmeš (11m) – njega in njegov pogled na vso stvar, takega kot pač je. Enako pol tud
jaz pričakujem od staršev, da bodo sprejemali mene (12m). Če drug drugega sprejmemo,
potem bo sodelovanje dobro.
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V: Jaz od staršev pričakujem odkrit odnos, zdrav odnos (13m). Pomembno je zaupanje (14m),
da se razvije neka optimalna klima (15m), v kateri potem lahko delaš. Pričakujem, da bi mi
starši odkrito povedali, kaj se je dogajalo z otrokom čez vikend, če je bilo kaj posebnega, zato
da sem tudi jaz seznanjena (16m) z vsem in bom potem vedela kako ukrepat v določenih
situacijah. Pričakujem tudi, da mi starši povejo svoje ţelje, pričakovanja (17m), zato da
vidimo, kaj se da narediti oziroma da skupaj izoblikujemo cilje in jih potem skušamo dosegat
(18m).
ST-1: Ma nimam nobenih pričakovanj (19m), ker je ţe tako dovolj, kar naredijo v Zavodu za
naše otroke. In tudi se mi zdi, da ţe dovolj sodelujemo, tako da res nimam nobenih
pričakovanj. Kot je, je v redu (20m).
ST-2: Jaz pričakujem nek korekten odnos (21m), da se dela v dobro otroka (22m), da otrok ni
zanemarjen, ko ga prideš iskat in da je kolkor tolko zaščiten – mislim pred sošolci, ker eni so
pač tudi agresivni. Če starši sodelujemo, če smo zraven, pol tud oni ne morejo delat glih to,
kar hočejo (23m) – ma saj ne bi imela kakšno tako izkušnjo, sam tko pač.

PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU

1. Katere prednosti oziroma ovire, omejitve vidijo pri medsebojnem sodelovanju
starši in strokovni delavci v CIRIUS-u?
R: Uf, to moram pa mal premislit, čakajte malo. Hm, mislim, da je ovira oddaljenost (1n)
otrok oziroma staršev. Kaj še… prednost partnerskega sodelovanja je vsekakor ustvarjanje
skupnega interesa staršev in ustanove (2n), ker je potem laţje funkcionirat. Ne vem, kaj bi še
rekla, ker mi zdaj nič takega ne pade na pamet. Kaj pa ovire… Omejitev je mislim da
pomanjkanje sredstev za izpeljavo nekaterih projektov (3n), srečanj… Omejitev je tudi
neodzivnost nekaterih staršev (4n), čeprav je teh, ki se res nikoli ne odzovejo, zelo malo.
Potem slab ekonomski status druţine (5n) –eni na primer teţko plačujejo bencin, če so od
daleč, da bi redno prihajali na srečanja ali pa otroku ne morejo plačat šole v naravi. Ovira je
tudi, no, to je sicer navadno ovira bolj na začetku, potem ţe nekako gre, nepoznavanje
slovenskega jezika (6n) – na primer pri romskih druţinah ali pri druţinah iz drugih drţav 158

Makedonija, BiH… - ko učitelji staršem napišejo v dnevnik, kaj se je dogajalo in ni nobenega
odziva, to navadno pomeni, da niso razumeli – sploh tam, kjer se je druţina priselila v
Slovenijo, slovenski jezik zna malce samo oče, ki pa ga ni, ker je morda na delu kje drugje…
SD: Jaz ne vidim ovir za sodelovanje (7n). Če je ţelja po sodelovanju, potem se da sodelovat
(8n), tako ali drugače. Po mojem tudi oddaljenost staršev ni ovira, ker obstajajo telefoni,
mejli… edina ovira je nepripravljenost staršev za sodelovanje (9n). Če oni nočejo sodelovat,
potem pač to ni moţno. Prednost je pa, kot sem ţe rekla, da se veliko laţje dela za dobro
otroka, če sodelujemo (10n) s starši, če se uskladimo.
U: Ne smeš se osebno vplest v druţino (11n). Potrebna je profesionalnost (12n), da kot
strokovni delavec nisi preveč čustven, sicer ne moreš objektivno gledat (13n) na otroka in tudi
ne na starše. Mislim, da z medsebojnim sodelovanjem koristimo otroku (14n), ker si
izmenjujemo informacije o njegovem stanju, posebnostih, kaj se je dogajalo…
V: Sodelovanje s starši vsekakor ovira oddaljenost staršev od ustanove (15n), ker kar nekaj
otrok prihaja iz vseh koncev Slovenije. Ovira za sodelovanje je po mojem tudi jezik oziroma
narodnost (16n) otroka oziroma staršev – teţje se sporazumevamo, če starši ne znajo
slovensko, s tem imam v mislih priseljence iz drugih drţav. Včasih je sodelovanje ovirano
zaradi čustvenega naboja (17n), ker starši nikakor ne morejo sprejeti situacije, v kateri so, da
ima njihov otrok posebne potrebe. Ovira so tudi socialne razlike (18n) oziroma slab
ekonomski status druţine (19n). Imamo pa tudi nekaj primerov, ko imajo tudi starši otrok
posebne potrebe (20n) – gluhonemi, duševno prizadeti… s takimi je tudi teţko sodelovati. Pa
tudi nepripravljenost staršev za sodelovanje (21n) oziroma pomanjkanje časa (22n) je ovira.
Prednost za sodelovanje je, če otroci prihajajo od blizu in gredo vsak dan domov, ker se
potem lahko vsak dan vidiš s starši in smo oboji z vsem na tekočem (23n)… K sodelovanju
pripomore tudi, če smo pozitivno naravnani (24n), če vloţimo veliko osebnega truda (25n).
ST-1: Ma jaz mislim, da so učitelji in drugi strokovni delavci tisti, ki morajo spodbujat
sodelovanje (26n) – če ga oni ne bi dovolj spodbujali, bi bila to lahko ovira za sodelovanje.
Toda v Zavodu se dobro sodeluje. Prednost sodelovanja je zagotovo, da se lahko vse zmeniš
(27n) in potem vsi boljše funkcioniramo (28n), saj je vendar to v korist naših otrok (29n).
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ST-2: Prednost za sodelovanje je, če se vse rešuje sproti (30n) in če smo vsi iskreni (31n), da
si vse povemo. Zdej da bi kaj oviralo sodelovanje se pa ne spomnim, ker do zdaj je blo vse v
redu

2. S katerimi starši strokovni delavci CIRIUS-a najteţje sodelujejo
SD: Čakaj, moram malo pomislit… Se mi zdi, da s tistimi starši, ki prihajajo iz drugega
etničnega okolja (1o), na primer z Romi, ker imajo drugačen način ţivljenja, drugačen pogled
na stvari, kot ga imamo mi. Njim je teţko razloţit, zakaj ţelimo nekaj naredit. Pol, Teţko je
tudi sodelovat s tistimi starši, kjer imajo doma teţave med zakoncema (2o), al pa kjer je
alkoholizem (3o) al pa nasploh neurejene druţinske razmere (4o). S temi starši je teţko
sodelovat. Aja, veš kaj, najteţje pa je sodelovat s tistimi starši, ki imajo tudi sami zniţane
intelektualne sposobnosti (5o) – njim nikakor ne moremo dopovedat, da ţelimo njihovemu
otroku pomagat, oni ne razumejo načina dela tukaj. Na primer ena taka mama ne dovoli, da bi
njenemu otroku izvajali umirjevalno terapijo. Ta otrok bi nujno potreboval najprej
umirjevalno terapijo, ker se bo šele potem lahko dalo delat naprej z njim. In veliko bi se dalo
naredit z njim, če bi bil umirjen. Toda mama tega ne razume in ne dovoli terapije, ker je
prepričana, da ţelimo njenega otroka zastrupit…
U: Morda so eni starši bolj teţavni – predvsem bolj v začetku, ko te morda še ne poznajo
zadosti dobro in se še ni vzpostavilo zaupanje (6o). Taki starši iščejo dostikrat samo negativne
stvari, kje je kaj narobe, da se pol lahko pritoţujejo. Na primer, če pride otrok domov z
narobe obrnjeno nogavico, je pri takih starših ţe lahko narobe, ne. Vendar navadno to izzveni,
ko se vzpostavi zaupanje. So pa tudi taki starši, ki se ne morejo sprijazniti, da imajo otroka s
posebnimi potrebami (7o) – tudi ti samo iščejo, kje je kaj narobe, da bi potem lahko
uveljavljali svoje pravice oziroma pravice otrok in se na tak način maščevali al kaj naj rečem,
to ni ravno pravi izraz. Pač nekam morajo usmerit, izrazit svojo jezo in pol se dostikrat
znašajo na nas zaradi takih banalnih stvari.

V: S tistimi, ki niso iskreni, ki kaj prikrivajo (8o), pa tudi s tistimi, ki niso odprti in
komunikativni (9o).
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IZOBRAŢEVANJE ZA MEDSEBOJNO SODELOVANJE
1. Kakšno je mnenje strokovnih delavcev v CIRIUS-u in staršev otrok, vključenih v
CIRIUS o njihovem znanju oziroma usposobljenosti za medsebojno sodelovanje?
R: Mislim da so vsi zaposleni kar dobro usposobljeni (1p) za delo s starši. Usposobljenost so
pridobili predvsem tekom izkušenj skozi vsa leta (2p). Morda so zdravstveni delavci malce
manj podkovani na tem področju, vendar bolj v začetku, potem se naučijo z izkušnjami (3p),
kako se dela. Vsi imajo dobre osnove (4p), vendar ne bi bilo slabo, če bi imeli dodatno
izobraţevanje (5p). A kaj ko je tako, da tudi za to ni veliko denarja, zato se pač gremo
izobraţevat za tiste bolj nujne zadeve, ki se tičejo dela v Centru.
SD: Zdaj, da bi se izobraţevala prav na področju sodelovanja s starši, se nisem (6p). Na faksu
smo imeli nekaj tega v okviru posameznih predmetov (7p). Toda tko bom rekla, velja na
splošno, pa tudi za sodelovanje s starši – če ti nimaš čuta za sočloveka, za pomagat, potem ti
nobena šola in nobeno izobraţevanje ne bo pomagalo (8p), da bo to sodelovanje s starši
boljše.

U: Ma nobenega znanja al pa usposabljanja, prakse ni bilo na faksu (9p). Jaz sem se sama
izobraţevala kasneje, na lastno iniciativo (10p).
V: Ma prav nič se nismo učili o tem na faksu (11p).

ST-1: Ma ne, se mi zdi, da kar dobro sodelujemo in ne bi potrebovala dodatnega znanja (12p),
saj so bolj pomembne izkušnje (13p). Z leti se pač naučiš, kako vsa stvar poteka in kako se
dela.
ST-2: Ma ne, ker je v redu tko kot je (14p). Če bi imela kakšno negativno izkušnjo, pol bi se
morda kej zanimala, kako bi se dalo bolje sodelovat (15p), ma zaenkrat še ni te potrebe.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH
Spodaj podpisana Irena Fabčič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Sodelovanje šole
in staršev v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava moje avtorsko
delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko
in andragogiko.
Ljubljana, maj 2013

Irena Fabčič
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