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IZVLEČEK
Sodelovanje pedagoga in razrednika v osnovni šoli
V magistrskem delu smo proučili pomen sodelovanja med pedagogom in razrednikom v
osnovni šoli.
S teoretičnega vidika smo opredelili šolsko svetovalno službo in znotraj nje profil pedagoga,
njegove kompetence, strokovna področja dela in naloge, za katere je strokovno usposobljen.
Obravnavali smo tudi vlogo in naloge razrednika ter strokovna področja njegovega dela.
Analizirali smo modele sodelovanja, dejavnike, ki vplivajo na to, strokovna področja
sodelovanja med pedagogom in razrednikom ter prednosti in ovire, ki se lahko pojavljajo pri
njunem sodelovanju.
V empiričnem delu smo raziskali pomen in področja sodelovanja med pedagogom in
razrednikom v osnovni šoli. Ugotovili smo, da je sodelovanje med intervjuvanimi
pedagoginjami in razredničarkami pogosto ter da ga te ocenjujejo kot dobro. Raziskava je
pokazala, da pedagoginje in razredničarke sodelujejo na različnih strokovnih področjih, tako
pri delu s posamezniki, oddelčno skupnostjo, starši kot drugimi strokovnimi delavci. Področja
dela, ki so jih intervjuvanke izpostavile, so vzgojno-disciplinske težave, delo z učenci s
posebnimi potrebami in učnimi težavami, poklicna orientacija, preventivne dejavnosti ipd. Vse
intervjuvanke se zavedajo pomena medsebojnega sodelovanja in si v prihodnje želijo, da bi
bilo tega še več. Poudarjajo, da bi bilo treba organizirati poseben čas za medsebojno
sodelovanje in da bi bilo potrebnega več sodelovanja pri delu z oddelčno skupnostjo.
Ključne besede: osnovna šola, šolska svetovalna služba, pedagog, razrednik, medsebojno
sodelovanje.

ABSTRACT
Cooperation between school pedagogues and class teacher in primary school
The master's thesis tries to examine the importance of cooperation between school
pedagogue and class teacher in primary school.
The theoretical part defines school's counseling service and within the profile of the
pedagogue, as well as its competences and professional fields of work and tasks for which it
is professionally qualified. We also mention the role and tasks of the class teacher and his
professional fields of work. We analyzed the models of cooperation, the factors influencing it
and the possible areas of cooperation between school pedagogues and class teacher, as well
as the advantages and disadvantages that may arise in their cooperation.
In the empirical work, we wanted to explore the importance and areas of cooperation
between school pedagogue and class teacher in primary school. We have found that the
cooperation between the interviewed pedagogues and class teacher is present and it is
evaluated as good. The research has shown that pedagogues and class teachers participate in
various fields of expertise while working with individuals, class, parents and other professional
workers. The areas of work highlighted by the interviewees are educational disciplinary
problems, work with students with special needs and learning difficulties, career guidance,
preventive activities and etc. All interviewees are aware of the importance of mutual
cooperation and want to see more cooperation in the future. They point out that it would be
necessary to organize a special time for cooperation and more mutual cooperation in working
with the class.
Key words: primary school, school counseling, pedagogue, class teacher, mutual cooperation
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I

UVOD

Osnovno šolo sestavlja več podsistemov, glavni izmed njih so učenci, vodstvo, šolski svetovalni
delavci in učitelji (Bečaj 1999a, str. 166). V okviru raziskave se bomo osredotočili na zadnja dva
podsistema in na njuno medsebojno sodelovanje.
Šolska svetovalna služba v osnovni šoli ves čas skrbi za sodelovanje in ohranjanje sodelovanja
z vsemi udeleženci (učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi institucijami), še posebej z
učitelji (Resman 2007, str. 126). Ukvarjati se mora z vizijo, razvojnimi načrti in načinom
(politiko) reševanja vzgojno-izobraževalnih vprašanj v šoli ter poskrbeti, da se na podlagi
analize in sinteze potreb učencev, staršev in lokalne skupnosti te potrebe upoštevajo v
programu šolskega dela (Resman 2004, str. 20). Spremljanje in oblikovanje ustreznih razmer
za delo in razvoj vsakega posameznika na šoli morata biti glavni prioriteti vsakega svetovalnega
delavca (prav tam).
Šolska svetovalna služba načrtuje svoj program dela glede na potrebe drugih podsistemov
konkretne osnovne šole. Upošteva tako potrebe učiteljev, učencev, staršev kot vodstva šole.
Učitelji so prvi uresničevalci svetovalnega dela in programa, zato so tudi eden izmed
najpomembnejših virov pri načrtovanju tega dela. Za šolsko svetovalno službo je pomembno,
da pozna njihove potrebe, da razišče, kako bodo ti pri delu z učenci še bolj uspešni. Potrebe
učencev in njihovih staršev so prav tako zelo pomemben vir načrtovanja dela in programa
šolske svetovalne službe, saj je zadovoljevanje razvojnih, učnih in socialnih potreb učencev
osnovna programska orientacija svetovalne službe (Resman 1999d, str. 197).
Šolska svetovalna služba svoje delo opira na skupinsko delo ter oblikovanje šole kot
profesionalne skupnosti (Resman 2007, str. 125). Resman (2004, str. 18) poudarja, da je timsko
delo najboljše zagotovilo, da ljudje strokovno rastejo ter razvijajo kolegialne in druge odnose.
A. Polak (2007, str. 15) piše, da je sodelovalna kultura prisotna na šolah, kjer strokovni delavci
delajo skupaj, si delijo ideje, učne in delovne pripomočke, so med seboj povezani in se počutijo
kot člani iste delovne skupnosti. Sodelovalna kultura se oblikuje na osnovi vsakodnevnega dela
strokovnih delavcev na šoli in se kaže v medosebnih odnosih, verbalnem in neverbalnem
vedenju, izmenjavi idej, gradiva, izkušenj ipd. (prav tam). Zato lahko trdimo, da je sodelovanje
med svetovalnim delavcem – pedagogom in učiteljem razrednikom zelo pomembno.
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K izboru teme za magistrsko delo nas je napeljalo dejstvo, da učitelji za opravljanje vloge
razrednika niso deležni skoraj nikakršnega konkretnega usposabljanja med svojim
izobraževanjem (Kalin 2004, str. 28). Pomembnega sogovornika in podporni sistem razredniku
predstavlja šolski svetovalni delavec – pedagog. O tem je narejenih zelo malo raziskav, zato
smo področje sodelovanja med pedagogom in razrednikom želeli tudi podrobneje raziskati.
V magistrskem delu bomo najprej opredelili šolsko svetovalno službo, njene naloge, strokovna
področja dela in načine sodelovanja z drugimi udeleženci. Nadalje bomo posebej izpostavili
profil pedagoga, ki je za našo raziskavo ključnega pomena. Pri opredeljevanju vloge pedagoga
v osnovni šoli se bomo osredotočili predvsem na njegove kompetence in strokovna področja
dela. Predstavili bomo vlogo in naloge razrednika ter področja njegovega dela, ki jih
predpisujejo Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne
skupnosti v osnovni šoli, srednjih šolah in dijaških domovih (2005) (v nadaljevanju Programske
smernice za delo OS). Predstavili bomo pomen medsebojnega sodelovanja med šolskim
pedagogom in razrednikom v osnovni šoli. Nadalje bomo predstavili modele medsebojnega
sodelovanja, možna področja sodelovanja ter razloge, prednosti in ovire, ki se pojavljajo pri
medsebojnem sodelovanju.
V empiričnem delu bomo v okviru raziskave ugotavljali, na katerih strokovnih področjih dela s
posameznimi udeleženci pedagog in razrednik najpogosteje sodelujeta ter kakšen je pomen
njunega sodelovanja, kako pogosto sodelujeta, kateri dejavniki vplivajo na njuno sodelovanje
in kateri model sodelovanja prevladuje ter katere so prednosti in ovire, ki se pri sodelovanju
pojavljajo. Ugotoviti želimo, kakšna znanja, spretnosti in kompetence so potrebne za
medsebojno sodelovanje, katere bi dodatno še potrebovali in kaj bi bilo v prihodnje treba
storiti, da bi bilo medsebojnega sodelovanja več.
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II

TEORETIČNI DEL

1 SVETOVALNA SLUŽBA V OSNOVNI ŠOLI
1.1 Opredelitev šolske svetovalne službe
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2016) (v nadaljevanju ZOFVI) v 67.
členu opredeljuje šolsko svetovalno službo v javni šoli kot tisto, ki v šoli deluje in svetuje
učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Svetovalna služba
sodeluje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter opravlja vzgojnoizobraževalno delo in poklicno svetovanje. Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni
šoli (2008) (v nadaljevanju Programske smernice SS 2008) podobno kot ZOFVI opredeljujejo
šolsko svetovalno službo kot tisto, ki v šoli svetuje in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili
vsi posamezni udeleženci (učenci, starši, učitelji in vodstvo šole) v šoli čim uspešnejši pri
uresničevanju temeljnega cilja ter v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in
posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (prav tam, str. 6).
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj osnovne šole in v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne
službe je »optimalni razvoj otroka, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo« (prav tam, str. 6). Vsi učenci, ne glede
na individualne ali skupinske razlike, imajo pravico do enakih možnosti za optimalni razvoj
znotraj vzgojno-izobraževalne institucije, zato sta cilja šolske svetovalne službe v šoli podpreti
vse sodelujoče pri uresničevanju tega temeljnega in skupnega cilja ter sodelovati pri
zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca (prav
tam).
Šolska svetovalna služba v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo svetuje posameznikom
in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojnoizobraževalnega dela v šoli ter tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in
celotne šole. Za delovanje šolske svetovalne službe v osnovni šoli na ravni celote je zelo
pomembno, da tako znotraj vzgojno-izobraževalne institucije kot zunaj nje vzpostavlja in
ohranja položaj, ki ji omogoča stalno in odprto sodelovanje z vsemi udeleženci, še posebej z
učitelji, ki so nosilci vzgojno-izobraževalnega dela v šoli (prav tam).
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Delo šolske svetovalne službe je zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in
socialnih vprašanj interdisciplinarno zasnovano, kar zahteva sodelovanje svetovalnih delavcev
z različnimi strokovnimi profili v šoli ali zunaj nje v timih. Za sodelovanje med svetovalnimi
delavci z različnimi strokovnimi profili je potrebno, da si vsak posamezni svetovalni delavec
vedno znova prizadeva, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo čim jasneje opredeli
svoj vsakokratni prispevek. Takšno sodelovanje naj bi temeljilo na vzajemni podpori,
vzpostavljanju in ohranjanju strokovne različnosti in posebnosti ter ne na izključevanju ali
stapljanju razlik med različnimi strokovnimi profili (prav tam, str. 7).
Šolska svetovalna služba s svojo specifično strokovno držo spodbuja in pomaga vzdrževati
kulturo interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v osnovni šoli (prav tam, str. 10–11).
Šolska svetovalna služba interdisciplinarno sodeluje in povezuje vse strokovne delavce na šoli
ter se po potrebi povezuje in sodeluje z ustreznimi zunanjimi institucijami in posamezniki z
namenom dopolnjevanja svetovalne dejavnosti tako na področju pomoči posamezniku ali
skupini kot na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na celotno
osnovno šolo (prav tam, str. 11–12). Pomembno je, da svetovalni delavec v osnovni šoli, kadar
je to potrebno, zna poiskati pomoč ustreznega strokovnjaka tudi zunaj šole (prav tam).
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega
znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno
reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli
(prav tam, str. 7). Vsak profil šolskega svetovalnega delavca razpolaga s svojim posebnim
strokovnim znanjem, na podlagi katerega opravlja strokovna dela. Pri svojem delu upošteva
posebnosti posamezne šole in izhaja iz njenih vsakokratnih potreb, tako vsakokratnih
življenjskih potreb udeležencev posameznikov, oddelka, razreda, skupine, predmeta ipd. kot
dolgoročnejših razvojnih potreb šole kot ustanove (prav tam, str. 12).
Svetovalni odnos je temeljno strokovno izhodišče za delo šolske svetovalne službe. Pomeni
pristop, ki opredeljuje vse različne oblike in metode dela šolske svetovalne službe, s katerim si
ta prizadeva vzpostavljati, razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh
udeležencev v projektu pomoči in sodelovanja na šoli (prav tam, str. 8). Prizadeva si za
sodelovanje, ki temelji na ustvarjalno-kritičnem soočanju vsestranskih pristranskosti in
konfliktov ter na razvijanju sposobnosti za ravnanje z njimi oziroma za njihovo preseganje na
način, ki omogoča nadaljnje sodelovanje med vsemi udeleženci (prav tam, str. 13–14). Šolska
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svetovalna služba v osnovni šoli k svojemu delu vselej pristopa celostno, tako da upošteva
posameznika kot osebnost v celoti in da pri njegovi obravnavi upošteva, da je ta s svojim
ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja (prav tam, str. 13). Zato mora v
svetovalnem odnosu nujno upoštevati posameznikove povezave z drugimi udeleženci, ki tako
ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje (prav tam). Svetovalna služba vedno pristopa z vidika
konteksta, to je mreže interakcij in ravnanja, zato si posameznikove težave ali težave skupine
vedno prizadeva reševati neposredno s posameznikom na individualni ravni in posredno na
ravni konteksta (prav tam, str. 14).
Svojo temeljno nalogo lahko šolska svetovalna služba opravlja le prek sodelovanja z vsemi na
osnovni šoli in si do nobenega izmed posameznikov ali skupin ne sme zapirati poti, temveč si
mora s svojo odprto držo stalno zagotavljati možnosti sodelovanja med vsemi udeleženci. V
osnovni šoli je za učenca eden izmed pomembnejših kontekstov zagotovo oddelčna skupnost,
znotraj katere se pod vodstvom učiteljev odvija vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo. S tega
vidika je sodelovanje med šolsko svetovalno službo in učitelji razredniki še posebej pomembno
(prav tam, str. 9).
Šolski svetovalni delavec je strokovni sodelavec v osnovni šoli, ki skupaj z drugimi strokovnimi
delavci na šoli oblikuje vsakdanje življenje in delo v osnovni šoli. To poudarja tudi Resman
(1999c, str. 88), ki piše, da mora biti šolska svetovalna služba integralni del šolskega kolektiva.
Šolska svetovalna služba se mora vključevati v skupno življenje na šoli in pri svojem delu
izhajati iz potreb le-te in posameznih subjektov (prav tam). Pri svojem delu je šolska svetovalna
služba avtonomna ter je glede na mnenja drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega
procesa dolžna posredovati korektna strokovna mnenja, prav tako ima pravico in dolžnost
odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno-etičnimi načeli (Programske
smernice SS 2008, str. 9).

1.2 Temeljne funkcije šolske svetovalne službe
Temeljne funkcije šolske svetovalne službe so svetovanje, posvetovanje in koordinacija (prav
tam, str. 16). Resman (1999b, str. 70) navaja, da so to tri temeljne in za šolsko svetovalno delo
karakteristične funkcije.
Svetovanje je osrednja dejavnost šolske svetovalne službe ter najpogostejši in najbolj
neposreden način pomoči učencem. Gre za dejavnost, ki jo šolski svetovalni delavec izvaja s
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posameznimi učenci in manjšimi skupinami ter z oddelkom ali večjimi skupinami. Prav tako je
svetovanje usmerjeno v reševanje problemov in vprašanj, s katerimi se učenci neposredno
obračajo na svetovalnega delavca in se nanašajo na učenčevo šolsko delo ter na različne
osebne in socialne težave. Osrednjega pomena za šolskega svetovalnega delavca pri
svetovanju je poznavanje človekovega razvoja, njegove osebnosti, intra- in interpersonalnih
odnosov, procesa sprejemanja odločitev in reševanja problemov, sposobnosti vodenja
svetovalnega procesa na individualni ali skupinski ravni ter vzpostavljanja zaupanja (prav tam).
Posvetovanje je oblika sodelovanja s »tretjo stranko« – to so lahko starši, učitelji, vodstvo šole
in drugi, ki jim je v ospredju skrb za učenčevo delo in razvoj. Funkcija šolskega svetovalnega
delavca je, da se z drugimi stalno posvetuje, pomaga v razmišljanju, pri reševanju problemov
in iskanju odgovorov na vprašanja, da bi bili vsi udeleženci uspešnejši pri delu s posamezniki
ali skupinami učencev. Šolski svetovalni delavec sodeluje in se posvetuje z učitelji pri usvajanju
posameznih veščin in sposobnosti, spoznavanju učencev, sodelovanju s starši in drugimi,
sodeluje pri vodenju učnega procesa ter sodeluje z učitelji pri dvigovanju njihove samozavesti
in samozaupanja ter optimističnega pogleda na vzgojno-izobraževalno delo (prav tam, str. 71).
Tretjo temeljno funkcijo pa predstavlja koordinacija. Koordinacija je proces, kjer šolski
svetovalni delavec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju posameznih aktivnosti in
dejavnosti, ki so vezane na rast, razvoj, življenje in delo posameznikov ali skupin učencev. Pri
koordinaciji je poudarjen pomen šolskega svetovalnega delavca kot spodbujevalca sprememb.
Koordinacija od svetovalnega delavca zahteva sodelovanje v raznih timih in dejavnostih skupaj
s starši in učitelji ter tudi z zunanjimi institucijami. Koordinacijska funkcija zahteva posebno
usposobljenost šolskega svetovalnega delavca, saj je vezana na poznavanje šole kot socialnega
sistema, sposobnost poseganja v ta sistem, razvijanje in evalvacijo individualnih ali skupinskih
programov itd. (prav tam).
Svetovanja tako ne moremo razumeti zgolj v ožjem pomenu, kot svetovanje učencem pri
njihovem osebnem razvoju in učenju, temveč ga moramo razumeti širše, kot svetovanje za
celoten razvoj šole. Šolsko svetovalno delo vključuje tudi sodelovanje svetovalnega delavca pri
raznih vprašanjih, vezanih na pouk in dejavnosti zunaj pouka, ter pri širših vprašanjih dela
celotne šole (red, klima, kultura, vodenje šole ipd.) (prav tam, str. 68–69). Kot poudarja avtor,
pri svetovanju »ne gre le za svetovanje učencem, za neposredno pomoč (podporo) učencem
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pri rasti in razvoju, ampak tudi za neposredno pomoč v smislu sodelovanja pri oblikovanju
ustreznega šolskega prostora, dela in procesa« (prav tam).

1.3 Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe
Šolska svetovalna služba kompleksna vprašanja uspešno rešuje le prek treh osnovnih, med
seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe (Programske
smernice SS 2008, str. 14):


dejavnosti pomoči;



razvojnih in preventivnih dejavnosti;



dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Dejavnosti pomoči zajemajo vse naloge in projekte svetovalne službe, ki so odgovor kogarkoli
na potrebo po pomoči kogarkoli izmed možnih udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela v
šoli in kot take obsegajo najrazličnejše neposredne oblike nudenja podpore posamezniku ali
skupini ter tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne zunaj ali znotraj šole
(prav tam, str. 15).
Razvojne in preventivne dejavnosti šolske svetovalne službe so del razvojnih nalog šole kot
ustanove. V okviru razvojnih in preventivnih dejavnosti se svetovalna služba vključuje v
razvojno-analitično delo, s pomočjo katerega lahko spremlja in ugotavlja obstoječe stanje, ter
lahko sodeluje tudi pri načrtovanju raznih sprememb in izboljšav, vodi ali koordinira različne
razvojne, inovativne in preventivne projekte v šoli. Svetovalna služba se prav tako vključuje v
razne preventivne dejavnosti, za katere je pomembno, da so usmerjene neposredno na
posameznika ali skupino ter na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v
vzgojno-izobraževalnem okolju (prav tam). P. Gregorčič Mrvar in Resman (2016, str. 9)
poudarjata, da je uspešnost razvojnega svetovanja v šoli odvisna od vnaprej načrtovanega,
prožnega in logično strukturiranega programa, ki vsebuje specifične in jasno definirane
vsebine, povezane z učenčevim osebnim in socialnim razvojem, ter je kot tak namenjen vsem
učencem.
Temeljni dejavnosti šolskega svetovalnega dela pa sta tudi načrtovanje in evalvacija. Ti
dejavnosti sta pomembni za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in
kontinuiranosti svetovalnega dela pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih
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kompleksnih problemov (prav tam). Resman (1997, str. 260) trdi, da je evalvacija potrebna
zaradi ugotavljanja učinkovitosti svetovalnega dela. Šolski svetovalni delavec mora v evalvacijo
vključiti vse, ki so sodelovali pri uresničevanju svetovalnega programa, in tudi tiste, ki so bili
svetovalne dejavnosti deležni. Avtor (prav tam) poudarja, da je med vsemi evalvacijami za
svetovalnega delavca najpomembnejša samoevalvacija, ki mu omogoča kritičen pogled v
lastno delo.
Vse tri osnovne vrste dejavnosti so za svetovalno službo v osnovni šoli enako pomembne ter
se ves čas med seboj prepletajo in povezujejo. Svetovalna služba v svoje delo vključuje učence,
starše, učitelje in strokovne delavce znotraj in zunaj šole, zato je še kako pomembno, da je ta
dostopna vsem in da je ta dostopnost dobro razvita. Velikokrat mora namreč svetovalni
delavec sam poiskati pot do tistih, ki potrebujejo njegovo pomoč, a sami ne zaprosijo zanjo
(Vogrinc in Krek 2012, str. 32).
Resman (2007, str. 124) ugotavlja, da se pojavljajo nove oblike oziroma strategije svetovalnega
dela, in opozarja, da to ne pomeni, da se odrekamo individualnemu oziroma kriznemu
svetovanju oziroma pomoči učencem, temveč pomeni, da se je svetovalno delo začelo
preusmerjati od individualne k bolj sistemski naravnanosti, od ukvarjanja predvsem z
individualnimi težavami posameznih učencev in od kurativnega dela k proaktivnemu ter k
preventivni orientaciji in takim oblikam svetovalnega poseganja, da bi s sistematičnimi in
sistemskimi spremembami pomagali vsem učencem. Krizno svetovanje v ospredje postavlja
svetovalno delo s posameznim učencem ali skupino učencev, razvojno svetovanje pa program
oziroma svetovalno delo za vse učence (Resman in Gregorčič Mrvar 2013, str. 10). Bistvo
razvojnega svetovanja je, da je zasnovano na učencu in perspektivi njegovega razvoja (prav
tam).

1.4 Področja dela in sodelovanje šolske svetovalne službe z udeleženci v
osnovni šoli
Programske smernice SS (2008, str. 18) določajo osnovna področja delovanja šolske
svetovalne službe in z njimi povezane temeljne naloge tako široko, da posameznemu
svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno prilagajanje konkretnim potrebam šole in njenim
udeležencem. Šolskemu svetovalnemu delavcu je tako prepuščeno, da v skladu s svojo
strokovno usposobljenostjo sam izbira in določa prednostne naloge ter na podlagi njih oblikuje
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letni delovni načrt. Osnovna področja delovanja šolske svetovalne službe so: področje učenja
in poučevanja, področje šolske kulture, vzgoje, klime in reda, področje telesnega, osebnega in
socialnega razvoja, področje šolanja in poklicne orientacije ter področje socialno-ekonomskih
stisk. Na vsakem področju delo šolskega svetovalnega delavca obsega delo z učenci, učitelji,
starši in vodstvom šole ter po potrebi z zunanjimi institucijami ali posamezniki (prav tam, str.
18–19).

1.4.1 Sodelovanje z učenci
Šolska svetovalna služba dela in sodeluje z učenci individualno ali skupinsko, v ospredju
delovanja pa sta predvsem preventivna dejavnost in intervencija (nudenje pomoči) (prav tam,
str. 18–26).
Sodelovanje in delo z učenci zajema koordinacijo in neposredno delo z nadarjenimi učenci,
učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami ter preventivno delo z vsemi učenci
pri izboljševanju kakovosti učenja in spodbujanja njihovega razvoja. Delo vključuje svetovanje
in neposredno pomoč in/ali organizacijo podpore učencem z vzgojno-disciplinskimi težavami
ter učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (prav tam).
Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne
poti. Učence informira o nadaljnjem izobraževanju, poklicnih možnostih zaposlovanja,
organizira obiske v podjetjih, predavanja in pogovore z zunanjimi strokovnjaki, predstavniki
posameznih poklicev ipd. Organizira in izvaja razne delavnice ali predavanja za učence in
individualno ali skupinsko svetovanje, zbira podatke o učencih za potrebe poklicnega
svetovanja ipd. (prav tam).

1.4.2 Sodelovanje z učitelji
Sodelovanje šolske svetovalne službe z učitelji zajema individualno ali skupinsko delo. Oboji v
proces sodelovanja vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in vedenjem, zato je poudarek
predvsem na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega
načrtovanja, izvajanja in evalvacije (prav tam, str. 18–26).
Šolska svetovalna služba z učiteljem neposredno sodeluje in se posvetuje z namenom, da bi ta
izboljšal učinkovitost poučevanja. Sodelujeta pri načrtovanju in izvajanju novih didaktičnih
pristopov ter pri oblikovanju in uresničevanju individualiziranih učnih programov za delo z
nadarjenimi učenci, učenci z učnimi težavami in posebnimi potrebami ter učenci, ki imajo
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težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju. Sodelujeta in se posvetujeta o vzgojnoizobraževalnih ravnanjih učiteljev, o zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja
znotraj in zunaj pouka, o oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence ter o
delu z oddelčno skupnostjo (prav tam). Za svetovalno delo je oddelčna skupnost mesto, kjer
je mogoče in potrebno iskati rešitve za učenčeve razvojne, osebnostne, učne in disciplinske
težave oziroma težave v sprejemanju in prilagajanju šolskim zahtevam ter spoštovanju
temeljnih norm medsebojnega vedenja, ki jih z individualnim delom nikoli ne bi mogli razrešiti
(Kroflič 2007, str. 127–128).
Medsebojno sodelovanje je pomembno tudi pri koordinaciji, načrtovanju in evalvaciji
preventivnih programov ter pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje. Sodelovanje šolske
svetovalne službe in učiteljev je potrebno pri oblikovanju programov podpore učencem, ki
imajo zaradi neprimernih socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem, ter pri iskanju virov
pomoči in načrtovanju programov za reševanje finančnih težav učencev (Programske smernice
SS 2008, str. 18–26).
Šolska svetovalna služba organizira, koordinira in evalvira predavanja in delavnice za učitelje
o razvojnih značilnostih učencev ter sodeluje pri različnih razvojnih projektih in njihovem
strokovnem izpopolnjevanju (prav tam).
Področja sodelovanja šolske svetovalne službe in učiteljev smo tu le na kratko predstavili, saj
se bomo v nadaljevanju magistrskega dela k tej temi še vrnili in jo podrobneje obravnavali.

1.4.3 Sodelovanje s starši
S starši šolska svetovalna služba sodeluje in dela individualno ali skupinsko. Poseben poudarek
pri tem delu je predvsem na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in
načrtovanja, pomembnega za šolsko delo (prav tam, str. 19).
Delo s starši zajema individualno svetovanje staršem nadarjenih učencev, učencev z učnimi
težavami in drugih učencev s posebnimi potrebami. Zajema tudi predavanja in delavnice za
skupine staršev o učnih navadah in motivaciji otrok. Šolska svetovalna služba ozavešča starše
o osnovnih vzgojnih načelih in svetuje staršem učencev z vzgojno-disciplinskimi težavami.
Organizira, koordinira in izvaja razna predavanja in delavnice za starše o značilnostih
normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok ter o značilnostih otrok s
tovrstnimi težavami, prav tako staršem svetuje o učinkovitih pristopih za delo z učencem s
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težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju. S starši sodeluje pri poklicnem razvoju in
odločanju učencev o njihovi nadaljnji poklicni poti, po potrebi individualno svetuje staršem o
poklicnem razvoju otroka ter izvaja razne delavnice in predavanja, v katera vključuje starše.
Sodelovanje s starši je potrebno predvsem pri zagotavljanju podpore in pomoči za ustvarjanje
spodbudnega učnega okolja (prav tam).

1.4.4 Sodelovanje z vodstvom
Šolska svetovalna služba z vodstvom šole sodeluje z namenom proučevanja učnih in vzgojnih
procesov na konkretni šoli ter z namenom načrtnega poseganja v te procese. Pri sodelovanju
je v ospredju predvsem posvetovalno delo (prav tam, str. 19–26).
Z vodstvom šolska svetovalna služba sodeluje pri spremljanju in evalvaciji vzgojnoizobraževalnega dela na področju učenja in poučevanja ter pri preverjanju in zagotavljanju
ustreznih pogojev za integracijo učencev s posebnimi potrebami. Sodelovanje je pomembno
pri načrtovanju razvojnega načrta šole in zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne
kulture in klime na šoli ter pri oblikovanju šolskega reda. Skupaj z vodstvom šolska svetovalna
služba koordinira aktivnosti poklicne orientacije in organizira prostor, kjer si bodo učenci
pridobili informacije, ki so potrebne za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti (prav tam).
Sodelovanje med vodstvom in šolsko svetovalno službo je pomembno tudi pri načrtovanju,
organizaciji in izvajanju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev na vseh
strokovnih področjih (učenje in poučevanje, šolska kultura, vzgoja, klima in red, telesni, osebni
in socialni razvoj, šolanje in poklicna orientacija ter socialno-ekonomske stiske), predvidenih v
Programskih smernicah SS (prav tam). Sodelovanje je potrebno pri načrtovanju, organizaciji in
izvajanju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev ter pri načrtovanju in
izvajanju internega strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev (prav tam).

1.4.5 Sodelovanje z zunanjimi institucijami in posamezniki
Delo šolske svetovalne službe vključuje delo in sodelovanje z vrtci, drugimi osnovnimi in
srednjimi šolami, svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi
zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, Zavodom RS za zaposlovanje, centri za socialno
delo ter drugimi ustreznimi socialnovarstvenimi ustanovami in organizacijami, Zavodom RS za
šolstvo ipd. (prav tam, str. 19–26). Sodelovanje z zunanjimi institucijami in posamezniki je
pomembno pri koordinaciji raznih aktivnosti ter načrtovanju in izvajanju preventivnih
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dejavnosti in predavanj za vse udeležence v šoli. Sodelovanje je pomembno pri poklicni
orientaciji učencev, kjer šolska svetovalna služba prevzema nalogo koordinatorja pri
povezovanju z drugimi institucijami in posamezniki ter pri oblikovanju programov pomoči za
učence (prav tam).

2 PEDAGOG KOT SVETOVALNI DELAVEC NA OSNOVNI ŠOLI
2.1 Profil in identiteta pedagoga
Resman s sodelavci (2000, str. 6) poudarja, da svetovalnega dela ni mogoče reducirati na eno
samo stroko, saj delo šolske svetovalne službe zahteva povezovanje pedagoških, psiholoških
in socialnih znanj. Po 5. členu Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu osnovne šole (2011) lahko delo šolske svetovalne službe opravljajo
različni profili, na primer defektologi, pedagogi, psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi,
specialni in rehabilitacijski pedagogi, inkluzivni pedagogi in drugi. Od vsake posamezne
osnovne šole je odvisno, koliko svetovalnih delavcev ima zaposlenih, katera znanja imajo in
kateri profil izobrazbe so (Jurič Rajh 2013, str. 91). Resman in drugi (2000, str. 9) poudarjajo,
da so vsi profili svetovalnih delavcev v osnovni šoli enakovredni, saj vsak profil v delo šolske
svetovalne službe prinaša specifična strokovna znanja in je kakovostno strokovno usposobljen
za opravljanje svetovalnega dela v osnovni šoli. Naloga vsakega posameznega profila
svetovalnega delavca v osnovni šoli pa je, da glede na posebnosti ter vsakokratne potrebe šole
in vseh udeleženih v njej v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo vsakokrat izbere in jasno
opredeli svoj posebni strokovni delež oziroma prispevek svetovalne službe v šoli (Programskih
smernicah SS 2008, str. 17). Na šolah, kjer je zaposlen le en profil svetovalnega delavca, mora
ta zaobjeti raznolika področja dela in je njegovo delo zelo obsežno, če pa je na šoli zaposlenih
več profilov svetovalne službe, si ti delo porazdelijo glede na svojo stroko (Jurič Rajh 2013, str.
91).
Eden izmed profilov, ki opravlja delo šolske svetovalne službe, je pedagog. Ta v delo šolske
svetovalne službe prinaša specifična in poglobljena znanja ter veščine za načrtovanje,
izvajanje, spremljanje in evalvacijo določenih vidikov vzgojno-izobraževalnega dela (Resman
idr. 2000, str. 9). Šolski pedagog naj bi bil na šoli temeljni nosilec filozofije, koncepta, vizije,
načrtovanja razvoja in prakse strokovnega vzgojno-izobraževalnega dela (Gregorčič Mrvar in
Resman 2016, str. 11–12). Identiteta pedagoga kot svetovalnega delavca se oblikuje pod
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dejstvom, da je šola vzgojno-izobraževalna institucija, v kateri potekajo najrazličnejši
pedagoški procesi, in sicer na relacijah šola–socialno okolje, šola–učenec ali vzgojnoizobraževalni ukrepi in njihovi učinki (Resman idr. 2000, str. 8). Svojo identiteto šolski pedagog
oblikuje v njegovem predmetu poučevanja in svetovanja, ki se nanaša na vzgojnoizobraževalne (učne, vzgojne in socializacijske) cilje, programe, oblike ter druge objektivne in
subjektivne okoliščine pedagoškega dela (prav tam). Šolskega pedagoga vodi spoznanje, da na
učenčev razvoj in oblikovanje vpliva tudi okolje (socialno, kulturno) (prav tam, str. 9). Pedagog
na učenčev razvoj gleda celostno, kot na »fizično in psihično, biološko in socialno, racionalno
in emocionalno, določeno in svobodno bitje«, kar pomeni, da vsako vprašanje in problem
osvetli z vidika celotne osebnosti in življenja učenca (prav tam, str. 6). S tega vidika je
pomembno, da šolski pedagog sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pedagoških
vidikov organizacije šole, vsebine in vzgojno-izobraževalnih procesov, ki potekajo tako znotraj
kot zunaj šole ter pri tem sodeluje z učitelji, vodstvom šole in starši (prav tam, str. 9).
Profil pedagoga se v vsakdanji šolski praksi oblikuje pod vplivom znanj, kompetenc in
spretnosti, ki si jih je pridobil med univerzitetnim izobraževanjem, uveljavljenega vzgojnoizobraževalnega koncepta svetovanja, potreb institucije in njegove lastne vzgojnoizobraževalne prakse svetovanja (prav tam, str. 5). Vsak šolski pedagog si tako oblikuje svoj
individualni svetovalni pristop, svojo individualno svetovalno identiteto in svoj model
svetovanja. Vse to pa bo v veliki meri odvisno od njegovih znanj, usposobljenosti, afinitete,
ocene situacije, primera in potreb v dani situaciji (prav tam).
Pedagog svoja temeljna znanja in sposobnosti za izvajanje svetovalnega dela učencem,
učiteljem, vodstvu in staršem pridobi ob zaključku magistrskega eno- ali dvopredmetnega
študijskega programa Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Znotraj študijskega
programa diplomata oziroma magistra eno- in dvopredmetnega študija pedagogike na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (po Študijski programi b. l.) je opredeljeno, da so
temeljni cilji študijskega programa študentom zagotoviti razvoj kakovostne družbenohumanistične izobrazbe s poudarkom na sistematičnem poznavanju pedagoških ved. Pedagog
je usposobljen za obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, ki so pomembne za
razumevanje vzgojno-izobraževalnih procesov, pedagoških pojavov, procesov in družbe. Prav
tako je usposobljen za praktično delovanje in reševanje praktičnih problemov s področja
načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnih procesov v različnih
17

kontekstih in na različnih stopnjah izobraževanja. Odlikujejo ga samostojnost in iniciativnost
pri vodenju najzahtevnejših dejavnosti. Ta samostojnost in iniciativnost se kažeta tudi pri
svetovanju in pomoči udeležencem izobraževanja, še posebej učencem in njihovim staršem
ter učiteljem v okviru pouka in pri drugih oblikah dela v šoli, prav tako pri ustreznih
zunajšolskih dejavnostih v različnih institucijah s področja izobraževanja. Zavezan je k
razvijanju socialno-etične refleksivnosti, profesionalne etike ter strokovne kritičnosti in
odgovornosti pri delu z ljudmi, sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami (prav tam). Cilj
študijskega programa diplomata oziroma magistra eno- in dvopredmetnega študija
pedagogike na FF UM (po Predlog za akreditacijo b. l., str. 61) je, da študenti pridobijo znanja,
spretnosti in sposobnosti za reševanje zahtevnejših problemov in nalog s področja vzgoje in
izobraževanja v šolskem in zunajšolskem okolju, saj bodo tako usposobljeni za prevzemanje
najodgovornejših vodstvenih položajev na področju vzgoje in izobraževanja ter v drugih
družbenih dejavnostih, za prepoznavanje in analizo aktualnih procesov in razmer v vzgoji in
izobraževanju, za kritično soočenje s temi procesi ter ustvarjalno in družbeno odgovorno
sooblikovanje sistemskih in drugih dokumentov s področja vzgoje in izobraževanja, za
sooblikovanje in razvijanje pedagoške znanosti na podlagi zahtevnejšega raziskovalnega
aparata ter za reševanje pedagoških problemov v šolskem, zunajšolskem in širšem družbenem
okolju (prav tam).

2.2 Kompetence pedagoga


A. Kobolt (2015, str. 15) poudarja, da uporaba svetovanja v praksi zahteva specifična
znanja in izkušnje s strani svetovalnega delavca. Pedagog si kot šolski svetovalni
delavec v osnovni šoli temeljna znanja, sposobnosti in kompetence za sodelovanje in
svetovanje učencem, učiteljem, vodstvu in staršem pridobi med svojim
izobraževanjem in praktičnim delom (Resman idr. 2000, str. 5). Pedagog naj bi med
univerzitetnim izobraževanjem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Študijski
programi b. l.) pridobil splošne in predmetno-specifične kompetence. Splošne
kompetence, ki naj bi jih pedagog pridobil, so (prav tam):



veščine zbiranja in uporabe podatkov;



sposobnost analize in sinteze;



sposobnost uporabe svojega znanja v praksi;



razumevanje postopkov argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij;
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kritično in celostno razmišljanje na interdisciplinaren in celosten način;



komunikacijska odprtost in sposobnost usklajevanja različnih interesov;



odprtost za alternativne poglede in rešitve;



zmožnost kooperativnosti in skupinskega dela ter samostojnega delovanja v timu

Pridobil, naj bi tudi predmetno-specifične kompetence, kot so (prav tam):


usposobljenost za pomoč pri načrtovanju dela in dejavnosti, povezanih z vzgojo,
izobraževanjem in učenjem različnih ciljnih skupin v izobraževalnih organizacijah ali
zunaj njih;



animacija različnih ciljnih skupin v društvih, kulturnih centrih in mentorsko delo z njimi;



sodelovanje pri razvijanju postopkov ocenjevanja znanja in priprava nalog, testov ipd.;



predstavljanje in praktična demonstracija uporabe sodobnih učnih metod;



pomoč pri raziskovanju problemov vzgoje in izobraževanja;



sodelovanje v akcijsko-sodelovalnih in drugih inovacijskih projektih s področja vzgoje
in izobraževanja v posamezni instituciji;



pomoč pri organizaciji in pripravi gradiv za šolsko in poklicno svetovanje;



pomoč pri vodenju organizacij prostovoljnega dela, društev, projektov in programov
na področju kulture, prostega časa ipd.;



organizacija vzgojnega dela v centrih mladih, domovih in skupnostih.

Pedagog naj bi med univerzitetnim izobraževanjem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
(Predlog za akreditacijo b. l., str. 61) pridobil splošne in predmetno-specifične kompetence.
Splošne kompetence, ki naj bi jih pedagog pridobil, so:


usposobljenost za uporabo teoretičnih in drugih znanj v kompleksnih, nepredvidljivih
in raznovrstnih okoliščinah;



usposobljenost za povezovanje teorije in prakse;



usposobljenost za evalviranje lastne prakse in snovanje novih teoretskih konceptov;



usposobljenost za načrtovanje in izvajanje raziskovalnega dela ob sposobnosti iskanja
in ustvarjanja novih virov znanja;



strokovna kritičnost, odgovornost in iniciativnost;



usposobljenost za vodenje organizacij s področja vzgoje in izobraževanja;
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sposobnost sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem ter organiziranja timskega
dela;



sposobnost načrtovanja in vzdrževanja vseživljenjskega učenja;



sposobnost etične refleksije in vzpostavljanja standardov profesionalne etike (prav
tam).

Pridobil naj bi tudi predmetno-specifične kompetence, kot so:


poglobljeno poznavanje in razumevanje položaja pedagogike kot znanstvene discipline
in njenih temeljnih konceptov;



sposobnost

samostojnega

načrtovanja

raziskovalnih

postopkov

in

vodenja

raziskovalnih projektov;


poglobljeno poznavanje didaktičnih, pedagoških in pedagoško-psiholoških teoretskih
konceptov ter sposobnost njihove aplikacije v praksi;



usposobljenost za načrtovanje, izvajanje in evalviranje pedagoških ukrepov;



sposobnost učinkovitega pedagoškega komuniciranja s posamezniki in skupinami;



obvladovanje teoretskih konceptov in programskih izhodišč šolskega svetovalnega
dela;



poglobljeno razumevanje in poznavanje strategij dela z marginaliziranimi skupinami;



poglobljeno razumevanje in kritično vrednotenje širšega družbenega in ekonomskega
okvira vzgojno-izobraževalne dejavnosti;



sposobnost za sodelovanje pri posodabljanju in razvijanju šolskih kurikulov in
vključevanje v razvojno-raziskovalne dejavnosti, ki se organizirajo na šolski, lokalni,
državni in mednarodni ravni;



sposobnost uporabe pedagoških teorij pri razreševanju konkretnih delovnih
problemov (prav tam, str. 62).

Staničić (2001 v Ledić idr. 2013, str. 41) opredeli pet ključnih kompetenc, ki naj bi jih imel profil
pedagoga:


osebne (je iskren in dosleden pri delu, marljiv pri opravljanju svojih nalog, zaupljiv do
drugih udeležencev, komunikativen, odprt in nagnjen k razumevanju različnih
pogledov in rešitev pri delu);
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razvojne (ima jasno vizijo razvoja šole, sodeluje pri organiziranju vzgojnoizobraževalnega dela, pridobivanju in podajanju strokovnih informacij, uvajanju
inovacij v vzgojno-izobraževalni proces in poznavanju informacijsko-komunikacijskih
tehnologij);



strokovne (razume načela vzgojno-izobraževalnega procesa, pozna pomen in
pomembnost kakovosti načrtovanja šolskega dela, didaktično organiziranost pouka ter
predpise s področja vzgoje in izobraževanja);



medosebne (razume medosebne odnose, sodeluje pri reševanju konfliktov in
problemov, zna motivirati in usmerjati sodelavce in druge udeležence ter prepoznati
individualne kakovosti strokovnih sodelavcev in drugih zaposlenih);



akcijske (ustvarja pogoje in odpravlja ovire pri delu strokovnih delavcev, sodeluje in
svetuje drugim pri delu, poudarja uspehe in rezultate drugih, sodeluje z drugimi in
pomaga reševati težave v šoli) (prav tam).

Pedagog je komunikativen, odprt in dosleden pri svojem delu, ima zanje s področja uvajanja
pedagoških inovacij, pozna informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter didaktično in
metodično načrtovanje pouka, skrbi za medosebne odnose in sodeluje z drugimi strokovnimi
sodelavci v in zunaj šole (prav tam, str. 41). Da lahko pedagog kakovostno opravlja svoje
naloge, potrebuje zelo raznolika znanja in se mora stalno strokovno izobraževati (Ažman 2006,
str. 80).

2.3 Strokovna področja dela pedagoga
Ledić idr. (2013, str. 10) opredeljujejo profil pedagoga kot svetovalnega delavca, ki ima najširše
znanje s področja pedagoškega dela. Pedagog v vzgojno-izobraževalni instituciji sodeluje v
vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa ter pri načrtovanju, organizaciji, izvajanju,
vrednotenju, evalvaciji in izboljševanju procesov. Pedagog analizira, raziskuje in predlaga
ukrepe za izboljševanje poučevanja in drugih oblik vzgojno-izobraževalnih aktivnosti na šoli,
sodeluje pri uvajanju in spremljanju inovacij ter skrbi za strokovno izpolnjevanje strokovnih
delavcev na šoli (prav tam).
Resman s sodelavci (2000, str. 10–12) opredeljuje pedagoga kot strokovnjaka za »raziskovanje
pedagoške teorije in prakse, za razvoj pedagoških ved in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, za
delo in reševanje pedagoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in pedagoško vodenje
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institucije, za razvoj programov, za načrtovanje pedagoških procesov in za pedagoško
svetovanje«. Pedagog tako sodeluje pri razvijanju, načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela
institucije kot celote, njenega vzgojno-izobraževalnega dela v okviru posameznih predmetov
in dejavnosti ter dela posameznih strokovnih delavcev ali njihovih skupin (prav tam).
Njegovo delo zajema načrtovanje vzgojnih ciljev in vzgojnega delovanja šole ter analizo
učinkovitosti vzgojnega delovanja (prav tam). Pedagog ve, da šola ni le prostor, v katerem se
učenci učijo, temveč je tudi življenjski prostor, znotraj katerega je nujno treba določiti pravila
medsebojnega sožitja, pravice, odgovornosti in dolžnosti na demokratičen način ter s
sodelovanjem in vplivom vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa (Gomboc 2007,
str. 197). Kroflič idr. (2009, str. 163) izpostavljajo, da naj bi vzgojni načrt šole za svetovalne
delavce in učitelje poudarjal neko temeljno vrednotno usmerjenost šole, prek katere bi se
zagotavljalo enotno vzgojno delovanje konkretne šole ter načrtno reševanje težav na nivoju
klime v šolskem kolektivu in organizacije dela na šoli. Avtorji (prav tam) pišejo, da mora vzgojni
načrt šole izhajati iz vizije, ki jo ima šola, iz vrednot, ki izhajajo iz analize stanja, ter iz potreb
šole kot celote. Za njegovo oblikovanje in realizacijo je nujno potrebno sodelovanje vseh
udeležencev v šoli, saj bo le tako pripomogel k doseganju boljših učnih uspehov in k boljši klimi
v šoli (prav tam).
Pedagog s svojim strokovnim znanjem prispeva h kakovosti nadstandardnih programov in
dejavnosti šole. Prispeva k načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji razširjenega
programa osnovne šole, ki zajema podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni
pouk in interesne dejavnosti (ZOŠ 2013, 20. člen), ter k razvijanju timskega poučevanja,
raziskovalnega dela ipd. (Resman idr. 2000, str. 10). Strokovno analizira pojave vzgojnoizobraževalne neuspešnosti po predmetih, področjih, v ustanovi kot celoti (npr. učinkovitost
vzgojnega dela, pojave trpinčenja in nasilja ipd.) ter skupaj z učitelji, vodstvom, starši in učenci
načrtuje cilje, programe in posebne dejavnosti za osebni in socialni razvoj učencev (npr.
socialni, moralni, čustveni in intelektualni razvoj osebnosti, poklicna vzgoja, spolna vzgoja ipd.)
(prav tam, str. 12).
Pedagog sodeluje tudi pri pripravi in oblikovanju posebnih programov za prilagojeno izvajanje
pouka in dejavnosti ter sodeluje z učitelji pri načrtovanju prilagojenega izvajanja programov,
spremljanju izvajanja in evalvaciji (prav tam). Analizira in kritično presoja o kakovosti vzgojnoizobraževalnega dela šole, predvsem zaradi zagotavljanja spodbudnega učnega okolja za
22

optimalni razvoj vsakega učenca. S tem namenom analizira želeno dimenzijo oziroma raven
vzgojno-izobraževalnih procesov, sodeluje pri opredeljevanju problemov didaktike in
metodike pouka, postavljanju in odkrivanju glavnih ciljev in nalog predmeta ter pri iskanju
učinkovitih poti in načinov za njihovo uresničevanje (prav tam). Medveš (2000, str. 12) piše,
da je smiselno spodbujati in razvijati takšno kulturo in klimo na šoli ter takšno željo pri vsakem
učitelju, da bo ta kritično spremljal in vrednotil svoje delo ter ga ohranjal na visoki ravni
kakovosti in da bo izboljševal šibke točke svojega delovanja.
Pedagog z učitelji sodeluje pri uvajanju pedagoških inovacij, izvajanju akcijskih raziskav na
področju spreminjanja obstoječe prakse poučevanja in v procesih spodbujanja kakovostnega
učenja. Skupaj z drugimi strokovnimi delavci bo načrtoval in izvajal evalvacijo učinkov novosti
(Resman idr. 2000, str. 12). S svojim znanjem je pedagog v pomoč vsem strokovnim delavcem
na šoli pri spoznavanju različnih modelov načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, obče
didaktike in vzgojno-izobraževalnih sistemov. Sodeluje pri oblikovanju ciljev procesov,
organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in metodično-didaktičnih pristopov, izbiranju
optimalnih didaktičnih sredstev in pripomočkov ter načrtovanju preverjanja in ocenjevanja
znanja (prav tam).
Pedagog sodeluje pri delu strokovnih aktivov, kolegijev, timov ipd., kjer so potrebni skupno
načrtovanje in medsebojno sodelovanje pri pripravi kriterijev in instrumentov za preverjanje
in ocenjevanje znanja, načrtovanje samostojnega dela učencev in dela pri dodatnem in
dopolnilnem pouku ter priprave na tekmovanja ipd. (prav tam). Timsko delo je aktivnost, v
okviru katere dva ali več strokovnih delavcev na šoli sodeluje z namenom doseganja skupnih
ciljev. Tim se oblikuje na podlagi pozitivne soodvisnosti ter z namenom oblikovanja in
doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posamezni strokovni delavec zase ne bi mogel doseči.
Skupni cilji timskega dela v šoli so vzgojno-izobraževalno usmerjeni in prispevajo h
kakovostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu (Polak 2007, str. 10).
Pedagog s svojim znanjem prispeva h kakovosti programov internega strokovnega
izpopolnjevanja in usposabljanja učiteljev. Pedagog veliko prispeva k strokovnemu
izobraževanju in izpopolnjevanju učiteljev, lahko predlaga metodologijo in instrumente za
odkrivanje potreb po strokovnem in drugem izobraževanju strokovnih delavcev ter po potrebi
izvaja predavanja in delavnice o aktualnih temah, težavah in problemih. Pedagog tako s svojim
strokovnim znanjem s področja poklicne socializacije in profesionalnega razvoja strokovnih
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delavcev prispeva h kakovosti načrtovanja programov dela s pripravniki ter je aktivno vključen
v njihovo usposabljanje in spremljanje njihovega dela (Resman idr. 2000, str. 12).
Pedagog v šolski prostor in delo posega z namenom, da v določenih šolskih okoliščinah lahko
razvija in prilagaja šolske okoliščine učencem in njihovemu razvoju (Resman 1999c, str. 87).
Šolski pedagog je z učenci ves čas v stiku in z njimi sodeluje na različnih področjih. Spremlja
učni uspeh učencev in značilnosti njihovega vedenja. Z drugimi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa sodeluje pri razvijanju čim bolj kakovostnih programov za delo z
učenci (ponavljavci, Romi, priseljenci, begunci ipd.). Sodeluje pri načrtovanju dela z
nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami, kjer je v pomoč pri načrtovanju ciljev in
procesov. Z učenci sodeluje predvsem pri spoznavanju lastnih učnih stilov in stilov spoznavanja
ter pri razvijanju lastnih strategij učenja, metod in tehnik. Pedagog tako učencem pomaga
iskati poti in načine za izboljševanje in usklajevanje s cilji posameznih predmetov ter z
njihovimi lastnimi potrebami in cilji. S svojim pedagoškim znanjem neposredno sodeluje in
svetuje učencem (individualno ali skupinsko). Z izvajanjem razvojno-preventivnih dejavnosti
identificira učenčeve skrbi, probleme in cilje tako na področju osebnega kot socialnega razvoja
ter prek aktivnih oblik dela spodbuja samostojnost in odgovornost učencev (prav tam, str. 11–
12). Dejavnosti svetovanja šolski pedagog nudi učencem neposredno in posredno prek
sodelovanja z vodstvom šole, učitelji in razredniki, ki so z učenci v stalnem odnosu in procesu
ter so tako tudi prvi in najpomembnejši uresničevalci svetovalnega dela, ter navsezadnje prek
sodelovanja s starši, ki so odgovorni za učenčev razvoj in izobraževanje (prav tam, str. 9).
Pomembno je, da pedagog ves čas sodeluje tudi s starši. Sam ali skupaj z drugimi strokovnimi
delavci organizira in izvaja predavanja in delavnice za starše. Šolski pedagog naj bi bil tisti, ki
prevzema vlogo iniciatorja in sodelavca tako z učitelji kot starši ter ki v teh dveh vlogah v svoje
delo pogosteje vpeljuje posvetovanje in koordinacijo kot obliki svetovalnega dela v šoli (Mrvar
2008, str. 124). S posvetovanjem in koordinacijo svetovalna služba v osnovni šoli postane
prostor zbliževanja med starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci, prostor povezovanja,
medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči ter podelijo znanje in izkušnje
vseh udeleženih (prav tam).
Pedagog v osnovni šoli ves čas povezuje in sodeluje tudi s strokovnimi sodelavci iz ustreznih
zunanjih ustanov z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti tako na področju pomoči
posamezniku ali skupini kot na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo
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na šolo kot celoto (Programske smernice SS 2008, str. 11–12). P. Gregorčič Mrvar in J. Mažgon
(2016, str. 40–41) poudarjata, da je sodelovanje šolskega pedagoga z zunanjimi posamezniki
in institucijami pomembno z dveh vidikov. Sprva je sodelovanje pomembno pri podpori in delu
šole nasploh oziroma pri zagotavljanju kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela celotne
šole, kot drugo pa je sodelovanje potrebno pri podpori in delu z učenci, ki potrebujejo pomoč.
Sodelovanje s posamezniki in institucijami potrebujejo šolski svetovalni delavci zlasti znotraj
svetovalnega in posvetovalnega dela v primeru težav in stisk učencev, kjer so ti pomembni
sogovorniki in partnerji šolske svetovalne službe (prav tam). Naloga šolskega pedagoga je, da
omogoča, usmerja in pomaga vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pri iskanju
pomoči zunanjih strokovnjakov (Resman idr. 2000, str. 12).
Kot poudarjata P. Gregorčič Mrvar in Resman (2016, str. 8), je pomembno, da učitelji,
ravnatelji, starši in drugi šolskega svetovalnega delavca vidijo predvsem v vzgojnoizobraževalni vlogi in funkciji, ki se najbolje dokazuje v timskem delu, pri čemer je tudi realna
priložnost, da ga kolegi vidijo kot strokovnega delavca (prav tam, str. 10). Le skozi
vzpostavljanje pogojev za dobro medsebojno sodelovanje, skupno delo in iskanje rešitev vseh
vpletenih (učiteljev, staršev, ravnateljev, zunanjih strokovnjakov ipd.) je omogočeno
kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v celoti (prav tam). Resman (1999c, str. 87) piše, da se
mora svetovalna služba usmeriti na sodelovanje pri načrtovanju celotnega vzgojnoizobraževalnega procesa šole. Naloge šolske svetovalne službe naj bi bile pregled stanja šole,
ugotavljanje značilnosti, analiza odlik in slabosti ter načrtovanje ciljev razvoja, načinov
odpravljanja slabosti in ohranjanja pozitivnih vidikov (prav tam).

3 RAZREDNIK V OSNOVNI ŠOLI
3.1 Vloge in naloge razrednika
Učitelj v šoli opravlja različne vloge, in sicer je učitelj, razrednik, svetovalec, izvajalec vzgojnih
ukrepov ipd. (Ažman 2008, str. 102). Učiteljevo delo je tako poleg pouka pogosto vezano tudi
na razredništvo posameznemu oddelku učencev. Razredniki to vlogo različno doživljajo in
uresničujejo (Kalin 2001, str. 9). J. Kalin (2002) piše, da razrednik prevzema vlogi spodbujevalca
in usmerjevalca, kjer on ni glavni vir znanja, temveč poudarja in omogoča aktivno sodelovanje
učencev tako, da jih usmerja k procesom, spodbuja njihovo notranjo motivacijo ter jim
omogoča in jih uči spretnosti reflektiranja medosebnih odnosov in učnega procesa. Avtorica
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(Kalin 2001, str. 11) vlogo razrednika opredeli kot eno izmed socialnih vlog. To pomeni, da je
razrednik nosilec celote socialno definiranih ali nedefiniranih pravil in pričakovanj o vedenju
posameznikov v skupini, ki jih člani gojijo drug do drugega. Te socialne vloge med seboj
nenehno definiramo, zato tudi ni mogoče pričakovati popolne skladnosti niti med vlogami niti
v definiciji ene vloge. T. Ažman (2012, str. 15) navaja, da razrednik goji pričakovanja do lastne
vloge in specifična pričakovanja do vseh, s katerimi sodeluje pri svojem delu, tako do učencev,
drugih učiteljev, staršev, vodstva šole itd. Svoja pričakovanja mora razrednik načrtno
ozaveščati in pojasnjevati, hkrati pa mora upoštevati tudi pričakovanja drugih (prav tam).
Poleg socialne vloge (Ažman 2012; Kalin 2001) razrednik pogosto opravlja še vlogo mentorja,
koordinatorja, svetovalca, pomočnika in usmerjevalca, kar od njega zahteva specifična znanja
s področja pedagogike, didaktike, metodike, psihologije, pedagoške komunikologije
pedagoške sociologije itd. (Kunstelj 2001, str. 117). Razrednikove vloge so odvisne od
vsakokratne situacije v oddelčni skupnosti ter od značilnosti skupine, potreb in izzivov.
Razrednik mora svojo vlogo vseskozi znati prilagajati vsakokratnim potrebam oddelčne
skupnosti (Programske smernice za delo OS 2005, str. 7).
V Programskih smernicah za delo OS (prav tam, str. 6–7) so navedene temeljne vloge
razrednikovega dela:


povezovalna – razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora in skrbi za
povezovanje oddelčne skupnosti z drugimi sistemi v šoli in zunaj nje, še posebej skrbi
za povezovanje z učenci in s starši;



vzgojna – skrbi, da učenci prevzemajo soodgovornost za življenje v oddelčni skupnosti
ter odgovornost za svoja ravnanja in odločitve. Spodbuja razvijanje čuta za sočloveka
ter spodbuja oblikovanje zrele in samostojne osebnosti, ki se ravna po notranjih etičnih
načelih;



animatorska – spodbuja in motivira učence in učitelje, da uveljavljajo in razvijajo svoje
darove, sposobnosti in zamisli;



načrtovalska – skupaj z drugimi člani načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne
skupnosti;



posredovalna v problemskih situacijah – pomaga pri reševanju problemskih situacij in
konflikte pomaga reševati na konstruktiven način;
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informativna – razrednik posreduje informacije učencem, staršem in drugim članom
učiteljskega zbora;



administrativna – razrednik ureja vso potrebno dokumentacijo, zapisnike, evidence,
piše spričevala in skrbi za zakonitost postopkov.

Razredništvo predstavlja nenehen izziv pri iskanju ustreznih odzivov, pomembnih vidikov
vloge, ki jo razrednik opravlja, in pri lastnem definiranju, kaj ta vloga zanj osebno pomeni (Kalin
2001, str. 28). J. Kalin (prav tam, str. 18–20) v svoji raziskavi piše o šestih vlogah, ki se pojavljajo
pri razredniku. Te vloge so:


vzgojno-pedagoška vloga;



administrativno-izvajalska vloga;



vloga razsodnika in zagovornika;



povezovalno-sodelovalna vloga;



animacijsko-opazovalna vloga;



vloga pomočnika in svetovalca učencem (prav tam).

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora in koordinira delovanje oddelčne skupnosti
ter skrbi za njeno povezovanje z drugimi dejavniki na šoli (vodstvom, svetovalno službo,
drugimi delavci šole) in zunaj nje (starši, zunanjimi institucijami idr.) (Programske smernice za
delo OS 2005, str. 4). A. Kunstelj (2001, str. 115) piše, da naloge razrednika v najširšem smislu
delimo na pedagoške in administrativne. Pri tem poudarja, da se te naloge nenehno prepletajo
in jih je pogosto težko ali nemogoče ločiti. Zaradi pestrosti vseh nalog, ki jih razrednik opravlja,
T. Ažman (2012, str. 30–31) vlogo razrednika opredeli glede na štiri ravni razrednikovega
delovanja:


vodenje oddelka;



vodenje posameznega učenca;



sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje;



skrb za lasten profesionalni razvoj.

Na vseh zgoraj navedenih ravneh se nenehno prepletajo pedagoška, organizacijska in
administrativna dela (prav tam). Podobno tudi Malić (1988, str. 30) naloge razrednika
zreducira na tri področja dela, in sicer na administrativno, organizacijsko in pedagoško.
Raziskava M. Pušnik idr. (2000, str. 23–24) je pokazala, da so nekaterim razrednikom od
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organizacijskih, administrativnih in pedagoških nalog najtežavnejše administrativne naloge,
saj jim opravljanje teh nalog vzame veliko časa, spet drugim razrednikom se zdijo
najtežavnejše pedagoške naloge, za katere menijo, da z njimi nimajo dovolj izkušenj in da zanje
nimajo ustreznega znanja.

3.1.1 Administrativne naloge
A. Kunstelj (2001, str. 115) kot administrativne naloge navaja tiste naloge, pri katerih gre le za
prepis nekih zbranih podatkov o učencu, na primer prepisi zbranih podatkov o uspehu in
napredku. Malić (1988, str. 30) natančneje opredeli administrativne naloge, ki jih razrednik
opravlja. Tako med administrativne naloge prišteva vodenje in pregledovanje dnevnikov,
pripravljanje seznamov učencev, zbiranje potrebnih dokumentov za vnašanje točnih podatkov
v šolsko dokumentacijo, vnašanje podatkov v matično knjigo, izpolnjevanje spričeval,
opravičevanje izostankov in vodenje njihove evidence, pisanje zapisnikov, pripravljanje
poročil, urejanje in vodenje osebne mape učenca, izdelovanje programa dela z učenci in
učiteljskega zbora, sodelovanje s starši itd. (prav tam).
Med organizacijsko-administrativna dela spadajo formiranje oddelka, priprava in izdelava
programa dela, ureditev in vodenje oddelčne administracije, sodelovanje s starši in oddelčnim
učiteljskim zborom, vključevanje učencev v delo oddelka ter organizacija in spremljanje pouka
ter drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku (Malić 1988, str. 33–34).

3.1.2 Organizacijske naloge
Organizacijske naloge razrednikom ne povzročajo prevelikih težav, zahtevajo pa veliko časa in
organiziranost s strani razrednika (Zorko 2005, str. 23). Med organizacijske naloge Zorko (prav
tam) prišteva vodenje oddelčnega učiteljskega zbora, predlaganje pedagoške pogodbe,
vodenje postopkov o vzgojnih ukrepih, primerno organizacijo različnih sestankov in posvetov,
posredovanje informacij učencem na eni ter učiteljem, svetovalnim delavcem in vodstvu šole
na drugi strani.
Malić (1988, str. 30) med organizacijske naloge prišteva predvsem oblikovanje oddelka
oziroma sodelovanje pri oblikovanju oddelka, sodelovanje pri ustanovitvi oddelčne skupnosti,
pripravo in organizacijo roditeljskih sestankov, pripravo, sklicevanje in vodenje oddelčnega
učiteljskega zbora, sodelovanje s strokovnimi službami itd. T. Ažman (2012, str. 49) piše, da je
razrednik zelo pogosto v vlogi organizatorja in vodje različnih sestankov, saj ves čas sklicuje
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oddelčne učitelje, organizira sestanke z učencem, ki ima posebne potrebe, in njegovimi starši,
prav tako vodi razredne ure. Pri organizaciji mora tako razrednik upoštevati prostor,
udeležence, goste, sedežni red, načine obveščanja, potrebno dokumentacijo, pripomočke itd.
(prav tam).

3.1.3 Pedagoške naloge
Pedagoške naloge razrednika naj bi vključevale: poznavanje učencev in njihovih zmožnosti ter
družinskih razmer, poznavanje pedagoških ukrepov, ki lahko koristijo pri vzgoji kolektiva
učencev in posameznih učencev, poznavanje šolske situacije in ciljev, ki si jih šola prizadeva
uresničevati, ter poznavanje učiteljev in članov oddelčnega učiteljskega zbora (Malić 1988, str.
70). A. Kunstelj (2001, str. 115–116) te naloge razrednika glede na cilj zreducira na dva dela:
na naloge, s katerimi preprečujemo probleme v razredu (te neposredno vplivajo na boljši učni
uspeh), in na naloge, povezane s problemom, ki je nastal v razredu (te rešujejo učne in vzgojne
probleme ter posredno vplivajo na boljše vzgojne in izobraževalne rezultate).
Pri izvajanju in uresničevanju pedagoških nalog razrednik ne sme pozabiti na strokovno
pomoč, ki jo lahko dobi na šoli od šolskega svetovalnega delavca, kolegov in vodstva šole.
Pogosto pa je potrebna tudi strokovna pomoč zunaj šole, ki jo zagotavljajo različne institucije
in posamezniki. Z iskanjem dodatnih virov in pomoči skuša razrednik v čim večji meri zagotoviti
pogoje za uspešno šolsko delo oddelka in vsakega posameznega učenca v njem (prav tam). T.
Ažman (2006, str. 62) poudarja, da je najpomembnejša razrednikova naloga vzgojnopedagoška, in sicer vodenje oddelka kot temeljne šolske enote.

3.2 Strokovna področja dela razrednika
Področja dela, ki so opredeljena v Programskih smernicah za delo OS (2005, str. 9),
predstavljajo splošen okvir za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti. Od
analize potreb in zastavljenih ciljev je odvisno, katerim področjem dela bodo dali prednost,
katere vsebine bodo vključevali in kdo bo te vsebine izvajal. Razrednik kot načrtovalec in
koordinator vsebin in področij dela pri tem avtonomno deluje. Aktivnosti oddelčnega
učiteljskega zbora, oddelčne skupnosti in posameznih razrednikov so tako usmerjene na
področje razvoja kulture in klime, sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela v šoli,
ustvarjanje optimalnih pogojev in spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika, razvoj
preventivnih dejavnosti, poklicno vzgojo, spodbujanje učne učinkovitosti in obravnavanje
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aktualnih problemov (prav tam). Vsako področje bomo predstavili posebej in izpostavili glavne
naloge razrednika, ki jih ta področja zajemajo.

3.2.1 Področje razvijanje kulture in klime v oddelku
Oddelčna skupnost je s svojo prepletenostjo in sestavljenostjo vpeta v socialno skupnost šole
in kulturo širše družbe. Oddelek je tako socialni prostor, v katerem se izvaja socializacijska
funkcija in ustvarjajo optimalni pogoji za doseganje učne učinkovitosti. Kakovost socialnih
interakcij v oddelku namreč vpliva na učenčev socialni in kognitivni razvoj. Učinek je večji, če
v oddelku prevladujejo dobri medosebni odnosi. Kakovostni in dobri medosebni odnosi pa
morajo biti razviti med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, ne le med učenci,
saj šolsko kulturo in klimo soustvarjajo vsi oddelki na šoli, drugi delavci šole in zunanji
udeleženci, tudi starši (prav tam, str. 4–5). Klima in kultura v oddelku lahko posameznika
ogrožata ali pa ga ščitita, zato je skrb za razvijanje kakovostne klime in kulture na šoli in v
oddelkih zelo pomembna (Resman 1999a, str. 146).
Programske smernice za delo OS (2005, str. 10) poudarjajo, da delo razrednika zajema
spodbujanje predvsem tistih učnih oblik in metod, ki spodbujajo interakcije med posamezniki
in njihovo medsebojno sodelovanje. Pomembno je, da razrednik organizira aktivnosti, ki
spodbujajo neformalno druženje med učitelji, učenci in starši, in da organizira razne oblike
sodelovanja med učenci ter med učenci in učitelji. Razrednik skrbi tudi za oblikovanje
predlogov za pohvale, priznanja in nagrade posameznim učencem (prav tam).

3.2.2 Področje ustvarjanja optimalnih pogojev za razvoj posameznika
Razrednikova naloga je, da spodbuja interakcije med učitelji in učenci, saj to omogoča razvoj
pozitivne samopodobe in občutek kompetentnosti pri učencih. Razrednik učence ves čas
spodbuja k vključevanju v obšolske dejavnosti, ki bodo učencem omogočale razvoj njihovih
interesov (prav tam).
Razrednik učencem prek individualizacije pouka pomaga razviti njihova močna področja in
talente. Učna individualizacija od učitelja zahteva, da odkriva, spoštuje in razvija utemeljene
individualne razlike med učenci, da skuša sicer skupno poučevanje in učenje čim bolj
individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim
posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se
da samostojno delo (Strmčnik 1987, str. 13).
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Razrednik sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji individualiziranih programov za
učence s posebnimi potrebami in za nadarjene, pri tem pa sodeluje z drugimi strokovnimi
delavci in starši ter po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Starše vključuje v prizadevanje za
ustvarjanje pogojev za optimalni razvoj vsakega posameznega učenca. Sodelovanje s starši
zajema predvsem njihovo seznanjanje z značilnostmi posameznih razvojnih obdobij in s
potrebami posameznih učencev, prav tako razrednik starše informira o dosežkih otrok in z
njimi sodeluje pri reševanju aktualnih problemov (Programske smernice za delo OS 2005, str.
10).

3.2.3 Področje razvijanja preventivnih dejavnosti
Razrednik naj bi v načrtovanje in organizacijo dela v oddelku vključeval tudi vsebine s področja
preventive. Te vsebine naj bi se nanašale na preventivo proti nasilju vseh vrst, zasvojenosti,
motnjam hranjenja, samomorilnosti, spolni vzgoji, zdravstveni vzgoji ipd. Preventivne
dejavnosti naj bi bile zasnovane predvsem kot skrb za razvijanje zdravih življenjskih vzorcev
(prav tam, str. 10–11). T. Bezič (2008, str. 62) poudarja, da v šolah naraščajo potrebe po
razvojno-preventivnem delu na področjih, kot so preprečevanje nasilja med vrstniki in rizičnih
odvisnosti (droge, igre na srečo, hrana), razvijanje dejavnosti za zgodnje odkrivanje in
preprečevanje najrazličnejših zlorab otrok in mladostnikov s strani odraslih ipd.
Razrednikovo preventivno delo vključuje tako delo z učenci kot s starši. Razrednik skrbi
predvsem za to, da starše informira in ozavešča o raznih temah (nasilje, samomorilnost, oblike
zasvojenosti ipd.), in sicer prek roditeljskih sestankov, delavnic, predavanja ipd. Pomembno je
tudi, da razrednik v okviru preventivnih dejavnosti v delo vključuje in medsebojno sodeluje z
zunanjimi institucijami, posamezniki in lokalno skupnostjo (Programske smernice za delo OS
2005, str. 10–11).

3.2.4 Področje poklicne vzgoje (karierna orientacija)
V Programskih smernicah za delo OS (prav tam, str. 11) je uporabljen pojem poklicna vzgoja.
Kot je bilo navedeno, naj bi bil cilj poklicne vzgoje, da učenec spozna sebe, svoje sposobnosti,
potrebe, interese, vrednote in želje, da razvije veščine za raziskovanje možnosti usposabljanja,
izobraževanja in zaposlitve, prek katerih se nauči sprejemati ustrezne odločitve, ki temeljijo
na dobrem poznavanju sebe in okolja (prav tam).
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Razrednik pri učencih spodbuja poklicno dozorevanje tako, da poklicno vzgojo vključuje v pouk
in različne dejavnosti v šoli ali zunaj nje. Razrednik prek raznih delavnic, ekskurzij, obiskov
podjetij in posameznikov pomaga učencem odkriti njihove interese ter spoznati različne
poklicne in izobraževalne možnosti. Razrednik v okviru svojega dela načrtuje individualne
pogovore z učenci o njihovem nadaljnjem izobraževanju in zaposlitvi ter informira učence in
njihove starše o pogojih in postopkih vpisa, izobraževanju in zaposlitvi ipd. (prav tam).
Področna razvojna skupina Zavoda RS za šolstvo za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih
je skupaj s strokovnjakom iz Centra RS za poklicno izobraževanje pripravila predlog za
posodobitev Programskih smernic SS 2008 na tem področju. Razlog za posodobitev je
predvsem ta, da se v strateških, zakonskih in operativnih dokumentih, ki usmerjajo in urejajo
področje vzgojne in izobraževanja v Sloveniji (npr. Bela knjiga 2011, ZOFVI, Programske
smernice za delo svetovalne službe), za vsebinsko enake ali zelo podobne dejavnosti s
področja karierne orientacije uporabljajo različni pojmi (Bezić 2016, str. 26). S tem skušajo
poenotiti sodobno razumevanje karierne orientacije v praksi in zagotoviti kakovostnejše
izvajanje teh dejavnosti (prav tam). Avtorica poudarja tudi povezanost in prepletenost
karierne orientacije s telesnim, osebnim in socialnim razvojem učencev, ki je pomemben za
opolnomočene učencev za samostojno in avtonomno načrtovanje in vodenje izobraževalne in
poklicne poti oziroma za karierno orientacijo (prav tam, str. 29).

3.2.5 Področje spodbujanja učne učinkovitosti posameznikov in oddelka
Učitelj razrednik skupaj z drugimi strokovni delavci na šoli načrtuje in spodbuja učno
učinkovitost učencev. Vsebine, kot so učenje učenja, razvijanje učnih strategij ipd., učitelj
vključuje v pouk in razne dejavnosti, ki jih izvaja znotraj oddelka. Njegovo delo je usmerjeno
tudi v delo z učenci s posebnimi potrebami, učnimi težavami in specifičnimi učnimi težavami.
Pri delu s temi učenci je še posebej pomembno medsebojno sodelovanje razrednika,
svetovalne službe, drugih učiteljev in učencev. Pomembni pa so tudi individualno ali skupinsko
delo in sodelovanje s starši teh učencev ter po potrebi povezovanje z zunanjimi institucijami
(Programske smernice za delo OS 2005, str. 11–12).

3.2.6 Področje obravnavanja aktualnih problemov učencev
Razrednikovo delo predvideva tudi delo s skupino učencev ali celotnim oddelkom pri
reševanju aktualne problematike in težav v oddelčni skupnosti. Razrednik skuša prek raznih
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dejavnosti in aktivnosti ustvarjati pogoje za uspešno reševanje problemov znotraj oddelka in
pri učencih razvijati socialne veščine. Za uspešnejše reševanje problemov in težav je potrebno
medsebojno sodelovanje razrednika, šolske svetovalne službe, drugih učiteljev, sošolcev,
učenca in staršev ter po potrebi zunanjih institucij, saj kompleksnejši problemi zahtevajo
timsko obravnavo, v kateri vsi medsebojno sodelujejo in si skupaj prizadevajo problem rešiti
učinkovito (prav tam, str. 12).

3.2.7 Področje sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v šoli
To področje je predvsem pomembno za participacijo učencev, saj v okviru oddelčne skupnosti
dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih
prireditev in interesnih dejavnosti. V okviru oddelčne skupnosti se na pobudo učencev
organizirajo različne akcije in prireditve (prav tam, str. 12).
Razrednik mora učencem omogočati priložnost, da bodo govorili o življenju v oddelku, da bodo
lahko ravnali po svoji vesti in da bodo za svoje odločitve odgovorni (Kroflič 2007, str. 137).
Treba je ustvarjati pogoje oziroma pedagoške situacije, kjer bodo odnosi med učenci in učitelji
temeljili na morali in etiki, na normah in na skupnih dogovorih – le s takim načinom dela se
bodo med njimi regulirali odnosi, za katerimi bodo stali oboji, tudi starši (prav tam).
Pomembno je, da učitelj spodbuja učence, da prispevajo svoj delež v skupnost učencev.
Spodbujati jih mora k aktivnemu sodelovanju v okviru oddelčne skupnosti, kar lahko dosežejo
z vključevanjem v opravljanje vsakdanjih nalog, v skupno načrtovanje kurikula in oblikovanje
pravil ter v skupno evalvacijo življenja, dela, odnosov in klime na ravni oddelka in šole, prav
tako mora spodbujati pomoč med učenci (Burden 1995 v Kalin 2003, str. 54–55).

4 SODELOVANJE PEDAGOGA IN RAZREDNIKA
4.1 Opredelitev medsebojnega sodelovanja
M. Novak (2005, str. 25) opredeljuje, da sodelovanje omogoča soočanje različnih stališč in
vpogled v drugačno razmišljanje, ki lahko povzroči destabilizacijo prvotnega razumevanja
nekega pojma ali postopka reševanja problema. Sodelovanje pomeni zaupanja vreden delovni
odnos med dvema ali več enakovrednimi posamezniki, ki sodelujejo pri skupnem razmišljanju,
načrtovanju in ustvarjanju vzgojno-izobraževalnega dela in procesa (Montiel-Overall 2005 v
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Haycock 2007, str. 26). Haycock (2007, str. 26) poudarja, da so pri sodelovanju pomembni
zaupanje, skupna vizija in medsebojna komunikacija.
Mattesich s sodelavci (2001 v Haycock 2007, str. 26) razume sodelovanje kot dobro definirano
razmerje, ki se vzpostavi med dvema ali več osebami za doseganje skupnih ciljev. To razmerje
naj bi vključevalo skupen interes za medsebojno sodelovanje in doseganje skupnih ciljev,
skupno načrtovanje in delitev nalog, priznavanje enakovrednosti drug drugemu ter
medsebojno delitev informacij in virov.
Friend in Cook (1990 v Calvery in Hyun 2013, str. 126) sodelovanje definirata kot interakcijo
med vsaj dvema enakovrednima sogovornikoma, ki prostovoljno sodelujeta in si delita
odgovornost ter stremita k skupnemu cilju. Ta definicija zajema glavne značilnosti
sodelovanja, kot so vzajemni cilji, usklajenost, deljena odgovornost in skupni viri (prav tam),
ki so potrebni za kakovostno sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno službo.
Šolska svetovalna služba si prizadeva vzpostavljati in vzdrževati pogoje za stalno odprte
možnosti sodelovanja z vsemi udeleženci ter za ustvarjalno sodelovanje vseh udeležencev
med seboj v projektih pomoči in tudi pri vzgojno-izobraževalnem delu nasploh (Programske
smernice SS 2008, str. 13). Sodelovanje temelji na ustvarjalno-kritičnem soočanju vsestranskih
pristranskosti in konfliktov ter razvijanju sposobnosti za ravnanje z njimi na način, ki omogoča
nadaljevanje sodelovanja med obema stranema oziroma med vsemi udeleženci. Svetovalni
delavec naj bi si prizadeval, da vedno znova sebi in drugim pomaga preseči možne
pristranskosti in konflikte na odnosni ravni ter da tako ponovno vzpostavi pogoje za
sodelovanje (prav tam, str. 13–14).
Razrednik naj bi se tako kot svetovalni delavec zavzemal za enakopravno sodelovanje z vsemi
udeleženci vzgojno-izobraževalnega dela, saj razrednik tako skupinsko kot individualno
sodeluje z drugimi učitelji, razredniki, učenci, starši in drugimi strokovnimi delavci (Programske
smernice za delo OS 2005, str. 6–7).

4.2 Modeli medsebojnega sodelovanja
Učitelji in šolski svetovalni delavci so tisti, ki učencem v šoli najpogosteje pomagajo in svetujejo
(Pečjak in Košir 2012, str. 49). Pojmovanje šolskega svetovanja se spreminja in ne zajema več
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le posredovanja informacij in nasvetov, temveč poudarja predvsem soočanje z vprašanji dela
in življenja na šoli (prav tam).

4.2.1 Klasični (napotitveni) model sodelovanja
Klasični model sodelovanja je zastavljen tako, da se učitelja zadolži za pouk in učenje učencev,
svetovalnega delavca in starše pa za pomoč na drugih ravneh otrokovega razvoja. Značilnost
takšnega modela sodelovanja med svetovalnim delavcem in učiteljem je, da učitelj učenca, s
katerim ima težave, pošlje k svetovalnemu delavcu, ta pa mu skuša pomagati. Ko se zdi, da je
problem odpravljen, se učenec vrne v razred (k učitelju). Pri tem modelu se učitelj distancira
od problemov in vprašanj učenca ter reševanje teh problemov prepusti šolskemu ali
zunanjemu svetovalnemu delavcu in staršem (Resman 1999a, str. 149). Če to postane
prevladujoča oblika sodelovanja, potem celotno svetovalno delo dobiva značilnosti
individualno-kurativnega svetovanja. Vsekakor pa je takšno delo potrebno, kadar šolski
svetovalni delavec presodi, da so nastale težave take vrste ali take intenzitete, da presegajo
učiteljevo usposobljenost (prav tam).

4.2.2 Konsultantski ali posvetovalni model sodelovanja
Bistvo tega modela je, da je učitelj tisti, ki skrbi za učenca v razredu in za njegov razvoj,
svetovalni delavec pa mu je v pomoč, da bo vse skupaj laže obvladoval. Konsultantski model
vsebuje neposredno delo svetovalca z učencem, pa tudi posredno, s konzultacijami in
vključevanjem vseh učiteljev, staršev in po potrebi tudi vodstva šole. Značilnost tega modela
je, da njuno sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba strokovnjaka, ki vsak s svojega vidika
poznata in spoznavata učenca, spoštujeta znanje in izkušnje drug drugega, skupaj ugotavljata
in analizirata, zbirata podatke, si izmenjujeta zamisli o delu in rešitve dilem ter si zaradi
takšnega sodelovanja delita tudi odgovornost (prav tam str. 152–153).
Posvetovanje je ključna komponenta šolskega svetovanja (Pečjak in Košir 2012, str. 70). V
sodobnem pojmovanju šolskega svetovalnega dela so v ospredju aktivnosti posvetovanja.
Posvetovanje ima tri udeležence: svetovalca, posvetovanca in svetovanca, pri čemer
svetovalec in posvetovanec delata skupaj, da bi pomagala svetovancu. Svetovalec pomaga
posvetovancu (učitelju, staršu) pri neposrednem delu s svetovancem (učencem) na način, da
odkriva in spodbuja strokovne pristope posvetovanca. Posvetovanci tako neposredno delajo s
svetovancem in imajo nanj neposreden vpliv, svetovalec pa prek posvetovanca posredno
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sodeluje in vpliva na svetovanca (prav tam). Kot najpogostejši obliki posvetovanja se pojavljata
posvetovanje med svetovalcem in učiteljem ter posvetovanje med svetovalcem in
staršem/starši (prav tam, str. 71).
Baker (2000 v Pečjak in Košir 2012, str. 72–73) je oblikoval posvetovalni model, v okviru
katerega piše o petih posvetovalnih načinih, ki jih uporabimo tudi ob razpravi o sodelovanju
med pedagogom in razrednikom. Ti načini so:


predpisani/določeni način – svetovalec je tisti, ki predvidi način intervencije ali
strategijo pomoči pri določenem problemu. Pri tem svetovalec razišče in diagnosticira
okoliščine, potrebne strategije in udeležence, ki bodo v programu sodelovali.
Svetovalec predhodno opazuje vedenje učencev v razredu, ga analizira in nato naredi
program, ki ga bo posvetovanec (učitelj) apliciral v razredu. Za ta način je značilno
posredno sodelovanje s svetovancem;



preskrbljeni/zagotovljeni način – svetovalec neposredno sodeluje s svetovancem, ker
posvetovanec (učitelj) nima časa, interesa ali kompetenc za ustrezno reševanje
problema. Program v razredu izvede svetovalec ob prisotnosti učitelja in tako
svetovalec učitelju predstavlja model, po katerem nato sam nadaljuje z izvajanjem
programa;



začetni način – svetovalec stopi v stik s posvetovancem, ki je zaznal določen problem
in bi želel delovati preventivno. Odvisno od narave problema je tu naloga svetovalca
neposredna ali posredna. Svetovalec je tisti, ki učitelja povabi na pogovor ter mu
ponudi pomoč pri reševanju problematike in težav;



sodelovalni način – značilno zanj je, da se svetovalec odzove na zahtevo posvetovanca
(učitelja), da skupaj poskušata razjasniti in razumeti problem, narediti načrt za rešitev
problema in ga uporabiti v razredu. Sodelovanje svetovalca je običajno posredno;



posredovalni način – svetovalec se odzove na potrebo po sodelovanju z dvema ali več
posvetovanci (učitelji), da se doseže skupno soglasje glede enotnega ravnanja v
določeni problemski situaciji. Svatovalčeva naloga je, da spodbuja reševanje
problemske situacije, pri čemer osvetli razlage ene in druge strani, različnost ter
skupno razumevanje stališč.
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4.3 Razlogi za medsebojno sodelovanje
Šolski svetovalni delavec je strokovni sodelavec, ki skupaj z drugimi strokovnimi delavci v šoli
(so)oblikuje vsakdanje življenje in delo v šoli. V sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci je
vključen že na samem začetku prek načrtovanja, vzpostavljanja in vzdrževanja ustreznih
pogojev za varno in spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje, ki omogoča učenčevo optimalno
napredovanje (Programske smernice SS 2008, str. 9). Sink (2008 v Calvery in Hyun 2013, str.
127) poudarja, da bi morali šolski svetovalni delavci več sodelovati z razredniki, predvsem na
začetku šolskega leta in pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela znotraj oddelka.
Učitelji šolskega svetovalnega delavca vidijo predvsem v vlogi svetovalca, ki s svojim znanjem
in veščinami pomaga učiteljem izboljševati vzgojno-izobraževalno delo (Calvery in Hyun 2013,
str. 128). Učitelji so namreč prvi uresničevalci svetovalnega dela, zato je pomembno, da šolski
svetovalni delavec pozna njihova stališča, pričakovanja in izkušnje (Kobolt 2015, str. 41). Kot
piše Zorko (2005, str. 87), šolski svetovalni delavci razpolagajo s specifičnim in širokim
naborom znanj s področij pedagogike, psihologije, statistike, socialnih odnosov ipd., s katerimi
lahko razredniku pomagajo bolje razumeti oddelek in posamezne učence. Sodelovanje z
učitelji šolskemu svetovalnemu delavcu omogoča doseganje večje populacije učencev, kot je
to mogoče s skupinskim in individualnim delom (Cholewa idr. 2016, str. 78). Šolski svetovalni
delavec pa učitelju prek stalnega sodelovanja in posvetovanja pomaga razviti različne
strategije za boljše reševanje problemov in vedenjskih težav, prav tako mu pomaga razvijati
komunikacijske veščine in spoznavati učenčeve razvojne potrebe, vse to pa lahko učitelju
pomaga pri vodenju oddelka in vzpostavljanju odnosa z učenci (prav tam).
B. Hederih (2001, str. 84) piše, da razredniki najbolj konstruktivno rešujejo probleme, kadar
sodelujejo s šolskim svetovalnim delavcem. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 50) navajata, da bo
reševanje problemov najučinkovitejše, če bosta tako šolski svetovalni delavec kot učitelj imela
dobro razvite medosebne spretnosti in če si bosta oba prizadevala vzdrževati odnos
vzajemnega spoštovanja in strokovnosti.
Bečaj (1999b, str. 343–345) poudarja, da šolski svetovalni delavec učitelju razredniku pomaga
razviti razne tehnike spoznavanja učencev, učne oblike in metode, ustrezne načine in pristope
za sodelovanje s starši, tehnike obvladovanja socialnih odnosov, spretnosti usmerjanja in
svetovalnega dela z učenci. Šolski svetovalni delavec razredniku pomaga z raznimi
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informacijami, ugotovitvami, spoznanji in tehnikami bolje razumeti otroka s tistih vidikov, ki
so razredniku tuji in za katere ni usposobljen (Resman 1999a, str. 148). Avtorji (Joy idr. 2011,
str. 399) tuje raziskave, ki so proučevali učiteljevo razumevanje vloge in nalog šolske
svetovalne službe, izpostavljajo, da učitelji menijo, da so glavne naloge šolske svetovalne
službe skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev, skrb za večjo učno uspešnost in
karierno svetovanje učencem.
Tako kot je šolski svetovalni delavec nepogrešljiv za razrednika, je razrednik nepogrešljiv za
šolskega svetovalnega delavca. Razrednik je tisti, ki je del oddelka kot temeljne socialne in
vzgojno-izobraževalne skupnosti in institucije ter je zadolžen za njegovo delo in delo vsakega
posameznega učenca. Razrednik je nepogrešljiv sodelavec šolske svetovalne službe, ker je vsak
dan v neposrednem stiku z učenci, jih vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njihove
posebnosti, karakterne značilnosti in socialne sposobnosti. Brez razrednika se šolski svetovalni
delavec težko oziroma se ne more vključevati v delo z učenci (prav tam). Sodelovanje
razrednika in šolskega delavca je potemtakem nujno, če želimo, da bo delo z oddelkom in
posameznimi učenci učinkovito, saj razrednik zelo dobro pozna značilnosti oddelka in
posamezne učence, kar za šolskega svetovalnega delavca predstavlja bogat vir informacij o
učencih (prav tam). Bečaj (1999b, str. 343) v okviru empirične raziskave ugotavlja, da je odnos
med učitelji in svetovalnimi delavci dober. Več kot 90 % učiteljev in profesorjev je izpostavilo,
da s svetovalnimi delavci na splošno dobro sodelujejo. Dve tretjini osnovnošolskih učiteljev je
s pomočjo, ki jo dobijo od svetovalnih delavcev, zadovoljnih, le nekaj teh učiteljev (7 %) je
trdilo, da se na šolsko svetovalno službo sploh ne obračajo, ker mislijo, da jim pri delu ne more
pomagati (prav tam).
J. Kalin (2004, str. 30) ugotavlja, da učitelji razredniki potrebujejo sogovornika, tu pa ima
pomembno vlogo prav šolski svetovalni delavec. Avtorica (prav tam, str. 31) predlaga nekaj
osnovnih izhodišč za delo ter sodelovanje med šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem
razrednikom:


ustrezno informiranje učiteljev o naravi dela in realnih možnostih svetovalnih
rezultatov;



preseganje miselnosti, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti učiteljev;



zavedanja, da učitelji potrebujejo ustrezno usposabljanje za delo z oddelkom;
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iskanje učinkovitih načinov in oblik dela med šolskimi svetovalnimi delavci in učitelji
razredniki;



skrb šolske svetovalne službe za potrebe učiteljev (možnosti, čas, organizacijska
struktura);



oblikovanje ustrezne sodelovalne klime;



podpora učiteljem pri raziskovalnem delu, akcijskem raziskovanju ter razvojnih
nalogah in projektih;



usposabljanje učiteljev za svetovanje (prav tam).

4.4 Dejavniki medsebojnega sodelovanja
Na področju šolskega svetovalnega dela je fleksibilen pristop še posebej potreben, saj je
razpon težav, zaradi katerih se pojavlja potreba po sodelovanju, zelo širok (Pečjak in Košir
2012, str. 47). M. Hough (2002 v Pečjak in Košir 2012, str. 47) poudarja, da na pristop in izbor
metod, uporabljenih v svetovalnem procesu, vplivajo naslednji dejavniki: svetovančeve
težave, njegove preference, čas, ki je na razpolago, svetovalčeva teoretična usmerjenost,
njegove izkušnje in sposobnost uporabljati določene tehnike ter odnos, ki sta ga vzpostavila
svetovalec in svetovanec.
Mattesich s sodelavci (2001 v Haycock 2007, str. 26–27) navaja dejavnike, ki naj bi vplivali na
sodelovanje. Avtor združi dejavnike v šest kategorij, ki so vezane na okolje, lastnosti
sodelujočih, proces in strukturo, komunikacijo, namen in vire (prav tam). Med dejavnike, ki so
vezani na okolje, prišteva učinkovitost preteklega sodelovanja in dobro sodelovalno klimo
znotraj ustanove. Dejavniki, ki so vezani na lastnosti sodelujočih, vključujejo posameznikovo
sposobnost sklepanja kompromisov, spoštovanja, razumevanja in zaupanja do drugih, ter na
njihov interes za sodelovanje. Med dejavnike, ki so vezani na proces in strukturo sodelovanja,
avtor uvršča skupno načrtovanje pravil in smernic sodelovanja, prilagodljivost posameznikov
za sodelovanje, upoštevanje postopnosti sodelovanja in načine vzdrževanja sodelovanja. Med
komunikacijske dejavnike pa avtor prišteva pogostost in odprtost ter oblike komunikacije
(formalna ali neformalna) (prav tam). Duslak in Geier (2016, str. 124), ugotavljata, da ima
pogostost komuniciranja močan vpliv na medsebojno sodelovanje – pogostejša kot je
komunikacija med dvema posameznikoma, boljše je sodelovanje. Med dejavnike, vezane na
namen, uvršča jasnost in dosegljivost ciljev ter skupno vizijo (Mattesich idr. 2001 v Haycock
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2007, str. 26–27). Dejavniki, ki so vezani na vire, zajemajo čas, sredstva in usposobljenost
posameznikov za sodelovanje (prav tam).
Dejavnike, kot so pogostost srečanj, vnaprej dogovorjen in organiziran čas srečanj ter redni
sestanki, je v šolskem okolju možno vzpostaviti in ohranjati. Ti dejavniki spodbujajo in
predstavljajo možnosti za več medsebojnega sodelovanja, kar lahko vpliva na kakovostnejše
vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli (Duslak in Geier 2016, str. 116). J. Erčulj (2001, str.
88–90) poudarja, da je ravnateljeva vloga zagotoviti strokovnim delavcem pogoje, ki
sodelovanje in učenje na osnovni šoli omogočajo in spodbujajo. Ravnatelj naj bi sodelavcem
omogočal sodelovanje pri različnih oblikah izobraževanja in usposabljanja ter izmenjavo
izkušenj in prenašanje znanja med sodelavci (prav tam). L. Stoll (2002 v Erčulj 2014, str. 84)
izpostavlja, da ima ravnatelj močan vpliv na oblikovanje notranjih zmožnosti organizacije.
Avtorica (prav tam) trdi, da ravnatelj vpliva na učitelje, njihovo znanje, motivacijo za učenje in
prepričanja.

4.5 Področja medsebojnega sodelovanja
Potrebe, ki jih učitelji razredniki izražajo v odnosu do šolskih svetovalnih delavcev, so različne
in zadevajo številna področja (Kalin 2004, str. 28). Programske smernice SS (2008, str. 18)
predvidevajo sodelovanje šolske svetovalne službe in učiteljev razrednikov na področju učenja
in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, na področju telesnega, osebnega in
socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk.
Vsako področje zahteva delo šolskega svetovalnega delavca z učitelji razredniki skupinsko ali
individualno, s posebnim poudarkom na posvetovalnem delu (prav tam). Vogrinc in Krek
(2012, str. 36) v okviru svoje raziskave pišeta, da so najpomembnejše naloge svetovalne službe
v osnovni šoli skrb za zanemarjene ali zlorabljene otroke, poklicna vzgoja in izvajanje različnih
preventivnih oblik dela. Med pomembne naloge so svetovalni delavci prištevali tudi
oblikovanje programov pomoči učencem, razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik
učenja in učnih navad ter oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli. Nekoliko manj
pomembne, vendar še vedno pomembne, so se svetovalnim delavcem zdele naloge
svetovanja in usmerjanja otrok v različne zahtevnostne stopnje, koordinacije različnih
razvojnih in inovativnih projektov ter evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam).
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Avtorja (prav tam, str. 42) v okviru empirične raziskave, v katero je bilo vključenih 248
svetovalnih delavcev, zaposlenih v vrtcu (130 anketirancev), osnovni šoli (87 anketirancev) in
srednji šoli (31 anketirancev), ugotavljata, da se osnovnošolski svetovalni delavci z učitelji
največkrat posvetujejo glede dela z učenci, ki imajo vzgojno-disciplinske težave, dela z učenci,
ki imajo odločbo o usmeritvi, in dela z učenci z učnimi težavami, ter glede vzgojnoizobraževalnih ravnanj. Raziskava je prav tako pokazala, da se osnovnošolski učitelji najredkeje
posvetujejo glede dela s starši (prav tam, 43). Svetovalni delavci, zaposleni na osnovni šoli, se
z učitelji večkrat posvetujejo glede vzgojno-izobraževalnih ravnanj in glede dela z oddelčno
skupnostjo (npr. program razrednih ur, reševanje konfliktov ipd.) (prav tam, str. 44).
J. Kalin (2004, str. 28) ugotavlja, da učitelji pogosto omenjajo potrebo po sodelovanju na
področju učnih in vzgojnih težav ter na področju poučevanja svojega predmeta in opravljanja
nalog razrednika. Šolski svetovalni delavci pogosto navajajo tudi druga področja sodelovanja,
ki niso tako pogost predmet sodelovanja, a se učitelji obračajo nanje tudi s tovrstnimi
vprašanji. Ta področja so na primer:


koordinacija dela z učenci s posebnimi potrebi, izdelava individualiziranega programa,
spremljanje in evalvacija vključevanja učencev s posebnimi potrebami;



razvoj osebnosti: težave v odraščanju, medosebni odnosi, problemi zasvojenosti ipd.;



smernice za pogovor s starši in učenci, individualno ali skupinsko delo s starši;



svetovanje pri izboru učnih metod in oblik ter pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega
procesa;



svetovanje pri pripravi ur oddelčne skupnosti;



svetovanje pri poklicni orientaciji učencev;



koordinacija pri sodelovanju z zunanjimi institucijami;



spremljanje učencev;



interno izobraževanje, informiranje in usmerjanje učiteljev (prav tam).

T. Ažman (2012, str. 152) navaja, da šolski svetovalni delavec in razrednik pogosto sodelujeta
pri vodenju oddelka in posameznih učencev ter pri vključevanju staršev in drugih v delo
oddelka. Razrednik in šolski svetovalni delavec tako sodelujeta:


v okviru razvojno-analitičnega dela analizirata uspešnost in napredovanje učencev ter
vzroke za njihov morebitni neuspeh, ugotavljata potrebe učencev po svetovalni
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pomoči, raziskujeta vzdušje v oddelku in načrtujeta ukrepe, sodelujeta pri skupnih
projektih ter skupaj pripravita in izpeljeta ure oddelčne skupnosti;


pri izvajanju svetovanja posameznim učencem sodelujeta pri vpisu, izpisu oziroma
prepisu učenca, ponavljanju razreda in reševanju finančnih stisk učenca. Sodelujeta
tudi pri vodenju postopka oblikovanja programov za nadarjene učence in
individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami ali za učence s kakšnim
drugim posebnim statusom. V primeru učnih, osebnih, razvojnih ali situacijskih težav
učencev je razrednik po navadi tisti, ki opazi težavo in nanjo opozori šolskega
svetovalnega delavca oziroma ga na predlog učenca, staršev ali drugih učiteljev povabi
k obravnavanju problema. Sodelujeta tudi pri vzgojnih in disciplinskih težavah ter pri
izrekanju vzgojnih ukrepov. Šolski svetovalni delavec se vključuje pri usposabljanju
učencev za učenje, pridobivanje socialnih veščin, zdravo življenje in načrtovanje
kariere. Poleg tega se lahko na predlog razrednika vključi v oblikovanje spodbudnega
učnega okolja in v razreševanje oddelčnih težav. Sodelovanje je potrebno tudi pri
izboljšanju dela pri pouku;



pri izvajanju svetovanja s starši se šolski svetovalni delavec lahko udeleži razrednikovih
govorilnih ur, pomaga pri izpeljavi roditeljskega sestanka, organizira šolo za starše in
pripravi predavanja za starše na različne teme: otrokov razvoj, učenje, odnosi z vrstniki,
postavljanje meja itn.;



v okviru svetovanja učiteljem šolski svetovalni delavec skrbi za stalno strokovno
izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev. Šolska svetovalna služba predlaga vsebine
izobraževanja ter po potrebi tudi organizira in izvaja izobraževanje ter učitelje pisno
informira. Ravnatelj in šolski svetovalni delavec učiteljem nudita pomoč in podporo pri
njihovem strokovnem usposabljanju, napredovanju in rasti (Resman 1994 v Ažman
2008, str. 102). Po potrebi šolski svetovalni delavec sodeluje tudi na srečanju aktivov
in v raznih timih, kjer poskuša usklajevati njihovo delo;



v okviru sodelovanja z vodstvom šole razrednika in šolskega svetovalnega delavca
povezujejo spremljanje in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela na področju učenja
in poučevanja, zagotavljanje integracije učencev s posebnimi potrebami, pripravljanje
razvojnega in vzgojnega načrta šole, oblikovanje ustrezne kulture ipd. (prav tam).
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Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 9) na podlagi kvalitativne analize poročil študijske
prakse iz osnovnih in srednjih šol ter vrtcev študentov pedagogike na Filozofski fakulteti v
Ljubljani izpostavljata področja, kjer učitelji razredniki pričakujejo sodelovanje šolske
svetovalne službe. Medsebojnega sodelovanja si želijo pri reševanju vzgojno-disciplinske in
učne problematike, v okviru dela z oddelkom in pri razvijanju dobrih medosebnih odnosov v
oddelku in na celotni šoli, pri sodelovanju s starši, pri reševanju širših šolskih vprašanj, pri delu
z učenci s posebnimi potrebami ter pri delu s posameznimi skupinami učencev. To predstavlja
podporo učiteljem (prav tam).
Naloga šolskega svetovalnega delavca je, da prek posvetovanja sodeluje z učitelji ter tako
pomaga učencem na šoli (Holmgren 2002 v Gregorčič Mrvar in Resman 2016, str. 10) in drugim
udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa. Na vseh področjih medsebojnega sodelovanja
učitelji razredniki potrebujejo svetovanje in podporo šolskega svetovalnega delavca, saj imajo
več znanja kot učitelj razrednik, zato je sodelovanje smiselno in dragoceno ter ponuja bogat
vir informacij za učitelja (Kalin 2004, str. 30). Van Velsor (2009 v Calvery in Hyun 2013, str. 127)
v svoji raziskavi ugotavlja, da je sodelovanje med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem
eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na učenčeve učne dosežke. Učenci
namreč veliko časa preživijo znotraj oddelka, zato je ključnega pomena, da svetovalni delavec
in razrednik sodelujeta ter da sta pri načrtovanju dela z oddelkom usmerjena tako na dobre
učne rezultate učencev kot na razvijanje socialnih veščin v oddelku (prav tam, str. 127–128).

4.6 Prednosti medsebojnega sodelovanja
J. Kalin (2004, str. 32) piše, da je temeljni namen sodelovanja med šolskim svetovalnim
delavcem in učiteljem razrednikom, doseganje večje vzgojno-izobraževalne kakovosti šole,
izobraževanja in boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov. To pa pomeni tudi večje
zadovoljstvo, ustreznejšo socialno klimo znotraj šole in kakovostnejše medosebne odnose
(prav tam).
Učitelj razrednik in šolski svetovalni delavec v proces medsebojnega sodelovanja vstopata vsak
s svojim posebnim znanjem in vedenjem. Pri medsebojnem sodelovanju z učitelji je poseben
poudarek na posvetovalnem delu, katerega namen so predvsem preventiva ali intervencija,
skupno načrtovanje ter izvajanje in evalvacija dela v šoli (Programske smernice SS 2008, str.
18). Funkcija posvetovalnega dela je, da se šolski svetovalni delavec z razredniki stalno
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posvetuje in jim tako pomaga pri razmišljanju, reševanju problemov ter iskanju odgovorov na
vprašanja pri delu s posamezniki ali skupinami učencev. Šolski svetovalni delavec učiteljem
razrednikom pomaga pri usvajanju znanja, posameznih veščin in sposobnosti, spoznavanju
učencev, objektivnem ocenjevanju dela posameznikov, vzgojnih skupin ali oddelčne skupnosti,
vodenju učnega procesa, sodelovanju s starši in drugimi. V pomoč jim je pri dvigovanju
samozavesti, samozaupanja in optimističnega pogleda na vzgojno-izobraževalno delo
(Resman 1999b, str. 71).
Šolski svetovalni delavec prek posvetovanja sodeluje z učiteljem, da bo ta uspešnejši in
učinkovitejši pri delu z drugimi, največkrat z učenci. Sodelovanje v smislu posvetovanja obema
pomaga razmišljati o problemih, pomaga jima razvijati določene spretnosti in pridobivati
dodatno znanje ter jima pomaga pri razvijanju zaupanja vase ipd. (Pečjak in Košir 2011, str.
71).
Ena izmed prednosti sodelovanja med šolsko svetovalno službo in učitelji razredniki je tudi
prispevek k profesionalnemu razvoju obeh, osebni in poklicni rasti, skupnemu delu ter
razvijanju sodelovalnih veščin. Spodbujanje, podpiranje in uresničevanje ustreznega
medsebojnega sodelovanja ustvarja spodbudno ozračje za vsakršno sodelovanje ter ustvarja
skupnost učiteljev in strokovnih delavcev, kar posameznikom omogoča, da rastejo in
napredujejo zaradi sodelovanja z drugimi ter delitve lastnih izkušenj in znanj z namenom
doseganja odličnosti (prav tam).
Kakovostno in stalno medsebojno sodelovanje med šolskim svetovalnim delavcem in
razrednikom ima pozitiven vpliv in prednosti tudi za učence. Učitelj razrednik in šolski
svetovalni delavec lahko poskrbita za vzpostavljanje pogojev, ki bodo pripomogli, da bodo
učenci dosegali dobre učne rezultate ter usvajali potrebne vrednote in socialne spretnosti, ki
jih bodo potrebovali v neki socialni skupnosti (Resman 2007, str. 122–127). Oddelek kot
skupnost učencu omogoča avtonomijo pri oblikovanju svojega ravnanja in življenja nasploh,
podporo, priznanje, spodbudo in zaščito, v skupnosti se učenec uči o sebi, drugi mu pomagajo
izoblikovati samopodobo, spreminja samega sebe in se izkazuje – skupnost je okolje, v
katerem je učencu mogoče pomagati, da spremeni neustrezne oblike vedenja, razvije
samokorektivne mehanizme in sprejemljivejše socialne navade (prva tam, str. 129–130).
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4.7 Možne ovire medsebojnega sodelovanja
Pri medsebojnem sodelovanju šolskega svetovalnega delavca in učiteljev razrednikov se lahko
pojavljajo tudi problemi, ki ovirajo kakovostno medsebojno sodelovanje. J. Kalin (2004, str. 31)
opozarja na probleme, ki so pogosto povezani s prenašanjem odgovornosti na drugega,
nejasnostjo pri delitvi vlog in nejasnostjo v medsebojnih pričakovanjih (prav tam). Avtorica
poudarja, da sta zelo pogosta problema tudi občutek ogroženosti, ko nekdo posega v
posameznikovo strokovno področje, in prevelika pričakovanja, ki jih imajo učitelji do
svetovalne službe (prav tam).
Na problem prevelikih pričakovanj opozarja tudi Resman (1999a, str. 153). Medsebojno
sodelovanje šolskega svetovalnega delavca in učiteljev je odvisno od njunih pričakovanj – če
se bodo ta ujemala in usklajevala, bo njuno sodelovanje učinkovito (prav tam). Zato je
pomembno, da šolski svetovalni delavec učiteljem in vsem udeležencem predstavi svoj
program dela, modele in načine reševanja problemov tako, da bodo vsi vedeli, kakšna je
njihova vloga, kaj šolski svetovalni delavec pričakuje od njih in kaj učitelji pričakujejo od njega
(prav tam, str. 154).
B. Hederih (2001, str. 92–93) opozarja na problem pričakovanj učitelja, da jih bo šolski
svetovalni delavec razbremenjeval v nalogah, ki so učiteljeva oziroma razrednikova domena,
in da bo šolski svetovalni delavec razredniku sredstvo za dosego njegovih ciljev. Šolski
svetovalni delavec lahko pomaga in sodeluje z razrednikom pri pridobivanju sposobnosti in
spretnosti, ki so mu potrebne za kakovostno vodenje oddelčne skupnosti. Pomembno je, da
šolski svetovalni delavec v kolektivu ohranja čim bolj nevtralno mesto ter da strokovno
argumentira in zagovarja svoje odločitve in ravnanja (prav tam).
Pogost problem oziroma ovira, s katero se šolski svetovalni delavec srečuje v procesu
posvetovanja, je tudi nepripravljenost učiteljev za tak način dela (Pečjak in Košir 2012, str. 78).
Učitelji razredniki neradi in težko prevzamejo aktivnejšo vlogo in večjo stopnjo odgovornosti
v procesu reševanja problema. Raje uporabljajo tradicionalni način dela, ki temelji na tem, da
problematičnega učenca napotijo k šolskemu svetovalnemu delavcu, ki nato dela z učencem.
Ker sta posvetovanje in sodelovanje z učitelji razredniki potrebna za učinkovitejše reševanje
večine šolskih problemov, je smiselno, da šolski svetovalec učitelja spodbuja k temu načinu
dela (prav tam).
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Eden izmed razlogov, zakaj učitelji ne stopijo v stik s šolsko svetovalno službi, je tudi, da je
iskanje pomoči šolskega svetovalnega delavca izraz nemoči (Resman 1999a, str. 154). Občutek
nemoči učitelja izvira iz suverenosti in avtonomnosti njegovega dela z učenci. Če ima težave in
ne obvladuje situacije v oddelku, se boji kritik svojih kolegov in drugih, da je sam kriv za nastalo
situacijo oziroma da je to njegov izraz neznanja in nesposobnosti za delo v oddelku (prav tam).
A. Polak (2007, str. 15) poudarja, da je največja ovira za vzpostavljanje in vzdrževanje
sodelovanja pomanjkanje časa za medsebojno sodelovanje. Čas je najpomembnejši dejavnik
za oblikovanja sodelovalne klime, vendar še ne zadosten pogoj za razvijanje in vzdrževanje
sodelovalne kulture (prav tam). Preobremenjenost šolske svetovalne službe in razrednikov
prav tako predstavlja oviro, ki onemogoča medsebojno sodelovanje. Preobremenjenost
šolskih svetovalnih delavcev je posledica konceptualnih in sistemskih rešitev, ki jih prinašajo
spremembe zakonodaje o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, uvajanje vzgojnih načrtov
ipd. Kot smo že omenili, so te šolske svetovalne delavce, kot poročajo evalvacije o delovanju
šolske svetovalne službe (Bezić 2008) in praktiki (Resman in Gregorčič Mrvar 2013), dodatno
strokovno obremenile tako s strokovnimi vzgojno-izobraževalnimi kot s koordinacijskimi in
administrativnimi nalogami.
Pogosta težava medsebojnega sodelovanja je tudi usposobljenost tako učiteljev razrednikov
kot šolskega svetovalnega delavca (Resman 1999a, str. 154). Sodelovanje je v veliki meri
odvisno od strokovne usposobljenosti učiteljev za delo z oddelkom in posameznimi učenci. Za
delo z oddelkom in posameznimi učenci bi bilo treba učitelje razrednike še dodatno
usposabljati, pri čemer ima pomembno vlogo prav šolski svetovalni delavec. Uresničevanje
pričakovanj in uspešnost medsebojnega sodelovanja med šolskim svetovalnim delavcem in
učiteljem razrednikom pa je odvisno tudi od strokovne usposobljenosti šolskega svetovalnega
delavca (prav tam).
Neustrezna komunikacija med svetovalnim delavcem in učiteljem je prav tako lahko eden
izmed vzrokov za neuspešno medsebojno sodelovanje. Ovire, ki preprečujejo uspešno
komunikacijo med šolsko svetovalno službo in učiteljem, so dominantnost v pogovoru,
pasivnost, distanciranost, uporaba pritiska, pokroviteljsko vedenje in jezik nesprejemanja
(Kristančič 1995, str. 45–52).
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Za učinkovito medsebojno sodelovanje med šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem je
pomembno omogočiti sodelovanje in participacijo vsakega posameznika, spodbujati
iniciativnost, ustvarjalnost in aktivnost ter se zavedati nujnosti interakcij in premagovanja
togosti ter prevzemanja odgovornosti (Kalin 2004, str. 32).
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III

EMPIRIČNI DEL

5 RAZISKOVALNI PROBLEM
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Pedagog lahko svoje temeljne naloge opravlja prek stalnega zagotavljanja možnosti
sodelovanja z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji, vodstvo in starši) (Programske smernice
SS 2008, str. 9). V okviru raziskave nas bo zanimalo predvsem sodelovanje šolskega pedagoga
z učitelji pri opravljanju vloge razrednika. Sodelovanje z učitelji razredniki je še posebej
pomembno, saj je oddelčna skupnost socialni prostor, v katerem dosegamo vzgojnoizobraževalni cilj šole: optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno-ekonomski status,
veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo (prav tam). Pedagog
mora znati poiskati ustrezen način sodelovanja z učitelji – zagotoviti jim je treba občutek
varnosti in zaupanja, da so tako pripravljeni reflektirati in izboljševati svoje ravnanje ter skupaj
iskati učinkovitejše načine dela (Kalin 2004, str. 31). Raziskave, narejene na tem področju, niso
usmerjene v razumevanju globljega pomena sodelovanja med šolskim svetovalnim delavcem
in razrednikom, ki ga ima to za vzgojno-izobraževalno delo in proces. Raziskav, ki bi proučevale
sodelovanje med pedagogom in razrednikom, v našem prostoru ni, zato smo se odločili, da to
področje sodelovanja natančneje raziščemo.
Iz različnih dokumentov in priporočil je razvidno, da so naloge razrednika zelo široko
opredeljene, kar prinaša učiteljem vedno nove izzive, vprašanja in naloge (Kalin 2001, str. 8–
9). Prav zato razredniki potrebujejo sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavci, saj se
učiteljem pomagajo spopasti z vedno novimi zahtevami, ki jih prinaša ta vloga (prav tam).
Potrebe, ki jih izražajo učitelji, so zelo različne in zadevajo številna področja, na katerih šolski
svetovalni delavec učitelju razredniku lahko nudi svetovanje, posvetovanje in podporo
(Programske smernice SS 2008, str. 28–30). Možna področja in načini sodelovanja so
predvideni v programskih smernicah za delo tako šolskega svetovalnega delavca kot učitelja
razrednika (Programske smernice SS 2008; Programske smernice za delo OS 2005). Navedene
smernice so usmerjena v podobna področja medsebojnega sodelovanja, zato nas bo v
nadaljevanju zanimalo, kako se to kaže v praksi. Ugotoviti želimo, na katerih področjih dela s
posameznimi udeleženci pedagog in razrednik sodelujeta.
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Namen raziskave bo predvsem spoznati pogostost, pomen in potrebo sodelovanja šolskega
pedagoga in razrednika v osnovni šoli. V okviru raziskave bomo poskušali ugotoviti, katera
znanja, spretnosti in kompetence šolski pedagog in razrednik potrebujeta za kakovostno
medsebojno sodelovanje, kakšen je njun pogled na medsebojno sodelovanje, kako pogosto in
na kakšen način sodelujeta, kako ocenjujeta medsebojno sodelovanje in svojo strokovno
usposobljenost za medsebojno sodelovanje ter katere so prednosti in ovire za kakovostno
medsebojno sodelovanje.

5.2 Raziskovalna vprašanja
Sodelovanje med pedagogom in razrednikom v osnovni šoli bomo raziskali z vidika pedagogov
in razrednikov ter iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kako pogosto šolski pedagog in razrednik sodelujeta?
2. Kako šolski pedagog in razrednik ocenjujeta medsebojno sodelovanje?
3. Kako pogosto šolski pedagog in razrednik sodelujeta na posameznih strokovnih področjih
dela?
4. Na katerih področjih dela s posameznimi učenci najpogosteje sodelujeta šolski pedagog in
razrednik?
5. Na katerih področjih dela z oddelkom najpogosteje sodelujeta šolski pedagog in razrednik?
6. Na katerih področjih dela s starši najpogosteje sodelujeta šolski pedagog in razrednik?
7. Na katerih področjih dela z drugimi strokovnimi delavci najpogosteje sodelujeta šolski
pedagog in razrednik?
8. Na katerih strokovnih področjih bi v prihodnje šolski pedagog in razrednik morala več
sodelovati?
9. Kakšen model medsebojnega sodelovanja med šolskim pedagogom in razrednikom
prevladuje?
10. Katere so prednosti kakovostnega medsebojnega sodelovanja?
11. Katere so temeljne težave in ovire, ki omejujejo kakovostno medsebojno sodelovanje?
12. Katera znanja, spretnosti in kompetence so po mnenju šolskega pedagoga in razrednika
potrebna za kakovostno medsebojno sodelovanje?
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6 METODOLOGIJA
6.1 Raziskovalna metoda
V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. Z deskriptivno metodo
ugotavljamo stanje in skušamo iskati odgovore na vprašanje, kolikšni ali kakšni so pedagoški
pojavi, ne da bi jih vzorčno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). Osnovna metoda je
kvalitativna. S pojmom kvalitativna raziskava označujemo: »Raziskavo, pri kateri sestavljajo
temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v
kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki
dajo števila, in brez operacij nad števili.« (Mesec 1998, str. 26)

6.2 Opis proučevane populacije
Kvalitativna raziskava je običajno: »Študija enega samega primera ali manjšega števila
primerov. Za enoto raziskovanja izberemo tisti primer, posameznika, družino, drugo skupino,
skupnost, organizacijo, kjer se problematika, ki nas zanima, pojavlja.« (Mesec 1998, str. 55)
Proučevano populacijo smo izbrali namensko. Pri izbiri določenega primera ali gradiva je
odločilno predvidevanje, da bomo v njem našli obilo informacij o področju, ki ga proučujemo,
in ne statistična reprezentativnost (tipičnost) primera (prav tam, str. 74).
V raziskavo so bile vključene tri šolske svetovalne delavke in tri učiteljice razredničarke iz treh
osnovnih šol. Vse intervjuvanke so bile ženskega spola.1 Po izobrazbi so vse tri šolske
svetovalne delavke univerzitetne diplomirane pedagoginje, medtem ko se učiteljice po
izobrazbi razlikujejo: ena je diplomirana profesorica biologije in gospodinjstva, druga je
diplomirana profesorica matematike in tehnike ter tretja je diplomirana profesorica
matematike in računalništva.

1

V empiričnem delu magistrskega dela uporabljamo slovnično obliko ženskega spola, ker so vse intervjuvanke
ženske.
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Tabela 1: Seznam oznak pedagoginj in podatki o njihovem spolu, izobrazbi, letih delovne dobe, velikosti šole in števili
zaposlenih svetovalnih delovalcev na šoli

Intervjuvanka

Pedagoginja 1

Oznaka

P1

Spol

Ž

Izobrazba

univ.

dipl.

Leta delovne

Št.

Število

zaposlenih

dobe

učencev

svetovalnih

na šoli

delavcev

17

243

1

25

553

2

15

476

2

pedagoginja
Pedagoginja 2

P2

Ž

univ.

dipl.

pedagoginja
Pedagoginja 3

P3

Ž

univ.

dipl.

pedagoginja

Tabela 2: Seznam oznak razredničark in podatki o njihovem spolu, izobrazbi, letih delovne dobe, letih opravljanja vloge
razredničarke in velikosti oddelka, v katerem so razredničarke

Intervjuvanka

Oznaka

Spol

Izobrazba

Leta delovne Leta opravljanja Št.
dobe

vloge razrednika

učencev v
oddelku

Razredničarka 1

R1

Ž

prof.
biologije

18

16

25

10

9

20

11

5

21

in

gospodinjstva
Razredničarka 2

R2

Ž

prof.
matematike in
tehnike

Razredničarka 3

R3

Ž

prof.
matematike in
računalništva

Med intervjujem v prostoru poleg spraševalke in intervjuvanke ni bilo nobenega, le med enim
intervjujem je v razred vstopila druga učiteljica, zato smo za kratek čas snemanje prekinili.
Vsem intervjuvankam smo zastavili enaka vprašanja. Vsi intervjuji so potekali na šolah, kjer so
intervjuvanke zaposlene. Vse tri osnovne šole so mestne.
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6.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Intervjuje smo opravili na treh mestnih osnovnih šolah. Na vsaki osnovni šoli smo intervjuvali
eno pedagoginjo in eno razredničarko, ki poučuje na predmetni stopnji. Intervju smo opravili
z vsako intervjuvanko posebej. Kontaktirali smo jih prek e-pošte in osebno. Vsi intervjuji so bili
anonimni in so potekali od 15. 6. do 6. 7. 2018. Trajali so približno 45 minut. Vseh šest
intervjuvank je privolilo v snemanje intervjuja s pomočjo diktafona. S pomočjo avdio posnetka
smo opravili transkripcijo vseh intervjujev, ki smo jih nato analizirali.

6.4 Opis uporabljenih instrumentov
S pomočjo strokovne literature smo sestavili nestandardizirana polstrukturirana intervjuja, s
katerima smo poskušali odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja o obravnavani
tematiki. Sestavili smo torej dva nestandardizirana polstrukturirana intervjuja, s katerima smo
pridobili odgovore na vprašanja šolskih pedagogov in razrednikov o njihovem medsebojnem
sodelovanju. Polstrukturiran intervju, namenjen pedagogom, je bil sestavljen iz 26 vprašanj,
intervju, namenjen razrednikom, pa iz 25 vprašanj. Nekatera vprašanja so vsebovala tudi
podvprašanja (glej prilogi 1 in 2). Po potrebi smo med intervjuji zastavili dodatna vprašanja,
da smo prišli do želenih podatkov.
V okviru nestandardiziranega in polstrukturiranega intervjuja smo sestavili odprta vprašanja,
s katerimi smo skušali spodbuditi intervjuvance, da prosto govorijo in pripovedujejo o
obravnavani tematiki (Mesec 1998, str. 8). Pri polstrukturiranemu intervjuju imamo vnaprej
pripravljena glavna vprašanja, ki jih spraševalec postavi vsakemu vprašancu (Vogrinc 2008, str.
109). Polstrukturiran intervju je zelo prožna tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprt
ali odprt tip vprašanj, medtem ko so odgovori vprašanca kratki ali pa lahko odgovarja v obliki
pripovedi (prav tam).

6.5 Opis obdelave podatkov
Raziskava je kvalitativna, pri kateri bodo temeljno izkustveno gradivo, ki smo ga zbirali med
raziskovalnim procesom, predstavljali besedni opisi ali pripovedi (Mesec 1998, str. 26).
Gradivo smo tako obdelali in analizirali na besedni način, brez uporabe merskih postopkov, ki
dajo števila, in brez operacij nad števili (prav tam). Proces kodiranja je osrednji del kvalitativne
analize, s pomočjo katerega interpretiramo analizirano besedilo in posameznim delom
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besedila določimo pomen (ključne besede, kode) (Bryman 2004 v Vorginc 2008, str. 61). Mesec
(1998, str. 103) postopek kvalitativne analize deli na šest faz, ki smo jim sledili v raziskavi:
1. urejanje gradiva;
2. določitev enot kodiranja;
3. kodiranje;
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij;
5. odnosno kodiranje;
6. oblikovanje končne teoretične formulacije.
Sprva smo intervjuje na podlagi avdio posnetka zapisali in uredili. Nato smo določili enote
kodiranja s pomočjo podčrtavanja. Vsaki enoti kodiranja smo pripisali kodo, kode pa združili v
kategorije in jih interpretirali.

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V nadaljevanju smo analizirali intervjuje, ki smo jih izvedli na treh izbranih osnovnih šolah s
pedagoginjami in razredničarkami. Zaradi primerjave odgovorov so vprašanja, ki smo jih
zastavili pedagoginjam in razredničarkam, prikazana skupaj.

7.1 Pogostost medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabeli so prikazani odgovori intervjuvank o pogostosti sodelovanja med
pedagoginjami in razredničarkami.
Tabela 3: Pogostost sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Sodelujem zelo pogosto, lahko rečem dnevno.

zelo pogosto, dnevno

Sodelujem z vsemi razredniki na šoli, od prvega
do devetega razreda. (P1)

POGOSTOST
SODELOVANJA

sodelujem z vsemi razredniki

Sodelujem zagotovo tedensko, dnevno v tedensko, dnevno

POGOSTOST

primeru

SODELOVANJA

vedenjskih

težav.

Najpogosteje

sodelujem z razredniki iz prve in tretje triade, najpogosteje
redkeje iz druge triade. (P2)

sodelujem

z

razredniki prve in tretje triade

53

GLEDE
TRIADO

NA

redkeje iz druge triade
Z razredniki sodelujem dnevno, pogosto. pogosto, dnevno
Sodelujem z vsemi razredniki, tam, kjer se
pokaže potreba po sodelovanju. Največ sodelujem z vsemi razredniki
sodelujem s prvo triado, z drugimi razredniki po potrebi
sodelujem po potrebi. (P3)
največ sodelujem s prvo triado
S šolsko svetovalno službo sodelujem pogosto, pogosto
lahko rečem tedensko. Povprašam jo po
kakšnih informacijah o učencih, metodah tedensko
poučevanja in načinu dela z učenci. (R1)
Sodelujeva pogosto. Sodelujeva tedensko pogosto
glede raznih zadev, ki se tičejo mojega razreda,
kot so vzgojno-disciplinske težave, dodatna tedensko
učna pomoč. (R2)
S šolsko svetovalno službo pogosto sodelujeva, pogosto
kadar potrebujem pomoč pri izvajanju kakšnih
dejavnosti v oddelku in kadar potrebujem bolj tedensko ali dnevno
strokovno pomoč. Sodelujeva tedensko ali pa
dnevno,

odvisno

od

situacije.

Pogosto

sodelujeva ob kakšnih kršitvah hišnega reda in
disciplinskih težavah učencev. (R3)

KATEGORIJE
Pogostost sodelovanja (pogosto (P1, P2, P3, R1, R2, R3), dnevno (P1, P2, P3, R3), tedensko
(P2, R1, R2, R3))
Pogostost sodelovanja glede na triado (sodelujem z vsemi razredniki (P1, P2, P3),
najpogosteje sodelujem z razredniki iz prve in tretje triade, redkeje iz druge triade (P2), največ
sodelujem s prvo triado (P3))
Sodelovanje intervjuvanih pedagoginj in razredničark (P1, P2, P3, R1, R2, R3) je pogosto. Vse
tri pedagoginje (P1, P2, P3) trdijo podobno, da z razredniki sodelujejo dnevno in tedensko, ena
pedagoginja (P2) pa pri tem poudarja, da dnevno sodelujejo predvsem zaradi vedenjskih težav.
To potrjujejo ugotovitve J. Kalin (2004, str. 30), ki piše, da učitelji najpogosteje poudarjajo, da
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potrebujejo pomoč svetovalnega delavca na področju reševanja vzgojne problematike.
Konflikti so neizbežna sestavina vsakega družbenega prostora, tako tudi oddelek iz tega ni
izvzet (Kroflič 2011, str. 15). Ena izmed razredničark (R3) sodeluje s šolsko svetovalno službo
tedensko, po potrebi tudi dnevno, odvisno od situacije. Pravi, da: »[…] pogosto sodelujeva,
kadar potrebujem pomoč pri izvajanju kakšnih dejavnosti v oddelku in kadar potrebujem bolj
strokovno pomoč. […] Pogosto sodelujeva ob kakšnih kršitvah hišnega reda in disciplinskih
težavah učencev.« Dve razredničarki (R1, R2) trdita, da s svetovalno službo sodelujeta
tedensko. Ena (R2) pravi, da s šolsko svetovalno službo sodeluje tedensko, predvsem v primeru
vzgojno-disciplinskih težav in izvajanja dodatne učne pomoči, medtem ko druga (R1) sodeluje
s šolsko svetovalno službo, ko potrebuje kakšne dodatne informacije o učencih in načinu dela
z njimi.
Intervjuvane pedagoginje (P1, P2, P3) različno izpostavljajo sodelovanje z razredniki glede na
triado. Ena izmed pedagoginj (P3) pojasnjuje: »Največ sodelujem s prvo triado […]« Druga
pedagoginja (P2) najpogosteje sodeluje z razredniki iz prve in tretje triade, redkeje iz druge
triade. Ena pedagoginja (P1) pa izpostavlja, da sodeluje z vsemi razredniki na šoli enako.
Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13) ugotavljata, da so učinkovitejši pri svojem delu
tisti strokovni delavci, ki svoj čas in sebe vlagajo v konzultacijsko delo z učitelji. Resman (2004,
str. 13) piše, da se mora svetovalni delavec veliko gibati med učitelji, se z njimi pogovarjati in
jih poslušati ter si prizadevati za pridobitev njihove naklonjenosti in zaupanja.

7.2 Razlogi za medsebojno sodelovanje
V spodnji tabeli so prikazani odgovori intervjuvanih pedagoginj in razredničark o razlogih za
sodelovanje.
Tabela 4: Razlogi za sodelovanje

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Pogosti razlogi za medsebojno sodelovanje so ne obiskovanje pouka
predvsem

neobiskovanje

pouka,

vzgojna

RAZLIČNA

problematika, poklicno usmerjanje, pomoč pri vzgojna problematika

PODROČJA, KI

pripravi individualiziranih programov, evalvacija

PREDVIDEVAJO

teh

SODELOVANJE

programov, povezovanje z zunanjimi poklicno usmerjanje

institucijami in strokovnjaki. (P1)
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priprava

in

evalvacija

individualiziranih programov

PODPORA PRI
SODELOVANJU
Z

povezovanje

z

zunanjimi

DRUGIMI

UDELEŽENCI

institucijami in strokovnjaki
Zelo

različni,

najpogosteje

pa

zagotovo vedenjska problematika

VPLIV

USPEŠNOST IN

vedenjska problematika. Ostali razlogi so še
načrtovanje in izvajanje dodatne učne pomoči, načrtovanje

in

izvajanje

UČINKOVITOST

delo z učenci, ki imajo učne težave, sodelovanje dodatne učne pomoči

REŠEVANJA

v

TEŽAV

okviru

poklicne

orientacije

in

drugih

dejavnosti, ki jih na šoli izvajamo. Razlog za

poklicna orientacija

sodelovanje so predvsem učenci, zaradi katerih
najpogosteje sodelujemo, da jim lahko nudimo nudenje pomoči učencem
najboljšo možno pomoč. (P2)
Razlogi za sodelovanje so predvsem učne težave učne težave
učencev in delo z učenci s posebnimi potrebami
ter vedenjske težave v oddelku. Razlog za delo z učenci s posebnimi
sodelovanje je predvsem to, da čim hitreje potrebami
rešimo problem in da nato s skupnimi močmi
poskušamo rešiti te težave. (P3)

vedenjske težave v oddelku

hitro reševanje problemov

težave rešujemo s skupnimi
močmi
Razlogi so zelo različni, od neobiskovanja pouka neobiskovanje pouka
do tega, ko otrok potrebuje učno pomoč. Ko gre
za romske učence, svetovalna delavka ureja in učna pomoč
koordinira

delo

med

učitelji

in

romsko

pomočnico, če vidimo, da so kakšne težave v delo z romskimi učenci
družini, veliko sodelujeva tudi pri reševanju
ekonomskih stisk. Na začetku leta mi svetovalna težave v družini
delavka zelo veliko pomaga pri urejanju in
nabavljanju

šolskih

potrebščin.

NA

Svetovalna reševanje ekonomskih stisk
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delavka je vez z zunanjimi strokovnjaki, psihologi
in drugimi ustanovami. (R1)

vez z zunanjimi institucijami in
posamezniki

Reševanje vedenjskih in učnih težav učencev ter vedenjske težave
nadarjeni učenci. Predvsem je razlog za
sodelovanje pomoč učencem. (R2)

učne težave

nadarjeni učenci

pomoč učencem
Razlog za sodelovanje je vsekakor ta, da mi poda napotki za delo v razredu
neke napotke, kako naj v razredu delam, da pri
njej poiščem oporo, kadar se znajdem v situaciji, nudi mi oporo
ko ne vem, kako reagirati in kaj storiti. (R3)

KATEGORIJE
Različna področja, ki predvidevajo sodelovanje (vzgojna problematika (P1, P2, P3, R2),
poklicno usmerjanje (P1, P2), priprava individualiziranih programov (P1), učenci s posebnimi
potrebami (P3), dodatna učna pomoč za učence (P2, P3, R1, R2), delo z romskimi učenci (R1),
ekonomske stiske (R1), nadarjeni učenci (R2), neobiskovanje pouka (P1, R1))
Podpora pri sodelovanju z drugimi udeleženci (povezovanje z zunanjimi institucijami (P1, R1),
pomoč pri delu z učenci (P2, R2, R3))
Vpliv na uspešnost in učinkovitost reševanja težav (hitrejše reševanje problemov (P3),
skupno reševanje težav (P3), nudi mi oporo (R3))
Razlogi za sodelovanje so pri vseh intervjuvankah zelo različni. Razlogi s strani pedagoginj se
nanašajo predvsem na različna strokovna področja sodelovanja, ki jih predvidevajo
programske smernice (Programske smernice SS 2008). Te smernice predvidevajo sodelovanje
šolske svetovalne službe z učitelji na šestih strokovnih področjih, kot so učenje in poučevanje;
šolska kultura, vzgoja, klima in red; telesni, osebni in socialni razvoj; šolanje; poklicna
orientacija; socialno-ekonomske stiske (prav tam, str. 18). Podrobnejša analiza teh področij
sledi v naslednjem sklopu analize. Prva pedagoginja (P1) poudarja, da so razlogi za sodelovanje
predvsem »neobiskovanje pouka, vzgojna problematika, poklicno usmerjanje, pomoč pri
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pripravi individualiziranih programov in evalvacija teh programov«. Ista pedagoginja (P1)
poudarja, da je razlog za sodelovanje tudi povezovanje z zunanjimi institucijami. Druga
pedagoginja (P2) pojasnjuje, da so razlogi za sodelovanje vedenjska problematika, načrtovanje
in izvajanje dodatne učne pomoči, delo z učenci, ki imajo učne težave, sodelovanje v okviru
poklicne orientacije in drugih dejavnosti. Poleg teh razlogov pa ta pedagoginja (P2) poudarja,
da z razredniki sodeluje predvsem zaradi nudenja pomoči učencem. Tretja pedagoginja (P3)
izpostavlja kot najpogostejše razloge za sodelovanje vedenjsko problematiko, učne težave in
delo z učenci s posebnimi potrebami. P3 navaja: »Razlog za sodelovanje je predvsem to, da
čim hitreje rešimo problem in da nato s skupnimi močmi poskušamo rešiti te težave.« Resman
in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 9) sta v okviru kvalitativne analize poročil študijske prakse
študentov pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani ugotovila, da si učitelji sodelovanje s
šolsko svetovalno službo želijo predvsem pri reševanju vzgojne in vedenjske problematike.
Ugotavljata tudi, da si učitelji želijo, da se svetovalni delavec vključuje v delo z oddelkom, da
se ukvarja z učno problematiko, da pomaga pri sodelovanju s starši pri širših šolskih vprašanjih,
pri delu z otroki s posebnimi potrebami in pri delu s posameznimi skupinami učencev, da
zagotavlja pomoč učiteljem v primeru preobremenjenosti ter da je v pomoč, ko gre za težavne
medosebne odnose na ravni oddelka ali šole (prav tam).
Razredničarke prav tako navajajo razna strokovna področja, ki so razlog za pogosto
sodelovanje. Prva razredničarka (R1) izpostavlja učno pomoč, delo z romskimi učenci,
ekonomske stiske ter povezovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki. Druga
razredničarka (R2) prišteva med razloge za sodelovanje vedenjske in učne težave ter delo z
nadarjenimi učenci. Tretja razredničarka (R3) pravi: »Razlog za sodelovanje je vsekakor ta, da
mi poda neke napotke, kako naj v razredu delam, da pri njej poiščem oporo, kadar se znajdem
v situaciji, ko ne vem, kako reagirati in kaj storiti.« J. Kalin (2004, str. 30) piše, da razredniki
potrebujejo predvsem pomoč, svetovanje in podporo pri ugotavljanju stanja, načrtovanju
sprememb, uvajanju novosti, evalvaciji ipd.
Področja, na katerih sodelujejo pedagoginje in razredničarke, bomo v nadaljevanju še bolj
poglobljeno analizirali. Iz analize zgornjih odgovorov izhaja, da se tako pedagoginje kot
razredničarke zavedajo, kako pomembno je njihovo sodelovanje pri delu z učenci, saj je
njihovo sodelovanje večinoma usmerjeno v nudenje pomoči učencem. Nekatere pedagoginje
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in razredničarke poudarjajo, da sta razloga za sodelovanje tudi hitrejše reševanje težav in
problemov ter podpora, ki jim jo nudi svetovalna delavka.

7.3 Pobuda za medsebojno sodelovanje
V nadaljevanju nas je zanimalo, kdo je po mnenju pedagoginj in razredničark najpogosteje
pobudnik za medsebojno sodelovanje. Odgovori so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 5: Kdo daje pobudo za sodelovanje

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Zelo odvisno, v nekaterih primerih, kot na jaz opozarjam na določene
primer neobiskovanje pouka. Takrat sem jaz stvari

POBUDO

DAJE

tista, ki razrednike opozarjam na določene

PEDAGOGINJA

stvari. V primeru učnih težav, vedenjske razredniki stopijo do mene ter
problematike in slabega sodelovanja s starši pa me prosijo za pomoč in nasvet

POBUDO

so razredniki tisti, ki stopijo do mene ter

RAZREDNIČARKA

poprosijo za pomoč in nasvet. (P2)
Včasih je razrednik tisti, ki zazna problem in razrednik,

kadar

zazna

poišče mojo pomoč. Kadar gre za kakšno problem
posebno

tematiko,

o

kateri

bi

rada

spregovorila z učenci, sem jaz tista, ki da jaz, kadar gre za kake posebne
pobudo za sodelovanje. (P2)

teme

Razrednik je pobudnik predvsem v tistih razrednik,

ko

zazna

nek

primerih, ko on zazna nek problem, oziroma ni problem ali pa potrebuje
nujno, da je vedno ob nastopu nekakšnega nasvet
problema, do mene pristopi tudi takrat, ko
potrebuje

nasvet.

Na

nekatere

stvari sem jaz tista, ki spodbujam

opozarjam razrednike tudi sama in sem jaz sodelovanje, da bi prišlo do
tista, ki spodbujam sodelovanje, da bi prišlo do nekakšnih sprememb
nekakšnih sprememb. (P3)
Pobudnica sem najpogosteje jaz, predvsem najpogosteje jaz o stvareh, ki
zaradi stvari, ki se tičejo mojega razreda. se tičejo mojega razreda
Pogosto pa se tudi šolska svetovalna služba
obrne name zaradi določenih informacij o
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DAJE

učencih, kadar je treba pripraviti različna pogosto svetovalna delavka,
poročila za center za socialno delo. (R1)

ko

potrebuje

določene

informacije o učencih
Jaz, predvsem v primerih vedenjskih težav in jaz,
problematičnih učencev. (R2)

predvsem

v

primeru

vedenjskih težav

Jaz. Veliko sodelujeva v okviru razrednih ur, jaz o temah in izvajanju
kjer jo povprašam po temah razrednih ur in o razrednih ur
tem, kako naj določeno stvar izpeljem na
razredni uri. Predvsem sodelujeva takrat, ko ko potrebujem kakšen nasvet
potrebujem kakšen nasvet z njene strani. (R3)

KATEGORIJE
Pobudo daje pedagoginja (jaz opozarjam na določene stvari (P1), spodbujam sodelovanje
zaradi želje po spremembi (P3), jaz, kadar gre za obravnavo posebnih tem (P2), svetovalna
delavka, ko potrebuje kakšne informacije o učencih (R1))
Pobudo daje razredničarka (kadar potrebujem pomoč pri vodenju oddelčne skupnosti (R1,
R3), jaz, predvsem v primeru vedenjskih težav in problematičnih učencev (R2), razrednik
spodbuja sodelovanje, ko zazna problem (P2, P3), razrednik spodbuja sodelovanje, ko
potrebuje pomoč in nasvet (P1, P3, R3))
Pobuda za sodelovanje prihaja tako s strani pedagoginj kot s strani razredničark. Ena
pedagoginja (P1) poudarja, da velikokrat sama razrednike opozarja na določene stvari, kot je
na primer neobiskovanje pouka. Dve pedagoginji (P1, P3) pojasnjujeta, da v veliko primerih
razredniki sami poiščejo pomoč in nasvet z njihove strani. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 81)
navajata, da pogosto učitelji od šolskih svetovalnih delavcev pričakujejo nasvete. Pri tem pa
mora svetovalni delavec paziti, da nasvete posreduje na način, ki ne zanika učitelja kot
strokovnjaka, temveč spodbuja njegov poklicni napredek in učinkovito reševanje problemov
(prav tam).
Dve pedagoginji (P2, P3) pravita, da pobuda za sodelovanje s strani razrednikov prihaja, kadar
ti zaznajo probleme v oddelku. Ena razredničark (R2) odgovarja, da sama izkaže pobudo za
sodelovanje, predvsem kadar gre za reševanje vedenjskih težav in delo s problematičnimi
učenci. Dve razredničarki (R1, R3) izkažeta pobudo za sodelovanje, ko potrebujeta pomoč pri
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vodenju oddelčne skupnosti. Ena razredničarka (R1) pravi: »Pobudnica sem najpogosteje jaz,
predvsem zaradi stvari, ki se tičejo mojega razreda.« druga razredničarka (R3) pa pojasnjuje:
»Veliko sodelujeva v okviru razrednih ur, kjer jo povprašam po temah razrednih ur in o tem,
kako naj določeno stvar izpeljem na razredni uri.« Ena pedagoginja (P3) izpostavlja, da sama
spodbuja sodelovanje zaradi želje po spremembah. Ena od razredničarka (R1) poudarja, da je
pobudnica za sodelovanje tudi svetovalna delavka, ko potrebuje kakšne informacije o učencih.
Resman (1999, str. 148) navaja, da je učitelj tisti, ki otroka vsakdan opazuje, spoznava,
ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti in socialne spretnosti na način, ki jih
svetovalni delavec ne more. Zato so njegove informacije o učencu za svetovalnega delavca
nepogrešljive (prav tam). Svetovalni delavec je najučinkovitejši, če pomaga prek učitelja.
Svetovalni delavec je brez podpore učitelja bolj ali manj nemočen in enako velja za učitelja
(Gregorčič Mrvar in Resman 2016, str. 10).

7.4 Pomen medsebojnega sodelovanja
V nadaljevanju nas je zanimalo, v čem vidijo pedagoginje in razredničarke pomen sodelovanja.
Odgovori so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 6: Pomen sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Bistvena mi je dnevna izmenjava informacij. dnevna izmenjava informacij
Pomembno mi je, da več ljudi govori o nekem

KOMUNIKACIJA

problemu in si ga prizadeva skupaj rešiti. To skupno reševanje
pomeni,

da se skupaj lotimo

reševanja

problema, skupaj načrtujemo izboljšave. (P1)

PODPORA
skupno načrtovanje

Velik pomen se mi zdi, da je v tem, da učenci enake

zahteve

vseh

USPEŠNEJŠE

čutijo, da smo v istem čolnu vsi, se pravi, da je strokovnih delavcev

REŠEVANJE

svetovalna služba tisti varni pristan, ampak

TEŽAV

hkrati zahteva enako kot zahtevajo razredniki in
drugi učitelji, da ni nekih dvojnih meril. (P2)
Pomen vidim predvsem v tem, da lahko hitreje hitro ukrepanje
ukrepamo v vseh situacijah, ali gre za vedenjsko
pomoč ali pa pomoč učencu, ki ima težave tako
doma kot v šoli. (P3)
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Pomen

sodelovanja

vidim

predvsem

v

izmenjava znanja

izmenjavanju znanja in podpori, ki jo druga drugi
nudiva. O nekaterih stvareh ima ona več znanja, podpora
o določenih imam jaz, tako da si znanje vedno
deliva. (R1)
Za boljše in hitrejše reševanje težav ter boljše in hitrejše reševanje
izmenjavo informacij. (R2)

težav

izmenjava informacij
Meni to predstavlja veliko oporo, vem, da imam opora
nekoga, s katerim se lahko vedno pogovorim.
Vem, da ji lahko določene probleme in težave pogovor
zaupam, in vem, da te informacije ne bodo šle
naprej. Pomembno mi je tudi to, da mi ves čas zaupanje
pomaga in stoji ob strani s svojimi nasveti. (R3)
pomaga in mi stoji ob strani

KATEGORIJE
Komunikacija (izmenjava informaciji (P1, R2))
Dodatno znanje (izmenjava znanj (R1))
Podpora (skupno reševanje in načrtovanje (P1), podpora (R1, R3), zaupanje (R3))
Uspešnejše reševanje težav (boljše in hitrejše reševanje težav (R2), enake zahteve vseh
strokovnih delavcev (P2), hitro ukrepanje (P3))
Intervjuvanke so na vprašanje, v čem vidijo pomen sodelovanja med pedagogom in
razrednikom, odgovorile različno. Ena Pedagoginja (P1) poudarja, da je za dobro sodelovanje
bistvena dnevna izmenjava informacij, in dodaja, da sta pomembna skupno reševanje
problemov in skupno načrtovanje izboljšav. Druga pedagoginja (P2) pravi, da je sodelovanje
pomembno pri postavljanju pravil in dogovorov, ki se jih vsi enako držijo. Ta pedagoginja (P2)
odgovarja: »Velik pomen se mi zdi, da je v tem, da učenci čutijo, da smo v istem čolnu vsi, se
pravi, da je svetovalna služba tisti varni pristan, ampak hkrati zahteva enako kot zahtevajo
razredniki in drugi učitelji, da ni nekih dvojnih meril.« B. Hederih (2001, str. 87) piše, da je
učitelj razrednik odgovoren za izvajanje določil učiteljskega zbora o načinu in postopkih dela v
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oddelku. Nedoslednost strokovnih delavcev (dogovore spoštujejo le nekateri učitelji,
dogovore spoštujejo selektivno) učenci v šoli izkoristijo v svojo korist (prav tam). Tretja
pedagoginja (P3) pravi, da je pomen sodelovanje v hitrem ukrepanju. Prva razredničarka (R1)
odgovarja, da: »Pomen sodelovanja vidim predvsem v izmenjavanju znanja in podpori, ki jo
druga drugi nudiva.« in pravi, da: »O nekaterih stvareh ima ona več znanja, o določenih imam
jaz, tako da si znanje vedno deliva.« To poudarja tudi Resman (1999a, str. 148), ki piše, da sta
tako svetovalni delavec kot učitelj drug drugemu nepogrešljiva sodelavca. Vsak izmed njiju ima
namreč določena znanja in določene informacije o učencih, ki jima pomagajo pri delu. Druga
razredničarka (R2) vidi pomen sodelovanja predvsem v boljšem in hitrejšem reševanju težav.
Svetovalni delavec učitelju s stalnim sodelovanjem in posvetovanjem pomaga razvijati različne
strategije za boljše reševanje problemov, s katerimi se ta srečuje (Cholewa idr. 2016, str. 78).
Ena razredničarka (R2) pomembnost sodelovanja vidi tudi v stalni izmenjavi informacij. Tretja
razredničarka (R3) vidi pomembnost sodelovanja predvsem v opori, ki ji jo svetovalna delavka
nudi. Pravi: »[…] vem, da imam nekoga, s katerim se lahko vedno pogovorim. […] določene
probleme in težave zaupam […] mi ves čas mi pomaga in stoji ob strani s svojimi nasveti.« J.
Kalin (2004, str. 31) piše, da se mora med učiteljem in svetovalnim delavcem razviti občutek
varnosti, saj bodo le tako učitelji pripravljeni spreminjati svoje ravnanje in skupaj s svetovalnim
delavcem iskati učinkovitejše načine dela.

7.5 Ocena kakovosti medsebojnega sodelovanja
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pedagoginje in razredničarke ocenjujejo kakovost
njunega sodelovanja. Odgovori so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 7: Ocena kakovosti sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE
Sodelovanje

bi

ocenila

KODE
kot

KATEGORIJE

uspešno. uspešno

Komunikacija je zelo dobro utečena in sprotna.

KAKOVOSTNA

Informacijo o določenih stvareh dobim takoj, ko dobra komunikacija

KOMUNIKACIJA

jih potrebujem. (P1)
informacije dobim takoj
Sodelovanje je dobro. Sodelovanje je zelo dobro
različno, včasih pridejo na pogovor in vprašajo,
kako narediti in izvesti določeno stvar – v takšnih pogovor
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KAKOVOSTNI
ODNOSI

primerih se pogovorim z razrednikom in mu
povem, kako mora postopati, kaj je treba pomoč v oddelku
narediti, včasih zaprosijo, da pridem tudi jaz v
razred. (P2)
Dobro, odlično. Jaz nimam nobenih problemov, dobro, odlično
tudi kar se tiče odnosov. Jaz pri sodelovanju z
razredniki nimam težav in z njimi zelo dobro

dobri odnosi

sodelujem. (P3)
Odlično. Zelo dobro se razumeva. O stvareh se odlično
na hitro pomeniva in si izmenjava menja.
Ogromno stvari, o katerih govoriva, je v zelo dobro se razumeva
neformalni

obliki,

sestankov,

temveč

ni
si

nekakšnih
informacije

uradnih
takoj neformalne

oblike

izmenjava osebno ali pa prek elektronske pošte. sodelovanja
Že od samega začetka zelo dobro sodelujeva in
že veva, kaj lahko druga od druge pričakujeva. zelo dobro sodelujeva
Velikokrat tudi po pouku stopim do nje in se z
njo o kakšni zadevi pogovorim. (R1)

veva, kaj lahko druga od druge
pričakujeva

pogovor po pouku
Ocenila bi ga kot uspešno in dobro. Bolj jaz dobro
poiščem nasvet z njene strani, v samo delo z
oddelkom je ne vključujem, tako da bolj se jaz poiščem nasvet, v delo je
posvetujeva o posameznih stvareh, ko ne vem, ne vključujem
kako nekatere stvar izpeljati. (R2)
posvetovanje
Sodelovanje je z mojega vidika zelo dobro. zelo dobro
Kadarkoli s težavo ali problemom pridem do nje,
mi ona pomaga in poda kakšen nasvet. (R3)

mi pomaga in poda kakšen
nasvet

KATEGORIJE
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Kakovostna komunikacija (dobra komunikacija (P1, P2), informacije dobim takoj (P1),
podajanje nasvetov (R2, R3), posvetovanje (P2, R1, R2))
Kakovostni odnosi (sodelovanje je dobro (P1, P2, P3, R1, R2, R3), dobri odnosi (P3), veva, kaj
lahko druga od druge pričakujeva (R1))
Tako intervjuvane pedagoginje kot razredničarke ocenjujejo medsebojno sodelovanje kot
dobro. Prva pedagoginja (P1) poudarja, da je komunikacija zelo dobro utečena in sprotna ter
da informacije, za katere jo povpraša, dobi takoj. Druga pedagoginja (P2) pravi, da razredniki:
»[…] pridejo na pogovor in vprašajo, kako narediti in izvesti določeno stvar – v takšnih primerih
se pogovorim z razrednikom in mu povem, kako mora postopati […]« Ista pedagoginja (P2)
prav tako podarja, da razredniki velikokrat pričakujejo tudi konkretno pomoč v oddelku. J.
Kalin (2004, str. 31) poudarja, da si učitelji želijo predvsem neposredno pomoč svetovalne
službe z določenim učencem in manj neposredne pomoči v razredu oziroma svetovanja, kako
naj sami ravnajo, da bi se težave zmanjšale. Tretja pedagoginja (P3) izpostavlja pomen dobrih
odnosov za kakovostno sodelovanje. Resman (2004, str. 18) piše, da je timsko delo v šoli
najboljše zagotovilo, da ljudje strokovno rastejo ter razvijajo kolegialne in druge odnose. Ena
izmed razredničark (R2) izpostavlja, da se s svetovalno službo večinoma posvetuje in pri njej
poišče nasvete, v samo delo z oddelkom pa je ne vključuje. Resman (prav tam, str. 17–18)
poudarja, da se strokovni delavci, ki ostajajo sami, zapirajo v oddelek in se ukvarjajo samo s
sabo in svojim učnim predmetom, ne pripomorejo k razvoju šole kot celote. Zato je še posebej
pomembna vloga svetovalnega delavca, ki na šoli spodbuja in vzpostavlja sodelovalno kulturo
(prav tam).
Prva razredničarka (R1) navaja, da se s svetovalno delavko zelo dobro razume, in poudarja, da
veliko komunikacije poteka v neformalni obliki, kjer gre za nekakšno izmenjavo informacij o
določenih stvareh. Ista razredničarka (R1) izpostavlja, da zelo dobro sodelujeta in da obe vesta,
kaj lahko druga od druge pričakujeta. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 81) pišeta, da je v odnosu
vzajemnega zaupanja in spoštovanja učitelj bolj naklonjen sprejemanju, zavračanju,
modificiranju in nadgrajevanju svetovalčevih nasvetov. V takem odnosu svetovalčevi predlogi
niso zaznani kot nasveti, temveč so del spodbujanja interakcije (prav tam). Tako druga (R2) kot
tretja (R3) razredničarka pri svetovalni služi pogosto poiščeta nasvet in pomoč, ko to
potrebujeta. Resman (2004, str. 17) pojasnjuje, da mora biti svetovalni delavec dejaven tudi v
odnosu z učitelji.
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7.6 Področja sodelovanja pedagoginje in razredničarke pri delu z različnimi
udeleženci
V drugem sklopu vprašanj so nas zanimala strokovna področja sodelovanja pedagoginj in
razredničark. Zanimalo nas torej je, kako pogosto pedagoginje in razredničarke sodelujejo na
posameznih strokovnih področjih dela, pri čemer smo ta področja razdelili na skupine
posameznikov, zaradi katerih medsebojno sodelujejo. To so posamezni učenci, oddelek, starši
in drugi strokovni delavci. Zanimalo nas je tudi, na katerih strokovnih področjih bi si
pedagoginje in razredničarke želela več sodelovati.

7.6.1 Strokovna področja sodelovanja pri delu s posameznimi učenci
Spodnja tabela prikazuje strokovna področja sodelovanja pedagoginj in razredničark pri delu
s posameznimi učenci.
Tabela 8: Strokovna področja sodelovanja pri delu s posameznimi učenci

KODIRNE ENOTE
Sodelujem

pri

KODE
pripravi

in

KATEGORIJE

evalvaciji priprava

in

evalvacija

DELO Z UČENCI S

individualiziranih programov za vsakega učenca individualiziranih

POSEBNIMI

posebej, ki imajo odločbo o usmeritvi. Sodelujem programov

POTREBAMI

pri

reševanju

vzgojne

in

disciplinske

problematike posameznega učenca, sodelujem reševanje

vzgojne

in

DELO

pri poklicni orientaciji učenca z individualnim disciplinske problematike

NADARJENIMI

pogovorom o njegovi nadaljnji poklicni poti in

UČENCI

izobraževanju, spodbujam učence k vključevanju individualni

pogovori

Z

o

v interesne dejavnosti znotraj in zunaj šole. nadaljnjem izobraževanju

UČENJE

Veliko sodelujem pri reševanju ekonomskih stisk
otrok, predvsem romskih učencev, ki pogosto spodbujanje k vključevanju

DRUGE

nimajo sredstev za nakup šolskih potrebščin. v interesne dejavnosti na

DEJAVNOSTI

(P1)

šoli in zunaj nje
VZGOJNOnakup šolskih potrebščin

Zagotovo učenci s posebnimi potrebami, z učenci

s

DISCIPLINSKA

posebnimi PROBLEMATIKA

nadarjenimi učenci seveda, ker se pogovarjamo potrebami
o tem, da določenim učencem, ki so močni na

POKLICNA

posameznih področjih, dajejo tudi kakšne

ORIENTACIJA
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zahtevnejše naloge, in se potem o tem nadarjeni

učenci

delajo

pogovorimo in posvetujejo z mano. Največ je zahtevnejše naloge

SOCIALNO-

zagotovo sodelovanj v okviru disciplinskih težav,

EKONOMSKE

kjer se opravi tudi individualni razgovor z disciplinske težave

STISKE

učencem. Učencem pogosto pomagam tudi pri
razvijanju učnih strategij in po potrebi tudi razvijanje učnih strategij
nekaterim

učencem

nudim

individualno

svetovanje o njihovem izobraževanju. (P2)

nadaljnje izobraževanje

Kadar gre za učenca s posebnimi potrebami, se učenci

s

posebnimi

medsebojno sodelovanje kaže predvsem pri potrebami
sestavljanju

in

načrtovanju

individualnega

programa za tega učenca. Pri učnih težavah je načrtovanje
predvsem pomembno, kakšne so to učne težave, individualiziranega
ali jih učitelj lahko sam odpravi ali potrebuje tudi programa
mojo pomoč. V okviru vzgojno- disciplinskih
težav razredniki pogosto sami poiščejo mojo učne težave
pomoč in nasvet, kako postopati v danem
primeru. Pri razvijanju učnih strategij z učenci vzgojno-disciplinske težave
veliko delam individualno, predvsem s tistimi
učenci, ki imajo resne težave na področju učenja. učne strategije
Individualno tudi stalno informiram in svetujem
učencem o njihovem nadaljnjem izobraževanju. stalno informiranje učencev
(P3)

o

njihovem

nadaljnjem

izobraževanju
Pomoč pri zagotavljanju šolskih potrebščin pomoč

pri

zagotavljanju

posameznim učencem, ki prihajajo iz šibkih šolskih potrebščin
ekonomskih razmer. Svetovalna delavka ve, kako
in kje se da pridobiti sredstva za pomoč učencu, spodbujanje

obiskovanja

sodelujeva tudi pri spodbujanju posameznih pouka
učencev, da redno obiskujejo pouk. Skupaj
iščeva pomoč, načine in oblike ter druge nudenje

učne

pomoči

alternative, kako otroku, ki ima primanjkljaje na učencem s primanjkljaji na
učnem področju, nuditi učno pomoč. Skupaj s posameznem
starši se individualno z učencem pogovarjamo o

področju
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učnem

poklicni orientaciji, o možnostih nadaljnjega
vpisa in zaposlitve. (R1)

pogovor

o

nadaljnjega

možnostih
vpisa

in

zaposlitve
Različna

področja.

S

svetovalno

službo učenci

s

posebnimi

sodelujem predvsem pri delu z učenci, ki imajo potrebami
učne težave,

posebne potrebe in razne

prilagoditve. Sodelujemo pri delu z nadarjenimi nadarjeni učenci
učenci. Povod za sodelovanje so vzgojne težave
nekaterih učencev in nadaljnje izobraževanje.

vzgojne težave

(R2)
nadaljnje izobraževanje

Sodelujeva predvsem pri delu s tistimi učenci, učne težave
kjer se pojavljajo učne težave. Skupaj oblikujeva
individualiziran program. Sodelujem tudi na oblikovanje
področju dela z nadarjenimi učenci, kjer individualiziranih
načrtujemo neke dodatne aktivnosti, v katerih programov
potem učence spodbujamo, da ti ta svoja močna
področja še dodatno razvijejo. Sodelovanje je dodatne

aktivnosti

za

potrebno tudi v okviru reševanja vzgojne nadarjene učence
problematike posameznih učencev, kadar ti
potrebujejo individualni pogovor, da se lahko vzgojna problematika
nek problem uspešno reši. Največ sodelovanje je
predvsem pri reševanju učnih težav posameznih učne strategije
učencev,

kjer

spodbujava

tudi

razvijanje

posameznih učnih strategij pri posameznem
učencu. (R3)

KATEGORIJE
Delo z učenci s posebnimi potrebami (priprava individualiziranih programov (P1, P3, R3), delo
z učenci s posebnimi potrebami (P1, P2, P3, R1, R2, R3), lažje učne težave (P3))
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Delo z nadarjenimi učenci (zahtevnejše naloge za nadarjene učence (P2), delo z nadarjenimi
(R2), dodatne aktivnosti za nadarjene (R3))
Druge dejavnosti (interesne dejavnosti P1)
Učenje (razvijanje učnih strategij (P2, P3, R3))
Vzgojno-disciplinska problematika (vzgojne in disciplinske težave (P1, P2, P3, R2, R3),
individualni pogovor (P2, R3))
Poklicna orientacija (stalno informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju (P1, P2, P3, R1,
R2))
Socialno-ekonomske stiske (nakup šolskih potrebščin (P1, R1))
Vse intervjuvanke, tako pedagoginje kot razredničarke (P1, P2, P3, R1, R2, R3), poudarjajo, da
je veliko skupnega sodelovanja potrebnega na področju dela z učenci s posebnimi potrebami.
Ena izmed pedagoginj (P3) poudarja, da razrednikom pomaga pri reševanju učnih težav, če teh
sami ne znajo odpraviti. Intervjuvanke (P1, P3, R3) izpostavljajo, da je sodelovanje najvidnejše
pri načrtovanju individualnih programov za učence, ki imajo odločbo. Načrtovanje
individualiziranega programa vodi razrednik, ki sodeluje z drugimi učitelji, učencem, starši in
svetovalno službo ter z zunanjimi institucijami (Težak 2006, str. 352–353). Svetovalni delavec
sooblikuje individualiziran program in v procesu sodeluje kot koordinator ali izvajalec (prav
tam).
Naslednje področje, ki ga navajajo skoraj vse intervjuvanke (P1, P2, P3, R2, R3), je vzgojnodisciplinska problematika. P3 pravi: »V okviru vzgojno-disciplinskih težav razredniki pogosto
sami poiščejo mojo pomoč in nasvet, kako postopati v danem primeru.« Naloga šolske
svetovalne službe je, da se z učitelji posvetuje o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih in da jim
svetuje, kako učinkoviteje delati z učenci, ki imajo vzgojno-disciplinske težave (Programske
smernice SS 2008, str. 20–21). Ena izmed pedagoginj (P2) poudarja, da pri reševanju
disciplinskih težav velikokrat opravi tudi individualni razgovor z učencem. Ena izmed
razredničark (R3) omenja, da šolska svetovalna delavka opravi individualni pogovor z
učencem, kadar je to potrebno, da se nek problem uspešno reši. Šolski svetovalni delavec
svetuje in nudi neposredno pomoč oziroma organizira pomoč učencem z vzgojnodisciplinskimi težavami (prav tam).
Naslednje področje, ki ga izpostavljajo skoraj vse intervjuvanke, je področje poklicne
orientacije. Svetovalna služba pri načrtovanju svojega dela predvideva tudi individualno
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svetovanje in informiranje učencev o njihovem nadaljnjem izobraževanju in možnostih
zaposlovanja (prav tam, str. 23–24). V individualno svetovanje lahko vključi tudi starše (prav
tam).
Poudarjeno pa je tudi področje socialno-ekonomskih stisk, kjer je potrebnega veliko
sodelovanja pri zagotavljanju ustreznih šolskih potrebščin. Sodelovanje šolske svetovalne
službe je vsekakor pomembno pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav učencev in
staršev (prav tam, str. 26).
Ena izmed pedagoginj (P2) navaja tudi področje del z nadarjenimi učenci, predvsem da se tem
učencem dodelijo tudi kakšne zahtevnejše naloge, ena izmed razredničark (R3) pa izpostavlja
pomen dodatnih aktivnosti, h katerim spodbujajo nadarjene učence. Svetovalna služba
sodeluje z razredniki pri oblikovanju programov za nadarjene učence in po potrebi neposredno
sodeluje z nadarjenimi učenci (prav tam, str. 19). Dve pedagoginji (P2, P3) navajata tudi druge
dejavnosti, v okviru katerih sodelujeta. Ena izmed njih je razvijanje učnih strategij posameznih
učencev, kar poudarja tudi tretja razredničarka (R3).
Bečaj (1999b, str. 355) v okviru svoje raziskave ugotavlja, da je sodelovanje med svetovalnimi
delavci in učitelji omejeno predvsem na delo s posameznimi učenci, ki imajo učne, razvojne in
socializacijske težave. Svetovalni delavci poudarjajo, da so s sodelovanjem z učitelji na teh
področjih zadovoljni in da pogosto skupaj ugotavljajo napredek učenca, čemur prilagodijo
načrt pomoči in si razdelijo naloge (prav tam). Vogrinc in Krek (2012, str. 51) ugotavljata, da
svetovalni delavec v osnovni šoli najpogosteje dela z učenci, ki imajo učne težave, in z učenci,
ki imajo vzgojno-disciplinske težave. Manj kot polovica anektiranih osnovnošolskih svetovalnih
delavcev je odgovorila, da se z učenci, ki imajo učne težave, srečujejo in delajo vsak ali skoraj
vsak dan. Z učenci, ki imajo vzgojno-disciplinske težave, pa 41,4 % anketirancev dela vsak ali
skoraj vsak dan.

7.6.2 Strokovna področja sodelovanja pri delu z oddelkom
Spodnja tabela prikazuje strokovna področja sodelovanja pedagoginj in razredničark pri delu
z oddelkom.
Tabela 9: Strokovna področja sodelovanja pri delu z oddelkom

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE
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KATEGORIJE

Sodelujemo na različnih področjih. Tako pri delu na

razrednih

urah

s celotnim oddelkom sodelujemo pri poklicni spoznavamo poklice

POKLICNA
ORIENTACIJA

orientaciji, v okviru razrednih ur spoznavamo
poklice s strani različnih posameznikov, ki izboljševanje oddelčne klime

PREVENTIVNE

predstavijo svoj poklic, obiščemo tudi podjetja. Z

DEJAVNOSTI

razredniki sodelujem pri izboljševanju oddelčne delavnice o različnih temah za
klime, kjer skupaj z razrednikom ugotavljamo učence

VZGOJNO-

vzrok za poslabšanje oddelčne klime, kakšne

DISCIPLINSKE

težave se znotraj oddelka pojavljajo, in v ta

učence vključujemo v projekte TEŽAVE

spoznanja vključujemo tudi mnenja učencev –
kaj bi oni spremenili in naredili, da bi bili bolj
povezani in da bi se ti problemi odpravili. Na
pobudo razrednika organiziram razne delavnice
z učenci o različnih temah, ki jih izvajam jaz ali pa
povabim zunanjega strokovnjaka. Te teme
načrtujemo že vnaprej, določene pa se pojavijo
med letom. Z oddelki delamo veliko na
preventivnih

dejavnostih,

tako

da

jih

vključujemo v razne projekte, kot so zobni alarm,
zdrava prehrana, ipd. (P1)
V okviru vzgojno-disciplinskih težav se po potrebi o

vzgojno-disciplinskih

pogovorim tudi s celotnim razredom, prav tako težavah

se

pogovorim

poklicno orientacijo pogosto izvajam v oddelku, razredom
v manjših skupinah. Z oddelkom delam na
področju socialnih veščin, tako da pripravim poklicna orientacija
zgodbe na temo moralnih zadev – to počnem, ko
se v oddelku pojavi problem zbadanja. Po razvijanje socialnih veščin
potrebi pomagam tudi pri oblikovanju razredne
klime, ko pride v razred kakšen nov učenec ali ko oblikovanje oddelčne klime
je v razredu agresiven in nemiren učenec. Takrat
tudi skupaj rešujemo vzgojno problematiko,
zaradi katere najpogosteje sodelujemo. (P2)
Učne strategije pri učencih razvijam tudi znotraj učne strategije
oddelkov, predvsem na razrednih urah, oziroma
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z

ko imam kakšno suplenco, potem izkoristim to

socialne veščine

uro za izvajanje raznih delavnic na različne
tematske sklope, ki se mi zdijo pomembni, kot na reševanje konfliktov
primer razvijanje socialnih veščin, strategij za
reševanje konfliktov, razvijanje učnih strategij, varnost na spletu
veliko poudarka damo tudi temi varnosti na
spletu in varni uporabi socialnih omrežij. preventivne dejavnosti
Večinoma izvajam delavnice in delo v skupinah,
kjer učenci medsebojno sodelujejo in si delijo
mnenja. Dobro je, da delamo tudi na preventivi,
na tem, da sploh ne pride do težav. (P3)
V okviru oddelčne skupnosti učenci spoznavajo spoznavajo poklice
poklice, organiziramo tehniške dni, kjer si gremo
skupaj pogledat konkretno šolo in dijaški dom. različni projekti, kot na primer
Sodelujeva tudi v okviru različnih projektov, na policist

svetuje,

zdrava

primer policist svetuje, zdrava prehrana ipd. prehrana
Svetovalna delavka se v oddelek vključuje tudi v
primeru vedenjskih težav – takrat se ona pogovor v primeru vedenjskih
pogovori s celotnim razredom o nastalem

težav

problemu. (R1)
Pri

poklicni

organizira

in

orientaciji
izvaja

svetovalna

razne

služba delavnice in predavanja v

delavnice

in okviru poklicne orientacije

predavanja. Sodelujeva pri oblikovanju učnih
navad učencev in tudi pri oblikovanju oddelčne oblikovanje učnih navad
klime. (R2)
oblikovanje oddelčne klime
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Velikokrat se pogovarjava o razrednih urah, o pri temah razrednih ur
temah ki jih bom na razrednih urah izvajala. Ona
mi poda svoje mnenje, ki mi pogosto pride prav

vključevanje razreda v različne

pri načrtovanju in samem izvajanju. Pomaga mi projekte, akcije in druženja
tako, da se skupaj pogovarjava o tem, kako bi
neko stvar predstavila v razredu. Veliko
sodelujeva tudi pri vključevanju razreda v
različne projekte, akcije ter različna druženja in
dejavnosti, ki jih načrtuje šolska skupnost. (R3)

KATEGORIJE
Poklicna orientacija (spoznavajo poklice (P1), delo s celotnim oddelkom (P2), spoznavanje
poklicev (R1)), delavnice in predavanja (R2))
Preventivne dejavnosti:
 Razredne ure (delavnice o različnih temah (P1), vključevanje v projekte (P1, R1, R3),
teme razrednih ur (R3))
 Oddelčna klima (razvijanje socialnih veščin (P2, P3), reševanje konfliktov (P3),
oblikovanje boljše oddelčne klime (P1P2, R2))
 Učenje (razvijanje učnih strategij (P3), oblikovanje učnih navad (R2))
Vzgojno-disciplinske težave (pogovor z razredom (P2, R1))
Strokovna področja, ki so jih intervjuvanke omenjale, lahko združimo v tri področja. Eno izmed
področij, ki ga navajajo, je področje poklicne orientacije. Intervjuvanke (P1, P2, R1, R2) pri delu
z oddelkom sodelujejo predvsem v okviru poklicnega usmerjanja. Ena izmed pedagoginj (P1)
in ena izmed razredničark (R1) poudarjata, da v okviru oddelčne skupnosti učenci spoznavajo
poklice. Prva razredničarka (R1) pravi: »V okviru oddelčne skupnosti učenci spoznavajo poklice,
organiziramo tehniške dni, kjer si gremo skupaj pogledat konkretno šolo in dijaški dom.« Tudi
druga razredničarka (R2) odgovarja: »Pri poklicni orientaciji svetovalna služba organizira in
izvaja razne delavnice in predavanja.« Naloga svetovalne službe v osnovni šoli je, da učence
individualno ali skupinsko informira o nadaljnjem izobraževanju in možnostih izobraževanja,
organizira razne obiske v podjetjih ter predavanja in pogovore z zunanjimi strokovnjaki ali
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predstavniki posameznih poklicev ter izvaja razna predavanja in delavnice, namenjene
učencem (Programske smernice SS 2008, str. 24).
Drugo področje, na katero se intervjuvanke osredotočajo, je preventivno dela s celotnim
oddelkom. Dve pedagoginji (P1, P2) ves čas sodelujeta z razredniki pri oblikovanju oddelčne
klime. Vse tri pedagoginje (P1, P2, P3) svoje delo usmerjajo tudi v preventivne dejavnosti. Tri
intervjuvanke (P1, R1, R3) poudarjajo, da veliko sodelujejo pri vključevanju v razne projekte,
ki so namenjeni učencem. Ena izmed razredničark (R1) pravi: »Sodelujeva tudi v okviru
različnih projektov, na primer policist svetuje, zdrava prehrana ipd.« Ena izmed pedagoginj (P1)
izpostavlja projekte, kot so »zobni alarm, zdrava prehrana ipd.« Dve pedagoginji (P2, P3) se
zavzemata za razvijanje socialnih veščin. Ena izmed pedagoginj (P3) navaja, da spodbuja »[…]
razvijanje socialnih veščin, strategij za reševanje konfliktov, razvijanje učnih strategij, veliko
poudarka damo tudi temi varnosti na spletu in varni uporabi socialnih omrežij.« Ena izmed
razredničark (R2) pa odgovarja, da s svetovalno delavko sodeluje pri oblikovanju učnih navad
učencev. Programske smernice SS (2008, str. 21–22) predvidevajo, da svetovalna služba
načrtuje, koordinira in evalvira preventivne programe ter se z razredniki posvetuje o delu z
oddelčno skupnostjo. Kot piše Resman (2004, str. 15), svetovalni delavec načrtuje in izvaja
preventivne dejavnosti, katerih cilj je podpora osebnostno-družbenemu razvoju učencev. Prek
teh dejavnosti učence usposablja v znanjih, spretnostih in sposobnostih za učenje ter za šolsko
in poklicno odločanje. Svetovalni delavec se tako zavzema za uveljavljanje tistih oblik dela, s
katerimi naj bi učenci pridobili dobre izkušnje in razvili močna področja, ki bi jim pomagala pri
oblikovanju dobre samopodobe (prav tam, str. 16).
Zadnje področje, ki ga izpostavljata dve intervjuvanki, je vzgojno-disciplinska problematika.
Ena izmed pedagoginj (P2) poudarja, da z razredniki sodeluje pri reševanju vzgojnodisciplinskih težav in da se po potrebi pogovori tudi s celotnim razredom. To izpostavlja tudi
ena izmed razredničark (R1). J. Kalin (1999 v Kalin 2004, str. 28) ugotavlja, da učitelji
potrebujejo dodatna znanja predvsem na področju reševanja praktičnih problemov, tako
učnih kot vzgojnih. Svetovalni delavec svetuje in se posvetuje z učitelji za učinkovitejše delo z
učenci z vzgojno-disciplinskimi težavami (Programske smernice SS 2008, str. 21). Oddelčna
skupnost je prostor, kjer je posamezniku mogoče pomagati, da razvije mehanizme za
spreminjanje nezaželenega vedenja in razvija sprejemljivejše socialne kompetence (Resman
2007, str. 133). Kot piše avtor (prav tam), bodo učenci, ki se čutijo kot del skupnosti, bolj
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pripravljeni sodelovati pri reševanju medsebojnih konfliktov. Zato je pomembno, da svetovalni
delavec in razrednik veliko truda in dela vlagata v razvijanje socialne kohezije v oddelku, saj
bosta le tako uspešno zmanjševala neprimerno vedenje. Disciplina in problematično vedenje
se oblikujeta in odpravljata v socialnih odnosih, kot je oddelčna skupnost (prav tam, str. 132).

7.6.3 Sodelovanje pri delu s starši
Spodnja tabela prikazuje sodelovanje pedagoginj in razredničark pri delu s starši. Poleg
strokovnih področij so nas zanimale tudi oblike sodelovanja ter kakšna pričakovanja imajo
pedagoginje in razredničarke do staršev.
Tabela 10: Strokovna področja sodelovanja pri delu s starši

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

Področja sodelovanja zajemajo svetovanje pri informiranje

KATEGORIJE
o

možnostih

STROKOVNA

poklicni orientaciji, kjer starše med letom stalno nadaljnjega izobraževanja

PODROČJA

informiram

SODELOVANJA

o

možnostih

nadaljnjega

izobraževanja, jim po potrebi pomagam poiskati

učne težave

dodatne informacije o štipendiranju otrok. S

OBLIKE

starši sodelujem pri delu z učenci z učnimi učenci s posebnimi potrebami

SODELOVANJA

težavami in učenci s posebnimi potrebami,

S STARŠI

starše seznanjam tudi o učinkovitih učnih seznanjanje staršev z učnimi
strategijah učenja njihovih otrok in o tem, kako strategijami

PRIČAKOVANJA

lahko oni pomagajo svojim otrokom. S starši skupinsko

DO STARŠEV

sodelujemo predvsem skupinsko, po potrebi pa
tudi individualno. V individualno obravnavo je

individualno

lahko vključen tudi učenec in/ali razrednik.

več zanimanja s strani staršev

S strani staršev si bi želela predvsem več za delo in napredek učenca
zanimanja za delo in napredek njihovega otroka.
(P1)
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S starši sodelujem predvsem pri reševanju reševanje

vzgojno-

vzgojno-disciplinskih težav, veliko sodelujem disciplinskih težav
tudi, kadar gre za učence s posebnimi potrebami
in delo z nadarjenimi učenci. V okviru poklicne učenci s posebnimi potrebami
orientacije starše informiram vpisu učencev v
nadaljnje

izobraževanje.

reševanju

ekonomskih

Sodelujemo
stisk

pri informiram

starše

o

staršev, nadaljnjem izobraževanju

koordiniramo projekt Botrstvo in jim pomagamo
pri urejanju subvencionirane malice in kosila. koordiniram projekt Botrstvo
Sodelujem tudi na področju učnih strategij, in urejam subvencionirano
vendar to ni tako načrtno, temveč je to takrat, prehrano
ko se starši obrnejo name ali pa jih k meni napoti
razrednik. Bolj kot o učnih strategijah se s starši razvijanje učnih strategij za
pogovarjam predvsem o učenčevi organizaciji učenje doma
časa in prostora doma, kdaj naj se učenec spravi roditeljski sestanki
k delu, kako in kakšna je vloga staršev pri tem.
S starši najpogosteje sodelujemo v okviru govorilne ure
roditeljskih sestankov in govorilnih ur, predvsem
po potrebi in le z določenimi starši. V okviru predavanja in izobraževanja
razrednih

ur

pripravim

predavanja

in za starše

izobraževanja za starše. Predavanja za starše udeleževanje
izvajajo

predvsem

zunanje

institucije

in

staršev

na

sestankih in predavanjih

posamezniki, jaz predvsem opravljam vlogo
koordinatorja, predlagam teme in izberem večje zanimanje in interes za
izvajalca.

sodelovanje

Kako pritegniti starše k sodelovanju, da se
udeležujejo sestankov in samih predavanj, ter
kako povečati interes staršev za sodelovanje in
večje zanimanje. (P2)
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Pri delu z učenci s posebnimi potrebami so starši sestanki strokovnih skupin pri
vključeni v sestanke strokovnih skupin. V delu z učenci s posebnimi
primeru učnih in vzgojno-disciplinskih težav potrebami
razredniki usmerjajo starše k meni po dodatne
informacije, napotke in dodatno svetovanje, s učne in vzgojno-disciplinske
starši pa veliko sodelujem tudi pri reševanju težave,

poiščejo

dodatne

ekonomskih stisk, saj sem vodja projekta informacije
Botrstvo. Kadar zaznamo, da je res huda stiska,
jih vključimo v projekt Botrstvo in jim vključevanje
pomagamo rešiti nastalo stisko.
S

starši

sodelujem

predvsem

v

projekt

Botrstvo
prek

individualno svetovanje

individualnega svetovanja, tega je največ, manj
pa sodelujem z njimi skupinsko, predvsem v skupinsko, predvsem v okviru
okviru roditeljskih sestankov, ko obravnavamo roditeljskih sestankov
kakšne aktualne tematike, kot je varnost na več sodelovanja in zanimanja
spletu.
Želela bi si več sodelovanja in zanimanja za
učence predvsem od tistih staršev, katerih otroci
imajo in kažejo neke težave. (P3)
Sodelujeva predvsem pri urejanju socialno- socialno-ekonomske stiske
ekonomskih stisk, vključujemo jih v preventivne
dejavnosti, kot sta šolska prehrana in zobna preventivne dejavnosti
nega. Informiramo jih o raznih dejavnostih, kot
je poklicna orientacija, in jih tudi spodbujamo v poklicna orientacija
vključevanje.

roditeljski sestanki

S starši sodelujemo prek roditeljskih sestankov
in govorilne ure, po želji in potrebi staršev

govorilne ure

načrtujem tudi individualne sestanke. Vedno so
starši vabljeni tudi na razna neformalna individualni sestanki
druženja, kot so prireditve, pikniki, proslave.
neformalna druženja
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Želela bi si, da se starši začno bolj redno redna udeležba na govorilnih
udeleževati razrednih ur, saj bodo tako urah
pridobivali sprotne informacije. (R1)
Skupaj sodelujeva pri delu s starši učencev z učne težave
učnimi težavami, pogosto pa imamo tudi
individualne pogovore s starši učencev z
disciplinskimi
skupinsko

težavami.

dela

izobraževalnih

in

in

Svetovalna

informira

zaposlitvenih

individualni pogovori s starši

služba učencev

starše

o

z

vzgojno-

disciplinskimi težavami

možnostih

učencev.

informiranje o izobraževalnih

Večje zanimanje za sodelovanje pri raznih in zaposlitvenih možnostih
dejavnostih, ki jih izvajamo na šoli, večja individualno
aktivnost in zanimanje staršev za učenčevo delo
v šoli ter za njegovo učenje in posledično ocene skupinsko
– ne le zagovarjanje učencev, temveč tudi zanimanje za sodelovanje v
zanimanje za nastale težave in možnosti aktivnostih
reševanje teh težav. (R2)
zanimanje za učenčevo delo
Sodelujemo predvsem s tistimi starši, katerih skupinski sestanki pri delu z
otroci imajo učne težave ali kakšne posebne učenci s posebnimi potrebami
potrebe. Tam moramo imeti tudi skupne in
sestanke in sestanke s starši, da lahko skupaj učnimi težavami
načrtujemo delo in nudimo pomoč tudi staršem
pri delu z učenci in jih stalno informiramo o delu informiranje

o

vzgojno-

njihovih otrok. Na roditeljskih sestankih starše disciplinskih težavah
informiramo o aktualni problematiki, ko se
pojavijo vzgojno-disciplinske težave, ali pa jih informiranje o raznih temah,
informiramo o raznih temah, kot so zasvojenost kot na primer zasvojenost,
s spletnimi vsebinami, varnost na spletu, oblike varnost na spletu, nasilje
zasvojenosti in nasilja. Z njimi govorimo o roditeljski sestanki
temah, za katere ugotovimo, da bi bilo dobro, da
tudi starši izvedo kakšne stvari.

skupni sestanki
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Predvsem da bi se starši, katerih otroci imajo več zanimanja za delo otrok
različne težave, bodisi vzgojne bodisi učne, več
zanimali za delo njihovih otrok in se bolj redno redno
udeleževali vse teh sestankov in srečanj. (R3)

udeleževanje

na

sestankih

KATEGORIJE
Strokovna področja sodelovanja:
 učenci s posebnimi potrebami (P1, P2, P3, R2, R3)
 vzgojno-disciplinske težave (P2, P3, R2, R3),
 preventivne dejavnosti (P1, P2, R1, R3),
 poklicna orientacija (P1, P2, R1, R2),
 socialno-ekonomske stiske (P2, P3, R1)
Oblike sodelovanja s starši (skupinsko (P1, P2, P3, R1, R2, R3), individualno (P1, P2, P3, R1, R2,
R3), roditeljski sestanki (P2, P3, R1, R3), govorilne ure (P2, R1), predavanja in izobraževanja
(P2), neformalna druženja (R1))
Pričakovanja do staršev (več zanimanja za delo in napredek učencev (P1, R2, R3), zanimanje
in interes za sodelovanje (P2, P3, R2), udeleževanje sestankov in predavanja (P2, R1, R3))
Odgovori intervjuvank (P1, P2, P3, R1, R2, R3), na katerih področjih medsebojno sodelujejo pri
delu s starši, so bili podobni. Svetovalna služba neposredno ali posredno sodeluje z razredniki
pri delu s starši (Programske smernice SS 2008, str. 19–26). Sodelujejo pri delu s starši, katerih
otroci imajo posebne potrebe ali učne težave. Ena izmed razredničark (R3) pravi, da so starši
vključeni v sestanke strokovnih skupin, saj na skupnih sestankih: »[…] načrtujemo delo in
nudimo pomoč staršem pri delu z učenci in jih stalno informiramo o delu njihovih otrok.« Drugo
področje, na katerem je potrebno sodelovanje, je reševanje vzgojno-disciplinskih težav. Ena
izmed pedagoginj (P2) poudarja, da razredniki starše pogosto usmerjajo k njim v primeru
vzgojno-disciplinskih težav, kadar ti potrebujejo kakšne dodatne informacije in svetovanje.
Ena izmed razredničark (R2) pravi, da so pogosti individualni pogovori s starši, katerih otroci
povzročajo disciplinske težave. V raziskavi o sodelovanju učiteljev in šolskih svetovalnih
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delavcev je kar 44 % osnovnošolskih učiteljev navedlo, da s svetovalno službo sodelujejo zaradi
sodelovanja s starši posameznih otrok (Bečaj 1999b, str. 349).
Intervjuvanke (P1, P2, R1, R2) izpostavljajo tudi sodelovanje na področju poklicne orientacije.
Dve pedagoginji (P1, P2) poudarjata, da informirajo starše o možnostih nadaljnjega
izobraževanja. To pa prav tako izpostavljata dve razredničarki (R1, R2). Nekatere intervjuvanke
(P1, P2, R1, R3) poudarjajo pomen sodelovanja na področju preventivnih dejavnosti, v katere
vključujejo tudi starše. Ena izmed pedagoginj (P2) navaja, da se s starši velikokrat pogovarja:
»[…] predvsem o učenčevi organizaciji časa in prostora doma, kdaj naj se učenec spravi k delu,
kako in kakšna je vloga staršev pri tem.« Ena izmed razredničark (R1) pravi, da starše: »[…]
vključujemo v preventivne dejavnosti, kot sta šolska prehrana in zobna nega.« Temu pritrjuje
še ena izmed razredničark (R3) in izpostavlja, da starše: »[…] informiramo o raznih temah, kot
so zasvojenost s spletnimi vsebinami, varnost na spletu, oblike zasvojenosti in nasilja.« Zadnje
področje, pri katerem je po mnenju intervjuvank (P2, P3, R1) potrebno medsebojno
sodelovanje, je področje reševanja socialno-ekonomskih stisk družin. Dve pedagoginji (P2, P3)
pojasnjujeta, da starše vključujeta v projekt Botrstvo, če se zazna stiska ali pomanjkanje
sredstev, ena (P2) pa staršem pomaga tudi pri urejanju subvencionirane prehrane.
Vse intervjuvanke (P1, P2, P3, R1, R2, R3) s starši sodelujejo tako skupinsko kot individualno.
V okviru skupinskega dela so starši vključeni prek roditeljskih sestankov, različnih predavanj in
izobraževanj. Individualno pa starši sodelujejo predvsem v okviru govorilnih ur ali
dogovorjenih individualnih sestankov. Ena izmed razredničark (R1) poleg vseh formalnih oblik
izpostavlja tudi neformalne oblike sodelovanja, kot so različna druženja, ki jih organizira šola
na primer prireditve, piknike, proslave. Kot opredeljujejo Programske smernice SS (prav tam,
str. 19), je delo s starši lahko individualno ali skupinsko. Oblike sodelovanja s starši so formalne
in neformalne. Roditeljski sestanki, govorilne ure in pisno obveščanje so formalne oblike,
medtem ko med neformalne oblike štejemo razne razstave, prireditve, projekte, dneve
dejavnosti, dneve odprtih vrat ipd., kamor so vključeni tudi starši (Intihar in Klepec 2002, str.
123). J. Kalin in drugi avtorji (2009, str. 217) v raziskavi o sodelovanju med šolo in starši
ugotavljajo, da svetovalni delavci in tudi učitelji s starši najpogosteje sodelujejo na
individualnih razgovorih. Druga najpogostejša oblika sodelovanja so roditeljski sestanki, tretja
najpogostejša oblika pa so govorilne ure učiteljev, kjer svetovalni delavci prihajajo v stik s
starši. Drugi načini sodelovanja, ki so organizirani posebej zaradi staršev, so predavanja,
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delavnice, šola za starše, timski sestanki. Epstein (2001 v Kalin idr. 2008, str. 19) poudarja, da
se mora vsaka šola zavedati specifičnih potreb učencev in družin pri oblikovanju svojega
programa vključevanja staršev ter da mora upoštevati okolje, iz katerega izhajajo.
Intervjuvanke so si pri tem, kaj pričakujejo od staršev, enotne. Želijo si več zanimanja za delo
in napredek učencev (P1, R2, R3), da bi starši pokazali več zanimanja in interesa za medsebojno
sodelovanje (P2, P3, R2) ter da bi se starši bolj redno udeleževali sestankov in predavanj (P2,
R1, R3). Kot piše J. Kalin (2009, str. 86), pričakovanja strokovnih delavcev in staršev niso nikoli
enaka, lahko pa so bolj ali manj usklajena. Sodelovanje ovirajo številne objektivne in
subjektivne okoliščine, zato strokovni delavci in starši ne zmorejo razviti sodelovalnega
odnosa, bodisi zaradi osebnih značilnosti, narave svojega dela, obveznosti, slabih izkušenj,
osebne naravnanosti ipd. (prav tam).

7.6.4 Sodelovanje pri delu z drugimi strokovnimi delavci
Spodnja tabela prikazuje sodelovanje pedagoginj in razredničark, z drugimi strokovni delavci.
Poleg strokovnih področij tabela prikazuje tudi oblike sodelovanja med strokovnimi delavci na
šoli ali drugimi institucijami in posamezniki ter potrebe po dodatnem strokovnem
usposabljanju in znanjih, ki jih za sodelovanje potrebujejo.
Tabela 11: Strokovna področja sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Sodelujemo predvsem na področju razvijanja šolska klima

STROKOVNA

dobre

PODROČJA

šolske

klime,

skupaj

načrtujemo

dejavnosti, ki so namenjene tako učencem kot

skupaj

staršem. Med seboj sodelujemo predvsem v dejavnosti,

načrtujemo
ki

SODELOVANJA

so

okviru aktivov, učiteljskih zborov in raznih namenjene tako učencem

OBLIKE

skupnih izobraževanj. V okviru timskih srečanj kot staršem

SODELOVANJA

sodelujemo tudi z zunanjimi institucijami, kot so aktivi

MED

center za socialno delo, policija, zdravstveni

PEDAGOGINJAMI

dom, občina, ljudska univerza, svetovalni delavci učiteljski zbor

IN

iz drugih šol ipd.

RAZREDNIČARKI,

Sama se udeležujem izobraževanj, ki so izobraževanja

V

namenjena tako šolskim svetovalnim delavcem

VKLJUČUJEJO

kot

TUDI

učiteljem,

velikokrat

tudi

učiteljem timi
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KATERE

SE

DRUGI

predlagam kako izobraževanje ali predavanje, ki učiteljem
bi jih utegnilo zanimati.

predlagam

izobraževanja

ali

STROKOVNI
DELAVCI

Potrebovali bi predvsem znanje s področja predavanja
komunikacijskih veščin in razvijanja socialnih komunikacijske veščine

DODATNO

spretnosti pri učencih. (P1)

STROKOVNO

Pogosto sodelujemo, ko gre za sum nasilja ali

socialne spretnosti

IZOBRAŽEVANJE

sum nasilja ali zlorabe

POTREBNA

zlorabe otroka. Prav tako skrbim za povezovanje otroka

DODATNA

vseh pri iskanju podpore, dodatnih informacij pri

ZNANJA

zunanjih institucijah in zunanjih strokovnjakih, nasvet za delo z določenimi
kot so center za socialno delo, klinični psiholog, učenci
policija ipd. Sodelujemo, ko pride do porušene multidisciplinarni timi
klime v razredu oziroma na šoli. Včasih je treba
podati vsem učiteljem, ki poučujejo nekega učiteljski zbor
učenca, tudi nasvet, kako z nekim učencem
delati, na kaj morajo biti pozorni.

manjše skupine

Z zunanjimi institucijami sodelujemo predvsem v
okviru

multidisciplinarnih

timov.

Strokovni občasno večje skupine

delavci na šoli med seboj sodelujemo predvsem informiram jih o raznih
v manjših skupinah, v večjih skupinah bolj malo, temah
ker je časovno nemogoče.

lastnega

izobraževanja

Velikokrat se udeležim kakega izobraževanja, potrebujejo

dodatno

kjer je tema pomembna tudi za druge strokovne izobraževanje, predvsem o
sodelavce, ki jih nato o tej temi tudi informiram

aktivnem

na srečanju učiteljskega zbora.

komunikaciji

Dodatno

izobraževanje

bi

potrebovali

poslušanju

in

o

aktivnem poslušanju in komunikaciji nasploh, ker
se mi zdi, da vsi hočemo veliko povedati,
premalo pa poslušamo drug drugega. (P2)
Sodelujemo pri uvajanju novih didaktičnih uvajanje novih didaktičnih
strategij, učnih težavah – na vseh teh področjih strategij
sodelujemo takrat, ko vidimo, da je večji
problem. Takrat sodeluje celoten učiteljski zbor, učne težave
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vključeni so vsi (učitelji, obe svetovalni delavki, učiteljski zbor
ravnatelj), odvisno, kakšna problematika se
pojavlja. V primeru, da nastale težave in timi
problema ne znamo rešiti na šoli ali da za
obravnavano problematiko nimamo dovolj aktivi
znanja,

poiščem

podporo

pri

zunanjih ravnateljica

institucijah.

pripravi

in

predlaga izobraževanja

Sodelujem v okviru učiteljskega zbora, timov,
aktivov. Za pomoč in neke dodatne informacije razrednikom pomagam pri
velikokrat zaprosimo tudi zunanje institucije, kot iskanju literature
so zdravstveni dom, ljudska univerza ipd.

razviti

sposobnosti

Ravnateljica sama pripravi in predlaga neka prepoznavanja težav
izobraževanja, ki bi bila za nas pomembna, veliko
pa tudi jaz razrednikom pomagam pri iskanju
neke literature, ki bi jim lahko pri delu pomagala.
Predvsem v prvi triadi bi morali imeti razredniki
bolj razvite sposobnosti prepoznavanja težav pri
učencih, da prepoznajo značilnosti težav in se
tako lahko hitreje skupaj odzovemo na te težave
ter jih takoj začnemo reševati. (P3)
Na koncu šolskega leta, ko skupaj načrtujemo načrtujemo dejavnosti in
dejavnosti in aktivnosti za naslednje šolsko leto, aktivnosti
oblikujemo predloge, ki jih potem ravnateljica
potrdi.

Mnenja

usklajujemo,

ko

gre

za zanemarjenost in nasilje v

organizacijo ekskurzij, šole v naravi, kako in kdaj družini
bomo nekaj izpeljali in izvajali – tukaj najbolj
sodelujemo. Sodelujemo pa tudi v okviru vzgojno-disciplinske težave
strokovnih skupin, da si med seboj o določenem
otroku izmenjamo izkušnje, kakšna oblika dela s učni problemi
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tem otrokom je najučinkovitejša, izmenjamo si strokovne skupine
informacije in iščemo rešitve. Najpogosteje
sodelujemo, če opazimo, da gre za kakšno timi
zanemarjenost, nasilje doma, sodelujemo tudi
pri reševanju vzgojno-disciplinskih težav in učnih aktivi
problemov, ko ima otrok težave – nato skupaj
raziskujemo in iščemo rešitve, kako bi mu lahko predavanja
pomagali.

svetovalna

Najpogostejše oblike sodelovanja so timi in informira

delavka
o

nas

lastnem

aktivi, imamo tudi kakšna predavanja o temah, ki izobraževanju
jih slišimo na izobraževanjih in jih nato obdelamo premajhna usposobljenost
med seboj, po potrebi šola povabi tudi kakšne za

reševanje

strokovnjake, ki predavajo o različnih temah. odvisnosti,

težav
čustveno

Svetovalna delavka včasih zasledi in se udeleži vedenjskih težav
nekega predavanja, kjer pridobi splošnejše
informacije, ki nam jih potem tudi posreduje.
Se mi zdi, da v današnjem svetu nismo dovolj
usposobljeni za reševanje težav, ki izhajajo iz
sodobne družbe, kot so odvisnost, razne
čustveno-vedenjske težave ipd. S takimi stvarmi
se včasih ukvarjaš več kot s samim poučevanjem.
In tukaj ne ve veš, kako otroku pomagati, na
kakšen način. (R1)
Pozanimam se, ali pa povprašam kolega za teme razrednih ur
kakšno zanimivo temo, ki bi jo lahko izvedla na
razredni uri, kako bolj pritegniti starše k sodelovanje s starši
sodelovanju, kaj storiti, kadar starši ne pokažejo
nekega interesa za sodelovanje ali ko se ne držijo reševanja

socialno-

dogovorov. Veliko sodelujem z vsemi pri ekonomskih stisk
reševanju socialno-ekonomske stiske učencev.

timi

Sodelujemo predvsem v okviru timov, skupinskih
izobraževanj in delavnic, ki so v okviru konferenc skupinska izobraževanja in
o raznih temah.

delavnice

84

Svetovalna delavka nas informira o lastnem

svetovalna

izobraževanju in mi pomaga predvsem pri informira

delavka
o

nas

lastnem

iskanju dodatne literature, kjer lahko pridobim izobraževanju
neko določeno znanje, ki ga nimam.
Praktično na vseh področjih je dobrodošlo pomoč pri iskanju dodatne
nekakšno dodatno izobraževanje, tako da se literature
nam širijo obzorja. Konkretno področje je
predvsem področje dela s starši, ker so si starši

dodatno izobraževanje pri
delu s starši

med seboj tako različni in moramo vedeti, kako
jih aktivirati. Nekaj znanja bi potrebovala za delo
z učenci z učnimi težavami, saj je vedno dobro

znanja s področja dela z
učenci z učnimi težavami

spoznati nove oblike in metode dela, ki bi bile
učinkovitejše pri delu s temi učenci, saj so si
učenci med seboj zelo različni. (R2)
Vsi skupaj veliko sodelujemo pri organizaciji in organizaciji in načrtovanju
načrtovanju raznih šolskih prireditev, izletov, raznih dejavnosti
ekskurzij in dejavnosti, ki jih organizira šola.
Sodelujemo tudi pri vključevanju v razne sodelujemo
projekte in akcije, v katere se vključuje celotna vključevanju

pri
v

razne

šola, prav tako sodelujemo pri delu s starši pri projekte in akcije
izberi raznih tem predavanj in delavnic, ki bi
morda zanimale tudi starše.

sodelujemo pri delu s starši

Sodelujemo v timih, aktivih, učiteljskih zborih, timi
udeležujemo se tudi skupnih predavanj in raznih
delavnic, ki jih šola organizira v okviru našega aktivi
dodatnega
dodatno

strokovnega
izobraževanje

izobraževanja.
skrbi

Za

predvsem učiteljski zbori

ravnateljica, svetovalna delavka mi pa pomaga
predvsem z neko dodatno strokovno literaturo.

predavanja in delavnice
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Dodatno strokovno izobraževanje bi potrebovala za

dodatno

strokovno

predvsem pri delu z oddelkom, kako se v izobraževanje

skrbi

določenih

situacijah

odzvati,

kako

voditi ravnateljica

oddelek, potrebovala bi predvsem več znanja o
tem, kako razred sploh voditi v določeno smer. svetovalna
Velikokrat delaš le po nekakšni intuiciji, ki včasih pomaga
ima nek učinek, včasih pa tudi ne. (R3)

delavka
s

strokovno

literaturo
dodatno izobraževanje pri
delu z oddelkom

KATEGORIJE
Strokovna področja sodelovanja (šolska klima (P1), sodelujemo pri načrtovanju raznih
dejavnosti (P1, R1, R3), v primeru suma nasilja in zlorabe (P2, R1), učne težave (P2, P3, R1),
uvajanje novih didaktičnih strategij (P3), vzgojno-disciplinske težave (R1), razredne ure (R2),
sodelovanje pri delu s starši (R2, R3), reševanje socialno-ekonomskih stisk (R2))
Oblike sodelovanja med pedagoginjami in razredničarki, v katere se vključujejo tudi drugi
strokovni delavci (aktivi (P1, P3, R1, R3), učiteljski zbor (P1, P3, R3), timi (P1, P3, R1, R2, R3),
izobraževanja (P1, R1, R2, R3), strokovne skupine (R1), manjše skupine (P2), večje skupine (P2,
R2))
Dodatno strokovno izobraževanje (učiteljem predlagam izobraževanja in predavanja (P1),
svetovalno delavko informiram o lastnem izobraževanju (P2, R1, R2), ravnateljica pripravi in
predlaga izobraževanja (P3, R3), pomagam pri iskanju literature (P3, R2, R3))
Potrebna dodatna znanja (komunikacijske veščine (P1, P2), socialne spretnosti (P1),
sposobnost prepoznavanja težav (P3), premajhna usposobljenost za reševanje težav
odvisnosti (R1), čustveno-vedenjske težave (R1), znanja za delo s starši (R2), znanja za delo z
učenci z učnimi težavami (R2), delo z oddelkom (R3))
Odgovori, na katerih področjih sodelujejo pedagoginje in razredničarke z drugimi strokovni
delavci na šoli, so zelo različni. Ena izmed pedagoginj (P1) navaja, da medsebojno veliko
sodelujejo na področju šolske klime in pri načrtovanju raznih dejavnosti, kar izpostavljata tudi
dve razredničarki (R1, R3). Prva razredničarka (R1) pravi: »[…] skupaj načrtujemo dejavnosti in
aktivnosti za naslednje šolsko leto […]« Tretja razredničarka (R3) pa navaja: »Vsi skupaj veliko
sodelujemo pri organizaciji in načrtovanju raznih šolskih prireditev, izletov, ekskurzij in
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dejavnosti, ki jih organizira šola.« Ena pedagoginja (P2) in ena razredničarka (R1) pravita, da
je sodelovanje med vsemi pomembno v primeru suma nasilja ali zlorabe. Pedagoginja (P2)
pojasnjuje, da v takih primerih poišče pomoč zunanjih institucij in posameznikov. Druga in
tretja pedagoginja (P2, P3) poudarjata, da vsi medsebojno sodelujejo pri reševanju učnih težav
učencev, P3 pa pravi, da če opazijo, da gre za večji problem, potem pri reševanju sodeluje
celoten učiteljski zbor, in da v primeru, če težave kljub sodelovanju ne znajo rešiti, podporo
poiščejo zunaj šole. Ena izmed razredničark (R1) navaja, da v primeru učnih problemov vsi
skupaj raziskujejo in iščejo, kako lahko učencu nudijo pomoč. Tretja pedagoginja (P3) poudarja
pomembnost sodelovanja pri uvajanju novih didaktičnih strategij. Prva razredničarka (R1)
izpostavlja tudi sodelovanje pri reševanju vzgojno-disciplinskih težav, medtem ko druga
razredničarka (R2) izpostavlja sodelovanje tudi pri načrtovanju razrednih ur in pri reševanju
socialno-ekonomskih stisk. Dve razredničarki (R2, R3) pravita, da medsebojno sodelujejo pri
delu s starši, ena pedagoginja (P3) trdi, da medsebojno sodelujejo pri izbiri predavanja in
delavnic za starše, druga razredničarka (R2) pa pravi, da povpraša kolege za nasvet za boljše
sodelovanje s starši. Resman (2009, str. 31) trdi, da je sodelovanje med domom in šolo oziroma
med učitelji in starši prispeva k boljšemu delu in razvoju učencev, ter pri tem dodaja, da to
sodelovanje lajša in otežuje tudi življenje staršev in delo učiteljev. Prav zato je pomembno, da
je to sodelovanje dobro vzpostavljeno in se ohranja, saj prinaša prednosti za obe strani (prav
tam). T. Bezić (2008, str. 72) v svoji raziskavi ugotavlja, da so najpogostejši problemi, s katerimi
se svetovalna služba ukvarja, vzgojni problemi (disciplina, nasilje ipd.), učne težave učencev in
delo z učenci s posebnimi potrebami. Resman (2009, str. 30) trdi, da nobenega izmed teh
problemov, ki jih navaja avtorica v svoji raziskavi (Bezić 2008, str. 72), ni mogoče rešiti brez
sodelovanja s starši, ter da bi se zato učitelj in svetovalni delavec morala zavzemati za
omogočanje več možnosti posvetovalnega sodelovanja s starši.
Oblike sodelovanja med strokovnimi delavci so si pri vseh intervjuvankah podobne. Vse
intervjuvanke (P1, P2, P3, R1, R2, R3) poudarjajo, da medsebojno sodelujejo v aktivih, na
učiteljskih zborih, v timih in na raznih izobraževanjih. T. Ažman (2012, str. 153) piše, da je
svetovalni delavec lahko navzoč pri srečanju raznih aktivov in pomaga usklajevati delo. Druga
pedagoginja (P2) pa pravi, da: »Strokovni delavci na šoli med seboj sodelujemo predvsem v
manjših skupinah, v večjih skupinah bolj malo, ker je časovno nemogoče.« T. Devjak in A. Polak
(2007, str. 45) navajata, da so učitelji oziroma vsi strokovni delavci v šoli drug drugemu
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najboljši učitelji, saj najbolje poznajo vse razsežnosti svojega dela, psihofizično zahtevnost
pedagoškega poklica in potrebe, ki jih imajo. Avtorici trdita, da je učenje v skupini, kjer
posamezniki medsebojno sodelujejo, učinkovitejše, kot če bi potekalo individualno (prav tam).
Pri dodatnem strokovnem izobraževanju pedagoginja (P1) izpostavlja, da je ona tista, ki
učiteljem predlaga izobraževanja, za razliko od druge pedagoginje (P3), ki poudarja, da je
ravnateljica tista, ki to počne. Ena pedagoginja (P2) pravi, da velikokrat sama strokovne
delavce informira o lastnem izobraževanju, kar izpostavljata tudi dve razredničarki (R1, R2).
Dve razredničarki (R2, R3) poudarjata, da jima svetovalna delavka velikokrat pomaga pri
iskanju dodatne literature, kar potrjuje tudi ena pedagoginja (P3): »[…] veliko pa tudi jaz
razrednikom pomagam pri iskanju neke literature, ki bi jim lahko pri delu pomagala.«
Svetovalna služba skupaj z vodstvom sodeluje pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja
učiteljev na različnih strokovnih področjih (Programske smernice SS 2008, str. 19–26). T.
Ažman (2012, str. 153) pojasnjuje, da naj bi svetovanje učiteljem vključevalo skrb za stalno
strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. Tako lahko svetovalni delavec predlaga vsebine
izobraževanja razrednikov, organizira in izvaja izobraževanje (seminar, delavnica, supervizija
za razrednika). Pri tem, katera znanja bi intervjuvanke za sodelovanje potrebovale, ena
pedagoginja (P1) izpostavlja socialne spretnosti, ki bi si jih želela še dodatno razviti. Dve
pedagoginji (P1, P2) poudarjata, da bi bilo treba razviti komunikacijske veščine. Tretja
pedagoginja (P3) navaja, da bi bilo treba razvijati sposobnosti za prepoznavanje določenih
težav pri učencih. Prva razredničarka (R1) pravi, da: »[…] nismo dovolj usposobljeni za
reševanje težav, ki izhajajo iz sodobne družbe, kot so odvisnost, razne čustveno-vedenjske
težave ipd.« Druga razredničarka (R2) izpostavlja, da bi dodatna znanja potrebovala pri delu s
starši in učenci z učnimi težavami. Ena razredničarka (R3) pa poudarja, da bi: »Dodatno
strokovno izobraževanje bi potrebovala predvsem pri delu z oddelkom, kako se v določenih
situacijah odzvati, kako voditi oddelek […]«

7.6.5 Strokovna področja, na katerih je potrebnega več medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabeli so prikazana področja sodelovanja, na katerih bi bilo po mnenju pedagoginj in
razredničark potrebnega več sodelovanja.
Tabela 12: Področja, na katerih je potrebnega več medsebojnega sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE
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KATEGORIJE

V praksi se kaže, da bo potrebnega še veliko učenčeva samopodoba

SPOZNAVNI IN

sodelovanja predvsem na področju učenčeve

ČUSTVENI

samopodobe, saj opažam, da je vsako leto več čustvene in vedenjske težave

RAZVOJ

učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

UČENCEV

Tako jaz kot razredniki o tem področju ne vemo
veliko, kar za nas predstavlja velik izziv. (P1)

DELO

Več sodelovanja bi pričakovala predvsem pri delo z oddelčno skupnostjo

ODDELČNO

delu z oddelčno skupnostjo in oddelkom

SKUPNOSTJO

nasploh, vendar zaradi časovne stiske to ni spreminjanje in proučevanje
mogoče, saj smo tako jaz kot učitelji prezaposleni učinkovitosti poučevanja
z drugimi stvarmi, ter na področju spreminjanja
in proučevanja učinkovitosti poučevanja. (P2)
Želela bi si več sodelovanja predvsem na prepoznavanja učnih težav
področju učnih težav in prepoznavanja teh težav
ter pri razvijanju različnih didaktičnih pristopov, razvijanje različnih didaktičnih
saj pomagam, da imajo nekateri učitelji in tudi pristopov
razredniki ves čas enak sistem poučevanje in
dela v oddelku – še vedno se preveč držijo
frontalnega poučevanja. (P3)
Mislim, da pokrivava čisto vsa področja, tako da

/

bi težko rekla, da bi še kaj drugega obstajalo. (R1)
Pravzaprav kjerkoli in kadarkoli se pojavi več sodelovanja pri delu z
potreba, sodelujeva – mogoče bi več sodelovanja oddelkom
pričakovala pri delu s celotnim oddelkom in pri
obravnavanju različnih tem znotraj oddelka, a je obravnavanje različnih tem
problem vedno čas. (R2)
Sodeluje res veliko in na vseh področjih, tako da

pri delu z oddelkom

težko rečem, da bi mi še kaj primanjkovalo.
Mogoče da bi si želela več sodelovanja predvsem opravljanju vloge razrednika
pri delu z oddelkom – kako voditi oddelek in
učence, kako bi lahko še dodatno izboljšala vlogo
razrednika. (R3)

KATEGORIJE
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POUČEVANJE

Z

Spoznavni in čustveni razvoj učencev (učenčeva samopodoba (P1), čustvene in vedenjske
težave (P1))
Delo z oddelčno skupnostjo (pri delu z oddelčno skupnostjo (P2), več pri delu z oddelkom (R2,
R3), obravnavanje različnih tem (R2), opravljanje vloge razrednika (R3))
Poučevanje (učinkovitost poučevanja (P2, P3), prepoznavanje učnih težav (P3), razvijanje
različnih didaktičnih pristopov (P3))
Ena pedagoginja (P1) pravi, da bi bilo potrebnega več sodelovanja na področju učenčeve
samopodobe, saj, kot ugotavlja, je »vsako leto več učencev s čustvenimi in vedenjskimi
težavami«. P2 in R3 izpostavljata, da bo potrebnega več dela v okviru oddelčne skupnosti.
Tretja razredničarka (R3) trdi, da bi potrebovala »več sodelovanje predvsem pri delu z
oddelkom – kako voditi oddelek in učence, kako bi lahko še dodatno izboljšala vlogo
razrednika.« Tudi druga razredničarka (R2) bi »več sodelovanja pričakovala pri delu s celotnim
oddelkom in pri obravnavanju različnih tem.« To ugotavlja tudi Bečaj (1999b, str. 349), ki piše,
da si učitelji želijo pomoči svetovalne službe pri oblikovanju dobre klime znotraj oddelka in
pomoči pri izboljševanju komunikacije. Druga pedagoginja (P2) si želi več sodelovati pri
spreminjanju učinkovitosti poučevanja, enako si želi tudi tretja pedagoginje (P3), ki si
prizadeva tudi za več sodelovanja na področju razvijanja različnih didaktičnih pristopov in
prepoznavanja učnih težav. Zanimivo se nam zdi, da obe pedagoginji za področje poučevanja
izpostavita, da bi si v prihodnje želeli več sodelovanja, medtem ko nobena izmed razredničark
tega ni omenila. Resman (2004, str. 18) poudarja, da mora svetovalni delavec biti učiteljem v
pomoč pri uveljavljanju učinkovitejših načinov učenja in pri spreminjanju didaktičnega ustroja
pouka, saj po svoje tudi on sprejema soodgovornost za učni uspeh učencev. Raziskava, ki jo je
opravil Bečaj (1999b, str. 354), je pokazala, da se učitelji pri zadevah, ki zadevajo izboljšanje
dela pri pouku (pomoč pri pouku, organizacija skupinskega dela, nivojskega pouka,
projektnega dela, diferenciacije, inovacije ipd.), na pomoč svetovalnega delavca ne obračajo.
V tem lahko vidimo tudi razlog, zakaj nobena razredničarka ni omenila področja poučevanja,
medtem ko se pri pedagoginjah, glede na odgovore, kažeta želja in zanimanje za sodelovanje
na tem področju.
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7.7 Dejavniki, ki vplivajo na medsebojno sodelovanje
V spodnji tabeli so prikazani dejavniki, ki po mnenju pedagoginj in razredničark vplivajo na
medsebojno sodelovanje.
Tabela 13: Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Pomemben dejavnik je komunikacija, da imamo komunikacija
vsi možnost povedati in izraziti svoje lastno

KOMUNIKACIJA

mnenje o določeni stvari, da se upoštevajo povedati in izraziti lastno

PRI

mnenja, ki so drugačna od večine in želenega, ter mnenje

SODELOVANJU

da o problemih in težavah drug z drugim odkrito
govorimo. Na sodelovanje vpliva tudi čas, saj je o problemih in težavah

ODNOS

od časa velikokrat odvisno, kako hitro se odkrito govorimo

SODELOVANJA

DO

odzovemo na nek problem. (P1)
ČAS

čas

SODELOVANJE
hitra odzivnost na problem
Zaupanje razrednikov v svetovalno službo, in obojestransko zaupanje
obratno, mogoče tudi spodbuda ravnatelja za
sodelovanje, da je v bistvu to tista neka bilka, spodbude ravnatelja
katere se lahko razredniki oprimejo, ko se vidijo
v navidezno brezizhodnem položaju. (P2)
Predvsem odprt odnos z obeh strani, pa to, da odprt odnos
imaš občutek in da znaš zaznati nek problem – to
je pomembno še posebej pri učiteljih, da vidijo, občutek

za

zaznavanje

da ima učenec nek problem, ne da to spoznajo, problemov in težav
ko je že prepozno. (P3)
Pomemben dejavnik je, da si zaupava, da bo zaupanje
tisto, kar se dogovoriva, naredila, in obratno, da
si izmenjave mnenja in da ta mnenja tudi izmenjava
spoštujeva. (R1)

Najpomembnejši
primanjkuje

časa

mnenj

njihovo spoštovanje

dejavnik
za

je

čas,

intenzivnejše

ker pomanjkanje časa
delo.
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in

ZA

Pomanjkanje časa je ključni dejavnik, saj sem prezaposlenost
tudi jaz, tako kot onidve, prezaposlena. (R2)
Vsekakor je pomemben dejavnik čas, da je ona čas
meni vedno na razpolago in da si vzame čas
zame, pa tudi odnos, ki mora biti odprt, odprt odnos
sprejemljiv, da brez zadržkov lahko sodelujem z
njo in jo prosim za pomoč. Vem, da bom dobila brez
dobre napotke in informacije, ki si jih želim. (R3)

zadržkov

lahko

sodelujem z njo in jo
prosim za pomoč

dobri

napotki

in

informacije

KATEGORIJE
Komunikacija pri sodelovanju (povedati in izraziti lastno menjanje (P1), o problemih in
težavah odkrito govorimo (P1), izmenjava mnenj in njihovo spoštovanje (P3), dobri napotki in
informacije (R3))
Odnos do sodelovanja (odprt odnos (P3, R3), obojestransko zaupanje (P2, R1, R3), spodbude
ravnatelja (P2), brez zadržkov lahko sodelujem z njo in jo prosim za pomoč (R3))
Čas za sodelovanje (čas (P1, R2, R3), od časa je odvisna hitra odzivnost na problem (P1),
prezaposlenost (R2))
Na vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na medsebojno sodelovanje, so intervjuvanke podajale
različne odgovore. Prva pedagoginja (P1) kot pomemben dejavnik sodelovanja vidi
komunikacijo in pravi, da je pomembno, da »imamo vsi možnost povedati in izraziti svoje
lastno mnenje o določeni stvari, da se upoštevajo mnenja, ki so drugačna od večine in želenega,
ter da o problemih in težavah drug z drugim odkrito govorimo«. Tudi drugi avtorji (Haycock
2007; Duslak in Geier 2016; Kristančič 1995) pišejo, da je komunikacija eden izmed dejavnikov,
ki vpliva na sodelovanje. Kristančič (1995, str. 45–52) trdi, da je lahko neustrezna komunikacija
eden izmed vzrokov neuspešnega sodelovanja.
Druga pedagoginja (P2) poudarja, da sta pomembna dejavnika, ki vplivata na sodelovanje,
obojestransko zaupanje in spodbude s strani ravnatelja. Ena razredničarka (R1) med dejavnike,
ki vplivajo na sodelovanje, uvršča zaupanje in spoštovanje dogovorov. Pedagoginja (P1)
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izpostavlja kot pomemben dejavnik za sodelovanje tudi čas in pravi, da je: »[…] od časa
velikokrat odvisno, kako hitro se odzovemo na nek problem.« Dve razredničarki (R2, R3)
izpostavljata čas, pri čemer ena (R2) trdi, da »primanjkuje časa za intenzivnejše delo«, druga
(R3) pa pravi, da ji je pomembno: »[…] da je ona meni vedno na razpolago in da si vzame čas
zame[…]« Duslak in Geier (2016, str. 116) trdita, da so pogostost srečanj, vnaprej dogovorjen
in organiziran čas srečanj ter redni sestanki dejavniki, ki jih lahko v šolskem okolju
vzpostavljamo in ohranjamo. Čas kot dejavnik prav tako izpostavlja tretja razredničarka (R3)
in dodaja, da je pomemben dejavnik tudi odnos, ter pravi, da mora biti ta: »[…] odprt,
sprejemljiv, da brez zadržkov lahko sodelujem z njo in jo prosim za pomoč.« J. Erčulj (2011 v
Erčulj 2014, str. 86) piše, da mora ravnatelj zagotavljati in ustvarjati ustrezne razmere, tako da
zagotavlja čas in sredstva za profesionalni razvoj ter za načrtovanje tega. Avtorica izpostavlja,
da je ustvarjanje takih razmer povezano z organizacijsko kulturo, to pa med drugim pomeni,
da sta kultura učenja in sodelovanja eni izmed temeljnih vrednot šole (prav tam).

7.8 Modeli medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabli so prikazani modeli sodelovanja, ki pri sodelovanju med pedagoginjami in
razredničarkami prevladujejo.
Tabela 14: Prevladujoči model sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE
Največ

je

posvetovanja.

KODE
Podajam

neke posvetovanje

usmeritve, jim nudim oporo, po potrebi tudi

KATEGORIJE
POSVETOVALNI
MODEL

konkretne napotke, kako h kakšni stvari podajam usmeritve
pristopiti. Občasno tudi napotitveni način ob

NAPOTITVENI

kakšnih vedenjskih težavah, vendar predvsem v oporo

MODEL

primeru, ko učenec potrebuje malo časa, da se
odmakne, in nekoga, da se z njim pogovori. konkretne napotke
Pomembno mi je, da se s problemom ukvarja občasno napotitveni
več ljudi in da skupaj iščemo rešitve. (P1)
da se učenec odmakne in
pogovori
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Prevladujoči način je predvsem ta, da se z posvetovanje
razrednikom usedeva in se o zadevi pogovoriva.
Pogosto potrebujejo moje mnenje in nekakšne potrebuje moje mnenje in
napotke za delo.

napotke

V primeru, da učenca pošljejo k meni na
pogovor, pa od razrednika zahtevam, da mi

če učenca pošlje k meni,
zahtevam pojasnilo, kaj je on

pove, kaj je on do sedaj že naredil. (P2)

že naredil
Pojavlja se tako napotitveni model sodelovanja pogostejši posvetovalni način
kot

posvetovalni.

Posvetovalni

način

je

pogostejši, saj velikokrat učitelj od mene nasvet in oporo
pričakuje le nasvet in oporo, ki mu jo jaz lahko zelo redko napotitveni način
nudim, zelo redko pa se pojavlja in se učitelji
poslužujejo napotitvenega. (P3)
Določene zadeve zahtevajo, da se usedeva in usedeva se in skupaj iščeva
skupaj

iščeva

kompleksnejše

rešitve,
zadeve.

predvsem

so

Predvsem

to rešitve
se se posvetujeva o stvareh

posvetujeva o stvareh. Odvisno je od težav, s
katerim se srečujem. Pogosto tudi sama poiščem pomoč
poskušam rešiti težavo, če vidim, da ne gre,
poiščem pomoč svetovalne delavke. Zelo redko sama poskušam rešiti težavo
se poslužim pošiljanja otroka k svetovalni redko
delavki, najpogosteje le zato, da se učenec malo

pošiljam

otroke

k

svetovalni delavki

odmakne in umiri. (R1)
Predvsem posvetovalni, saj velikokrat poiščem predvsem posvetovalni
pomoč in nasvet, kako kaj narediti in kako
postopati v določenih situacijah. Pričakujem pomoč in posvet
pomoč pri izvajanju in načrtovanju pomoči
učencem. Včasih pa tudi pošljem učenca na
individualni pogovor, ko nastopijo nevzdržne včasih pošljem učenca na
težave, ki jih sama ne morem rešiti. (R2)

individualni pogovor

Predvsem prevladuje posvetovalni način, zelo prevladuje posvetovalni način
redko, res ob hudih kršitvah, pa se odločim za
napotitev učenca k svetovalni delavki. Sama se
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pogovorim s šolsko svetovalno delavko o težavi

največ

je

dogovarjanja,

in mi ona predlaga nadaljnje ukrepe. Največ je pogovarjanja in posvetovanja
pogovarjanja in posvetovanja o težavah, ki mi jih
šolska svetovalna delavka pomaga rešiti. (R3)

napotitev učenca ob hudih
kršitvah

KATEGORIJE
Posvetovalni model (pogosto posvetovanje (P1, P2, P3, R1, R2, R3), usmeritve (P1), oporo (P1,
P3), napotke (P1, P2) mnenje (P2), pomoč (R1, R2))
Napotitveni model (redko napotitveni (P1, P2, P3, R1, R2, R3), umik učenca in pogovor (P1),
zahtevam pojasnilo, kaj je razrednik že naredil (P2), individualni pogovor z učencem (R2),
napotitev ob hudih kršitvah (R3))
Kot je razvidno iz odgovorov intervjuvank, se vsi poslužujejo tako posvetovalnega kot
napotitvenega modela. Vse intervjuvanke (P1, P2, P3, R1, R2, R3) izpostavljajo, da prevladuje
posvetovalni model in da se redko poslužujejo napotitvenega. Ena pedagoginja (P1) poudarja,
da »napotitveni način ob kakšnih vedenjskih težavah, vendar predvsem v primeru, ko učenec
potrebuje malo časa, da se malo odmakne, in nekoga, da se z njim pogovori«. Druga
pedagoginja P2 pravi, da: »[…] od razrednika zahtevam, da mi pove, kaj je on do sedaj že
naredil.« Prva razredničarka (R1) poudarja, da zelo redko pošilja učenec k svetovalni delavki,
medtem ko druga (R2) pojasnjuje: »Včasih pa tudi pošljem učenca na individualni pogovor, ko
nastopijo nevzdržne težave, ki jih sama ne morem rešiti.« Ena izmed razredničark (R3) pravi:
»[…] zelo redko, res ob hudih kršitvah, pa se odločim za napotitev učenca k svetovalni delavki.«
Kot je mogoče razbrati iz predhodnih odgovorov o sodelovanju s starši (podsklop 7.2.3), ena
izmed intervjuvanih pedagoginj (P3) poudarja, da: »V primeru učnih in vzgojno-disciplinskih
težav razredniki usmerjajo starše k meni po dodatne informacije, napotke in dodatno
svetovanje […]« Razredničarka s tem staršem pomaga poiskati neke dodatne informacije in
pomoč pri reševanju težav, ki jim jih lahko nudi šolska svetovalna služba. Intervjuvane
pedagoginje (P1, P2, P3) pojasnjujejo, da je največ posvetovanja, medtem ko velikokrat
razredniki pričakujejo z njihove strani oporo, nasvete, usmeritve in mnenja. Dve razredničarki
(R1, R2) odgovarjata, da pri svetovalnih delavkah pogosto poiščejo pomoč pri reševanju težav.
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Bačaj (1999b, str. 349) v okviru raziskave ugotavlja, da si razredniki pri reševanju vedenjske
problematike želijo neposredno delo svetovalne službe s temi učenci. Manj pa si želijo
neposredne pomoči svetovalnega delavca v razredu oziroma svetovanja, kako naj bi učitelji
sami ravnali, da bi se težave zmanjšale (prav tam). J. Kalin (2004, str. 31) opozarja, da je
pomembno, kako svetovalni delavec vzpostavi svetovalni odnos z razrednikom. Svetovalni
delavec lahko hitro sprejme vlogo izvedenca, ki skuša vse nastale probleme reševati po
napotitvenem modelu – tu svetovalna služba prevzeme predvsem vlogo učiteljevega servisa,
kjer je reševanje problemov prepuščeno svetovalnemu delavcu. Lahko pa se svetovalni
delavec zavzema za vzpostavitev sodelovalnega modela svetovanja, kjer učitelja navaja in uči
reševati problemske situacije ter ga opremi s potrebnimi znanji, ki mu pomagajo pri delu z
učenci (prav tam).

7.9 Primeri dobrega in slabega medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabeli so predstavljeni primeri dobrega sodelovanja med pedagoginjami in
razredničarkami.
Tabela 15: Primeri dobrega sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Neobiskovanje pouka je en takšen primer. Z skupni dogovor
razrednikom sva dogovorjena, da se starše takoj

POMEMBNOST

pokliče in preveri, zakaj učenec ni prišel v šolo, sodelovanje

strokovnih

o tem obvesti mene in romsko pomočnico, jaz delavcev na šoli in drugih

SKUPNEGA
DELA

pa nato obvestim center za socialno delo. institucij
Pomembno je, da s takim načinom dela

POVEZOVANJE

začnemo že na začetku leta, ko presodimo, da bi

IN

se ta problem lahko začel pojavljati pri

SODELOVANJE

določenih učencih. (P1)

Z

Primer dobrega sodelovanja je bil v 4. razredu, skupno načrtovanje

UDELEŽENCI

DRUGIMI

kjer so se v oddelku začele pojavljati manjše
skupinice. Razredničarka se je trudila to rešiti na vključevanje učencev

NAKLONJENOST

različne načine, vendar ni bilo nikakršnega

ZA

učinka. Razredničarka se je nato obrnila name, skupni cilji

MEDSEBOJNO

tako da sva skupaj načrtovali in izvedli tri

SODELOVANJE

96

srečanja z oddelkom. Skupaj z učenci smo se razredničarka

kazala

pogovarjali, kaj razred sploh je, koliko časa zanimanje in naklonjenost za
preživijo skupaj, da so pravzaprav neka družina. sodelovanje
Skupaj smo postavili cilje, ki smo jih želeli
doseči. Stvar je lepo potekala, ker je tudi
razredničarka kazala veliko zanimanja in je bila
zelo naklonjena sodelovanju, posledično pa tudi
učenci. (P2)
Konec leta je nek učenec naredil hud prekršek. skupno reševanje problema
Razredničarka je prišla do mene, me seznanila s
problemom, skupaj sva se usedli in se o

opora in nasvet s strani

problemu pogovorili. Problem sva skupaj svetovalne delavke
poskusili rešiti, pretehtali sva vse možnosti in se
nato skupaj odločili za ukrep, ki je sledil.
Razredničarka je potrebovala predvsem mojo
oporo in nasvet, ali ravna prav. (P3)
Zelo dober primer sodelovanja je bil na začetku
šolskega leta. Dogovorjeni sva, da jaz pri vsakem dogovor
učencu preverim, katere potrebščine ima in kaj
še potrebuje. Če česa niso imeli, je svetovalna
delavka preverila, kako lahko te potrebščine
pridobijo, kako jim jih lahko šola priskrbi. (R1)
Dobro je bilo že v nekaj primerih, ko smo vztrajno sodelovanje
vztrajno sodelovali pri reševanju vedenjskih
težav nekaterih učencev. Učenec je imel hude dnevno sodelovanje
vedenjske težave. S svetovalno službo sem
dnevno sodelovala in v to sodelovanje smo tedensko

sodelovanje

tedensko vključili tudi starše in učenca – skupaj strokovnih delavcev in staršev
smo se dogovarjali in skupaj naredili načrt, ki
smo ga vsi udeleženci upoštevali. (R2)

dogovarjanje

skupno načrtovanje
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Zadnji teden pouka je učenec naredil hud pogovor o problemu
prekršek. Nisem bila sigurna, kako naj v takšni
situaciji ukrepam, saj takšnega prekrška od tega
učenca nikoli ne bi pričakovala. Stopila sem do
pedagoginje, s katero sva se o problemu
pogovorili. Povedala sem ji, kaj se je zgodilo in
kako si želim ukrepati, svetovalna delavka pa se
je z menoj strinjala. (R3)

KATEGORIJE
Pomembnost skupnega dela (skupni dogovor (P1, R1, R2), skupno načrtovanje (P2, R3), skupni
cilji (P2), skupno reševanje (P3))
Povezovanje in sodelovanje z drugimi udeleženci (vključevanje učencev (P2), sodelovanje
strokovnih delavcev na šoli in drugih institucij (P1), sodelovanje s starši (R2))
Naklonjenost za medsebojno sodelovanje (zanimanje in naklonjenost za sodelovanje (P2),
vztrajno sodelovanje (R2), opora in nasvet (P3), pogovor o problemu (R3))
Iz dogovorov vseh intervjuvank je mogoče razbrati, da je medsebojno sodelovanje prisotno.
Prva pedagoginja (P1) izpostavlja, da je pri sodelovanju pomemben skupni dogovor, in pravi:
»Z razrednikom sva dogovorjena, da se starše takoj pokliče in preveri, zakaj učenec ni prišel v
šolo, o tem obvesti mene in romsko pomočnico, jaz pa nato obvestim center za socialno delo.«
Prva razredničarka (R1) poudarja tudi primer dobrega sodelovanja, saj sta obe dogovor
upoštevali in so se stvari hitro uredile. Druga razredničarka (R2) pojasnjuje, da je bilo
sodelovanje uspešno zaradi skupnega dogovarjanja in načrtovanja, ki so ga vsi udeleženci
upoštevali. Ista razredničarka (R2) izpostavlja pomembnost vztrajnega sodelovanja pri
reševanju vedenjskih težav in pravi: »S svetovalno službo sem dnevno sodelovala in v to
sodelovanje smo tedensko vključili tudi starše in učenca […]« Tudi tretja razredničarka (R3)
izpostavlja pomembnost sodelovanja pri reševanju hujših prekrškov in poudarja, da ji je v
takšni situaciji pomemben pogovor s svetovalno delavko, ali postopa prav, saj sama: »Nisem
bila sigurna, kako naj v takšni situaciji ukrepam[…]« Tretja pedagoginja (P3) poda podoben
primer in navaja, da razredniki ob primeru hudih prekrškov velikokrat od svetovalnega delavca
pričakujejo oporo in nasvet ter stremijo k skupnemu reševanju problemov. Druga pedagoginja
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(P2) izpostavlja primer sodelovanja pri oblikovanju sodelovalne oddelčne klime, kjer je
medsebojno sodelovanje potekalo tako, da sta skupaj načrtovali dejavnosti in srečanja. Ista
pedagoginja (P2) pojasnjuje, da je bilo sodelovanje učinkovito, ker je razredničarka izkazovala
zanimanje in je bila naklonjena sodelovanju. Bečaj (1999b, str. 352) v raziskavi ugotavlja, da si
učitelji želijo tesnejše sodelovati predvsem na konkretni ravni, torej v oddelku, ob konkretnem
učencu in v konkretni situaciji.
V spodnji tabeli so predstavljeni primeri slabega sodelovanja med pedagoginjami in
razredničarkami.
Tabela 16: Primeri slabega sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Primeri, kjer nimaš kaj dosti vpliva, kot je ne moreš vplivati

NI

vedenjska problematika. Kadar ni nekega

SODELOVANJA

zanimanja za sodelovanje. (P1)

ni zanimanja

V razred se je začel deliti na manjše skupinice, a

učiteljici se s težavo ni dalo

SLABEGA

ZAPRT ODNOS

se učiteljici s to težavo ni dalo ukvarjati in se ukvarjati

DO

zadeva ni rešila. Na koncu smo rešili stvar tako,

SODELOVANJA

da smo razred razbili na dva oddelka. Velik vpliv želja in volja učitelje

za

na reševanje problemov imata želja in volja spremembo

SLAB PRETOK

učitelja za spremembo, učenci pa temu sledijo.

INFORMACIJ

Učitelj mora biti za neke spremembe navdih
učencem in jih mora motivirati za spremembe.

NEODZIVNOST

(P2)

NA PROBLEME

Negativno sodelovanje je pa predvsem v

prepozno

primerih, ko učitelji prepozno zaznajo, ugotovijo opozarjanje

zaznavanje
na

težave

in
v

in opozorijo na težave, ki se v oddelku pojavijo. oddelku
(P3)
Do

slabšega

sodelovanja

prihaja

zaradi prezaposlenost

prezaposlenosti. Nekaterih informacij ne dobiš
pravi čas oziroma so informacije izmenjane z informacije ne dobiš pravi čas
zamudo, zato imaš potem zelo kratek čas za
reagiranje. (R1)
Ga ni. (R2)

ni primera
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POMANJKANJE
ČASA

Dobro sodelujemo. Ne spomnim se primera ne
slabega sodelovanja. (R3)

spomnim

se

primera

slabega sodelovanja

KATEGORIJE
Ni slabega sodelovanja (razredničarke nimajo nobene slabe izkušnje pri sodelovanju s
svetovalno službo (R2, R3))
Zaprt odnos do sodelovanja (ni vpliva (P1), ni zanimanja (P1, P2), želja in volja učitelja (P2))
Slab pretok informacij (poplava informacij (R1), informacije ne dobiš pravi čas (R1))
Neodzivnost na probleme (prepozno zaznavanje in opozarjanje na težave (P3))
Pomanjkanje časa (prezaposlenost (R1))
Ko smo intervjuvance povprašali o primeru slabe oziroma negativne izkušnje pri medsebojnem
sodelovanju, sta dve razredničarki (R2, R3) odgovorili, da nimata nobenih slabih izkušenj.
Razlog, zakaj razredničarki nimata nobene slabe izkušnje pri sodelovanju, smo povezali z
odgovori o prevladujočem modelu sodelovanja. Ena razredničarka (R1) je na vprašanje, kateri
model sodelovanja prevladuje, odgovorila, da prevladuje posvetovalni model, in pojasnila, da
pri svetovalni delavki velikokrat poišče pomoč in se z njo o določenih stvareh posvetuje. Druga
razredničarka (R2) je na vprašanje, kateri model sodelovanja prevladuje, odgovorila, da
prevladuje posvetovalni model, in poudarila, da se s svetovalno delavko ves čas dogovarja,
pogovarja in posvetuje ter da ji svetovalna delavka pogosto pomaga pri reševanju raznih težav.
Prva pedagoginja (P1) izpostavlja, da je sodelovanje nemogoče, če ni izraženo zanimanje zanje.
Podobno poudarja druga pedagoginja (P2), ki pravi: »Velik vpliv na reševanje problemov imata
želja in volja učitelja za spremembo […]« Prav tako pojasnjuje, da se učiteljem s težavami
pogosto ne da ukvarjati, kar privede do tega, da se težave ne rešijo tako, kot bi se morale. Ena
izmed intervjuvanih pedagoginj (P3) meni, da učitelji prepozno zaznajo in opozorijo na težave.
Ena izmed razredničark (R1) pa vidi razloge za slabo sodelovanje predvsem v prezaposlenosti,
zaradi katere informacij ne dobi pravi čas.

7.10 Prednosti medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabeli so prikazane prednosti sodelovanja po mnenju pedagoginj in razredničark.
Tabela 17: Prednosti sodelovanja
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KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Sodelovanje pripomore k uspešnemu zaključku uspešno zaključena šola

PREDNOSTI ZA

šolskega leta, ker otrok napreduje. Prednost

UČENCE

vidim tudi v tem, da se izboljšata učni uspeh in učenčev napredek
obiskovanje pouka. (P1)

PREDNOSTI ZA
izboljšanje učnega uspeha

izboljša se obiskovanje pouka
Občutek varnosti učencev. Če učenci vidijo, da občutek varnosti učencev
vsi med seboj sodelujemo, da tako razrednik,
drugi učitelji, jaz kot tudi starši postopamo na dobra

klima

med

vsemi

in

hitreje

enak način in imamo usklajene zahteve, potem zaposlenimi
čutijo, da je to tista prava pot, ki si jo vsi želimo
doseči, in ni nikakršne zmede v učenčevih očeh.
S tem tudi naraste pri učencih ta občutek
varnosti.
Dobra klima med vsemi zaposlenimi. Bila sem
prisotna na nekaj šolah, kjer je bila svetovalna
služba zaznana kot nekdo, ki daje samo navodila
in dodatno delo, ne pa kot nekdo, ki ti dejansko
lahko pomaga. Če dobro sodeluješ, takšnega
prepričanja na šoli ni in posledično zaradi tega
vse skupaj boljše teče. (P2)
S sodelovanjem se problemi lažje in hitreje probleme

lažje

rešujejo, kar omogoča, da delo v oddelku lažje rešujemo
poteka. Učenec tako lahko tudi lažje dela in
deluje znotraj oddelka. (P3)

učenec lažje dela in deluje
znotraj oddelka

Prednosti vidim v dobri izmenjavi informacij, da dobra izmenjava informacij
včasih svetovalna delavka kontaktira starše, da
se jaz lažje osredotočim na pouk. Prednost je, da dopolnjevanje
se dopolnjuješ, da imaš še nekoga ob sebi, ki te
podpira. (R1)

podpora
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ŠOLO

Prednost sta predvsem hitro reagiranje ob hitro reagiranje
težavah in doslednost pri reševanju težav.
Uspešno in sprotno reševanje problemov je

doslednost

pozitivno tudi za učence in njihovo medsebojno
razumevanje,

posledično

se

razvijajo boljše

kakovostnejši odnosi znotraj razreda. (R2)

medsebojno

razumevanje med učenci

razvijanje

kakovostnejših

odnosov v razredu
Ena prednost so predvsem pozitivni odnosi s pozitivni odnosi s sodelavci
sodelavci. Druga pa je predvsem to, da si med
seboj pomagamo, da nisi sam, da ti nudijo oporo opora
pri reševanju težav. Sodelovanje prispeva tudi k
bolj

konstruktivnemu

reševanju

težav

in konstruktivno reševanje težav

problemov, prav tako mi da tudi kakšno idejo,
kako bi še lahko drugače izvedla določeno stvar.
(R3)

KATEGORIJE
Prednosti za učence:
 napredek učenca (P1),
 občutek varnosti pri učencu (P2),
 boljše medsebojno razumevanje med učenci (R2),
 učenec lažje dela in deluje znotraj oddelka (P3),
 razvijanje kakovostnejših odnosov v oddelku (R2)
Prednosti za šolo:
 hitrejše in lažje reševanje problemov (P3),
 izmenjava informacij (R1),
 podpora (R1, R3),
 hitro reagiranje (R2),
 pozitivni odnosi s sodelavci (R3),
 konstruktivno reševanje težav (R3).
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Intervjuvane pedagoginje in razredničarke naštevajo zelo različne prednosti, ki jih prinaša
medsebojno sodelovanje. Sodelovanje med pedagogom in razrednikom prinaša prednosti
tako za učence kot za celotno šolo. Kot prednost za učence P1 vidi v tem: »Sodelovanje
pripomore k uspešnemu zaključku šolskega leta, ker otrok napreduje. Prednost vidim tudi v
tem, da se izboljšata učni uspeh in obiskovanje pouka.« Sodelovanje omogoča doseganje večje
vzgojno-izobraževalne kakovosti šole, izobraževanja in boljše vzgojno-izobraževalne rezultate
(Kalin 2004, str. 32). Druga pedagoginja (P2) poudarja, da je prednost sodelovanja predvsem
v tem, da se učencu zagotovi občutek varnosti. Pedagoginja (P2) tako izpostavlja, da: »Če
učenci vidijo, da vsi med seboj sodelujemo, da tako razrednik, drugi učitelji, jaz kot tudi starši
postopamo na enak način in imamo usklajene zahteve, potem čutijo, da je to tista prava pot,
ki si jo vsi želimo doseči, in ni nikakršne zmede v učenčevih očeh.« Tretja pedagoginja (P3)
izpostavlja: »S sodelovanjem se problemi lažje in hitreje rešujejo, kar omogoča, da delo v
oddelku lažje poteka. Učenec lahko tako tudi lažje dela in deluje znotraj oddelka.« R2
izpostavlja: »[…] sprotno reševanje problemov je pozitivno tudi za učence in njihovo
medsebojno razumevanje, posledično se razvijajo kakovostnejši odnosi znotraj razreda.« Vse
intervjuvanke so podale tudi nekaj prednosti, ki jih ima sodelovanje za šolo. P2 poudarja, da
sodelovanje pripomore k razvijanju dobre klime med vsemi zaposlenimi, in pravi: »Prisoten
sem bila na nekaj šolah, kjer je bila svetovalna služba zaznana kot nekdo, ki daje samo navodila
in dodatno delo, ne pa kot nekdo, ki ti dejansko lahko pomaga.« Tretja pedagoginja (P3)
izpostavlja, da se problemi lažje in hitreje rešujejo. Prva razredničarka (R1) vidi prednost
sodelovanja v dobri izmenjavi informacij in podpori, ki ji jo svetovalna delavka nudi. Druga
razredničarka (R2) kot prednost sodelovanja izpostavlja hitro reagiranje. Tretja razredničarka
(R3) pa kot pozitivni vidik sodelovanja poudarja pozitivne odnose med sodelavci, pri katerih
lahko poišče oporo. Sodelovanje povečuje zadovoljstvo in ustreznejšo socialno klimo znotraj
šole ter ustvarja kakovostnejše medosebne odnose (prav tam). Tretja razredničarka (R3) med
drugim izpostavlja: »Sodelovanje prispeva tudi k bolj konstruktivnemu reševanju težav in
problemov, prav tako mi da tudi kakšno idejo, kako bi še lahko drugače izvedla določeno
stvar.« Posvetovanje med svetovalnim delavcem in razrednikom je nujno potrebno, saj oba
združujeta informacije, ki so nujno potrebne za reševanje problemov (Hederih 2001, str. 92).

103

7.11 Težave in ovire medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabeli so prikazane temeljne težave in ovire, ki se po mnenju pedagoginj in
razredničark pojavljajo pri sodelovanju.
Tabela 18: Temeljne težave in ovire sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE
Preobremenjenost

z

KODE

delom

in

KATEGORIJE

slaba preobremenjenost z delom

POMANJKANJE

komunikacija. (P1)

ČASA
slaba komunikacija

Zagotovo je čas, čeprav trdim, da če si ga želiš čas

MEDOSEBNA

vzeti, pa če jo to le 5 minut, si ga najdeš. Učitelji

KOMUNIKACIJA

so veliko preveč obremenjeni in nato občasno preobremenjenost z delom
MOTIVACIJA ZA

izgine tudi motivacija za sodelovanje. Pri
nekaterih, ampak pri zelo malem odstotku, pa se šibka

motivacija

za

SODELOVANJE

hvala bogu še vedno čuti, da raje ne povem, da sodelovanje
ODNOS

imam težavo, kot pa, da se obrnem na nekoga
po pomoč, ker na tak način izpadejo nemočni, občutek
nesposobni. (P2)

nemoči,

nesposobnosti

ISKANJA
POMOČI
PODPORE

Preveč dela, preobremenjenost, – potem nam preveč dela
enostavno

zmanjkuje

časa

za

resnejše

medsebojno sodelovanje, da bi lahko skupaj preobremenjenost
reševali neke probleme in težave, ki se v oddelku
pojavljajo. Premalo je časa za skupna srečanja in primanjkovanje časa za resno
pogovor. (P3)

medsebojno sodelovanje

Čas je edini, saj smo tako zaposlene, da je

čas

komunikacija zaradi časa otežena. (R1)
otežena komunikacija zaradi
časa
Veliko težavo

za sodelovanje predstavlja preobremenjenost z delom

predvsem preobremenjenost z delom, saj sva
tako

jaz

kot

svetovalna

služba

zelo pomanjkanje časa

preobremenjeni z raznimi dodatnimi stvarmi,
predvsem to velja za svetovalno službo.
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DO

IN

Pomanjkanje časa je zelo pogosta ovira za
sodelovanje. (R2)
Čas. Ni časa, vsi samo nekaj norimo in hitimo ter čas
imamo zelo redko čas, da bi se skupaj usedli in o
nečem pogovorili. (R3)

KATEGORIJE
Pomanjkanje časa (preobremenjenost z delom (P1, P2, P3, R2), čas (P2, P3, R1, R2, R3))
Medosebna komunikacija (slaba komunikacija (P1))
Motivacija za sodelovanje (šibka motivacija za sodelovanje (P2))
Odnos do iskanja pomoči in podpore (občutek nemoči, nesposobnosti (P2))
Odgovori intervjuvank so si v nekaterih pogledih podobni. Tako pedagoginje kot razredničarke
(P1, P2, P3, R1, R2, R3) vidijo kot temeljni težavi ali oviri za sodelovanje čas in
preobremenjenost z delom. Ena izmed pedagoginj (P2) pravi: »Učitelji so veliko preveč
obremenjeni in nato občasno izgine tudi motivacija za sodelovanje.« Druga pedagoginja (P3)
pravi, da: »[…] enostavno nam zmanjkuje časa za resnejše medsebojno sodelovanje […]«. Prva
razredničarka (R1) odgovarja, da je: »[…] komunikacija zaradi časa otežena.« Druga
razredničarka (R2) pa pravi: »[…] tako jaz kot svetovalna služba sva zelo preobremenjeni z
raznimi dodatnimi stvarmi […]« Čas je po mnenju A. Polak (2007, str. 15) največja ovira za
medsebojno sodelovanje. V. Šmalc (2010, str. 92) je v svoji raziskavi ugotovila, da je 41,6 %
anketiranih učiteljev kot največjo oviro za sodelovanje med njimi in svetovalnimi delavci
navedlo preveliko preobremenjenost učiteljev. 25,8 % anketiranih učiteljev pa je odgovorilo,
da je prevelika preobremenjenost svetovalnih delavcev največji razlog za neuspešno
sodelovanje. Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 8) ugotavljata, da so šolski svetovalni
delavci preobremenjeni tako s strokovnimi nalogami, koordinacijo kot administrativnimi
nalogami. Svetovalni delavci že nekaj časa velik dela svojega časa namenjajo predvsem delu z
učenci z vedenjskimi in vzgojnimi težavami, delu z učenci z učnimi težavami ter delu z učenci,
ki imajo odločbe o usmeritvi.
Ena izmed pedagoginj (P2) izpostavlja še eno oviro, ki jo opaža pri manjšem delu učiteljev, in
sicer občutek nemoči in nesposobnosti, zaradi katerega učitelji raje ne poiščejo njihove
pomoči. Resman (1999a, str. 154) opozarja, da je izraz nemoči eden izmed razlogov, zakaj
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učitelji ne stopijo v stik s svetovalnim delavcem, saj se bojijo očitkov, da so za nastalo situacijo
sami kriv in da je ta izraz njihovega neznanja in nesposobnosti.

7.12 Strokovna usposobljenost pedagoginj za sodelovanje
Spodnja tabela zajema le odgovore pedagoginj o njihovi strokovni usposobljenosti za
sodelovanje z razredniki.
Tabela 19: Strokovna usposobljenost pedagoga za delo in sodelovanje z razredniki

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Jaz mislim, da ima kar veliko znanja. Fakulteta ti imam veliko znanja

USPOSOBLJENO

da en nivo znanj, drugo pa si sproti pridobiš.

ST

Kakovostna znanja moraš dopolnjevati in znanje

dopolnjujem

in

ZA

SODELOVANJE

nadgrajevati. Jaz se izobražujem povsod, kjer so nadgrajujem
priložnosti, in tudi sama dam idejo, spodbudo

ISKANJE

drugim za izobraževanje. Znanja si pridobivam izobražujem
tudi s prebiranjem tuje in domače literature.

se,

kjer

so PODPORE
POMOČI

priložnosti

Podporo poiščem pri kolegih in ravnateljici ter
zunaj šole v drugih institucijah. (P1)

DRUGIH
spodbujam

kolege

k

DELAVCIH

izobraževanju

znanje

pridobim

s

prebiranjem literature
podporo

poiščem

pri

kolegih, ravnateljici ali zunaj
šole
Da, za področja, ki jim jih pomagam reševati. zadosti znanja
Zagotovo pa mi vsako izobraževanje, ki se ga
udeležim, prinese neko novo znanje in idejo, zato izobraževanja

prinesejo

se mi zdi tako moje kot njihovo izobraževanje nova znanja
ključno, da lahko napredujemo.
Ni mi težko priznati, da nečesa ne znam. Prva ključno izobraževanje
opora je vodstvo, s katerim zelo dobro
sodelujem, vendar pa se za določena znanja
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STROKOVNIH

IN
PRI

obrnem po pomoč zunanjih strokovnjakov, kot ni mi težko priznati, da
so klinični psiholog, center za socialno delo, nečesa ne znam
sodelavci iz drugih šol. (P2)

prva opora je vodstvo

pomoč

zunanjih

strokovnjakov
Da, za področja, na katerih sodelujem, menim, zadosti znanja
da imam zadosti znanja. V primeru, če kakšnega pomoč poiščem pri drugi
problema sama ne znam rešiti, poiščem pomoč svetovalni

delavki

in

druge šolske svetovalne delavke, ravnateljice ali ravnateljici
pa zunaj šole. (P3)
zunaj šole

KATEGORIJE
Usposobljenost za sodelovanje z razredniki (zadosti znanja (P1, P2, P3), dodatno
izobraževanje (P1, P2), spodbujam kolege k izobraževanju (P1))
Iskanje podpore in pomoči pri drugih strokovnih delavcih (podporo iščem na šoli (P1, P2, P3),
podporo iščem zunaj šole (P1, P2, P3), ni mi težko priznati, da nečesa ne znam (P2))
Vse tri intervjuvane pedagoginje (P1, P2, P3) poudarjajo, da imajo za sodelovanje po njihovem
mnenju dovolj znanja. Dve pedagoginji (P1, P2) izpostavljata pomembnost dodatnega
izobraževanja, ena (P1) pa pravi: »Kakovostna znanja moraš dopolnjevati in nadgrajevati. Jaz
se izobražujem povsod, kjer so priložnosti, in tudi sama dam idejo, spodbudo drugim za
izobraževanje. Znanja si pridobivam tudi s prebiranjem tuje in domače literature.« Druga (P2)
odgovarja: »Zagotovo pa mi vsako izobraževanje, ki se ga udeležim, prinese neko novo znanje
in idejo, zato se mi zdi tako moje kot njihovo izobraževanje ključno, da lahko napredujemo.«
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Vse tri intervjuvane pedagoginje pojasnjujejo, da podporo iščejo tako na šoli kot zunaj nje pri
različnih institucijah in strokovnjakih. Druga pedagoginja (P2) odgovarja: »Ni mi težko priznati,
da nečesa ne znam. Prva opora je vodstvo, s katerim zelo dobro sodelujem, vendar pa se za
določena znanja obrnem po pomoč zunanjih strokovnjakov, kot so klinični psiholog, center za
socialno delo, sodelavci iz drugih šol.« Kovač (2013, str. 78–79) piše, da je pomembno, da se
šolskemu svetovalnemu delavcu omogoči vključevanje v procese pomoči in podpore, kot sta
supervizija in intervizija. Svetovalni delavec se namreč zaradi raznolikosti, kompleksnosti in
zahtevnosti svojega dela pogosto znajde v stresnih situacijah, ki lahko privedejo do poklicne
izgorelosti (prav tam). Resman (2004, str. 21) poudarja, da svetovalni delavci v ravnatelju
iščejo oporo, ki jo potrebujejo za svoj razvoj. Ravnatelj lahko svetovalnemu delavcu pomaga,
da najde sebe in svoje mesto na šoli ter da se lažje znajde med učenci in učitelji. Pomembno
je, da se med ravnateljem in svetovalnim delavcem razvije sodelovalni odnos, ki obema
omogoča izmenjavo stališč in mnenj ter učinkovito delitev nalog (prav tam).

7.13 Znanja, spretnosti in kompetence za medsebojno sodelovanje
V spodnji tabeli so predstavljena znanja, spretnosti in kompetence, ki jih pedagoginje in
razredničarke za sodelovanje že imajo, in tiste, ki bi jih po njihovem mnenju še dodatno
potrebovale.
Tabela 20: Znanja, spretnosti in kompetence, potrebne za sodelovanje

KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

Razvite imam predvsem komunikacijske veščine, komunikacijske veščine

ZNANJA,

socialne spretnosti, znam izraziti in sprejeti

SPRETNOSTI IN

kritiko. Vse to si lahko pridobiš predvsem prek socialne veščine

KOMPETNCE, KI

konkretnih izkušenj. Manjkajo mi neka strokovna

JIH

znanja, ki jih sproti poskušam pridobivati, in izraziti in sprejeti kritiko

SODELOVANJE

iščem načine, kako si ta znanja lahko pridobim. manjkajo

ŽE IMAJO

Predvsem mi manjka znanja s psihološkega znanja
področja. (P1)

mi
s

strokovna
psihološkega

ZNANJA,

področja

Treba je imeti dobro razvite komunikacijske dobro

ZA

razvite

SPRETNOSTI IN

spretnosti. Občutek imam, da nisem na dovolj komunikacijske spretnosti

KOMPETENCE,

visokem nivoju, kar se tiče aktivnega poslušanja, spretnost

KI BI JIH ZA

poslušanja
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aktivnega

SODELOVANJE

še posebej v stresnih trenutkih, ko pride do

ŠE

nepredvidljivih situacij. (P2)

POTREBOVALI

Socialne kompetence, ki mi pomagajo predvsem

socialne

kompetence

za

pri sodelovanju v skupini in upoštevanju mnenj sodelovanje v skupini
posameznikov. Ne čutim, da bi dodatno kaj socialne

kompetence

za

potrebovala, vedno pa je dobro razvijati neke sodelovanje
socialne kompetence, ki so potrebne za
sodelovanje. (P3)
Strokovnost, strpnost, zaupanje, sposobnost strokovnost
poslušanja in upoštevanja mnenj. Dodatno bi
morali razviti še neke komunikacijske veščine. strpnost
(R1)
zaupanje

poslušanje

upoštevanje mnenj
komunikacijske veščine
Komunikacijske

veščine,

odprtost

za komunikacijske veščine

sodelovanje, sprejemanje različnosti, odprtost za
iskanje rešitev in sprejetje pomoči. Bolj bi si odprtost za sodelovanje
želela razviti socialne spretnosti.
sprejemanje različnosti

sprejemanje pomoči
socialne spretnosti
Strpnost, kompromisi, sprejemanje drugačnosti, strpnost
različnih mnenj in znanj – tega imam veliko,
vedno pa je dobro razvijati še kakšne dodatne kompromisi
komunikacijske veščine.
sprejemanje drugačnosti

sprejemanje različnih mnenj
komunikacijske veščine
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DODATNO

KATEGORIJE
Znanja, spretnosti in kompetence, ki jih za sodelovanje že imajo:
 komunikacijske veščine (P1, P2, R1, R2),
 socialne veščine (P1, P3),
 izražanje in sprejemanje povratne informacije (P1),
 upoštevanje mnenj (P3, R1, R2, R3),
 strpnost (R1, R3),
 zaupanje (R1),
 odprtost za sodelovanje (R2)
Znanja, spretnosti in kompetence, ki bi jih za sodelovanje še dodatno potrebovali:
 strokovna znanja s psihološkega področja (P1),
 spretnosti aktivnega poslušanja (R2),
 socialne veščine (P3, R2),
 komunikacijske veščine (R1, R2, R3)
Sprva smo intervjuvanke povprašali, katera znanja, spretnosti in kompetence za sodelovanje
že imajo. Nekatere intervjuvanke (P1, P2, R1, R2) so izpostavile, da imajo za sodelovanje dobro
razvite komunikacijske veščine. Ena pedagoginja (P1) dodaja, da zna sprejeti in izraziti kritiko,
ter pravi, da: »Vse to si lahko pridobiš predvsem prek konkretnih izkušenj.« Drugi pedagoginji
(P1, P3) izpostavljata, da imata razvite socialne veščine. P3 pravi, da ima: »Socialne
kompetence, ki mi pomagajo predvsem pri sodelovanju v skupini in upoštevanju mnenj
posameznikov.« Prva razredničarka (R1) izpostavlja, da jo odlikujejo: »Strokovnost, strpnost,
zaupanje, sposobnost poslušanja in upoštevanja mnenj«. Druga razredničarka (R2) pravi, da
ima dobro razvite komunikacijske veščine, da je odprta za sodelovanje, iskanje rešitev in
sprejemanje pomoči ter različnosti. Tretja razredničarka (R3) pa poudarja, da je strpna,
sprejema drugačnost in kompromise ter različna menja. Prva pedagoginja (P1) ugotavlja, da ji
manjkajo predvsem znanja s psihološkega področja in strokovna znanja, druga pedagoginja
(P2) bi si želela dodatno razviti predvsem spretnost aktivnega poslušanja, tretja pedagoginja
(P3) pa poudarja, da: »Ne čutim, da bi dodatno kaj potrebovala, vedno pa je dobro razvijati
neke socialne kompetence, ki so potrebne za sodelovanje.« Vse tri intervjuvane razredničarke
(R1, R2, R3) si želijo še dodatno razviti komunikacijske veščine.
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Šolski svetovalni delavec potrebuje široka znanja in spretnosti, ki zajemajo tako znanja in
veščine, potrebne za individualno delo s posameznimi udeleženci, kot tudi znanja s področij
razvoja otroka, poznavanja vzgojno-izobraževalnega sistema, načrtovanja in didaktičnega
vodenja učnega in vzgojno-izobraževalnega procesa v celoti ter tudi poglobljena znanja in
veščine za delo s specifičnimi skupinami učencev, učiteljev in drugih udeležencev (Gregorčič
Mrvar in Resman 2016, str. 10).
Učitelj potrebuje za svoje delo vsebinsko znanje s področja, ki ga poučuje, in ustrezno
pedagoško-psihološko znanje. Ta znanja se med seboj tesno prepletajo. Še tako dobro
obvladovanje področja poučevanja ne pomeni, da bo učitelj brez kompetenc za vodenje in
podporo učencem ter upoštevanja njihovih individualnih razlik pri svojem delu učinkovit, in
obratno (Peklaj idr. 2009, str. 14). T. Ažman (2012) poudarja, da si učitelj poleg vsebinskega in
predmetnega znanja, ki ga potrebuje za poučevanje, mora pridobiti še splošno pedagoško,
psihološko, specialnodidaktično, kurikularno in praktično znanje ter mora razvijati svoje
kompetence na kognitivnem in moralnem področju.

7.14 Predlogi za izboljšanje medsebojnega sodelovanja
V spodnji tabeli so predstavljeni predlogi pedagoginj in razredničark za izboljšanje
sodelovanja.
Tabela 21: Predlogi za izboljšanje sodelovanja

KODIRNE ENOTE IN OZNAKE

KODE

KATEGORIJE

Razredniki so zelo obremenjeni. Želela bi si, da več deljenja lastnih izkušenj

VEČ MOŽNOSTI

bi začeli vpeljevati supervizijo. Mogoče bi nas

ZA IZMENJAVO

to spodbudilo, da si bi med seboj začeli deliti
izkušnje,

mnenja,

da

bi

ZNANJ

vpeljava supervizije

izpostavili

IN

IZKUŠENJ

pomanjkljivosti in da bi potem skupaj začeli
reševati

problem.

Več

deljenja

lastnih

VEČ

izkušenj. (P1)

SODELOVANJA

Moj načrt za prihodnje leto je, da se vključim več

vključevanj

vsaj eno uro v vsak razred. Razrednik in učenci oddelkom
bodo izpolnili vprašalnik, da lahko vidim, kako
oddelek funkcionira, s kakšnimi problemi se
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v

delo

z PRI

DELU

ODDELKOM

Z

srečujejo. Želim se več vključiti v delo z

PRERAZPORED-

oddelkom. (P2)

ITEV DELA IN

Treba bi bilo načrtovati več timskih sestankov, več timskih sestankov

ČASA

a ker smo omejeni na čas, je s tega vidika to

SVETOVALNE

zelo težko uresničiti. Sestanki bi nam

SLUŽBE

ŠOLSKE

omogočali, da bi se večkrat sestali, slišali, se
pogovarjali med seboj. Potem bi te stvari tudi
hitreje stekle in se uspešno rešile. (P3)
Z

mojega

stališča

odlično

sodelujeva, več povezovanja in skupnega

potrebnega pa bi bilo več povezovanja in sodelovanja
skupnega sodelovanja z vsemi strokovni
delavci na šoli, se pravi več neposredne več

neposredne

izmenjave

izmenjave informacij, več osebnega stika. informacij
Izmenjava informacij ni tako učinkovita, se
pravi, da bi bilo treba to izboljšati. (R1)

boljše izmenjave informacij

Sodelovanje bi izboljšali s prerazporeditvijo prerazporeditev časa
časa in načrtovanjem mesečnih srečanj s
svetovalno službo. Razbremeniti bi bilo treba načrtovanje mesečnih srečanj
tudi svetovalno službo, da bi ta lahko bila bolj
na razpolago. (R2)

razbremenitev

svetovalne

službe
Želela bi si več srečanj in sestankov, za katere več srečanj in sestankov
bi bilo treba organizirati čas za sodelovanje.
(R3)

organizirati čas za sodelovanje

KATEGORIJE
Več možnosti za izmenjavo znanj in izkušenj (več deljenja lastnih izkušenj (P1), več
povezovanja in skupnega sodelovanja (R1), več neposredne izmenjave informacij (R1), več
sestankov (P3, R2, R3))
Več sodelovanja pri delu z oddelkom (več vključevanja v delo z oddelkom (P2))
Prerazporeditev dela in časa šolske svetovalne službe (prerazporeditev časa (R2, R3),
razbremenitev svetovalne službe (R2))
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Ko smo intervjuvanke povprašali, kaj bi bilo treba v prihodnje storiti, da bi bilo več
medsebojnega sodelovanja, so bili odgovori različni. Prva pedagoginja (P1) je izpostavila, da bi
si v prihodnosti želela vpeljati supervizijo, saj meni: »Mogoče bi nas to spodbudilo, da si bi med
seboj začeli deliti izkušnje, mnenja, da bi izpostavili pomanjkljivosti in da bi potem skupaj začeli
reševati problem.« Supervizija omogoča vsem strokovnim delavcem, da s pomočjo refleksije
in lastnih izkušenj napredujejo v smeri poklicne in ob tem tudi osebnostne rasti (Ažman 2008,
str. 103). Druga pedagoginja (P2) poudarja, da se bo v naslednjem letu zavzemala za
pogostejše vključevanje v delo z oddelkom, medtem ko tretja pedagoginja (P3) pravi, da bi si
v prihodnje želela več timskih sestankov, pri čemer navaja: »Sestanki bi nam omogočali, da bi
se večkrat sestali, slišali, se pogovarjali med seboj. Potem bi te stvari tudi hitreje stekle in se
uspešno rešile.« Željo po pogostejših sestankih in srečanjih izpostavljajo tudi razredničarke
(R1, R2, R3). Ena izmed razredničark (R3) pojasnjuje, da je treba organizirati poseben čas, ki bi
bil namenjen za sodelovanje, druga razredničarka (R2) pa ugotavlja: »Razbremeniti bi bilo
treba svetovalno službo, da bi ta lahko bila bolj na razpolago.« Tudi Bečaj (1999b, str. 352) v
svoji raziskavi ugotavlja, da si učitelji želijo tesnejšega sodelovanja s šolsko svetovalno službo.
Svetovalni delavci, ki sebe in svoj čas vlagajo v posvetovalno delo z učitelji, starši in vodstvom,
so pri svojem delu učinkovitejši (Gregorčič Mrvar in Resman 2016, str. 10).

113

8

POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE

V okviru empirične raziskave nas je zanimalo, kako pedagoginje in razredničarke ocenjujejo
medsebojno sodelovanje. Na podlagi opravljenih intervjujev in analize odgovorov smo
ugotovili, da je sodelovanje med intervjuvanimi pedagoginjami in razredničarkami pogosto in
redno. Intervjuvane pedagoginje poudarjajo, da z razredniki sodelujejo tedensko in dnevno.
Intervjuvane pedagoginje ves čas sodelujejo z vsemi razredniki, vendar pa dve izpostavljata,
da je sodelovanje različno glede na triado. Razlog za to je lahko, da sta na šoli zaposlena dva
svetovalna delavca, ki si delita naloge. Čeprav vsak svetovalni delavec opravlja le določene
naloge, medsebojno še vedno sodelujeta, si izmenjujeta mnenja in napotke za delo. Ne glede
na to, ali v osnovni šoli svetovalno službo sestavlja en, dva ali več svetovalnih delavcev, je
nujno povezovanje in sodelovanje vseh z namenom dopolnjevanja svetovalne dejavnosti,
bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in
preventivnih dejavnosti (Programske smernic SS, str. 11–12).
Pobude za sodelovanje prihajajo tako s strani intervjuvanih pedagoginj kot razredničark.
Razredničarke šolsko svetovalno službo povprašajo za nasvete. Podobno S. Pečja in K. Košir
(2012, str. 81–82) ugotavljata, da se šolski svetovalni delavec pogosto znajde v situacijah, ko
učitelji od njega pričakujejo nasvet. V nekaterih situacijah je dajanje nasvetov učinkovita oblika
pomoči učitelju, predvsem v situacijah, ko je učitelj v časovni stiski, v primeru akutnih kriznih
stanj, ko se zahteva specializirano strokovno znanje, ipd. (prav tam).
Intervjuvanke poudarjajo, da se napotitveni model sodelovanja pojavlja le občasno, predvsem
takrat, ko je za rešitev težav treba opraviti tudi individualni pogovor z učencem. Vendar pa se,
kot pojasnjujejo intervjuvane razredničarke, takšnega modela redko poslužujejo.
Intervjuvanke poudarjajo, da probleme in težave rešujejo skupaj, tako da se o ukrepih in
načinih dela z učenci posvetujejo, povprašajo za napotke in mnenja druga drugo. Resman in
P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13) poudarjata, da namen posvetovanja ni le izmenjava
informacij, temveč tudi spreminjanje in izboljševanje dela učitelja in njegovega odnosa do
učencev, saj učiteljevo vedenje vpliva na učenčevo, kar vpliva na učenčev uspeh.
Pomen sodelovanja s šolsko svetovalno službo intervjuvane razredničarke vidijo v podpori, ki
jim jo ta nudi. J. Kalin (2004, str. 30) poudarja, da svetovalni delavec predstavlja razredniku
sogovornika, ki mu lahko pomaga rešiti težave, neposredno ali posredno prek razprave,
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izmenjave idej, pogledov in pomoči. Predvsem pa svetovalni delavec razredniku nudi oporo
(prav tam).
Intervjuvane pedagoginje pomen sodelovanja z razredniki vidijo predvsem v izmenjavi
informacij, skupnem reševanju problemov in hitrem ukrepanju. Komunikacija in odnos za
sodelovanje sta dobro razvita. Ena izmed intervjuvanih razredničark pojasnjuje, da že vnaprej
točno ve, kaj lahko od svetovalne delavke pričakuje. Resman (1999a, str. 153–154) piše, da bo
sodelovanje med svetovalnim delavcem in razrednikom dobro in plodno, če se bodo njuna
pričakovanja čim bolj ujemala, zato je pomembno, da svetovalni delavec učitelje seznani s
svojim konceptom dela in možnostmi pri nudenju opore. Spoznavanje razrednikovih
pričakovanj in potreb ter informiranje učiteljskega zbora o naravi dela in realnih možnosti
svetovalnih rezultatov sta ena izmed pomembnejših pogojev sporazumevanja in plodnega
sodelovanja med svetovalnimi delavci in razredniki (prav tam). Položaj šolskega svetovalnega
delavca in njegove naloge se oblikujejo pod vplivom pričakovanj učiteljev, torej glede na to,
kako si ti predstavljajo svojo vlogo in kakšna je njegova prestava o dobrem učencu in oddelčni
skupnosti. Na njegov položaj vplivajo tudi pričakovanja učencev in njihovih staršev. Ti od
svetovalnega delavca pričakujejo, da jim bo pomagal uresničevati njihove osebne želje in
ambicije, povezane s šolanjem in poklicnim usposabljanjem (Resman 2004, str. 14).
Iz analize odgovorov intervjuvanih pedagoginj je razvidno, da pri svojem delu izhajajo iz
Programskih smernic SS (2008). Sodeč po odgovorih intervjuvank, te medsebojno sodelujejo
na vseh področjih, ki jih predvidevajo smernice. Smernice pedagogu predstavljajo vodilo, na
podlagi katerega načrtuje svoje delo. Programske smernice SS (prav tam, str. 18) predvidevajo
šest področij sodelovanja z učitelji: področje učenja in poučevanja, področje šolske kulture,
vzgoje, klime in reda, področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja, področje šolanja,
področje poklicne orientacije in področje socialno-ekonomskih stisk. Področja dela so v
smernicah široko opredeljena, kar šolskemu svetovalnemu delavcu omogoča, da svoje delo
prilagaja in usklajuje s potrebami šole in učiteljev razrednikov (prav tam).
Intervjuvane pedagoginje in razredničarke so poudarile, da pri delu s posameznimi učenci
veliko sodelujejo na področju vzgojno-disciplinskih težav. To potrjujejo odgovori skoraj vseh
intervjuvank, ki so kot razlog za dnevno sodelovanje med drugim opredelile vzgojno
problematiko. Intervjuvane razredničarke na tem področju od pedagoginj pričakujejo
predvsem nasvete in pomoč, kako problem rešiti. Poudarjajo, da je pogosto za učinkovito
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reševanje teh težav potreben tudi individualni pogovor z učencem. Drugi avtorji v okviru
raziskav (npr. Bezić 2008, str. 77; Bečaj 1999b, str. 348; Kalin 2004, str. 30) ugotavljajo, da je
povod za sodelovanje svetovalnih delavcev in učiteljev razrednikov najpogosteje delo z učenci
z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter pomoč svetovalnega delavca pri reševanju vzgojne
problematike. Kot pišeta S. Pečja in K. Košir (2012, str. 85–56), je individualno svetovanje
najpogostejša oblika svetovanja učencem. Vendar pa je treba opozoriti, da svetovalna služba
v osnovni šoli ni strokovni servis, ki naj bi interventno priskočil na pomoč samo ob različnih
motnjah in težavah, temveč je strokovni sodelavec, ki skupaj z drugimi sodeluje pri
načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in spodbudno vzgojnoizobraževalno delo (Programske smernice SS 2008, str. 9).
Na področju vzgojno-disciplinskih težav nekatere intervjuvanke navajajo, da je treba
sodelovati tudi z oddelčno skupnostjo in starši. Intervjuvane pedagoginje in razredničarke v
individualno svetovanje učencem z vzgojno-disciplinskimi težavami vključujejo tudi starše, ki
jih sproti informirajo o delu in napredku njihovih otrok. Nekatere intervjuvanke izpostavljajo
tudi, da je za reševanje težav znotraj oddelčne skupnosti, potreben skupinski pogovor s
celotnim oddelkom. Resman (2007, str. 125–126) trdi, da se svetovalni delavci pogosto
znajdejo v položaju, ko morajo delati z učenci, katerih problemi ni nujno, da izhajajo iz njih
samih, temveč je pogosto problem v neustreznem šolskem delu, pedagoškem vodenju šole ali
oddelka, ki lahko znižuje motivacijo učencev za sodelovanje pri pouku in odvrača starše od
sodelovanja s šolo in učitelji. Avtor zaradi tega razloga poudarja pomen preventive in
spopadanja s kulturnimi in institucionalnimi izvori problemov (prav tam).
Ena intervjuvana pedagoginja pojasnjuje, da je sodelovanje še posebej pomembno pri
postavljanju skupnih dogovorov. Kot poudarja B. Hederih (2001, str. 87), nedoslednost pri
upoštevanju dogovorov učenci pogosto izkoristijo v svojo korist. Programske smernice za delo
OS (2005, str. 11) med naloge razrednika uvrščajo tudi njegovo doslednost. Učitelj mora biti
dosleden pri obravnavanju tveganih oblik vedenja in ob njihovem nenehnem ponavljanju ter
mora vzpostaviti timsko obravnavanje problema in po potrebi sodelovanje z zunanjimi
strokovnimi institucijami (prav tam).
Vse intervjuvanke poudarjajo, da je veliko sodelovanja potrebnega tudi na področju dela z
učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami, medtem ko nekatere še posebej poudarjajo
sodelovanje pri načrtovanju individualiziranih programov za te učence. T. Bezić (2008, str. 77–
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78) v raziskavi ugotavlja, da svetovalni delavci veliko svojega časa namenjajo predvsem delu z
učenci z učnimi težavami in delu z učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi (učenci s posebnimi
potrebami). Avtorica pojasnjuje, da načrtovanje individualiziranih programov pomoči zavzema
velik del delovnega časa svetovalnih delavcev, saj je po presoji svetovalnih delavcev in
ravnateljev takih 10–30 % učencev. To pa ima lahko negativne učinke na uresničevanje
prožnega ravnotežja med temeljnimi dejavnostmi svetovalne službe in na samo
obremenjenost svetovalne službe (prav tam).
Raziskava je pokazala, da je sodelovanje intervjuvanih pedagoginj in razredničark na področju
poklicne orientacije pomembno, saj zahteva delo s posameznimi učenci, celotnim oddelkom
in starši. Intervjuvane pedagoginje in razredničarke sodelujejo predvsem pri informiranju
učencev in staršev o možnostih nadaljnjega izobraževanja in možnostih zaposlovanja,
organizirajo obiske v podjetjih ter predavanja in pogovore z zunanjimi strokovnjaki in
predstavniki, prav tako izvajajo razna predavanja in delavnice. B. Rupar in Žvokelj (2001, str.
25) navajata, da je program poklicne vzgoje skupni projekt večine strokovnih delavcev na šoli
in je v zvezi z njegovim izvajanjem treba jasno opredeliti vloge posameznih strokovnih
delavcev. Dobro načrtovana in sistematično izvedena poklicna vzgoja bo vplivala na porast
aspiracij učencev, še posebej tistih, ki imajo omejene možnosti izobraževanja in zaposlovanja
(prav tam, str. 26). T. Bezič (2016, str. 29) izpostavlja konkretne naloge svetovalne službe v
osnovni šoli. Svetovalni delavec mora učence, učitelje in starše informirati o vzgojnoizobraževalnih programih srednjih šol ter programih višjega in visokega šolstva ter o dogodkih
v okolju, namenjenih informiranju učencev, prav tako mora izvajati individualne in skupinske
oblike osnovnega in poglobljenega kariernega svetovanja, organizirati obiske v zunanjih
ustanovah, zagotoviti devetošolcem možnost individualnega svetovanja ter ves čas
vzpostavljati in vzdrževati povezave z zunanjimi strokovnjaki in ustanovami, ki se ukvarjajo s
svetovanjem na področju karierne orientacije (prav tam).
Pri delu s posameznimi učenci in starši intervjuvanke izpostavljajo tudi področje socialnoekonomskih stisk, kjer sodelujejo predvsem pri zagotavljanju šolskih potrebščin in drugih
sredstev. Kot je zapisano v Programskih smernicah SS (2008, str. 25), naj bi se šolska svetovalna
služba vključevala v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je
zaradi njihove socialne-ekonomske stiske ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.
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Pogosto intervjuvane razredničarke poudarjajo, da sodelujejo s svetovalno službo, ker si v
oddelku želijo izboljšati oddelčno klimo. Bečaj (1999b, str. 343–344) navaja, da razredniki
pomoč poiščejo tudi v okviru dela z oddelčno skupnostjo. Resman (2007, str. 128) oddelke
razume kot temeljno in enotno socialno in vzgojno-izobraževalno skupnost šole. Znotraj
oddelka se dogaja vse tisto, kar je bistveno za kakovostno učenje in uspešen (zdrav) razvoj
posameznega učenca. Od učenčevega življenja in dela v oddelku bosta odvisni kakovost
njegovega učenja in kakovost njegovega osebnega razvoja, od kakovosti dela v oddelku pa je
odvisna kakovost šole kot celote (prav tam).
Intervjuvanke pomen sodelovanja pri delu z oddelkom vidijo tudi v preventivnih dejavnostih.
V Programskih smernicah za delo OS (2005, str. 9–11) je zapisano, da so aktivnosti oddelčnega
učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti usmerjene tudi v razvijanje preventivnih dejavnosti.
Če želi strategija preventive v šolskem prostoru doseči svoje cilje, mora stremeti k oblikovanju
odgovornega posameznika, ki bo odgovorno sprejemal odločitve in posledice teh odločitev.
To pomeni, da mora biti preventiva del vzgojne zasnove šole, katere cilj je vzgoja odgovornega
posameznika (Hočevar 2007, str. 157—158). Vzgojno delovanje šole, ki vzpostavlja odgovorne
posameznike, deluje hkrati preventivno. Strategija preventive mora biti vezana na celotno
vzgojno delovanje šole, kar pomeni, da je preventivo treba vezati na celostnost načrtovanja,
izvajanja in evalvacije vzgojnega delovanja šole (prav tam).
Večina intervjuvank poudarja, da bi bilo več sodelovanja potrebnega pri delu z oddelčno
skupnostjo – to ugotavljajo tako intervjuvane pedagoginje kot intervjuvane razredničarke. Ena
izmed intervjuvanih razredničark pravi, da svetovalne delavke v delo z oddelkom ne vključuje
in se z njo le posvetuje. Bečaj (1999b, str. 345) v okviru raziskave ugotavlja, da si
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učiteljev ne želi sodelovanja pri organizaciji in izpeljavi vsakodnevnega dela v oddelku. Pot do
oblikovanja dobre oddelčne skupnosti je dolga, saj se morajo strokovni delavci zavedati, da
učenci, ki so v oddelku, prihajajo iz različnih kulturno-vrednotnih svetov, da imajo doma v
družini in njihovi okolici različne ambicije in predstave o šoli, pouku, sebi in šolskem okolju
(Resman 2007, str. 130). Vse to morajo razredniki in svetovalni delavci pri delu z oddelčno
skupnostjo upoštevati, če želijo, da bo ta delovala kot skupnost (prav tam).
Intervjuvane pedagoginje in razredničarke ter drugi strokovni delavci na šoli med seboj
sodelujejo na področju oblikovanja kakovostne šolske klime in reševanja vzgojno-disciplinskih
težav, prav tako skupaj načrtujejo razne dejavnosti, ki jih organizira šola, rešujejo socialno118

ekonomske stiske otrok in družin, sodelujejo pri uvajanju novih didaktičnih strategij, oblikujejo
program pomoči učencem z učnimi težavami in sodelujejo pri obravnavi kriznih problemov.
Na teh področjih sodelujejo predvsem v okviru manjših skupin, na aktivih, učiteljskih zborih in
v timih. V okviru večjih skupin pa sodelujejo na skupnih predavanjih, delavnicah in učiteljskih
zborih, ki so pogosto povezani z dodatnim strokovnim izobraževanjem strokovnih delavcev.
Intervjuvane pedagoginje poudarjajo, da imajo po lastni presoji dovolj strokovnega znanja ter
razvitih spretnosti in kompetenc, ki jim omogočajo sodelovanje z razredniki. Kot izpostavljajo,
dodatna strokovna znanja pridobivajo predvsem prek izobraževanj, h katerim spodbujajo tudi
kolege. Kot pojasnjujejo intervjuvane pedagoginje, podporo in pomoč, ki jo potrebujejo, sprva
poiščejo pri kolegih (učiteljih, drugem svetovalnem delavcu, ravnatelju) in nato po potrebi tudi
zunaj šole. Ena izmed intervjuvanih pedagoginj poudarja, da ji ni težko priznati, da nima
potrebnega znanja in da v takem primeru pomoč poišče pri drugih strokovnih delavcih ali zunaj
šole pri drugih strokovnjakih. Intervjuvane pedagoginje poudarjajo, da imajo, kar se tiče
njihovih znanj, spretnosti in kompetenc, dobro razvite komunikacijske in socialne veščine.
Primanjkujejo pa jim predvsem dodatna strokovna znanja, na primer psihološka znanja, prav
tako bi si dodatno želele razviti še nekatere socialne spretnosti.
Ena intervjuvana pedagoginja poudarja, da sta za sodelovanje pomembni podpora in
spodbuda ravnatelja. T. Ažman (2012, str. 175) navaja, da je pri dodatnem strokovnem
izobraževanju strokovnih delavcev pomembna podpora ravnatelja, ki spodbuja in vpliva na
razvijanje sodelovalne kulture v šoli. Sodelovalna kultura, ki se razvije na šoli, omogoča
medsebojno učenje in podpira enotnost delovanja (prav tam). Pri takšnem sodelovanju se
razvija problemski pristop, prek zaupanja in medsebojne podpore se krepijo kreativnost,
spoštovanje drugačnosti in toleriranje negotovosti, posledično pa tudi pripravljenost za
spoprijemanje s tveganji (Rutar Ilc 2009, str. 282). V takšni kulturi se podpira in spodbuja
izmenjava znanja (prav tam). Svetovalni delavec skupaj z ravnateljem načrtuje, organizira in
izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh strokovnih delavcev na šoli
(Programske smernice SS 2008, str. 20).
Intervjuvane pedagoginje in razredničarke v raziskavi naštevajo značilnosti medsebojnega
sodelovanja, ki jih tudi Mattesich in drugi (2001 v Haycock 2007, str. 26) izpostavljajo kot
značilne za medsebojno sodelovanje. Avtorji (prav tam) poudarjajo, da naj bi medsebojno
sodelovanje vključevalo skupen interes za sodelovanje in doseganje skupnih ciljev, skupno
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načrtovanje in delitev nalog, priznavanje enakovrednosti drug drugemu ter stalno
medsebojno delitev informacij in virov. Z. Rutar Ilc (2009, str. 282) piše, da je za partnerstvo
na principih učeče se skupnosti značilno, da so vsi posamezniki aktivno udeleženi v vseh
procesih, saj tako čutijo in izražajo pripadnost skupnim izzivom. Skupaj zastavljajo cilje in
usmerjajo razvoj po njih, prav tako skupaj ustvarjajo vizijo. Med sodelovanjem vseskozi poteka
stalna izmenjava informacij, izkušenj in znanja, tako da v bolj ali manj organiziranih oblikah
stalno poteka timsko učenje (prav tam).
Analiza prednosti medsebojnega sodelovanja je pokazala, da ima po mnenju intervjuvanih
pedagoginj in razredničark sodelovanje prednosti tako za učence kot za celotno šolo. Po
mnenju intervjuvank se pri učencih razvije občutek varnosti, učenec lažje dela in deluje znotraj
oddelka, v oddelku se razvijejo kakovostnejši medosebni odnosi ter učenec lažje in boljše
napreduje. Kot navajata Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13), se bistveno za učenčevo
učenje in njegov osebni razvoj dogaja v oddelku. Oddelek je namreč socialni prostor, ki ga
učenec še obvladuje, zato je prav pri tem pomembno sodelovanje svetovalnega delavca in
razrednika (prav tam).
Medsebojno sodelovanje pa ima, po odgovorih sodeč, tudi prednosti za učitelje oziroma šolo
kot celoto. Ena izmed intervjuvanih pedagoginj prednost sodelovanja vidi v hitrejšem in lažjem
reševanju problemov, medtem ko intervjuvane razredničarke poudarjajo, da s sodelovanjem
s sodelavci razvijajo pozitivne odnose, probleme rešujejo na bolj konstruktiven način, si nudijo
oporo in si stalno izmenjujejo informacije. J. Kalin (2004, str. 27) utemeljuje pomembnost
sodelovanja med šolskim svetovalnim delavcem in razrednikom kot način, s katerim se lahko
dosega večja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, oblikuje se ustreznejša socialna klima,
izboljša in poveča se profesionalni razvoj svetovalnega delavca in učitelja.
Poleg prednosti se pri medsebojnem sodelovanju pojavljajo tudi ovire in težave, ki
preprečujejo in otežujejo sodelovanje. Večina intervjuvank poudarja, da je največja ovira za
medsebojno sodelovanje čas. Kot trdijo, jim primanjkuje časa za resno medsebojno
sodelovanje in delo. Čas je torej eden izmed dejavnikov, ki ga intervjuvanke izpostavljajo pri
vplivu na medsebojno sodelovanje. Dve izmed intervjuvank poudarjata, da na sodelovanje
vpliva tudi slaba komunikacija. Ena intervjuvana pedagoginja navaja, da pri učiteljih opaža, da
si pomoči ne želijo, da ne bi s tem pokazali svoje nemoči oziroma nesposobnosti. Resman
(1999a, str. 154) ugotavlja, da se učitelj, ki se srečuje s težavami in ne obvladuje situacij v
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oddelku, boji kritik svojih kolegov in drugih, v smislu, da je sam kriv za nastalo situacijo oziroma
da je to njegov izraz neznanja in nesposobnosti za delo v oddelku.
Ko smo povprašali, kaj bi bilo treba v prihodnje storiti, da bi bilo sodelovanje med
pedagoginjami in razredničarkami boljše, so vse odgovorile, da si želijo še več sodelovanja.
Želijo si, da bi si med seboj več delili in izmenjavali izkušnje, posledično bi imeli tudi več timskih
sestankov in mesečnih srečanj, ter da bi se organiziral poseben čas za sodelovanje. Zavedajo
se pomembnosti medsebojnega sodelovanja in si v prihodnje želijo, da bi bilo tega še več, za
kar si tudi prizadevajo. Učitelji za opravljanje vloge razrednika niso deležni skoraj nikakršnega
konkretnega usposabljanja med svojim izobraževanjem (Kalin 2004, str. 28), zato jim pri
opravljanju te vloge lahko pomaga svetovalni delavec – pedagog.
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Namen magistrskega dela je proučiti in spoznati pomen sodelovanja med pedagogom in
razrednikom v osnovni šoli.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili vlogo šolske svetovalne službe v osnovni
šoli in pri tem izpostavili profil pedagoga. Predstavili smo profil pedagoga, njegove
kompetence in strokovna področja dela, za katera naj bi bil usposobljen. Predstavili smo tudi
vlogo in naloge razrednika. V nadaljevanju smo se osredotočili predvsem na sodelovanje med
pedagogom in razrednikom. Opredelili smo pomen sodelovanja med pedagogom in
razrednikom, modele in načine sodelovanja. Izpostavili smo razloge, dejavnike in področja
sodelovanja med pedagogom in razrednikom ter prednosti in pogoste težave/ovire, ki se pri
sodelovanju lahko pojavljajo.
V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali pomen sodelovanja med pedagogom in
razrednikom. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev smo želeli raziskati, kako pogosto
pedagog in razrednik sodelujeta, kateri so razlogi za sodelovanje, kdo je pobudnik sodelovanja,
v čem vidita pomen sodelovanja in kako ocenjujeta kakovost tovrstnega sodelovanja.
Ugotoviti smo želeli, na katerih strokovnih področjih, ki so opredeljena v Programskih
smernicah SS in v Programskih smernicah za delo OS, pedagog in razrednik sodelujeta. Izvedeti
smo želeli, ali pedagog meni, da je dovolj strokovno usposobljen za medsebojno sodelovanje,
ter katera znanja, spretnosti in kompetence imata in potrebujeta pedagog in razrednik za
sodelovanje. V nadaljevanju raziskave so nas zanimali tudi dejavniki, ki vplivajo na njuno
sodelovanje, modeli medsebojnega sodelovanja ter prednosti in težave, ki se pri sodelovanju
pojavljajo. Zanimal nas je tudi primer njunega dobrega in slabega medsebojnega sodelovanja.
V okviru raziskave smo ugotovili, da se tako intervjuvanim pedagoginjam kot razredničarkam
zdi sodelovanje pomembno ter ga ocenjujejo kot kakovostno in dobro. Intervjuvanke med
seboj sodelujejo na različnih strokovnih področjih. Tako kot druge raziskave (prim. Bečaj
1999b; Bezić 2008; Krek in Vogrinc 2012) tudi naši dobljeni rezultati kažejo, da svetovalna
služba z razredniki najpogosteje sodeluje na področju dela z učenci z vzgojno-disciplinskimi
težavami, učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami. Poleg teh področij pa
intervjuvanke pojasnjujejo, da sodelujejo tudi na različnih drugih strokovnih področjih, kot so
učenje, razvijanje kulture in klime, preventivne dejavnosti, reševanje socialno-ekonomskih
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stisk, poklicna orientacija ipd., ta področja in naloge pa so opredeljena tudi v obravnavanih
programskih smernicah (Programske smernice SS 2008; Programske smernice za delo OS
2005). Na vseh teh področjih pedagoginje in razredničarke sodelujejo tudi s starši in z drugimi
strokovnimi delavci v šoli ali zunaj nje. Vse intervjuvane razredničarke navajajo, da pri
svetovalni službi pogosto poiščejo pomoč, nasvet in pogovor, kar poudarjajo tudi pedagoginje.
Ena izmed intervjuvanih razredničark izpostavi, da pri svetovalni delavki sicer poišče pomoč in
nasvet, vendar je v samo delo z oddelkom ne vključuje. Ena izmed intervjuvanih pedagoginj
izrecno izpostavi, da spodbuja sodelovanje z namenom, da bi prišlo do sprememb. Skoraj vse
intervjuvanke izražajo veliko željo po skupnem sodelovanju in si v prihodnje želijo predvsem
več sodelovanja pri delu z oddelčno skupnostjo. Resman (2004, str. 17–18) poudarja, da je še
posebej pomembna vloga svetovalnega delavca, ki na šoli spodbuja in vzpostavlja sodelovalno
kulturo. Pedagog mora biti tisti, ki poleg ravnatelja na šoli spodbuja medsebojno sodelovanje.
Po analizi dobljenih rezultatov menimo, da bi bilo treba v prihodnje več pozornosti posvetiti
načrtovanju in organiziranju rednih srečanj med šolsko svetovalno službo in razredniki, saj bi
ta prispevala k boljšemu medsebojnemu sodelovanju. Tako razrednike kot svetovalne delavce
bi bilo treba razbremeniti pri delu in razrednikom omogočati več podpore pri načrtovanju dela
oddelčne skupnosti, kjer vidimo pomembno podporno vlogo pedagoga.
Za konec je treba poudariti nekaj pomanjkljivosti izvedene raziskave. Zaradi narave
raziskovanja je namreč analiza podatkov do neke mere subjektivna. Večjo objektivnost in
veljavnost raziskave bi lahko dosegli, če bi pri raziskavi sodelovalo več raziskovalcev, s čimer
bi se vpliv enega raziskovalca lahko zmanjšal. Menimo, da smo s kvalitativno raziskavo dobili
globlji vpogled, kot bi ga, če bi izvedli zgolj kvantitativno raziskavo, kar je bil tudi naš namen.
Vsekakor pa bi bilo dobro v prihodnje na tem področju izvesti tudi kvantitativno raziskavo, s
katero bi dobili širši vpogled v obravnavano tematiko.
Namen magistrskega dela je bil spoznati pomen sodelovanja med pedagogom in razrednikom.
Ker ni veliko raziskav, ki bi to področje obravnavale, tiste, ki so, pa so na splošno osredotočene
na vse profile šolske svetovalne službe in na učitelje, menimo, da bi magistrsko delo lahko bilo
povod za obsežnejšo raziskavo, ki bi pripomogla k razumevanju pomembnosti sodelovanja
med pedagogi in razredniki v osnovni šoli.
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VI

PRILOGE

PRILOGA 1: PROTOKOL DELNO STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA RAZREDNIKE
IZOBRAZBA (NAZIV):
LETA DELOVNE DOBE:
KOLIKO ČASA OPRAVLJATE DELO UČITELJA:
KOLIKO ČASA OPRAVLJATE VLOGO RAZREDNIKA:
KATEREMU RAZREDU STE RAZREDNIK:
VELIKOST ŠOLE IN ODDELKOV:
ŠOLA JE: mestna/predmestna/podeželska
1.

Kako pogosto sodelujte s šolskimi svetovalnimi delavci?

2.

Kdo je najpogosteje pobudnik za sodelovanje?

3.

Kakšni so razlogi za medsebojno sodelovanje?

4.

V čem vidite pomen sodelovanja s šolskim svetovalnim delavcem?

5.

Kako bi vi opisali in ocenili kakovost vašega sodelovanja s šolskim svetovalnim
delavcem?

6.

Kateri so dejavniki, ki po vašem mnenju vplivajo na medsebojno sodelovanje?

7.

Na katerih področjih dela s posameznimi učenci sodelujete s šolskim svetovalnim
delavcem?

8.

Na katerih področjih dela z oddelkom sodelujete s šolskim svetovalnim delavcem?

9.

Na katerih področjih dela s starši sodelujete s šolskim svetovalnim delavcem?
a) Katere oblike dela s starši se pogosto pojavljajo?
b) Na katerih področjih bi morali v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju?

10.

Na katerih področjih dela z drugimi strokovnimi delavci sodelujete s šolskim
svetovalnim delavcem?
a) Ali podporo oziroma posvet poiščete na šoli? Kdo vse je vključen v proces
medsebojnega sodelovanja?
b) Katere oblike sodelovanja se najpogosteje pojavljajo?
c) Ali s šolskim svetovalnim delavcem sodelujeta pri vašem dodatnem strokovnem
izobraževanju in usposabljanju?

11.

Na katerih strokovnih področjih dela bi si želeli več sodelovanja s šolskim svetovalnim
delavcem?
131

12.

Ali lahko podate primer, ki bi ilustriral medsebojno sodelovanje s pozitivnega in
negativnega vidika? Primer dobrega in slabega medsebojnega sodelovanja?

13.

Kateri model (klasični/napotitveni ali konsultantski/posvetovalni) medsebojnega
sodelovanja prevladuje?

14.

Katere so po vašem mnenju prednosti kakovostnega sodelovanja s šolskim svetovalnim
delavcem?

15.

Katere so temeljne težave in ovire, ki po vašem mnenju omejujejo sodelovanje s
šolskim svetovalnim delavcem?

16.

Katera znanja, spretnosti in kompetence so po vašem mnenju potrebne za kakovostno
medsebojno sodelovanje?
a) Katera znanja, spretnosti in kompetence za sodelovanje bi še potrebovali?

17.

Kako bi (še) izboljšali sodelovanje s šolskim svetovalnim delavcem? Vaši predlogi.
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PRILOGA 2: PROTOKOL DELNO STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA PEDAGOGA
SPOL:
IZOBRAZBA (NAZIV):
KOLIKO ČASA ŽE OPRAVLJATE DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE:
ŠTEVILO ZAPOSLENIH ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV:
VELIKOST ŠOLE IN ODDELKOV:
ŠOLA JE: mestna/predmestna/podeželska
1.

Kako pogosto sodelujte z razredniki?

2.

S katerimi razredniki sodelujte?

3.

Kdo je najpogosteje pobudnik za sodelovanje?

4.

Kakšni so razlogi za medsebojno sodelovanje?

5.

V čem vidite pomen sodelovanja z razredniki?

6.

Kako bi vi opisali in ocenili kakovost vašega sodelovanja z razredniki?

7.

Kateri so dejavniki, ki po vašem mnenju vplivajo na medsebojno sodelovanje?

8.

Na katerih področjih dela s posameznimi učenci sodelujete z razredniki?

9.

Na katerih področjih dela z oddelkom sodelujete z razredniki?

10.

Na katerih področjih dela s starši sodelujete z razredniki?
a) Katere oblike dela s starši se pogosto pojavljajo?
b) Na katerih področjih bi morali v prihodnje še bolj pritegniti starše k sodelovanju?

11.

Na katerih področjih dela z drugimi strokovnimi delavci sodelujete z razredniki?
a) Kdo vse je vključen v proces medsebojnega sodelovanja? Ali so vključeni tudi drugi
strokovni sodelavci znotraj in zunaj šole?
b) Katere oblike sodelovanja se najpogosteje pojavljajo?
c) Ali medsebojno sodelujeta pri dodatnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju?

12.

Na katerih strokovnih področjih dela bi bilo po vašem mnenju potrebnega več
sodelovanja z razredniki?

13.

Ali lahko podate primer, ki bi ilustriral medsebojno sodelovanje s pozitivnega in
negativnega vidika? Navedite primer dobrega in slabega medsebojnega sodelovanja.

14.

Kateri model (klasični/napotitveni ali konsultantski/posvetovalni) medsebojnega
sodelovanja prevladuje?

15.

Katere so po vašem mnenju prednosti kakovostnega sodelovanja z razredniki?
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16.

Katere so temeljne težave in ovire, ki po vašem mnenju omejujejo sodelovanje z
razredniki?

17.

Ali se počutite dovolj strokovno usposobljeni za delo in sodelovanje z razredniki?
a) Kaj storite, če se ne čutite dovolj strokovno usposobljeni za sodelovanje?
b) Ali podporo oziroma posvet poiščete na šoli? Ali tudi zunaj šole?

18.

Katera znanja, spretnosti in kompetence so po vašem mnenju potrebne za kakovostno
sodelovanje z razredniki?
a) Katera znanja, spretnosti in kompetence za sodelovanje bi še potrebovali?

19.

Kako bi (še) izboljšali sodelovanje z razredniki? Vaši predlogi.
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