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UVODNIK
Kdor pozablja, da je bil nekoč otrok, je slab vzgojitelj
(Marie von Ebner Eschenbach)

Pričujoči Zbornik je nastal na osnovi prispevkov predstavljenih na VI. Mednarodnem kongresu
dijaških domov z naslovom »Izzivi vzgoje v globalni družbi« v organizaciji Društva vzgojiteljev
dijaških domov Slovenije, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Skupnostjo
dijaških domov marca 2018. Krajši prispevki in povzetki predstavljeni v nadaljevanju se vsebinsko
dotikajo zelo raznolikih tem, ki segajo od novih tehnologij, odgovornega ravnanja s hrano, prostega
časa, medvrstniške mediacije, samomora, do učenja, domačih nalog, vključevanja otrok s posebnimi
potrebami, načinov vodenja ter številnih drugih. Kljub raznoterosti pa je vsem prispevkom skupno
to, da izkazujejo zanimanje in skrb za mlade, za njihov razvoj, uspeh, vsakdanje življenje, za njihovo
občo dobrobit in srečo. Vsak prispevek odraža individualno izkušnjo, se dotika drugačne teme in
vsaka je v vsakdanjem življenju mladega človeka pomembna. Prav pedagoški in drugi delavci, ki so
v okviru življenja in dela dijaških domov v vsakdanjem tesnem stiku z odraščajočo mladino, najbolje
poznajo vso paleto vprašanj, izzivov in priložnosti, s katerimi se danes srečuje šolajoča se mladina.
Pozorni bralec in bralka bosta opazila, koliko dodatnega dela in osebnega angažmaja je v delu
zaposlenih v dijaških domovih - prispevki predstavljajo različne delavnice, vikend tabore, risarske
dneve, športne prireditve, glasbena tekmovanja, projektno delo z mladimi in podobne dejavnosti, ki
jih organizirajo zaposleni v dijaških domovih. Posebej so izpostavljeni pomen in vloga vzgojitelja/
ce, knjižničarja/ke in ravnatelja/ice. V vseh prispevkih je zaznati poglobljeno avto/refleksijo lastnega dela, življenja v dijaškem domu, šoli in doživljanja mladih. Uvid v lastna dejanja je nujen za
kvalitetno delo, napredek in spremembe. Vzgoja mladih nas sili v nenehno spreminjanje in prilagajanje. Ponuja nam priložnost za lastno rast in osebni razvoj. Vzgoja mladih je vedno dvosmeren
proces, v katerega vlagata in iz katere pridobivata obe strani. Spoznanja o aktivni participaciji in
nujnosti vključevanja in dejanskega upoštevanja mladih so v zgodovinski perspektivi relativno nova
in prav zato svojevrsten izziv.
Pregovor iz afriške celine nas opominja, da je za vzgojo otroka potrebna ‘cela vas’, v postmoderni
individualizirani družbi ta skupnosti pristop pogosto umanjka, zato je še toliko bolj pomembno
poudariti, da je pri mladih, ki bivajo v dijaških domovih tesno sodelovanje med dijaki, vzgojitelji in
vzgojiteljicami, starši in šolo izjemnega pomena. Le usklajeno delovanje vseh omenjenih akterjev nudi
mladim zadostno oporo, da v svetu v katerega šele vstopajo najdejo svojo in zanje najprimernejšo pot.
Vzgoja v globalni družbi, če se naslonimo na naslov kongresa, terja drugačen pristop. Spremembe,
ki smo jim priča na tehnološkem področju in v družbenem življenju, nas silijo, da kot odgovorni
za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov na novo prevrednotimo obstoječe vzgojne pristope, načine učenja, komuniciranja in medsebojnega delovanja. Vsesplošna pluralizacija
družbe, izrazita informatizacija vsakdanjega življenja, individualizacija, potrošništvo, kolonizacija
prostega časa s povsem organiziranimi dejavnostmi (in posledični nenehen nadzor odraslih) in/ali
tehnološkimi napravami, pogosta odsotnost pristnih osebnih medčloveških odnosov, tekmovalnost,
gonja za uspehom, dokazovanjem, materialnimi dobrinami, razgradnja socialne države in solidarne
družbe postavljajo povsem drugačen kontekst življenja, kot smo ga v Sloveniji poznali doslej. Za generacije, ki so odraščale v povsem drugačni skupnosti, so spremembe, ki smo jim priča, zastrašujoče.
Pogosto tudi upravičeno. Tisti, ki delajo/mo z mladimi, opažajo/mo, da so generacije današnjih
otrok opazno manj samostojne in manj ‘opremljene’ za vstop v odraslo življenje in družbo, ki je
bistveno bolj tekmovalna, zahtevna, tudi kruta v primerjavi s tisto, v kateri s(m)o odraščali sami.
Sicer pa ne smemo pozabiti, da so bili odrasli vselej zaskrbljeni nad usodo mladine, nad (pre)hitrimi
spremembami v navadah in življenju mladih in upadanjem »pravih« vrednot. Že starogrški filozofi
so izražali skrb nad usodo družbe, češ, nič dobrega se nam ne obeta, ko pa so vrednote mladine
tako zavržene…
12

Zgleda, da mladi vselej najdejo svojo pot, ne glede na zaostrenost socialno-ekonomske situacije,
intenzivnost družbenih in tehnoloških sprememb ter skrbi staršev in odraslih navkljub. Mladi niso
zgolj pasivni odjemalci družbe, so tudi aktivni soustvarjalci svoje bodočnosti, so inovativni, pogumni
in drzni. Tudi danes mlade, tako kot vse pretekle generacije, ženejo sanje in želje. Zaradi tega, pa
tudi zaradi takšnih posameznikov, kot so avtorice in avtorji pričujočih prispevkov, ki izražajo iskreno
zanimanje za mlade in so mladim v vsakodnevno oporo, se nam za prihodnost naših mladih ni bati.
V nadaljevanju sledi zbir povzetkov/prispevkov predstavljenih na kongresu. V okviru sklopa Plenarnih predavanj 9 povzetkov/prispevkov na teme večjezičnost in neformalno učenje, družinsko
nasilje, otrokosrediščna vzgoja, komunikacija za preprečevanje konfliktov, dijaški dom kot prostor
osebnega odnosa in medgeneracijskega sodelovanja, sodobno izobraževanje, izobraževalne migracije
in predstavitev teoretične misli Olge Dečman Dobrnjič. Sledijo jim prispevki v okviru naslednjih
tematskih sklopov: Integriteta, kompetence in avtonomija v vzgojnem delu (7 prispevkov), Pot v prihodnost – vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (8 prispevkov), Vodenje in management v vzgoji
in izobraževanju (2 prispevka), Kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti (15 prispevkov),
Soočanje mladih z izzivi sodobne družbe (9 prispevkov) in Sekcija mladih (5 prispevkov/povzetkov).
Zbornik, ki je pred vami, izpričuje vrednote, ki v sodobni kompetitivni in individualizirani družbi
predstavljajo redko dobrino: solidarnost, srčnost, vzajemnost, pomoč, vključenost, empatijo, medsebojno podporo in skrb za bližnjega. Prav zato naj vas prebiranje nadaljnjih vrstic napolni z radostjo.

		
Mateja Sedmak
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Plenarna predavanja /
Plenary lectures
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DIJAŠKI DOM – PROSTOR OSEBNEGA ODNOSA IN
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA
HALL OF RESIDENCE – THE SPACE OF
PERSONAL RELATIONSHIP AND INTERGENERATIONAL
COOPERATION
Dr. Lidija Hamler
Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Maribor, Slovenija
lidija.hamler@z-ams.si

POVZETEK
Ko so sodobni demografski trendi začeli spreminjati razmerja med generacijami in posledično vplivati na
različna področja družbenega, gospodarskega, kulturnega in političnega življenja, so se odprla vprašanja
in potrebe po okrepitvi solidarnosti, sodelovanja in sožitja med generacijami. Tudi na področju vzgoje in
izobraževanja, kjer pogosto izstopa storilnostno naravnana drža, je prav v dijaških domovih mogoče okrepiti
prizadevanja za vrednote spoštovanja in sodelovanja ter medosebni odnos postaviti na prvo mesto. Pri tem
se postavlja vprašanje, kje so pri posamezniku nastavki za socialno odprtost, za odnos, kaj kažejo raziskave
na področju medgeneracijskega sodelovanja in kakšni so izzivi dijaških domov na področju prevetritve vzgojnega programa.
Ključne besede: dijaški dom, medgeneracijsko sodelovanje, socialne kompetence, vzgojni program
ABSTRACT
When modern demographic trends started to alter the ratio between generations and consequently impact
several fields of social, economic, cultural and political life, questions and requirements to strengthen solidarity, cooperation and coexistence of generations appeared. In the field of education, as well, where the
productivity stance often stands out, it is possible to strengthen the efforts for the values of respect and
cooperation and give interpersonal relation priority just in halls of residence. Against this background, the
questions arise where in the individual the seeds of social openness and relationship are, what the research
in the field of intergenerational cooperation shows and what the challenges for halls of residence in the revision of the educational programme are.
Keywords: hall of residence, intergenerational cooperation, social competences, educational programme
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OTROKOSREDIŠČNOST KOT OSREDNJI
VZGOJNI PRISTOP SODOBNIH DRUŽB
CHILDCENTRALITY AS A CENTRAL EDUCATIONAL
APPROACH IN CONTEMPORARY SOCIETIES
Dr. Mateja Sedmak
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije, Slovenija
mateja.sedmak@zrs-kp.si

POVZETEK
V zahodnih postmodernih družbah smo priča prevladi otrokosrediščnih praks starševanja in vzgoje tako na
individualni, kot širši družbeni ravni. Otrokosrediščnost se je vsidrala v družinska življenja, v izobraževalni
sistem in socialne ter družinske politike. V prispevku bomo naslovili to, pogosto kontradiktorno, tematiko
in jo obravnavali z vidika sociološke perspektive. Kot osrednji stebri otrokosrediščnosti bodo izpostavljeni:
hierarhija potreb na osi starši-otroci v korist otrok, (pretirana) pozornost do otrok in (pretirana) zaščita otrok.
Predstavili bomo tako pozitivne, kot negativne vidike otrokosrediščne obravnave za otroke, starše pa tudi
širšo družbo. Pri tem je ključnega pomena zavedanje, da otrokosrediščne prakse delovanja izdatno podpira
država, ponotranjili pa so jih tudi starši sami. Pomenljivo je, da je otrokosrediščna vzgoja v tesni povezanosti
z razvojem kapitalistične in potrošniške družbe, pa tudi s (povečanim) družbenim nadzorom. Ob zaključku
bomo naslovili tudi vprašanje kakšne otroke in državljane vzgaja otrokosrediščna družba in, ali smo z rezultatom takšne vzgoje lahko zadovoljni?
Ključne besede: otrokosrediščnost, otrokosrediščna vzgoja, protektivno otroštvo, postmoderna družba
ABSTRACT
In Western postmodern societies, we witness the predominance of child-centered practices of parenting and
education at both the individual and the broader social level. The child-centered approach sneaked into
family lifes, the education system and social and family policies. In this paper, we will address this, often
contradictory, topic and reflect it through the sociological perspective. As the central characteristics of this
child-centered approach following pillars will be exposed: the hierarchy of needs on the parents-children
axis in benefit of children, (excessive) attention to children and (excessive) protection of children. We will
present both positive and negative aspects of child centered approach for children, parents as well as for a
wider society. The key issue in this regard is the fact that the child-centered practices are supported by the
state, and the parents themselves. It is especially meaningful that child-centered approach is closely linked
to the development of capitalist and consumer society, as well as (increased) social control. At the end, we
will also address the question of what kind of children and citizens we are raising in a child-centered society
and, finally, are we satisfied with the result of such education?
Keywords: child-centrality, child centered education, protective childhood, postmodern society
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UČENJE KOMUNIKACIJSKIH VZORCEV ZA
PREPREČEVANJE KONFLIKTOV PO MODELU TILKA
LEARNING COMMUNICATION PATTERNS
FOR CONFLICTS AVOIDANCE
ACCORDING TO THE TILKA MODEL
Red. prof. dr. Vesna Mikolič
Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper, Slovenija in Katedra za slovenski jezik in književnost pri Oddelku za
humanistiko Univerze v Trstu, Italija
vesna.mikolic@zrs-kp.si

POVZETEK
Na predavanju nas bo predvsem zanimalo, kakšne obraze nasilja srečujemo danes v slovenskem jeziku, kje
in kdaj se pojavlja slovenska nasilna govorica in katera so njena jezikovna sredstva. Predstavljeno bo, kako
nam pri prepoznavanju in razreševanju konfliktnih situacij skladno z vzgojnim modelom TILKA lahko pomaga
prav analiza jezika. Kako se sprejemajo in kako argumentirajo kritična stališča? Ali pri izražanju svojih stališč
puščamo sogovorniku dovolj prostora za razmislek, ugovor? Ugotavljali bomo, da jezik našega vsakdanjega
sporazumevanja lahko odlikujejo značilnosti nenasilne komunikacije ali pa ta vsebuje takšna in drugačna
agresivna jezikovna sredstva. Prav je, da se v času zaostrenih medčloveških in družbenih odnosov in vse
pogostejšega sovražnega govora tega jasno zavedamo tako starši, učitelji in vzgojitelji kot mladi, na katere
prenašamo svoje vrednote in vzorce obnašanja.
Ključne besede: trikotnik moči, sovražni govor, jačitelji, šibitelji, nenasilna komunikacija
ABSTRACT
The main interests on this lecture will be the faces of violence that we meet in Slovenian language, the hate
speech appearance and its linguistic means in Slovenian language. The lecture will show, how analysing the
language can help us with recognising and solving the conflict situations according to the TILKA education
model. How critical viewpoints are accepted and argumented? Do we let the addressee have enough space
for objection, time to think, when we express our points of view? We will be finding out, that the language
of our everyday communication can have the strengths of nonviolent communication or it can contain the
aggressive means of expression. It is right that we, parents and teachers, just like our young ones, on which
we set our valuables and behaviour patterns know and are aware of the presence of more and more frequent
hate speech and social aggression.
Keywords: power triangle, hate speech, intensifiers, mitigators, nonviolent communication
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MISLITI PROTISLOVJA: SODOBNO IZOBRAŽEVANJE,
DRUŽBA IN MLADI V NJEJ
THINKING OF PARADOXES: CONTEMPORARY
EDUCATION, SOCIETY AND ITS YOUTH
Dr. Damijan Štefanc
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
damijan@stefanc.net

POVZETEK
Zdi se, da nam na področju vzgoje in izobraževanja sodobna družba streže s številnimi protislovji: bolj ko
razpravljamo o pomenu pismenosti in opismenjevanja, bolj se krepi občutek, da imajo generacije mladih prav
s pismenostjo vse več težav. Živeli naj bi v »družbi znanja«, v kateri je znanje vselej kvečjemu nekaj mišjih
klikov stran – a se hkrati zdi, da imamo kot posamezniki znanja vse manj. Še nikoli izobraževanje ni bilo vsakemu posamezniku tako dostopno, kot je danes: a se kljub temu dozdeva, da pri mnogih mladih pogrešamo
široko splošno izobraženost in omiko.
Gre za navidezna protislovja? Če so navidezna, kako jih je mogoče pojasniti? V predavanju bomo skozi analizo
tovrstnih protislovij naslovili nekaj ključnih problemov, povezanih z vzgojo in izobraževanjem v današnjem
času, za katerega je značilno pozunanjenje znanja, povezovanje izobraževanja in učenja s koncepti ugodja in
izbire, ter vpliv tehnoloških inovacij na pouk in učenje.
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, splošna izobrazba, mladi, sodobna družba
ABSTRACT
In contemporary society many paradoxes seem to exist in the area of education: although literacy is being
more and more appreciated as an educational goal, we nevertheless feel that every generation is less literate.
We supposedly live in the »knowledge society«, where knowledge is always only few mouse clicks away – but
at the same time we feel that we actually are less and less knowledgeable. And never before was education as
accessible as it is today; however, we often believe that young generations are lacking broad general education.
Are these paradoxes only ostensible? If they are ostensible, how could they be explained? In the lecture,
several key issues of contemporary education, revealed by such paradoxes, will be addressed and analysed:
particularly the externalisation of knowledge, relating education and learning with concepts of pleasure and
choice, and the impacts of technological innovations on teaching and learning.
Keywords: education, general education, youth, contemporary society
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VIŠEJEZIČNOST I NEFORMALNO UČENJE
MULTILINGUALISM AND NON-FORMAL LEARNING
Dr. sc. Lidija Cvikić
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
lidija.cvikic@ufzg.hr
Dr. sc. Tamara Turza-Bogdan
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
tamara.turza-bogdan@ufzg.hr

SAŽETAK
Različiti jezici u istome obrazovnom prostoru ostvaruju se u horizontalnoj i okomitoj višejezičnosti njegovih
govornika. Ovisno o jezičnoj različitosti govornika neke obrazovne zajednice (škole, školskog doma, kampusa
i sl.) dolazi do supostojanja okomite i horizontalne višejezičnosti. Horizontalna višejezičnost definira se kao
višejezičnost u odnosu na strane jezike, dok okomita višejezičnost podrazumijeva višejezičnost u odnosu na
dijalekt, idiom i žargon (Jelaska 2005, Pavličević-Franić 2005). Nastava podrazumijeva formalne i neformalne oblike učenja, a učenje jezika provodi se u predmetima nacionalnog jezika, književnosti i kulture ili
stranog jezika (npr. hrvatski jezik, slovenski jezik, engleski jezik i sl.). Učenici kojima jezik obrazovanja nije
materinski jezik već im je to drugi, strani, nasljedni, tj. ini jezik (Jelaska, 2012) moraju ovladati jezikom
obrazovanja, ne samo zbog komuniciranja s okolinom, već to ovladavanje mora biti na zahtjevnijem stupnju
kako bi učenici imali jednake mogućnosti obrazovanja i kako bi razvili svoje kognitivne potencijale. Pojam
neformalno učenje odnosi se na situacije učenja koje nisu određene formalnim školskim kurikulom. Učenik
usvaja jezik u različitim stvarnim i neformalnim komunikacijskim situacijama.
No na usvajanje nekog jezika utječe i prostor u kojem učenik boravi. Svaki prostor svojim oblikovanjem i
sadržajima posreduje jezičnu, etičku i estetsku poruku. Jezični krajolik (eng. linguistic landscape) definira se
kao jezik okoline, a podrazumijeva riječi i slike izložene u javnim prostorima, odnosno sve tragove pisanoga
jezika u određenoj okolini (Shohamy i Gorter, 2008).
U izlaganju će se prikazati primjeri oblikovanja jezičnih krajolika u nekoliko školskih domova u Republici Hrvatskoj. Odabrani primjeri analizirat će se na temelju zastupljene tematike, namjene, autorstva i višejezičnosti.
Na temelju prikupljenih materijala predložit će se smjernice i mogućnosti oblikovanja jezičnoga krajolika u
prostorima učeničkih domova u svrhu poticanja višejezičnosti i interkulturalnosti među djecom koja u njima
svakodnevno provode svoje vrijeme.
Ključne riječi: jezični krajolik, neformalno učenje, hrvatski kao L2, višejezičnost, interkulturalnost
ABSTRACT
Within a single educational space, various languages are achieved through horizontal and vertical multilingualism of its speakers. Depending on the linguistic differences of speakers within a specific educational community
(such as school, dorm, campus, etc.), horizontal and vertical multilingualism come to coexistence. Horizontal
multilingualism is defined as multilingualism in a relation to older languages, while vertical multilingualism
implies the relation towards dialects, idioms and jargon (Jelaska 2005, Pavličević-Franić 2005). Students whose
language of education isn’t their mother tongue but is a second, foreign or some other language (Jelaska,
2012), need to master the language of education – not just for communicating with their surroundings but
on a more advanced level so they can have equal opportunities in education and the ability to develop their
cognitive potentials. Term non-formal learning refers to situations of learning that aren’t defined by formal
curriculums. Student learns the language in different formal and non-formal communication situations.
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However, adoption of a certain language is also affected by the place where a student is living. Linguistic
landscape is defined as language of social surroundings and it contains words and images displayed in public
spaces and all written traces in a certain environment (Shohamy and Gorter, 2008).
The presentation will show some examples of designs of linguistic landscapes in several school dorms in
Croatia. Selected examples will be analysed based on the represented themes, purpose, authorship and
multilingualism. According to gathered data, we will suggest some guidelines and possibilities of designing
linguistic landscape in student dorms with a purpose of encouraging multilingualism and interculturality
among children who spend their free time in those places.
Keywords: linguistic landscape, non-formal learning, Croatian as L2, multilingualism, interculturalism
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SISTEM OPORE MLADOLETNIM PREBEŽNIKOM
BREZ SPREMSTVA V TRSTU
SYSTEM OF SUPPORT TO UNACCOMPAINED MINOR
REFUGEES IN TRIESTE
Gorazd Pučnik
Dijaški dom Srečka Kosovela, Trst, Italija
gorazd.pucnik@gmail.com

POVZETEK
Predstavitev sistema opore mladoletnim prebežnikom brez spremstva v Trstu. Vloga dijaškega doma kot organizacije, ki je vključena v ta sistem, poleg vseh standardnih dejavnosti doma. Dileme, naloge in problematika vzgojnega dela pri skrbi za mladostnike iz različnih koncev sveta. Predstavitev nekaterih karakterističnih
življenjskih zgodb. Bežen opis dobrih in slabih praks oz. kako naše iluzije, predsodki in nepoznavanje vplivajo
na realnost.
ABSTRACT
Presentation of the system of support to unaccompained minor refugees in Trieste. The role of the Dijaški
Dom as an organisation which, additionally to standard activities, includes the mentioned system in its mission and goals. Dilemmas and problems in the educational process by working and meeting adolescents from
different parts of the world. Presentation of some characteristic life stories. A fleeding description of good
and bad practices and how owr illusions, prejudices and unknowledge make influence on the perception and
understanding of the reality.
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EDUCATIONAL MIGRATION FUELLED
BY GEOPOLITICAL CHANGES:
INSIGHTS FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Patrik Tátrai, PhD
Geographical Institute, RCAES, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
tatrai.patrik@csfk.mta.hu

ABSTRACT
Cross-border mobility of students has become a significant phenomenon since the 1990s and it is expected
to grow considerably during the coming years. Transnational educational mobility is basically considered as
a temporary migration and its volume has greatly increased in the last years. According to international organizations (e.g. ICEF) an estimated 5 million student has been registered as foreign citizens/status in 2015,
which constitute 4% of the total student number in the world. By 2020 this figure will increase to 7 million
out of the 250 million total students. Cross-border educational mobility is ranked as the 9th important type of
migration by the Migration Policy Institute, which also highlights the importance of the phenomenon. However
most of the mobile students are originated from developed countries – induced by the internationalization
of education and the knowledge transfer that are characteristics of these regions –, the patterns of migration
are changing and the dominant stream of cross-border student mobility is from less developed countries to
western industrialised countries.
In Central and Eastern Europe, the importance of student flows is less remarkable than in the western part
of the continent. The share of foreign students is 5.7% and the share of resident students learning abroad
is 6% which is less than the average of the EU. Although the number of students involved in the mobility is
constantly growing, there are significant waves of the flows induced by geopolitical changes.
This paper attempts to reveal how geopolitics, armed conflicts and their social-political-economic consequences have influenced the volume and patterns of cross-border student flows based on the examples of
two regions: Vojvodina, Serbia (military conflict in 1991-95 and 1999) and Transcarpathia, Ukraine (military
conflict in the Donbas since 2014). It also aims at showing what kind of reasons, underlying motives, push
and pull factors (e.g. prospects of livelihood, transnational networks) can be identified behind the individual
and family decisions on migration.
Both the Yugoslav and the Ukraine crises generated such push factors (e.g. serious economic downturn, resulted in major modifications in individual and family life strategies) that resulted in boosting out-migration.
In both cases the out-migration is further facilitated by pull factors manifested in intensified political presence
and kin-state politics of Hungary, due to the presence of sizeable ethnic Hungarian communities in Vojvodina
and Transcarpathia.
Transnational educational migration has been a prevailing strategy for Hungarian youth in both countries,
who can study in Hungary in their mother tongue. Both the military conscriptions, an inadequate command
of the state language and the better opportunities provided by the Hungarian education system contribute
to cross-border educational migration. Educational migration has been fuelled by Hungarian state policies
providing grants and accommodation for transborder Hungarian minorities. Furthermore, recent mobility
trends are influenced by the simplified naturalization process which offers easily available, non-resident
Hungarian citizenship for inhabitants of both regions.
Based on the Vojvodina and Transcarpathia cases I argue that the educational migration can’t be seen as a
one-way migration between locations. The decision about studying abroad can be the first step of a long-term
migration. After finishing (or sometimes during) studies, some of these migrants live in multiple to-and-fro
movements, and they typically remain open to further movement in the future.
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The specific characteristic of transnational educational migration under study is that migrants, who are
members of the transborder Hungarian minorities, move to a country, that many of them consider their
mother country, where they are not supposed to face harsh cultural or language barriers. Thus ethnicity can
be understood as social capital in this process.
Keywords: Cross-border educational migration, geopolitics, kin-state politics, individual and family decisions, ethnic ties, Central and Eastern Europe
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ŽENE I MUŠKARCI KAO ŽRTVE I NASILNICI –
SOCIJALNI I PEDAGOŠKI PROBLEM –
STARI I(LI) NOVI IZAZOVI –
WOMEN AND MEN AS VICTIMS AND VIOLATORS –
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ISSUES
– OLD AND (NEW) CHALLENGES –
Prof. dr. sc. Jasminka Zloković
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Rijeka, Hrvatska
jzlokovic@ffri.hr

SAŽETAK
U suvremenom društvu evidentan je problem porasta nasilja pa tako i onog u obitelji. Ne umanjujući izrazio
veliki globalni problem pojavnost nasilja nad ženama i djecom, u kontekstu obiteljskog nasilja zamjećuje se i
problem nasilja žena prema muškarcima. Rezultati koje se dobilo istraživanjem tijekom 2017. godine u sklopu
znanstvenog projekta »Pedagoški aspekti odnosa u obitelji« (potpora Sveučilište u Rijeci) na uzorku 1075
punoljetnih ispitanika životne dobi od 18 do 80 i više godina, pokazuju da njih 687 (63,9 %) ima iskustvo
obiteljskog ili druge vrste nasilja (roditelj, brat-sestra, rodbina, poznanik, nepoznata osoba). Fokusirano na
nasilje među supružnicima ili izvan bračnim partnerima bilo je 200 ispitanika, 105 žena (52,5 %) i 95 (47,5 %)
muškaraca. Radi se o ispitanicima koji su prema njihovom mišljenju pripadali jednoj od tri skupine – 1) žrtve
koje ne odgovaraju na doživljeno nasilje; 2) ispitanici koji na iskustvo nasilja uzvraćaju istim ponašanjem; 3)
»inicijalno nasilje« - ispitanici koji prethodno nisu doživjeli neki oblik nasilja, ali smatraju da zbog određenih
frustrirajućih i iritirajućih razloga imaju razlog biti nasilni prema partneru/ici. U prvoj skupini nalazi se više
muškaraca (81,8 %) od žena (64,8 %). Druga skupina ima manje muškaraca (16,8 %), od žena (26,7 %),
dok u trećoj skupini zbog nekih za njih iritirajućih razloga prema suprugu nasilno je više žena (8,6 %) nego
što takva ponašanja prema suprugama nalazimo kod muškaraca (2,1 %). S obzirom na pojavne oblike nasilja
(tjelesno, psihičko, seksualno, materijalno) i načine njihova iskazivanja prema partnerima, uz neke određene
specifičnosti, gotovo su podjednaka kako ona od strane muškaraca tako i žena. Obiteljski odnosi su narušeni
ili vrlo narušeni. Veliki broj ispitanika njih 149 (74,5 %) ima jedno ili više djece koji izvjesno je žive u nepovoljnom i stresnom obiteljskom okruženju. I neki drugi podaci ukazuju na potrebu prevencije i osnaživanja
obitelji s ciljem poticanja pozitivnih odnosa i obiteljske kohezije.
Rezultate ovog istraživanja nije moguće generalizirati, međutim s obzirom na opsežnost rezultata možemo
zaključiti kako se radi o kompleksnom socijalnom i pedagoškom problemu kojem valja pristupiti interdisciplinarno i ne segregacijski bez obzira na životnu dob, spol, obrazovanje, socio-ekonomski status. Istraživanjem
vjerujemo potaknuti ćemo daljnje socijalne i pedagoške rasprave, prevencijske aktivnosti kao i znanstvena
istraživanja fokusirana na neke obiteljske i socijalne tabue.
Ključne riječi: odnosi u obitelji, nasilje, manipulacija djecom, žene i muškarci, žrtve i nasilnici
ABSTRACT
In contemporary society, the problem of violence is increasing, as well as that of the family. By not diminishing the great global problem, the phenomenon of violence against women and children in the context of
domestic violence is also reflected in the problem of women’s violence against men. The results of the research
conducted during 2017 within the project »Pedagogical aspects of family relations« (support of the University
of Rijeka) on a sample of 1075 adult age ages 18 to 80 and older, show that 687 (63.9 %) has a family or
other type of violence (parent, brother-sister, relatives, acquaintance, unknown person). Focused on violence
among spouses or outside of their spouses we find 200 respondents, of whom 105 were women (52.5 %) and
95 (47.5 %) of men. These are the respondents who in their opinion belonged to one of the three groups - a)
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a non-respondent victim; b) At the same time, they are both victims and victims, since violence is the same
behavior; c) a violent person who has no prior experience of violence, but considers that because of certain
frustrating and irritating reasons they have a reason to be violent towards their partner. In the first group there
are more men (81.8 %) than women (64.8 %). The second group has fewer men (16.8 %) than women (26.7
%). In the third group of respondents who were spousal or spousal partner violent due to irritating reasons,
there are more women (8.6 %) than men (2.1 %).Given the forms of violence (physical, psychological, sexual,
material) and ways of expressing them with certain specificities, we find almost the same number of males
as well as women. Family relationships are broken or very disturbed. A large number of respondents (74.5
%) have one or more children who live in a disadvantaged and stressful family environment.
The results of this research can not be generalized, however given the complexity of the data, it is a complex
social and pedagogical problem that needs access to interdisciplinary and non-segregational regardless of
age, gender, education, socio-economic interest. By research we believe we will stimulate further pedagogical
and social discussions as well as scientific research focusing on some family and social taboos.
Keywords: family relations, violence, manipulation of children, women and men, victims and violent

Uvod
Prema podacima Izvješća Ujedinjenih naroda o nasilju i zdravlju u svijetu (Krug i sur., 2002), nasilje općenito
globalan je problem sveprisutan u svim kulturama, otporan na sve socio-demografske karakteristike, te problem
za koji čini se još uvijek ne postoji sustavno rješenje. Još uvijek ne postoje jednoznačne definicije obiteljskog
nasilja te mnoge vrste i oblici nasilja još nisu sustavno istraženi. Motivacija za ovo istraživanje proizlazi iz
činjenice višegodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada autorice na problemima obiteljskog nasilja, te nedovoljno podataka o problemu s fokusom na partnersko nasilje i to ne samo nasilja muškaraca nad ženama,
budući posebice izostaju nacionalna istraživanja problema nasilja žena nad muškarcima. Realno stanje o
muškarcima žrtvama obiteljskog nasilja za sada je upitno s obzirom da se službeno prijavljuju malobrojni
slučajevi. U praksi uočava se značajan međuprostor između deklarativnog i realnog stanja u kojem problem
iniciranog nasilja žena prema muškarcima upućuje na potrebu sustavnih edukativnih, savjetodavnih kao i
širih socijalnih aktivnosti kako bi se sustavno, kvalitetno i pravodobno pomoglo žrtvi i nasilnicima bez obzira
na spol i životnu dob1.
Postojeće studije o nasilju žena prema muškarcima najčešće govore o ženama koje su nasiljem odgovorile na
prethodno nasilno ponašanje muškarca. Smatra se da je većina nasilništva žena inicirano kao samoobrana
od partnerovog nasilja. Problemu obiteljskog nasilja prilazi se i kao problemu »uzajamne bitke« (Heiskanen i
Ruuskanen, 2009). Muškarce se u manjem broju nalazi kao »inicirane« žrtve što niti na koji način ne umanjuje problem posebice s aspekta posljedica kako na osobnoj i obiteljskoj tako i socijalnoj razini. Izloženost
djece konfliktima i nasilju roditelja problem je kojem se valja posvetiti odgojno-obrazovna, socijalna, zdravstvena, pravna, znanstveno-stručna i svakodnevna pozornost u njihovoj zaštiti i pravu na zdravo, poticajno
okruženje i život te aktivnu brigu oba roditelja. S velikom izvjesnošću može se zaključiti da njihova djeca
žive u stresnom i nezdravom obiteljskom okruženju kao (ne)posredne žrtve. U obiteljima u kojima postoji
problem obiteljskog nasilja karakterizira niska razina obiteljske kohezivnosti, manjak pozitivne komunikacije
te loši odgojni postupci kojima se djeci otežava puni razvoj (Zloković, 2014). K tome modeliranje ponašanja
upućuje na transgeneracijski prijenos nasilja i asocijalnih ponašanja tijekom čitavog životnog ciklusa.
U dokumentu »Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2015. do 2017. godine«
ističe se da su osnovne zadaće Ministarstva »poslovi savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose,
te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi (Ministarstvo socijalne politike i mladih,
2014, str. 2). Ministarstvo je prepoznalo važnost odgovornog roditeljstva, kvalitetan odnos roditelja i djece
te proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i djece. K tome Zakon o ravnopravnosti spolova
RH (NN82/08) utvrđuje opće i posebne osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne
vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Zakon između ostalog definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce (Opće odredbe zakona čl. 1).

1
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova RH (NN82/08) utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od
diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce (Opće odredbe zakona čl. 1). Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju
jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata (Definicija
pojmova čl.5 Zakona).
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Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog
života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata (Definicija pojmova čl.5 Zakona).
Kako bismo stvorili osnovne pretpostavke za prevenciju obiteljskog nasilja i zaštite svih članova obitelji bez
obzira na spol ili životnu dob ili bilo koje druge moguće različitosti među članovima obitelji nastavkom rada
na dionici znanstvenog projekta »Pedagoški aspekti odnosa u obitelji« tijekom 2017. godine uz potporu
Sveučilišta u Rijeci proveli smo istraživanje u kojem želimo proširiti dosadašnje spoznaje o nekim (ne)željenim
obiteljskim odnosima.
U odnosu na cjelokupan korpus dobivenih rezultata ovog istraživanja u ovome radu prikazuje se jedan preliminarni i manji istraživački segment. Uz voditeljicu i glavnog istraživača znanstvenog projekta »Pedagoški
aspekti odnosa u obitelji« (prof.dr.sc. Jasminka Zloković) u istraživačkoj dionici Obiteljski diskurs u kontekstu
nasilja u obitelji sudjelovala je suradnica Nadja Čekolj, mag. soc. ped. Sveobuhvatni rezultati istraživanja
biti će objavljeni tijekom 2018. godine u koautorskoj znanstvenoj monografiji »Osnaživanje obitelji u razvoju
pozitivnih odnosa«.

Metodologija istraživanja
Ciljevi i zadaci
Glavni ciljevi istraživanja odnose se na prepoznavanje međusobnih neželjenih i nasilnih odnosa u obitelji
između sadašnjih ili bivših supružnika/izvanbračnih partnera. Posebice, na moguće inicirane ili obrambene
oblike partnerskog nasilja kao i na promicanje nesegregacijskog i nediskriminirajućeg pristupa problemu
obiteljskog i partnerskog nasilja. Jedan od općih ciljeva je i identificiranje problema kao temeljna pretpostavka
pristupanju različitim prevencijskim razinama (primarna, sekundarna, tercijarna) u poticanju i razvijanju
pozitivne komunikacije i poželjnih socijalnih vještina u međusobnim partnerskim kao i roditeljskim vještinama
budući da u velikom broju mogućih konflikata (ne)posredno sudjeluju i maloljetna djeca. Svrha istraživanja
je i minimiziranje i otklanjanje društvenih predrasuda u kontekstu obiteljskog nasilja bez obzira na spol,
životnu dob, obrazovanje ili bilo koje druge demografske varijable, te promicanje ravnopravnosti spolova
u obiteljskom i javnom diskursu. Cilj istraživanja je i povećanje sigurnosti svih članova obitelji ugroženih
nasiljem, otvaranje mogućnost međusobne pozitivne komunikacije i onda kada su ti odnosi narušeni, te
moguće poboljšanje kvalitete života svih članova obitelji.
U radu pokušati će se odgovoriti u svezi: učestalosti doživljavanja i činjenja partnerskog nasilja s obzirom na
spol ispitanika; oblika doživljenog i činjenog partnerskog nasilja; te na mišljenje ispitanika o nekim mogućim
uzrocima za partnersko nasilje.

Uzorak istraživanja
Anketnom upitniku pristupilo je (1075) punoljetnih osoba. Selekcijskim postupkom u konačni uzorak ulazi
200 ispitanika od kojih je 95 (47,4 %) muškarca i 105 (52,5 %) žena. Životna dob ispitanika bila je od 18
do 80+ godina. Zastupljenost ispitanika bila je iz svih regija Republike Hrvatske (Zagreb i okolica 35,5 %,
Sjeverozapadna Hrvatska 8,5 %, Slavonija i Baranja 50,0 %, Središnja Hrvatska 10,1 %, Istra i Primorje
1,8 %, Dalmacija 1,8 %). Ispitanika koji trenutno žive izvan Hrvatske a pristupili su upitniku bilo je 1,8 %.

Instrument istraživanja
Na osnovi predviđenog kvalitativnog metodološkoga pristupa primijenjena je metoda ankete. Anketni upitnik
posebno je kreiran za potrebe ovog istraživanja analizom različitih teorijskih pristupa (ekološka teorija, teorija
socijalnog učenja, teorija životnih stilova), kao i dosadašnjih istraživanja, službenih izvješća i dokumentacije
o problemu obiteljskog nasilja i nasilja žena prema muškarcima, te neposrednim profesionalnim iskustvom
u radu na problemima odnosa u obitelji. Odgovori ispitanika nisu bili ograničeni na trenutno stanje već i je
uključeno u njihovo prethodno vremensko razdoblje. Anketni upitnik obuhvaća pitanja usmjerena na oblike,
učestalost, moguće povode i posljedice nasilja kao i na neke podatke o ispitanicima koji imaju djecu. Prikupljeni su i demografskih podaci o spolu, životnoj dobi, radnom, obrazovni i materijalnom statusu, strukturi
obitelji) kao i pitanja koje se odnose na samoprocjenu ispitanika o nekim aspektima međusobnih odnosa u
obitelji. Podaci su prikupljani metodom on-line ankete na prigodnom uzorku. Sudionici su upoznati s pravom
na anonimnost i u svakom trenutku bez obzira na započetost ispunjavanja na mogućnosti odustajanja od
sudjelovanja u istraživanju.
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Rezultati i diskusija rezultata
Na uzorku 1075 ispitanika, pokazuje se da je njih 687 (63,9 %) imalo iskustvo obiteljskog ili druge vrste nasilja
(rangirano prema učestalosti nasilja koje se dogodilo od strane nasilnog - 1.oca; 2. majke; 3. poznanika/ice; 4.
nepoznate osobe; 5. brata/sestre; 6. prijatelja/ice; 7. bivšeg supruga/a; 8. sadašnjeg supruga/supruge). Uže
fokusirano na nasilje među supružnicima ili izvan bračnim partnerima (po učestalosti 7 i 8 rang) bilo da su
nasilje doživjeli ili sami bili nasilni prema supružnicima/izvanbračnim partnerima nalazimo 200 ispitanika,
od kojih je bilo 105 žena (52,5 %) i 95 (47,5 %) muškaraca (tablica 1).
Tablica 1. Jeste li ikada osobno doživjeli bilo koji oblik nasilnog ponašanja?
Jeste li ikada osobno doživjeli
bilo koji oblik nasilnog
ponašanja?
Da, i nisam odgovorio/odgovorila na sličan ili isti način
Da, i branio/branila sam se (ili
člana obitelji) na način da sam
uzvratio/uzvratila
Nisam, ali zbog određenih
iritirajućih, stresnih i
frustrirajućih razloga smatram
da sam potaknut/potaknuta na
nasilno ponašanje

Frekvencija (Postotak %)

Frekvencija (Postotak %)

Ž
68 (64,8 %)

M
77 (81,8 %)

28 (26,7 %)

16 (16,8 %)

9 (8,6 %)

2 (2,1 %)

N=200
U prvoj skupini ispitanika onih koji na nasilje nisu odgovorili na isti ili sličan način nalazi se više muškaraca
(81,8 %) od žena (64,8 %). Druga skupina u kojoj je izvjesno međusobno nasilje ima manje muškaraca
(16,8 %), od žena (26,7 %), što bi moglo ukazivati da muškarci manje sudjeluju u međusobnom nasilnom
ponašanju. U trećoj skupini zbog nekih iritirajućih razloga »inicijalno« nasilno je više žena (8,6 %) nego što
takva ponašanja nalazimo kod muških ispitanika (2,1 %).
S obzirom na čestinu nekog od doživljenih oblika nasilja (tjelesno, psihičko, seksualno, materijalno) i specifične
načine iskazivanja prikazujemo najučestalije (tablica 2).
Tablica 2: Rangirana najučestalija nasilna ponašanja – (često-vrlo često)
Nasilna ponašanja Doživjeli muškarci i nisu uzvratili
1. Obmanjivanje, laganje, prikrivanje nekih
događaja, poziva ili informacija
2. Prigovaranje te postavljanje nerealnih zahtjeva
i očekivanja
3. Vrijeđanje, vikanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, omalovažavanje, kritiziranje
4. Obmanjivanje obitelji netočnim informacijama
o vama
5. Emocionalno ucjenjivanje, prijetnja ili
zastrašivanje napuštanjem braka/veze
6. Ruganje ili ismijavanje
7. Kontroliranje kretanja, socijalnih kontakata,
telefonskih poziva, elektroničke pošte, primanja

Nasilna ponašanja Doživjele žene i nisu uzvratile
1. Vrijeđanje, vikanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, omalovažavanje, kritiziranje
2. Prigovaranje te postavljanje nerealnih zahtjeva
i očekivanja
3. Bezrazložno optuživanje i ljubomora
4. Ignoriranje i prekid komunikacije s ciljem
povrede
5. Obmanjivanje, laganje, prikrivanje nekih
događaja, poziva ili informacija
5. Ruganje ili ismijavanje
5. Emocionalno ucjenjivanje, prijetnja ili
zastrašivanje napuštanjem braka/veze
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Nasilna ponašanja Doživjeli muškarci i nisu uzvratili
8. Inzistiranje na osobnoj raspoloživosti i dostupnosti uvijek kada to suprugu/supruzi odgovara
9. Skrivanje novca i/ili drugih vrijednosti
10. Zabrana i/ili stroga kontrola trošenja vašeg
i/ili zajedničkog novca
11. Supruga odbija dati novce za osnovne
potrepštine (hrana, stanarina, režije, …)
12. Inzistiranje na predavanju zarađenih novčanih
sredstava suprugu/supruzi
13. Supruga vas je izbacila iz kuće/stana

Nasilna ponašanja Doživjele žene i nisu uzvratile
6. Inzistiranje na osobnoj raspoloživosti i dostupnosti uvijek kada to suprugu/supruzi odgovara
7. Obmanjivanje obitelji netočnim informacijama
o vama
7. Obmanjivanje prijatelja netočnim informacijama o vama
8. Neprimjereni seksualni komentari, seksualno
omalovažavanje
8. Zabrana i/Ili stroga kontrola trošenja vašeg i/ili
zajedničkog novca
9. Supruga odbija dati novce za osnovne
potrepštine (hrana, stanarina, režije, …)

Skala procjene: nikad, jednom, nekoliko puta, često, vrlo često
Kod obje skupine ispitanika koji nisu odgovorili nasiljem nalazimo različite oblike psihološkog nasilja i
ekonomskog iskorištavanja. Psihološko nasilje nije uvijek prepoznato osim ukoliko ga prati i tjelesno. Psihičkim
nasiljem osobi se nanosi emocionalna i mentalna bol, patnja i distres, te je čest uzrok različitim oboljenjima
mnogih osoba koje žive u neželjenom i stresnom obiteljskom okružju. Ekonomski nasilje obično ima za cilj
drugu osobu iskoristiti, osiromašiti, steći vlastitu korist ili nanijeti bilo koji oblik štete.
Tjelesno nasilje je zastupljeno kod oba spola a najčešćim se pokazuje grubo guranje i odguravanje, čupanje za
kosu, grebanje, bolno štipanje, gađanje predmetima, tjelesno iscrpljivanje i primoravanje na težak i dugotrajan
i nepotreban rad (tablica 3).
Tablica 3. Tjelesno nasilje - rangirano (često-vrlo često)
Tjelesno nasilje Doživjeli muškarci i nisu uzvratili nasiljem
1. Grubo guranje i odguravanje (N= 11; 11,8 %)
2. Čupanje za kosu, grebanje, bolno štipanje
(N=9; 9,7 %)
3. Gađanje predmetima (N= 8,6 %)
4. Tjelesno iscrpljivanje i primoravanje na težak i
dugotrajan i/ili nepotreban rad (N=7; 7,6 %)
5. Udarci šakom i/ili nogom (N=6; 6,5 %)
5. Onemogućavanje preporučenog ili potrebnog
liječenja ili stručne i primjerene brige o zdravlju
6. Pljuska (N=5; 5,4 %)

7. Ozljeđivanje predmetima (N=4; 4,4 %)

9. Pokušaj ubojstva (N=1; 1,1 %)
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Tjelesno nasilje Doživjele žene i nisu uzvratile nasiljem
1. Grubo guranje i odguravanje (N= 12; 12,7 %)
2. Čupanje za kosu, grebanje, bolno štipanje (N=
10; 10,6 %)
3. Pljuska (N= 9; 9,5 %)
4. Udarci šakom i/ili nogom (N= 8; 8,5 %)
5. Tjelesno iscrpljivanje i primoravanje na težak i
dugotrajan i/ili nepotreban rad (N= 7; 7,5 %)
6. Gađanje predmetima (N= 4; 4,3 %)
6. Bacanje na pod
6. Onemogućavanje preporučenog ili potrebnog
liječenja ili stručne i primjerene brige o zdravlju
7. Ozljeđivanje predmetima (N= 3; 3,3 %)
8. Premlaćivanje (N=2; 2,2 %)
8. Gušenje (N= 2; 2,2 %)
8. Premlaćivanje
8. Pokušaj ubojstva
-

Tjelesno nasilje može se pojaviti kao neposredno ili u početku prikriveno što niti na koji način ne umanjuje
problem. Naši rezultati pokazuju da se primarno radi o eksplicitnim oblicima tjelesnog nasilja koje su doživjele
i žene i muškarci.
Iako nisu doživjeli od supruga/e nasilje neki ispitanici smatraju da su zbog partnerovih iritirajućih osobina
bili izazvani na »inicijalno« nasilno ponašanje. U većem broju nalazimo inicijalno nasilne žene (N=9; 8,6
%) od muškaraca (N=2; 2,1 %). Zbog velikog broja ponuđenih čestica (u anketnom upitniku ukupno 56)
prikazujemo odgovore koji su bili zastupljeni od 60 % (tablica 4).
Tablica 4. Žene - »Inicijalno« nasilje (često-vrlo često)
Oblik nasilja
Ruganje ili ismijavanje
Ignoriranje i prekid komunikacije s ciljem povrede
Obmanjivanje, laganje, prikrivanje nekih događaja, poziva ili informacija
Skrivanje novca i/ili drugih vrijednosti
Zabrana i/ili stroga kontrola trošenja supružnikovih ili zajedničkih novca
Vrijeđanje, vikanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, omalovažavanje,
kritiziranje
Emocionalno ucjenjivanje, prijetnja ili zastrašivanje napuštanjem braka/veze
Kontroliranje kretanja, socijalnih kontakata, telefonskih poziva, elektroničke
pošte, primanja
Bezrazložno optuživanje i ljubomora
Izolacija od obitelji/onemogućavanje posjeta, telefonskih poziva
Izolacija od prijatelja/onemogućavanje posjeta, telefonskih poziva
Obmanjivanje obitelji netočnim informacijama o suprugu
Obmanjivanje prijatelja netočnim informacijama o suprugu
Prigovaranje te postavljanje nerealnih zahtjeva i očekivanja
Preučestali telefonski pozivi
Odbijate davati novce za osnovne potrepštine (hrana, stanarina, režije, …)
Neprimjereni seksualni komentari, seksualno omalovažavanje
Seksualne ucjene
Zahtijevanje i/ili inzistiranje na spolnom odnosu protiv volje supruga
Inzistiranje na pripisivanju vlasništva ili imovine na vaše ime

Žene - »Inicijalno«
nasilje (N=9)
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6

Ukoliko se radi o muškarcima iz skupine »inicijalno nasilje« (N=2) njihovo ponašanje prema supruzi/partnerici je ignoriranje i prekid komunikacije, prigovaranje, obmanjivanje, laganje, ljubomora, pretjerano učestali
telefonski pozivi i obmanjivanje obitelji i prijatelja s netočnim informacijama o supruzi (tablica 5).
Tablica 5. Muškarci - »Inicijalno« nasilje (često-vrlo često)
Oblik nasilja
Ignoriranje i prekid komunikacije s ciljem povrede
Prigovaranje te postavljanje nerealnih zahtjeva i očekivanja
Obmanjivanje, laganje, prikrivanje nekih događaja, poziva ili informacija
Kontroliranje kretanja, socijalnih kontakata, telefonskih poziva, elektroničke
pošte, primanja
Bezrazložno optuživanje i ljubomora
Preučestali telefonski pozivi

Muškarci - »Inicijalno«
nasilje (N=9)
2
2
2
2
2
2
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Oblik nasilja
Obmanjivanje obitelji netočnim informacijama o supruzi
Obmanjivanje prijatelja netočnim informacijama o supruzi

Muškarci - »Inicijalno«
nasilje (N=9)
2
2

Ispitivanjem demografskih varijabli kao što je bračni status u istom braku/vezi je 69 ispitanika (34,5 %), u
novom braku/vezi 38 (19,0 %) i trenutno nakon prethodnog braka ili veze je sveukupno 93 (46,5 %) ispitanika.
Podjednaku zastupljenost ispitanika nalazimo u različitim kategorijama s obzirom na životnu dob, obrazovanje,
zaposlenost. Veliki broj ispitanika (74,5 %) imaju jedno ili više djece koja izvjesno je žive u nepovoljnom i
stresnom obiteljskom ozračju. Procjena ekonomskog statusa je: podjednak ili sličan većini ljudi (50,0 %),
lošije od većine (13 %), bolje od većine (10,1 %), puno lošije od većine (7 %) i puno bolje od većine (1,8 %).
Obiteljski odnosi su narušeni i vrlo narušeni. Ispitanici i žene i muškarci ukoliko su zbog obiteljskog nasilja
tražili pomoć nju su očekivali od obitelji, prijatelja, liječnika, policije, socijalne službe i dr. S obzirom na
zadovoljstvo traženom pomoći najzadovoljniji su pruženom pomoći obitelji i prijatelja, a najnezadovoljniji
socijalnim i zdravstvenim ustanovama. Veliki broj ispitanika oba spola zbog straha, srama ili nade da problem
mogu riješiti sami ili da će sam po sebi nestati nikome se ne obraća za pomoć.
Uzrocima obiteljskog nasilja žene smatraju kumulirani stres (75 %), nezadovoljstvo komunikacijom (70, 7
%), ljubomora, nepovjerenje ili prevara (66,3 %) i dr. Muški ispitanici navodili su opće nezadovoljstvo brakom (76,3 %), konflikte u svezi odgoja djece (62,4 %), psihičke poteškoće jednog ili oba partnera (69,9 %).
Rezultate ovog istraživanja nije moguće generalizirati, međutim s obzirom na cjelokupnu opsežnost još uvijek
ne objavljenih rezultata možemo zaključiti kako se radi o kompleksnom socijalnom i pedagoškom problemu.

Zaključno
Nasilje nad bilo kojom osobom ili druge vrste živih bića nije uobičajeno prihvatljivo ponašanje. Ono često
otpočinje kao verbalno maltretiranje i iskazivanje bijesa koje u mnogim slučajevima eskalira ili prelazi u druge
oblike nasilja. Žrtve su najčešće subjekti višestrukih tipova nasilja – tjelesnoga, emocionalnoga, materijalnoga
iskorištavanja. Najčešće su to prijetnje, drskost, provociranje, nerealni zahtjevi, udarci.
Zbog velikog broja mogućih činitelja teško je odrediti »tipične« počinitelje nasilja kao i (potencijalne) žrtve.
Nasilje koje neki odrasli ljudi i djeca doživljavaju za mnoge je učestala pojava. Premda postoje metodološki
problemi u sustavnom praćenju relevantnih pokazatelja iz medicinske, policijske, sudske, socijalne, psihološke
i odgojno-obrazovne prakse, nedvojbeno je da je velik broj osoba koje tjelesno, psihološki i seksualno zlostavljaju, materijalno iskorištavaju ili manipuliraju drugim osobama. Obiteljski savjetnici i terapeuti govore o
značajnom broju obiteljskih incidenata.
Ne umanjujući na bilo koji način globalni problem nasilja nad ženama i djecom, obiteljsko nasilje u kojemu
se žene pojavljuju kao inicijatori nasilja ili je nasilje odgovor na prethodno nasilno ponašanje muškarca predstavlja još jedan obiteljski tabu kao što je to prethodno bio problem nasilja nad ženama, nad djecom, starijim
osobama ili nasilje maloljetne djece nad roditeljima. Boljem razumijevanju kompleksnog i multidisciplinarnog problema obiteljskog nasilja smatramo valja pristupiti kao spolno nesegregacijski i nediskriminirajući te
omogućiti svakom čovjeku bez obzira na spol, životnu dob, obrazovanje, političko ili religijsko uvjerenje, bez
obzira na socijalni ili bilo koji drugi status, pravo na kvalitetan život, bez tjelesne, psihološke ili koje druge boli.
Svjesni potrebe individualnog pristupa, nadamo se da ćemo uspjeti u dugotrajnim pokušajima osnaživanja
pozitivnih odnosa u obitelji kao i distinkcije nekih uobičajenih nerazumijevanja i nesporazuma od nasilja između
supružnika (partnera). Prepoznavanje različitosti neželjenih međusobnih odnosa ili nasilja pretpostavka je
za daljnje akcije na području svih razina prevencije – primarne, sekundarne i tercijarne. Činjenica je da neki
ljudi i djeca ne priznaju da žive u strahu od tjelesne i psihičke boli koju im nanose njihovi vlastiti partneri,
supružnici ili roditelji. Povezanost članova obitelji, potpora, pozitivna obiteljska atmosfera, način i razina
komunikacije u obitelji i socijalnom okruženju mogu poticati, ali i osporavati, ograničavati funkcioniranje i
razvoj ličnosti. Spoznaje koje iz cjelokupnog provedenog istraživanja slijede idu u prilog podršci i pozitivnim
nastojanjima da se osnaži obitelj i život u njoj učini humanijim. Istraživanje predstavlja pedagoški i socijalno
aspektirano suočavanje s problemom obiteljskog nasilništva kako bismo problem pokušali izvući iz dubokoga
mraka šutnje i pridonijeti iznalaženju i primjeni pedagoških i socijalnih aktivnosti u osnaživanju obitelji i
podizanju kvalitete života mnogih obitelji.
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1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

TEORETIČNA MISEL OLGE DEČMAN DOBRNJIĆ
THE THEORETICAL THOUGHT
OF OLGA DEČMAN DOBRNJIĆ
Primož Vresnik
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
primoz.vresnik1@guest.arnes.si

POVZETEK
Skoraj ni vzgojitelja in ravnatelja, vsaj ne na ravni dijaških domov, ki Olge Dečman Dobrnjić ni poznal, saj
je bila kot svetovalka za dijaške domove izrazito povezovalna in sodelovalna. Nalogo svetovalke je opravljala od 2006. leta dalje vse do svoje prezgodnje smrti leta 2015. Veliko vzgojiteljev in ravnateljev potrjuje,
da Dečmanova ni dopuščala samo uradnega znanstva, ampak da se je prizadeto in prizadevno odzvala na
vsa dogajanja, povezana z vzgojitelji in neposrednim vzgojnim delom. Prav tako se je odzivala na sodobne
družbene teme in probleme. Teoretično in praktično. Še posebej tiste, ki živijo tudi v dijaških domovih.
Zapustila je močan strokovni spomin, ki v Cobissu šteje več kot tristo petdeset enot. To kaže na tematsko
raznovrstnost. Profesionalno jo je zanimalo vse bistveno, kar je povezano z dijaškimi domovi, naj je šlo za
vizijo dijaškega doma ali individualni vzgojni načrt. Še posebej pa je svojo človeško in teoretično občutljivost
razvijala v zvezi z medosebnimi odnosi. Poglobila se je tudi v temo zlorab. Spolnih in psihičnih. Članek bo
neke vrste preglednik njenih širokih tem in vsega tistega, kar lahko imenujemo in prepoznamo za teoretično
misel Olge Dečman Dobrnjić.
Ključne besede: vzgoja, vzgojno delo, medsebojne interakcije, dijaki, dijaški dom, klima, preučevanje zlorab
ABSTRACT
There is hardly any teacher or headmaster, at least among those working at boarding schools, that didn’t
know Olga Dečman Dobrnjić. As a counselor for boarding schools, she was distinctly connective and cooperational. She worked as a counselor from 2006 until her premature death in 2015. Many teachers and
headmasters would confirm that Mrs. Dečman insisted on maintaining more than just official aquaintances.
Instead, she responded to everything concerning teachers and direct educational work with affection and
diligence. She also regularly responded to current social topics and problems - especially the ones relevant
to boarding schools - in a theoretical and practical way. She is well-remembered professionally, having more
than 350 entries in the Co-operative Online Bibliographic System & Services (COBISS). This shows thematic
versatility. Her professional interests encompassed everything essential to boarding schools, be it the vision
of an institution’s future or an individual educational plan. But most of all, she kept developing her human
and theoretical sensitivity through interpersonal relations. She also studied the topic of abuse, both sexual
and psychological. This article will be a review of her numerous interests and everything else we can call and
recognize as the theoretical thought of Olga Dečman Dobrnjić.
Keywords: education, educational work, human interactions, high school students, boarding school, atmosphere, study of abuse

Kratek življenjepis Olge Dečman Dobrnjić
Olga se je rodila v Beogradu, leta 1958. Mestu, ki med drugim premore tudi svetovljanstvo in odprtost na vse
štiri strani kulturnega neba, je zaznamovalo tudi Olgo Dečman. Ne glede na to, kakšen položaj je zasedla,
vedno je smiselno uvajala novosti in bila pripravljena na spremembe. V življenju je doživela veliko sprememb.
Osebnih in poklicnih sprememb. Zelo zgodaj je bila imenovana za ravnateljico Dijaškega doma Trbovlje. Leta
1989. Od leta 2002 je skupaj z Vinkom Skalarjem urejala znanstveno strokovno revijo Iskanja in strokovni
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reviji priskrbela mednarodni status. Sourednikovala je pri zbornikih Naših 40 domijad. Od leta 2006 je bila
zaposlena na Zavodu RS za šolstvo kot višja svetovalka za področje dijaških domov. Pri svojem delu je povezovala dijaške domove in jim predlagala sistemske rešitve. Bila je naklonjena globalnim strukturnim rešitvam,
pri čemer je profesionalno skrbela za strokovni napredek in poklicno rast strokovnih delavcev. Od svojega
ravnateljevanja dalje je posebno skrb posvečala izobraževanju in strokovnemu spopolnjevanju zaposlenih.
Med številnimi funkcijami je bila tudi pedagoška sodelavka Evropske pravne fakultete, ki jo je ob njeni smrti
leta 2015 imenovala za izjemno in plemenito osebnost. Za izjemne pedagoške zasluge je leta 2012 prejela
Nagrado Republike Slovenije za šolstvo. Simbolično vzeto je ta najvišja nagrada na žalost napovedala njeno
prezgodnjo smrt. Skozi retrospektivo priznanj in nagrad ima ta nagrada posebno mesto in je ovrednotilo
njen pedagoški prispevek. Njeno slovo je za marsikoga nesprejeto dejstvo, saj je bila tako polna osebnih in
poklicnih ciljev. Še posebej se je radi spominjamo tisti, s katerimi je Olga poklicno in človeško sodelovala.
Poklicna povezanost in človeška bližina ljudi ne puščata ravnodušne. Za Olgo Dečman je to še kako veljalo.

Njena metoda, poudarjeno znanje kot civilizacijska
vrednota
Vsi, ki smo Olgo poznali, smo v njej prepoznali izredno povezovalno, strokovnjakinjo visoke stopnje empatije
in sodelovalne organizacijske kulture. Premogla je visoko stopnjo vživljanja v težave in stiske. Bila je izrazito
empatično usmerjena v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. (Tramšek, 2016, 66) Rada je sodelovala z več
izobraževalnimi okolji in ne samo z enim okoljem. Stremela je k medregijskemu povezovanju. V njen razvojni
načrt za profesionalni razvoj posameznika in skupino je sodilo vodilo: Dajmo možnost tistim, ki prej možnosti
niso imeli. Vedno znova jo je prizadelo, če vodstva v vzgojnih ustanovah niso razvijala strokovnega razvoja
zaposlenih. Ravnateljica v dijaškem domu Trbovlje je kot prednostni cilj svojega ravnateljevanja postavila
izobraževanje in strokovno spopolnjevanje svojih zaposlenih. Ta prednostni cilj je bil na prvem mestu. Veliko je
bilo osebnih zgodb vzgojiteljev in delavcev dijaškega doma Trbovlje o tem, kako je vzpodbujala šolanje zaposlenih. Veliko je bilo osebnih pričanj vzgojiteljev, ki jih je vzpodbujala, usmerjala in motivirala, kot ravnateljica,
vzgojiteljica in nazadnje kot svetovalka za dijaške domove. Svoje strokovno stališče o investiciji v vzgojitelja
in njegovo izobraževanje je tako nadaljevala kot svetovalka za dijaške domove. Ne samo profesionalno,
tudi človeško ji bilo veliko do intelektualnega razvoja zaposlenih, saj je v nezadostno izobraženem delavcu
prepoznala nezadovoljno osebo, ki se profesionalno ni povsem uresničila. Iz tega vidika se je zelo načrtno
metodično motivirala delavce in dijake dijaških domov. (Tramšek, 2016, 66) Zato je delavce z nedokončanimi
šolami vzpodbujala, da dokončajo šolo. Dokončana šola je predvsem osebna zmaga in priložnost za boljšo
zaposlitev, motivacija za vsa nadaljnja izobraževanja in strokovna spopolnjevanja.
Olga Dečman je bila ena izmed glavnih pobudnikov mednarodnega kongresa dijaških domov v Sloveniji.
Kongres obstaja malo več kot deset let in zasluge za njegov rojstni dan leta 2007 ima poleg Mojce Bekš,
Vinka Skalarja tudi Dečmanova. Olgine ambicije nikoli niso bile samo lokalne narave, temveč univerzalne.
Prosvetni prostor je zmeraj dojemala kot stičišče več vzgojnih praks. Navsezadnje je tudi dijaški dom stičišče
več srednjih šol. Zaradi univerzalnih ciljev je osnovala mednarodni kongres in pripeljala mednarodne strokovnjake s področja domske pedagogike, socialne psihologije in komunikologije v Slovenijo. Njena želja je
bila, da se socialni in intelektualni kapital, ki je v domovih, pokaže skupaj z dobrimi praksami. Kongres je
zaživel. S kongresom se vzpostavlja tudi pretočnost idej in priložnost, da se globalistični družbi zoperstavimo
na antiglobalistični način. Antiglobalistično je tisto redko znanje, ki živi na določeni teritoriji in se je razvilo
znotraj določene regije. To znanje je neodvisno od pričakovanj širšega sveta, ki je bolj ali manj vpeto v konvencionalna pričakovanja. Znanje, ki ne služi kapitalu ni nič slabše od znanja, ki je bilo od samega začetka
povezano s kapitalom. Vedno bodo obstajala instrumentalna in ne-instrumentalna znanja in vedenja, kakor
veščine in spretnosti. Vsak nacionalni izobraževalni program podpira izobraževanje. Znanje ostaja vrednota,
ne glede na to, kaj se z znanjem ekonomsko zgodi. Znanje, ki živi v mediju pragmatičnega učinka in na
drugi strani na ravni stroge znanstvene sintakse, je naposled stanje civilizacije. (Toringhton, Hal in Taylor,
2005, 57) Res, da se v sodobni družbi od znanja pričakujejo hitri in oprijemljivi rezultati, vendar v številnih
primerih to ni mogoče. Mnoga znanja dajejo dobre rezultate in so oprijemljiva šele na dolgi rok. Še posebej
to velja za znanost. Prav tako so neizvedljive hitre rešitve starih pedagoških problemov, ki potrebujejo daljši
čas reševanja. Teoretični koncepti se večinoma porajajo spontano znotraj utečenih ali nastajajočih sistemov.
Redkokdaj so sistematično načrtovani, saj se javljajo kot prebliski praks, kot presežki empiričnih momentov.
Koncept je lahko oboje, lahko je shematično vsiljen ali dosežen skozi spontan proces. Vsaka vizija potrebuje
svoj čas. Večinoma se postopoma razvija in izoblikuje.
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Vizija, koncept, sistemska organiziranost dijaških domov –
notranja in zunanja
Koncepti so pogosto drugo ime za vizijo. Še posebej v ustanovah z dinamiko skupinskega življenja, kar vzgojnoizobraževalne ustanove nedvomno prav gotovo so. Dečmanova se je skozi teorijo želela srečati s problemi,
na poglobljen način. S pogledi tistih, ki so povezani z neposrednim vzgojnim delom in tistimi, ki na vzgojno
prakso gledajo s ptičje perspektive, torej iz akademskega teoretičnega gledišča. Zavedala se je, kako pomembne so za organizacije zanosne ideje, programske smernice, te se izražajo v obliki idej, razvojnega načrta,
vizij. (Dečman, Černetič, 1995, 52) Ustanove, ki imajo vizijo, delajo bolje. Ustanove, ki nimajo vizije, prav
tako delajo, vendar dlje od predvidljivega oziroma pragmatičnega učinka ne pridejo, saj jim umanjka razvojni
načrt, ki jih notranje poveže in hkrati jih poveže s širšim okoljem. Vsako širše okolje je projektno usmerjeno
in z izdelanim konceptom. Ustanove z vizijo so dosti bolj samozavedne in samopromocijske. Več vlagajo v
zaposlene oziroma v vse deležnike v organizaciji in s to investicijo prispevajo k dinamiki skupinskega življenja.

Najpomembnejša prelomnica v kolektivih se vedno
najpoprej zgodi v mišljenju samem.
V dijaškem domu vizija in njene aktivnosti polno zažive, ko se vizija postopoma izoblikuje, kot glavna pogonska sila, ta vključuje vse deležnike. Vse dijake stanovalce in delavce doma. Prav tako so dijaški domovi
mesta projektnega dela. V vizijo se zapišejo tudi etične in vrednote civilne družbe. Tudi dijaški domovi
poznajo pretok idej in odnosov. Med zamislijo in izvedbo, pri čemer se nekatere ideje uresničijo, druge delno
zaživijo, tretje pa nikakor ne zaživijo. Metoda raste iz gradiva samega, je staro bibliotekarsko reklo, ki velja
tudi za organizacije s skupinsko dinamiko in skupinskim življenjem. (Sterle V., 1978, 166) Dijaški domovi so
večinoma organizacija, v kateri se srečujejo dijaki različnih šol. Kjer je veliko šol, tam je tudi veliko dijaških
življenjskih navad. Veliko navad in odzivnosti. Ker je dijaški dom kot vzgojnoi-zobraževalna ustanova predvsem
stanovanjski prostor, zahteva posebno skrb za smotrn in strukturiran prosti čas, ki ga v domu osmišljamo
z interesnimi dejavnostmi. Dečmanova se zaveda, da v dijaških domovih poteka močna dodatna sekundarna socializacija. Močna skupinska dinamika, ki potegne v svoj tok tako vzgojitelja, kakor dijaka. O tem se
je izčrpno razpisala v publikaciji Kako vodeni doživljajo vodenje. Vzgojitelj se mora poleg svoje osnovne
izobrazbe glede znanja še česa priučiti, obuditi kakšno spretnost in veščino, saj mu ta pomaga pri vodenju
interesne dejavnosti. In pri vključevanju, integraciji v delovno okolje vzgojitelja. (Dečman,Černetič, 2008,
21) Velika večina vzgojiteljev bo zatrdila, da so se strokovno preoblikovali, transformirali: čeprav morebiti
strokovno ne delajo v svoji stroki, vendar vnašajo elemente svoje stroke v ljubiteljsko dejavnost ali v pedagoške
projekte. Primer: čeprav sodelavka, profesorica biologinja ne uči več biologije, vendar še zmeraj strokovno
in pedagoško deluje na okoljevarstvenem, naravoslovnem projektu EKO šole. S tem svoje matične stroke ni
povsem opustila, ampak jo je razširila in dopolnila znotraj nove projektne dejavnosti. Mnogi vzgojitelji pa
smo se od osnovne stroke oddaljili in obudili tisto, kar nas zanima in seveda posledično zanima tudi mlade.
Interesne dejavnosti so v dijaških domovih raznovrstne in z njimi se pokrivajo več ali manj vsa interesna
področja. Področja človeškega duha. Proces sekundarne socializacije zadeva še bolj dijake. Vloga mentorja
je še zmeraj nepogrešljiva. Brez vzgojitelja ni nobene posebne dejavnosti, tukaj tudi sodobna tehnologija ne
pomaga, zato v domu vzgojitelj nenehno motivira in animira dijakinje. Vizija je v dijaškem domu porojena
iz sistemskih in pedagoško-didaktičnih motivov. Pogosto je usmerjena v čimbolj polno preživljanje prostega
časa. Vizija vedno izhaja in poseže v pedagoško okolje. Vsaka sprememba v okolju s skupinsko dinamiko
seveda predstavlja preobrazbo. Življenje v dijaškem domu je za dijake posebna bivanjska izkušnja. Dijaki so
obogateni z izkušnjo skupinskega življenja, kar predstavlja posebno socialno izkušnjo, ki jo vsi mladi nimajo.
Za dijake, ki so v dijaškem domu nastanjeni, se pričenja socializacijski proces pridobivanja socialnega kapitala
od vzgojiteljev, ki ga predstavljajo. (Dečman, Černetič, 2008, 20) Za razliko od dijakov, ki bivajo pri starših,
so dijaki v domovih bolj izpostavljeni javnemu svetu in zunanjim vplivom. Tega se delavci v dijaških domovih
zavedamo. Bivanje v dijaškem domu v kulturnem pomenu besede predstavlja žanr, ki pušča trajne sledi dijakom,
ki se sčasoma zavedajo, da so pridobljene izkušnje v času bivanja v dijaškem domu trajne. Socialni kapital je
doživljenjski kapital, ker bivanje v dijaškem domu predstavlja posebno obliko pridobljene socialne inteligence.
S tem se je Olga Dečman ukvarjala že kot ravnateljica dijaškega doma Trbovlje. (Dečman, 1995,57) Dijaki, ki
so nastanjeni v domu, bivajo v dvoposteljnih, triposteljnih sobah, kar zahteva medsebojno prilagajanje. Vse
to navaja k strpnosti oziroma umetnost bivanja v dinamiki skupinskega življenja. Čas njihovega štiriletnega
šolanja je vsakokratni izpit za vzgojitelja. Dečmanova je okolje dijaškega doma prepoznala kot okolje »treh
lokacij«. (Dečman, 2008, 18) In sicer kot notranje okolje (delavci dijaškega doma, dijaki), ožje okolje (šole,
starši, društva, vitalni centri kraja oziroma mesta) in širše zunanje okolje (krovne in osrednje institucije,
ministrstva, inšpektorat in ugledne mednarodne institucije. Institucije, s katerimi sta notranje in ožje okolje
v obvezni ali prostovoljni interakciji. Socialni procesi so pretok interakcij med vsemi tremi deležniki, ki so
hkrati v dopolnjujočem odnosu, po drugi strani pa se tudi izključujejo. Domove najbolj določa interakcija
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ustvarjenega trikotnika med dijaki, starši in vzgojitelji. Interakcija prehaja v klimo. V tisto oprijemljivo, a
hkrati neoprijemljivo dimenzijo, o kateri govorimo, ko imamo opraviti z organizacijami skupinskega življenja.

Klima, medsebojne interakcije, kot posledica sistemske
organiziranosti
Socialna inteligenca in socialni kapital sta sociološka pojava, ki sta povezana v sodobnih sistemskih okoljih.
Nedvomno je dijaški dom oblika urbane stanovanjske kulture. V domovih se tako srečujeta pripravljenost
in nepripravljenost ustvariti nekaj skupnega. (Toringhton, Hal in Taylor 2005, 56) Dečmanova je v svojih
strokovnih člankih veliko pozornosti posvečala pogojem za delo in bivanje v dijaških domovih. Materialno
kulturo na ravni dijaških domov je Dečmanova mislila skozi nadstandard, ki veča kvaliteto izobraževanja v
sekundarnem izobraževanju (Dečman Dobrnjić, Černetič, 2006, 18) Materialno kulturo je mislila v najširšem
pomenu besede. Zanjo je na ravni dijaškega doma pomenila manjša in večja sredstva. Vanjo je prištevala vse,
kar sodi v žanr bivanja v dijaških domovih, od zvezka medsebojnega obveščanja do sodobne notranje opreme.
(Happy house, 1995, 49) Občutljivost v zvezi z inventarjem, pogoji bivanja in dela je v dijaških domovih večja,
kakor v šoli. Močan pretok odnosov, ki je prisoten v domovih, prispeva k atmosferi in dinamiki v dijaških
domovih. Atmosfera je kvalitativen pojem, ki se fenomenološko poraja in je v domovih tisto nevidno skozi
vidno. (Happy house, 1995, 53) Nedvomno, vzpostavljeni odnosi dijakov z vzgojitelji ustvarjajo vzdušje, klimo.

Zlorabe kot osrednja tema in problem, kot oblika boja
Olge Dečmanove na področju zlorab
Olga Dečman je trajen strokovni spomin zapustila v številnih člankih in knjigah. Če je obstajala osrednja
tema Dečmanove, ki ji je teoretično zavzeto sledila in je zaradi nje sprejela trajen družbeni angažma in
borbo, je to bila zloraba. Spolna zloraba in posledično psihična travma zaradi zlorabe. Ponižanje in psihične
poškodbe zaradi zlorabe povzročajo dolgotrajno stanje. Tema seveda ni hvaležna, vendar je sodobna in
življenjska. Dečmanova je v teoriji zmeraj dajala prednost sodobnim temam. Perečim problemom, pri tem se
ni prestrašila, če je šlo za travmatizirane probleme. Probleme, ki so po svoji naravi sestavljeni in kompleksni.
Dečmanova je k tovrstni tematiki in problematiki pristopila, predvsem, da bi pomagala. Njena teoretična
misel je nastajala načrtovano in nenačrtovano. Spontano in premišljeno. Seveda so njene življenjske izkušnje
diahronosti preskakovale na mrežo sinhronosti in ustvarjala trajna teoretična spoznanja. Izbrano temo zlorabe je prepoznavala. Sodoben problem zlorab je osvetlila z vseh zornih kotov, se posvetovala z različnimi
strokovnjaki. Še posebej socialnimi psihologi in pravniki. Dečmanova, kot mnogi sodobni teoretiki s področja
socialnih in upravnih znanj, ni razvijala neke globalne teorije, ampak je mislila in obravnavala izkustveni
drobec v neki širši teoriji. (Dečman, 1997, 63) Njen vstop v socialno pedagoško teorijo je drugače eklektičen,
zvest preverjenim teoretikom in tistim novostim, ki so bile preverjene in so empirično vzdržale. Iz tega
zornega kota sta ji bila blizu psiholog Maslow in sociolog Foucault. Izhajala je iz materialnih potreb, ki so v
sistemski kulturi, potrebe bivanja in iz potrebe po samouresničevanju. (Dečman, 1995, 49) Dečmanova ni
bila toliko miselni inovator, kolikor sodobni problemski mislec. Problemi življenja so zanjo zmeraj zreli za
probleme v teoriji. Teorija je pravzaprav zmeraj misel drugih glav. Theoria v starogrščini pomeni sprevideti
in uzreti. V sodobnem pomenu pa nas teorija obvaruje slabe prakse. V primeru spolnih in psihičnih zlorab
teorija nase prevzema vlogo »preprečevalca«. Dobro zaznati in opredeliti problem, ga osvetliti z več zornih
kotov; to je dober pristop vsakega teoretika. Pri spolnih zlorabah pa je takšen pristop več kakor nujen. V teoriji je vsak družben in oseben pojav drobec, v katerem se odražajo okolja. Širša in ožja. Tudi spolna zloraba
pogosto kaže na sestavljeno dejanje. Na zapleteno kompleksno situacijo. Ni samo krivo nekaj, krivo je vse
tisto, kar je sodelovalo pri dejanju. Spolna zloraba je izjemno obremenilno dejanje, ki pri žrtvi pogostokrat
pušča doživljenjsko travmatiziranost. Zlorabe je Dečmanova celostno, holistično obravnavala. Iz več zornih
kotov, še posebej pa iz filozofsko etičnega, sociološkega, psihološkega in pravnega vidika. Več ko je znanja
o zlorabi, bolje sta teorija in praksa opremljeni za reševanje travmatičnega stanja, ki ga zloraba pušča. Socialno in psihično pa je lahko zlorabljena oseba doživljenjsko zaznamovana in kot takšna potrebna najpoprej
terapevtske in socialne pomoči. Dečmanova se zaveda, da pri tovrstni problematiki ne bo moč ostati samo
v teoriji, ampak da bo potrebno pristopiti k reševanju, preprečevanju in osveščanju. Iz tega prepričanja se
je aktivirala, prelevila v borko. Zlorab si teorija ni izmislila, ampak sodijo v hudo odklonsko vedenje in to
od samega začetka. Hudo odklonsko vedenje je psihosocialno pogojeno in nasilje znabiti v mnogih primerih
tudi pretanjeno in sofisticirano. Tega se je Dečmanova pri zlorabah vseskozi zavedala. Nekoč mi je v zvezi s
tem dejala: »Bolj ko bomo odprto in javno govorili o zlorabi, manjša bo možnost, da se bo striček s čokolado
približeval otrokom in če se bo, ga bodo poučeni in osveščeni otroci prepoznali«. Medijem je tudi posredovala
stališče o tem. Na vprašanje novinarke o prefinjenih zlorabah je odgovorila, da je ponavadi pri spolni zlorabi
prisotna manipulacija: »Ti dogodki so za dekleta psihično zelo obremenjujoči, saj imajo občutek sokrivde.
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Vzele so denar, čokolado, bombone, nikomur niso povedale. Mislijo, da so same privolile v to. Kako se otrok
lahko upre avtoriteti, še posebno, če gre za nekoga, na katerega je tudi čustveno navezan? Gre za manipulacijo
storilca z nedozorelo osebo. Posledice so zelo hude, tudi potem ko dekle postane ženska, ker moške doživlja
drugače. V svojem bistvu jih sovraži.« (Žurnal, let. 2, internetna objava, 6. marec 2009) Iz razgrnitve njenega
stališča je razvidno, da se dogodek spolne zlorabe razvije v doživljenjsko travmo. Narava zlorabe je v njeni
zamrznjenosti, kajti zlorabe se sčasoma razvijejo v travmatizirane izkušnje s svetom. V popačene predstave
o življenju, ki jih spremljajo močne čustvene stiske. Ker smo zaprta družba in neradi govorimo o čustvih in
najosebnejšem doživljanju sveta, se ta introvertiranost izraža v tem, da o zlorabah družba ne spregovori na
način, da bi se z ničelno toleranco postavila na stran žrtve.

Zaprte oči ne vidijo zla, spolne zlorabe
Problem zlorab je za družbo neprijetna tema, s katero se mnogi posamezniki in organizacije ne želijo soočiti.
Zato je Dečmanova svojo knjigo smiselno naslovila: Zaprte oči ne vidijo zla. Z molkom se posamezniki in
družba nehote postavijo na stran tistega, ki to počenja in ker dejanje kazensko-pravno ni zaustavljeno, se
zlorabe odvijajo, nadaljujejo v raznih oblikah. Ni nujno, da gre za naturalistično dejanje vsiljene spolnosti,
ampak se odrasli, še posebej starši otroka polastijo na razne načine. Živeti in služiti mora le njim. In za njih.
Njegova spolna negodnost za patološke posameznike in družino je tako predmet izživljanja. Odkritega in
sofisticiranega. (Zloković, Dečman, 2007, 42) Posledice pa so v obeh primerih psihično boleče. In če žrtev
poišče pomoč in javno spregovori o tem, se patološka družina obrne proti njemu. In tudi patološko okolje.
Dečmanova v intervjuju, z naslovom Mame so krive predstavi odziv patološke družine na odkrito besedo žrtve
o dejanju: »V patološki družini so pogosto odzivi: kako si nam lahko naredila sramoto; a je bilo tega treba;
pusti ga pri miru, saj ne bo več (pa se še dogaja); kaj pa si se mu nastavljala«. (Dečman, Žurnal, internetna
objava, 6.3.2009) Strokovnjakinja se torej zaveda, da bo žrtev morala prevzeti svoj trpen in ponižujoč položaj
tudi v primeru, če se bo hotela postaviti zase, zato je toliko bolj pomembno, da se žrtvi resnično nudi pomoč
in da se prevzamejo socialne poteze za hude primere – selitev, namestitev kje drugje. Olga Dečman ni bila za
reševanje tovrstne problematike v rokavicah, pri načelni ogorčenosti, ki ne želi ali noče slišati za praktične
rešitve, ampak je želela ukrepati. Če se spoprimeš s tovrstnimi problemi, ne moreš ostati samo v čisti teoriji,
ker narava primerov zlorabljenih žene k ukrepanju, seveda z znanjem in z rahločutnostjo. Za primere, ki
jih je poznala, se je zmeraj osebno zavzela. Takšni primeri zahtevajo posebno strokovno znanje, še bolj pa
rahločuten pristop, ki je bil njena dodatna, prirojena odlika. Dečmanova se je globoko zavedala, da gre za
mlada življenja, ki so kot bi dejala pravnica Vlasta Nussdorfer zaradi globoke travme prezgodaj postarana.
(Nussdorfer, 2008, 6) V tem spoznanju se je polno angažirala in bila aktivna pri društvu Beli obroč, pri katerem je zasedala položaj podpredsednice in si kmalu pridobila časten položaj. V času njenega mandata je
leta 2009 izdala leposlovno knjigo V objemu pedofila, s katero je vzbudila nekaj medijske pozornosti. Še bolj
pa so se obračali nanjo bralci s svojimi pismi, izpovedmi in tudi s potrebo, da tožilstvu predajo primere, ki ne
morejo biti zastarani. Dečmanova je bila do psihičnih in spolnih zlorab izjemno stroga, nekoč mi je v razgovoru dejala, da je tovrstno dejanje zločin proti človeštvu in civilizaciji. Zavzemala se je za tisto zakonodajo
pri obravnavi teh dejanj, ki se zavzema za temeljne človeške vrednote, ne samo na načeli pravni ravni, ampak
na filozofsko-etični. (Zloković, Dečman, 2007, 34) Saj dejanje proti človeštvu ne more ostati neopaženo. Pri
zlorabah ne smemo opustiti temeljnega načela, kaj človeka napravlja za človeka in kje se pričenja rušenje
človeškega dostojanstva. Ne smemo samo ostati pri ogorčenemu spoznanju, da je to sprevrženo dejanje.
Dečmanova tovrstno problematiko ni želela prepustiti običajnemu pragmatičnemu kazenskemu postopku, ki
se raje kakor za pravičnost odloči za preglednost in logičnost pravnega postopka, pri katerem se obtoženec
lahko s spretno pravno pomočjo izogne kazni. V kazenskih postopkih je veliko logičnih trenutkov obtoženca
in obrambe, ki se zdijo na prvi pogled jasni in morebiti celo upravičeni. Ravno pri spolnih zlorabah se v
zaprtih družbah, kakor je naša, iščejo razumska opravičila, tudi pravna, da se ni zgodilo tako hudo, kakor se
je. (Nussdorfer, 2008, 6) Povedati je potrebno, da so obravnave tovrstnih dejanj mučne za žrtev, velikokrat
pa nihče ne poskrbi, da bi žrtev prišla na obravnavo vsaj toliko psihično trdna, da bi izpovedala, kaj se je
zgodilo. Iz tega vidika je potrebno k tovrstnim obravnavam pristopiti z določeno mero tankočutnosti. Olga
Dečman si je vseskozi prizadevala za rahločuten pristop. Pristop, ki bi zaščitil žrtev in je ne bi izpostavil
pritisku in nerazumevanju. Z obelodanitvijo problema se namreč javljajo dodatni pritiski. V praksi so primeri,
ko je žrtev storilca prijavila, potem pa odstopila od tožbe. Nerazumevanje in lokalni predsodki so dodatna
ovira pri tem. Sploh pa je Dečmanova imela utemeljen vtis, da imamo dandanes veliko znanja pri reševanju
težav, primanjkuje pa nam rahločutnosti oziroma ustreznega taktnega pristopa. Nikoli ni bila za to, da žrtev
izpostavimo in ji podaljšujemo posttravmatsko situacijo. (Lisa, št. 4, 2009, 23) Vedno je bila zato, da prizadetim povrnemo samozavest in jih zadostno opremljene povrnemo v normalno civilno življenje. Zanimivo
je, da dijaške domove v Sloveniji ni videla kot sociološke prototipe spolnih zlorab, prej nevtralne prostore, v
katerih se žrtve odprejo in nekomu zaupajo svojo bolečino.
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Sklepna misel o teoriji Olge Dečman Dobrnjić
Olga Dečman je zaznamovala generacije vzgojiteljev, s katerimi je službeno ali profesionalno sodelovala.
Njena raznovrstnost ni poznala samo ene teme in področja. Izražala se je lahko na strokoven ali leposloven
način. Oboje je bilo v službi resnice, neposredne in manj lepe. Kot svetovalka se je trudila, da bi vzgojitelji
presegli perspektivo lokalnega gledanja in lokalnih pogledov. Na četrtem mednarodnem kongresu dijaških
domov je na predstavitvi pokazala fotografijo ograje iz mreže, kot simbol ujetosti in enodimenzionalnega,
zamejenega pogleda, ki ga je potrebno preseči. Pozvala je delavce v dijaških domovih, še posebej ravnatelje,
naj delujejo povezovalno in naj se seznanjajo tudi z drugačnimi pogledi. S pogledi, ki jih oblikujejo drugačna
izobraževalna in socialna okolja. Članki Olge Dečman so napisani in »zgrajeni« hkrati. Arhitektonsko so
členjeni, pregledni in vselej miselno nazorni. Problem psihičnih in spolnih zlorab še zmeraj ni zapisan v velikih
tekstih in obsežnih monografijah. Dečmanova je prav enako močna na »tekstovnem obrobju«, kakor pri svojih
osrednjih besedilih. Napisala je več člankov, kakor knjig. V pisanih besedilih je prehodila pot od strokovnih
analitičnih tekstov do leposlovnih besedil. Prešla je pot od znanstvene skladnje do leposlovne domišljije. V
leposlovni knjigi V objemu pedofila pa je s svojo slovstveno imaginacijo o zlorabah povedala še več življenjskih
resnic, kakor na strokoven način.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

REFLEKSIJA VLOGE VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU
REFLECTION OF EDUCATOR’S ROLE
IN A HIGH SCHOOL STUDENT HOME
Marina Ristić
Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija
marina8ristic@gmail.com

POVZETEK
V prispevku obravnavam kompleksnost vloge vzgojitelja2, pomen refleksije: samorefleksije in supervizije kot
procesa poklicne refleksije. Z namenom, da vzgojitelj postaja vedno bolj reflektirajoč praktik, ki je zmožen
videti sebe, svoje delo, dijake, dijaški dom, kontekst in širšo okolje iz različnih zornih kotov ali iz »ptičje
perspektive«. V članku predstavim model jedrne refleksije po Korthagenu, ki jo za ta namen prilagodim iz
»čebulnega modela« v »model babušk«. Dotaknem se tudi sindroma izgorevanja in možne preventive le tega.
Ključne besede: vzgojitelj, vloga, refleksija.
ABSTRACT
In the paper, I consider the complexity of the role of educator, the importance of reflection: self-reflection
and supervision as a process of professional reflection. In order to make the educator an increasingly reflective practitioner who is able to see himself, his work, students, student home, context and a wider environment from different angles or from a »bird’s eye«. I present a model of core reflection by Korthagen, which I
adapted for this purpose from the onion model to the babuška model. I also write about burnout syndrome
and possible prevention of its.
Keywords: educator, role, reflection

UVOD
Vloga vzgojitelja je kompleksna vloga, ki zajema veliko različnih vlog, je presek teh vlog in presežek le teh.
Kot babuška, ki v sebi skriva veliko manjših babušk in ki se razvija, spreminja ter raste. Tako se vloga vzgojitelja doživlja tudi kot vloga mentorja, zaupnika, organizatorja, profesorja, starša, motivatorja, strokovnjaka,
svetovalca, pobudnika, animatorja, skrbnika, terapevta, varnostnika, »težaka« … V svoji vlogi se sooča z
različnimi nalogami, odgovornostmi in dolžnostmi, pri čemer mora biti opremljen z različnimi kompetencami
in znanji, hkrati pa v vse to vpleta sebe, svojo osebnost. Saj vzgaja najprej s tem, kar je in nato s tem, kar
dela. Zato je po mojem mnenju predvsem pomembno, da je vzgojitelj strokovno usposobljena, odgovorna,
zrela, samostojna, topla in reflektirajoča odrasla oseba, ki želi delati z mladino.

VLOGA VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU
Zanimiv je opis poklica vzgojitelja v dijaškem domu na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer predstavijo, da delo vzgojitelja zajema: svetovanje - pedagoško, psihološko, socialno; mentorstvo
pri interesni dejavnosti; nadzorovanje; stike in sodelovanje s starši, z učitelji, s kolegi v domu, z zunanjimi
sodelavci ter vodenje pedagoške dokumentacije. Postavijo formulo v katero povežejo splošne lastnosti vzgojitelja v današnjem času (ZRSZZ, b.d.):

2

Izraz vzgojitelj se nanaša tako na vzgojitelja kot na vzgojiteljico, v nadaljevanju vzgojitelj.
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Vzgojitelj = Animator (Motivator) + Komentator + Terapevt
S to formulacijo se popolnoma ne strinjam. Predvsem je vloga terapevta kontradiktorna z vlogo vzgojitelja.
Namesto vloge terapevta bi raje postavila vlogo mentorja in vlogo komentatorja bi zamenjala s sogovornikom.
Sama vidim vlogo vzgojitelja kot mentorja, sogovornika, motivatorja, animatorja, sodelavca… Kot nekoga, ki
dela skupaj z mladostnikom, mu omogoča okoliščine v katerih se lahko le-ta uči in razvija čim bolj optimalno.
Vzgojitelj = Mentor + Sogovornik + Sodelavec + Animator
Cilj vzgojnega dela je doseganje harmoničnih odnosov na temelju strokovnega in pedagoškega dela,
demokratičnih in strpnih odnosov v okviru pravil življenja in dela v dijaškem domu. To pomeni omogočiti dijaku, da se zna sam učiti, ga spodbuditi k lastni aktivnosti in uspešnosti. Temeljni cilji vzgojno-izobraževalnega
dela v dijaškem domu so (prav tam; Vzgojni program za dijaške domove, 2011):
•

posamezniku zagotoviti najboljši razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti in specifične nadarjenosti;

•

vzgajati in izobraževati za odgovorno osebno in družbeno življenje, za skupinsko delo, sodelovanje,
strpnost, humanost in za življenje v demokratični družbi;

•

vzgajati in izobraževati za razvoj, prilagodljivost za spremembe, za iniciativnost in vedoželjnost;

•

vzgajati in izobraževati za delo in nadaljnje stalno izobraževanje in izpopolnjevanje, za prevzemanje
skupnih in posamičnih nalog in odgovornosti;

•

vzgajati za razvoj ustvarjalnega in kritičnega mišljenja.

Kakšen naj bi bil vzgojitelj?
V dijaških domovih danes v glavnem delajo učitelji, ki imajo zaključen eno- ali dvopredmetni študij pedagoške
akademije ali pedagoške fakultete. Tako, da smo glede strokovne podkovanosti vzgojitelji pestra mešanica, in
bi težko rekla katera pedagoška smer je bolj primerna za to delo. Glede kvalitet, ki naj bi jih vzgojitelj imel,
pa pri opisu poklica vzgojitelja naštevajo (prav tam): optimizem, zaupanje (ne naivnost), objektivnost (ta
je po mojem mnenju nerealna), kritičnost, samokritičnost, dostopnost, doslednost, pristnost v medsebojnih
odnosih, odsotnost predsodkov in spoštovanje do sočloveka, predvsem do dijakov in sodelavcev. Vzgojitelj
mora biti motiviran za delo z mladimi in vsaj za eno interesno dejavnost, ki ni neposredno vezana na primarno delo. Med sposobnostmi je posebej cenjena socialna inteligenca, sposobnost vodenja, sposobnost sočutja,
organizacijske sposobnosti in sposobnost komunikacije - predvsem poslušanja (ZRSZZ, b. d.).

REFLEKSIJA
Refleksija: premišljanje, razglabljanje, preizpraševanje … Je proces ozaveščanja mišljenja, občutkov,
čustev, vedenja in osnovni pogoj oz. začetni korak k spreminjanju, je intenzivno razmišljanje o lastnem in
tujem delu in ravnanju, je kot nasprotje vztrajanju pri avtomatiziranih, ustaljenih vzorcih vedenja … Refleksija
ni enako kot poročanje ali neproduktivna samokritičnost oz. samoobtoževanje ali iskanje krivde (pri drugih).
Proces refleksije izvajamo znotraj sebe; s kolegi, kjer nam ta lahko nastavi zrcalo in si vzajemno pomagamo
osvetliti siva polja; znotraj procesa supervizije z namenom, da postanemo reflektirajoč praktik. V procesu refleksije se lahko soočimo z lastnimi razumevanji in s subjektivnimi teorijami in jih ponovno kritično prevetrimo.
Refleksija nam omogoča, da si zopet dovolimo izkusiti negotovost in edinstvenost situacij, da jih ponovno
osmislimo in tako najdemo v svojem delu nov izziv in možnost za strokovni razvoj (Žorga, v Kobolt in Žorga,
2000). Osnovna delovna metoda v supervizijskem procesu je samorefleksija delovnih izkušenj (prav tam).
Supervizija kot poklicna refleksija (Kobolt in Žorga, 2000; Ajduković idr., 2016) zajema opazovanje
in artikuliranje svoje izkušnje, občutkov, misli in prepričanj. Zahteva vpogled v socialne vzorce, ki jih ljudje
soustvarjajmo v komunikaciji. Omogoča, da ozavestimo svoj vpliv v različnih situacijah. Razmišljajmo lahko
o vsebini, procesu in o načinu reflektiranja (metarefleksija). Poleg metakognitivne komponente, razmišljanje
o lastnem procesu mišljenja, refleksija vključuje tudi čustveno komponento, premislek o osebnem čustvenem
stanju, in vedenjsko komponento, analizo vedenja, odločitev in posledic svojih dejanj v določenem kontekstu.
Tako prihajamo do lastnih zaključkov o spremembah, ki so potrebne za doseganje želenih izidov v prihodnosti.
Zaradi tega refleksija ne vodi do hitrih rešitev. Zahteva sposobnost vzdržati napetost brez poskusov, da se
jo odstrani s takojšnjo akcijo (Ajduković idr., 2016). Koncept refleksije pomeni aktivno vztrajanje v učenju,
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temeljit premislek o kateremkoli prepričanju ali vrsti znanja glede na podatke, ki jih podpira in ki vodijo do
novih zaključkov (prav tam).
Namen razvojno-edukativnega modela supervizije je udeležencu omogočiti proces poklicne refleksije in učenja;
razvijati sposobnost samostojnega razmišljanja (in odločanja) o delu; pomagati na poti do lastnih rešitev;
omogočiti integracijo teoretičnih spoznanj s praktičnimi izkušnjami in prenos teorije v prakso; pomagati pri
oblikovanju poklicne identitete; omogočati učinkovitejše obvladovanje stresa in preventivo pred izgorevanjem; boljše spoznavanje in razumevanje samega sebe in svojih ravnanj in pomoč pri tem, da bolje opremljeni
opravljamo svoje delo (Kobolt in Žorga, 2000).
Razvojno-edukativni model supervizije temelji na izkustvenem učenju, upošteva Kolbov cikel učenja, v katerem
skozi transformacijo (refleksijo, abstraktno konceptualizacijo) in s pomočjo praktičnega eksperimentiranja prihajamo do novega ravnanja na poklicnem polju, posledično pa do profesionalnega razvoja. Na supervizijskem
srečanju bo po principu izkustvenega učenja v praksi supervizant običajno najprej predstavil supervizijsko
gradivo (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000). Opisal bo konkretno izkušnjo, zgodbo iz delovne prakse, nato bodo
sledili refleksija izkušnje oziroma ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih, ki so vplivali na izkušnjo in
na posameznikovo ravnanje v njej. Supervizant skuša zavzeti do izkušnje ustrezno razdaljo in jo analizirati z
»očmi tretje osebe« (prav tam, str. 106). Supervizor bo vodil supervizanta do abstraktne konceptualizacije, ko
bo supervizant primerjal in iskal zveze med reflektirano izkušnjo in preteklimi lastnimi in tujimi izkušnjami
ter teoretičnimi znanji in stališči. Gre za proces integracije novih spoznanj v obstoječo miselno strukturo ter
s tem njeno preoblikovanje. Temu bo sledilo praktično eksperimentiranje oziroma načrtovanje novih vzorcev
in strategij vedenja ter njihovo preizkušanje v praksi.
Kot lahko vidimo, je znotraj procesa refleksije ključno postavljanje vprašanj, preizpraševanje samega sebe,
raziskovanje, ozaveščanje, razumevanje, sprejemanje in spreminjanje. Vprašanja nam pomagajo, da se fokusiramo, in usmerjajo našo pozornost. Kamor pa gre pozornost, tam sledi tudi energija. S pomočjo refleksije
prekinemo ustaljene vzorce in nadgrajujemo svoje znanje, kompetence na višji ravni po spirali profesionalnega razvoja.

Jedrna refleksija
Korthagen (2004, v Valenčič Zuljan, 2012; Rutar Ilc, Tacer, Žarkovič Adlešič, 2014) je v iskanju bistva dobrega
učitelja razvil tako imenovani model jedrne refleksije, znan tudi kot »čebulni model«. Izpostavil je dve ključni
vprašanji, pomembni za izobraževanje učiteljev, na podlagi katerih je razvil ta model: Katere so bistvene
značilnosti (jedrne kvalitete) dobrega učitelja? Kako lahko ljudem pomagamo, da postanejo dobri učitelji?
Temeljna predpostavka modela je, da so ravni med seboj odvisne in povezane, ter da z iskanjem povezav
prispevamo k poglabljanju ravni refleksij ter tako pridemo do večje skladnosti oz. harmoničnosti.
Čebulni model ponazarja šest plasti, od zunanje do notranje, sredinske plasti čebule si sledijo: okolje, vedenje,
kompetence, prepričanja, identiteta, poslanstvo. V našem primeru tako vzgojitelj reflektira na šestih ravneh
(prav tam):
1. Raven OKOLJA: o vzgojni skupini, mladostnikih kot posameznikih, kaj se dogaja, s čim se soočamo,
kako je okolje pripomoglo in kako vpliva na nastalo situacijo, kako vplivajo mladostniki, kako vplivajo
sodelavci, starši, socialni delavci, učitelji …
2. Raven VEDENJA: o svojem delovanju v vzgojni skupini, kaj počnem, kako se vedem, kako ravnam v dani
situaciji …
3. Raven KOMPETENC/ZNANJA/STRATEGIJ: kaj znam, kaj zmorem, kakšen nabor veščin, znanj, kompetenc
bi potreboval za ustrezno ravnanje; s čim sem opremljen za ravnanje v različnih situacijah …
4. Raven PREPRIČANJA/VREDNOT: v kaj verjamem, v kaj sem prepričan v dani situaciji, kaj je pomembno
zame, katere misli me podpirajo pri vsakdanjem ravnanju in delovanju …
5. Raven IDENTITETE: kdo sem v službi; kdo sem kot vzgojitelj; kakšen je moj temeljni občutek kot vzgojiteljica; kakšen vzgojitelj želim biti …
6. Raven POSLANSTVA: čemu obstajam kot vzgojitelj; kakšen smisel ima to, da sem vzgojitelj; kaj me navdihuje za ta poklic …
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Čebulni model bi lahko prikazali tudi na babuški, kjer bi ločili šest plasti (integrirane ena znotraj druge) o
katerih lahko vzgojitelj razmišlja pri svojem delovanju.
Slika 1: Preslikava čebulnega modela na model vzgojitelja kot babuška
(prilagojeno po www.pinterest.com/pin/395402042263864435/).
OKOLJE: S čim se je potrebno soočiti?
Kaj vpliva nate?

VEDENJE
Kaj delam?
Učinkovita in
potencialno
učinkovitejša
vedenja.
Kaj počnem,
kako se vedem,
kako ravnam v
dani situaciji? …

KOMPETENCE
Kaj znam?
Kaj mi pomaga
pri delu?
Kaj zmorem?
Kakšen nabor
veščin, znanj,
kompetenc bi
potreboval za ustrezno ravnanje?
S čim sem
opremljen za
ravnanje v
različnih situacijah? …

PREPRIČANJA
V kaj verjamem?
V kaj sem
prepričan v dani
situaciji?
Kaj je pomembno zame?
Katere misli
me podpirajo
pri vsakdanjem
ravnanju in delovanju? ...

IDENTITETA
Kdo sem v
službi?
Kdo sem kot
vzgojitelj?
Kakšen je moj
temeljni občutek
kot vzgojitelj?
Kakšen vzgojitelj
želim biti? ...

POSLANSTVO
Čemu, s kakšnim
namenom sem
tu v službi?
Zakaj opravljam
ravno ta poklic?
Za kaj sem poklican?
Kaj me navdihuje
za ta poklic? ...

Cilj h kateremu stremimo je, da postanemo reflektirajoči praktik, kar pomeni, da se sprašujemo (Rupnik Vec,
2006, str. 447): Kaj pomeni ta odziv dijaka? Kaj mi sporoča? Kako razumem njegovo ravnanje? Bi ga lahko
razumel še kako drugače? Katere so še možne razlage tega ravnanja (dogodka, situacije)? Kaj ob tem dijaku
doživljam? Kako dijak doživlja mene? Kakšen odnos bi želel imeti z njim? Kako si želim, da bi v odnosu do mene
ravnal? Kako sam prispevam k temu, kar se dogaja med nama? Kaj je meni v tej situaciji pomembno? Kaj pa je
pomembno mojim dijakom? Kako prispevam k temu, kar se dogaja v skupini (v tem trenutku, v odnosu s tem
dijakom …)? Kaj bi se zgodilo, če bi razmišljal in ravnal drugače? Kakšen učinek naj imajo moje intervencije
na dijaka? Za kaj si je vredno prizadevati? Zakaj sem izbral prav to metodo, pristop in ne katere druge? Katere
strategije so mi še na voljo za dosego teh ciljev? Zakaj sem se na to reakcijo dijaka odzval na ta način? Kako bi
še lahko ravnal v tej situaciji in kaj bi to pomenilo zame? Kako bi ta odziv vplival na moj odnos s tem dijakom?
Itd. Skratka reflektirajoč praktik si vzame čas za samorefleksijo, kar pomeni, da le-ta postane integralni del
vsakodnevne prakse strokovnega delavca; je stalni reševalec problemov, se jim ne izogiba; se sprašuje o trenutnem stanju in dvomi o njem; poskuša videti stvari iz različnih perspektiv …
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IZGORELOST ALI »BURNOUT«

vs.
Slika 2: Ponazoritev kongruentne zdrave babuške proti znotraj sebe razklane - pregorele babuške (lasten arhiv).
»Burnout« – izgorelost je kompleksen proces in ga pogosto zamenjujemo s stresom, preobremenjenostjo,
deloholizmom itd. Na spletni strani www.burnout.si odlično predstavijo to problematiko in rešitve ter preventivo za njo:
1. Stres je le povod, ki lahko sproži proces izgorevanja, ni pa vzrok izgorelosti.
2. Delovna izčrpanost (»wornout«) je posledica pretiranega dela, v katerega nas silijo predvsem objektivne
zunanje okoliščine (denimo neposredna zahteva po podaljšanju delovnega časa, krizne situacije ...). Kaže
se kot preutrujenost in frustriranost, pogostejše so tudi delovne poškodbe. Odpravi jo krajši ali daljši
počitek in razbremenitev.
3. Deloholizem je prisilna (kompulzivna) pretirana delavnost. Deloholik je kandidat za izgorelost. Človek,
ki nenehno ali pretirano dela, ker se ne zna ustaviti ali pa preprosto ne zmore reči ne, je deloholik. V
deloholizem ga ženeta strah in tesnoba - notranje prisile. Zavzete za delo, ki tudi veliko delajo, pa delo
veseli in zanima. Zato se ti zmorejo brez slabega občutka ustaviti, ko so utrujeni. Brez tesnobe znajo
postaviti mejo sebi in okolici, še preden se izčrpajo, medtem ko deloholiki tega ne zmorejo. Deloholik je
storilnosten, zavzet delavec pa je učinkovit.
4. Človek, katerega samopodoba je odvisna od storilnostno pogojenega samovrednotenja, se čuti vrednega
toliko, kolikor dobi zunanjih potrditev za svoje delo. Ker se boji, da bi se čutil slabega, če bi razočaral
svoja ali tuja pričakovanja in zahteve, se nenehno - zavedno ali nezavedno - trudi za priznanje. Ob tem
se kronično psihično in telesno izčrpava - izgoreva.
Poklicna izgorelost je končna posledica tega procesa. Človek se psihično zlomi, ko izčrpa svoje energetske
rezerve do te mere, da se ne zmore več truditi. Bolj izgorevajo tisti, pri katerih je močneje prisotno storilnostno
pogojeno samovrednotenje, ki imajo slabše zadovoljene temeljne potrebe in jim je pomembnejši status kot
samoizpolnjenost. Kot glavni vzrok je neravnotežje med vlaganjem (črpanjem) energije (telesne, čustvene,
kognitivne) in zadovoljevanjem potreb (obnavljanjem energije) ter način odzivanja oseb na nerecipročne
situacije (osebnostne lastnosti) v življenjskih in delovnih okoljih (prav tam).
Dimenzije poklicne izgorelosti v poklicih pomoči se lahko kažejo kot (Kovač, 2013).:
1. Depersonalizacija: negativen in neoseben odnos do uporabnikov pomoči.
2. Čustvena izčrpanost: kažejo se v pomanjkanju zanosa in empatije do uporabnikov pomoči.
3. Zmanjšana osebna izpolnitev: občutek osebne neizpolnjenosti, nekompetentnosti in neučinkovitosti v
delovnem okolju.
Glede procesa izgorevanje in dejavnikov tveganja se lahko tudi sami ocenimo, kam se bolj nagibamo. Pri tem
nam je lahko v pomoč spodnja tabela.
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Tabela 1: Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki v procesu izgorevanja (Schmiedel, 2011):

Perfekcionizem

Altruizem

Razporeditev časa
Trdnost

Trud, dosežek

Resnost
Humor

Dejavniki tveganja
Vse opravim popolno. Vedno hočem
biti najboljši. Napake se ne smejo
dogajati.
Najprej mislim na druge, in nazadnje
nase. Vsem skušam ustreči.

Kdor prvi pride, prvi melje. Ni dovolj,
da delam dobro, biti moram tudi hiter.
Prava korenina mora vzdržati. Ne
smem kazati čustev ali šibkosti. Močni
ljudje ne jočejo.
Vedno dam vse od sebe – tudi če sem
že na koncu z močmi. Samo takrat
dobim priznanje.
Vse naloge opravljam resno, tako kot
je treba.
Življenje ni samo med in mleko.

Varovalni dejavniki
Hočem biti tako dober, kot je možno
pri sprejemljivem trudu. Smem delati
napake.
Smem imeti zdravo mero egoizma in
misliti tudi na svoje potrebe. Tudi jaz
sem pomemben, samo če se dobro
počutim lahko pomagam drugim.
Hiti počasi. Več časa, ko si pustim,
tem manj napak naredim.
Kažem svoja čustva, ne vedno in ne
vsem, temveč ljudem, ki jim zaupam.
Smiselno razporejam svoje moči.
Včasih smem voziti tudi v nižji prestavi, da lahko pri zares pomembnih
nalogah delam s polno paro.
Včasih smem tudi kaj pustiti; kar je,
je.
Malo heca mora biti.

Raziskava »Obremenjenost vzgojiteljev v dijaškemu domu« (Pirc, 2017) pokaže, da so največji vir stresa delovna
obremenjenost, sistem dijaškega doma ter vedenje in motiviranost dijakov (neprimerno vedenje, slabe delovne
navade, neizpolnjevanje šolskih obveznosti …). Vzgojitelji načeloma ne izražajo visoke stopnje izgorelosti,
jih pa kljub temu čustveno izčrpavata delovna obremenjenost ter odnos in vedenja vodstva dijaških domov
(ko se ne počutijo videne, dovolj cenjene in upoštevane). Vzgojitelje bremeni tudi količina administrativnega
dela, zahtevnost nalog, časovni pritisk, občutek, da njihovo delo ni dovolj cenjeno in vredno, ter da je njihovo
delo slabo plačano. V raziskavi se je pokazalo, da si vzgojitelji želijo več podpore zunanjih institucij.

ZAKLJUČEK
Pričakuje se, da je vzgojitelj zrel, čustveno stabilen, uravnovešen, urejen, fleksibilen, komunikativen, ustvarjalen in demokratično naravnan. Uspešen vzgojitelj je pedagoško strog, dosleden, načelen, poln optimizma
in verjame v razvoj dijakov. Dijaku se približa, mu pomaga, spoštuje njegovo osebnost, zahteva pa tudi
izvedbo dogovorjenih nalog. Uspešen vzgojitelj daje dijakom sebe kot človeka, strokovnjaka in pedagoga
(ZRSZZ, b. d.). Pri svojem delu se srečuje s konstantnimi spremembami. Refleksija lastnega delovanja mu
lahko pomaga, da je bolj suveren, samostojen in strokoven. Skratka omogoča profesionalno rast. Supervizija
kot proces poklicne refleksije deluje tudi preventivno pred izgorelostjo, saj lahko ozaveščamo sebe, svoje
delovanje, svojo umeščenost v sistem, delovne odnose … Reflektirajoči praktik je učeči se praktik, je praktik
v razvijanju in nastajanju. Za konec bi nas spodbudila k refleksij z vprašanjem: »Koliko so naše predstave o
vlogi vzgojitelja mit?«
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

SODELOVANJE S STARŠI V DIJAŠKIH DOMOVIH
COOPERATION WITH PARENTS IN BOARDING SCHOOLS
Andreja Gimpelj Kovačič
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana, Slovenija
andreja.gimpelj@guest.arnes.si

POVZETEK
Prispevek predstavlja sodelovanje s starši v dijaških domovih. Oriše polje dijaških domov, predstavi prednosti
sodelovanja s starši ter poda strokovne smernice, kako je to sodelovanje lahko uspešno – z grajenjem konstruktivnega odnosa ter jasnimi nameni in vsebinami sodelovanja. V prispevku so zbrane tudi oblike sodelovanja
s starši, ki so ponekod že stalna praksa ter so čisto običajne, klasične, druge pa so prisotne le v nekaterih
dijaških domovih in lahko druge dijaške domove navdihujejo za nove pristope.
Ključne besede: dijaški dom, sodelovanje s starši, odnos
ABSTRACT
The article presents the cooperation with parents in boarding schools. It outlines the field of boarding schools,
presents the benefits of cooperation with parents and provides expert guidance on how this cooperation can
be successful - by building a constructive relationship and by clearly establishing the purpose and content
of the cooperation. The article also deals with forms of cooperation with parents, which in some cases are
already permanent practice and quite ordinary, classical, and others that are present only in some boarding
schools and can inspire other boarding schools to take some new approaches.
Keywords: boarding school, cooperation with parents, relationship

UVOD
Dijaški dom omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih in socialnih potreb in preko vzgoje skrbi za rast in
razvoj dijakov v skladu z individualnimi zmožnostmi, nameni in vzgojnimi cilji (Pravilnik o bivanju v dijaških
domovih, 2006; Vzgojni program za dijaške domove, 2011). Je vsakodnevno stičišče poti strokovnih delavcev in
drugih zaposlenih ter mladih, občasno pa se vanj vključijo tudi starši in drugi predstavniki »zunanjega okolja«.
V tem prispevku se avtorica, ki je bila v preteklosti zaposlena v enem izmed dijaških domov, osredotoča predvsem na starše mladostnikov oziroma na medsebojni odnos med starši in strokovnimi delavci ter predvsem
na oblike sodelovanja. V njih namreč lahko pride do stika, ki ugodno vpliva na razvoj mladostnika, ki v tem
obdobju gradi odnose z drugimi, se odloča o svoji strokovni poti ter stremi k vse večji neodvisnosti.
Pojmi, ki opišejo polje v katerem pride do teh srečevanj so (Jensen in Jensen, 2011): kompetentni otroci,
proces individualizacije, šola kot tržna dejavnost, multikulturalizem, globalizacija, konec samoumevnosti,
večanje polja možnih izbir ter pluralizem vrednot in njihovo usklajevanje v odnosih. Ravno tako, kot je
pomembno pri srečevanju z mladimi razumeti, da pluralizem današnjega globaliziranega sveta ne zagotavlja
več samoumevnosti, tako je tudi glede srečevanja s starši. Ni več samoumevno, da so starši z nami v rednem
stiku in tudi ne, da imamo mi kot strokovni delavci pozicijo nekoga, ki ve, kaj je dobro za njihovega otroka.
To namreč po načelih demokratične vzgoje zmore povedati že sam. Posledično je komunikacija lahko nepotrebna. In obratno. Če kot strokovni delavci zavzemamo stališče, da delamo z mladimi (in ne s starši), staršev
ne potrebujemo. Lahko pa se nam zdijo celo neodzivni na naše pobude.
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PREDNOSTI SODELOVANJA S STARŠI
Starši imajo v procesu vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh zelo pomemben delež. Poleg finančne in
»transportne« podpore nudijo predvsem čustveno in razumsko podporo svojemu otroku, ki potuje skozi šolski
sistem. Lahko so zelo dejavni in sodelujoči, lahko pa, na primer v dijaškem domu, preložijo nekatere starševske
funkcije na strokovne delavce in ustanovo ter se obenem oddaljijo od mladostnika.
Strokovni delavci v dijaškem domu s starši seveda sodelujejo. Prvi korak k sodelovanju pa je zagotovo ta, da
kot posamezniki in kot ustanova vemo kaj nam sodelovanje s starši pomeni. Ali ga vidimo kot priložnost ali
pa so starši za nas obrobna skupina – »saj se tako ali tako ukvarjamo z njihovimi otroki«. Paladin (2016) v
svojem prispevku zaključuje, da sta pri sodelovanju s starši pomembna tudi organizacija in kultura, ki vladata
v določeni instituciji in ki lahko bistveno vplivata na sodelovanje. Tako mora imeti zavod jasno vizijo glede
sodelovanja s starši in ustaljene protokole in smernice sodelovanja, kar je opredeljeno v letnem delovnem
načrtu zavoda. Vsaka ustanova sama določa kako kakovostno in koliko bo s starši sodelovala.
»Kot pedagoški delavci moramo biti sposobni delati z vsemi starši.« K nam prihajajo starši iz najrazličnejših
socialnih, ekonomskih in kulturnih skupin. »Vse te razlike zahtevajo od pedagoga veliko odprtosti in strpnosti
ter čim manj predsodkov« (Jensen in Jensen, 2011, 31). Avtorici menita, da strokovni delavci potrebujejo
najprej iskren vpogled vase, nato pa predvsem zavedanje, da si lahko življenje razlagamo na veliko različnih
načinov. »Samo s samorefleksijo in širokim pogledom na svet se bomo lahko zavedali razlik in skupnih točk
ter se tako skušali čim bolj približati otrokom in staršem« (ibid.). Ko vzgojitelj vstopa v odnos s starši, vanj
vstopa z osebno avtoriteto, je sposoben navezovati odnose, dajati smernice in reflektirati odnos, ki ga gradi.
Po Bouwkamp in Bouwkamp (2014) vključeni starši izboljšajo strokovno pomoč, tako sodelovanje z domom
kot tudi stik z mladostnikom. Pri tem je pomembno deliti svoja pričakovanja, želje in mnenja ter se o njih
pogovoriti. K dobremu odnosu pa pripomorejo trije deli: strinjanje glede ciljev, strinjanje glede nalog ter
vzdušje vzajemnega zaupanja. Pomembno je, da se zavedamo, da je to sodelovanje procesno, saj traja skozi
celotno bivanje, v njem pa potekata nenehno medsebojno usklajevanje in komunikacija.
Paladin (2016) meni, da je dobro sodelovanje s starši koristno z več vidikov. Vzgojitelj pridobi informacije
o mladostniku ter o pričakovanjih staršev, kar pa pripomore k lažjemu in kakovostnejšem načrtovanju dela
z mladostnikom. Tu ne gre le za izmenjavo informacij, ampak je tudi priložnost za razvijanje medsebojnega
zaupanja in zavedanja, da je vsak na svoj način odgovoren za doseganje ciljev v tem skupnem procesu.
Cilji sodelovanja med dijaškim domom in družino oziroma med vzgojiteljem in starši so bolje razumevanje
mladostnika, usklajenost vzgoja v dijaškem domu in družini, pomoč staršem (in obratno) za uspešnejšo vzgojo
(Vzgojni program za dijaške domove, 1999). Tako so razvoj, rast, napredek mladostnika optimalni. Posledično
pa mu lahko uspešno pomagamo prebroditi težave na poti v odraslost.
Načela, ki jim je potrebno slediti za doseganje kakovostnega in učinkovitega sodelovanja, so po Kalinu
(2003, v Paladin, 2016) sledeča: medsebojno spoštovanje in sodelovanje med starši in vzgojitelji, upoštevati
in spoštovati je potrebno osebnost staršev, individualne razlike med starši, partnerstvo med starši in vzgojitelji, interese in potrebe staršev in zagotoviti je potrebno vzvode za aktivno sodelovanje staršev pri vzgoji
in izobraževanju mladostnikov.
Vzgojitelji starše informirajo o dijaku, o njegovem življenju in delu, napredovanju pa tudi o stiskah in težavah.
Ravno tako pa so jih dolžni informirati tudi o postopkih in ukrepih. Pomembno je, da jih vključijo predvsem
takrat, ko jih mladostnik potrebuje.
Vprašanje, ki se na tem mestu postavlja, je, kako lahko s starši uspešno sodelujemo? Kakšno naj bo sodelovanje, da bo pripomoglo k večji kvaliteti našega dela in k optimalnemu razvoju posameznika? Pri iskanju
odgovorov je pomembno, da gremo v korak s časom. Da drug drugemu omogočamo nove izkušnje in nove
okoliščine za sodelovanje.

STARŠI IN DIJAŠKI DOM
Ko beremo vzgojne izobraževalne cilje dijaških domov (Vzgojni program …, 2011), so ti skladni z nacionalnimi
cilji VIZ in temeljijo na veljavni zakonodaji. Če dijaški dom želi te cilje uresničevati celostno, je pomembno,
da so v proces podpore in pomoči vključeni tudi starši, ki so prva otrokova skupnost, kasneje pa so z njim
še vedno v tesnem stiku. Sodelovanje (Vzgojni program …, 1999) »je izjemnega pomena, ker so vzgojna in
izobraževalna prizadevanja usmerjena v istega človeka. Obstajajo možnosti dopolnjevanja socialnega učenja v
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dijaškem domu in šoli«. Po Vzgojnem programu za dijaške domove (2011) dijaški dom vzgojno izobraževalne
cilje uresničuje tudi v odnosu do staršev dijakov. Pri tem so načini, oblike in metode sodelovanja dijaškega
doma opredeljeni v letnem delovnem načrtu posameznega dijaškega doma. Starše omenja tudi v točki razvoja in raziskovanja, kjer poziva k temu, da so tudi starši vključeni vanj. V Pravilniku o bivanju v dijaških
domovih (2006) je o oblikah sodelovanja s starši zabeleženo: »Dijaški dom ob začetku šolskega leta dijaka
in njegove starše seznani s pravili, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem
domu. Sodelovanje s starši dijaka se izvaja v okviru roditeljskih sestankov, z obveščanjem preko predstavnikov
v svetu staršev in svetu zavoda, z neposrednim osebnim stikom, pisno ali po telefonu ter na druge načine.«
Star vzgojni program za dijaške domove (Vzgojni program …, 1999) je to nadgradil še malce bolj: dijaški
dom prevzema nekatere starševske funkcije, zato z njimi tesno sodeluje. Sodelovanje vključuje individualno
delo s starši (obveščanje, govorilne ure, prvi stiki ob prihodu dijaka v dom, pisno in telefonsko obveščanje)
in oblike skupnega dela s starši (roditeljski sestanki, svet staršev …).
Glede načinov sodelovanja s starši aktualni uradni dokumenti torej niso pretogi. Vsak dijaški dom si načine
prilagodi glede na svoja načela in cilje ter jih uresničuje tako ali drugače.

ODNOS - OSNOVA ZA PLODNO SODELOVANJE
Temeljni cilj staršev in strokovnih delavcev je zagotoviti kar najboljše pogoje za uspešno učenje in osebno
rast mladostnika. Odnos, ki ga gradimo na poti do cilja zaznamujejo tri značilnosti (Jensen in Jensen, 2011):
demokratizacija v vzgoji, trženje javnega sektorja ter multikulturna družba. Pojmi, ki se pri tem vse bolj uveljavljajo so pogajalske družine, starši kot potrošniki, integracija, boj med kulturami.
Jasno je, da smo strokovni delavci in starši partnerji v skupnem prizadevanju za dobro mladostnikom s
katerimi se srečujemo. Pomembno je, da vsakega posameznika obravnavamo individualno, smo pri svojem
delu strokovni, ažurni, konstruktivni, dosledni, sprotno rešujemo nastale konflikte ter stremimo k temu, da
medsebojno izmenjujemo tudi pohvale, kritike in razmišljanja. Vse to z namenom, da lahko mladostnik, ki je
»v naši oskrbi« čim bolje napreduje, da imamo o procesu čim več informacij, da se medsebojno usklajujemo
ter izmenjavamo izkušnje ter preprečujemo konflikte.
Pogoji za vzpostavitev tvornega sodelovanja med dijaškim domom/vzgojiteljem in starši so (Smernice za
sodelovanje s starši, b. d.):
•

»dijaški dom (vzgojitelj) pozna in upošteva družinske in druge okoliščine, v katerih živijo dijaki, ter
kakšna so njihova pričakovanja;

•

starši poznajo in podpirajo cilje in vrednote, ki jih dijaški dom udejanja;

•

starši poznajo možnosti, ki jih dijaški dom lahko zagotavlja za doseganje optimalnih učno-vzgojnih rezultatov;

•

starši poznajo delo vzgojitelja in mu zaupajo;

•

starši spremljajo in podpirajo svojega otroka ter sodelujejo z vzgojiteljem, da bi tako v vzajemnem sodelovanju in podpori skupaj dosegli optimalne učno-vzgojne rezultate.

Vzpostavljanje tvornega sodelovanja med dijaškim domom in starši je proces, v katerem se na osnovi izkušenj
in refleksije dijaški dom nenehno trudi izboljševati in utrjevati dobre prakse kakovostnega sodelovanja.«
Če podrobneje pogledamo sam odnos, Krajnčan in Bajželj (2008) trdita, da je ta ključen, da se stvari premikajo.
Ni nekaj samoumevnega, gre pa vse preko njega – vzgoja in njej podrejene metode, načini in oblike dela. V
tem procesu gre za obojesmerni proces dajanja in prejemanja. Dober stik dvigne energijo dela pedagoga, to
pa mu da sproščenost v delu in stopnjuje pripravljenost, da bi se čim bolj izživel in razdal. Avtorja menita, da
vsakdanja bližina ni namenjena sama sebi. »Gre za nekaj naravnega in intuitivnega, hkrati pa moramo znati
oblikovati na zavednem nivoju. Je nekaj kar vedno služi nekemu cilju. Kvaliteten odnos med klientom in
strokovnjakom je pogoj za uspešno pomoč« (ibid., 57). »Pedagoški odnos je najnaravnejša in najpopolnejša
pot do discipline« (ibid., 58). Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da te sposobnosti in kvalitete živimo
tudi v praksi.
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Kleinertova (2007, v Krajnčan in Bajželj, 2008) definira kot pomembne sestavine oz. temeljne predpostavke
za pedagoški odnos značilnosti kot so: pristnost, vživljanje, sočutje in sprejemanje. Tudi aktivno poslušanje,
naravnanost na sposobnosti (in ne na problem), sposobnost preinterpretacije (videti stvari v drugačni luči).
Pri grajenju uspešnih odnosov pa je pomembno, da upoštevamo tudi načela konstruktivne komunikacije, tako
na osebni ravni kot na ravni institucije (Vec, 2002). Ko sporočila pošiljamo, pazimo da
•

uporabljamo jaz sporočila,

•

sporočilo oblikujemo v celoti in specifično,

•

imamo skladno besedno in nebesedno komunikacijo,

•

smo sporočilno bogati,

•

vprašamo za povratno informacijo,

•

sporočilo prilagodimo prejemnikovemu referenčnemu okvirju,

•

opisujemo svoja čustva tako, da jih poimenujemo – opišemo z vedenjem ali prispodobo,

•

pri opisu ne vrednotimo ali razlagamo vedenja drugih.

Pri prejemanju sporočil pa Vec (ibid.) svetuje:
•

parafrazirajte natančno in brez vrednotenja vsebine sporočila in čustev pošiljatelja,

•

opišite svojo zaznavo sogovornikovih čustev,

•

ugotovite svojo razlago sporočila oziroma jo skušajte ugotoviti skozi proces.

VSEBINE SODELOVANJA
Vsebine sodelovanja s starši so po internem dokumentu Dijaškega doma Ivana Cankarja (Smernice za sodelovanje s starši, b. d.) naslednje:
•

Vzgojitelj obvešča starše o posebnih dosežkih, udejstvovanju dijaka, spoštovanju ali kršitvah domskega
reda, sobivanju s sostanovalci in njegovim udejstvovanjem v domski skupnosti in drugih posebnostih.

•

Vzgojitelj lahko staršem nudi strokovno podporo in nasvete pri reševanju dijakovih težav oziroma priporoči
zunanjo strokovno pomoč.

•

Vzgojitelj upošteva specifične želje dijakov in staršev. Pri tem mora upoštevati tudi interese drugih dijakov
in ne sme kršiti načela pravičnosti.

•

Starši vzgojitelja seznanjajo o morebitnih zdravstvenih težavah, odsotnosti iz doma, učno-vzgojnih težavah
ali drugih posebnostih, ki vplivajo na razvoj dijaka in vzgojni proces.

KAKO LAHKO SODELUJEMO
Dijaški dom ima v svojih dokumentih določene formalne načine sodelovanja s starši, ki jih strokovni delavci
uresničujejo skozi celotno leto. Poleg formalnih načinov sodelovanja pa se lahko poslužujejo tudi neformalnih,
spontanih, nenačrtovanih priložnosti za pogovore. Ti ustvarjajo pozitivno vzdušje in pozitivno vplivajo na
medsebojno sodelovanje ter usklajenost delovanja in vplivanja na mladostnika.
Če pogledamo spletne strani dijaških domov, vidimo, da večina dijaških domov sodeluje s starši tako kot od
njih zahteva vzgojni program. Nekateri so v svojih pristopih inovativni ter v svoje delo vpeljujejo tudi druge
oblike sodelovanja. Avtorica sem pregledala spletne strani večine dijaških domov ter izbrskala informacije
kako sodelujejo s starši. V tem delu prispevka zberem različne možnosti sodelovanja s starši. Nekatere so že
znane, običajne, druge ne.
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•

»Dober glas«. Prvo »sodelovanje« s starši se prične že pri sami promociji dijaškega doma. Tako tisti, ki je
ustvarjena z naše strani – aktivna, kot tudi tista, ki do staršev pride posredno – pasivna. Aktivno lahko
dijaški dom promoviramo na različne načine – preko informativnih gradiv, medijev, spletnih strani … na
posredno promocijo pa navidezno ne moremo vplivati. Tu gre za dober glas, ki ga starši preko znancev in
drugih virov dobijo o nas. Nanj pa lahko vplivamo predvsem s svojim kvalitetno zastavljenim strokovnim
delom in odnosom.

•

Spletna stran dijaškega doma. Informiranje o glavnih dokumentih, organizaciji dela, prehrani, postopku
vpisa, aktualnem dogajanju, dejavnostih, projektih, možnostih sodelovanja. Na straneh so dostopna
gradiva in možnosti komunikacije.

•

Facebook stran dijaškega doma objavlja vabila in fotografije dogodkov, posreduje informacije ter vabi k
spremljanju, komentiranju in dajanju pobud in pohval.

•

Informativni dan. Predstavitev dela in življenja v dijaškem domu v času, ko informativni dnevi potekajo
tudi na šolah.

•

Dan odprtih vrat. Neposreden vpogled v vsakdan dijaškega doma. Bodoči dijaki imajo lahko na primer
tudi možnost organizirane nočitve v dijaškem domu. Starši lahko pripravijo informativni kotiček za starše
bodočih dijakov.

•

Informativno gradivo. Uradni dokumenti, knjižica, letaki, letaki »starši staršem« …

•

Pisna sporočila. Informiranje o rutinskih potekih – obvestila o sprejemu, o stanju prijav; vabilo k vpisu,
nastanitvi, na sestanek, pogovor …; Obveščanje in vabila na dejavnosti, dogodke; Vzgojni ukrepi, pohvale,
nagrade; Voščila ob praznikih; Obveščanje staršev o koriščenju prehrane njihovih otrok.

•

Prvi roditeljski sestanek. Vsebina prvega roditeljskega sestanka je: predstavitev vzgojnega programa doma
in vzgojitelja, ki bo vodil vzgojno skupino; obravnava pravil življenja in dela v domu; dogovor o metodah
in oblikah sodelovanja staršev z vzgojiteljem; spodbuda o delitvi strahov, pričakovanj, vrednot; pobude
in predlogi za svet staršev ter izvolitev predstavnika v svet staršev. Običajno se izvede ob nastanitvi - na
ravni doma in na ravni vzgojne skupine, ločeno tudi za starše dijakov višjih letnikov in za starše novincev.

•

Individualni program. Priprava individualnega programa za mladostnika v prvem mesecu bivanja ter
njegova sprotna in končna evalvacija. Pripravi se lahko tudi individualiziran program za dijake s posebnimi potrebami.

•

Telefonsko sporočanje. Izmenjava vsakodnevnih informacij. Pri tem je pomembno, da ga uporabljamo
tako za pozitivne povratne informacije kot tudi obvestila o vzgojnem ukrepanju.

•

Elektronsko sporočanje. Preko elektronske pošte lahko pošiljamo vabila, zapisnike, povezave do spletnih
anket, obvestila …

•

Pogovorne ure - ob vstopu mladostnika v dijaški dom, med letom in ob koncu šolskega leta oziroma bivanja. Gre za vzpostavitev odnosa, postavitev ciljev ter kasneje sprotno izmenjavo informacij, preverjanje
začrtanih ciljev, posebnosti itn.

•

Priložnostni pogovori neformalne narave iz oči v oči, ki služijo predvsem izmenjavi informacij.

•

Mesečna pisma staršem. Pisma ravnatelja staršem o aktualnem življenju in delu v domu.

•

Drugi roditeljski sestanek. Običajno se izvede ob koncu prve redovalne konference, na ravni doma ali na
ravni vzgojnih skupin.

•

Spletna skupnost. Lahko gre za spletno skupnost posamezne vzgojne skupine, dijaškega doma, interesne
skupine … kjer si člani medsebojno izmenjujejo informacije in poglede na določeno temo. Npr. zaprta
ali odprta Facebook skupina.

•

Dan za starše. Vsi starši so na določen dan vabljeni v dijaški dom, posebej zanje (in družine) pa so
pripravljene kulturne in športne dejavnosti.
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•

Okrogla miza. Ob priložnostih, kot je obravnava določene teme, ki je aktualna za celoten dijaški dom.
Izmenjavajo se pogledi in načini ravnanja v nastali situaciji.

•

Strokovna predavanja. Posamezna predavanja (strokovnih delavcev doma ali zunanjih sodelavcev) na
aktualne teme s področja vzgoje in izobraževanja.

•

Šola za starše / Starševski večeri. Cikel predavanj za starše, ki obravnavajo za njih aktualne teme s
področja vzgoje, družine, komunikacije … Šola za starše se lahko pripravi v samem dijaškem domu, v
sodelovanju več dijaških domov skupaj ali pa se k sodelovanju povabi že obstoječe izvajalce šol za starše.

•

Skupinska pogovorna srečanja. Srečevanja staršev, ki med seboj izmenjujejo poglede, stiske, primere
dobre prakse iz svojega življenja z mladostnikom. Srečanja so običajno organizirana enkrat na mesec,
vsakokrat pa jih spremlja tudi rdeča nit oziroma tema – npr. odvisnosti, komunikacija z mladostnikom,
kvalitetno partnerstvo, vrstniki …

•

Individualno svetovanje staršem. Ko se starši znajdejo v stiski ali pa potrebujejo informacije z določenega
področja.

•

Vodenje interesnih dejavnosti (projektov) s strani staršev. Starše lahko povabimo tudi k sodelovanju pri
organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti – lahko predstavijo npr. šport s katerim se profesionalno ukvarjajo ter tako navdušijo tudi ostale dijake, izdelajo produkt skozi projekt, pripravijo kreativne delavnice …

•

Družabne prireditve. Starši so vabljeni na različne domske prireditve (razstave, športne in glasbene nastope, srečanja, praznovanja ob praznikih), redno rekreacijo, skupne izlete …

•

Delovne akcije. Čiščenje, urejanje, manjša popravila.

•

Humanitarne, dobrodelne akcije. Pridružitev akcijam, ki jih izvaja dijaški dom.

•

Pomoč pri iskanju dodatnih finančnih in materialnih sredstev – donacije, sponzorstva, nabava materialov.

•

Anketiranje / Raziskava. Starše je koristno vključiti tudi v raziskovanje – kaj si želijo, pričakujejo, predlagajo ali pogrešajo v odnosu do dijaškega doma. Na ta način lahko izrazijo tudi tisto kar v neposrednem
odnosu ne morejo ali želijo.

•

Domski sklad. Sodelovanje predstavnikov staršev pri podeljevanju finančne pomoči družinam ter
omogočanje nadstandarda v dijaškem domu.

•

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika. Predstavnik
sodeluje na sestankih sveta staršev (najmanj dva letno) in o sklepih obvešča druge starše v vzgojni skupini
na roditeljskih sestankih. Svet staršev ima naslednje temeljne naloge in pristojnosti, določene z zakoni,
podzakonskimi akti in odlokom o ustanovitvi: voli predstavnike staršev v svet doma in druge organe doma;
imenuje predstavnika staršev v domski sklad; daje mnenje k poročilu o realizaciji načrtov (letni delovni
načrt) in poročil, o kakovosti (rezultatih) vzgojno – izobraževalnega dela, o analizi vzgojnih ukrepov;
sodeluje pri nastajanju dokumentov in pravil domskega reda; da mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje za ravnatelja; da mnenje o oblikovanju nadstandardnih programov in storitev; daje pobude in
predloge, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom dijaškega doma in opravlja druge naloge v skladu
z zakonom in drugimi predpisi.

•

Svet zavoda izmed 13 članov sestavljajo tudi 3 predstavniki staršev.

ZAKLJUČEK
V prispevku je bilo predstavljeno sodelovanje s starši v dijaškem domu. Pot do konstruktivnih in plodnih
odnosov vodi od izmenjave vrednot in pričakovanj, preko podajanja pozitivnih sporočil in upoštevanja načel
kakovostnega sodelovanja, do uresničevanja ciljev, ki smo si jih skupaj zadali. Predstavljene so bile tudi
različne oblike sodelovanja s starši, ki so, nekatere od teh, že utečena praksa v dijaških domovih, spet druge
pa tudi nov način kako pristopiti k staršem in družinam na sploh. Strokovni delavci imamo tako zbran nabor
možnosti, ki nam omogočajo premislek o lastnem sodelovanju s starši ter nas spodbujajo k uvedbi novih
pristopov. Starši so namreč pomemben vir informacij o mladostniku, s katerim se vsakodnevno srečujemo.
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Omogočajo nam uvid v situacije, so naši partnerji in sogovorci. Sodelujejo v okviru zmožnosti, ki jih imajo,
in so odzivni kolikor so pač lahko. Nastavljajo nam ogledalo ter neposredno ali posredno dajejo pobude, da
je naše delo lahko še bolj kvalitetno.
Pomembno je, da starše spodbujamo k dajanju pobud, k odkrivanju novih načinov sodelovanja in komunikacije, ter da se zavedamo, da skupne aktivnosti povezujejo ter gradijo pozitivne izkušnje, kar pa pripomore
ne le k našemu uspešnemu delu, temveč tudi h krepitvi družin samih.
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ŠTUDIJA PRIMERA SODELOVANJA S STARŠI
COOPERATING WITH PARENTS: A CASE STUDY
Boža Zagoričnik
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
boza.zagoricnik@zgnl.si

POVZETEK
Že vrsto let opravljam delo vzgojiteljice v domu za otroke s posebnimi potrebami. V zadnjih nekaj letih sem
se intenzivneje ukvarjala s kvaliteto sodelovanja med starši in vzgojitelji. S sistematičnim spremljanjem te
kvalitete sem prišla do spoznanja, da je prav to sodelovanje eden od ključnih pogojev za uspešno vzgojno delo
v domu. V strokovnem prispevku opišem otroka s posebnimi potrebami, starše in njihovo vlogo, vzgojiteljevo
vlogo ter odnos med starši in vzgojiteljem. Osnova prispevka so bili zbrani podatki o pogostosti in kvaliteti
sodelovanja med starši in vzgojiteljem v obdobju dveh let.
Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, starši, vzgojitelj, odnos
ABSTRACT
I have been working as an educator for children with special needs in residential care for many years. In recent
years I extensively studied the quality of cooperation between parents and educators. Through systematic
analysis I conclude that this cooperation is a key element for successful child upbringing in residental care.
In this scientific article I describe a child with special needs, his parents and their role, the educator’s role,
and the relationship between the parents and the educator. The article is based on a collection of data which
contains the frequency and quality of parent-educator interactions, collected in a two-year time period.
Keywords: special needs child, parents, educator, relationship

UVOD
Sodelovanje s starši otrok, mladostnic in mladostnikov (v nadaljevanju otrok) je velikega pomena za vzgojitelja, ki se ukvarja z vzgojo njihovega otroka v delu tedna, ko le-ta biva v domu. To sodelovanje je prav tako
pomembno tudi za starše. V odnos sodelovanja tako starši kot vzgojitelj vstopajo z različnimi pričakovanji,
izhodišči in pogledi. Večjo odgovornost za dober odnos in neprekinjeno sodelovanje ima vzgojitelj. Pomembno
je doseči takšno kvaliteto sodelovanja, da postane potreba po komunikaciji obojestranska. S tem se ustvarjata
zaupanje in varnost, sogovornika se podpirata in sprejemata skupne odločitve (Uspešno sodelujmo s starši,
2017; Kalin, 2009). Starši so pomemben partner, saj so vir informacij o razvoju, čustvenem stanju, zdravstvenih
težavah in, nenazadnje, o vzgoji otroka. Lahko so zelo subjektiven partner, zato je objektivnost in strokovnost
vzgojitelja zelo pomembna. Starši in vzgojitelj sodelujejo zaradi otroka, ki je in ostaja subjekt v tem odnosu.

OTROCI, KI BIVAJO V NAŠEM DOMU
V Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani (v nadaljevanju ZGNL) se izobražujejo otroci, ki jih Komisija za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo (v nadaljevanju komisija) z izdano Odločbo
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju odločba) napoti v naš zavod. K nam, v dom ZGNL,
so lahko usmerjeni otroci, ki imajo posebne potrebe na področju komunikacije (sluha ali govora) ali imajo
avtistične motnje. Otroci, ki so pri nas v zavodu, nimajo samo teh posebnih potreb, ampak imajo pridružene
še številne druge, kot so čustveno vedenjske motnje, duševne motnje, veliko jih je z disleksijo, imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, so dolgotrajno bolni ali telesno ovirani. Redki so otroci, ki prihajajo iz povsem urejenih družinskih razmer. Družine z otrokom s posebnimi potrebami so bolj izpostavljene
preizkušnjam. Nekateri starši so dovolj opremljeni, da se soočijo s preizkušnjo in okrepijo partnerski odnos,
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veliko jih tega ne zmore. Pogosto se družinski člani odtujijo, veliko družin razpade, kar pomeni tudi slabši
sodelovalni odnos. 70 % otrok, ki biva v našem domu, je iz enostarševskih družin.
V našem zavodu sta poleg osnovne, srednje šole in doma še vrtec ter zdravstvena enota. V domu ZGNL so
nastanjeni otroci, katerih stalno prebivališče je oddaljeno več kot 25 km od zavoda. Kadar komisija presodi,
da so v družini bodisi slabe socialne ali ekonomske razmere bodisi slabi družinski odnosi, zaradi katerih otrok
ne bi imel dobrih pogojev za nemoteno delo in napredovanje na šolskem področju, otroka nastani v dom,
tudi če ima stalno prebivališče znotraj obroča 25 km. V Sloveniji so tri ustanove, ki skrbijo za izobraževanje
omenjene osnovnošolske populacije, srednja šola za mladostnike s posebnimi potrebami na področju komunikacije je le v našem zavodu.
Že pred dobrim desetletjem smo v domu oblikovali mešane skupine po spolu in starosti ter se poskušali
približati družinskemu načinu življenja. Vzgojno skupino sestavlja največ dvanajst otrok, ki imajo različne
motnje. Prišli smo do spoznanja, da otroci z avtističnimi motnjami ob vstopu v institucionalno vzgojo potrebujejo drugačen pristop in mnogo manjšo vzgojno skupino. Optimalno bi bilo, da bi bili v vzgojni skupini
trije otroci in ves čas prisotna dva vzgojitelja. V aktualnih okoliščinah imamo v vzgojni skupini sedem otrok
z avtistično motnjo in stalno prisotnost vzgojitelja in pol.

STARŠI OTROK, KI BIVAJO V NAŠEM DOMU
Starši so pomemben partner vzgojitelju, saj so, kot omenjeno, vir informacij o otrokovem razvoju, čustvenem
stanju, učnih in zdravstvenih težavah ter o vzgoji in moralno etičnih vrednotah v družini (Kalin, 2009).
Vsaka družina doživlja travmatično izkušnjo – krizo, ko izve, da je z otrokom nekaj narobe. To se izraža na
čustvenem področju in načinu življenja celotne družine. Novo dejstvo prinese s seboj občutek izgube, žalosti,
razočaranja in krivde. Zato starši preživljajo obdobje »žalovanja« ali premagovanja krize. V tem obdobju gredo
skozi več faz, in sicer: šok (zmedenost, otopelost, nerealna pričakovanja), reakcija (zanikanje, jeza, žalost,
občutki krivde, ambivalentna čustva do otroka, iskanje krivca), adaptacija (družina si opomore od bolečine,
na problem gleda bolj realno) in orientacija. Po vseh naštetih fazah se starši soočijo z danim dejstvom na
pragmatičen način ter svoje življenje organizirajo na novo. Kako dolgo trajajo vse te faze, je odvisno od vsakega
posameznika, družine, izkušenj, izobrazbe in strokovne pomoči (Kuhar, 1993). Potrebno je dodati, da se s
temi fazami ne srečujejo starši gluhega oziroma naglušnega otroka, ki so tudi sami gluhi oziroma naglušni,
saj je v taki družini ta primanjkljaj pričakovan in sprejet. Prav tako je sprejeta izbira vključitve otroka v šolo
ZGNL in tudi namestitve v dom, če so bolj oddaljeni od ZGNL.
Za vse druge primere pa je do takrat, ko starši pripeljejo otroka v naš dom, značilno, da so doživeli že veliko
izkušenj z različnimi strokovnimi delavci. Pogosto je šolanje v našem zavodu druga izbira, ker otroci niso
bili uspešni v redni osnovni šoli. Takrat se poleg stiske, da bo njihov otrok ločen od družine pet dni v tednu,
pojavljajo še skrbi, kako bo poskrbljeno za pomoč pri delu za šolo, ali bo zanihalo otrokovo čustveno stanje,
kako se bo otrok vživel v domsko okolje in življenje. Nekateri to kažejo z redkobesednostjo in z veliko distanco.
Počutijo se neuspešne, da jim ni uspelo pri vzgoji in šolskem delu z otrokom, lahko jih je tudi sram. Drugi
želijo povedati nepomembne podrobnosti in nam naložiti celo naloge, ki niso v vzgojiteljevi moči.

VZGOJITELJ IN NJEGOVE VLOGE PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI
POTREBAMI
Izpostavila bi tri bistvene vloge vzgojitelja po Skalarju (1987):
•

Vloga individualnega usmerjanja: Vzgojitelj je usmerjen k posamezniku, k njegovim interesom, nudi pomoč
in oporo, če je le-ta v stiski. V tej vlogi, ki jo pogojuje vzgojiteljeva osebna naravnanost, je pomembna
vzpostavitev dobrega prijateljskega odnosa, odprto dvosmerno komuniciranje brez hierarhičnega ali
avtoritativnega vodenja. Otroku daje ta pristop možnost večje aktivnosti, samostojnosti in odgovornosti
ter spodbuja uveljavljanje otrokove subjektivne vloge.

•

Vloga vzgojitelja v ožjem smislu: V tej vlogi vzgojitelj preverja zastavljene cilje, otrokovo sprejemanje
veljavnih socialnih vrednot, stališč, navad.

•

Vloga discipliniranja: Vzgojitelj postavi omejitve, pravila in preko te vloge uresničuje določene vzgojne cilje.

Pri vsakodnevnem delu z otroki v domu ter sodelovanju s starši in šolo, se – po mojem razumevanju vzgojiteljevega dela – pojavljam v najrazličnejših vlogah. Ko razčlenim vzgojiteljevo vlogo, delujem kot:
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•

starš, ko otroka zjutraj budim, se z njim pogovorim o počutju, skrbim zanj, opazim, če se ne počuti dobro,
bdim nad delom za šolo;

•

asistent, ko ga pospremim v šolo in pri drugih obveznostih, ki jih sam še ne zmore;

•

čistilka, ko počistim za njim, kadar sam ne zmore, in ga učim čiščenja, da bo nekoč zmogel sam;

•

učitelj, kadar mu ponovno razlagam snov, pomagam pri izdelovanju domačih nalog, seminarjev;

•

animator, ko organiziram prosti čas posameznika in skupine;

•

mentor, ko vodim organizirano dejavnost;

•

medicinska sestra, kadar otrok zboli in je potrebno poskrbeti zanj do odhoda domov in ko mu dajem
zdravila;

•

psiholog ali psihiater, ko otrok išče pomoč ali opazim, da jo potrebuje;

•

negovalka;

•

koordinator;

•

vodja skupine;

•

strokovni sodelavec kot eden od strokovnih članov tima;

•

sogovornik s starši.

ODNOS IN SODELOVANJE S STARŠI
Kvalitetno sodelovanje med starši in vzgojiteljem omogoča otroku dobre pogoje za življenje in delo v domu.
Vzgojitelj ima zaradi izobrazbe in izkušenj veliko znanja o vedenju otroka, o razvoju in vzgoji ter veliko časa
preživi z njim, ga opazuje pri interakciji z drugimi v najrazličnejših situacijah. Starši poznajo svojega otroka
od rojstva, vse njegove stiske, strahove, bili so z njim skozi celoten razvoj. Z njihovega vidika je v središču
le njihov otrok. V odnosu s starši vzgojitelj s svojo osebno in profesionalno integriteto ustvari okvir enakovrednega sodelovanja. V dialog vnese vrednote, kot so enakopravnost, spoštovanje, odprtost, zaupanje in
odgovornost. Pokaže interes in razumevanje za njihove potrebe. Pri gradnji odnosa in sodelovanju prihaja do
konfliktov. Takrat mora vzgojitelj izhajati iz sposobnosti samostojnega in poštenega ravnanja, svojih moralnih
načel, samega sebe in svoje strokovnosti. Pomembno je, da vzgojitelj začuti, kdaj se mora umakniti nazaj,
kdaj tvegati s svojo odkritostjo, in povedati, kako se počuti in kaj hoče. To pomeni, da mora upoštevati sebe
kot osebnost in spoštovati strokovnost (Jensen, 2011).
Že pred leti smo zaposleni v domu ZGNL začutili potrebo po preseganju formalnega sodelovanja s starši. Iskali
smo načine, kako privabiti starše na neformalna druženja in tako izboljšati sodelovanje. V spomladanskem času
smo organizirali skupno kosilo, ki smo ga pripravili v vzgojni skupini, jeseni smo starše povabili na kostanjev
piknik in se ob tem prijetno družili. Udeležba je kljub temu iz leta v leto upadala. Razlogov za to ne poznamo.
Vsako leto organiziramo v skupini vsaj en roditeljski sestanek. Prvi roditeljski sestanek imamo na prvi šolski
dan, ko starši v šolo in v dom pripeljejo svoje otroke. Takrat skupaj s starši in otroki pregledamo Dogovor o
bivanju v domu, ki ga starši in otroci podpišejo, predstavimo letni delovni načrt, se pogovorimo o domskem
redu ter oblikah sodelovanja in obveščanja o dogodkih, ki se lahko pripetijo. Otroke namestimo po sobah.
Roditeljski sestanek je prvi stik s starši, ki postavi okvir sodelovanja, in je zato izjemno pomemben za vse, ki
na novo vstopajo v odnos: za otroka, starše in vzgojitelja. Individualno se pogovorimo še o otrokovih posebnostih (zdravstvene težave, terapije itd.).
V času organiziranih govorilnih ur v šoli se le redki starši udeležijo govorilnih ur v domu. Opažam, da večjo
pozornost posvečajo izobraževanju kot vzgoji in bivanju otroka v domu. Nekateri starši obisk otroka izkoristijo še za razgovor z vzgojiteljem. Če je obisk meni kot vzgojiteljici najavljen, razgovor načrtujem časovno,
krajevno in vsebinsko. Telefonske klice za sporočanje staršem uporabljam le v primerih, ko je situacija nujna
in neodložljiva.
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Zaradi osebne potrebe in želje po boljšem sodelovanju s starši sem se pred tremi leti odločila spodbuditi elektronsko sodelovanje. Starše sem na prvem roditeljskem sestanku seznanila, da jih bom po elektronski pošti
vsak teden obveščala o življenju, delu, vedenju in napredku njihovega otroka. Prosila sem jih za elektronske
naslove in želela, da me elektronsko obvestijo, če teh sporočil ne želijo prejemati. Obveščala sem oba starša,
če sta mi bila zaupana oba naslova. Sporočila so vsebovala kratek opis dela in vedenja njihovega otroka v
konkretnih situacijah in moje odločitve.
Moje opisovanje otroka temelji na opažanjih in je čimbolj konkretno. Posamezne situacije opišem objektivno.
Če je potrebno, situacijo šele po opisu analiziram in podam profesionalno oceno. Otroka opisujem v kontekstu
bivanja in v konkretnem odnosu do drugih. Vsak dan si delam kratke zapiske, da se lažje spomnim konkretnih
situacij. Konkreten opis, ki mu sledi razlaga, kako razumem stanje, je najbolj informativna oblika in dopušča
najmanj prostora za nesporazume. Z veseljem lahko na tem mestu ugotovim, da v svojem delu Dialog s starši
podobno razmišljata Elsebeth Jensen in Helle Jensen (2011).
Ko so otroci (predvsem osnovnošolski) ozavestili, da vsak teden pišem staršem, so želeli prebrati moje sporočilo.
Tako sem se s posamezniki vsak četrtek pogovorila o sporočilu, ki je bilo namenjeno staršem. Na ta način se
je otrok sam aktivno vključil v odnos starši - otrok - vzgojitelj in se prepričal o vsebini sporočila. Kadar je
bilo opisano neprimerno vedenje in posledično moje odločitve v zvezi z njim, sva na ta način z otrokom še
enkrat s časovno distanco predelala dogajanje. Tako kot pravi Juul (2014), samo otrok sam lahko pove, kaj je
bil vzrok težav. Ta način je otroku omogočil uvid v to, kaj sporočam staršem, in mu omogočil, da se pripravi
na pogovor o dogodku s starši.
Starši lažje sprejmejo vzgojiteljeve odločitve, ko čutijo dober odnos med otrokom in vzgojiteljem. Otrok ima
potrebo, da se v odnosu do vzgojitelja čuti vrednega. Takrat začenja prevzemati odgovornost za svoje vedenje.
Ko vzgojitelj opiše vedenje otroka skozi profesionalni odnos in vplete tudi sebe z osebno avtoriteto, se izpostavi.
Za to potrebuje veliko osebne in strokovne moči (Juul, 2014). V današnjem času potrebujem za reševanje
vzgojnih težav to obliko avtoritete. Avtoriteta, ki mi jo določa vloga vzgojitelja, preprosto ne zadošča več.

NUMERIČNO SPREMLJANJE POGOSTOSTI KOMUNIKACIJE S STARŠI
IN NJENE OBLIKE
Namen mojih elektronskih sporočil je bil izboljšanje in poglabljanje sodelovanja s starši otrok. Želela sem,
da se na njih odzovejo in mi tudi oni povejo, če se je doma zgodilo kaj takega, kar bi vplivalo na otrokovo
funkcioniranje v domu. Želela sem si komunikacije v krajših časovnih obdobjih, ker informacija na ta način
ohrani aktualnost.
Kadar je dobro vedenje ali dejanje takoj nagrajeno, pohvaljeno tudi staršem, ga tako okrepimo. Otrok dobi
pohvalo tako vzgojitelja kot tudi staršev. Otrokom sem želela sporočiti, da sem z njihovimi starši v odnosu
in da si kot partnerji izmenjujemo informacije. Včasih kot vzgojiteljica ne morem prevzeti vseh starševskih
odgovornosti, zato jih podelim z njimi (Kalin, 2009).
Tabela 1: Sodelovanje s starši osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2015/16
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Šolsko leto
2015/16

ODZIV OSNOVNOŠOLSKIH STARŠEV

otroci

sporočila

odzivi

št.

št.

%

št.

%

št.

%

št.

%

št.

4

132

100

56

42,5

20

15,2

7

5,3

83

telefon

osebno

vljudnostni
odziv

∑∑

%

št.

%

%

63

11

8,3

71

∑

Tabela 2: Sodelovanje s starši srednješolskih otrok v šolskem letu 2015/16
Šolsko leto
2015/16

ODZIV SREDNJEŠOLSKIH STARŠEV

otroci

sporočila

odzivi

št.
7

št.
216

%
100

št.
39

telefon

%
18

št.
21

osebno

%
9,7

št.
31

∑

%
14,3

št.
91

%
42

vljudnostni
odziv

∑∑

št.
4

%
44

%
1,8

Tabela 3: Sodelovanje s starši osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2016/17
Šolsko leto
2016/17

ODZIV OSNOVNOŠOLSKIH STARŠEV

otroci

sporočila

odzivi

št.
6

št.
228

%
100

št.
113

telefon

%
49,6

št.
10

osebno

%
4,4

št.
21

∑

%
9,2

št.
144

%
63

vljudnostni
odziv

∑∑

št.
11

%
68

%
4,8

Tabela 4: Sodelovanje s starši srednješolskih otrok v šolskem letu 2016/17
Šolsko leto
2016/17

ODZIV SREDNJEŠOLSKIH STARŠEV

otroci

sporočila

odzivi

št.
5

št.
89

%
100

št.
18

telefon

%
20,2

št.
7

osebno

%
7,9

št.
16

∑

%
18

št.
41

%
46

vljudnostni
odziv

∑∑

št.
14

%
62

%
15,7

LEGENDA TABEL:
št. = število
SPOROČILA = vzgojiteljeva sporočila staršem
ODZIVI = elektronsko sporočilo staršev vzgojitelju
TELEFON = telefonski pogovori z vzgojiteljem
OSEBNO = osebni obisk pri vzgojitelju
∑ = vsota vseh odzivov (razen vljudnostnih)
VLJUDNOSTNI ODZIV = kratka zahvala za elektronsko sporočilo brez dodatnih informacij
∑∑ = odstotek vseh odzivov staršev
V šolskem letu 2015/16 je bilo v vzgojni skupini enajst otrok. Pet otrok je živelo v družini z obema staršema,
štirje otroci v enostarševski družini, eden pri skrbnikih in eden v drugem zavodu v času sobote, nedelje in
počitnic. V šolskem letu 2016/17 sta dva otroka živela v enostarševski družini, sedem jih je bilo iz družin z
obema staršema, eden iz skrbniške družine in eden je bil nastanjen v drugem zavodu.
V letu 2015/16 se je devet družin oziroma staršev po prvem roditeljskem sestanku vsaj še enkrat srečalo z
mano. Vsi so potrdili, da želijo še naprej dobivati sporočila, da jih vedno skrbno preberejo. To me je presenetilo,
saj je bil odziv povratnih elektronskih sporočil v prvih mesecih precej skromen. Bilo je nekaj zahval, kar sem
razumela kot vljudnost, ne kot sodelovanje. Vedno bolj vsebinsko odzivni s sporočili, kako se otrok obnaša
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doma, so bili starši osnovnošolcev. Vzpodbudna se mi je zdela družina, ki na začetna sporočila ni reagirala,
nato pa je prevzela pobudo in izbrala telefon kot obliko sodelovanja. Vesela sem bila, da so izbrali svoj način
in ga obdržali do konca šolskega leta. Da se starši doma z otroki pogovarjajo o mojih zapisih, so pričala tudi
dejstva, kako je osnovnošolske otroke zanimalo, kaj bom pisala staršem, in s kakšnim interesom so sedeli
v moji pisarni, se o tem pogovarjali in vsako besedo posebej preučili. Kadar so sporočilo prebrali, se niso
pritoževali nad zapisom. V začetku leta se je nekajkrat zgodilo, da se je otrok v ponedeljek pritožil, kaj sem
napisala staršem. Povabila sem ga, naj pogleda moje sporočilo in sam presodi, če katero od dejstev ne drži.
Od takrat je za nekatere to postala navada. Lahko je pretehtal moje sporočilo in se pripravil na pogovor doma.
Iz njega je še enkrat izvedel, kakšno vedenje podpiram in česa ne dovoljujem. Ko je bila opisana situacija ali
dogodek že mimo in otrok ni bil več v afektu, je lažje in manj subjektivno ocenil stanje. Pogosto so v ponedeljek otroci povedali, kako so se doma pogovorili. Konec šolskega leta je bil odziv (brez vljudnostnih odzivov)
osnovnošolskih staršev 63 % (Tabela 1). To pomeni, da sem s starši izmenjala informacije o otroku in njegovem
življenju trikrat na mesec. Srednješolci so za starše vsak teden izpolnili razpredelnico učenja in dela za šolo,
ki sem jo pripela svojemu sporočilu. Ti starši so bili manj odzivni in manj vsebinski. Njihova sporočila so se
nanašala v večini na uspeh in organizacijo. Izstopali so dvoji starši. Prvi so za vse iskali zunanjega krivca,
kot da se je njihov proces predelovanja krize ustavil nekje v drugi fazi. Z drugimi po elektronski pošti ni bilo
možno sodelovati. Tudi druge oblike sodelovanja so bile zelo skromne. Pri srednješolcih je bil odziv (brez
vljudnostnih odzivov) njihovih staršev konec šolskega leta 42 % (Tabela 2).
V letu 2016/17 so starši prav tako potrdili, da želijo prejemati elektronska sporočila. Sodelovanje s starši
osnovnošolcev se je še poglobilo. Več je bilo vsebinsko pomembnih sporočil in odkritega pogovora. Pogovor
je bil odprt, na informacije so se hitro odzvali in zahtevne situacije smo reševali sprotno. Navadili so se na
redna sporočila. Starši novincev so rabili čas, da so začeli odgovarjati na sporočila. Tudi to šolsko leto je bil
odziv osnovnošolskih staršev 63 % (Tabela 3). S starši srednješolcev se sodelovanje ni poglobilo v vsebinskem
smislu. Rahlo se je dvignil delež odzivnosti, z 42 % na 46 % (Tabela 4). V veliki meri se je povečal vljudnostni
odziv, ki kaže na to, da so starši prebirali sporočila pogosteje kot v šolskem letu 2015/16 (Tabela 2 in Tabela
4). V mojih sporočilih je bilo navedeno, da njihovemu otroku posvečam skrb, da ga opazim in spremljam. To
pa je pogosto dovolj na poti odraščanja in prehajanja v samostojnost.

ZAKLJUČEK
Nekateri pravijo, da elektronska komunikacija ni dobra oblika sodelovanja. Da se jo lahko zlorabi ter da
sogovornika ne vidiš in slišiš. Res je. Res pa je tudi, da starša ne vidiš in slišiš, če ne pride na govorilne ure
ali roditeljski sestanek. Nikakor to ni edina oblika sodelovanja in komunikacije. Ob večjih zapletih in težavah
so vsekakor primernejše druge oblike. Za sprotno tedensko obveščanje staršev, ki so pet dni ločeni od otrok,
je tovrstna oblika vpogled v način življenja, ki ga ne morejo spremljati tako, kot bi ga, če bi bil otrok všolan
v bližini doma in bi se vračal v družino vsak dan.
Numerično spremljanje pogostosti komunikacije s starši me je privedlo do naslednjih zaključkov:
•

Starši osnovnošolcev sodelujejo pogosteje in v velikem deležu z vsebinskimi odgovori (Tabela 1 in Tabela 3).

•

Starši srednješolcev se z odgovori odzivajo na nivoju organizacijskih informacij in manj pogosto.

•

Odnos vzgojitelj – otrok je pridobil na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.

•

Starši v velikem deležu spremljajo sporočila, na kar kaže delež vseh odzivov, ki je za osnovnošolske starše
71 % in 68 % (Tabela 1 in Tabela 3) in za srednješolske starše 44 % in 62 % (Tabela 2 in Tabela 4).

•

Interes staršev srednješolcev za sporočila se je v šolskem letu 2016/17 povečal (Tabela 4).

Kako natančna in pozorna moram biti pri sporočanju oziroma sodelovanju s starši, me je naučil osnovnošolski
fantič. Še pred tremi leti so bili njegovi starši pogosto klicani v šolo zaradi vedenja in učenja. Imel je težave s
hranjenjem, umivanjem, koncentracijo in odnosi. Doma je imel zapleteno družinsko problematiko. Staršem
sem v sporočilu poleg ostalega zapisala, da je sin v tistem tednu dvakrat samostojno in brez pomoči napisal
domače naloge (5. razred). To je bil za otroka velik dosežek in zame zelo pomembno dejstvo. Vem, da so se
starši zavedali, da tega še pred kratkim ni zmogel, čeprav so njegovi vrstniki to že delali samostojno. V ponedeljek sem ga povprašala, kako je bilo doma in če je bil pohvaljen. Čudno me je pogledal in vprašal: »Zakaj?«
»Zato, ker sem napisala, da si samostojno napravil naloge za šolo.«
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»O, ne, oče pravi, da to ni nič posebnega in da me prav posebej niste pohvalili.« Meni se je to zdel velik
dosežek, staršem le dolgo pričakovana stvar. Takrat sem se naučila, da moram v sporočilu staršem zapisati,
da je pohvaljen in zakaj - za samostojno delo.
Vesela sem, da sem se odločila za komunikacijo s starši tudi po elektronski poti in tako spodbudila sodelovanje.
V tem šolskem letu opravljam delo strokovne delavke v mladinskem stanovanju in s straši vključenih mladostnikov ne sodelujem na predstavljeni način, saj se od teh mladostnikov pričakuje, da v celoti prevzamejo
odgovornost za svoja ravnanja. Ko bom ponovno opravljala delo v vzgojni skupini, bom uporabljala tedenska
elektronska obvestila staršem. Tako obliko komunikacije in sodelovanja priporočam kot eno izmed oblik
sodelovanja s starši otrok, ki bivajo v domu za učence s posebnimi potrebami.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

IZOBRAŽEVANJA POVEZOVALNE KOMUNIKACIJE
TRAININGS OF CONNECTIVE COMMUNICATION
Jaka Kovač
Izobraževanja in delavnice, Jaka Kovač, s. p., Izola, Slovenija
jakakovac@hotmail.com

POVZETEK
Prispevek opisuje izkustvena izobraževanja povezovalne komunikacije, ki jih avtor prispevka izvaja za učitelje,
vzgojitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, mladinske voditelje, prostovoljce, etc., ter teorijo nenasilne
komunikacije (po Marshallu Rosenbergu), na kateri temeljijo izobraževanja. Povezovalna komunikacija v delo
z mladimi prinaša več medsebojnega razumevanja, spoštovanja, sočutja, iskrenosti in sproščenosti ter hkrati
večje prevzemanje odgovornosti s strani mladih.
Ključne besede: povezovalna komunikacija, izkustvena izobraževanja, sočutje
ABSTRACT
The article describes the experiental trainings of connective communication delivered by the author to
teachers, pedagogists, sports coaches, youth workers, volunteers, etc., as well as the theory of Nonviolent
Communication (as developed by Marshall Rosneberg) on which these trainings are based. Connective communication, within in the field of youth-work, contributes to strenghtening compassion, respect, honesty and
mutal understanding, while encourging youngsters to take on more responsibility for themselves.
Keywords: connective communication, experiental trainings, compassion

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA
Povezovalna komunikacija temelji na nenasilni komunikaciji (NNK), kot jo je razvil dr. Marshall Rosenberg, in
temelji na nenasilju, sočutju in empatiji. Pogosto jo imenujejo tudi sočutna ali povezovalna komunikacija, saj
v odnose vnaša povezanost ter upoštevanje in razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično
avtentičnost, iskrenost, povezanost in medsebojno spoštovanje. NNK je v 70. letih prejšnjega stoletja razvil
dr. Marshall Rosenberg, izhajajoč predvsem iz humanistične psihologije Carla Rogersa ter iz lastnih praktičnih
izkušenj mediacijskega dela v visoko konfliktnih situacijah po celem svetu. Model NNK je z leti postal globalno
priznan in prepoznaven ter se širi preko organizacije Center for Nonviolent Communication. Dandanes je po
svetu na tisoče praktikantov nenasilne komunikacije in nekaj sto certificiranih trenerjev, certificiranih s strani
organizacije Center for Nonviolent Communication.
Predpostavka NNK je, da smo v osnovi vsi ljudje sočutni, nasilne strategije za doseganje svojega prava pa so
naučeni vzorci obnašanja, ki nas jih uči in nam jih vceplja prevladujoč sistem, v katerem živimo. NNK prav
tako predpostavlja, da imamo vsi ljudje po vsem svetu enake človeške potrebe ter da je vsako naše dejanje
le bolj ali manj funkcionalna strategija za zadovoljevanje le-teh. Marjeta Novak (2016) certificirana trenerka
nenasilne komunikacije v svojem članku izpostavi še naslednje predpostavke NNK:

60

•

Vsi ljudje na svetu smo med seboj povezani, med drugim tudi s skupkom ključnih potreb, ki jih ima prav
vsak (npr. po ljubezni, varnosti, pripadnosti, spoštovanju, svobodi, avtonomiji, zabavi, smislu, radosti,
navdihu);

•

Človeška bitja smo enakovredna – ne glede na starost, profil, vlogo v organizaciji; prav tako so enakovredne tudi naše potrebe v sleherni situaciji;

•

Vsa dejanja so poskusi, zavestni ali nezavedni, zadovoljiti svoje potrebe;

•

Nasilje je tragičen poskus zadovoljevanja lastnih potreb. Veliko večino svojih potreb ljudje zadovoljujemo
skozi sovisne odnose;

•

Zmožnost sočutja je človeku prirojena, nimamo pa vedno dovolj kapacitete, da se s tem notranjim virom
povežemo;

•

Ljudje se spreminjamo;

•

Ljudje imamo potencial svobodne izbire in prevzemanja odgovornosti za svoje odzive: ne glede na
okoliščine lahko ustavimo avtomatično odzivanje, se »resetiramo« ter zavestno odzovemo na način, ki
bo upošteval potrebe vseh;

•

Zmožnost zadovoljitve naših potreb se krepi s poglabljanjem stika s seboj ter z drugimi; oboje pa krepi
zmožnost ustvarjanja takih strategij, ki odgovorijo na potrebe vseh vpletenih v neki situaciji;

Za spreminjanje globoko ukoreninjenih načinov razmišljanja in delovanja so potrebni motivacija, čas ter
veliko prakse.

Ključni elementi nenasilne komunikacije
•

Nasilje se v kontekstu nenasilne komunikacije razume kot vedenje in delovanje na način, ki drugo osebo
tretira kot manj vredno in njene potrebe kot manj pomembne. Nasilno delovanje, pa naj si bo fizično,
komunikacijsko, kognitivno ali čustveno, si poskuša drugo osebo podrediti, bodisi s fizično silo ali pa z
argumenti, čustvenimi pritiski, manipuliranjem, in si pridobiti prevlado nad njo (Kohn, 1993). Nenasilna
komunikacija stremi k vzpostavljanju odnosov, v katerih se potrebe vseh vpletenih slišijo in upoštevajo
kot enakovredne ter se išče sožitje, v katerem imajo vsi vpleteni lahko svojo moč, torej stanje so-moči.

•

Potrebe so odraz življenja v nas, pa naj si gre za fiziološke (zrak, hrana, voda, počitek, gibanje …),
čustvene (pozornost, potrditev, sprejetost, ljubezen, sočutje, varnost, jasnost …), ali pa najbolj vrhunske
bivalne (svoboda, avtonomija, smisel, samo izražanje …). Če so naše potrebe zadovoljene, to ugodno
vpliva na nas in naše življenje, saj dihamo s polnimi pljuči. Če naše potrebe niso zadovoljene, se počutimo
žalostne, frustrirane, nemočne, nesrečne, utesnjene … in naše življenje postaja podobno životarjenju in
hlastanju za kisikom. Nenasilna komunikacija podpira razvoj odnosov, v katerih so potrebe vseh čim bolj
zadovoljene in tako torej prevladuje v odnosih zadovoljstvo, izpolnjenost, sodelovanje, vzajemnost in
veselje (Rosenberg, 2003).

•

Stik je prvi cilj nenasilne komunikacije. Pri nenasilni komunikaciji torej nikakor ne gre za to, da
poskušamo drugega prepričati v svoj prav, ga premagati z argumenti in mu karkoli dokazati, temveč za
to, da poskušamo razumeti drug drugega in tako vzpostaviti komunikacijski stik. V praksi se izkaže, da
je od trenutka, ko se ljudje resnično zaslišimo in uspemo empatično razumeti potrebe drug drugega, vse
relativno preprosto, saj potem v iskrenem sodelovanju relativno hitro najdemo rešitev, ki bo usklajena s
potrebami vseh. Če pa se ne slišimo in ne vzpostavimo resničnega razumevanja, tedaj si ne bomo prizadevali
sodelovati in iskati rešitev, ki bi delovala za vse, temveč bomo imeli pred očmi zgolj naše lastne interese.

•

Polno izražanje - pri nenasilni komunikaciji nikakor ne gre leporečje ter za prijaznost in diplomacijo,
kaj šele za stiskanje zob, nastavljanje drugega lica in samozatajevanje. Ideja nenasilne komunikacije je v
tem, da nam omogoča polnokrvno in iskreno samo izražanje, da torej v polnosti izrazimo tisto, kar je v
našem notranjem svetu in kar želi priti na plano. Vendar pa, kot v svoji knjigi poudarjata Novak in Kržišnik
(2010), nam nenasilna komunikacija pomaga to izraziti na način, ki bo za poslušalca sprejemljiv, saj bo
upošteval tudi njegove potrebe po spoštovanju, varnosti, sprejetosti, razumevanju, enakovrednosti …

•

Empatično vživljanje je morda od vseh najbolj ključen in prebojen element nenasilne komunikacije.
Rosenberg (2004) pravi, da ljudje komuniciramo nenehno, bodisi verbalno bodisi neverbalno, bodisi z
našimi dejanji ali pa z odsotnostjo dejanj, vedno izražamo določene elemente našega notranjega sveta;
misli, občutke, vrednote, potrebe … Vendar pa je naša sposobnost jasnega in konstruktivnega izražanja
pogosto zelo omejena in torej izgovorjene besede ne izražajo naše notranjosti, ali pa celo prenašajo povsem nasprotna sporočila. Zato se v nenasilni komunikaciji ne fokusiramo na izgovorjene besede, temveč
se poskušamo povezati z vsebino, ki je izza besed. S tovrstnim empatičnim vživljanjem v notranji svet
sogovornika v praksi tudi v najbolj kritičnih situacijah uspemo premostiti prepad in vzpostaviti stik z
osebami, s katerimi drugače nikakor ne bi zmogli komunicirati.
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•

Samoempatija - s pomočjo nenasilne komunikacije vzpostavljamo konstruktiven notranji dialog ter
predvsem empatičen odnos s samim sabo. Empatičen odnos do sebe nam pomaga k zdravi samozavesti,
psihološki samostojnosti, notranjemu miru ter odprtem in konstruktivnem odnosu do življenja, kar nam
v veliki meri pomaga pri vzpostavljanju pristnih odnosov z mladimi (Hart in Hodson, 2004).

IZKUSTVENA IZOBRAŽEVANJA
Struktura izobraževanj
Izobraževanja povezovalne komunikacije so izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem
omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na
izzive, s katerimi se udeleženci soočajo v vsakodnevnem življenju. Kržišnik (2015) poudarja, da gre pri usvajanju
zavedanja in veščin povezovalne komunikacije za transformativno in ne le informativno učenje, kar pomeni,
da se ne učimo zgolj teoretičnih konceptov in poskušamo razumeti določene modele, saj to nikakor ne bo
dovolj za vpeljavo nenasilne komunikacije v naša življenja. Za le-to je potrebno v globini transformirati stare
vzorce doživljanja, interpretiranja in odzivanja, za to pa je potrebno veliko časa in potrpljenja. Izobraževanja
na temo povezovalne komunikacije so zato izrazito izkušenjski dogodki, polni interakcije, introspekcije,
praktičnega raziskovanja, demonstracij in vaj. Uvodna delavnica povezovalne komunikacije običajno traja
dva polna dneva, a jo lahko časovno prilagodimo, možna je tudi izvedba predstavitvene 3-urne delavnice.

Namen in vsebina izobraževanj
Namen izobraževanj je udeležencem ponuditi izkušnjo drugačnega načina komunikacije in odzivanja na zunanje
(in notranje) dražljaje, jim predstaviti teorijo nenasilne komunikacije, na konkretnih primerih vaditi nenasilno
komunikacijo ter ozaveščati lastne vzorce vedenja, ki so lahko ovira pri vzpostavljanju pristnega stika z drugo
osebo. Na izobraževanjih raziskujemo, kako v delo z mladimi prinesti več sodelovanja, prijateljstva, sočutja in
povezanosti, a se hkrati ne omejujemo samo na odnos med vzgojitelji (učitelji, trenerji …) in mladimi, veščine
nenasilne komunikacije vnašajo več povezanosti, spoštovanja in sproščenosti tudi v odnose med sodelavci,
prav tako so uporabne pri komunikaciji s starši otrok in mladostnikov, s katerimi delamo.
Teme, ki jih udeleženci spoznajo in vadijo na izobraževanjih, so naslednje:
•

Ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja;

•

empatično poslušanje – ključ do dobrega stika, zavedanje svojih predpostavk, prepričanj in sodb;

•

razlike med povezovalnim in razdiralnim jezikom;

•

vživljanje v drugo osebo – razumevanje sporočil in potreb izza vedenja, ki v nas sproža nelagodje (agresija,
nesramnost, apatija, dolgočasje …);

•

prepoznavanje občutkov in potreb pri sebi in drugih;

•

samoempatija – ohranjanje stika s seboj tudi v zahtevnih situacijah;

•

postavljanje meja na povezovalen način.

Koristi za udeležence izobraževanj
Tovrstna izobraževanja se v šolah, dijaških domovih, športnih klubih in drugih okoljih v tujini izvajajo že
več desetletij. Marianne Gothlin (2009), švedska trenerka nenasilne komunikacije, ki že več kot 30 let izvaja
izobraževanja nenasilne komunikacije po vsem svetu, v svojem članku piše, da udeleženci njenih izobraževanj
poročajo o večjem občutku varnosti v šolah, lažjemu in bolj suverenemu reševanju konfliktov ter večji participativnosti učencev in dijakov. Izkušnje iz povratnih informacij po izobraževanjih v Sloveniji kažejo tudi na
večjo sproščenost in povezanost v kolektivih, več spoštovanja, bolj sproščeno, mirno in prijateljsko razredno
dinamiko, manj konfliktov ter lažje reševanje le teh, če do njih pride. Udeleženci povedo, da jim po delavnici
večkrat uspe zares poslušati mladostnike, s katerimi delajo, in ustvariti bolj pristen stik. Večkrat se že med
samo delavnico zavedo, kako hitro zapadejo v obtoževanje in posploševanje mladih ter kakšne posledice ima
to za odnose z njimi. Izpostavijo tudi, kako dragoceno jim je, da je na delavnicah prostor in čas za izmenjavo
izkušenj s kolegi ter refleksijo svojega dela, ki jo v sicer, v prepolnem vsakdanu, pogosto preskočijo. Omenjajo
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tudi, da je vpeljava tovrstnih odnosov in metod nenasilne komunikacije v delo z mladimi dolgotrajen proces,
a hkrati poudarjajo koristnost le-tega ter vzpodbudne izboljšave odnosov že ob malih spremembah načina
komuniciranja.
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1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

POMEN NEBESEDNE KOMUNIKACIJE PRI DELU
Z OTROKI/MLADOSTNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI
THE IMPORTANCE OF NON-VERBAL COMMUNICATION
IN WORK WITH CHILDREN/ADOLESCENTS
WITH SPECIAL NEEDS
Stjepan Paladin
Vzgojni zavod Planina, Planina, Slovenija
stjepan.paladin@gmail.com

POVZETEK
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo zaposleni v vzgojnih zavodih in šolah, namenjenih
otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami, nebesedni komunikaciji. K sodelovanju v raziskavi so bili
povabljeni učitelji, vzgojitelji in drugi kadri, ki v vzgojnih zavodih in šolah neposredno delajo s to populacijo.
Pomembna ugotovitev raziskave je, da sodelujoči menijo, da so otroci/mladostniki s posebnimi potrebami na
nebesedno komunikacijo učitelja/vzgojitelja bolj občutljivi kot njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih potreb.
Rezultati ravno tako kažejo, da pomen, ki ga sodelujoči zaposleni pripisujejo nebesedni komunikaciji, sooblikujejo njihove življenjske izkušnje (višja starost) ter dejanske izkušnje dela na področju vzgoje in izobraževanja.
Ključne besede: otroci/mladostniki, posebne potrebe, nebesedna komunikacija, vzgoja, izobraževanje
ABSTRACT
The purpose of the research was to determine the importance that employees in educational institutions and
schools intended for children/adolescents with special needs, attribute to non-verbal communication. Teachers, educators and other staff who directly work with this population were invited to participate in the survey.
An important finding of the research is that the participants consider that children/adolescents with special
needs are more sensitive to teacher/educator non-verbal communication than their peers who do not have
special needs. The results also shows that the importance that participants attribute to non-verbal communication, co-shape their life experience (older age) and the real experience of work in the field of education.
Keywords: children/adolescents, special needs, non-verbal communication, education

KOMUNIKACIJA
Komuniciranje je pomemben družbeni proces, ki ima tako svoje zunanje kot notranje cilje. Najpomembnejši
zunanji cilj komuniciranja je prenos sporočil med ljudmi, najpomembnejši notranji cilj pa je uspešno sporazumevanje in reprodukcija simbolnih gest (Ule, 2009). Vec (2005) navaja, da je komunikacija vzajemna
izmenjava pomenov med ljudmi in poteka pretežno prek jezika.
Sama beseda komunikacija izhaja iz latinščine (lat. communicatio) in pomeni obveščanje, sporazumevanje.
Glagol komunicirati (lat. communicare) pomeni sporočati, priobčevati, se sporazumevati (Veliki slovar tujk,
2006).
Po različnih kriterijih lahko razlikujemo več vrst komunikacije: namerno ali nenamerno oz. hoteno ali nehoteno. Glede na vrsto znakov, ki jih uporabljamo, govorimo o signalni in simbolni komunikaciji. Jelenc (1998)
razlaga, da nam je v vsakdanjem življenju bližja in bolj razumljiva delitev na neverbalno ali nebesedno ter
verbalno ali besedno komunikacijo.
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Besedna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev in pri njej uporabljamo govor,
pisano besedo in besedne zveze (Jelenc, 1998). Udejanja se prek štirih komunikacijskih dejavnosti: poslušanja,
govorjenja, branja in pisanja. Besedna komunikacija poteka po pisnem in ustnem kanalu. Predstavlja način
obveščanja ljudi o stališčih, vrednotah in poteka pod našo zavestno kontrolo.
Področje nebesedne komunikacije je obsežno in kompleksno. Zajema namreč vsa sporočila razen besed in
jezika vključno z različnimi vidiki glasu, telesnimi gibi, izrazi na obrazu, prostorom, časom, vonjem in okoljem.
Različna neverbalna sporočila, oddana prek različnih kanalov, delujejo skupaj, da bi realizirala neko funkcijo
(Paladin, 2011).
Košir (2010) nebesedno komunikacijo poimenuje tudi gibalna komunikacija, saj jo udejanjamo (sporočamo)
s pomočjo gibov posameznega dela telesa, zlasti obraza, in tudi celega telesa, to je drže. Nebesedno komunikacijo lahko uporabljamo samostojno ali pa kot dopolnilo besedni komunikaciji. Z nebesedno komunikacijo
predstavljamo lastne lastnosti, izražamo svoja čustva in stališča ter pogosto tudi spremljamo, podpiramo in
dopolnjujemo besedni govor.
Paladin (2015) razlaga, da je nebesedna govorica učitelja eden najpomembnejših dejavnikov v učilnici. Kljub
pomembnosti nebesednega dela komunikacije (po nekaterih podatkih je kar 75–90 % sporočil prenesenih
nebesedno), je ta še vedno prepogosto spregledana.
Pogosto je nebesedna komunikacija močnejše sredstvo sporočanja, jasneje in ostreje izpostavi določene pojave
in značilnosti, deluje neposredneje in tudi izzove neposrednejše reagiranje. Nebesedni znaki so manj nadzorovani in tako pogosto bolj odprto govorijo o osebi in pojavih, ki jih želimo izraziti. Polak (2007) poudarja,
da morata biti besedna in nebesedna komunikacija usklajeni. Dodaja še, da »kadar besedna in nebesedna komunikacija pri posamezniku nista usklajeni, prej verjamemo nebesednemu sporočilu, ker ga je teže kontrolirati«
(prav tam). Avtorici Šalej in Lampret (2000) omenjata, da nam nebesedna komunikacija pokaže tudi čustven
odnos do problema. S tem se strinja tudi Green (1993), ki navaja, da nebesedna komunikacija dopolni in
obogati besedno in jo naredi resnično ali zlagano, hkrati jo je veliko težje nadzorovati kot besede.
Jelenc (1998) pravi, da bi bilo brez uporabe nebesedne komunikacije sporazumevanje med ljudmi mnogo
revnejše, besedni izkaz bi bil enoličen skupek zlogov in besed, ki bi ga bilo težko razumeti.

Pomembnost uporabe nebesedne komunikacije pri delu
z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami
Kobolt (2011) pojasnjuje, da za otroka/mladostnika s posebnimi potrebami pravimo, da ima nekatere posebne
potrebe, ali ga opredelimo kot osebo, ki se težje prilagaja na pričakovanja in zahteve okolja.
Pri pregledu domače literature smo ugotovili, da je to področje manj raziskano. Več raziskav o pomenu nebesedne komunikacije pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami je bilo izvedenih v tujini. Creasey
in Jarvis (1987) sta ugotovila, da imajo otroci/mladostniki s posebnimi potrebami težave pri tolmačenju
nebesednih sporočil ne glede na to, kako so bila posredovana.
Zanimivo študijo je opravil Feldman s sodelavci (1993), ko je primerjal, kako prepoznavajo nebesedne izraze
(veselje, žalost in jezo) otroci z ali brez avtizma. Rezultati so pokazali, da so bili pri dekodiranju izrazov za
vsako od treh čustev otroci brez avtizma natančnejši kot otroci z avtizmom. Vendar pa so otroci z avtizmom
pokazali določeno sposobnost prepoznavanja: prepoznali so lahko čustvo sreče oz. veselje.
Wiig in Harris (1974) sta v raziskavi primerjala tolmačenje nebesednih izrazov jeze, zadrege, strahu, frustracije,
veselja in ljubezni dveh skupin – otrok s posebnimi potrebami in običajnih otrok. Ugotovili sta, da otroci s
posebnimi potrebami kažejo manjšo sposobnost prepoznavanja nebesednih čustvenih izrazov.
V študiji, ki jo je izvedel Memišević s sodelavci (2016), so pri prepoznavanja obraznih čustev primerjali mladostnike z motnjami v duševnem razvoju in mladostnike z okvaro sluha. Vzorec za to študijo je obsegal 78
mladostnikov, razdeljenih v tri skupine: mladostniki z motnjami v duševnem razvoju, mladostniki z motnjami
sluha in mladostniki brez motenj. Mladostniki z motnjami v duševnem razvoju so pri preizkusu dosegli nižje
rezultate v primerjavi z mladostniki z okvaro sluha in mladostniki brez motenj. Pri preizkusu med mladostniki
z okvaro sluha in mladostniki brez motenj ni bilo pomembnih razlik. Glede na pomen prepoznavanja čustev
pri vsakodnevnem delovanju je bistveno, da so programi čustvenega usposabljanja del šolskega programa.
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Iz zgoraj napisanega je razvidno, da otroci/mladostniki s posebnimi potrebami težje prepoznavajo znake
nebesedne komunikacije in so na njih bolj občutljivi, zato je pri delu z njimi še toliko pomembneje, da je
vzgojitelj/učitelj pri uporabi nebesedne komunikacije toliko bolj pozoren.

METODOLOGIJA IN VZOREC
Praksa in dosedanje raziskave kažejo, da je nebesedna komunikacija zelo pomembna v okolju, v katerem
poteka vzgoja in izobraževanje, tako za otroke/mladostnike brez kot s posebnimi potrebami. Pomen nebesedne komunikacije na področju izobraževanja je v slovenskem okolju premalo raziskan. Še posebej to velja
za preučevanje pomena nebesedne komunikacije pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami.
Osnovni cilj raziskave, katere rezultati bodo predstavljeni v nadaljevanju, je bil ugotoviti, kakšen pomen
nebesedni komunikaciji pripisujejo zaposleni v vzgojnih zavodih in šolah, namenjenih otrokom/mladostnikom
s posebnimi potrebami.
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. Glede na dosedanje raziskave smo pričakovali,
da bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami nebesedni komunikaciji pripisovali velik pomen.
K sodelovanju v raziskavi so bili povabljeni učitelji, vzgojitelji in drugi kadri, ki v vzgojnih zavodih in šolah
neposredno delajo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. Odzvalo se je 73 vzgojiteljev, 57 učiteljev in
52 zaposlenih na drugih delovnih mestih (svetovalna služba, zdravstveno osebje itd.). Med sodelujočimi je
bilo 124 (68,5 %) žensk in 57 (31,5 %) moških. Povprečna starost sodelujočih je bila 40,04 let. Povprečna
delovna doba je znašala 15,62 let (oziroma 13,62 let na področju vzgoje in izobraževanja), kar kaže, da je v
raziskavi sodeloval izkušen kader.

Anketni vprašalnik in zbiranje podatkov
Anketni vprašalnik, ki je bil v raziskavi uporabljen, je bil oblikovan na podlagi vprašalnikov, ki so bili v slovenskem okolju uporabljeni v dveh že izvedenih raziskavah o nebesedni komunikaciji na področju izobraževanja
(Paladin 2011, 2015), ter na podlagi večletnih izkušenj iz prakse dela na področju vzgoje in izobraževanja
otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami.
Vprašalnik je obsegal več sklopov. Za potrebe pričujočega prispevka so bili uporabljeni sledeči:
1. Sklop vprašanj o pričakovanem nastopu, vedenju in nebesedni komunikaciji dobrega učitelja/vzgojitelja
(11 izjav, 5-stopenjska lestvica z vrednostmi od 1, Ne, nikakor, do 5, Da, popolnoma).
2. Sklop vprašanj o vplivu nebesedne komunikacije učitelja/vzgojitelja na učence/dijake (4 izjave, 5-stopenjska lestvica z vrednostmi od 1, Nikakor se ne strinjam, do 5, Popolnoma se strinjam).
3. Sklop vprašanj o pomenu nebesedne komunikacije za učence/dijake s posebnimi potrebami v primerjavi
z učenci/dijaki, ki posebnih potreb nimajo (6 izjav, 5-stopenjska lestvica z vrednostmi od 1, Nikakor se
ne strinjam, do 5, Popolnoma se strinjam).
4. Vprašanje o pomenu nebesedne komunikacije za kakovostno delo učiteljev/vzgojiteljev (5-stopenjska
lestvica z vrednostmi od 1, Popolnoma nepomembno, do 5, Zelo pomembno).
5. Demografska vprašanja (spol, starost, delovna doba).
Analizo podatkov smo izvedli s pomočjo programskega paketa SPSS 20.0. Pri tem smo uporabili elemente
opisne statistike (odstotki, povprečna vrednost idr.) in Pearsonov koeficient korelacije.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Pri vseh 11 izjavah o pričakovanjih do dobrega učitelja/vzgojitelja na področju nebesedne komunikacije
(pričakovani vtis, nebesedna aktivnost in odzivnost, prepoznavanje čustvenega stanja otroka/mladostnika,
zunanji videz itd.) je povprečna vrednost nad 3,5 (Tabela 1), kar pomeni izrecno strinjanje z vsebino izjave.
Tudi pri izjavah o pomenu zunanjega videza, pri katerih je pogosto nekoliko nižja povprečna vrednost. Najnižja
povprečna vrednost strinjanja znaša namreč 3,54.
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Tabela 1: Pričakovanja o nastopu, vedenju in nebesedni komunikaciji dobrega učitelja/vzgojitelja.
Izjava

N

Za dobrega učitelja/vzgojitelja ni pomembno le, kaj pove, temveč tudi,
kako to pove in kako se pri tem obnaša.
Dober učitelj/vzgojitelj tudi z nebesedno komunikacijo pri otroku ali
mladostniku spodbudi in krepi občutek pomembnosti (npr. aktivno
poslušanje).
Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je odgovoren.
Za dobrega učitelja/vzgojitelja je pomembno, da prepozna čustveno
stanje otroka ali mladostnika in se nanj tudi nebesedno (npr. z izrazom na
obrazu) odzove.
Za dobrega učitelja/vzgojitelja je pomembno, da tudi nebesedno pokaže
odobravanje (npr. s prikimavanjem med poslušanjem ali z izrazi podpore,
kot sta ploskanje ali dvignjen palec ob dosežku otroka).
Dober učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da ga zanimajo stvari, o katerih
poučuje.
Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je sproščen, ne pa napet in živčen.
Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je samozavesten.
Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je strokovnjak na področju, o katerem
govori.
Dober učitelj/vzgojitelj mora imeti urejen zunanji videz.
Menim, da je zunanji videz učitelja/vzgojitelja pomemben pri njegovem
delu.

189

Povprečna
vrednost
4,85

189

4,83

189
190

4,80
4,74

189

4,67

189

4,66

189
189
189

4,51
4,49
4,47

189
189

3,97
3,54

Legenda: N– število sodelujočih, ki so na vprašanje odgovorili

Visoke povprečne vrednosti so se pokazale pri izjavah o povezavi med nebesedno komunikacijo učitelja/vzgojitelja in vtisom, ki ga naredi (npr. Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je sproščen, ne pa napet in živčen).
Poleg tega so bile povprečne vrednosti visoke tudi pri izjavah o povezavi med nebesedno komunikacijo
dobrega učitelja/vzgojitelja in sporočilom, ki ga prek tega komunikacijskega kanala posreduje učencem/
dijakom (npr. Za dobrega učitelja/vzgojitelja je pomembno, da tudi z nebesedno komunikacijo pri otroku/
mladostniku spodbudi in krepi občutek pomembnosti oz. da prepozna čustveno stanje otroka/mladostnika
in se nanj tudi nebesedno odzove).
Tabela 2: Vpliv nebesedne komunikacije učitelja/vzgojitelja na učence/dijake.
Izjava

N

Moje vedenje vpliva na vedenje otrok ali mladostnikov, s katerimi delam.
Če se vzgojitelj/učitelj vede umirjeno, se bodo tudi otroci/mladostniki vedli
bolj umirjeno.
Če se vzgojitelj/učitelj trudi tudi z nebesedno komunikacijo izražati podporo, se bodo otroci/mladostniki potrudili doseči več in bolje, kot bi se sicer.
Otroci in mladostniki so bolj pozorni na moje besede kot na to, kako se
med govorom vedem.

182
178

Povprečna
vrednost
4,53
4,25

176

4,25

179

2,56

Sodelujoči v raziskavi menijo, da je vpliv nebesedne komunikacije učitelja/vzgojitelja na otroke/mladostnike
močan. Strinjajo se, da vedenje učitelja/vzgojitelja vpliva na vedenje otrok/mladostnikov, ter da se bodo
otroci/mladostniki vedli bolj umirjeno, če se bo tako vedel tudi učitelj/vzgojitelj. Hkrati menijo, da se bodo
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otroci/mladostniki potrudili doseči več in bolje, če se vzgojitelj/učitelj trudi tudi z nebesedno komunikacijo
izražati podporo. Ne strinjajo pa se z izjavo, da so otroci/mladostniki pri učitelju/vzgojitelju bolj pozorni na
besede kot na to, kako se med govorom vede.
Tabela 3: Pomen nebesedne komunikacije za učence/dijake s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci/dijaki,
ki posebnih potreb nimajo.
Izjava

N

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so pri vzgojiteljih in
učiteljih bolj občutljivi na kontaktne znake nebesedne komunikacije (razdalja med sogovornikoma, uporaba dotika) kot njihovi
vrstniki, ki nimajo posebnih potreb.
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so pri vzgojiteljih in
učiteljih bolj občutljivi na znake gibanja (gestika, očesni stik, izrazi
na obrazu, drža telesa) kot njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih
potreb.
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so v vzgojno
izobraževalnem kontekstu bolj občutljivi na celotno nebesedno
komunikacijo učitelja ali vzgojitelja kot njihovi vrstniki, ki nimajo
posebnih potreb.
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so pri vzgojiteljih
in učiteljih bolj občutljivi na vokalizacijo (značilnosti glasu, način
govora, uporabo slenga ali narečja, tišino itd.) kot njihovi vrstniki, ki
nimajo posebnih potreb.
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so pri vzgojiteljih in
učiteljih bolj občutljivi na komunikacijski potencial časa (npr. zamujanje učitelja ali vzgojitelja) kot njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih
potreb.
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so pri vzgojiteljih
in učiteljih bolj občutljivi na znake zunanjega videza in okrasja
(dišave, nakit, oblačila, telesna konstitucija) kot njihovi vrstniki, ki
nimajo posebnih potreb.

181

Povprečna
vrednost
4,06

182

3,99

180

3,91

181

3,69

179

3,62

181

3,45

Sodelujoči menijo, da so otroci/mladostniki s posebnimi potrebami na nebesedno komunikacijo učitelja/
vzgojitelja občutljivejši kot njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih potreb. Navedeno velja za vse zajete sklope
nebesedne komunikacije. In sicer za kontaktne znake, znake gibanja (gestika, očesni stik, izrazi na obrazu,
drža telesa), za komunikacijski potencial časa (zamujanje/točnost) ter za znake zunanjega videza in okrasja.
Pri slednjem je povprečna vrednost najnižja, a je kljub temu blizu 3,5, kar na 5-stopenjski lestvici pomeni
izrecno strinjanje. Najvišja povprečna vrednost iz tega nabora izjav se je pokazala pri občutljivosti na razdaljo
med sogovornikoma, uporabo dotika (kontaktni znaki nebesedne komunikacije) ter znake gibanja vključno
z gestiko, očesnim stikom, izrazi na obrazu in držo telesa.

Pomen nebesedne komunikacije za kakovostno delo strokovnih delavcev,
zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja
Sodelujoči so odgovarjali na vprašanje o tem, kako pomembna ali nepomembna se jim zdi nebesedna komunikacija za kakovostno delo strokovnih delavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. Svoje mnenje
so izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je 1 pomenilo Popolnoma nepomembno, 5 pa Zelo pomembno. Izmed
182 sodelujočih jih je kar 172 oziroma 94,5 % izbralo vrednosti 4 ali 5, torej Pomembno ali Zelo pomembno.
Le eden izmed sodelujočih je označil možnost 1, ki je pomenila popolnoma nepomembno. Navedeno sovpada
z ugotovitvami drugih študij, katerih rezultati kažejo, da je nebesedna komunikacija, podobno kot na drugih
področjih posameznikovega poklicnega delovanja, pomembna tudi na področju vzgoje in izobraževanja.
Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne povezave med pričakovanji o nebesedni komunikaciji
dobrega učitelja/vzgojitelja in oceno pomena nebesedne komunikacije za kakovostno delo strokovnih de68

lavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, glede na starost, delovno dobo in spol sodelujočih.
V ta namen smo za starost in delovno dobo uporabili izračun Pearsonovega koeficienta korelacije, pri spolu
pa smo uporabili izračun t-testa.
Tabela 4 - Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije.

Starost (v
letih)

Delovna doba
na področju
vzgoje in
izobraževanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pears. k. k.

-,150*

,028

-,004

,210**

,160*

,035

,003

,091

,130

,114

,273**

,216**

Sig. (2-repi)

,044

,709

,962

,005

,032

,645

,973

,223

,082

,129

,000

,003

N

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

181

Pears. k. k.

-,098

,025

,035

,200**

,201**

,080

,050

,149*

,126

,071

,267**

,155*

Sig. (2-repi)

,194

,739

,645

,007

,007

,291

,510

,048

,095

,347

,000

,038

N

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

178

179

** - Povezanost statistično značilna na ravni 0.01.
* - Povezanost statistično značilna na ravni 0.05 level.

1. Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je samozavesten.
2. Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je strokovnjak na področju, o katerem govori.
3. Za dobrega učitelja/vzgojitelja ni pomembno le, kaj pove, temveč tudi, kako to pove in kako se pri tem
obnaša.
4. Menim, da je zunanji videz učitelja/vzgojitelja pomemben pri njegovem delu.
5. Dober učitelj/vzgojitelj mora imeti urejen zunanji videz.
6. Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je odgovoren.
7. Učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da je sproščen, ne pa napet in živčen.
8. Dober učitelj/vzgojitelj mora dajati vtis, da ga zanimajo stvari, o katerih poučuje.
9. Za dobrega učitelja/vzgojitelja je pomembno, da prepozna čustveno stanje otroka ali mladostnika in se
nanj tudi nebesedno (npr. z izrazom na obrazu) odzove.
10. Za dobrega učitelja/vzgojitelja je pomembno, da tudi nebesedno pokaže odobravanje (npr. s prikimavanjem med poslušanjem ali z izrazi podpore, kot sta ploskanje ali dvignjen palec ob dosežku otroka).
11. Dober učitelj/vzgojitelj tudi z nebesedno komunikacijo pri otroku ali mladostniku spodbudi in krepi
občutek pomembnosti (npr. aktivno poslušanje).
12. Kako pomembna ali nepomembna se vam zdi nebesedna (neverbalna) komunikacija za kakovostno delo
strokovnih delavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja?
Pri izračunu Pearsonovega koeficienta korelacije smo ugotovili, da obstaja več statistično značilnih povezav.
Višja kot je bila starost udeleženca, manj so se strinjali, da mora učitelj/vzgojitelj dajati vtis, da je samozavesten, in bolj so se strinjali, da mora imeti dober učitelj/vzgojitelj urejen zunanji videz, da mora dajati vtis,
da je odgovoren, ter da mora tudi z nebesedno komunikacijo pri otroku/mladostniku spodbuditi in krepiti
občutek pomembnosti. Hkrati je bila z višjo starostjo višja tudi ocena pomembnosti nebesedne komunikacije
za kakovostno delo strokovnih delavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.
Več kot so imeli sodelujoči delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja, bolj so se strinjali, da mora
imeti dober učitelj/vzgojitelj urejen zunanji videz, da mora dajati vtis, da je odgovoren, da mora dajati vtis,
da ga zanimajo stvari, o katerih poučuje, ter da mora tudi z nebesedno komunikacijo pri otroku/mladostniku spodbuditi in krepiti občutek pomembnosti. Hkrati je bila z daljšo delovno dobo na področju vzgoje in
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izobraževanja višja tudi ocena pomembnosti nebesedne komunikacije za kakovostno delo strokovnih delavcev,
zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.
Sklepamo lahko, da poudarjanje pomena nebesedne komunikacije izvira iz življenjskih izkušenj (višja starost)
ter delovnih izkušenj anketiranih.
Pri nekaterih spremenljivkah nismo ugotovili statistično značilne povezanosti. To so pričakovanje o vtisu
strokovnosti, odgovornosti, sproščenosti, pomembnosti načina podajanja vsebine povedanega in spremljajočega
obnašanja, sposobnosti prepoznavanja čustvenega stanja otroka/mladostnika in nudenja ustreznega nebesednega odziva ter nebesednega izražanja odobravanja in podpore. Glede na to, da so bile siceršnje povprečne
vrednosti tudi pri teh spremenljivkah visoke (3,5 ali več), lahko sklepamo, da sodelujoči ne glede na delovno
dobo ali starost menijo, da so ti dejavniki nebesedne komunikacije učitelja/vzgojitelja pomembni ali zelo
pomembni.

Izračun t-testa glede na spol
(zaradi prostorske omejitve tabela ni priložena)
Izračun t-testa je ravno tako pokazal več statistično značilnih razlik glede na spol sodelujočih.
Anketiranke se bolj kot anketiranci strinjajo, da je za dobrega učitelja/vzgojitelja pomembno ne le, kaj
pove, temveč tudi, kako to pove in kako se pri tem obnaša, da mora imeti urejen zunanji videz, da prepozna
čustveno stanje otroka/mladostnika in se nanj tudi nebesedno odzove, da tudi nebesedno pokaže odobravanje
ter spodbudi in krepi občutek pomembnosti. Hkrati je tudi ocena anketirank o pomenu nebesedne komunikacije za kakovostno delo strokovnih delavcev zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja višja kot pri
anketirancih. Po drugi strani anketiranci bolj kot anketiranke menijo, da mora učitelj/vzgojitelj dajati vtis,
da je sproščen, ne pa napet in živčen.

ZAKLJUČEK
Pričujoča raziskava obravnava tematiko, ki je na področju vzgoje in izobraževanja zelo pomembna, hkrati pa v
slovenskem okolju manj raziskana. Pomen nebesedne komunikacije pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi
potrebami se v praksi kaže kot eden ključnih dejavnikov uspešnega sodelovanja med otroki/mladostniki s
posebnimi potrebami ter zaposlenimi na področju vzgoje in izobraževanja.
Ker smo k sodelovanju v raziskavi povabili vse osnovne in srednje šole ter vzgojne zavode in ostale ustanove,
namenjene otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami, lahko rezultate raziskave z določenim zadržkom
posplošimo na zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami.
Zaradi zagotavljanja anonimnosti v anketni vprašalnik nismo vključili vprašanja o tem, v kateri ustanovi je
posameznik zaposlen, zato ne vemo, katere institucije so se odločile za sodelovanje in katere ne.
Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen nebesedni komunikaciji pripisujejo zaposleni v vzgojnih zavodih in šolah, namenjenih otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami. Glede na izsledke drugih
raziskav smo pričakovali, da bodo sodelujoči nebesedni komunikaciji pripisovali velik pomen. Analiza podatkov je to potrdila. Pri vseh 11 izjavah o pričakovanjih do dobrega učitelja/vzgojitelja na področju nebesedne
komunikacije (pričakovani vtis, nebesedna aktivnost in odzivnost, prepoznavanje čustvenega stanja otroka/
mladostnika, zunanji videz itd.) je povprečna vrednost nad 3,5, kar pomeni izrecno strinjanje. Navedeno velja
tako za vtis, ki ga mora dober učitelj/vzgojitelj narediti o sebi in svojem delu, kot za odziv učitelja/vzgojitelja
na vedenje in čustveno stanje otroka/mladostnika.
Pomembna ugotovitev raziskave je, da sodelujoči menijo, da so otroci/mladostniki s posebnimi potrebami
na nebesedno komunikacijo učitelja/vzgojitelja občutljivejši kot njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih potreb.
Rezultati ravno tako kažejo, da na pomen, ki ga sodelujoči, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja
otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami, pripisujejo nebesedni komunikaciji, vplivajo njihove življenjske
izkušnje (višja starost) ter dejanske izkušnje dela na področju vzgoje in izobraževanja.
Tovrstne raziskave, ki bi obravnavala pomen nebesedne komunikacije pri delu z otroki/ mladostniki s posebnimi
potrebami v Sloveniji, še nismo zasledili. Nebesedni komunikaciji bi morali učitelji/vzgojitelji in raziskovalci
posvetiti ustrezno pozornost.
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SOVE – TRENING SOCIALNIH VEŠČIN ZA OTROKE
SOVE – TRAINING OF SOCIAL SKILLS FOR CHILDREN
Katja Džindžinovič
Vzgoja socialnih veščin Katja Džindžinovič, s.p., Ljubljana, Slovenija
vzgoja.katja@gmail.com

POVZETEK
Socialne veščine so načini, kako vzpostavljamo stik z drugimi in se vključujemo v svoje okolje – družino,
razred, službo in širšo skupnost. Niso prirojene - moramo se jih naučiti. Čim prej, saj je to potrebno za uspeh
v šoli, pri delu in v vseh odnosih.
Delavnice socialnih veščin SOVE omogočajo otrokom, ki na tem področju izkazujejo primanjkljaje, da preko
skupinskih aktivnosti pridobivajo pozitivne izkušnje v odnosu s sovrstniki ter sistematično spoznavajo in
usvajajo socialne veščine.
Ključne besede: socialne veščine, skupinska dinamika, trening socialnih veščin
ABSTRACT
Social skills are ways of relating to and communicating with others, and being active in our environment –
family, school class, workplace and society. We are not born with social skills - we have to learn them. The
sooner, the better, as they are crucial to our success in school, at work, and in all our relationships.
The SOVE social skills workshops (acronym for »SOcialne Veščine«) enable children with deficits in this area
to participate in group activities, gain positive experiences in communication with their peers, and systematically improve their social skills.
Keywords: social skills, group dynamcis, social skills training

KAJ SO SOCIALNE VEŠČINE?
Oblikovanje posameznikove osebnosti poteka s sprejemanjem družbenih norm, pričakovanj in zahtev, kar
razumemo pod terminom socializacija. Prav tako pa se ljudje oblikujemo z razvijanjem in uveljavljanjem
lastnih značilnosti in zmožnosti, kar imenujemo individualizacija. Da bi se posameznik konstruktivno vključil
v socialno okolje, mora uspešno zadovoljevati svoje psihosocialne potrebe in obenem upoštevati potrebe
drugih (Ule, 2004).
Socialne veščine so specifična vedenja in kognicije, ki so potrebne za kvalitetne in uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi ter so predpogoj za primerno socialno kompetentnost. Vaughn in Hogan (1990,
po Schmidt, 2001) opredeljujeta štiri komponente socialnih veščin: pozitivni odnosi z drugimi; natančna
in starosti primerna socialna kognicija; odsotnost neprilagojenega vedenja ter učinkovito socialno vedenje.
Socialne spretnosti obsegajo posameznikove veščine vedenja, s katerimi se učinkovito vključuje v okolje razred, družino, širšo skupnost. Izhajajo iz realno izoblikovanega in dovolj ozaveščenega odnosa do sebe,
drugih ljudi in sveta, kar se izraža v otrokovih veščinah komunikacije in interakcije z drugimi. Gre torej za
bolj zavestno izbiro učinkovitejših ravnanj v socialnih položajih.
Čustva, samopodoba ter socialni status učenca so ključne komponente, ki vplivajo na posameznikovo zaznavanje socialnih informacij. Kadar se učenec v socialni situaciji vede neustrezno, je to lahko zaradi primanjkljajev, popačene zaznave ali interpretacije pomembnih informacij v okolju ter zaradi napačno izbranega in
uporabljenega vedenja (Božič, 2002).
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Kako vemo, ali ima otrok dovolj razvite socialne veščine? Če spretno navezuje nove stike, je med vrstniki
priljubljen, prepoznava stiske drugih, uspešno krmari med svojimi željami in željami drugih, prilagaja svoje
vedenje situaciji in dobro rešuje konflikte, ima dobro razvite socialne veščine. To pomeni, da zadovoljuje svoje
potrebe po varnosti, sprejetosti in uspešnosti, pri tem pa so zadovoljene tudi potrebe drugih. Tako razvija
zdravo samozavest in samopodobo.
Če pa ima v skupini vrstnikov pogosto konflikte in jih ne zna primerno rešiti, se nerodno ali vsiljivo vključuje
v igro, je agresiven, zadovoljuje svoje potrebe na račun drugih, frustracij ne izrazi na primeren način in se
pogosto počuti osamljenega, nima dovolj razvitih socialnih veščin. Pogosto doživlja zavračanje in razvija
nizko samozavest in samopodobo.

KAJ TO POMENI V ŠOLSKEM OKOLJU?
Slaba vključenost posameznih učencev v oddelek, pomanjkljive socialne veščine in vedno več konfliktov v
razredu so poznani vsem učiteljem in so velik problem tako za “neprilagojenega” otroka kot tudi za njegove
starše in celoten oddelek.
Ta problem najdemo zapisan tudi na vse več vlogah za usmeritev učencev v program dodatne strokovne
pomoči. Učitelji vse več časa in energije porabijo za učenje osnovnih pravil vedenja in komunikacije v skupini.
Pri tem posegajo v časovnico učne snovi in so tako še pod dodatnim pritiskom. Ko ponavljajoča se vedenja
posameznega učenca presegajo meje, sledijo ukrepi po šolskih pravilnikih, posledice kršitev, razgovori s starši
in vodstvom, vključevanje zunanjih institucij.
Tudi starši v stiski segajo po različnih vzgojnih ukrepih, s katerimi želijo svojega otroka pripraviti do primernega vedenja - poslužujejo se pogovora, groženj, nagrad, kazni,... Vse prepogosto so namreč prepričani, da
se otrok noče obnašati boljše - da torej nalašč dela težave drugim in predvsem sebi. Kazni pa otroku ponavadi
ne dajo orodij oziroma veščin, s katerimi bi se lahko začel z okolico povezovati na primernejši način, pač pa
ga še bolj potisnejo v notranjo osamo in dodatno nižajo samopodobo.
Resnica je, da socialno nespreten otrok še ni imel dovolj priložnosti za usvojitev primernih načinov komunikacije in se torej (še) ne more oziroma ne zna vesti bolje, kot se.
Socialnih veščin otrok torej ne more pridobiti z individualno obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je omogočena pozitivna izkušnja lastnih
spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani vodje in drugih udeležencev. Ko se bo otrok
počutil varnega in povezanega z drugimi, bo lažje prepoznaval svoje potrebe in želje, hitreje sledil pozitivnim
vzorom in uporabljal nova, ustreznejša vedenja.

KAJ JE PROGRAM SOVE?
Program SOVE je trening SOcialnih VEščin za otroke v obliki tedenskih popoldanskih delavnic, ki so se pričele
prvič izvajati v novembru 2017. Potekajo enkrat tedensko po 90 minut v prostorih gasilskega doma Vič v
Ljubljani.
Program nagovarja obsežno vedenjsko problematiko na osnovnih šolah, ki izvira iz otrokovega neprimernega
odnosa do drugih in nerazumevanja medsebojnih interakcij ter dela v skupini. Delavnice socialnih veščin SOVE
omogočajo otrokom, da skozi skupinske dejavnosti pridobivajo pozitivne izkušnje v odnosih s sovrstniki ter
sistematično spoznavajo in usvajajo veščine za boljše vstopanje v odnose.
Osrednja aktivnost delavnic je delo s tisoč stiropornimi opekami. Z njimi otroci kot skupina izpolnjujejo
različne naloge in tako preko vstopanja v skupinsko dinamiko urijo socialne veščine. Ključnega pomena pri
tem je sprotna evalvacija vedenj otrok in usmerjanje v konstruktivne načine povezovanja.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Delavnice so namenjene otrokom med 7. in 11. letom, ki izkazujejo težave na področju socialnega vključevanja,
niso opremljeni za razreševanje konfliktnih situacij, imajo pomanjkljivo oziroma popačeno zaznavanje sebe
in/ali drugih, pri skrbi zase ne upoštevajo potreb drugih, nimajo usvojenih veščin interakcije in komunikacije
z drugimi, imajo nizko samopodobo in pomanjkanje samozavesti. Pogosto imajo ti otroci tudi težave z zbranostjo in slabši učni uspeh.
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Program ni namenjen otrokom, ki begajo (zbežijo iz prostora, kadar so v stiski ali frustrirani), imajo zgodovino fizičnih napadov na druge in v afektu izkazujejo vedenje, kjer je potrebna vključitev več odraslih za
zagotovitev varnosti otroka in drugih v skupini.
Število otrok je zaradi poudarka na intenzivni skupinski dinamiki in ustvarjalnega dela omejeno na osem, pri
čemer posamezna skupina vključuje otroke med 7. in 8. oziroma med 9. in 11. letom.

KAJ PROGRAM SOVE OBSEGA IN KAKO POTEKA?
Ker se otrokova samopodoba oblikuje doma, v šoli in v širšem okolju, je za trajnejše spremembe potrebna
obravnava, ki posega na vsa omenjena področja.
Na delavnicah, ki jih vodi usposobljena strokovnjakinja, se otroke usmerja, da preko različnih aktivnosti
ozaveščajo in razumejo svoje temeljne potrebe, zavestno izbirajo primerne oblike vedenja, sprejemajo in
upoštevajo pobude in mnenja drugih. Poleg tega opazujejo in izražajo lastna čustva in spremljajo lastno počutje
med dejavnostmi, pripovedujejo in analizirajo svoje osebne izkušnje pozitivnega in negativnega socialnega
vedenja, ustrezno odreagirajo v različnih čustvenih situacijah, se vživljajo v občutke drugih v medsebojnih
interakcijah in spoznajo, da so vsa čustva dovoljena, vsa vedenja pa ne.
Na razširjenem nivoju vključujemo delo z družino. Starši po najboljših močeh vzgajajo otroka, ob tem pa
mnogokrat izhajajo iz svojih strahov ali nepravilnih razumevanj otrokovega vedenja. Zakaj se tako obnaša? Mi
to dela zanalašč? Noče ali ne zmore? Kaj lahko še naredim? To so samo nekatera vprašanja, na katera odgovarjamo ob srečanju s starši. Sodelovanje z družino zajema pogovor pred vključitvijo v delavnice in mesečno
konzultacijo v obsegu ene ure. Tako otrok kot starši dobijo povratne informacije in strokovne usmeritve za
boljše počutje in delovanje vseh družinskih članov. Starši dobijo tudi točne informacije o vsebini in poteku
delavnic, o pričakovanih spremembah ter možnem nadaljevanju sodelovanja.
Z dovoljenjem staršev se povežemo s šolo in pridobimo poročilo o otrokovem funkcioniranju s strani razredne
učiteljice. Razredničarka je tudi povabljena, da pride in vidi otroka v novem okolju, v akciji. Po končanih
delavnicah dobi poročilo o otrokovem funkcioniranju ter smernice za nadaljnjo krepitev primernega vedenja.

CILJI
Otroku skozi delavnice želimo ponuditi paleto socialnih veščin in primernih načinov interakcije, boljše poznavanje svojih potreb, večji občutek za potrebe in želje drugih, močno pozitivno izkušnjo sebe kot posameznika
in člana skupine kot tudi možnost uspeha in sprejetosti v skupino sovrstnikov.
Ker so starši pomemben del procesa sprememb, želimo tudi njim dati priznanje in spodbudo za funkcionalna
vedenja v družini, vzgojne pristope, ki trajno krepijo otrokovo samopodobo ter večje razumevanje otrokovega
doživljanja sebe in okolice.

METODE DELA
Metode dela na delavnicah zajemajo socialne aktivnosti, igre vlog, sodelovalno učenje, interaktivne naloge,
individualne in skupinske razgovore ter aktivnosti, kjer otroci uporabljajo in vadijo novo spoznane veščine.

EVALVACIJA
Evalvacija programa poteka na treh nivojih: samoevalvacija otrok na delavnicah, opažanja staršev in opažanja
otrokovih učiteljev. Na vseh nivojih nas zanimajo spremembe na področju sledečih vedenj: razumevanje lastnih potreb, zavestna izbira vedenja, vpliv na skupino, sprejemanje in upoštevanje drugih, izražanje čustev in
počutja, prepoznavanje primernega vedenja in sposobnost empatije.
Z otrokom evalviramo osebni napredek na področju socialnih veščin na samih delavnicah. Spodbujamo jih,
da pri aktivnostih primerjajo svoje odzive iz začetnih srečanj z vedenji oz. odzivi, ki jih izkažejo na trenutnem
srečanju. Tako otrok sam skuša oceniti, ali se v primerjavi s prvimi delavnicami zdaj vede drugače na področju
razumevanja svojih potreb, ali že bolj zavestno izbira svoja vedenja in z njimi pozitivno vpliva na skupino, ali
sprejme in upošteva mnenja drugih. Poleg tega se otroke spodbuja, da primerjajo svoj napredek na področju
izražanja lastnih čustev in počutja, prepoznavanja primernega socialnega vedenja in vživljanja v občutke
sovrstnikov na delavnici.
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Poleg tega s starši na mesečnih konzultacijah pregledamo, kako zaznavajo proces tedenskih delavnic ter
kakšne spremembe opažajo pri vedenju in počutju otroka. Opažanja staršev se osredotočajo torej na njihovo
zaznavo otroka na področju otrokovega razumevanja svojih potreb, zavestni izbiri vedenja, sprejemanju in
upoštevanju mnenja drugih, izražanju lastnih čustev in počutja ter prepoznavanja primernega socialnega
vedenja in vživljanja v občutke drugih članov družine.
Zadnjo obliko evalvacije pa predstavlja povezovanje s šolo, kjer z dovoljenjem staršev pridobimo poročilo
razredničarke o vedenju otroka v šoli. Zanima nas torej otrokovo vedenje na vseh zgoraj opisanih področjih
v šolskem okolju, torej: v času pouka, med odmori, v času podaljšanega bivanja in na dnevih aktivnosti.

ZAKLJUČEK
Udeležba na delavnicah je v obdobju treh mesecev, odkar program poteka, bila 95 %. Skozi opisne evalvacije
in opazovanja (statistične metode niso bile uporabljene) smo prišli do naslednjih ugotovitev.
Vsi otroci povedo, da na delavnice hodijo radi, ker se počutijo sprejete ter niso deležni kritik in kazni. Radi
dobivajo pohvale vodje in sovrstnikov. Všeč jim je tudi možnosti, da »popravijo« svoja neprimerna vedenja,
da lahko skupaj izvajajo aktivnosti z opekami ter svoja močna področja, se sprostijo od šolskih obveznosti in
sklepajo nova prijateljstva. Nekateri otroci poročajo tudi o boljšem počutju v razredu. Na vprašanje, kaj bi si
želeli na srečanjih spremeniti, odgovarjajo različno: daljše trajanje, še več aktivnosti in manj pogovorov, še
večje število stiropornih kock.
Nekateri starši zaznavajo vidne pozitivne spremembe v vedenju otrok v družinskem okolju in jih povezujejo
z obiskovanjem delavnic. Poročajo, da so otroci manj raztreseni, se lažje obvladajo ob stresnih situacijah, se
bolj primerno odzivajo v interakcijah s sorojenci in drugimi sovrstniki in izražajo pozitivno počutje. S strani
šol smo do sedaj prejeli eno povratno informacijo o občutnem izboljšanju otrokovega vedenja.
Vodja delavnic skozi srečanja zaznava, da otroci kažejo napredek na področju zaznavanja potreb drugih in
potrpežljivosti ob nezadovoljenih potrebah. Prav tako vedno bolj upoštevajo pravila, prepoznavajo lastna
čustva in občutke ter večajo empatijo. Otroci izkazujejo pozitivno povezan odnos z vodjo.
V prihodnje vidimo možnosti za še večje doseganje zastavljenih ciljev, skupaj z dobrim počutjem udeležencev
vred, na časovnem področju – dobrodošla bi bila 120 minutna namesto 90 minutna delavnica, kjer bi se otroci
lahko še bolj posvetili sodelovanju in bi procesi skupinske dinamike lahko trajali dlje časa. Drugo področje,
ki bi v prihodnje bilo primerno za izboljšavo, je starostno še bolj ozko usmerjena ciljna skupina, kjer otroci
ne bi presegali razlike v letih več kot za dve leti – trenutna zasedba je sestavljena tako iz prvošolcev kot tudi
četrtošolcev, taka starostna razlika pa je za procese skupinske dinamike lahko že moteča.
Otrok na tedenskih srečanjih pridobi bogate pozitivne izkušnje in orodja za boljše vključevaje v skupino in
primernejšo skrb za svoje potrebe in želje. To pa ne pomeni, da smo ga »poservisirali« in je to drug, »boljši«
otrok - še vedno se bo soočal z izzivi in težavami. Tu so ključni starši ter učitelji, ki lahko otroku pomagajo
naprej, v pozitivno smer, ali pa na stare tirnice. Sodelovanje s starši in šolo ter odprtost obojih sta bistvena
za trajne spremembe.
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IZZIVI IN KOMPETENCE ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV
CHALLENGES AND COMPETENCES
OF SCHOOL LIBRARYANS
Katarina Jesih Šterbenc
Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane, Ljubljana, Slovenija
katarina.jesih.sterbenc@gmail.com

POVZETEK
V današnji družbi je delo šolski knjižničarjev velik izziv in spretnosti oz. kompetenc, ki jih mora razviti za
uspešno opravljanje svojega dela, ni malo. Marsikdo si še vedno stereotipno predstavlja delo knjižničarja kot
umirjeno izposojanje knjig. Pa že dolgo temu ni več tako. Poleg tega, da mora šolski knjižničar dobro poznati
šolski kurikulum in področje svojega dela, mora biti dober načrtovalec in organizator časa ter knjižnične
zbirke. Pri svojem delu mora biti fleksibilen, prilagajati se mora namreč tako dijakom kot tudi kolegom.
Velikokrat je šolski knjižničar tisti, ki predlaga in koordinira medpredmetna povezovanja, koordinira krožke
in obvezne izbirne vsebine, organizira razstave in prireditve, je promotor šole, mediator. Pri tem delu mu je
v veliko pomoč usklajevanje profesionalnega znanja, sprotnosti, spodobnosti, zmožnosti in osebne lastnosti,
stališča, odnosi, ravnanja. Knjižnica je prostor druženja, združevanja in povezovanja.
Ključne besede: kompetence, šolske knjižnice, srednje šole
ABSTRACT
Working in a school library means a great challenge and numerous are the skills required for a good librarian
in the modern society. Many still believe that the work of a librarian consists of routinely borrowing books.
Yet this has not been the case already for a long time. A good librarian knows well not only the school curriculum, but also his own filed of work, he needs to plan and organise time and library collection. He must
be flexible at his work since he collaborates with students and teachers. Very often it is the librarian who suggests cross-curriculum activities, who coordinates extracurricular activities and compulsory optional subjects.
He organises exhibitions and events, he promotes school, his is also the function of a mediator. What makes
my work easier is my professional knowledge, my skills, abilities, capabilities and personal characteristics,
viewpoints, relations, the way I act. Our library is thus a place where people meet, gather and connect.
Keywords: competences, school libraries, high schools

UVOD
V zadnjem času se je tako v splošni rabi kot tudi v strokovni in znanstveni literaturi na različnih področjih, tudi
v vzgoji in izobraževanju, razširil pojem kompetentnosti, ki postaja vedno pomembnejši element kakovostne
predstavitve posameznika in njegovega delovanja. Že v življenjepisu posameznika je priporočljivo navesti čim
več kompetenc (znanje jezikov, organizacijske in vodstvene kompetence, računalniške in druge kompetence
itd.), s katerimi izkažemo svojo primernost, bodisi kot iskalec zaposlitve bodisi pri dokazovanju odličnosti
za druge namene. Pomembnost številnih kompetenc v izobraževalnem procesu tako za učitelja kot tudi za
šolskega knjižničarja so pojasnili in strokovno podprli avtorji različnih prispevkov. Iz naslovov posameznih
prispevkov lahko poleg pomembnosti kompetenc razberemo tudi široko vsenavzočnost kompetenc v celotnem
vzgojno-izobraževalnem okolju (vzgojiteljeva kompetentnost za razvijanje zgodnje pismenosti v predšolskem
obdobju, didaktične kompetence učitelja začetnika, kompetence šolskega knjižničarja za izvajanje KIZ, kompetence šolskega knjižničarja pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami, itd.).
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KOMPETENCE V BIBLIOTEKARSTVU
Za opredelitev predmetno specifičnih kompetenc za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti pa
lahko stroka izhaja iz dokumenta ALA (American Library Association): Core Competencies for All Librarians
(2009). Ta razvršča kompetence v osem skupin: temelji stroke, informacijski viri (gradivo), organizacija znanja
in informacij, tehnološka znanja in spretnosti, referenčna (informacijska) storitev, raziskovanje, vseživljenjsko
učenje ter administracija in upravljanje. Temu so sledili tudi na Hrvaškem in v okviru projekta »Cjeloživotno
učenje knjižničara – ishodi učenja i fleksibilnost« postavili ključni nabor predmetno specifičnih kompetenc.
Vzpostavitev takega kompetenčnega profila na področju knjižničarstva omogoča transparentnost in primerljivost programov ter kompetenc ter hkrati spodbuja vpeljevanje fleksibilnega izobraževanja in načrtovanja
profesionalne kariere (Horvat in Machala, 2009). Podobno opredeljene kompetence najdemo tudi v študijskem
programu Bibliotekarstvo in informatika na Univerzi v Ljubljani (Univerzitetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika).
O kompetencah šolskih knjižničarjev sta Zabukovec in Steinbuch (2010) razvili model potrebnih kompetenc, pri
čemer sta se zgledovali po kompetencah za učitelje, saj je šolski knjižničar zaposlen v vzgoji in izobraževanju.
Izraz kompetenca se v slovenskem šolskem prostoru uveljavlja v zadnjem času; najprej so ga začeli vpeljevati
v poklicno in strokovno izobraževanje, kjer se uporablja pojem ključne kvalifikacije, vendar še ni univerzalne
definicije. Po Ivškovi (2005) kompetenca vsebuje znanje, spretnosti in stališča/odnos/ravnanje. Pušnikova
(2005) pa meni, da so ključne kompetence zelo kompleksen sistem znanja, prepričanj, usmerjene aktivnosti,
ki nastanejo na temelju dobro organiziranih specifičnih izkušenj, spretnosti, posplošitev in prilagajajočega
stila učenja. Veliko avtorjev se ukvarja tudi s kompetencami učiteljev, pri katerih je izpostavljeno npr. znanje
predmeta, obvladovanje načinov poučevanja, ocenjevanje in spremljanje učenčevega napredka, vodenje razreda, kritična refleksija lastne prakse in nadaljnji profesionalni razvoj (Pušnik, 2005). Pristopi, ki se lotevajo
učiteljevih kompetenc, so različni, iz njih pa je mogoče potegniti skupne točke.
Povsod zasledimo kompetence, ki se nanašajo na: poznavanje kurikuluma, obvladovanje predmetnega
področja/stroke, načrtovanje, načine izvedbe pouka, spremljanje napredka učečega ali ocenjevanje, sodelovanje (znotraj ali navzven), lastni profesionalni razvoj in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije
(Pušnik, 2005).
Tudi šolski knjižničar mora imeti za opravljanje svojega dela ustrezne kompetence. Knjižničar sodeluje v
procesu učenja in poučevanja, zato mora imeti celo vrsto kompetenc (podobno kot učitelj) z dodatnim bibliotekarskim znanjem za organizacijo knjižnice. Knjižničarjev izvirni prispevek pri informacijskem opismenjevanju je knjižničarsko znanje, zato potrebuje bibliotekarsko znanje za organizacijo in upravljanje knjižnice,
ki ga v okviru svojih nalog prenaša na učence oz. dijake. Informacijsko pismeni šolski knjižničar uporablja
informacijski proces za samostojno učenje in reševanje problemov, ima bibliotekarsko znanje o organizaciji
in delovanju knjižnice ter znanje pedagogike in njenih poddisciplin didaktike, metodike in psihologije, ki mu
pomagajo pri prenosu znanja informacijske pismenosti na učence (Steinbuch, 2009).
Po vzoru kompetenc (ključnih, učiteljevih) lahko opredelimo kompetence šolskega knjižničarja kot skupek
(Zabukovec in Steinbuch, 2010):
1. profesionalnega znanja,
2. spretnosti, sposobnosti in zmožnosti ter
3. osebnih lastnosti (stališča, odnosi, ravnanja).

Profesionalno znanje
Profesionalno znanje (ekspertno in tehnično znanje) vključuje splošno razgledanost, bibliotekarsko znanje,
vzgojno-izobraževalno znanje in informacijsko znanje.
Pod bibliotekarsko znanje uvrščamo poznavanje in razumevanje organizacije knjižnice, organizacijo informacij
(poznavanje virov informacij, razumevanje informacijskih virov in njihove rabe) ter pridobivanje in strokovno
obdelavo knjižničnega gradiva (za pregledno uporabo in dostopnost).
Ker je šolski knjižničar tudi partner pri poučevanju in učenju, je za pomen šolske knjižnice v šolskem okolju
in za integracijo knjižničnega programa v vzgojno-izobraževalni program izjemno pomembno tudi vzgojnoizobraževalno znanje, ki vsebuje:
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•

poznavanje kurikuluma,

•

pedagoško-psihološka znanja (znanje didaktike in metodike),

•

bibliopedagoško znanje.

Knjižničar je tudi informacijski strokovnjak, zato potrebuje informacijsko znanje, ki vključuje uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), iskanje in poizvedovanje informacij.

Spretnosti, sposobnosti, zmožnosti
Za uspešno delovanje knjižnice v šoli šolski knjižničar potrebuje:
•

analitične spretnosti za reševanje problemov in sprejemanje odločitev,

•

sposobnost hitrega miselnega preskakovanja,

•

komunikacijske spretnosti,

•

kreativne spretnosti,

•

fleksibilnost in prilagodljivost,

•

medosebne in skupinske spretnosti,

•

načrtovanje in organizacijske spretnosti.

Osebne lastnosti, stališča, odnosi, ravnanja
Tretja skupina kompetenc je za delo šolskega knjižničarja prav tako pomembna in vključuje:
•

smisel za delo z ljudmi,

•

ustrezno in odgovorno ravnanje,

•

odnos do storitev in zadovoljstvo uporabnikov,

•

predanost poklicu.

Raziskave v svetu (Merchant in Hepworth, 2002) in pri nas (Podgoršek, 2008; Steinbuch, 2009) so pokazale, da
se šolska knjižnica lahko integrira v šolski kurikulum in knjižničarji uspešno izvajajo programe informacijskega
opismenjevanja, če knjižničarji sodelujejo z učitelji in se medpredmetno povezujejo. Tako je za vključevanje
šolske knjižnice v kurikulum pomembno tudi t. i. vzgojno-izobraževalno znanje knjižničarjev, ki vključuje
poznavanje kurikuluma, pedagoško-psihološka znanja (znanje didaktike in metodike) in bibliopedagoško
znanje. Tudi to znanje je za šolskega knjižničarja obvezno, saj zakon (Zakon, 1996) določa, da mora imeti
tudi knjižničar pedagoško izobrazbo. Pridobi si jo lahko v okviru rednega formalnega študija (če smer študija
velja za pedagoško smer) ali s programom dopolnilnega izobraževanja.
Kot je bilo že omenjeno, naj bi se šolska knjižnica integrirala v šolski kurikulum in bi tako knjižničarji uspešno
izvajali programe informacijskega opismenjevanja. Knjižničar naj bi sodeloval z učitelji in se medpredmetno
povezoval. Za takšno izvajanje pouka je potrebno timsko poučevanje.
Kompetenca timskega poučevanja je torej ena izmed ključnih kompetenc v sodobni šoli, vendar pa je za
uspešno izvedeno timsko delo potrebna motivacija vseh deležnikov t.j. knjižničarja in učitelja. Velikokrat
učitelji niso motivirani za takšen način poučevanje, če pa že, se velikokrat zatakne pri časovni organizaciji.
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RAZVIJANJE KOMPETENC PRI ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJIH
Chan in Auster (2003) pravita, da je vzdrževanje nivoja razvitosti kompetenc proces, ki vključuje posodabljanje znanja, spretnosti in zmožnosti. Za vzdrževanje nivoja kompetenc je potrebno aktivno sodelovanje
v aktivnostih knjižnice, kot je izobraževanje, bodisi v formalni ali neformalni obliki (Willis, Dubin, 1990, po
Chan in Auster, 2003). Pri odločitvi za vključevanje v različne izobraževalne aktivnosti imajo pomembno vlogo
značilnosti posameznika, kot so profesionalna pripadnost, starost pa tudi sistemske značilnosti.
Izobraževalne aktivnosti so lahko formalne ali neformalne. Med formalne aktivnosti uvrščamo strukturirane
programe v obliki predavanj ali delavnic, ki jih izvajajo zaposleni v kolektivu, usposobljene izobraževalne
institucije ali strokovna združenja.
V procesu usposabljanja se pojavljajo tudi ovire, ki bi jih lahko razvrstili štiri skupine (Chan in Auster, 2003):
1. situacijske, ki so povezane s trenutnim življenjskim položajem zaposlenih (družina, majhni otroci, bolezen
v družini ipd.),
2. institucionalne, ki so povezane z izobraževalno institucijo, kot so visoki stroški ali neustrezen urnik,
3. osebni, kot so pomanjkanje interesa ali zdravstvene ovire in
4. informacijske, kot je pomanjkanje informacij o usposabljanjih.
Susman (2002) je zaznal naslednje razloge za neudeležbo na usposabljanjih: pomanjkanje časa, stroški,
neustrezen čas oziroma lokacija in pomanjkanje podpore vodstva.

Osebna izkušnja pridobivanja kompetenc
Pri opravljanju vsakodnevnega dela na razmišljamo, katere kompetence smo uporabili za izvajanje posameznih nalog. Na poti do učinkovitega opravljanja poklica šolskega knjižničarja si pridobivamo številne
različne kompetence.
Knjižničarji zaradi vsakodnevne uporabe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije pri svojem delu
občutimo veliko potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju. Za kompetentno opravljanje svojega dela v
šolski knjižnici se vseskozi izobražujem prek izobraževanj, tečajev, delavnic, seminarjev, kongresov, strokovnih
posvetovanj, okroglih miz, ipd. Za določeno izobraževanje so odločim v skladu z izobraževalnimi cilji šole in
razvojem informacijske družbe. Na prvo mesto postavljam kompetence, ki so uvrščene v profesionalno znanje.
Čeprav se dandanes od zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pričakuje, da razumejo potrebo informacijske
družbe po permanentnem izobraževanju, smo knjižničarji poleg tega zavezani k spoštovanju in upoštevanju
Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev, kjer je v 2. členu zapisano, da naj knjižničar nenehno izpopolnjuje
svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispeva k razvoju knjižničarske stroke in njene dejavnosti. Nikakor pa ne
smemo zanemariti tudi spretnosti, sposobnosti in zmožnosti ter osebnih lastnosti, stališč, odnosov in ravnanj.
Kljub naštetemu moram izpostaviti še vzpodbudno delovno klimo v organizaciji, v kateri sem zaposlena, in
naklonjenost nadrejenih k novostim ter odprtost za vedno nove ideje in aktivnosti. Velik izziv je vzpodbujanje
delodajalcev k izobraževanjem, ki izpopolnjujejo šibka področja in omogočajo nadgradnjo močnih.

ZAKLJUČEK
Z gotovostjo lahko trdim, da so za kompetentnega šolskega knjižničarja potrebne kombinacije profesionalnega
znanja, sprotnosti, sposobnosti, zmožnosti in dobrih osebnih lastnosti.
Tako za napredek in razvoj šolskega procesa v sodobni šoli kot tudi za napredek in razvoj knjižničarske
stroke je bistveno, da se šolski knjižničarji zavedamo pomena kompetenc na svojem delovnem področju in
zato pridobivamo, razvijamo in krepimo tiste kompetence, ki bodo kakovostno prispevale ter obogatile naše
delovne rezultate in pozitivno vplivale na uporabnike.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VZGOJA ZA PRIHODNOST
EDUCATION FOR THE EDUCATION
FOR THE 21ST CENTURY
Ajda Orlov
Dijaški dom Poljane, Ljubljana, Slovenija
ajda.orlov@guest.arnes.si

POVZETEK
Življenje v 21. stoletju je vse prej kot preprosto. Tekmovanje, borba s časom in tek za materialnimi dobrinami
so postali del našega vsakdana. Starši, vzgojitelji in učitelji smo priča temu, da se stres in duševne težave
vse pogosteje pojavljajo že pri mladih ljudeh. Kot vzgojiteljica v dijaškem domu opažam, da se vse več mladostnikov uči preveč in da si ne vzamejo časa za sprostitev, za dejavnosti, ki bi jih razvedrile in za druženje
z vrstniki. Uspeh v šoli navadno ne izostane, vendar je vprašanje, če ti dijaki resnično pridobivajo znanje ter
razvijajo spretnosti in veščine, ki jih bodo potrebovali za preživetje v prihodnosti. Članek se dotika večno
aktualne tematike, kako lahko kot vzgojitelji prispevamo k vzgoji srečnih, zdravih in motiviranih dijakov, ki
bodo kasneje v življenju in skupnosti dobro funkcionirali in kot uravnovešene odgovorne osebnosti prispevali
k dobrobiti celotnega človeštva.
Ključne besede: vzgoja, 21. stoletje, spretnosti in veščine, preživetje
ABSTRACT
Life in the 21st century is anything but simple. Competititon, fighting against time and running after material
goods are parts of everyday life. Parents, educators and teachers witness student stress and traumas more
often than before. As a dormitory school teacher I notice that the number of students who study too much or
do not take time to relax, to do stress relief activities or to socialize with peers and friends increases. Those
students are successful at school but the question is if they really gain knowledge and develop skills they will
need to survive in the future. The article deals with the methods educators can use to help children grow into
happy, healthy and motivated adults who will function well in society and as balanced responsible individuals
contribute to social welfare.
Keywords: education, 21st century, skills, survival

UVOD
»Vem, da to ni prav, ampak vsi to počnejo.« (Kang, 2016, str. 31).
Svet, v katerem živimo je neuravnotežen, poln stresa in precej tekmovalen. Zaradi številnih obveznosti dnevno
bijemo bitko s časom. Komajda še najdemo čas za zadovoljitev svojih osnovnih potreb. Danes se zaradi
neravnovesja med delom in življenjem vse več ne le odraslih, ampak tudi otrok in mladostnikov spopada s
težavami, kot so stres, družinski konflikti, depresija, anksioznost, različne vrste odvisnosti ali celo težje oblike
duševnih težav (Hozjan, 2014). Po vsem svetu je vse več odraslih in (že tudi!) otrok, ki trpijo zaradi pomanjkanja spanja. Veliko mladostnikov pretirano učenje vodi tudi v kratkovidnost, nekatere v debelost. Nekateri
si želijo uspeti v športu in jih pretirani treningi vodijo v telesne poškodbe.
Vse se začne v družini; starši otrokom že od malih nog prenatrpamo urnike, dajemo preveč navodil, jih pretirano
vodimo, preveč priganjamo in pretirano utiramo pot. Z eno besedo: iz strahu, da naši otroci v življenju ne bodo
uspeli, v svoji vlogi staršev pretiravamo. Namesto da bi otroke pripravljali na bogato, izpolnjeno življenje, jih
oropamo za otroštvo. Za ceno zunanjega uspeha trpi njihovo zdravje, tako telesno kot tudi umsko in duševno.
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Kot vzgojiteljica v dijaškem domu opažam, da se vse več dijakov (*predvsem dijakinj) v želji po najboljšem
uspehu v šoli uči preveč, vse popoldne in pred ocenjevanjem znanja v šoli pogosto tudi pozno v noč. Vedo,
da brez najboljših ocen ne bodo sprejeti na fakulteto, kamor si želijo. Še zlasti v zadnjem letniku šolanja tako
garajo, da zaradi pomanjkanja spanja pogosto zbolevajo. In bolni hodijo v šolo. Ker – če drugega ne – ne
smejo zamuditi praktičnega pouka. Nekateri gredo celo tako daleč, da se jim zdi škoda časa za pogovor z
vzgojiteljem, »ker vsaka minuta šteje«. Dneve in dneve trpajo v glavo snov za naslednje ocenjevanje.
Vse manj dijakov je pripravljenih sodelovati pri domskih dejavnostih, celo za ogled prireditve si ne vzamejo
časa. Posledično razen svojih sostanovalcev in dijakov iz iste enote ne poznajo nikogar. Za mnoge od njih
imam občutek, kot da niso zares živi, pri njih pogrešam mladostnost, veselje do življenja, radovednost in
ustvarjalnost. Sprašujem se, kako bodo ti dijaki kot zaposleni odrasli funkcionirali na delovnem mestu. Ali
bo znanje, ki so ga pridobili v šoli zadostovalo? Kje so nujno potrebne socialne veščine in spretnosti, kritično
mišljenje, ustvarjalnost in inovativnost, sposobnosti za timsko delo? Vse to – in še marsikaj – kar od nas
pričakujejo delodajalci in kar potrebujemo za uspeh. Ali bo takrat še priložnost nadoknaditi zamujeno? Da
se razumemo – niso krivi sami. Naš šolski sistem je storilnostno naravnan, zastarel, za mnoge prezahteven,
usmerjen k učenju na pamet zgolj za ocene in ne za znanje, k vsrkavanju neverjetnih količin informacij, k
zatiranju ustvarjalnosti in samostojnega razmišljanja (Kreč, 2016). Za vzgojo in razvijanje socialnih veščin
v šoli ni več prostora.
Na drugi strani pa so svetli posamezniki, ki znajo plavati tudi v tem sistemu in uspejo najti ravnovesje med
življenjem in delom. Z dobro voljo in najvišjo motivacijo opravljajo šolske obveznosti, zraven pa obiskujejo vsaj
eno prostočasno (običajno športno) dejavnost, ki jim je v veselje. Poleg tega si vzamejo tudi čas za druženje
s sovrstniki ter za sodelovanje pri domskih dejavnostih, bodisi interesnih dejavnostih, dejavnostih v domski
skupnosti ali nastopanje na prireditvah. Ti dijaki so v šoli ravno tako uspešni, s tem da navadno nimajo samih
odličnih ocen, vendar ne nujno nižjih ciljev kot njihovi »izgoreli« sovrstniki.
V čem je skrivnost? Motivacija mora priti od znotraj. Pomembno je, da otrokom kot starši in vzgojitelji ne le
omogočimo, ampak jih spodbujamo k razvijanju njihove lastne, močne in zdrave notranje motivacije. Tega
pa zagotovo ne dosežemo z avtoritarno vzgojo ampak na povsem drugačne načine, ki jih sicer kot vzgojitelji
in starši mnogi že poznamo ali smo jih celo imeli priložnost doživeti v svoji družini, pa nas je strah, da za ta
svet niso več primerni ali da bomo že v rani mladosti »zavozili« življenje naših otrok, če jih ne bomo dovolj
pritiskali.

AVTORITARNA VZGOJA
Avtoritarna vzgoja je (še) danes zelo aktualna, saj živimo v zelo tekmovalnem svetu. Gre za pretirano
zaščitništvo in nadzor nad otroki že v rani mladosti in usmerjanje njihovega življenja, tako da sami nimajo
priložnosti razviti notranje intuicije, kaj jih resnično veseli in posledično nimajo svojih ciljev. Avtoritarni starši
so prepričani, da vedo, kaj je za otroke najbolje, zato jih pretirano nadzorujejo, priganjajo, jim ukazujejo, dajejo
navodila, jim utirajo pot (rešujejo njihove težave, delajo stvari, ki jih lahko opravijo otroci sami), določajo
njihove cilje in trpajo njihove urnike z različnimi dejavnostmi. Otroci odraščajo v prepričanju, da je mesto
nadzora zunaj njih, zato postanejo preveč odvisni od zunanjih okoliščin in zunanjih nagrad. Nimajo možnosti
izbire in tudi ne priložnosti, da bi razvili notranjo motivacijo, ki je zelo pomembna za razvoj samostojnosti
(neodvisnosti) ter s tem povezanega občutka sreče in uspeha (Kang, 2016).
Včasih so besede staršev celo neizrečene, vendar otrok točno ve, kaj od njega pričakujejo, koliko denarja in
truda vlagajo v vse njegove dejavnosti in šolanje in kaj jih najbolj osrečuje. Posledično se začnejo sami gnati
do skrajnjih mej svojih zmogljivosti, da zadovoljijo pričakovanja staršev. Ne razumejo, da imajo sami nadzor
nad svojim življenjem, saj so trdno prepričani, da bodo v nasprotnem primeru (npr. da ne pridejo na pravo
šolo oz. fakulteto) zavozili svoje življenje. Prava služba, bleščeča kariera, dobra plača in uspeh v družbi – vse
to, kar je po mnenju njihovih staršev edino vredno bo šlo po zlu. Sčasoma taki otroci/mladostniki postanejo
izčrpani in krhki; težko prenašajo tveganja in ko je potrebno rešiti problem, jim primanjkuje ustvarjalnosti,
saj njihovo mišljenje počasi postaja vse bolj togo. Mnogim primanjkuje tudi socialnih spretnosti, sposobnosti
za navezovanje stikov z vrstniki in sočutja. Na nek način so pretrgali stik s svojo bitjo in s svetom, saj so
predolgo ignorirali sporočila svojega telesa. Mladostniki, ki se preveč ženejo v športno vadbo so v nevarnosti
za poškodbe; pri pretirano tekmovalnih lahko opazimo tudi oblike neetičnega in sebičnega vedenja, saj naredijo vse, da bi bili najboljši. Včasih začnejo uporabljati stimulanse, kot so kava, energijske pijače ali še kaj
bolj nevarnega, da bi zdržali pretiran psihični in/ali fizični napor. Na koncu ni treba poudariti, da je na ta
način v veliki nevarnosti ne le telesno, ampak tudi njihovo duševno zdravje. Pred časom sem bila vzgojiteljica
dijakinji, ki je vsak dan obiskovala trening atletike in vztrajala kljub številnim poškodbam, ker si je tako
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zelo želela uspeti (to je bila tudi želja njenega očeta). Učila se je pretežno v večernem in nočnem času ter v
šoli dosegala najvišje ocene. Bila je kronično neprespana in v zadnjem letniku šolanja je večkrat prebolela
angino. V številnih pogovorih sem ji svetovala, naj se vsaj v času bolezni spočije in poskrbi za svoje zdravje,
vendar ni pomagalo – mlado dekle se je še naprej gnalo čez vse svoje meje ne ozirajoč se na posledice svojega
ravnanja.

PERMISIVNA VZGOJA
Druga skrajnost je permisivna vzgoja, ki je ravno tako neuravnovešena. Starši so nekako »brez hrbtenice«,
ne dajejo jasnih navodil in se izogibajo konfliktom. Gre za odsotnost vzgoje, saj starši dopuščajo, da otrok
dela kar hoče, tudi če je vedenje zanj in za druge škodljivo. Vedejo se, kot da bi želeli biti otrokovi prijatelji.
Pomanjkanje jasnih navodil vodi otroke do tega, da ne spoštujejo avtoritete, manjka jim bontona in osebnih
vrednot. Takšni otroci so neodgovorni, impulzivni (se slabo obvladujejo), nimajo najboljših odnosov z drugimi
in ne spoštujejo avtoritete. Lahko zaidejo v tvegana vedenja, kot so uživanje alkohola in mamil. Ker nimajo
usmeritev, jim primanjkuje kompetenc in posledično tudi samozavesti. Tipičen primer permisivne vzgoje so
razvajeni otroci, ki dobijo vse, kar si želijo in imajo občutek, da so drugi na svetu zato, da jim služijo oz.
zadovoljujejo njihove potrebe in želje.

OZAVEŠČANJE TEŽAV
Telesno in umsko ravnovesje je ključnega pomena za ohranjanje notranje motivacije, da se lahko spopadamo
z novimi in novimi izzivi. Le tako lahko dosežemo trajni uspeh. Če v življenju ni osnovnega ravnovesja (npr.
dovolj spanja, gibanja, prostega časa), je vsa notranja motivacija najprej usmerjena v to, da vzpostavimo
ponovno ravnovesje. Če starši na otroka že zgodaj preveč pritiskajo glede uspeha v šoli ali v športu, kasneje
to ponotranji in sam sebe pretirano žene. Tako v družini doživlja stres in je v večji nevarnosti, da zaide v
izčrpanost ali celo depresijo, motnje hranjenja, zlorabo substanc ali drugih vrst samopoškodovalnega vedenja.
Kaj je torej tisto, na kar bi morali biti kot starši ali vzgojitelji otrok še posebej pozorni? Preveč obšolskih dejavnosti lahko ohromi otrokov razvoj, saj mora nujno imeti tudi čas za igro, druženje s sovrstniki in seveda
počitek. Pomembno je tudi, da starši v svoji skrbi za otroka niso pretirano zaščitniški. Vsi bi želeli svoje
otroke obvarovati pred stiskami, napakami ali neuspehom, vendar je pomembno, da otrok doživlja izkušnje
v resničnem svetu ter se uči iz svojih napak (Carter, 2010). Življenje ni praznik, prinese nam mnoge izzive,
zato je pomembno, da otroci razvijajo vztrajnost in spretnosti za reševanje problemov. Prej ali slej se morajo
naučiti sami sebe zavarovati pred nevarnostmi iz okolja. Tudi pretirana tekmovalnost in doseganje uspeha
za vsako ceno (npr. same najboljše ocene v šoli) lahko otroku zelo škodijo. Lepo je, če je kdaj prvi, vendar je
veliko bolj pomembno, da ima dobre odnose s svojimi vrstniki in da živi uravnoteženo življenje.
Seveda ni enostavno. Najvišje ocene so pogosto pogoj za vpis na želeno fakulteto. Šolski sistem je okorel, metode poučevanja so malodane srednjeveške, poudarek je na ubogljivosti, dolžnosti in »vojaški« usposobljenosti
(Horvat, 2016). Učenci oz. dijaki imajo malo prostora za ustvarjalnost, kritično mišljenje, komuniciranje,
sodelovanje z drugimi (timsko delo), izražanje svojih zamisli... Namesto da bi se naučili razmišljati in iskati
ustvarjalne rešitve problemov, se na pamet učijo velike količine informacij. Mnoge od njih so že zastarele in
za sodobno življenje manj pomembne. Mladi ljudje bodo za uspešno preživetje tudi v prihodnosti zagotovo
potrebovali izkušnje z različnih področij, ustvarjalno razmišljanje ter dobre socialne veščine, kot so npr.
sodelovanje z drugimi, prilagodljivost ter spretnosti v komunikaciji, zato je zelo pomembno, da jim starši,
učitelji in vzgojitelji pomagamo ohranjati vitalnost in navdušenje.

VZPOSTAVITEV RAVNOVESJA
Otroci, ki ne živijo uravnoteženega življenja ne morejo odrasti v uravnovešene odrasle. Če želimo, da so
zdravi, srečni in uspešni, moramo v njihovo življenje nujno vnesti ravnovesje.
To pomeni, da morajo najprej zadovoljiti osnovne življenjske potrebe: privoščiti si dovolj spanja, jesti zdravo,
piti dovolj vode (ne sladkanih pijač), vsak dan imeti nekaj prostega časa, se dnevno gibati na svežem zraku in
sončni svetlobi ter čim manj časa preživeti pred zasloni televizije, računalnika ali mobilnega telefona (Kang,
2016).
V tem smislu moramo seveda tudi sami živeti zdravo in uravnovešeno življenje, saj smo zgled otrokom. Kot
vzgojitelji v dijaškem domu se o teh lahko pogovarjamo na srečanjih z vzgojno skupino ter v okviru različnih
delavnic na temo zdravega življenja, ki jih lahko pripravijo tudi dijaki sami.
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V trenutkih stresa (jeze, panike…) nam lahko pomaga vzpostaviti nadzor nad našim življenjem globoko in
nadzorovano dihanje (Kang, 2016). Blagodejne učinke imajo tudi meditacija, vaje za povečanje zbranosti in
pozornosti ter veščine čuječnosti. Izraz »čuječnost« (angl. mindfulness) pomeni bivanje »tukaj in zdaj«. Gre je
zavedanje, kaj se nam dogaja v tem trenutku in sprejemanje svojega doživljanja brez da ga poskušamo spremeniti, se mu izogniti ali mu ubežati. Čuječnost je močno in učinkovito orodje za krepitev dobrega počutja,
soočanje s stresom ter spoprijemanje s težavami. Krepi samozavedanje, pozitivna čustva, odprtost in uglašenost
z drugimi (Carter, 2010). Meditativne tehnike so tudi v mojem življenju postale nepogrešljive pri ohranjanju
ravnovesja. Z mladimi v dijaškem domu vsako leto izvedem vsaj eno delavnico z vodeno meditacijo, ki je
posvečena zavedanju telesnih občutkov, misli in čustev ter osvobajanju stresa.

AVTORITATIVNA VZGOJA
Avtoritativna vzgoja je izraz za uravnoteženo in intuitivno vzgojo (Kang, 2016), ki otroku pomaga razvijati
pozitiven značaj in sposobnost za prilagajanje in ostajanje v ravnotežju v neuravnoteženem svetu. Je vzgoja,
ki spodbuja notranjo motivacijo in razvija kognitivno inteligenco3, še zlasti veščine kot so ustvarjalnost (inovativnost), kritično mišljenje, spretnosti v komunikaciji in zmožnost sodelovanja.
To lahko dosežemo, ko smo z otroki povezani, jim dajemo dober zgled in jih vodimo. Z otroki imamo dober
stik, če jih poznamo in sprejemamo take, kakršni so. Z dajanjem zgleda jim kažemo, kdo v resnici smo in
kakšne vrednote gojimo. Vodenje pomeni, da imamo avtoriteto in hkrati upoštevamo tudi avtonomijo otrok.
Starši, ki vzgajajo otroka na avtoritativen način znajo ustvariti varno okolje, v katerem ima otrok priložnost
razvijati svoje darove in lastne ideje. Pri otroku spodbujajo neodvisnost in samostojnost ter mu hkrati stojijo
ob strani. Pozorni so na to, da uporabljajo izjave, ki krepijo otrokov notranji nadzor. Namesto da bi ga npr.
priganjali, naj se gre učit, ga raje spodbudijo da na lestvici od 1 do 10 oceni, kako pomembno mu je, da se
nauči snov določenega predmeta in zakaj. Vprašajo ga, kako bi se lahko lotil učenja, da bo zabavno in da si
bo snov lažje zapomnil. Otroka ne zasipajo z nasveti, temveč ga spodbujajo, da rešitve za probleme skuša
najti sam. Pri tem mu seveda pomagajo, če je to nujno in če to želi. Nudijo mu toplino, se z njim veliko pogovarjajo, ga poslušajo in so do njega sočutni (Carter, 2010). Avtoritativni starši poskrbijo za jasna pravila
in smernice (ki temeljijo na logičnih argumentih) ter otroku niso prijatelji, temveč nesporne avtoritete, ki
vzgajajo z veliko razumevanja in ljubezni (Kang, 2016).

Pomen igre v vzgoji
Za razvoj kognitivne inteligence je pri ljudeh vseh starosti ključnega pomena igra. Igra je neposredno povezana
z razvojem čelnega režnja možganov, ki usmerja naše najvišje ravni mišljenja in delovanja (Kang, 2016).
Otroku omogoča, da se uči skozi poskuse in napake, odkriva nove stvari, se zabava, spopada z izzivi, povezuje z
drugimi in je ustvarjalen (Carter, 2010). Pomaga mu odkrivati interese in strasti. Domišljija otrok je brezmejna
in ravno tako oblike njihovih iger. Otroci se igrajo z gibanjem (skačejo, tečejo, se lovijo), s predmeti (razvijajo
ročne spretnosti), s pretvarjanjem (domišljijska igra), skupaj z drugimi otroki in odraslimi (socialna igra), z
ravsanjem (s sovrstniki, brati, sestrami…), s pripovedovanjem zgodb, s praznovanjem rojstnih dni in praznikov
(slavilne in obredne igre), z igranjem v naravi. Posebno velik pomen ima nestrukturirana in spontana igra,
tako pri otrocih kot tudi pri mladostnikih, saj je sproščena in svobodna. Daje jim srečo in optimizem kot tudi
moč za nenasilno spoprijemanje s stresnimi situacijami. Med igro se otroci naučijo opazovati, poraja se jim
veliko vprašanj, eksperimentirajo, delajo povezave (kar izboljša njihove učne sposobnosti) ter se povezujejo
z različnimi ljudmi (kar krepi njihove socialne spretnosti) (Carter, 2010). Skozi igro otroci doživljajo strast
in se učijo iz radovednosti (Kang, 2016). Ko se denimo s sinom doma posvečava učenju angleščine, si pri
postavljanju vprašanj in odgovorov podajava žogo, kar se otroku zdi zelo zabavno.

Razvoj socialnih spretnosti in veščin
Ljudje smo socialna bitja. Za uspešno preživetje v skupnosti potrebujemo odlične socialne spretnosti in
veščine. Razvijati jih začnemo najprej v družini (kjer se jih učimo od družinskih članov), nato v vrtcu,
šoli, na delovnem mestu…, itn. V skupnosti se učimo komunicirati, sodelovati in reševati spore (Kang,
2016). Učimo se prevzemati odgovornost za svoja dejanja ter spoštovanja in pravičnosti do drugih.

3
Izraz »kognitivna inteligenca« opredeljuje umsko sposobnost, ki vključuje sposobnost razmišljanja, načrtovanja,
reševanja problemov, abstraktnega mišljenja, razumevanja kompleksnih idej, hitrega učenja in učenja iz izkušenj. Odseva
širše in globlje razumevanje sveta, ki nas obdaja: sposobnost opaženja in osmišljanja stvari ali ugotovitve, kaj je potrebno
narediti.
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Odraščanje v skupnosti, ki daje občutek varnosti nam pomaga oblikovati identiteto ter razviti spretnosti, ki so
potrebne za kasnejšo samostojnost in individualne dosežke. V skupnosti se naučimo vrednot, kot so odgovornost, empatija, integriteta, etično delovanje…, idr. Naučimo se prispevati – s svojim delom, pomočjo drugim
ali prizadevanji, da spremenimo stvari na bolje. Socialno povezovanje izboljša možnosti za naše preživetje.
Nič nas ne more bolj osrečiti kot močne in pozitivne socialne vezi. Mladostniki so nanje še posebej občutljivi
in socialna zavrnitev lahko zanje pomeni izjemno travmatično doživetje. Pomembno je, da smo kot učitelji oz.
vzgojitelji dovolj senzibilni, da opazimo takšne situacije in prizadetim dijakom diskretno pomagamo, da so v
skupnosti ponovno sprejeti. Dijaki, ki se dejavno vključijo v življenje v šoli in dijaškem domu, tako da bodisi
sprejmejo zadolžitve ali obiskujejo interesne in druge dejavnosti si bistveno izboljšajo možnosti za kvalitetno
preživetje v skupnosti, saj ustvarjajo nove socialne vezi ter sklepajo prijateljstva, ki jih bodo bogatila tudi
kasneje v življenju.

Spodbujanje notranje motivacije
Notranja motivacija pomeni, da se z vsem srcem zavzemamo za nekaj, ker nam to prinaša zadovoljstvo (Carter,
2010). Ko smo notranje motivirani, si nekaj tako zelo želimo, da smo za to pripravljeni marsikaj narediti.
Notranja motivacija je trajna, medtem ko zunanja motivacija traja le toliko časa, kolikor dolgo so prisotni
pritisk, zahteve, nagrade ali kazni (Kang, 2016). Pogoj za notranjo motivacijo je seveda uravnoteženo življenje.
Otrok, ki npr. nima dovolj spanja in prostega časa ne more biti notranje motiviran. Temelji notranje motivacije
so radovednost, samostojnost, želja, da bi postali še boljši v tem, kar delamo ter občutek, da delamo nekaj
smiselnega (Kang, 2016). Seveda so v življenju vzponi in padci in včasih kljub vloženemu trudu rezultat ni
takšen, kot bi si želeli. Zato je zelo pomembno, da otroke naučimo, kako se spoprijemati s stresom, prenesti
neuspeh in – ponovno poskusiti. Dobro je, da verjamejo, da je v redu biti nepopoln in da nam včasih kljub
najboljšim namenom v življenju spodleti. Ko otroke spodbujamo, jim stojimo ob strani in jim pomagamo,
namesto da delamo stvari namesto njih, jim damo moč, da v sebi najdejo potencial za dosego cilja. Občutek
moči in zaupanje, da znajo in zmorejo jih vodi k neodvisnosti in uspehu. Pri tem jim lahko pomagamo tako da:
•

spodbujamo in učimo otroke, da si naredijo učenje zabavno,

•

spodbujamo pozitivno vedenje pri otrocih,

•

cenimo trud, ki ga otroci vložijo in se ne osredotočamo zgolj na rezultat,

•

otroke spodbujamo, da težavo ali nalogo rešijo sami, preden se vmešamo,

•

namesto da rešujemo probleme otrok, jim pomagamo probleme razčleniti, da jih lahko rešujejo po korakih,

•

otroke spodbujamo k razumnim tveganjem,

•

otrokom dopustimo, da doživijo naravne posledice svojega vedenja, saj se na ta način krepi njihov notranji
nadzor.

Zelo pomembno je, da otrokom omogočimo, da ostanejo povezani z najboljšim delom sebe, da razvijajo svoja
močna področja in s pomočjo igre odkrivajo, kaj jih strastno veseli (Kang, 2016).

SKLEPNE MISLI
»Otroci nas opominjajo, da je bivanje čista radost.« (Kang, 2016, str. 330)
Ena najpomembnejših nalog staršev, vzgojiteljev in učiteljev je zagotovo otroke dobro pripraviti na življenje in
ne na trenutni in brezpogojni uspeh. Naše preživetje v prihodnosti je namreč odvisno od tega, kako vzgajamo
ta trenutek. Samo ustvarjalni ljudje z načinom razmišljanja iz 21. stoletja lahko rešijo naše težave iz 21. stoletja
– vendar morajo biti dovolj zdravi in mora jim biti dovolj mar. (Kang, 2016). Mladim moramo dati priložnost,
da raziskujejo, delujejo intuitivno in razmišljajo s svojo glavo, jim pomagati krepiti varovalne faktorje kot so
občutek osebne moči, optimizem, iznajdljivost, občutek nadzora nad seboj in pozitivna socialna podpora ter
jih spodbujati k etičnemu delovanju, empatiji, samorefleksiji in prevzemanju odgovornosti za lastno vedenje,
saj bodo le tako lahko izkoristili ves svoj potencial ter gojili ljubezen do sebe in drugih (Rutar, 2017).
Bivanje v dijaškem domu v času šolanja je za srednješolce odlična priložnost za razvoj vseh teh kompetenc,
saj življenje v skupnosti ter številni dogodki, interesne dejavnosti in delavnice, kamor se lahko vključijo nudijo
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priložnosti tako za samostojnost kot tudi za povezovanje z drugimi ter možnosti, da skupaj z vrstniki, ki so jim
blizu razvijajo močna področja in odkrivajo svoje darove in odlike. Poslanstvo odraslih, ki živimo in delamo
z njimi pa je, da jim poti odraščanja stojimo ob strani in jim pomagamo, da bodo lažje razumeli svet okrog
sebe kot tudi sebe v svetu in se uspešno znašli v njem.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
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POVZETEK
Glasbena šola je popoldanska dejavnost. V zadnjih letih opažam vse večjo utrujenost in nezbranost učencev.
Mnogi imajo zdravstvene težave: migrene, slabšanje vida, srčne aritmije itd. Kaj je temu vzrok? Kaj sreča in
trdne duhovne vrednote pomenijo za ustvarjanje, delo, skupno dobro? Koliko tega dovoljuje slovenski šolski
sistem? Primerjam ga z zelo uspešnim finskim šolskim sistemom. Opredelim vlogo države, ministrstva, šole
in učitelja v šolskem sistemu. S pomočjo spletne ankete predstavim, kako šolski sistem vidijo učitelji in starši
otrok. Očitno je, da so otroci preobremenjeni. Potrebujejo manj pouka in domačih nalog, manj učenja podatkov ter več praktičnih znanj in več poudarka na učenju duhovnih vrednot. Ministrstvo pa bi moralo bolj
upoštevati predloge neposredno udeleženih – učiteljev in staršev.
Ključne besede: šolski sistem, država, sreča
ABSTRACT
Music school is an afternoon activity. I have noticed that the number of pupils affected by fatigue, stress
and absent-mindedness is increasing. Some of them have health problems such as migraine, myopia, heart
arrhythmia etc. What is the cause? What do happiness and firm human values mean for creativity, work,
common good? How much of it does Slovene school system allow? I compare it to a successful school system
in Finland. I define the role of state, ministry, school and teacher. The internet survey results show us how
teachers and parents see our school system. Children are put under great pressure. They need fewer lessons
and less homework, less data learning and more practical work. More emphasis should be put on learning
basic human values. The ministry should listen to suggestions of teachers and parents more.
Keywords: school system, state, happiness

UVOD
Ob prihodu v glasbeno šolo sem še polna optimizma in delovnega zagona, ki proti koncu službe vedno bolj
plahni. Prva učenka me ob prihodu komaj pozdravi s sklonjeno glavo. Moje razlage se je sploh ne dotaknejo.
Vprašam jo, kako in kaj. Odgovor je: obremenjenost, mama ji ne pusti igrati v orkestru, ker se mora učiti,
učiti… Mučijo jo migrene, kadar je preveč testov in strahovi, da je z njenim zdravjem nekaj hudo narobe
(imam več učencev (deklic in dečkov) v obdobju od 7. do 9. razreda, ki se pritožujejo nad migrenami). Sledi
par fantov (starih od 9 do 12 let), ki samo govorijo in se izogibajo igranju, ura pa poteka v »borbi« za pozornost in stalnem opominjanju da »morava tudi kaj zaigrati«. Sledi kak učenec ali učenka, ki posluša in dobro
igra, ob čemer spet dobim veselje do dela. Nato pride najstnica, ki po celodnevnem učenju ne dojame več
osnovnih pojmov, ki jih je prej razumel vsak sedemletnik. Opazim, da ne zato, ker ne bi bila sposobna, vzrok
je v tem, da je vsega preveč. V glasbeno šolo hodi 30 % najbolj nadarjenih, pridnih in pametnih otrok. Med
vsem tem dobim klic, da so enega učenca v šoli pretepli, nosi opornico in ga ne bo na uro.
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Takrat se resno vprašam, kakšen je smisel vsega tega? So ti otroci srečni? So njihovi starši srečni ali samo
večno preobremenjeni? Smo njihovi učitelji srečni in jim to veselje in srečo lahko predamo naprej?

SREČA
Kdaj smo srečni? Ko smo lahko to, kar smo. To pa smo lahko samo, če smo videni, slišani, spoštovani, začuteni,
razumljeni in brezpogojno ljubljeni (prava ljubezen je »brez pogojev«, ti so v domeni ega). To je pomembno
za otroke in otroško dušo, ki je posebej nežna in občutljiva. Otroci so vedno v podrejenem položaju in zato
prisiljeni na tak ali drugačen način sprejeti realnost, ki jim je dana. Odrasli, predvsem starši, vzgojitelji in
učitelji bi se zato morali venomer preverjati, če smo otrokom res ljubeč, trden, spoštljiv, razumevajoč, iskren
in urejen zgled ter kakšen realnost svet s svojim zgledom ustvarjamo za otroke. Pri učenju sta pomembna
tudi humor in preprostost »Drži se enostavnosti, kar ne pomeni jemlji zlahka. Bistvo ljubezni in taktnosti je
ravno v tem, da postane nekaj, kar bi te lahko obremenilo, lahko in preprosto. Humor in šaljivost sta zelo
tesna partnerja obeh. Humor potrebuješ, da sebe ne bi jemal tako resno.« Sai Baba. (Doliwa, 2000, str. 350).
Največ, kar lahko dosežemo pri poučevanju opiše Eckhart Tolle: »Kadar resnično uživate v tem, kar delate,
se mir, porojen iz predanosti delovanju, spremeni v občutek živosti« (Tolle, 2007, str. 231). Vsakogar seveda
ne zanima vse, kar učimo. V tem primeru se lahko vsaj potrudimo, da takega otroka dodatno ne bremenimo,
temveč se držimo osnov. Ne smemo pozabiti še, da otroci v osnovni šoli potrebujejo veliko igre.

FINSKI ŠOLSKI SISTEM – PRIMER DOBREGA ŠOLSKEGA SISTEMA
Finski šolski sistem se glede na rezultate testov PISA (Programme for International Student Assesment, b.d.)
vedno uvršča med deseterico najboljših, največkrat pa je prav pri vrhu (vedno pred slovenskim šolskim sistemom).
Glavne značilnosti finskega šolskega sistema so:
•

učiteljski poklic na Finskem je dobro plačan in zelo spoštovan,

•

v državi ne obstajajo šolske inšpekcije ali ocenjevanje učiteljev,

•

učitelji v učilnicah v povprečju preživijo štiri ure na dan,

•

državni učni načrt predstavlja samo ohlapne smernice,

•

učitelji imajo veliko svobode pri svojem delu,

•

učitelje izberejo izmed najboljših 10 odstotkov maturantov,

•

večina šol je financiranih iz javnih sredstev,

•

učenci začnejo s šolanjem pri sedmih letih,

•

vse učence poučujejo v isti učilnici, ne glede na njihove sposobnosti,

•

šolski dan je kratek,

•

učenci imajo zelo malo domačih nalog,

•

poletne počitnice so dolge od 10 do 11 tednov,

•

v enem dnevu imajo učenci skupno 75 minut odmora,

•

učence ocenjujejo le njihovi učitelji,

•

edino nacionalno preverjanje znanja je pri 16 letih,

•

povprečno ima finska osnovna šola 195 učencev, povprečen razred pa 19 učencev.
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»Bistvo izobraževalnega sistema na Finskem je ideja, da je enakost glavna tako za gospodarski uspeh kot za
blaginjo družbe. Poleg tega smo prepričani, da si majhna država, ki se pri kosanju z drugimi državami zanaša na
ustvarjalnost, iznajdljivost in solidarnost, ne more privoščiti neenakosti ali razlikovanja pri šolanju ali zdravstvu.
Šolski sistem ima namreč trdne temelje v sistemu socialne varnosti in javnega zdravstva. Na kratko, cilj Finske je,
da vsi državljani napredujemo skupaj,« je dejala profesorica z Univerze v Helsinkih Gunilla Holm. (Jerič, 2017).

SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM
Kot vidimo, je šolski sistem neposredno povezan s politiko, smernicami v državi, socialno državo, gospodarstvom in javnim zdravstvom. Slovenija se v zadnjih letih bori z vsem naštetim in to se odraža v šolstvu. Plače
učiteljev so se tekom gospodarske krize občutno znižale in se gibljejo nekje okrog povprečne plače. Število
učencev v posameznem razredu se je povečalo. Po pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je lahko v razredu do 28 učencev, v povprečju pa nekje med 19 in 23 učencev (Pravilnik
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2017). Učiteljski poklic je bil v zadnjih letih
omadeževan in razvrednoten s strani medijev in politike. Posledično je med starši manj spoštovanja in zaupanja do učiteljev. Veliko je pritiskov glede delovnega časa učitelja. Prevladuje mnenje, da bi se delovni čas
učiteljev moral podaljšati na 8 ur na delovnem mestu oziroma se pojavljajo zahteve, naj učitelji pišejo priprave
v šoli. Šole za kaj takega nimajo materialnih sredstev (prostih učilnic, računalnikov idr.) in je to v praksi
neizvedljivo. Učiteljski poklic se ne more primerjati s poklici na ministrstvu ali v gospodarstvu. Narava tega
poklica je že v osnovi drugačna. Tudi npr. svobodni umetniki ne sedijo v pisarni osem ur in čakajo na navdih.
Vse več je nadzora nad učitelji in ti se čedalje bolj borijo z nepotrebno birokracijo, v večji obremenjenosti pa
se izgublja bistvo – veselje do dela z otroki, nove ideje za delo, energija in motivacija za delo v razredu in
napredek otrok. Kriteriji za vpis na Pedagoško fakulteto niso tako visoki kot na Finskem. Podobnost s finskim
šolskim sistemom je v tem, da je šola financirana iz javnih sredstev in imamo prav tako približno 11 tednov
počitnic. Učenci imajo pri nas v povprečju daljši šolski dan - že v prvem razredu imajo od 4 do 5 šolskih ur
pouka, t.j. od 8h zjutraj do 11.35 oz. do 12.25, medtem ko imajo v devetem razredu celo od 7 do 8 šolskih
ur (od 7.30 do 14.45). Med urami imajo 5 minut odmora ter vmes glavni odmor, ki traja od 20 do 30 minut,
torej imajo v primeru osmih šolskih ur pouka do 60 minut odmora (Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne
šole, 2008). Po novem se vpišejo v šolo s šestimi leti in imajo več domačih nalog. Glede na odgovore iz moje
ankete prvošolci doma za šolo porabijo od 15 minut do 1 ure dnevno, sedmošolci (pri 12 letih) pa povprečno
od 3 do 4ure dnevno. Pri dvanajstletnih otrocih delovni dan traja včasih tudi 10 ur, kar je več kot delovnik
odraslega človeka. Šolski zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka pove o vpisu šestletnih otrok v šolo sledeče:
»Miselna zbranost je vezana na biološko zrelost možganov. Šestletniki so lahko miselno dejavni do največ 20 minut,
devetletniki do 30 minut, 12-letniki 35 minut, 15-letniki 40 minut in šele srednješolci 45 minut, kolikor znaša
šolska ura. Šolska ura pač traja 45 minut ne glede na starost. Učitelj v prvem razredu bo pač učno uro moral
prilagoditi učencem, ki nikakor ne morejo biti zbrani 45 minut.« (Macur, 2017). Nacionalna preverjanja znanja
opravljajo že učenci 6. in 9. razredov, kar je dodaten pritisk na učitelje in učence (Pravilnik o nacionalnem
preverjanju znanja v osnovni šoli, 2005).
Kako to zgleda »na terenu«, sem vprašala v obliki ankete, na katero je odgovorilo 295 staršev ter na žalost
samo 25 učiteljev. Anketo sem poslala ravnateljem treh osnovnih šol v našem kraju, vendar je niso posredovali
učiteljem. Na anketo so tako odgovarjali učitelji v osnovnih šolah, ki jih osebno poznam, ti pa so jo posredovali naprej svojim sodelavcem. Anketa za starše je bila poslana s strani ravnateljice GŠ Vrhnika, Dominike
Naveršnik staršem otrok, ki obiskujejo GŠ Vrhnika. Ti so jo poslali naprej znancem s šoloobveznimi otroki. To
je moj domet, želim pa si, da bi take ali boljše ankete za učitelje in starše izvajalo ter rezultate tudi upoštevalo
samo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

REZULTATI ANKETE – MNENJA STARŠEV IN UČITELJEV
Mnenje učiteljev
Zavedam se, da 25 odgovorov ne predstavlja reprezentativnega vzorca, zato rezultate lahko jemljemo zgolj
kot nek vtis. Veliko pove tudi neodzivnost ravnateljev in učiteljev, ki so verjetno naveličani vtikanja v njihovo
delo ter preverjanja le-tega.
71 % vprašanih učiteljev bi ukinilo devetletko in je za to, da otrok prične šolanje zopet s sedmimi leti. 80 %
vprašanih meni, da je v razredu preveč otrok. 76 % učiteljev meni, da je učni načrt preobsežen. 96 % vprašanih
bi spremenilo učni načrt. Predlogi za spremembe se ponavljajo; želijo si manj snovi, poučevanje in utrjevanje
osnov. Večina pove, da je premalo utrjevanja snovi in premalo praktičnega dela ter preveč podatkov. Namesto
da hitijo s snovjo, si želijo več časa za iskren pogovor, pristen stik z učenci. 56 % učiteljev meni, da bi bilo dobro
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v šolo uvesti predmet, kjer bi se otroci učili o odnosih in duhovnih vrednotah (pomembnost morale, sočutja,
poštenosti, ljubezni), poteh do uspešnega življenja, ipd., 34 % pa bi se o vsem naštetem želelo pogovoriti med
urami svojega predmeta. 96 % vprašanih meni, da so za svoje delo premalo plačani. 96 % tudi meni, da odnos
predstavnikov države (politikov, ministrov) ni dovolj spoštljiv. Le 36 % vprašanih trdi, da je odnos učencev
do učiteljev spoštljiv (44 % je mnenja, da ni spoštljiv, 20 % meni, da ni vedno spoštljiv). Približno polovica
vprašanih meni, da je odnos staršev do učiteljev dovolj spoštljiv, polovica pa je mnenja, da ni. Večina (68 %)
učiteljev si želi več avtonomije pri svojem delu. 64 % se strinja s tem, da lahko obstaja za nek predmet več
učbenikov ter da učitelj sam izbere najbolj primeren učbenik. 96 % vprašanih meni, da jih tekom študija niso
dovolj usposobili za reševanje različnih situacij v razredu (konflikti, nasilje, nespoštljivo vedenje do učitelja
idr.) ter različnih situacij v komunikaciji s starši. Na vprašanje, če imajo možnosti, da ministrstvu posredujejo
informacije o svojem delu ter ovrednotijo uspešnost ukrepov ministrstva (posredujejo nepravilnosti ali dobre
spremembe) so odgovorili, da se oglašajo preko sindikatov in študijskih skupin, vendar niso slišani. Odgovori
so podobni temu »A se hecate! Koga pa brigajo naše pripombe, pritožbe...vsi samo pljuvajo po učiteljih in nam
nalagajo delo, za katerega nismo usposobljeni: delo psihologa, psihoterapevta, logopeda, defektologa, medicinskega
osebja, pravnika, stražarja-policaja - vse se odvija na papirju - postali smo odlični administratorji…«.

Mnenje staršev
86 % staršev bi ukinilo devetletko in otroka vpisalo v šolo s sedmimi leti. 58 % meni, da je učna snov
prezahtevna, nihče pa ni mnenja, da je premalo zahtevna. Kar 80 % staršev se uči skupaj z otrokom oziroma
mu/ jim pomaga pri učni snovi. Otroci za šolo doma porabijo veliko časa: v prvi triadi od 15 minut do uro
in pol, v drugi triadi od 1 do 2,5 ur, v tretji triadi pa povprečno od 3 do 4 ure. Učijo se tudi med vikendom,
prazniki in počitnicami. Se še spomnite, koliko časa so za šolo porabili njihovi starši? 55 % vprašanih mora
otroka spomniti ali siliti, da dela za šolo. 88 % (po mojem mnenju bi tu moralo pisati 100 %, na žalost pa
temu ni tako) staršev pove, da ima otrok tudi čas za igro (od 1 do 4 ure na dan). Večina otrok je zunaj na
svežem zraku od 0 do 2 uri dnevno (odvisno tudi od letnega časa). V ta čas so nekateri všteli hojo od doma
do šole in nazaj. 69 % staršev pravi, da njihovi otroci radi hodijo v šolo (ko sem spraševala svoje učence, sem
dobila na to vprašanje samo odgovor »da«). Ta odstotek je bil višji pri starših samih, ko so bili otroci (80 %).
85 % staršev bi si želelo, da se otrok v šoli nauči več praktičnih znanj (npr. kuhanja, opravil po hiši in okrog
hiše, osebne higiene), 88 % pa bi si v šoli želelo imeti predmet, kjer bi se otroci učili o odnosih in duhovnih
vrednotah (pomembnost morale, sočutja, poštenosti, ljubezni), poteh do uspešnega življenj ter se pogovarjali
in rešili kakšen medsebojni problem. 78 % meni, da bi za en predmet moral obstajati en sam učbenik. 56 %
vprašanih meni, da učitelji snovi ne podajajo tudi s humorjem (na zabaven način), 44 % pa se strinja, da je
snov podana na zabaven način. Dve tretjini staršev meni, da je odnos učiteljev do njihovih otrok spoštljiv.
Seveda je to odvisno od posameznega učitelja. 56 % otrok je že doživelo nasilje s strani vrstnikov v šoli.
Polovica staršev pove, da so se v takih primerih razrednik (razredničarka) in ravnatelj/ica odzvali s pogovorom in opozorilom storilcu, polovica pa, da se niso odzvali (pogledali stran, pometli pod preprogo idr.). Na
vprašanje, kaj bi starši spremenili v šolskem sistemu, sem dobila podobne odgovore kot pri učiteljih: manj
podatkov, manj »galopiranja« s snovjo in več utrjevanja le-te, več praktičnega dela, manj domačih nalog, lažje
šolske torbe, ponovna uvedba osemletke, ukinitev NPZ-jev in celoletnih testov, več gibanja in umetnosti za
sproščanje, manj tekmovalnosti, več vzgoje za življenje, počitnice namenjene počitku in ne delu, bolj spoštljiv
odnos učencev do učiteljev. Starši so bolj odzivni in pripravljeni sodelovati ter prispevati svoja mnenja v obliki
fizičnih sestankov ter internetnih anket in forumov. Zelo sem bila vesela njihovih odgovorov in lahko rečem,
da imajo še vedno »zdravo pamet«.
V anketi sem postavila tudi vprašanja o glasbeni šoli, ki v teh letih ni doživela tako drastičnih posegov v
učni načrt in način dela kot osnovna šola. 87 % staršev otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, je zadovoljnih z
našo glasbeno šolo in učitelji (čeprav le polovica njihovih otrok rada hodi v glasbeno šolo, čemur se pri vseh
obveznostih ne čudim). Večina jih ne bi spremenila nič.

ZAKLJUČEK
Rezultati ankete so me razžalostili, saj si nisem predstavljala, da je stanje v osnovnih šolah tako porazno.
Veliko več o tem piše dr. Viljem Ščuka: »Neskladnost bioloških in šolskih ritmov »desinhronoza« je že sama
po sebi stres, ki ga šolar ne prepozna, čeprav mu povzroča telesne, čustvene in vedenjske težave. Dodatno
delujejo stresno storilnostna naravnanost šole, tekmovalnost (točkovni sistem), preobilica informacij in učenje
na pamet. Tretji vzrok za kronični stres je osebnostna preobčutljivost šolarjev zaradi permisivne vzgoje doma,
ki pogojuje pomanjkanje delovnih oz. učnih navad.« (Ščuka, 2012, str. 91). Vse našteto povzroča odpore
(nadomestna vedenja, h katerim se zateka posameznik v neprijetnih situacijah) kot so: gostobesednost, umik
v fantazijo, pozabljivost, ukvarjanje s telesom, izmikanje, žaljivost, zamujanje idr. (Ščuka, 2012, str. 33-35).
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Dolgoročno se to odraža na zdravju otrok, npr. izbruhu avtoimunih bolezni (alergije, ekcemi, revmatoidna
obolenja, izguba las idr.), migrenah, vrtoglavicah, poslabšanju vida, obolenjih želodca, anoreksiji, bulimiji…,
ipd. Dr. Shimi K. Kang v knjigi Delfinja vzgoja navaja vse našteto in doda: »Sprašujem se, kje je razlika med
izbiro za nezdrav življenjski slog in zlorabo otroških teles in umov«. (Kang, 2016, str. 73). Dr. Viljem Ščuka
povzame: »Znanstveniki pedagoških strok očitno še niso pripravljeni opustiti ustaljenih prepričanj in predsodkov. Še vedno raje iščejo pot do znanja kot pot do sebe in to zahtevajo tudi od učiteljev in šolarjev, čeprav
je nevrofiziološki način delovanja človeških možganov obraten – najprej ozaveščanje sebe, da se zbudi motivacija, nato šele delo oz. učenje. Najprej torej pot do sebe in šele nato pot do znanja. Učenje na pamet, ki
ga od šolarjev zahtevajo učitelji ob navajanju neskončnega števila podatkov, je neumnost. Za to delo imamo
računalnike in medmrežje. Svojo možgansko skorjo naj šolar raje rabi za urjenje stika s seboj, ozaveščanje
dogajanj v šoli, za branje, pisanje, računanje, urjenje gibanja, ročnih spretnosti in govora. Ko bo našel pot do
sebe, bo pot do znanja lahka« (Ščuka, 2012, 112). Trdi, da je tako šolstvo v interesu državnega aparata, saj
si le ta želi »ubogljive ovce«, vendar se tu postavi vprašanje – so bolni, »izgoreli« državljani dobri delavci? Dr.
Kang navaja: »Delodajalci se pritožujejo, da novi mladi zaposleni ali mladi diplomanti ne znajo misliti ustvarjalno, reševati problemov ali sodelovati. Vsestranski posamezniki, ki se oglašujejo v zloščenih življenjepisih,
v resničnosti ne obstajajo nujno.« (Kang, 2016, 84).
Težko je stvari spreminjati »od spodaj navzgor«, vendar se mi zdi vredno poskusiti. Glede na enotnost v
mišljenju anketiranih menim, da bi se morali povezati učitelji in starši ter se oglasiti v medijih, na forumih,
v anketah, direktno naslovljenih na ministrstvo ter zahtevati sestanke in spremembe za bolj enostaven in
zdrav šolski sistem.
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Urniki – Osnovna šola Ivana Cankarja (2018). Pridobljeno s https://www.easistent.com/urniki/6ac636dd93903622ce37d4e7b2259db7
c3372e1b/razredi/231462
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DIJAŠKI DOM KOT SPODBUDNO UČNO OKOLJE
STUDENT BOARDING SCHOOL AS A LEARNING
ENCOURAGING ENVIRONMENT
Olivija Slivnjek
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
olivija.slivnjek@dic.si

POVZETEK
Učenje je ena od temeljnih aktivnosti dijakov v dijaškem domu. Dijaški dom je učni prostor, ki je lahko spodbuden za razvoj socialnega učenja in hkrati ugoden za doseganje optimalnih učnih ciljev dijakov. V prispevku
predstavljam primer razvijanja socialnega učenja med dijaki preko ustvarjanja mreže izvajalcev medsebojne
učne pomoči v Dijaškem domu Ivana Cankarja. Izhodišče našega inovacijskega projekta je bila že obstoječa
medsebojna učna pomoč med dijaki, največkrat omejena na sobne kolektive in prijateljstva. Z akcijskim
raziskovanjem lastne prakse in sodelovanjem med dijaki in vzgojitelji smo vzpostavili mrežo izvajalcev učne
pomoči, dostopno vsem dijakom v domu. Odzivi dijakov so bili pozitivni, možnost učne pomoči v domu so
dijaki visoko vrednotili in so jo bili pripravljeni tudi izvajati.
Ključne besede: učenje, dijaški dom, učna pomoč, sodelovanje
ABSTRACT
Learning is a primary activity for students in a student boarding school. The student boarding school is a
learning space, that can encourage the development of social learning and is favourable for reaching the
optimal learning goals of students. In my article I present an example of the development of social learning
between students, by creating a network of volunteers that provide learning help, within the student boarding school of Ivan Cankar. The basis of our innovative project was an already present help between students,
oftenly limited to the collective of a room or friendship. By researching our method and cooperation between
students and teachers, we established a network of volunteers providing help with learning, accessible to every
student in our student boarding school. Responses from students were positive, students highly appreciate
the help and are also prepared to volunteer to help others.
Keywords: learning, student boarding school, learning help, cooperation

UVOD
Dijaki prihajajo v dijaški dom z razlikami v predznanju, z različnimi sposobnostmi učenja in iz različno
spodbudnih domačih okolij. Starši ob vpisu dijakov v dom pričakujejo spremljanje učenja, nadzor in nudenje
pomoči dijakom, ko se znajdejo v težavah. V domu imamo dijake, ki z lahkoto zmorejo učne obveznosti in
so pripravljeni deliti znanje in čas z drugimi dijaki ter na takšen način utrjevati svoje znanje in pridobivati
izkušnje. Ugotovili smo, da v domskem okolju obstaja možnost zagotoviti vsem dijakom optimalne možnosti
za učenje in dostopno učno pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Sodelovanje dijakov med izvajanjem učne pomoči
pa je odlična priložnost za socialne interakcije med dijaki in krepitev občutka pripadnosti domski skupnosti.

Teoretična osvetlitev pojmov		
Pojmovanj učenja je v pedagogiki zelo veliko. Učenje imamo lahko za znano – neznani pojem in smo večkrat
v zadregi, ko moramo povedati, kaj je bistvo učenja.
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Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju,
informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo
pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.«
Definicija pojma učenje je tako zelo široka, pomembne so izkušnje in interakcija človeka z njegovim fizikalnim
in socialnim okoljem. Teorije učenja so se v zgodovini proučevanja tega procesa ukvarjale z raznimi dilemami
in vprašanji. Ena od dilem je bila, ali je učenje predvsem spoznaven proces – razumski in individualen ali se pri
učenju prepletajo čustveni in socialni elementi. Zagovorniki socialnega konstruktivizma postavljajo pri učenju
v ospredje dialog, možnost spraševanja, sprotnega preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini. Konstrukcija
znanja se dogaja v socialnem procesu med sodelovanjem v skupini. Predstavnika te teorije učenja sta Piaget,
ki je poudarjal predvsem dialog med vrstniki, in ruski psiholog L. S. Vigotski, ki je dajal prednost socialni
interakciji med otrokom in odraslim (Marentič-Požarnik, 2003). Pri učenju se postavlja vprašanje uspešnosti
učenja. Zakaj so na vseh stopnjah izobraževanja razlike v učni uspešnosti učencev? Dejavniki učne uspešnosti
so številni in se med seboj prepletajo. Barica Marentič-Požarnik (1980) klasificira dejavnike v štiri skupine:
•

notranji dejavniki (v učencu) so lahko: fiziološki (stanje čutil, živčevja, senzomotorična koordinacija ...) in
psihološki (umske sposobnosti, stili učenja in spoznavanja, motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti ...);

•

zunanji dejavniki (v okolju): fizikalni (opremljenost in urejenost prostora za učenje, temperatura, osvetlitev ...) in socialni (družina, šola, prijatelji, širše družbeno okolje).

Lahko trdimo, da je okolje dijaškega doma s svojo strukturo, večsmerno komunikacijo in pestrostjo vsebin
ugodno za učenje dijakov v najširšem pomenu tega pojma. V domskem prostoru imajo učeči se možnost
učenja v skupinah, preverjanja naučenega s sošolci, lahko dobijo povratno informacijo naučenega v skupini.
Učna pomoč sostanovalcu je lahko odlična priložnost ponavljanja in utrjevanja snovi. Seveda pa je odvisno
od posameznika, koliko bo odprt in motiviran za učenje, da bo ugodno učno okolje izkoristil za razvijanje
socialne kompetentnosti in sledil svojim učnim ciljem.
Pri tem se na pojavni ravni socialna kompetentnost (ali zavzetost ali prilagojenost) kaže kot:
prosocialno vedenje (pomoč drugim, skrb za druge in sodelovanje z drugimi) in odgovorno vedenje (sledenje
pravilom in ohranjanje socialne pripadnosti). Za doseganje socialnih ciljev je pomembna zavzetost, kar vodi
k socialni integraciji (Peklaj in Pečjak, 2015).
Številne študije kažejo na medsebojno povezanost učnih in socialnih ciljev (Wentzel, 1999 in Leyi, 1993 v
Peklaj in Pečjak, 2015, 16). Tako K. Wentzel (1999, v Peklaj in Pečjak, 2015) govori o treh modelih povezanosti: komplementarnem, razvojnem in hierarhičnem, ki pa se medsebojno ne izključujejo.
Komplementarni model predpostavlja, da lahko učenci v oddelku istočasno uresničujejo socialne in učne cilje.
Doseganje socialnih ciljev hkrati omogoča tudi doseganje učnih.
Razvojni model pojmuje učne cilje kot tiste, ki imajo svoj izvor na socialnem področju; pri tem so socialni
cilji primarni, iz njih nato izhajajo učni cilji. Ta model pojmuje, da so socialne potrebe (npr. po vzpostavljanju
medosebnih povezav, po socialni pripadnosti) pred učnim ciljem. Šele ko so te zadovoljene, se učenec lahko
v resnici posveti doseganju učnih ciljev.
Hierarhični model predpostavlja vzročno in hierarhično povezanost obeh vrst ciljev.
To pomeni razmišljanje v smeri: učni cilji mi omogočajo doseči socialne cilje, ki vodijo do učnih dosežkov,
in obratno: socialni cilji mi pomagajo pri doseganju učnih ciljev, ki me vodijo do učnih dosežkov (Peklaj in
Pečjak, 2015, 17).
Učni in socialni cilji so torej medsebojno povezani. Če prenesemo to tezo v domsko okolje, lahko trdimo,
da so dobri medsebojni odnosi med dijaki zelo pomembni. Dijak, ki se počuti med vrstniki sprejetega, z
njimi dobro sodeluje in goji pripadnost skupnosti, lahko doseže tudi boljši učni uspeh. Socialna vključenost
dijakov v domskem okolju lahko deluje kot pomemben varovalni dejavnik pri njihovem spoprijemanju z
učnimi težavami. To dejstvo moramo upoštevati tudi vzgojitelji. Dijakom ki imajo slabše socialne spretnosti,
je potrebno nuditi vso podporo in poiskati možnosti za njihovo vključevanje v socialne interakcije v skupini
in domu, da ne bodo ostali spregledani ali zavrnjeni.
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Vzgojitelj ima tako pomembno vlogo pri razvijanju ugodne učne klime v domu in domske kulture. Vsaka šola
(dom), kot relativno zaprt socialni sistem, samodejno oblikuje svoj specifični vrednostni sistem. Ta specifični
vrednostni sistem lahko imenujemo tudi šolska (domska) kultura. »Šolsko kulturo lahko opredelimo kot
sklop prevladujočih stališč in vrednot, ki se kaže v specifičnih normah, stališčih, pričakovanjih, predsodkih,
stereotipih, navadah in drugih značilnih vedenjih večine udeležencev in služi članom sistema pri osmišljanju
šolskega okolja in ravnanja v njem« (Bečaj, 2001, 121). Šolska kultura tako predstavlja dogovor, ki ga pri
svojem delu in medsebojnih odnosih uporabljajo člani šole in ga zapišejo v pravila. V dijaškem domu so
zapisana pravila osnova za strukturiranje domskega okolja, da le-to postane predvidljivo, obvladljivo, kar
daje pripadnikom skupnosti občutek varnosti. V obdobju mladostništva igra pomembno vlogo tudi vrstniška
kultura. Mladostniki radi posnemajo vrstnike in sprejemajo njihove norme. Lahko govorimo o socialnem konformizmu, ki posamezniku prinaša odobravanje drugih in ga ščiti pred socialno izključenostjo ter zmanjšuje
njegove stiske. Med vrstniki se oblikujejo norme, pravila, ki med drugim določajo odnos do učenja in znanja,
do discipline v šoli, do avtoritete učiteljev. V kontekstu socialnih dejavnikov učne uspešnosti vsekakor ne gre
zanemariti vpliva vrstniške kulture.
Dijaški dom kot vzgojno-izobraževalna ustanova ima opredeljen svoj vrednostni sistem, na katerem temelji
kultura organizacije in njena vizija. Dijaški dom Ivana Cankarja ima zapisano vizijo: »Prizadevamo si postati:
odprta vzgojno-izobraževalna ustanova, ki sledi potrebam mladih in zaposlenih, razvija kulturo bivanja in
sobivanja z drugimi in okoljem ter spodbuja osebnostno rast in vseživljenjsko učenje.« Vrednote, ki smo jih
postavili v ospredje in so vodilo pri našem delu, so: spoštovanje, sodelovanje in odgovorno ravnanje do sebe,
drugih in okolja.

INOVACIJSKI PROJEKT: USTVARJANJE SPODBUDNEGA UČNEGA
OKOLJA V DIJAŠKEM DOMU
Cilji projekta
Opis razlogov za izpeljavo raziskave
S projektom, ki smo ga izvajali v obdobju od 2009 do 2015, smo želeli povezati učno uspešne dijake s šibkejšimi
v organizirano mrežo vrstniške učne pomoči. S povezovanjem dijakov smo sledili cilju doseči dober učni
uspeh dijakov in povečati socialne interakcije med dijaki v domu. Učenje in druge šolske obveznosti dijakom
povzročajo vsakodnevne stiske in strahove, zato smo želeli okrepiti njihovo samopodobo in jim ponudili
vsebine, ki bi jim pri premagovanju težav v procesu odraščanja utegnile koristiti.

Raziskovalno vprašanje
Kako imajo dijaki v dijaškem domu razvite strategije učenja in na kakšen način lahko vzgojitelji s celovito in
vsestransko podporo ustvarjamo optimalne pogoje za doseganje dobrih učnih rezultatov in uveljavljanje ter
umestitev dijakov v družbo?

Potek dela
Opis faz izpeljave projekta od načrta do rešitve:
•

ugotavljanje učnih navad dijakov v dijaškem domu,

•

zbiranje stališč dijakov do učne pomoči med vrstniki in prijave za njeno izvajanje,

•

izdelava mape s podatki o izvajalcih,

•

spremljanje in usmerjanje učne pomoči,

•

določitev dijaka – koordinatorja učne pomoči v vsaki vzgojni skupini,

•

vrednotenje in evalvacija učne pomoči med dijaki,

•

spremljanje učnega uspeha dijakov,

•

predstavitev ciljev in dejavnosti projekta šolam, ki jih obiskujejo naši dijaki,
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•

objava mreže izvajalcev učne pomoči na spletni strani dijaškega doma,

•

organiziranje delavnic: samospoštovanje, vrednote, čustva in samopodoba,

•

zbiranje refleksij dijakov o učenju in učni pomoči,

•

izvajanje literarnih večerov,

•

predstavitev projekta staršem na roditeljskih sestankih in informativnem dnevu,

•

sodelovanje z bivšimi dijak in starši, ki so postali izvajalci delavnic in drugih aktivnosti v domu.

Obdelava podatkov
Opis vzorca
V projektu so sodelovali dijaki in vzgojitelji vseh dvajsetih vzgojnih skupin. Maja 2012 smo izvedli anketo o
razširjenosti učne pomoči med dijaki. Anketirali smo 157 naključno izbranih dijakov v domu. Vzorec anketiranih je znašal 27% takratne populacije dijakov v domu. Iz rezultatov je bilo razvidno, da je dobra polovica
vprašanih dijakov sodelovala pri izvajanju medsebojne učne pomoči. Dijaki pa so sodelovali še pri delavnicah,
ki smo jih organizirali z zunanjimi izvajalci ter pri izvedbi literarnih večerov. Ocenjujemo, da je bilo v vse
aktivnosti projekta vključenih med 250 do 300 dijakov.

Metode zbiranja in obdelave podatkov
V prvem akcijskem krogu smo anketirali vse dijake v domu, saj smo »preizkušali teren«: želeli smo ugotoviti
pripravljenost dijakov nuditi učno pomoč in njihove učne navade. Informacije smo večinoma pridobivali s
kvalitativnim merjenjem: zbiranje mnenj in stališč prejemnikov in izvajalcev učne pomoči, pisanje refleksij
dijakov o učenju, evalvacije udeležencev in izvajalcev delavnic, pogovori z dijaki in starši.

Prikaz rezultatov
Dijaki zelo visoko vrednotijo možnost učne pomoči v domu in so jo pripravljeni tudi nuditi. V svojih refleksijah pozitivno vrednotijo delavnice s ponujenimi vsebinami in so pripravljeni sodelovati tudi v prihodnje.
Učni uspeh naših dijakov se izboljšuje oziroma ostaja konstanten od leta 2010, ko smo zaključili prvo leto
izvajanja projekta (okoli 90 % učni uspeh pred popravnimi izpiti). Vsa leta izvajanja projekta ostaja število
izvajalcev učne pomoči konstantno, tj. od 70 do 80 dijakov. Izboljšanje učnega uspeha težko pripišemo zgolj
izvajanju projekta, lahko pa glede na kvantiteto učne pomoči v domu in refleksije dijakov predvidevamo, da
smo z izvajanjem aktivnosti projekta k temu prispevali.

Ugotovitve in spoznanja
Predstavitev dosežkov in interpretacija spoznanj
•

Dijaki so spoznali, da v težavah pri učenju niso sami.

•

Učna pomoč med dijaki se je »prijela«, dijaki so jo vzeli za svojo.

•

Ustvarili smo dobro učno klimo.

•

Izboljšali smo kvaliteto dela vzgojiteljev.

•

Starši so podprli naše delo.

Učna pomoč med dijaki v Dijaškem domu Ivana Cankarja živi, dom postaja prepoznaven po dobrem učnem
uspehu, pestrosti vsebin za pridobivanje kompetenc vseživljenjskega učenja in kvalitetnem sobivanju dijakov. Vzgojitelji imamo pomembno vlogo pri posredovanju učne pomoči med dijaki in ustvarjanju optimalnih
pogojev za učenje v domu.
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ZAKLJUČEK
Življenje mladih v skupnosti, kot je dijaški dom, je v procesu odraščanja lahko prednost. Mladi imajo možnost
kvalitetnega sobivanja z vrstniki in navezovanja socialnih stikov v različnih situacijah. Izvajanje vrstniške učne
pomoči je poleg svoje osnovne naloge, tj. pomoč pri učenju šolske snovi, tudi odlično orodje za boj s predsodki
in sprejemanje drugačnosti. Sodelovalno učenje in interakcije med različnimi akterji v domu prispevajo k
večji strpnosti in spoštovanju med mladimi.
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IMPLEMENTACIJA MEDIACIJE
V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA
IMPLEMENTATION OF MEDIATION
IN A BOARDING SCHOOL IVAN CANKAR
Tjaša Strmšek
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
tjasa.strmsek@dic.si

POVZETEK
Mediacija je neformalen postopek, v katerem nevtralna oseba - mediator, sprtima stranema pomaga pri
reševanju njunega spora. Z usposabljanjem dijakov za vrstniške mediatorje smo začeli v šol. letu 2008/2009
in do danes ga je zaključilo 45 dijakov. Znanja, ki jih mladi osvojijo v tem programu, so predvsem s področja
komunikacije, čustev ter konflikta, kot dela življenja. Poznavanje in uporaba mediacijskih veščin dijakom
omogočata več možnosti za samorealizacijo in osebnostno rast.
Ključne besede: mediacija, komunikacija, čustva, konflikt, osebnostna rast
ABSTRACT
Mediation is an informal process in which a neutral person, a mediator, helps the conflicted parties resolve
their conflict.With the training of pupils for peer mediators, we started in 2008/2009 and to date it has been
completed by 45 pupils.Knowledge gained by young people in this program is primarily related to communication, emotion and conflict as a part of life. The knowledge and use of mediation skills enable students to
have more opportunities for self-regulation and personal growth.
Kaywords: mediation, communication, emotions, conflict, personal growth

UVOD
Mediacija, kot ena najpogostejših oblik alternativnega reševanja sporov, je zaupen in strukturiran način
reševanja konfliktov, pri katerem je mediator popolnoma nevtralen in strankama s svojim znanjem le pomaga
doseči sporazumno rešitev. (Mediacijsko okno, b.d). V Sloveniji je v zadnjih letih razvoj mediacije okrepljen,
tako z ustanavljanjem mrežnih mediacijskih organizacij, s povečevanjem ponudbe programov usposabljanj
ter izvajanih mediacij, z umeščanjem mediacije v različne politike, predpise in ukrepe, kakor tudi z njeno
večjo prepoznavnostjo v splošnih javnostih (Mediacijsko okno, b.d).

MEDIACIJA V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA
Začetki vključevanja izobraževalnih vsebin mediacije segajo v leto 2006, ko je bila mediacija preko Inštituta za
mediacijo Concordia predstavljena celotnemu vzgojiteljskemu zboru, dve leti kasneje, v šol. letu 2008/2009
pa je bilo v avgustu omogočeno tudi uvodno izobraževanje pedagoškega kadra. Vsebine mediacije so bile
predstavljene tudi drugim zainteresiranim delavcem v domu.
Uspešen zaključek izobraževanja štirih vzgojiteljev za šolskega mediatorja je kasneje omogočil, da smo v
domu začeli tudi z izobraževanjem oz. usposabljanjem dijakov za vrstniške mediatorje.
Posebno pozornost je treba nameniti usposabljanju/izobraževanju mediatorjev. Kot je znano, uspešnost posredovanja v sporu ni odvisna samo od strokovnih veščin posrednika / miritelja, temveč tudi od številnih drugih
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dejavnikov, ki se nanašajo na socialna, sociološka, ekonomska in druga področja. Pomembna je tudi osebna
prepričljivost, moralna verodostojnost, pravičnost in poštenost posrednika oz. miritelja. Uspeh je verjetno
odvisen tudi od lastnosti / sposobnosti mediatorja: poslušati - razumeti – jasno obrazložiti – logično sklepati.
Potrebno izobraževanje je torej zelo široko. (Novak, 2008)

CILJI PROGRAMA
•

Usposobiti dijake za neformalno reševanje sporov

•

Naučiti udeležence razumevanja in obvladovanja konfliktov ter mirnega in konstruktivnega reševanja
konkretnih situacij

•

Usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki

•

Spodbujati medsebojno sodelovanje in pomoč

•

Krepitev samoodgovornosti, dostojanstva, samospoštovanja in vzpostavljanje medsebojnega zaupanja

•

Dijake naučiti učinkovito obvladati stres, kar jim omogoča, da v različnih preizkušnjah v življenju zaupajo
vase in se sprejemajo.

Najprej sta izobraževanje za šolski mediatorki zaključili dve vzgojiteljici, ki sta dijakom na sestankih vzgojnih
skupin mediacijo predstavili in jih seznanili o možnostih za usposabljanje za vrstniške mediatorje v domu.
Informacije so bile posredovane preko tiskanega materiala po stavbah doma in preko internetne strani.
Objavili smo razpis za logotip mediacije in nagradili dijaka, katerega logotip je bil izbran. Vzgojiteljici sta
pripravili mape z učnim gradivom. Zajeli sta vsa bistvena področja, pomembna za razumevanje in uspešno
obvladovanje mediacijskega procesa: splošno o mediaciji, temeljna načela mediacije, konflikt kot del življenja,
načini reševanja konfliktov, čustva – pomen, prepoznavanje ter izražanje čustev, komunikacija, tehnike mediacije, faze mediacije in supervizijsko spremljanje.
Prvo leto se je v izobraževanje vključilo 5 dijakov in en študent. Vsi so ga zaključili uspešno in potrdila o
usposabljanju so jim bila podeljena na sestanku Domske skupnosti. Ob koncu leta je izobraževanje za šolsko
mediatorko opravila še ena vzgojiteljica.

OBDOBJE OD LETA 2009 DO 2011
Nadaljevali smo z informiranjem in motiviranjem dijakov k vključitvi v usposabljanje.
Zakaj je mediacija lahko dobra rešitev?
•

ker odnos med dvema osebama v sporu ni tekmovalen, temveč sodelujoč,

•

ker nosita odgovornost za rešitev vpleteni strani sami,

•

ker osebi, ki imata konflikt, sami odločata kaj, kdaj, kako, do kje in na kakšen način bosta rešili konflikt,

•

ker je fokus obrnjen na prihodnost,

•

ker je osebama dana popolna svoboda izbire,

•

ker je razmerje moči uravnoteženo (za to skrbi mediator),

•

ker osebi v konfliktu najbolje vesta, kaj je za vsako od njiju najboljše in najbolj pravično.

Poudarjali smo, da ne gre samo za osvojitev znanj in veščin za vodenje postopka mediacije, temveč, da
naučene veščine najprej pripomorejo k osebni rasti dijaka: da bolje spozna sebe in razume svoje čustvene
odzive ob konfliktu.
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Pri podajanju učne snovi smo se mentorice menjavale. Vsaka ima svoj stil mediranja in tudi dijake smo spodbujale k temu, da ob upoštevanju mediacijskih pravil najdejo sebi lasten način, ob katerem se bodo počutili
udobno. Za popestritev smo povabile tudi dijake, ki so usposabljanje že zaključili. Povedali so svoje izkušnje,
kaj so na usposabljanju pridobili zase, kako se je spremenil njihov pogled na konflikt in kako ga obvladujejo. Nastopili so v vlogi somediatorjev, kar omogoča vrstniški vpliv in medgeneracijsko sodelovanje. Večjo
aktualnost in učinkovitost programa smo skušali doseči tudi preko izpolnjevanja učnih listov ter igranja vlog
- mediantov in mediatorjev, ko so se dijaki resnično lahko vživeli v obe situaciji. Proces mediacije smo tudi
snemali in kasneje posnetke analizirali.
Izobraževanje je zaključil še en šolski mediator.

PROJEKT MEDIACIJA – LETO 2012
Implementacija mediacije v DIC-u je sprva zajemala predvsem vsebine iz procesa mediacije: usposabljanje
šolskih in vrstniških mediatorjev, izvajanje mediacij ter udeležba na seminarjih in konferencah. Povezali smo
se s projektom BITI in v njegovem okviru izdali publikacijo »BITI MEDIATOR«. Postopoma smo vsebine razširili
in preko projektnega dela vključili tudi tematike s področja samopodobe mladostnikov. Projekt je sofinanciran
s strani Mestne občine Ljubljana – Urad z preprečevanje zasvojenosti in s strani DIC-a – domskega sklada. Te
vsebine in oblike dela nam omogočajo, da pristopamo k dijakom celoviteje. Za širjenje kulture dialoga smo
pripravili predstavitev vrstniške mediacije tudi za 12 nepedagoških delavcev DIC-a.

Delavnice za dijake: Kako izboljšati samopodobo
Delavnice nudijo dijakom možnosti, da se spopadejo s svojimi čustvi in se naučijo sprejemati sebe tudi, ko jim
je težko. Svoje dvome izkoristijo kot izziv za premislek in samostojno sprejemanje odločitev. V preizkušnjah,
ki jih srečujejo v življenju, razvijajo svoje moči, spretnosti in zaupanje vase.
Delavnice spodbujajo osebnostno rast in uvide na varen in zanesljiv način. Vodi jih oseba z dobrimi komunikacijskimi veščinami.
V tem obdobju smo natisnili tudi majice, ki so jih ob zaključku izobraževanja dobili vsi vrstniški mediatorji.

Mednarodna konferenca o šolski in vrstniški mediaciji
Z dijaki smo se udeležili mednarodne konference o šolski in vrstniški mediaciji na OŠ Rečica ob Savinji.
Izkušnja je bila za vse zelo pozitivna, saj je bilo posredovanih veliko novih znanj in izkušenj. Številna udeležba
otrok in njihovih mentorjev je pokazala, da se mediacija in njeno sporočilo o odprti in strpni komunikaciji
nezadržno širi tudi po osnovnih šolah v Sloveniji.

Tabor v Izoli
V tem letu se je v usposabljanje vključilo največ dijakov (10). Da bi popestrile podajanje učnih vsebin in dijake še bolj motivirale, smo se mentorice odločile za izvedbo tabora v Izoli. Vzdušje je bilo zelo ustvarjalno,
poleg snemanja in delavnic smo pripravili tudi scenarij za film »Vrstniška mediacija v DIC-u«. Posneli smo ga
v sodelovanju z dijaki iz video sekcije in traja skoraj 14 minut. Film je na naši spletni strani in je namenjen
informiranju dijakov in pridobivanju novih članov k usposabljanju.

OBDOBJE PO LETU 2012
Nadaljevali smo z usposabljanjem vrstniških mediatorjev. Izobraževanja smo začeli v novembru in iskali smo
različne načine, da bi bilo podajanje snovi za dijake čim bolj zanimivo in pestro. V goste smo povabili tudi
mediatorja Jerneja Šoštarja, aktivnega člana na Sodišču pridruženi mediaciji. Dijakom je predstavil praktične
primere v katerih je sodeloval in odgovarjal na njihova vprašanja.
V šolskem letu 2015/2016 smo izdali zloženko z naslovom »Samopodoba je slika, ki jo ustvarjam o sebi«.
Oblikovali in natisnili smo publikacijo »BITI V REDU« in z dijaki posneli nov film z izobraževalno vsebino.
Mentorice smo se udeležile delavnice Saše Einsiedler »Moja samopodoba – moja odločitev«.
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Šolsko leto 2016/17 - v tem letu smo se namesto klasičnega, frontalnega podajanja snovi, izobraževanja lotili
kar preko snemanja filma o Tehnikah mediacije. Najprej smo igralcem in snemalcem v filmu podali osnove
mediacije, potem pa so sodelovali v vseh fazah nastajanja filma in se obenem učili. Film nazorno predstavlja
tehnike mediacije in ga bomo lahko uporabljali kot učno gradivo.

EVALVACIJA USPOSABLJANJA
Usposabljanje za vrstniške mediatorje evalvirajo udeleženci – dijaki. Evalvirajo vsebino usposabljanja, način
podajanja snovi ter ocenijo vodje usposabljanja in materiale, ki jih dobijo. Tim za mediacijo na osnovi ocen
dijakov in samoevalvacije naredi načrt usposabljanja za prihodnje leto.
Dijaki vsako delavnico ocenijo na petstopenjski lestvici glede na uporabnost, zanimivost, jasna sporočila in
vodjo. Podajam nekaj povzetkov odgovorov:

Opisna ocena usposabljanja za vrstniškega mediatorja
Spoznavanje in učenje nove in drugačne komunikacije se je udeležencem zdelo zanimivo, poučno in predvsem
uporabno za vsa področja življenja. Všeč jim je bilo zabavno in sproščeno vzdušje ter njim prilagojen urnik.
Dobro se jim zdi, da niso dobili preveč informacij naenkrat ter da so vadili na igranih primerih - konfliktih.
Hkrati pa si želijo, da bi teorijo obdelali malo hitreje in predlagajo, da bi snov dobili že vnaprej, na urah
mediacije pa samo ponovili bistvo in se pogovorili o morebitnih vprašanjih.

Ali se ti zdijo pridobljena znanja uporabna?
Dijaki ugotavljajo, da je človek družbeno bitje, ki komunicira, za zdravo komunikacijo pa so potrebni tudi
prepirčki. Zelo redko, ali skoraj nikoli pa nimajo priložnosti, da bi se naučili, kako se soočiti s težavami v
komunikaciji, še bolj redko pa, kako posredovati pri drugih ali več osebah. Ocenjujejo, da mediirali najbrž ne
bodo velikokrat, jim bo pa pridobljeno znanje dobro služilo v življenju, ko se bodo morali soočati z lastnimi
in tujimi konfliktnimi situacijami. Kar nekaj stvari, ki so se jih naučili, je uporabnih v vsakdanjem življenju
in lahko izboljšajo odnose z drugimi.

Kaj bi ti dodal/a, spremenil/a, da bi bilo usposabljanje bolj učinkovito?
Za začetnike bi se jim zdelo bolj primerno več vsebine posvetiti temu, kako se mediator sooči z mediantom
na začetku mediacije. Želijo si več konkretnih primerov in praktičnih vaj, da bi pridobili več izkušenj. Pri
mediiranju naj bi se osredotočali bolj na mediatorja in na odpravljanje njegove treme in ne toliko na vsebino
njegovega pristopa. Razmišljajo o bolj zanimivem načinu podajanja teorije.
Dijaki menijo, da je mediacija zelo praktična zadeva, o kateri bi moral vsak nekaj vedeti. Všeč jim je bilo, da
so vedno imeli kaj malega za pod zob in pijačo.

ZAKLJUČEK
Iskanje ravnotežja med avtonomnostjo mladih in nadzorom nad njimi sodi med ene izmed zahtevnejših nalog
pedagogov. Mladi od nekdaj želijo več samostojnosti in s tem kontrole nad svojim življenjem. Ta razkorak med
samostojnostjo in kontrolo lahko ublažimo z vrstniško mediacijo. Nudi namreč strukturo, znotraj katere so
učenci in dijaki svobodni za sprejemanje odločitev, vzgojitelji in učitelji pa so zadovoljni, ker imajo občutek
nadzora.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VKLJUČEVANJE DIJAKOV Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM – PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI IN
PRILAGODITVE V DIJAŠKEM DOMU
INCLUSION OF STUDENTS WITH ASPERGER’S
SYNDROME – ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND
ADJUSTMENTS IN THE BOARDING SCHOOL
Nevenka Nakrst
Strokovno združenje Aleana, Domžale, Slovenija
nevenka.nakrst@aleana.si
Špela Potočnik
Zavod sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska, Želimlje, Slovenija

POVZETEK
Vzgojno-izobraževalne ustanove se v zadnjih letih zaradi porasta avtizma srečujejo z vključevanjem dijakov z
aspergerjevim sindromom (AS4). Pedagoški in drugi delavci so zaradi nepoznavanja avtizma in pomanjkanja
specializirane strokovne usposobljenosti v stiski. V prispevku uvodoma predstavljamo, kako se kaže AS in s
katerimi težavami se običajno srečujejo mladostniki in strokovni delavci. V študiji primera nadalje opišemo,
kako je vključitev dijakinje z AS v dijaški dom in v gimnazijo pripomogla k izboljšanju njenih socialnih veščin,
učnih navad in s tem zmanjševanju simptomatike ter opolnomočenju za kvalitetnejše življenje v odrasli dobi.
V zaključku osvetlimo tudi prednosti vključevanja za ostale strokovne in pedagoške delavce v ustanovi.
Ključne besede: Aspergerjev sindrom, avtizem, posebne potrebe, vključevanje, dijaški dom
ABSTRACT
In the recent years the numbers of autistic disorders are ascending, hence educational institutions have been
confronted with the inclusion of students with Asperger syndrome (AS). The pedagogical workers and other
staff are often troubled as they have insufficient knowledge on autism and lack specialized expertise regarding
the issue. In the introduction of the contribution it is presented how AS is evident and what kind of problems
the adolescents and pedagogical workers encounter. In addition to this, a case study of AS student inclusion
in the dormitory and high school is described in detail. It shows how the inclusion helped her develop social
skills, study habits, thus minimized the occurrence of symptoms related to AS and empowered her for a high
quality life as an adult. In the conclusion, we also present the advantages/ benefits of such inclusion for all
the staff in the institution.
Keywords: Asperger’s syndrome, autism, special needs, inclusion, boarding school

UVOD
Motnje avtističnega spektra so v zadnjem času ene izmed najhitreje naraščajočih motenj. Čeprav v Sloveniji
nimamo registra oseb, pri katerih je ugotovljena diagnoza avtizma, Kereži (2013) navaja, da naj bi se pri nas
letno rodilo okoli 200 otrok, ki jih lahko uvrstimo na spekter. Po podatkih iz tujine (Hoopman 2009) naj bi
imelo motnje avtističnega spektra kar 1 % populacije.

4
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Če vzamemo v obzir, da soočanje z avtizmom izrazito vpliva tudi na pomembne ključne bližnje osebe ter
posredno in neposredno na okolico, lahko vidimo, da se na tak ali drugačen način pri nas z avtizmom srečuje
skoraj 100.000 ljudi. Avtizem je med nami in za uspešno vključevanje dijakov z avtizmom v šolski in kasneje
tudi širši družbeni kontekst, je potrebno, da se z njim seznanimo.

Avtizem
Avtizem je pervazivna razvojna nevrološka motnja, za katero je značilen pomemben primanjkljaj na področju
komunikacije in socialne interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vedenj, aktivnosti in
interesov. Poleg omenjenih težav imajo posamezniki z avtizmom pogosto izražene tudi edinstvene potenciale
in najrazličnejša močna področja. V tujini zato vse več strokovnjakov in avtorjev namesto izraza »motnja«
uporablja izraz »stanje« (Baron-Cohen, 2008), saj se na ta način izognejo stigmatiziranju. V obzir tako vzamejo
tudi tiste posameznike, ki bi jih glede na njihove lastnosti lahko uvrstili na spekter avtističnih motenj, vendar
ne potrebujejo medicinske diagnoze, saj zmorejo funkcionirati v vsakdanjih situacijah.
Prisotnost diagnoze avtizma poveča verjetnost razvoja številnih drugih pridruženih težav (Schmidt, Schmidt
in Schmidt 2016). Pri mladostnikih z AS sta prevladujoči anksioznost in depresija, pojavljajo pa se tudi motnje hranjenja, specifične učne težave, glasovni/motorični tiki, obsesivno kompulzivna motnja, ADHD/ADD,
elektivni mutizem, izbruhi jeze, samopoškodovanje in samomorilnost.

Aspergerjev sindrom
Baron-Cohen (2008) motnje avtističnega spektra razdeli v šest glavnih skupin. Aspergerjev sindrom (AS) je
oblika avtizma, pri kateri ima posameznik povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti (IQ nad 85)
in je brez zaostanka v razvoju govora. Posamezniki z AS v družbi sicer predstavljajo manjšo skupino, ki pa
jo zaradi prisotnih posebnih potreb uvrščamo med ranljive skupine. V nadaljevanju je na kratko predstavljen
njihov specifični način mišljenja ter področja, na katerih ti posamezniki funkcionirajo drugače.

Mišljenje in kognitivne posebnosti
Za posameznike z AS lahko rečemo, da imajo idiosinkratičen – poseben način procesiranja informacij. Večinoma
so vizualni misleci, kar pomeni, da razmišljajo v slikah, za razliko od nevrotipičnih ljudi, ki so večinoma verbalni
misleci in razmišljajo s pomočjo besed. Atwood (2006) za ljudi z AS pravi, da niso slabi, nori ali pomanjkljivi,
pač pa imajo zgolj drugačen način mišljenja. Njihov unikatni miselni slog prispeva tudi k temu, da razvijejo
učinkovite strategije spoprijemanja in prilagajanja svetu, ki se njim zdi nenavaden. Sposobni so razmišljanja
izven običajnih okvirov, kar je nekatere posameznike pripeljalo do povsem novih odkritij. Za nekatere genije
v zgodovini se namreč domneva, da so imeli AS (npr. Tesla, Newton, Edison, Einstein, Mozart).
Baron-Cohen (2008) razliko v procesiranju informacij med posamezniki z AS in nevrotipičnimi pojasnjuje s
teorijo empatiziranja in sistematiziranja. Medtem ko se nevrotipični posamezniki zavedajo interpersonalnega
sveta in procesirajo informacije preko čutenja (empatiziranja), posamezniki z AS informacije procesirajo tako,
da identificirajo in analizirajo vzorce v objektivnem svetu in konstruirajo njim logične sisteme (sistemtiziranje).
Ostale kognitivne posebnosti lahko razvrstimo v tri kategorije. S teorijo uma lahko pojasnimo njihovo pomanjkanje čustvene vzajemnosti. Posamezniki z avtizmom težko prepoznavajo in razumejo misli, čustva in
reakcije drugih ljudi (Siegel, 2015). Njihova komunikacija je posledično pogosto enosmerna. Drugo področje,
na katerem imajo velike težave, so izvršilne funkcije. Te se nanašajo na veščine organiziranja, načrtovanja,
vzdrževanja pozornosti in inhibiranja nepotrebnih dražljajev in odzivov. Pozornost ohranjajo na podrobnostih,
težko razlikujejo bistvene informacije od nebistvenih, običajno težko integrirajo informacije tako, da identificirajo celotno, globalno sliko, kar pa strokovnjaki pojasnjujejo s teorijo šibke centralne koherence.

Socialna interakcija in komunikacija
Dijaki z AS se od svojih vrstnikov ločijo zaradi neobičajnega socialnega vedenja in govora. Težko navezujejo
stike, ne razumejo ali napačno razumejo socialna pravila. Njihov govor se običajno razvija atipično in taka
je tudi produkcija govora, kar se odraža v intonaciji, hitrosti in ritmu govora. Jezik razumejo dobesedno, ne
razumejo sarkazma, ironije, metafor, humorja, prenesenega pomena. Velika razlika se kaže med tehnično
in pragmatično jezikovno spretnostjo, saj imajo lahko zelo širok besedni zaklad, pravilno ali celo zelo sofisticirano rabo slovnice, medtem ko lahko popolnoma neustrezno uporabijo jezik glede na socialni kontekst.
Zlasti velike težave imajo z razumevanjem nebesedne komunikacije, kretenj, gest, obrazne mimike, napačno
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razumejo namere in motive drugih ljudi in imajo neobičajen očesni stik (Smith Myles, 2003). Velike težave
imajo pri prepoznavanju čustev, zlasti kadar so ta manj očitna ali maskirana. Ne znajo se socialno ustrezno
spontano odzivati na reakcije drugih, zato pogosto dajejo vtis, da jim ni mar za okolico. Vse našteto prispeva k
temu, da težko ohranjajo prijateljske vezi in lažje vztrajajo v individualnih aktivnostih. Ob tem lahko zmotno
ocenjujemo, da si ne želijo družbe. V resnici imajo zaradi socialnih primanjkljajev običajno za sabo zgodovino
negativnih izkušenj, zavrnitev ali celo medvrstniškega nasilja. Posledično v odnosih z drugimi doživljajo visoko
stopnjo anksioznosti, ki dodatno doprinese, da je njihova socialna interakcija neprimerna.

Ponavljajoče se vedenje in posebni interesi
Dolgotrajno ponavljanje določene aktivnosti na en in isti način dijakom z AS zagotavlja predvidljivost in ima
funkcijo samopomirjanja. V vsakdanjem življenju se kaže tako, da dijak vztraja pri nošenju enakih oblačil,
posluša eno in isto glasbo, uživa enako hrano, do šole uporablja vedno enako pot, postavlja predmete na
točno določena mesta, lahko ga vznemiri spremenjen sedežni red, prihod novega profesorja ali vzgojitelja,
zamenjava razredov idr.
Za dijake z AS je značilen ozek spekter zanimanj, kar pomeni, da so popolnoma zatopljeni v določeno aktivnost
in kažejo izjemno zanimanje za specifično temo. Temu posvetijo več ur dnevno, pri čemer lahko popolnoma
izključijo ostale aktivnosti in interese. Za posamezno področje lahko postanejo eksperti, medtem ko imajo
precejšnje težave z osvajanjem področij, ki jih ne zanimajo. To z lahkoto zamenjamo za učne težave, čeprav gre
v resnici lahko samo za to, da ne zmore preusmeriti in ohranjati pozornosti na temi, ki je zanj nepomembna.

Senzorne posebnosti
Približno 40 % oseb z AS (Atwood, 2007) ima določene senzorne posebnosti, ki se pri posamezniku kažejo
znotraj enega ali več senzornih sistemov (vonj, okus, sluh, vid, dotik, propriocepcija, vestibularni sistem).
Senzorne posebnosti vplivajo na razvoj motorike ter na pretirano ali premajhno občutljivost. Marsikatero
nenavadno vedenje dijaka z AS lahko pojasnimo, če razumemo njegovo senzoriko (težave pri telovadbi, pretirano dotikanje, neobčutljivost ali pretirana občutljivost na bolečino, težave z orientacijo, guganje, vrtenje,
povzročanje hrupa ali pretirana občutljivost na hrup, svetlobo).

Šolski sistem in prednosti namestitve v dijaški dom
Organizacija šolskega sistema je v marsičem nenaklonjena dijakom z AS, saj vključuje večje skupine ljudi,
hrupno okolje, spreminjanje teme na 45 minut, od dijaka pričakuje, da bo delal najmanj dve stvari hkrati
(poslušal in si zapisoval), izluščil bistvo profesorjevega predavanja in si delal kratke zapiske, zahteva pozornost dijaka, četudi ostali okrog njega šepetajo ali se premikajo. Po drugi strani šola zagotavlja dijaku neko
strukturo, vključitev v skupino in v večini primerov so dijaki z AS lahko uspešno vključeni v običajno šolo.
Zaradi specifičnih težav je vključitev uspešnejša ob zagotovljenih prilagoditvah, ki jih dijak lahko pridobi
z odločbo o usmerjanju. Že minimalne prilagoditve, kot so podaljšan čas pisanja, individualno preverjanje
znanja, delo v tišini, konstantni pogoji v okolju (enak sedež, zvok, svetloba) in možnost umika, lahko znatno
olajšajo učni proces.
V tujini učence in dijake uspešno nameščajo v dijaške domove, ki so prilagojeni osebam s posebnimi potrebami
(Autism and Asperger syndrome, 2015). V Sloveniji tovrstnih programov sicer nimamo, vendar prilagoditve
do neke mere lahko zagotovimo s pomočjo drugih virov (odločba o usmerjanju, pravica do spremljevalca,
dodatno usposabljanje strokovnih delavcev). V primerjavi z življenjem v družini (še posebej, če je ta disfunkcionalna) dijaški dom z jasnimi pravili in zagotovljeno strukturo (učne ure, prosti čas, urnik obrokov, hišni
red) dijaku z AS izrazito olajša življenje in spodbuja njegovo samostojnost. Ob prehodu v odraslost je naravno,
da si mladostnik želi zapustiti svojo družino in se osamosvojiti (Patrick, 2008). To velja tudi za mladostnike
z AS in dijaški dom predstavlja odlično prehodno obliko bivanja.

NAMEN DELA
S študijo primera smo želeli analizirati in predstaviti vključevanje dijakov z AS v šolo in dijaški dom. Definirali
smo izzive, s katerimi se srečujejo pedagoški delavci pri vključevanju dijakov z AS in strategije reševanja
morebitnih težav. Še posebej nas je zanimalo, če in katere prednosti prinaša vključevanje tako njim kot tudi
ostalim vključenim vrstnikom in pedagoškim delavcem. Na podlagi ugotovitev smo želeli vzpodbuditi širjenje
primera dobre prakse na ostale vzgojno-izobraževalne inštitucije.
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METODE
V študijo primera so vključeni dijakinja, dijaški dom, vzgojna skupina, razred, gimnazija, pedagoški delavci
in družina.
Osrednji primer predstavlja trenutno že polnoletna dijakinja Tina od vstopa v zavod do sredine četrtega letnika. Opredeljena je kot otrok s posebnimi potrebami. Vključena je v vzgojno skupino, v kateri je 20 deklet.
Sobo si deli z dvema dijakinjama. V gimnaziji obiskuje razmeroma majhen (20 dijakov), vendar izredno
nadarjen razred (povprečna ocena je nad 4). Prihaja iz dvostarševske družine in ima še dve mlajši sestri. S
šolo intenzivno sodeluje zlasti njena mama. Zadnji dve leti je v isti vzgojno-izobraževalni zavod vključena
tudi Tinina mlajša sestra, ki nima opredeljenih posebnih potreb.
Gimnazija Želimlje in dijaški Dom Janeza Boska sta enoti Zavoda sv. Frančiška Saleškega (ZSFS)5. V gimnazijo
je vpisanih več kot 300 dijakov in dijakinj iz vseh slovenskih regij, od tega jih približno 200 biva v dijaškem
domu. Razporejeni so v 4 fantovske in 5 dekliških vzgojnih skupin. Osnovo vzgojnemu programu doma
predstavlja don Boskov preventivni vzgojni sistem, poleg tega pa tudi Vzgojni program za dijaške domove.
Poleg skrbi, da bi dijakom omogočili optimalno izkoristiti čas za študij, je v ospredju vzgoja celega človeka.
V študiji primera sta bili uporabljeni metodi analize dokumentov (v zvezi s šolo, dijaškim domom, IP dijakinje)
in polstrukturirani intervju, ki je bil izveden s šolsko svetovalno delavko, vzgojiteljico, nekaterimi profesorji
in Tinino mamo. Rezultati so podani opisno.

ŠTUDIJA PRIMERA
Poznavanje avtizma pred vključitvijo v ZSFS
Pedagoški delavci do vključitve obravnavane dijakinje ne poznajo avtizma. Tina je prva dijakinja s potrjeno
diagnozo avtizma, ki je vključena v program zavoda. Svetovalna delavka je s strani pedagoškega kolektiva
naprošena, da pripravi predstavitev aspergerjevega sindroma, v okviru katere so na uvodni konferenci pred
pričetkom šolskega leta predstavljene prilagoditve – metode in tehnike dela z dijakinjo.
Svetovalna delavka – socialna pedagoginja je diplomirala pred l. 2010, ko motnje avtističnega spektra niso
bile posebej zajete in predstavljene v študijskem kurikulumu. Podobno kot večina pedagoškega kadra za delo
z osebami z AS ni bila ustrezno izobražena. V intervjuju je navedla: »Spominjam se svojih strahov in dilem
o tem, ali sem primerna strokovnjakinja za delo s Tino. Velik pritisk sem ustvarjala znotraj sebe zgolj zaradi
nepoznavanja avtizma. V rahli paniki sem se odločila, da poletne počitnice namenim intenzivnemu branju o
avtizmu. Med branjem literature in gledanjem filmov pred seboj nisem imela dekleta, ki prihaja k nam, zaradi
česar so bile moje predstave popačene in pogosto negativne.«

Vključevanje osebe z AS je proces
Osebni stik staršev z ravnateljem, 10 mesecev pred samo vključitvijo, je bil bistven za celoten proces
vključevanja. Starši so pedagoškim delavcem podali prve informacije o avtizmu, na začetku pa so jih tudi
opremili s temeljnimi smernicami glede potrebnih prilagoditev.
Pred Tinino vključitvijo v 1. letnik se je strokovna skupina za pripravo individualiziranega programa v razširjeni
zasedbi (ravnatelj dijaškega doma, svetovalna delavka, vzgojiteljica, razredničarka ter sorazredničarki, mati,
pediatrinja in pedagoginja) udeležila timskega sestanka na pediatrični kliniki v ambulanti za avtizem. Na
sestanku so bili seznanjeni z diagnozo ter s predlogi za delo. Srečanja staršev in strokovne skupine so se v
nadaljevanju ponavljala najmanj trikrat letno (ob pripravi IP-ja, ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja, na
koncu šolskega leta in po potrebi).

Vloga ravnateljev
V pedagoškem kolektivu so se pred vključitvijo dijakinje pojavili dvomi in zaskrbljenost v povezavi s postopkom
vključevanja. Odzivi so popolnoma običajni in pričakovani, kadar se delavci ne čutijo kompetentni za ustrezno
ravnanje. Zato je bila vloga obeh ravnateljev v komunikaciji in posredovanju navodil izrednega pomena.

5

Zavod sv. Frančiškega Saleškega nadomestimo s kratico ZSFS.
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Ravnatelj gimnazije je kot najvišja avtoriteta vsem zaposlenim na konferencah in v elektronski obliki podal
jasna navodila in usmeritev za delo. V prvih dveh letih po vključitvi dijakinje je bil redno prisoten in aktiven
član strokovne skupine, ki pomembno sooblikuje prilagoditve na sistemski (urniki, spremstvo na potovanjih
in ekskurzijah) in odnosni ravni (supervizija izvajalki dodatne strokovne pomoči).
Ravnatelj doma se je pred vključitvijo dijakinje udeležil sestanka v ambulanti za avtizem, od koder je pridobljene informacije razširil na strokovne delavce v dijaškem domu. Ves čas je bil pomemben sogovornik in
podporni pedagoški vodja domskim vzgojiteljem.

Opredelitev posebnih potreb in načrtovanje prilagoditev
Strokovno mnenje in odločba zavoda za šolstvo, v kateri je Tina opredeljena kot otrok z avtističnimi motnjami, sta strokovni skupini za pripravo individualiziranega programa podali okvirne smernice za prilagoditev
vzgojno-izobraževalnega procesa. Tini tedensko pripadata 2 dodatni uri strokovne pomoči, ki jo nudi svetovalna
delavka, ter prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Glavne prilagoditve (tudi prostorske) so bile
izvedene v šoli. Za uspešno vključitev v šolski sistem in zlasti za življenje v dijaškem domu pa je bila ključna
tudi sprotna pomoč v stresnih in konfliktnih situacijah, možnost umika v poseben prostor, jasno strukturirane
dejavnosti s čim manj spremembami, postopno uvajanje sprememb, pomoč pri organizaciji dela ter učenju
različnih oblik čustvenega sproščanja, razvijanje socialnih spretnosti in strategij reševanja problemov. Z
namenom upoštevanja senzoričnih posebnosti so ji bile omogočene tudi določene prostorske prilagoditve.

Individualiziran program dela
Tina je vsako leto na sestankih strokovne skupine sama opredelila konkretne cilje za prihajajoče šolsko leto
(»sama bom šla v vrsto za kosilo, napisala bom članek za Preblisk, ustvarila si bom FB skupino, šla bom za
en dan v Ljubljano, da spoznam študijski okoliš«). Pomemben poudarek skozi vsa štiri leta je bilo razvijanje
socialnih veščin in komunikacije (kako pristopiti k osebi, neverbalna sporočila, pohvale, očesni stik, reševanje
konfliktov). Naučeno je nato prakticirala v realnih situacijah, tako v razredu in vzgojni skupini kot tudi v
obšolskih neformalnih dejavnostih (potovanja, interesne dejavnosti).
V individualiziranem programu je posebno mesto dobilo razvijanje močnih področij. Tina se je glede na
prvotna pričakovanja dobro spopadala z zahtevami vsakdana. Kljub temu pa so se v teh štirih letih tako na
domski kot na šolski strani strokovni delavci spoprijemali s številnimi vzgojno-izobraževalnimi izzivi. V šoli ji
je največ težav povzročalo strojepisje (učenje slepega tipkanja ob ugasnjenem zaslonu). Izredno frustracijo je
Tini predstavljala situacija, ko ni mogla sproti preverjati in popravljati tipkarskih napak, zato se je strojepisja
učila v individualni in prilagojeni situaciji z izvajalko dodatne strokovne pomoči (šolsko svetovalno delavko).
Ob tem se je učila tudi strategij soočanja s stresom in zniževanja ravni anksioznosti. Poseben izziv so predstavljale socialne situacije, tako z dijaki kot tudi s profesorji. Tina se je zaradi svoje neposrednosti, iskrenosti in
nenavadnega čustvovanja pogosto zapletala v konflikte, ki jih je nato reševala s pomočjo svetovalne delavke
in vzgojiteljice. V razgovorih z njima je pridobivala veščine socialno sprejemljivega in zaželenega odzivanja
(npr. kako se odzvati, ko je sostanovalki umrla babica).
V Tininem primeru sta se šolsko in domsko okolje prepletali in tako predstavljali enotno polje izzivov za vse
strokovne delavce. Situacije, ki so se zgodile v dopoldanskem času, je kasneje razreševala in se o njih pogovarjala najprej med pogovorom s svetovalno delavko, pozneje pa v dijaškem domu z vzgojiteljico. Obratno so
tudi težave, ki so zvečer nastale v domu, v sobi in v odnosih z njenimi sostanovalkami, pomembno vplivale na
njeno spremljanje pouka in soočanje s stresnim vsakodnevnim urnikom v šoli. Zato je bila stalna komunikacija
med pedagoškimi in strokovnimi delavci ključnega pomena.

Dijak z AS v skupini
Tina se sprva v svojem razredu ni počutila dobro. Prilagoditi se je morala zahtevnosti pouka, profesorjem,
razredničarki, vrstnikom in popolnoma novi strukturi vsakdana, saj je bila vajena na življenje v družini.

Vloga profesorjev in vzgojiteljev
Profesorji in vzgojitelji poudarjajo, da je bila za uspešno delo nujna predhodna seznanjenost s posebnostmi,
ki jih prinaša AS. Nenehno so bili postavljeni pred vprašanje, kdaj vztrajati pri svojih zahtevah in kdaj se
prilagoditi potrebam dijakinje oz. ji popustiti. Zlasti je bila potrebna njihova potrpežljivost in razumevanje
Tininih reakcij v konfliktnih situacijah in takrat, kadar se je odzvala jezno. Na tem mestu je bilo ključno, da
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so bili profesorji razumevajoči (in ne užaljeni ali avtoritativni). V šolskem okolju se je največ težav pokazalo
pri predmetih, ki zahtevajo natančnost (matematika, kemija, fizika, nemščina, latinščina). Po drugi strani se
je pri marsikaterih predmetih izkazal tudi njen potencial in zmožnost apliciranja mišljenja izven običajnih
okvirov. Tako profesorji kot tudi vzgojitelji v domu so si prizadevali izkoristiti, poudariti in razvijati njena
močna področja. V domskih situacijah je bilo največ izzivov pri razreševanju socialnih dilem z vrstniki, interpretiranju čustvenih odzivov in razvijanju situacijsko primerne komunikacije.
Razredničarka se je ves čas zavzemala za Tino in iskala metode, ki bi ji pomagale začutiti, da je viden in
slišan član razredne skupnosti. Dejavnosti, ki so pomagale pri vključitvi v skupino: strukturirane razredne ure,
predstavitve s pomočjo prezentacij, vključitev v šolska in športna tekmovanja, teden komunikacije, študijska
potovanja po Evropi (ko je bila postavljena v neformalno druženje z dijaki ter je tako razvijala in krepila primanjkljaje na področju socialnih spretnosti). Vsi pedagoški delavci so do neke mere prilagodili komunikacijo
in način podajanja informacij (jasna, sistematična, strukturirana razlaga ter kratka in jedrnata navodila). Prav
tako so bili dosledni pri upoštevanju in izvajanju pravil. Izrednega pomena je bilo tudi to, da so Tini dali čas.
Profesorica je svojo izkušnjo opisala tako: »Naučila sem se umakniti in si vzeti čas – toliko kot ga potrebuje
ona, da se umiri po tistem, ko jo nekaj vznemiri.«

Izziv za ostale dijake
V prvih mesecih vključitve ostali dijaki niso bili seznanjeni z diagnozo, saj so v šoli in domu upoštevali željo
staršev in so diagnozo zamolčali. Sošolci so prepoznali, da je Tina drugačna, opazili so, da ima določene
prilagoditve, vendar si le-tega niso znali razložiti. Tina se je po nekaj mesecih na razredni uri in v vzgojni
skupini sama predstavila. Predstavitev je bila v šoli izvedena spontano v sklopu predstavitve vseh dijakov in
dijakinj. V dijaškem domu je naredila identično predstavitev, le da so bili odzivi dijakinj drugačni kot v šoli,
kjer je, kot pravi sama, čutila več varnosti in sprejemanja.
Pri obeh predstavitvah je uporabila knjižico »Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom« (Hoopman, 2009).
Pozneje so dijaki v Tini prepoznali močan skupinski člen, saj je v številnih situacijah prevzela iniciativo,
organizacijo in predvsem iskreno in direktno spregovorila takrat, ko nihče drug ni. Profesorica slovenščine
opisuje: »Tina neposredno pove, kaj jo moti, česa ne razume, in zato se lahko razjasni tudi kaj, kar bi sicer
ostalo ob strani.«

Pomen strukture
Strukturo v dijaškem domu zagotavljata urnik in domski pravilnik z jasnimi zahtevami in posledicami morebitnih kršitev. Bivanje v dijaškem domu spodbuja k učenju, saj so zagotovljeni dobri učni pogoji: mir, obvezne
učne ure, ustrezni prostori, medsebojna pomoč in prisotnost vzgojiteljice, ki zagotavlja pogoje za nemoteno
delo. V strukturo so umeščene tudi prostočasne dejavnosti (glasba, šport, duhovnost, ustvarjalnost). Tina je
imela tako poleg pogojev za učenje zagotovljeno tudi široko paleto možnosti za razvijanje svojih talentov in
kvalitetno preživljanje prostega časa.

Tina
Tina je že na prvi pogled drugačna. Ima svetle lase, spuščene čez rame, je bosonoga in v kratkih rokavih –
sredi zime. Zanjo je značilna večja prilagojenost na temperaturo, saj v telesu kasneje občuti mraz, a po drugi
strani je močno senzibilna za hrup, dotik in množico. Med čakanjem v vrsti za kosilo ji je nelagodno.
Njeno šibko področje je motorika: igre z žogo in tek ji delata preglavice. Je človek rituala, ustaljenega urnika
in reda, zato jo nepredvideni dogodki iztirijo. Takrat postane impulzivna; težko kontrolira svoja čustva in se
socialno neustrezno odzove. Včasih lahko daje vtis, da ji ni mar za okolico, zato težko navezuje in ohranja
prijateljstva. Timsko delo in reševanje konfliktov zanjo predstavljata poseben izziv. Kljub temu je v četrtem
letniku ena izmed dijakinj, ki ima najbolj razvejano socialno mrežo znotraj svojega matičnega razreda.
Je široko razgledana, ima visoke sposobnosti logičnega mišljenja, analiziranja, sklepanja in posploševanja.
Zelo rada bere znanstveno fantastiko, fantazijske zgodbe ter detektivke. Zna povezovati znanja z različnih
področij. V osnovni šoli sta bili njeni glavni področji zanimanja naravoslovje in geografija, v srednji šoli pa sta
ji postali blizu še angleščina in filozofija. Obvezni izbirni predmet »vera in kultura« je v njej odkril poseben
dar za retoriko in zmožnost argumentacije pred celim razredom. Je učno uspešno, iskreno in resnicoljubno
dekle. Za resnico in pravico se je pripravljena izpostaviti kjerkoli in pred komerkoli. S svojo razmišljujočo
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kritičnostjo in neposredno komunikacijo v številnih situacijah nastavlja ogledalo svojemu sogovorniku in daje
pomembne povratne informacije tako posamezniku kot tudi celotnemu šolskemu sistemu. Tako npr. ne želi
prepisovati domače naloge, kadar je ne zna narediti sama, a hkrati ne želi izgubiti s tem povezanih ugodnosti.
Posebno ljubezen že od nekdaj goji do lego kock. Svojega življenja si ne more predstavljati brez vode (s plavanjem se popolnoma sprosti), glasbe (violina in solopetje) ter nenazadnje tudi ne brez Tumblrja, kjer ima
možnost komunikacije z ljudmi, ki imajo podobne interese kot ona. Sama pravi: »Lahko samo (virtualno)
»stojiš« zraven in gledaš. V realni situaciji pa je čudno, če samo stojiš zraven in nič ne rečeš. Tumblr mi to
omogoča.«

ZAKLJUČEK
Individualizirana obravnava je temeljila na kognitivno vedenjskih smernicah Gausove (2007), saj se je Tina
z vključevanjem v gimnazijo in dijaški dom naučila:
•

novih kognitivnih in vedenjskih veščin (pr. kognitivne restrukturacije z namenom spreminjanja negativnih
misli),

•

kompenzatornih veščin za spoprijemanje s primanjkljaji in težavami (npr. samopomirjanja v situacijah,
ki jih ocenjuje kot nelogične),

•

strategij za spoprijemanje s simptomi pridruženih težav (npr. tehnik relaksacije) in

•

samosprejemanja (ozaveščanje močnih področij, sprejemanje šibkosti tudi s pomočjo humorja).

Tina je pridobila pomembno pozitivno izkušnjo življenja izven primarne družine. V osnovni šoli je doživela
več izkušenj nesprejemanja, nerazumevanja in zavrnitev, medtem ko je v dijaškem domu in v razredu pridobila pozitivne izkušnje pripadanja skupini. Na ta način je okrepila občutke lastne vrednosti in izboljšala svojo
samopodobo. Razvila je nove socialne veščine in pridobila številne nove prijatelje.
Po štirih letih, odkar so se v zavodu prvič srečali z avtizmom, so vsi pedagoški delavci pridobili dodatna specialna znanja za delo z dijaki z avtizmom. Nekateri so se udeležili dodatnih izobraževanj s tega področja, v
sklopu predavanj in šolskih aktivnosti pa so o avtizmu informirali tudi dijake in starše. Trenutno imajo v zavod
vključeni dve dijakinji z diagnozo AS, ob tem pa uspešno prepoznavajo določene karakteristike avtizma tudi
pri dijakih, ki niso uradno diagnosticirani. V primeru ene dijakinje so v dijaškem domu uspešno prepoznali
avtizem ob pridruženih motnjah. Zlasti pri dekletih se namreč AS pogosto spregleda (Hendrickx, 2015) in
zmotno v ospredje postavi depresijo in motnje hranjenja, kot je bilo tudi v tem primeru. Ustrezna obravnava
avtizma in načrtovanje prilagoditev pa je ključnega pomena za celostno okrevanje.
Čeprav so med naštetimi dijaki z avtizmom oz. AS določene podobnosti in imajo precej skupnih značilnosti,
pedagoški delavci med obravnavo ugotavljajo, da so si posamezniki v resnici med seboj bolj različni kot podobni. Poznavanje motenj avtističnega spektra je pedagoškim delavcem pri njihovem delu v veliko pomoč,
vendar potrebujejo za uspešno vključevanje novih dijakov predvsem individualiziran in timski pristop. Vsak
posamezni dijak s specifičnimi primanjkljaji potrebuje tudi specifično in njemu prilagojeno obravnavo.
Pri vključevanju dijaka z AS v razred ali vzgojno skupino je ključnega pomena tudi delo s celotno skupino.
Razvijanje socialnih veščin in empatije ima pozitiven vpliv na vse vključene mladostnike. Čeprav je za avtizem
značilen individualizem in v skrajnih primerih popoln umik v svoj svet, lahko ustrezna obravnava ter vodena
vključitev dijaka v sistem v resnici prinese ravno nasprotno: sodelovanje, povezanost, sprejemanje in integracijo.
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1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KAKŠNA JE POVEZAVA MED DIFERENCIACIJO JAZA,
ANKSIOZNOSTJO IN ČUSTVENIM RAZCEPOM MED
SPOLOMA IN V RAZLIČNIH OBDOBJIH ŽIVLJENJA?
WHAT IS THE CONNECTION BETWEEN
THE DIFFERENTIATION OF SELF, ANXIETY AND
EMOTIONAL SPLITTING IN DIFFERENT GENDERS
AND IN VARIOUS AGE GROUPS?
Štefanija Jaksetič Dujc
Dijaški dom Vič, Ljubljana, Slovenija
stefanija.jaksetic@gmail.com

POVZETEK
Kvantitativna študija raziskuje povezanost med diferenciacijo jaza, anksioznostjo in čustvenim razcepom pri
484 moških in ženskah na področju Slovenije v različnih starostnih obdobjih. Povezava med anksioznostjo
in pozicijo jaza se kaže v tem, da je višja pozicija jaza povezana z nižjo anksioznostjo in nižjim čustvenim
razcepom. Zanimiva je tudi razlika med spoloma. Pri ženskah je zaznana večja čustvena reaktivnost, pri
moških pa večji čustveni odcep. Zaznane so tudi pomembne statistične razlike med starostnimi skupinami.
To je prva študija, ki je bila na to temo izvedena v Sloveniji in temelji na Bownovih predpostavkah iz njegove
teorije (Bowen, 1978; Kerr in Bowen, 1988). Rezultati kažejo, da pravo ravnovesje med ločenostjo in bližino
bistveno zmanjšuje anksioznost in čustveni razcep odraslih, kar posledično omogoča bolj zdrav razvoj in
kvalitetnejše medosebne odnose.
Ključne besede: diferenciacija jaza, anksioznost, čustveni razcep, čustveni odcep, čustvena reaktivnost.
ABSTRACT
The quantitative study looks into the connection between the differentiation of self, anxiety and emotional
splitting in 484 men and women from Slovenia, of various age groups. The connection between anxiety and
the differentiation of self is visible in the fact that a higher level in self-positioning is connected to lower
anxiety and lower emotional splitting. Additionally, the difference between genders is interesting as well.
In females we have noted a larger emotional reactivity; in men, on the other hand, we have noted a larger
emotional cutoff. We have also noticed important statistical differences between age groups. This is the first
study exploring the relationship between the differentiation of self, anxiety and emotional splitting in adults
of different age groups in Slovenia. It is based on Bowen’s assumptions from his theory (Bowen, 1978; Kerr
& Bowen, 1988). The results show that the true balance between separation and closeness fundamentally
lowers anxiety and emotional splitting in adults, which, consequently, enables both healthier development
and interpersonal relationships of a better quality.
Keywords: differentiation of self, anxiety, emotional splitting, emotional cutoff, emotional reactivity.

UVOD
Raziskava se je v prvi vrsti osredotočila na preverjanje psihometričnega vrednotenja vprašalnika diferenciacije
jaza za odrasle (17 +) na področju Slovenije s predpostavko, da je vprašalnik veljaven in zanesljiv tudi za slovensko kulturno okolje. Ker temelji Bownova teorija, iz katere vprašalnik v osnovi izhaja, tudi na predpostavki
anksioznosti kot sestavnem delu sistemskih sprememb (Kerr in Bowen, 1988, str. 112−134), je bila raziskava
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vzporejana tudi preko rezultatov povezanosti diferenciacije jaza s kronično oziroma značajsko anksioznostjo
odraslih, in sicer z vprašalnikom STAI-T (Spielberger idr., 1977, 1983). Ker so v Bownovih predpostavkah sile
emocije in intelekta tiste, ki pomembno vplivajo tako na posameznika kot na sistem (Kerr in Bowen, 1988,
str. 27-59), smo želeli preveriti tudi posameznikovo reakcijo na te pritiske s pomočjo testa, ki meri lestvico
čustvenega razcepa (Gerson, 1984, 2004; Lamovec, 1994). Raziskava je bila izvedena v obdobju od decembra
2014 do aprila 2015 preko anonimnega internetnega vprašalnika in je potrdila ugotovitve dosedanjih raziskav
vprašalnika diferenciacije jaza (Skowron in Friedlander, 1998; idr.) ter statistično visoko negativno korelacijo
med diferenciacijo jaza in anksioznostjo ter čustvenim razcepom. Ugotovila je tudi statistično pomembno
razliko med moškimi in ženskami v dveh komponentah diferenciacije jaza: v komponenti čustvene reaktivnosti
in v komponenti čustvenega odcepa. Pomembna statistična razlika je tudi v diferenciaciji jaza med starostnimi
skupinami. Statistično pomembna je razlika med starostno skupino od 17 – 25 let in ostalimi starostnimi
skupinami. Ta skupina ima namreč najvišji rezultat v negativni korelaciji diferenciacije jaza z anksioznostjo
in čustvenim razcepom ter najnižji rezultat v treh komponentah diferenciacije jaza. Pridobljeni podatki sicer
zahtevajo temeljitejše raziskave, so pa lahko pomembni predvsem za klinično prakso.
Diferenciacija jaza je osrednja predpostavka Bownove sistemske družinske teorije, ki vsebuje osem konceptov.
Bownova sistemska družinska teorija se osredotoča na posameznika skozi perspektivo družine in ne na posameznika kot na »center sveta«. Družino v prvi vrsti pojmuje kot naravni (Kerr in Bowen, 1988, str. 3−26) in
medgeneracijski sistem (Kerr & Bowen, 1988, str. 163−221) ter emocionalno enoto (Kerr in Bowen, 1988,
str. 27−59). Za posameznika je predvsem pomembno, da ozavešča in uravnoteži emocije in intelekt in s tem
zmanjšuje anksioznost (Kerr in Bowen, 1988, str. 112−134). Anksioznost je po Bownu pojmovana kot naravni
pojav v dinamiki čustvenega sistema družine in njenem nenehnem spreminjanju (Bowen, 1978; Harrison,
1995−2013; Kerr in Bowen, 1988).
Kljub temu, da je Bowen v svojih longitudinalnih študijah družine in njene dinamike natančneje proučeval
posameznikovo čustveno diferenciacijo oziroma zlitost med družinskimi člani – ugotavljal je, da ta ne izhaja
le iz trenutne pozicije posameznika temveč iz medgeneracijske danosti družine (Bowen, 1978; Kerr in Bowen,
1988; Kerr, 2003) − pa je bilo v preteklosti le malo znanstvenih študij, ki bi ta pojem raziskovale. Raziskovalka
Elizabeth Skowron in sodelavci so naredili v tej smeri zelo pomemben korak. Elizabeth E. Skowron in Myrna
Friedlander (1998) sta na podlagi serije raziskav razvili samoocenjevalni instrument imenovan Vprašalnik
o diferenciaciji jaza (ang. Differentation of Self Inventory − DSI) za merjenje tega osrednjega koncepta v
Bownovi družinski sistemski teoriji. Raziskava je potekala v treh fazah razvijanja in preverjanja vprašalnika na
vzorcu 609 odraslih. Instrument je v končni različici vseboval 43 vprašanj in štiri podkategorije: emocionalno
reaktivnost, pozicijo jaz, emocionalni odcep in zlitost z drugimi. Vprašalnik je bil dopolnjen in preverjen v
letu 2003, ko je dobil končno obliko imenovano DSI-R s 46 vprašanji (Skowron in Schmitt, 2003). Z razvojem
vprašalnika je bila tako zgrajena tudi pot do razumevanja vpliva diferenciacije jaza pri odraslih na njihovo
vedenje (Chung in Gale, 2006; Işık & Bulduk, 2015; Knauth in Skowron, 2004; Pelag-Popko, 2004; Popko,
2001; Skowron in Escobar, 2006; Skowron, Kozlowski in Pincus, 2010; Skowron, Stanley in Shapiro, 2009; idr.).
Vprašalnik DSI-R ima torej štiri komponente, in sicer se prvi sklop vprašanj nanaša na čustveno reaktivnost in
odziv na spodbude iz okolja na podlagi avtonomnih čustvenih odzivov, poplave čustev (ali čustvene prevzetosti)
ter labilnosti. Drugi sklop vprašanj se nanaša na vprašanja o “jaz” poziciji, ki pomeni stopnjo ozaveščenosti
jaza in sposobnost za premišljeno delovanje na podlagi lastnega premisleka. Tretji sklop vprašanj zajema
vprašanja o čustvenem odcepu oziroma izraža strah pred bližino, intimnostjo ali pogreznjenostjo v odnos
z vsemi spremljevalnimi vedenjskimi vzorci. Četrti sklop vprašanj je usmerjen v odkrivanje zlitja z drugimi
oziroma v tiste posameznikove poglede, ki izražajo preveliko čustveno vpletenost s pomembnimi drugimi in
preveliko identifikacijo s starši ter nekritično sprejemanje vrednot staršev, njihovih prepričanj in pričakovanj
brez lastnega premisleka.
Ker temelji Bownova teorija tudi na predpostavki o anksioznosti kot sestavnem delu dinamike ob vsakokratnih sistemskih spremembah, je bilo smiselno uporabiti v raziskavi test kronične anksioznosti in rezultate
vzporejati z rezultati diferenciacije jaza. Anksioznost se razlikuje od čustvenega stanja, ki obstaja v določenem
konkretnem trenutku in na določenem nivoju. Za anksioznost pa so značilni subjektivno močna napetost,
občutek nelagodja, nervoze in skrbi ter vzburjenost avtonomnega živčnega sistema. Akutna anksioznost je
trenutna in povzročena zaradi določenega dogodka, medtem ko je kronična anksioznost relativno stabilen
odziv posameznika (Spielberger, idr., 1983). V raziskavi smo uporabili test za kronično anksioznost avtorja
Spielbergerja, idr. (State-Trait Anxiety Inventory for Adults − STAI Form Y-1, (Spielberger, idr., 1968, 1977).
Uporablja se pri odraslih za ugotavljanje sposobnosti za ločevanje občutkov tesnobnosti od depresije.
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Ker so po Bownovih predpostavkah sile emocije tiste, ki najmočneje vplivajo na intelekt, je bilo smiselno
preveriti tudi čustveno stanje anketirancev in rezultate, pridobljene s pomočjo izbranega vprašalnika, ki meri
čustva oziroma čustveni razcep, primerjati z rezultati diferenciacije jaza. Čustveni razcep običajno velja za
obrambni mehanizem, ki ga pri normalno razviti osebnosti nadomeščajo višje razviti obrambni mehanizmi.
Na podlagi teoretičnih pogledov, ki izhajajo iz teorije Freuda, je vzrok za čustveni razcep v zgodnjem otroštvu
nerazvit ego in nezmožnost uskladitve gonskih konfliktov in zunanje stvarnosti. Kasneje je Kerberg (1975, v
Lamovec, 1994) pojmoval razcep kot normalen proces v zgodnjem otroštvu, ki omogoča ločevanje »dobrih«
predstav o starših od »slabih«. Kohut (1971, v Lamovec 1994) je menil, da razcep nastane zaradi frustrirane
potrebe po priznanju in občudovanju. Na podlagi teh spoznanj je Jane Mary Gerson (1984) razvila lestvico
razcepa za merjenje čustvenega razcepa.
Ključna ugotovitev te študije je, da vprašalnik diferenciacije selfa – DSI-Slo potrjuje dosedanje podobne študije
in meri diferenciacijo jaza. S tem raziskava odpira novo področje, ki je lahko ključnega pomena predvsem v
klinični praksi.

NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave preveriti kakšna je povezava med diferenciacijo jaza, anksioznostjo in čustvenim razcepom
med spoloma in v različnih obdobjih življenja.

ZASNOVA RAZISKAVE IN METODE
Zasnova raziskave
Vprašalnik je bil sestavljen iz treh znanstvenih vprašalnikov in demografskih vprašanj. Poudarjeno je bilo prvo
vprašanje o letnici starosti udeležencev. Prvi del raziskave je potekal v decembru 2014 preko družbenega
omrežja, in sicer Facebooka (Jaksetič Dujc, 2015). Od januarja do aprila 2015 pa je bil vprašalnik razposlan
tudi preko internetne pošte in naslovljen na vse vrste ustanov (izobraževalne, socialne, varstvene, idr.) in vse
vrste združenj in društev (svetovalni delavci, zakonski in družinski terapevti, društvo za tretje življenjsko obdobje, gerontološko društvo, lovsko društvo, idr.) ter na naslove različnih posameznikov (profesorje, študente
različnih fakultet, ipd.) po vsej Sloveniji.
Anonimni internetni vprašalnik je bil sestavljen preko sistema 1Ka in je vseboval: Večdimenzionalni vprašalnik
o diferenciaciji jaza DSI-R (Skowron & Friedlander, 1998; Skowron & Schmitt, 2003) s štirimi dimenzijami:
čustvena izključitev (Emotional Cutoff − EC), zlitje z drugimi (Fusion with Others − FO), položaj jaz (“I”
Position − IP) ter čustveno reaktivnostjo (Emotional Reactivity − ER) in ima 46 vprašanj z Likertovo lestvico
s 6 kategorijami: od 1 – sploh ne drži zame, do 6 – popolnoma drži zame.
Vprašalnik lestvice razcepa (Gerson, 1984), ki je predstavljena kot obrambni mehanizem in kot zaščita
pred specifičnimi emocijami, torej izhaja iz teorij Freuda (1914), Kerberga, (1975, v Lamovec, 1994) in
Kohuta (1971, v Lamovec, 1994). Sestavljena je iz sklopa 14 vprašanj (Likertova lestvica s 7 kategorijami:
od 1 − sploh ne drži zame do 7 – popolnoma drži zame). Trditve na lestvici se nanašajo na ločevanje dobrih
in slabih predstav o sebi in drugih, doživljanje jeze, idealizacijo, ekshibicionizem in grandioznost ter na difuznost identitete (Lamovec,1994). Trditve z lestvice ustrezajo teoretskim izhodiščem in tako izkazujejo po
Cronbach’s alpha visoko zanesljivost (0,70 oziroma po retestu 0,84) in veljavnost (Lamovec, 1994, str. 80).
Lestvica je sestavljena iz sklopa 14 vprašanj (Likertova lestvica s 7 kategorijami: od 1 − sploh ne drži zame
do 7 – popolnoma drži zame). Trditve se nanašajo na ločevanje dobrih in slabih predstav o sebi in drugih,
na doživljanje jeze, na idealizacijo, na ekshibicionizem in grandioznost ter na difuznost identitete (Gerson,
1984, v Lamovec,1994).
Vprašalnik oziroma test anksioznosti (ang. State-Trait Anxiety Inventory for Adults − STAI Form Y-1), Charles
D. Spielberger, idr., 1968, 1977) je bil uporabljen v študiji, saj je eden najpogosteje uporabljanih vprašalnikov
za merjenje anksioznosti. Uporablja pa se pri odraslih za ugotavljanje sposobnosti za ločevanje občutkov
tesnobnosti od depresije. Sestavljen je iz lestvice dvajsetih vprašanj (Likertova lestvica s 4 kategorijami: od
1 − skoraj nikoli do 4 − skoraj vedno).
Demografska vprašanja so zajemala podatke, kot so: starost, spol, izobrazba, status, regija prebivališča, idr.
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REZULTATI
V analizo je bilo vključenih 1.264 udeležencev. Od teh je le 485 udeležencev izpolnilo vprašalnik v celoti in
s tem so bili vključeni v raziskovalno delo.
Rezultati opisne statistike so ugotovili, da je bil najmlajši udeleženec raziskave je star 17 let, najstarejši
udeleženec je imel 85 let (M = 44,07, SD = 13,8 let). Največ udeležencev je imelo dokončano univerzitetno
izobrazbo (52,8 %,n=256), 18,6 % udeležencev je imelo zaključeno 3-letno stopnjo univerzitetne izobrazbe (n
= 90), 16,9 % je imelo dokončano srednjo šolo (n = 82), 10,1 % udeležencev je imelo magisterij ali doktorat
(n = 49) in samo 8 udeležencev je imelo dokončano osnovno šolo (1,6 %). Udeleženci so bili pretežno zaposleni 72,8 % (n = 353). Samo manjši odstotek udeležencev ni bil zaposlen 3,9 % (n = 19). Ostali udeleženci
so bili študentje 11,8 % (n = 57) ali upokojenci 11,5 % (n = 56).
Iz opisne statistike je razvidno, da je raziskava zajela udeležence iz vse Slovenije. 48,9 % udeležencev je
bilo iz osrednjega dela Slovenije (n = 237), 23,9 % jih je bilo iz zahodne Slovenije (n = 116), 22,5 % jih je
bilo iz vzhodne Slovenije (n = 109) in 4,7 % se je opredelilo, da so prišli iz drugih delov Slovenije (n = 23).
Etnična opredelitev je pokazala, da je največji odstotek udeležencev slovenske narodnosti (93,8%, n = 455),
drugih narodnosti je bilo le 6,2 % (n = 30).
Rezultati notranje zanesljivosti vprašalnika so bili pridobljeni preko instrumenta Cronbach’s alpha. Z njim smo
testirali tudi zanesljivost vsake komponente vprašalnika diferenciacije jaza in celotnega vprašalnika DSI-Slo.
Enako smo testirali zanesljivost vprašalnikov za merjenje anksioznosti in test za lestvico čustvenega razcepa.
Rezultati so pokazali, da je notranja konsistentnost vseh komponent in celotne DSI-Slo odlična oziroma dobra:
DSI-Slo (0,932), ER (0,881), EC (0,861), IP (0,816), FO (0,825). Cronbach’s alpha za anksioznost je bil odličen
(0,930) in za lestvico čustvenega razcepa je bil dober (0,763), kar tudi kaže na visoko notranjo zanesljivost.
Višje število na lestvici rezultatov diferenciacije selfa − DSI-Slo pomeni visoko diferenciacijo jaza. Enako velja
za njegove komponente. Višje število na lestvici anksioznosti predstavlja visoko stopnjo anksioznosti, višje
število na lestvici čustvenega razcepa pa predstavlja višji nivo čustvenega razcepa.
Rezultati povezanosti diferenciacije jaza, komponent ter anksioznosti in čustvenega razcepa izkazujejo naslednje ugotovitve:
Povezanost variable DSI-Slo je po pričakovanjih zelo visoko negativna, in sicer to velja za celotno DSI SLo (r
= -0,786) v povezanosti z anksioznostjo. Podobno se zelo visoko negativno povezujejo tudi vse komponente
DSI-Slo v povezavi z anksioznostjo: ER (r = -0,641), EC (r = -0,616), IP (r = -0,609), FO(r = -0,647). To
nakazuje, da so udeleženci z visoko prikazano diferenciacijo jaza pokazali nižjo stopnjo anksioznosti in obratno.
Rezultati so pokazali, da je obstajala visoka negativna povezanost tudi med DSI-Slo in čustvenim razcepom.
Rezultati DSI-Slo se v celoti visoko negativno povezujejo s čustvenim razcepom (r = -0,703). Podobni so tudi
rezultati v negativnih povezavah na posameznih komponentah, in sicer je: visoka negativna povezanost na ER
(r = -0,660) in EC (r = -0,588), zmerna oziroma srednja negativna povezanost na IP (r = -0,319) ter visoka
negativna povezanost na FO (r = -0,657), kar pomeni, da so udeleženci z visoko prikazano diferenciacijo
jaza prikazali nižjo lestvico čustvenega razcepa in obratno.
Rezultati povezanosti diferenciacije jaza med spoloma so v analizi potrdili statistično pomembe razlike med
spoloma. Preko T-testa smo preverjali rezultate vprašalnika diferenciacije jaza in komponent za oba spola. Na
podlagi rezultatov smo potrdili, da je komponenta čustvene reaktivnosti pri ženskah statistično pomembno
večja: ER (M = 3,73, SD = 0,977) v primerjavi z moškimi ER (M = 4,24, SD = 0,81), p < 0,05. Pri moških
pa je bila potrjena statistično pomembna višja komponenta čustvenega odcepa: EC (M = 4,58) v primerjavi
z ženskami EC (M = 4,87, SD = 0,81), p < 0,05. Rezultati kažejo, da ženske v odnosih odreagirajo z višjo
reaktivnostjo, medtem ko moški odreagirajo z umikom oziroma čustvenim odcepom.
Na rezultatih raziskave vpliva anksioznosti na čustveni razcep preko diferenciacije jaza smo s pomočjo Multiple
regresijske analize želeli preveriti ali diferenciacija jaza nastopa kot mediator v povezavi med anksioznostjo
in nivojem čustvenega razcepa. V ta namen smo uporabili multiplo regresijsko analizo, ki naj bi odgovorila
na vprašanje ali diferenciacija jaza nastopa kot mediator med nivojem anksioznosti in nivojem čustvenega
razcepa. Za izračun smo naredili tri regresije in eno multiplo regresijo. Prva, linearna analiza, je pokazala,
da nivo anksioznosti statistično pomembno vpliva na čustveni razcep, (F(1,483) = 212,459; p < 0,0001; R2
= 0,305) in sicer, da je visoka stopnja anksioznosti povezana z visokim čustvenim razcepom. Druga analiza
je preko linearne regresije med testom anksioznosti in testom DSI-Slo potrdila, da so rezultati statistično
113

pomembni (F(1,483) = 778,482; p < 0,0001; R2 = 0,617) in sicer prikazuje, da je večja stopnja anksioznosti
povezana z nižjo diferenciacijo jaza. Pri izračunu multiple regresije smo tako preverili, ali anksionznost vpliva
na čustveni razcep, če kontroliramo vrednosti diferenciacije jaza. Rezultati kažejo, da anksioznost ne vpliva
na čustveni razcep, če kontroliramo vrednost mediatorja oziroma diferenciacijo jaza. Multipla regresija je
tako pokazala močno mediacijo med diferenciacijo jaza in čustvenim razcepom. To pomeni, da anksioznost
vpliva na čustveni razcep samo preko diferenciacije jaza.
Da bi preverili, ali se različne starostne skupine razlikujejo v ocenjevanju diferenciacije jaza in v ostalih dimenzijah, smo uporabili analizo variance (ANOVA). Starost udeležencev je bila opredeljena v šestih starostnih
skupinah: od 17 do 25 let; od 26 do 35 let; od 36 do 45 let; od 46 do 55 let; od 56 do 65 let in od 65 let
dalje. S pomočjo Tukejevega testa so bile najprej preverjene posamezne skupine. Želeli smo namreč ugotoviti,
katere skupine se med seboj statistično pomembno razlikujejo. Vsako skupino posebej smo primerjali z vsakim
posameznim vprašanjem oz. spremenljivko. Rezultati so pokazali, da obstaja pomembna statistična razlika
med skupinami pri vseh komponentah, razen pri poziciji jaz. Le-ta se statistično pomembno ni razlikovala.
Statistično pomembne razlike pa so bile v povprečju na nivoju (p < 0,05). Statistično pomembne razlike so
bile na vseh komponentah razen na komponenti pozicije jaz (IP) med skupino v starosti od 17 do 25 let in
skupinami v starosti: od 36 do 45 let; od 46 do 55 let in od 56 do 65 let v povprečju na nivoju (p < 0,05). Za
skupino v starosti od 26 do 35 let pa so rezultati statistične analize pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika na nivoju (p < 0,05) samo na komponenti zlitja z drugimi (FO) in sicer v povezavi s skupino v
starosti med 46 in 55 let.

RAZPRAVA
Raziskava je bila narejena na vzorcu 484 odraslih moških in žensk v starosti med 18 in 72 leti. Študija diferenciacije jaza se je osredotočila najprej na preverjanje zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika diferenciacije
jaza na področju Slovenije. Raziskava je potrdila njegovo zanesljivost in veljavnost na visokem nivoju, tako
sta bila ocenjena tudi zanesljivost vprašalnika anksioznosti in vprašalnik lestvice čustvenega razcepa. Dalje
se je raziskava osredotočala na povezanost diferenciacije jaza in komponent s kronično anksioznostjo in
čustvenim razcepom pri odraslih posameznikih (17+) na področju Slovenije. Zanimale so nas tudi statistično
pomembne razlike diferenciacije jaza in dimenzij med spoloma ter med posamezniki v različnih starostnih
obdobjih. Raziskava je tako potrdila, da obstajajo statistično pomembne razlike v povezanosti diferenciacije
jaza in anksioznosti, in sicer v visoki negativni povezanosti in na statistično pomembnem nivoju p < 0,01.
Iz tega sledi, da je visoka diferenciacija jaza in visok rezultat na posameznih dimenzijah diferenciacije jaza
povezan z manjšo stopnjo anksioznosti in obratno. Tudi predpostavko, ali obstaja statistično pomembna razlika
v povezanosti med diferenciacijo jaza in dimenzijami ter čustvenim razcepom so statistični rezultati potrdili,
in sicer, da diferenciacija jaza in vse njene komponente visoko negativno korelirajo s čustvenim razcepom
na statistično pomembnem nivoju p < 0,05. Iz tega sledi, da je visoka diferenciacija jaza in visok rezultat na
posameznih dimenzijah diferenciacije jaza povezan z manjšim čustvenim razcepom in obratno. Tudi statistično
pomembne razlike med diferenciacijo jaza in dimenzijami ter spoloma je raziskava potrdila, in sicer pri dveh
komponentah diferenciacije jaza: pri komponenti čustvene reaktivnosti na statistično pomembnem nivoju
p < 0,05 pri ženskah in komponenti čustvenega odcepa pri moških na statistično pomembnem nivoju p <
0,05. Iz tega sledi, da so statistični podatki prikazali nižje rezultate na dimenziji čustvene reaktivnosti pri
ženskah, kar pomeni, da podatki izkazujejo večjo reaktivnost v odnosih. Nižji statistični rezultati na dimenziji
čustvenega odcepa pri moških pa izkazujejo njihov večji čustveni odcep ali umik v odnosih. Iz podatkov je
mogoče sklepati, da v odnosih ženske odreagirajo z večjo čustveno reaktivnostjo, medtem ko moški v odnosih
odreagirajo s čustvenim odcepom oziroma umikom. Statistično pomembne razlike glede na starostna obdobja
so bile potrjene pri vseh komponentah razen pri komponenti pozicije jaz med skupino v starosti od 17 do 25
let in skupinami v starosti: od 36 do 45 let; 46 do 55 let in 56 do 65 let v povprečju na nivoju (p < 0,05). Za
skupino v starosti od 26 do 35 let pa so rezultati statistične analize pokazali, da obstaja statistično pomembna
razlika na nivoju (p < 0,05) samo na komponenti zlitja z drugimi in sicer v povezavi s skupino v starosti 46
do 55 let. Iz podatkov je sklepati, da je starostna skupina od 17 do 25 let prikazala statistično pomembno
višjo anksioznost in čustveni razcep v primerjavi s skupinami v starosti od 36 do 65 let, kar je pomemben
podatek tudi za terapevtsko prakso.
Rezultati multiple regresije, ki je pokazala močno mediacijo med diferenciacijo jaza in čustvenim razcepom
kar pomeni, da anksioznost vpliva na čustveni razcep samo preko diferenciacije jaza, pa so pomembni za
nadaljnje proučevanje diferenciacije jaza in možnosti njegove rasti oziroma dviga, ravno tako predvsem v
terapevtski praksi.
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ZAKLJUČEK
Bownov pojem diferenciacije jaza, ki združuje predpostavko posameznikove teženje po čustveni osamosvojitvi
in osebnem razvoju ter hkrati po bližini in občutku pripadnosti in sprejetosti, je lahko merjen. Vprašalnik
DSI-Slo je tako mogoče uporabiti tudi v slovenskem kulturnem okolju v svetovalni in klinični praksi ter ga s
pomočjo novih raziskav in prilagoditev še izboljšati. Rezultati, pridobljeni v raziskavi, tudi potrjujejo rezultate podobnih raziskav (Skowron in Friedlander, 1998; idr.). Kvantitativna raziskava tako kaže na potrebo
po nadaljnjih raziskavah predvsem pri prepoznavi diferenciacije jaza za klinično prakso. Predvsem so za
klinično prakso pomembni podatki, da je nižja diferenciacija jaza povezana z visokim nivojem značajske
oziroma kronične anksioznosti in visokim nivojem čustvenega razcepa ter da je diferenciacija jaza mediator
med anksioznostjo in čustvenim razcepom.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

PROJEKTNO DELO –
MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI ZA VSE DIJAKE
PROJECT WORK –
OPTIONS AND OPPORTUNITIES FOR ALL STUDENTS
Marjana Onič
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Maribor, Slovenija
marjana.onic@guest.arnes.si

POVZETEK
Na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Srednji šoli za prehrano in živilstvo že vrsto let izvajamo projekt
»Vesela jesen na Izobraževalnem centru Piramida Maribor«. V šolskem letu 2017/2018 smo ga izvedli v mesecu
septembru na temo Začimbe v prehrani in napitkih. Dogodek je sovpadal z dnevi Evropske kulturne dediščine.
Dijaki so v oddelku med ponujenimi začimbami izbrali eno in jo obdelali od tehnološkega načina pridobivanja,
botanične pripadnosti, uporabe, do priprave različnih izdelkov in napitkov. Preizkusili so se tudi v fotografiranju. Ob zaključku projekta so izdelke postavili na ogled in ocenjevanje.
Da je delo uspešno potekalo, je bila potrebna dobra organizacija in veliko sodelovanja med učitelji, med
dijaki ter učitelji in dijaki.
Ključne besede: projektno delo, aktivno učenje, izkustveno učenje
ABSTRACT
At the Education Centre Piramida Maribor, Secondary School for Food Technology and Nutrition, we have
been conducting the project »Happy Autumn at the EC Piramida Maribor« for many years. In the school year
2017/2018 we selected the topic »Spices in food and beverages«. The event took place in September 2017
and it coincided with the days of the European Cultural Heritage.
Students chose one of the offered spices and worked on it from technological acquisition, botanical appurtenance, usage, to the preparation of different products and drinks. They competed in photography as well.
At the end of the project, their products were exhibited to be viewed and assessed.
Good organization and a good deal of collaboration among teachers, among students, as well as among
teachers and students were needed for successfully completed work.
Keywords: project work, active learning, experiential learning

PROJEKTNO DELO
Značilnosti
Pouk v okviru projektnega dela temelji na ustvarjanju razmer za aktivno učenje. Pridobljeno znanje je rezultat
aktivnosti dijakov in ne neposrednega posredovanja vsebin. Delo dijakov ni organizacijsko, vsebinsko, časovno
in prostorsko omejeno kot tradicionalni pouk. (Ferk Savec, 2010; Zupanc, 2012)
Vsebin se lotevamo problemsko in jih izpeljemo do končnega izdelka. Pri tem problem obravnavamo interdisciplinarno, v okviru različnih modulov. Teme izbiramo tako, da lahko dijaki teorijo povežejo s prakso,
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potrebno je upoštevati tudi njihove osebnostne značilnosti, interese in potrebe. Le tako lahko dijake motiviramo za vključitev v projekt. (Atlagič, G., Ciglič, I., Černilec, J., Gorjan, M., Krošl, K., Maher, N., Ravbar, J.,
2006; Zupanc, 2012)
Pouk naj ne bi potekal samo v učilnicah, delo naj ne bi bilo omejeno na šolske ure (45 minut), šolski učbeniki
pa naj ne bi bili dovolj za pridobivanje znanja. (Atlagič idr., 2006)
Pri projektnem delu je poudarek na izkustvenem učenju, kar pripomore k odkrivanju in izgrajevanju lastnega
znanja, spretnosti in veščin ter dolgotrajnem ohranjanju le-tega. (Atlagič idr., 2006; Zupanc, 2012)
Dijakom dajemo priložnost, da razvijejo sposobnosti in svoje znanje uporabijo za oblikovanje izdelka, ki ga
bodo lahko delili z drugimi. (Atlagič idr., 2006)

Vloga učitelja pri izvedbi projektnega dela
Pri projektnem učnem delu so dijaki in učitelji v nenehni interakciji do učne vsebine. Potrebno je sodelovanje
med učitelji. Učitelj je tisti, ki koordinira celotno delo v razredu. Potrebnega je veliko dela vnaprej (priprava
literature, navodil za delo …). (Atlagič idr., 2006; Ferk Savec,2010)
Učitelj dijake spodbuja, usmerja in jim pomaga, svetuje pri izvedbi naloge, ki so jo prevzeli ob načrtovanju
izvedbe. Da lahko učitelj ustrezno odigra svojo vlogo, mora imeti nekatere pomembne osebnostne značilnosti:
zaupanje, doslednost, odprtost, optimizem, samospoštovanje in veliko energije. (Zupanc, 2012)

Metode in oblike dela
Za izvedbo projektnega dela se priporočajo različne aktivne metode in oblike dela, kot so: skupinska oblika,
sodelovalno učenje, strukturirane naloge, možganska nevihta, igra vlog, delo z besedili, ekskurzije, terensko
delo … (Atlagič idr., 2006)

Faze projekta
Projektno delo sestavlja več faz:
•

zagonska faza – določimo namen, cilje, način izvedbe in rezultate;

•

razvojna faza – določimo načine in odgovornosti za opravljanje posamezne aktivnosti;

•

izvedbena faza – izvedba projekta v časovno dogovorjenih rokih v skladu s finančnim načrtom in določenimi
aktivnostmi;

•

zaključna faza – izpeljemo analizo opravljenega dela. (Atlagič idr., 2006)

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA PROJEKTA »Vesela jesen na
IC Piramida Maribor 2017«
Pouk v obliki projektnega dela poteka na naši šoli že vrsto let v skladu z vsemi značilnostmi projektnega dela.
Obravnavali smo različne teme (od ajde, žitaric, krompirja do praznikov), ki so skupne poklicem, za katere
se naši dijaki izobražujejo. Projekt poteka običajno v mesecu septembru za vse dijake programov nižjega
poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Vsak dijak šole po svoje
prispeva k uresničevanju ciljev projekta in promociji šole ter poklicev, ki so v skupini deficitarnih poklicev.

Določitev teme projekta
Izbor teme za letošnji projekt sega že v prejšnje šolsko leto. Potekal je na sestanku učiteljskega zbora. Izbrali
smo temo Začimbe, ki se lahko obravnava medmodularno. Ker je naš projekt sovpadal z dnevi Evropske kulturne
dediščine, smo naslov kasneje dopolnili v Začimbe v prehrani in napitkih. Določili smo tudi koordinatorici
projekta, ki sta načrtovali izvedbo projekta na šoli in pripravili vsa potrebna navodila za delo.
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Načrtovanje
Za vsak oddelek so bile načrtovane naslednje aktivnosti v okviru finančnih zmožnosti:
•

izbira začimbe iz seznama začimb;

•

predstavitev zgodovine začimbe s poudarkom na Sloveniji;

•

opis začimbe: botanična pripadnost, lastnosti in značilnosti, vzgoja rastlin;

•

tehnološki postopek predelave/pridobivanja;

•

možnosti uporabe v živilstvu in kulinariki;

•

možnosti uporabe v farmaciji oz. zdravilstvu;

•

izdelek 1: receptura, izračun energijske vrednosti, izdelava;

•

izdelek 2: receptura, izračun energijske vrednosti, izdelava;

•

izdelek 3: receptura, izračun energijske vrednosti, izdelava;

•

priprava napitka: receptura, izračun energijske vrednosti, izdelava;

•

priprava 5 vprašanj za kviz;

•

sodelovanje na kvizu;

•

priprava predstavitve, ki naj traja največ 5 minut;

•

sodelovanje na fotografskem natečaju;

•

dodatno – neobvezno.

Časovno načrtovanje:
•

do vključno 21. septembra napisati potrebe po surovinah (količine) za izdelke in napitek ter ostali material (zbornica šole);

•

do 25. septembra oddati vprašanja za kviz zadolženemu učitelju (dijaki);

•

učitelji praktičnega pouka so na razpolago skupinam dijakov v času, ko bi imeli prakso;

•

dijaki se morajo vsaj en teden prej posvetovati z učitelji glede priprave izdelkov, pokazati recepture,
načrt izvedbe;

•

do 28. 9. 2017 potekajo projektne aktivnosti ob pouku, učitelji so v pomoč dijakom pri posameznih
aktivnostih;

•

28. 9. 2017 poteka priprava predstavitev v matični učilnici z razrednikom, izvede se kviz;

•

izdelki se pripravljajo v tednu od 25. do 28. 9. 2017;

•

29. 9. 2017 poteka izvedba predstavitev in ocenjevanje.

Načrtovanje zadolžitev učiteljev:
Tabela 1: Zadolžitve učiteljev za izvedbo šolskega projekta
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učitelj

splošna zadolžitev

četrtek, 28. 9.

petek, 29. 9.

1

5. a

priprava dijakov

Izvedba

izvedba

2

2. e

priprava dijakov

Izvedba

izvedba

3

knjižnica

komisija/KVIZ

4

izdelki

izdelki

5

izdelki

izdelki

6

po potrebi svetovanje dijakom

po potrebi pomoč in
svetovanje dijakom

komisija/
KVIZ

ocenjevanje
razredov

7

-----

ocenjevanje razredov

8

izdelki

izdelki

9

po potrebi svetovanje dijakom

-----

ocenjevanje predstavitev

10

po potrebi svetovanje dijakom

po potrebi pomoč in
svetovanje dijakom

ocenjevanje predstavitev

priprava dijakov

izvedba

izvedba

11

2. c

12

izdelki

izdelki

13

2. a

priprava dijakov

izvedba

izvedba

14

1. e

priprava dijakov

izvedba

izvedba

15

koordinatorica

16

izbor začimb,

po potrebi
svetovanje
dijakom

komisija/
KVIZ

ocenjevanje predstavitev

17

priprava zaključne predstavitve

18

priprava kviza

po potrebi pomoč in
svetovanje dijakom

zaključna predstavitev

19

1. f

priprava dijakov

izvedba

izvedba

20

1. a

priprava dijakov, koordinatorica

izvedba

izvedba

izdelki

izdelki

21
22
23

nabava surovin
2. b

24
25
26

ocenjevanje razredov

priprava dijakov

izvedba

izvedba

po potrebi svetovanje dijakom

komisija/KVIZ

ocenjevanje razredov

izvedba

izvedba

komisija/FOTO
1. b

priprava dijakov

28

2. f

priprava dijakov

29

1. c

priprava dijakov

FOTONATEČAJ

izvedba

obveza na drugi šoli

27

koordinacija in vodenje OŠ

30

vodenje OŠ
izvedba

izdelki

izdelki

priprava kviza

pomoč pri izvedbi kviza

izdelki

izdelki

priprava dijakov

31

ocenjevanje izdelkov

32
33
34

izvedba

izvedba

izvedba

35

komisija/KVIZ

ocenjevanje razredov

36

1. in 2. uro pomoč v 1f

37

vodenje kviza

38
39

4. a

komisija/FOTO

po potrebi pomoč in
svetovanje dijakom
pomoč v 2f v času
svojih ur

40
41

ocenjevanje predstavitev

pomoč po potrebi
po potrebi pomoč in
svetovanje dijakom

119

Pripravljene so bile tudi smernice za pripravo in izvedbo kviza, foto-natečaja, ocenjevanja predstavitev, ocenjevanja razredov in ocenjevanje izdelkov. Imenovane komisije so izdelale natančna navodila.

Izvedba projekta
Kot razrednik sem dobila vsa ustrezna navodila za delo z razredom. Po prejemu navodil sem dijake na prvi
razredni uri seznanila s temo letošnjega projekta, z načrtovanimi aktivnostmi, pomembnimi termini in
zadolžitvami. Med predlaganimi začimbami smo izbrali MELISO.
Ob upoštevanju osebnostnih značilnosti, interesov in potreb, so se dijaki razdelili v skupine za pripravo in
izvedbo posameznih načrtovanih aktivnosti.
V okviru posamezne aktivnosti je imel vsak dijak tedenske zadolžitve. Tako so v prvi fazi vsi dijaki iskali
literaturo in vire, ki bi jim lahko koristili pri delu.
V nadaljevanju so pripravili pisni in slikovni material za pripravo plakatov, predstavitve in vprašanja za kviz.
Skupina za pripravo izdelkov je poiskala recepture za izdelavo slaščičarskih izdelkov in napitkov. Na razredni
uri smo material pregledali in naredili izbor treh slaščičarskih izdelkov in napitka. O možnosti priprave izbranih izdelkov so se posvetovali z učitelji prakse in pripravili seznam potrebnih surovin.
Do predvidenih terminov smo oddali vprašanja za kviz, sezname potrebnih materialov, slike za tiskanje in
seznam surovin.
Pri izvajanju posameznih aktivnosti so se skupine dijakov posvetovale z učitelji s posameznega področja.
V četrtek, 28.9.2017, smo zaključili naloge in jih pripravili za razstavo. Sodelovali smo tudi na kvizu.
Zadnji dan projekta, 29. 9. 2017, smo v matični učilnici rezultate projekta postavili na ogled. Razstavo so
si ogledali dijaki in učitelji naše šole, otroci sosednjih vrtcev, vabljeni učenci osnovnih šol, starši, vzgojitelji
in stanovalci okoliških stanovanj. Pripravljene slaščičarske izdelke so lahko poskusili in oddali svoje mnenje
v knjigi vtisov. Skupina, ki je bila zadolžena za predstavitev, je izbrano začimbo predstavila pred komisijo.

Slika 1: Predstavitev začimbe
Vir: M. Šumandl, 2017
Imenovane komisije so opravile svoje delo in na osnovi pripravljenih kriterijev ocenile razrede in izdelke.
Rezultate smo razglasili na zaključni prireditvi in najboljšim podelili priznanja in nagrade.

120

Slika 2: Podelitev priznanj in nagrad
Vir: M. Šumandl, 2017

Ocenjevanje
Komisija za ocenjevanje razreda je ocenjevala dijake za vsako načrtovano aktivnost. Tako je k skupnemu
številu točk pripomogel vsak dijak. V posebni kategoriji so se ocenjevali izdelki. Najboljše bomo našli v prodaji
v naši šolski učni prodajalni.

ZAKLJUČEK
Izvedli smo še en šolski projekt. Po mnenju dijakov zelo uspešno. Vse dijakinje mojega razreda si želijo ponovitve. Menijo, da je takšno delo zabavno, več se aktivno družijo, spoznavajo se in hkrati na drugačen način
pridobivajo nova znanja. Želele bi izdelati več izdelkov, da bi jih lahko več tudi poskusile. Zadovoljne so bile,
da je vsaka izmed njih prispevala svoje točke h končnemu rezultatu, ki je bil za 1. letnik zelo visok.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

V DIC-U RAVNAMO S HRANO ODGOVORNO
IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL’S SUSTAINABLE
FOOD WASTE MANAGEMENT
Nataša Kuhelj Rožac
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
natasa.kuheljrozac@dic.si

POVZETEK
Dijaški dom Ivana Cankarja (DIC) je ustanova, ki je s svojim poslanstvom več kot primerna za udejanjanje
sprememb na področju odnosa do hrane. Namen projekta Odgovorno s hrano, ki smo se ga lotili že tri leta
nazaj, je bil dvigniti kulturo prehranjevanja mladostnikov in vplivati na mišljenje o zdravi prehrani. Spodbuditi uživanje zdrave hrane, predvsem zelenjave in sadja, opustiti poseganje po jedeh v »ovitkih«. Želeli smo,
da se med dijaki poveča ozaveščenost vseh vpletenih v proces prehranjevanja, tako v globalnem aspektu kot
konkretno v našem dijaškem domu. V zadnjih letih je bilo uvedenih več novosti na področju prehranjevanja
v domu, ki so postale del domskega vsakdana. Bolj na široko smo odprli vrata lokalni in sezonski hrani. Eden
pomembnih premikov predstavlja tudi aktivno vključevanje dijakov v proces priprave in prehranjevanja v
DIC-u. V jedilnici poteka več »kampanj« dijakov in mentorjev povezanih z zdravo prehrano in prehranskimi
navadami (plakati, slogani, filmčki, na domski elektronski oglasni deski, FB profilu…
In konec koncev: kuhana hrana, ki se ne porabi popolnoma, konča v rokah humanitarne organizacije Slovenska filantropija.
Ključne besede: hrana, ozaveščenost, lokalna, sezonska hrana, humanitarna organizacija
ABSTRACT
The Dormitory Ivan Cankar (DIC) in Ljubljana is an institution which, due to its mission, is more than adequate
to implement changes in public’s attitude towards food. The purpose of the project called »Eat responsibility«
was to raise the level of cultural influence on food intake by adolescents and to influence the thinking about
healthy eating. Its purpose was also to encourage the consumption of healthy food, especially vegetables and
fruits, and to avoid eating foods in wrappers as much as possible. We wanted to raise the awareness of all
students involved in the eating process, both about the global process of eating on one side and the process
of eating which is specific in our student hostel. In recent years, several innovations have been introduced in
the field of food consumption in the Hostel DIC which have become part of everyday life. Local and seasonal
foods have been given more importance as well. One of the important changes is the active involvement of
students in the process of preparing and eating food in the DIC. The Hostel DIC canteen is a space for several
students’ and their mentors’ campaigns related to healthy food and healthy eating habits. Campaigns take
place in the form of various information campaigns (posters, slogans, films, e-bulletin boards of the Hostel
DIC, Facebook, etc. Finally, all the cooked food which is not consumed by students, is given to the humanitarian organization Slovene Philanthrophy.
Keywords: food, awareness, local, seasonal food, humanitarian organization

UVOD
Hrana predstavlja dobrino, ki zadovoljuje osnovno potrebo slehernega živega bitja, je energetski vir, ki
poganja in ohranja vse, kar obstaja. S hrano je povezana naša preteklost, sedanjost in tudi prihodnost. Če
vzamemo pod drobnogled zemljana zahodne kulture in njegove prehranjevalne navade, vidimo, da smo
postali najštevilčnejša vrsta na planetu, ki pri pridobivanju hrane s svojimi posegi v okolje resno ogroža vse
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na Zemlji. Človekove odločitve imajo bistven vpliv na proizvodnjo in porabo hrane in se na žalost že kažejo
neposredno ali posredno kot negativne posledice na podnebje, uporabo naravnih virov kot sta voda in zemlja
in na nezmožnost velikega dela ljudi, da se nahranijo in živijo dostojno življenje. Kako prekiniti ta začarani
krog? Nespametnemu početju, ki je prevladalo v zahodni kulturi, se je moč zoperstaviti samo s korenito
spremembo kulturnega obrazca vedenja in vsakodnevnega ravnanja. Tukaj in sedaj.

HRANA
Živilska veriga
Na problem verige od »semena do krožnika« velja pogledati s širše perspektive. Načini proizvodnje, distribucije
in porabe hrane, ki so v naši praksi vse bolj pogosti, imajo namreč velik in to predvsem negativen vpliv na
naravne vire in podnebne spremembe. Izgublja se biotska raznovrstnost, prihaja do okoljskih sprememb,
kar vpliva na zdravje in na kvaliteto bivanja na različnih koncih sveta. Če hočemo postati aktivni oblikovalci
našega planeta, moramo kritično pogledati šest globalnih usmeritev, ki postajajo iz dneva v dan vedno bolj
problematične:
•

pospešeno izginjanje raznolikosti,

•

povečana uporaba mesa in mlečnih izdelkov,

•

rast razdalje med prebivalci in potrošniki,

•

veliko naraščanje porabe predelane hrane,

•

navzočnost palmovega olja v predelani hrani,

•

zaskrbljujoče naraščanje količine zavržene hrane (Destree, 2017).

Naša hrana, ko jo spremljamo od njive do krožnika, porabi kar 30 % končne energije in poskrbi za petino
vseh izpustov toplogrednih plinov. Ker so apetiti po »udobni« hrani vse večji in ker delež prebivalstva narašča,
postajajo ti odstotki še večji. V okviru zgoraj omenjenih 30 % energije se kar 70 % le-te porabi zunaj kmetije,
torej za predelavo, transport, nakupovanje in pripravo hrane. (Viršek, 2017) Naslednji, nezanemarljivi podatek
je, da vse manj ljudi prideluje lastno hrano, povečujejo pa se potrebe in želje po vnaprej pripravljeni hrani s
čim manj kuharskega napora. Poraba energije se povečuje ravno zaradi npr. očiščene, oprane in zapakirane
zelenjave, ki zahteva več proizvodnih faz ter večje zmogljivosti hladilnikov in s tem več porabljene energije v
supermarketih. S tem se povečuje tudi embalaža za enkratno uporabo, ki jo potem zavržemo. Zaradi omenjene verige vse več odpadne hrane konča na smetišču, namesto da bi se vračala v prehranjevalno verigo (v
tradicionalni kmetijski pridelavi so kmetje pridelke slabe kakovosti uporabili kot krmo za živino, v sodobnem
svetu se to opušča bodisi zaradi specializacije predelave bodisi zaradi sanitarnih pogojev). Dodatne težave,
ki so že bolj posledica kot vzrok spremenjenih vremenskih razmer, so na eni strani močna sušna območja, na
drugi pa poplave, kar potegne za seboj velika energetska vlaganja, ki so zopet v nasprotju z globalno ekološko
nujnostjo, potrebo po znižanju izpustov toplogrednih plinov, ki bistveno vplivajo na pregrevanje planeta in s
tem povezane klimatske spremembe.

Hrana kot nedopustni odpadek
Zavržena, nekonzumirana hrana ima ob moralnem vidiku odnosa do hrane tudi več drugih negativnih
ekoloških vidikov in posledic:
1. Biološki odpadki, med katere sodi tudi hrana iz gospodinjstev, predstavljajo daleč največji izpust toplogrednih plinov, in sicer kot posledica odlaganja bioloških razgradljivih odpadkov na odlagališčih. Kar 90 %
razkrojenih organskih ogljikovih spojin se pretvori v odlagališčni plin, manjši del pa preide v izcedne vode.
2. Za pridelavo svetovne hrane porabimo ogromne količine sveže vode na Zemlji, skrčimo
veliko gozdov in »pridelamo« neverjetne količine izpustov toplogrednih plinov. Posledica
pridelave hrane je čedalje večja izguba biotske pestrosti. Zato je nedopustno, da na koncu celotne prehranske verige hrana konča v smeteh, kjer še dodatno škodi okolju.
Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO opozarja, da zdaj po svetu zaradi lakote trpi 805 milijonov ljudi, vsako leto zaradi podhranjenosti umre 3 milijone otrok. (Krivi smo sami,b.d.)
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3. Hrana je nepravično razporejena. Več kot 70 % lačnih živi v nerazvitih predelih Afrike, Azije, Latinske
Amerike in Bližnjega vzhoda. Največ hrane pa zavržemo v razvitem svetu, tako da bodo potrebne globalne
spremembe v odnosu do odpadkov in hrane na splošno. V Sloveniji zavržemo na prebivalca kar 82 kg
letno pridelane hrane. (Odpadki, Ekokviz, 2015/16).

Lokalni pristop k prehranjevanju kot rešitev
Začarani krog, v katerem sta se znašla sodobni človek in civilizacija, ima, kot smo omenili, že v uvodu, svojo
rešitev. Ta je zelo enostavna in hkrati izredno težavna. Narekuje nam jo zdrava »kmečka pamet« in nas vodi
nazaj k pridelavi in k uživanju lokalne in sezonske hrane. Težava tiči v dejstvu, da to zahteva korenit premik,
spremembo v našem razmišljanju in zavrnitev prevladujočega ekonomskega modela, usmerjenega v gospodarsko rast, ki temelji na »invazivnem« ravnanju v odnosu do našega okolja. Na srečo se stvari na različnih koncih
sveta in tudi v našem prostoru, premikajo v pozitivni smeri. Število posameznikov, skupin, celo organizacij,
ki se odločajo za pridelovanje lokalne in sezonske hrane, je v porastu. Zavest o tem, da pridelava in uporaba
lokalno pridelane hrane prispeva k zmanjšanju posledic potratne uporabe energije in negativnih vplivov na
okolje, postaja nesporno dejstvo, ki ima hkrati tudi številne pozitivne učinke in prednosti. V prvi vrsti je to
drugačen odnos do hrane, ki ne konča kot neuporaben odpadek v smeteh, in hkrati usmeritev v trajnostni
razvoj lokalnih skupnosti z vrsto pozitivnih posledic:
•

bolj zdrava in sveža, sezonska hrana brez pesticidov in dodanih konzervansov, ki pride čim prej do uporabnika;

•

pregleden sistem pridelave in priprave hrane – sistem kontrole »od vil do vilic«;

•

ohranjanje tradicionalnih postopkov pridelave in »domačih« okusov – spoštovanje dediščine;

•

spodbujanje ekološkega kmetovanja in kvalitete življenja v lokalnih skupnostih, zadrževanje mladih na
kmetijah in povečevanje možnosti zaposljivosti v lokalnih okoljih.

HRANA V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA (DIC-U)
Skrbi za drugačen način prehranjevanja ter za ustrezen in primeren odnos do hrane v DIC-u posvečamo še
posebno pozornost. Gre za kontinuiran in načrtovan proces, katerega cilj je oblikovanje prehranske kulture,
ki odgovarja potrebam dela in poslanstvu naše vzgojno-izobraževalne ustanove. Prizadevamo si za celovit in
sistematičen pristop, z upoštevanjem sodobnih dognanj stroke kakor tudi trendov in izzivov, ki se pojavljajo v
zvezi s problematiko prehranjevanja in prehranjevalnimi navadami mladih. V preteklih letih smo v DIC-u uvedli
več novosti, ki so postale del dicarskega vsakdana in hkrati predstavljajo prispevek k uživanju zdrave hrane
in k odgovornemu odnosu do te primarne dobrine, ki hkrati upošteva tudi ekološki, etični in moralni vidik.

Ambient dobrega počutja in možnost pestre izbire kot začetek spremembe
Ena od prvih ambicij na tem področju je bila preoblikovati domsko jedilnico iz »dijaške menze« v prostor
srečevanja in sproščenosti, saj je sestavni del uživanja hrane tudi temu primeren ambient in dobro počutje.
Bistven korak v tej smeri je bil dosežen leta nazaj z »ukinitvijo« dežurnega vzgojitelja, ki je nadzoroval red v
jedilnici. Sledile so spremembe načina (samo)postrežbe in povečanje možnosti izbire hrane. Tako sta že kar
nekaj časa uvedena samopostrežni solatni in jušni bife ter izbira več vrst kruha, dodana so določena zelišča,
pestra je ponudba vegetarijanskih in različnih dietnih menijev, periodično so organizirani dnevi različnih
nacionalnih in svetovnih kuhinj ipd.

Vključevanje in ozaveščanje dijakov
Pomembno vlogo k spremembi kulture prehranjevanja pomeni vključevanje uporabnikov v proces soodločanja
pri vprašanjih, povezanih s hrano. Komisija za prehrano, ki v domu obstaja že leta, vedno bolj pridobiva na
pomenu. Opravlja čedalje več funkcij in sodeluje pri odločitvah v zvezi s prehranjevanjem. Te funkcije niso
omejene zgolj na sestavo jedilnikov, pač pa je njihova vloga vse bolj usmerjena tudi k ozaveščanju pomena
zdrave prehrane, zdravih prehranjevalnih navad, gibanja in vseh dejavnikov, ki so ključnega pomena za
zdravje. Vse več aktivnosti se organizira skupaj z Mrežo zdravih šol in Eko šolo. Enotnost delovanja, enotna
strategija v smeri zdravega življenjskega sloga je privedla do relevantnih rezultatov, ki so vidni tudi na meritvah. Opažamo, da dijaki več zajtrkujejo kot pred leti. Nenehno se jih poučuje o hrani, ki je bogata z vitamini
in rudninskimi snovmi, in navaja, da se kar se da veliko poslužujejo solatnega bifeja, ki je vsakodnevno bo124

gato obložen. V jedilnici oziroma v domski kuhinji poteka več »kampanj«, v katerih dijaki sodelujejo skupaj
s svojimi mentorji iz Mreže zdravih šol, Eko šole in sorodnih projektov in so povezane z zdravo prehrano in
prehranskimi navadami. Poleg predavanj zunanjih strokovnjakov sodijo sem tudi različne akcije/kampanje za
zmanjševanje uporabe sladkorja, soli in bele moke v hrani, za uporabo zelišč in začimb ter promocija uporabe
lokalno pridelane in sezonske hrane. Kampanje potekajo v obliki posebnih opozoril, povezane so z različnimi
informativnimi akcijami (plakati, slogani, krajše objave video in drugih sporočil na domski elektronski oglasni
deski, FB profilu ipd.) oziroma v organizaciji posebnih dogodkov v jedilnici (Dan brez bele moke, cvrtja ipd.).
Celodnevni jedilnik je ob teh dnevih izdelan na podlagi živil, ki so zdravju prijaznejša.

Vključevanje dijakov v procese priprave hrane
Ker so dobri medsebojni odnosi bistvenega pomena povsod, smo si zadali nalogo, da občasno pritegnemo
dijake tudi k procesu pripravljanja hrane, zlasti ob posebnih priložnostih. Že nekaj let prakticiramo ponudbo
svetovnih kuhinj: arabsko kosilo, mehiško kosilo, kitajsko kosilo, balkanska kuhinja. Dijake želimo ozavestiti
o kulturnem ozadju uživanja hrane, lokalno pripadnostjo jedi (ali sestavin) in nujno povezavo prehranjevanja
z letnimi časi, prazniki in ostalimi kulturno izstopajočimi obdobji. Tako sestavljamo jedilnike,ki so povezani z
lokalno značilnimi in tradicionalnimi jedmi iz naših pokrajin: Martinovo kosilo, božično, pustno, velikonočno
... Ob teh prilikah dijaki večkrat sodelujejo pri kuhanju in tako ne predstavljajo le pomoči kuharskemu osebju,
pač pa se seznanjajo tudi s pripravo hrane, spoznavajo dogajanja v kuhinji, se pobliže povežejo s kuharskim
osebjem. Dijake povabimo k peki ali pripravi hrane tudi pri večerih, ko organiziramo palačinka party v jedilnici,
pri pripravi smoothijev, delitvi rolade velikanke ob novem letu in ostalih dogodkih, ko v jedilnici prijetno zadiši.

Lokalno pridelana hrana
Posebno poglavje, ki smo ga odprli v zadnjih letih in ga velja posebej izpostaviti, je povezano z iniciativo
povezovanja z lokalnimi proizvajalci in nabavo hrane pri njih. Možnost nabave hrane v lokalnem okolju, ki
jo je omogočila sprememba zakonskih določil, s pridom uporabljamo. Ob kontaktih, ki so vzpostavljeni ob
obiskovanju naših dijakov predstavnikov Eko šol, Mreže zdravih šol in prehranske komisije različnih ekoloških
kmetij, smo se povezali z dobavitelji, od katerih odkupujemo del živil, predvsem svežo zelenjavo, ki je postala
del vsakdanje kuhinjske ponudbe.

Merjenje odpadkov hrane
Zelo pomemben segment odnosa do hrane, ki predstavlja pereč problem v javnih zavodih in kuhinjah, je
vprašanje ostankov in zavržene hrane in zavedanja, da z odpadno hrano vržemo proč tudi vodo, energijo,
delo… Te problematike se v DIC-u lotevamo že nekaj let, v zadnjem letu pa tudi preko projekta Odgovorno s
hrano. Merjenja odpadkov hrane smo se lotili s ciljem, da ugotovimo na eni strani dejansko stanje in količino
odpadkov na pladnjih, po drugi pa, da spoznamo vzroke metanja hrane proč ter ozavestimo mlade o posledicah zavržene hrane. Cilj nam je bil tudi količinsko zmanjšati odpadek hrane na pladnjih.
Cilji našega merjenja so torej bili predvsem naslednji:
•

ugotoviti dejansko stanje ostajanja hrane,

•

spoznati vzroke metanja hrane proč,

•

ozavestiti mlade o posledicah zavržene hrane,

•

zmanjšati količino odpadne hrane.

Inštrumenti merjenja so bili: opazovanje, beleženje, štetje rezultatov, intervjuji, ankete, pogovor, poročanje.
Ob začetku naše raziskave smo se vprašali, zakaj mečemo hrano proč. Odgovorili smo si:
•

da smo nezadovoljni z okusom hrane (predvsem mladi, ki imajo svoje okuse; opazili smo, da dijaki neradi
jedo hrano na žlico),

•

da so razlike tudi zaradi splošnega, kulturno pogojenega odnosa do hrane: starejši ljudje, ki so v otroštvu
izkusili večje pomanjkanje hrane, imajo spoštljivejši odnos do hrane in je zavržejo manj,

•

da je prenizko zavedanje glede pomena hrane,
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•

da je pomemben tudi način priprave hrane: kakšne sestavine damo vanjo (različni recepti), s kakšno
energijo pripravljamo hrano (če kuhamo s pozitivno energijo, smo v dobrih medsebojnih odnosih, je
hrana vsekakor boljša, okusnejša ...).

•

do hrane, ki jo sami pripravljamo, imamo boljši odnos, nam pomeni večjo vrednost.

Za ugotavljanje dejanskega stanja ostajanja hrane smo vsako leto od 2011 vključno z letošnjim letom izvedli
meritve ostajanja hrane na pladnjih, ki so jih opravili predstavniki dijakov EKO šole, komisije za prehrano in
Mreže zdravih šol. Da bi bila meritev objektivna, je bil jedilnik vedno enak, nekje v povprečju priljubljenosti.

Jedilnik merjenega dne:
ZAJTRK: pašteta, topljen sirček, marmelada, med, maslo, kosmiči, kruh, jabolko
KOSILO: kostna juha (korenčkova juha), sesekljan zrezek (zelenjavni zrezek), pire krompir, kremna špinača,
solatni bar, kompot
VEČERJA: špageti po milansko (s paradižnikovo omako), solatni bar
Tabela 1: Rezultati meritev odpadne hrane na pladnjih (kosilo in večerja)
Šolsko leto
% odpadne hranekosilo
% odpadne hranevečerja

2011/12
20

2012/13
18

2013/14
13

2014/15
15

2015/16
7,5

2016/17
8,5

2017/18
7,2

29

15,5

18

16

8

7,2

5,8

Odpadke hrane nam je od prvega merjenja uspelo drastično zmanjšati, še posebej so se močno zmanjšali pri
zadnjem meritvah. V prvem letu merjenja je bilo kar 20 % odpadne hrane pri kosilu in 29 % odpadkov na
pladnjih pri večerji, v letošnjem šol. letu pa je teh odpadkov občutno manj (7,2% odpadne hrane pri kosilu
in 5,8 % odpadne hrane pri večerji. Čemu lahko pripišemo ta rezultat? Na eni strani že sama akcija merjenja
in hkratnega intervjuvanja dijake primora, da hrane, vsaj takrat, ne mečejo proč (ali občutno manj). Največ
je bilo narejenega na področju ozaveščanja o hrani, o odpadkih ipd. ter nenehnega opominjanja dijakov, naj
pri razdelilni liniji sprotno povedo, katere hrane želijo na krožniku več oz. katere manj. Z akcijami bomo
nadaljevali tudi v prihodnjih šolskih letih in tako ozaveščali dijake, da vzamejo le toliko hrane, kolikor je
lahko pojedo. Morda bi bilo dobro jedilnik spremeniti. Opazili smo, da dijaki ne jedo radi jedi na žlico (pasulj,
fižolove mineštre, mesne enolončnice ...).

Akcija merjenja odpadnega kruha, ki ostane na pladnjih
V šolskem letu 2016/2017 smo nadaljevali tudi z merjenjem odpadkov kruha, ki ostane na pladnjih in ga
moramo zaradi sanitarnih predpisov zavreči.
Tabela 2: Merjenje ostankov kruha na dan merjenja odpadkov hrane
Šolsko leto
Povprečna količina odpadnega kruha v kg/dan

2012/13
5,8

2013/14
4,5

2014/15
3,8

2015/16
3,7

2016/17
3,7

2017/18
1,5

Ugotavljamo, da se tudi količina kruha, ki ga moramo zavreči, zmanjšuje. Delno je k temu pripomoglo tudi
to, da kruh pri kosilu in večerji režemo na manjše koščke in da je vedno prisoten na okrogli mizi v jedilnici.

Donacije hrane Slovenski filantropiji
Smernice dobre higienske prakse (HACCP) so precej stroge, med drugim narekujejo, da se lahko kuhana hrana
toplotno vzdržuje nad 63° C največ 4 ure, po tem času je potrebno hrano zaradi prevelikega mikrobiološkega
tveganja zavreči. Okoliščine in dejstvo, da v današnjem času število ljudi, ki trpi pomanjkanje, rapidno narašča
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tudi v t. i. razvitih družbah, med katere sodi Slovenija, so na srečo botrovale tudi zakonski spremembi na
tem področju. Del preostale, za uživanje neoporečne hrane, tako od jeseni 2016 dalje oddajamo organizaciji
Slovenske filantropije, ki je vzpostavila mrežo za posredovanje hrane pomoči potrebnim ranljivim družbenim
skupinam (socialno ogroženim družinam, beguncem, migrantom ...).

Spremljanje zadovoljstva dijakov in ostalih uporabnikov s prehrano v
domu
Zadovoljstvo dijakov s prehrano smo v preteklih letih ugotavljali na osnovi izpolnjevanja anketnega vprašalnika,
ki se nahaja v jedilnici doma. Ker je anketo izpolnjevalo zelo malo dijakov in praviloma le tisti, ki s hrano niso
bili zadovoljni, smo v zadnjih dveh šolskih letih izvedli spletno anketo, s katero smo vse dijake povprašali,
kako so zadovoljni s prehrano v domu. Zadovoljstvo, spremljano na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov,
se iz leta v leto veča. Pri zadnjem anketiranju je bilo 61 % dijakov s hrano pogosto ali zelo zadovoljnih. Bolj
kot z rezultati anketiranj pa smo zadovoljni s spremembami v odnosu dijakov do hrane, ki se kaže v večjem
poseganju po zajtrku, solatah, sadju, zeliščih in zelenjavnih prilogah. Opazni so tudi učinki različnih »kampanj« v jedilnici, npr. v manjši porabi sladkorja in soli ipd.

ZAKLJUČEK
Od kmetije do slovenske filantropije ali Dicarska živilska veriga
Z vključitvijo Ekošole v projekt Odgovorno s hrano smo določene aktivnosti, ki smo jih predhodno že delali,
nadgradili in jih še bolj osmislili. Dobro je, da smo se v večji meri začeli povezovati še z ostalimi projekti v
domu (prehransko komisijo, Mrežo zdravih šol, Video delavnico) in tako dosegli še boljše rezultate in s tem
številčnejšo vključenost dijakov v aktivnosti. Kvalitetna hrana, polna hranilnih snovi in mineralov ter seveda
dobrega okusa, nam je še vedno prioriteta pri celotnem delu. Ob tem so in še bodo posledično tudi manjši
odpadki na pladnjih. Pod okriljem projekta Odgovorno s hrano je bila tako izvedena skupna celoletna akcija,
ki smo jo poimenovali »Od kmetije do Slovenske filantropije«. Začela se je z obiskom, ekskurzijo dijakov in
mentorjev kmetije naše dijakinje na Primorskem, kjer pridelujejo vrtnine in zelenjavo. V skladu z omenjeno
spremenjeno zakonodajo je prišlo do dogovora o tedenski dobavi sveže, doma pridelane zelenjave, ki jo
uporabljamo in strežemo kot pomemben del prehrane v domski jedilnici. Iz sveže zelenjave med drugim
izdelujemo tudi »dicarski zelenjavni dodatek jedem«, pri pripravi katerega občasno sodelujejo tudi dijaki.
Kontakt s hrano na tak način, vključno z meritvami ostankov hrane, bistveno prispeva k ozaveščanju o nastajanju, pomenu in dragocenosti hrane pri mladih. V DIC-u ta krog v obdobju zadnjih dveh let zaključujemo z
dnevnim izročanjem preostanka užitne hrane Slovenski filantropiji, ki razdeli hrano tistim, ki trpijo pomanjkanje. S celotnim projektom smo tako prav gotovo začeli razvijati kritično razmišljanje dijakov do hrane.
Pridobili smo jih k aktivni in odgovorni vlogi pri dejavnostih za spremembe v odnosu do hrane v dijaškem
domu kot tudi nasploh.
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POVZETEK
Ravnatelj ima lahko delo, če ga zna dobro organizirati in zaupa sodelavcem. To pomeni, da poverja in delegira
naloge posameznikom tako, da zagotavlja kakovostnejše poučevanje in vzgajanje. S tem da delajo skupaj,
vzgojitelji sami razvijajo svojo strokovnost in negujejo medosebne odnose. Ravnatelj skrbi za ljudi, jih usposablja, hkrati določa cilje in standarde odličnosti pri delu.
Tako pravi zdajšnja teorija, ki daje smernice. Običajen primer iz prakse kaže nekaj drugega, vendar obstaja
tudi izhod iz te zagate. Je preprost, a za deležnike pomeni napor. Ali celo odpor.
V šolo ali dijaški dom, celo v vsak javni zavod, je mogoče vpeljati drugačen način vodenja. Koncept »nešef«,
ki ga je vpeljal danski poslovnež Lars Kolind. Morda je v tem prihodnost vodenja.
Ključne besede: ravnatelj, vodenje, demokracija, človeški kapital, nešef
ABSTRACT
Principal’s work may be smooth if it is organized and if he or she trusts the coworkers. Which means the
principal entrusts others and delegates them tasks in a way to ensure quality of teaching and raising children.
Educators develop their own proficiency by collaboration. They develop and cultivate personal relationships.
The principal takes care of coworkers by training them and at the same time setting goals and standards of
excellence at work.
The above paragraph is what current theory says and gives guidelines. Typical example from daily practice
shows much different result, nevertheless there is a way out from this jam. The way out is simple, but for the
people involved it means effort. Or even resistance.
It is possible to establish different ways of managing in a school or secondary school or dormitory or even in
any public institution. Danish businessman Lars Kolind has introduced »unboss« leadership concept. Maybe
this concept holds the future of leadership.
Keywords: principle, leadership, democracy, social capital, unboss

SODOBNA TEORIJA?
Poverjanje in delegiranje nalog
Poverjanje in delegiranje nalog predstavlja demokratični način vodenja in temelji na stališču, da vodja
prenaša naloge, pravice in avtoriteto na sodelavce. Ta način vodenja zagotavlja kakovostnejše poučevanje v
izobraževalnih ustanovah. Zanj je značilna skupinska oblika vodenja, s katero učitelji razvijajo strokovnost
tako, da delajo skupaj (Koren, 2007). Sam koncept delegiranja temelji na ljudeh in njihovih medsebojnih
odnosih. Pri tem vodstvo deluje tako, da skrbi za ljudi. Predvsem jih usposablja, določa cilje in standarde
odličnosti pri delu (Todić, 2005).
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Distribuirano vodenje
Distribuirano vodenje temelji na konstruktivističnem učenju, saj gre za kolektivno interakcijo med vodji,
zaposlenimi in situacijo (Koren, 2007). To je oblika kolektivnega delovanja, ki vključuje dejavnost mnogih
posameznikov na šoli, ki z delom spodbujajo in vodijo druge učitelje (Koren, 2007). Šole naj bi namreč
delovale po principu razporeditve odgovornosti, ki je zares nikoli ne bi nosil ravnatelj sam, zaradi česar je
potrebno, da se tudi odločanje in vplivanje razporedita po celotni organizaciji (Sentočnik, 2011). Koren
(2007) navaja, da je bistvo distribuiranega vodenja pojavljajoča se značilnost skupine in oblika usklajene
dejavnosti. Podobno tudi Gronn (Koren, 2007), ki pravi, da je vpliv razpršen med vplivnimi skupinami in se
ne kopiči zgolj v majhni skupini.
Če ravnatelj želi učinkovito poverjati naloge, mora dobro poznati sodelavce in jim zaupati. Poverjanje mora
biti usklajeno s povečanjem odgovornosti, samostojnosti in suverenosti tistega, ki mu je naloga delegirana.
Le na tak način se pri posamezniku sprošča ustvarjalnost in inovativnost (Todić, 2005). Da bi sodelavci lahko
učinkovito in odgovorno sprejemali naloge, morajo biti pravilno in celostno informirani. Pretok informacij v
vse smeri pomeni zmanjševanje hierarhičnih ravni in razširitev kroga ljudi, ki sodelujejo pri odločanju.
Zupanc in Grom (Todić, 2005) navajata, da je delegiranje nalog smotrno:
•

ko ravnatelj nima časa, da bi nalogo sam opravil ali odločil;

•

kadar se morajo sodelavci hitro odločiti;

•

če se na problem ali nalogo sodelavci bolje spoznajo;

•

če želimo omogočiti osebni in poklicni razvoj sodelavcev ter njihovo napredovanje;

•

če želimo ustvariti boljše ozračje v organizaciji.

Distribuirano vodenje ima tudi svoje omejitve in pomanjkljivosti, saj ni ustrezno za vse vrste vodenja. Kjer
učitelji niso dobro usposobljeni in je njihovo znanje šibko ali če ne obstaja skupni namen, distribuirano
vodenje vodi le do nevednosti in predsodkov, ne pa do skupnega znanja in profesionalizma (Koren, 2007).
Konstruktivistično vodenje je primerno le za najpomembnejši del vodenja, ki zahteva osmišljenje negotovih
in zapletenih okoliščin s pogovorom in dialogom (Koren, 2007).

IN V PRAKSI
Učitelji in vzgojitelji
Poglejmo nekatere vidike nekega primera s stališča ravnatelja in njegovega poverjanja nalog svojim sodelavcem.
Primer: Zbornica, mesec marec. Učitelji in vzgojitelji v glavnem odmoru stojijo v skupinicah in razpravljajo o
delu ravnatelja. Nezadovoljni so, ker ravnatelj po njihovem mnenju šolo vodi nekonsistentno. Niso si ravno
enotni, kaj to pravzaprav pomeni, zato si to pojasnjujejo.
Pravijo, da ni nič v redu, da se nikoli ne ve, kaj je prav. Še starši se vmešavajo v delo. Poleg tega jim ravnatelj
nikoli ne pove konkretno, kaj želi. Športniki pri njem vedno dosežejo, kar želijo. Določeno vzgojiteljico vedno
posluša in potem ostali delajo to, kar predlaga ona. Učitelji in vzgojitelji sklenejo, da so vsega siti, ker se ne
da nič narediti in je vse brez zveze. Vedno je vse po enem kopitu …
Se zdi znano?

Ravnatelj
Medtem ravnatelj sedi v svoji pisarni in razmišlja o končanih projektih. Zdi se mu, da vse delo teče organizirano in mirno. Vzgojiteljica mu pomaga, da izpeljejo vse projekte do konca. Učitelji prijetno klepetajo na
hodniku. Starši so seveda zadovoljni s šolo in dijaškim domom, še sosednje šole jim zavidajo projekte, si misli
ravnatelj. In že se pripravlja na nov projekt. Doreči je treba le še vsebino in narediti izvedbeni načrt.
Tako vidi ravnatelj!
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PROBLEMI PRAKSE S TEORIJO
Pomemben problem je, da je učiteljem neznana skupna usmeritev šole in dijaškega doma. Ali pa jo ravnatelj
premalo poudarja, da bi jo učitelji ozavestili. Ravnatelj daje premalo natančna navodila za delo, kadar jih
sploh daje. Šola in dijaški dom postavljata staršem otrok nejasno mejo, o čem lahko starši odločajo pri njunem
delovanju. Ravnatelj bi moral utemeljiti in pojasniti delo športnega aktiva, da bi ga razumeli vsi učitelji.
Vzgojiteljico, ki daje ideje za skupne projekte, bi moral pred ostalimi pohvaliti, projekte pa razložiti. Tako bi
poudaril, da gre za skupni cilj vseh – šole, učiteljev, vzgojiteljev, učencev. Pomembna bi morala postati tudi pot.
Ravnatelj je storilnostno naravnan, vidi le končana projekta, premalo prisluhne ali pa sploh ne prisluhne
vzgojiteljem in učiteljem. Pri naporni vzgojiteljici sliši le ideje, njene osebne težave ga ne zanimajo. Ravnatelj
staršem otrok ne postavi dovolj jasne meje in jim dovoli, da se preveč vtikajo v delo na šoli in v dijaškem domu.
Učitelji in vzgojitelji se že čutijo ogrožene s strani staršev. Starši so zadovoljni. In ker je po ravnateljevem
prepričanju vse v najlepšem redu, lahko učitelji in vzgojitelji takoj začnejo nov projekt. Če so zmogli že dva
uspešno izpeljati do konca, bodo še tretjega. Sosednja šola jim bo še bolj zavidala.
Tako je običajno življenje šole ali/in dijaškega doma.

POMIKAJTE SE PROTI … IZHODNIM VRATOM!
Kako in kaj spremeniti?
Šole in tudi druge javne ustanove so zelo odporne na spremembe. Vsak pobudnik za nekaj drugačnega v šoli
naleti na več ovir. Cilj šole je amorfen, neopredeljen, kljub prepričanju vseh pedagogov, da je poslanstvo šole
učenje z »raznolikimi sredstvi in cilji, ki so težko merljivi« (Cohen, 2012). Namen šole je odprt za interpretacije in le-teh je toliko, kolikor je ljudi, ki skrbijo za šolo.
Drugi razlog, da se šole težko spreminjajo, tiči v tem, da so ohlapno povezani sistemi. Vsak zaposleni ima
nadzor nad določenim delom sistema. Učitelj ali vzgojitelj nadzoruje disciplino, ocene dijakov, način izpolnjevanja učnega ali vzgojnega načrta, celo skladnost vsebine načrta … Skratka, nadzor je obsežen, navodila so
dana od zgoraj navzdol, a ko učitelj ali vzgojitelj zapre vrata učilnice, dela vse po svoje. In v takih okoliščinah
je izziv v sistemu karkoli spremeniti.
Tretja ovira za spremembe je dejstvo, »da se šole zgledujejo po zastarelem industrijskem modelu organizacije,
ki je bil popularen v 19. Stoletju« (Cohen, 2012). Za tako organizacijo so značilne centralizirana avtoriteta,
standardizacija, reduciranje aktivnosti na enostavnejše in ponavljajoče se. Te lastnosti niso dobre niti za tovarne
niti za šole. Še vedno so šole in dijaški domovi vodeni kot rigidne hierarhije. Zaposleni ne čutijo dovolj moči,
da bi spreminjali stvari, ki so pomembne za njih. Vodstva šol in dijaških domov odgovarjajo Ministrstvu za
izobraževanje, učitelji in vzgojitelji vodstvu šole, dijaki učiteljem in vzgojiteljem. V tej hierarhiji noben nima
občutka, da nadzoruje svojo usodo.
Te tri značilnosti šol - nedoločen cilj, ohlapna struktura in hierarhična metoda vodenja - so navidezno nepremagljive ovire pri spreminjanju šole. Tako se lahko pojasni vsak neuspeli poskus spreminjanja nečesa v
organizaciji. Ali kot pravi Seymour Sarson (Cohen, 2012): »Značilnosti, tradicije in organizacija šolskega
sistema so bolj ali manj smrtonosna ovira pri doseganju celo skromnega, ozkega cilja.«

KAJ PREDLAGAM? KAKO NAPREJ?
Vodenje vidim v prihodnosti, ki se zdi na prvi pogled zelo sanjava. Eden od možnih načinov bi bil vpeljava
koncepta nešefa (unboss) v šole. Koncept si je izmislil danski poslovnež Lars Kolind in ga tudi uporabil ter
dodelal v svojem podjetju.
Kako vpeljati ta koncept v šolo, v dijaški dom? Sam Kolind pravi, da je tak način vodenja primeren za vse
organizacije, tudi za javne ustanove. Vpeljava se mora zgoditi kar sedaj in tu. Pravi, da to ne bo prišlo z
vrha. S tem misli s strani vodstva. Bolj kot so ljudje na vrhu, bolj se oklepajo stanja status quo. »Začnite z
»odšefovanjem« vašega mesta in delite rezultate z drugimi na spletnem mestu www.unboss.com,« pravi
Kolind. »Poskusite spreminjati prakso.«

131

In predlaga naslednja načela:
1. Osredotočite se na namen in ne na dobiček.
2. Razpustite staro hierarhijo in spodbujajte sodelovanje.
3. Preoblikujte svoje podjetje v neomejeno socialno mrežo.
4. Postavite najboljše delovno okolje in privabite najboljše ljudi.
5. Stopite stran in dovolite sodelavcem, da prevzamejo pobudo.
6. Spremenite stranke v partnerje in svoje zagovornike.
7. Znebite se rigidnih plačnih razredov in shem dodatkov ter sebičnih zaposlenih, ki jim je mar samo to.
8. Vključite ljudi, ki niso v vašem podjetju – tudi v raziskave in razvoj.
9. Dovoljujte napake in se o njih odkrito pogovarjajte.
10. Okrepite dialog v podjetju s pomočjo družbenih medijev. (Pavlin, 2013)
Poglejmo po vrsti, po Kolindovih točkah, kako naj bi delovala ta načela v dijaškem domu. V ospredju naj bi bilo
vzgojno delo in ne varčevanje ter posledično siromašenje pogojev dela. Še vedno lahko vzgojitelji ozaveščajo
in poučujejo dijake o pomenu trajnostnega razvoja.
Hierarhija je in lahko ostane ohlapna na papirju, obenem naj se krepi sodelovanje. Medosebni odnosi se
krepijo z večjo, širšo socialno mrežo v najboljšem možnem delovnem okolju. V dijaški dom povabimo dobre
ljudi iz okolice za kakršnokoli sodelovanje. Vse to in naslednje velja enako tudi za šolo.
Vzgojitelji naj sami vodijo svoje delo, dajejo spodbude in sodelavce usmerjajo. Vzgojitelji starše spremenijo v
svoje zagovornike, prav tako vse ostale ljudi, s katerimi pridejo v stik. Plačnih razredov se v dijaškem domu
ne moremo ravno na hitro znebiti, prav tako se ne moremo znebiti vzgojiteljev, ki vidijo samo svoje privilegije. Lahko pa so drugače nagrajeni vzgojitelji, ki delajo več za skupno dobro in so pripravljeni na to delo
ter uresničujejo ideje, ki jih po vzgojnem programu za dijaške domove niti ne bi bilo potrebno uresničevati.
Delajo preprosto za tisti »več«, ki ga lahko dijaški dom da dijakom. Najboljšo možno »opremo« za prihodnost.
Zunanje ljudi vključimo v dom in v svoje delo ali z drugimi besedami, vedno bolj krepimo sodelovanje z
okolico, obdržimo obstoječe stike in iščemo nove.
Kdor dela, dela tudi napake. Te je treba popraviti in o njih govoriti. Pomembno je govoriti o vsem in z vsakim.
Tudi poslušati in predvsem slišati. Tako se krepi dialog. Za pomoč izkoristimo še družbene medije.
Obstaja še podobna ali dopolnilna rešitev – holakracija.

KLASIČNA ORGANIZACIJA IN HOLAKRACIJA
Odnosi v klasični organizaciji
Hierarhična struktura klasične organizacije temelji na podrejenosti in ukazovanju. Na vrhu piramide je svet
zavoda, potem ravnatelj, učitelji in drugi strokovni delavci, dalje administrativni delavci, tehnični kader,
čistilke in kuharice. Povezave med delavci so zelo različne. Odnosi so temu prilagojeni. Dobro se počutijo le
vodilni ljudje. Bolj kot gremo proti dnu piramide, slabše je počutje zaposlenih.

Holakracija
Podobna rešitev kot koncept nešefa je torej v holakraciji. Ta koncept uvajata v podjetja in imata o njem tudi
javne delavnice Ana Sovdat ter njena sodelavka z Nizozemske Christel Hofman. Holakracija naj bi zamenjala
hierarhično ureditev, ki je stara več kot sto let. Strategi holakracije menijo, da se bo hierarhična ureditev sama
zrušila in da je to le še vprašanje časa.
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»Holakracija je bila izumljena leta 2007, za njena ustanovitelja veljata Brian Robertson in Tom Thomison,
ki podeljujeta licence za uvajanje po vsem svetu. Njuno podjetje nima nobenega zaposlenega, ampak so vsi
enakovredni partnerji podjetja in delajo od doma. Na spletni strani imajo vsi člani svoje profile, njihove vloge
so javno objavljene. Navedeni so po abecednem redu in ne po hierarhiji.«

Tradicionalna organizacija in holakracija
Delovno mesto in vloga
V tradicionalni organizaciji ima ena oseba eno službo. Opisi delovnega mesta so zelo ohlapni, redko kdaj
spremenjeni in pogosto irelevantni.
V holakraciji pa ima oseba vlogo, opredeljeno glede na delo, ki mora biti narejeno, da organizacija sledi ciljem,
ne glede na ljudi. Vloge se redno posodabljajo.

Vodstveni organi in porazdeljena moč
V tradicionalni organizaciji vodje redkokdaj pooblastijo druge za pomembne naloge in spremljajo odločitve,
ki imajo velik vpliv na delo drugih v organizaciji, čeprav večkrat sploh ne vedo, kakšne bodo posledice njihovih odločitev.
V holakraciji se vodstvene naloge razdelijo med ekipe in vloge. Odločitve se sprejemajo na lokalni ravni
znotraj krogov.

Velike organizacije in hitre spremembe
Kljub organizacijskim spremembam v tradicionalni organizaciji moč ni porazdeljena drugače. Naloge so
delegirane z vrha navzdol.
V holakraciji se struktura organizacije redno posodablja z majhnimi spremembami. Vsaka ekipa se samostojno
organizira.

Pisarniška pravila in transparentna pravila
V tradicionalni organizaciji natančna pravila upočasnjujejo spremembe in niso spodbudna za učenje.
V holakraciji se vsakdo zaveže k spoštovanju enakih pravil, tudi lastniki in direktorji. Pravila so vidna vsem.

HOLAKRACIJA V PRAKSI
Tako vodi podjetje tudi menedžer leta 2017, Janez Škrabec, lastnik in direktor Rika. Med drugim pravi:
»Lahko mi očitate, da je vse položiti v roke drugih ljudi škodljivo, ampak jaz sem o tej teoriji prepričan. Če daš
ljudem več odgovornosti in svobode, se bodo trudili in skrbeli bolj, kot pa če jim le zapoveduješ in jim delo
zgolj predpisuješ.« Ubral je neko svojo pot, a v njej najdemo načela iz »nešef« organizacije. Škrabec imenuje
strukturo kot špageti organizacija, kjer je odgovornost v njej porazdeljena nehierarhično. »S krožnika lahko
vzameš samo en špaget, ki je sam svoja celica, vezivo – omaka pa sta zaupanje in spoštovanje,« pravi Škrabec
(Kapitanovič, 2017b). Dodam še, da je primerjava s špageti Kolindova.

KONEC ALI RAVNATELJ PRIHODNOSTI
Ne glede na to, kako ravnatelj vodi šolo, mora vedeti, da se avtoriteto gradi »na predmetni in osebnostni
kompetenci« (Pobežin, 2017). To ne pomeni, da jemlje svobodo vzgojiteljem, učiteljem ali celo učencem.
Ima avtoriteto, ne sme pa biti avtoritaren - torej se zaradi funkcije in položaja ne poslužuje moči in nasilja.
»Avtoriteta se pripoznava tistim, ki imajo sledeče lastnosti: sposobnosti in inteligenco; posebne zmožnosti
prilagajanja in usklajevanja z večino ter spodbujanja povezanosti skupine; sposobnost uveljavljanja; neko
nedoločljivo izžarevanje … « (Pobežin, 2017)
Za zaključek v razmišljanje dajem še en del demokracije, ki je bil v uporabi pri starih Grkih – žreb. Ne volitve,
ampak žrebanje.
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Dijaški dom, šola, vrtec in druge javne ustanove bi lahko bile organizacije, v katerih bi bili vodilni člani
izžrebani med kandidati, pripravljenimi za določeno mesto. Vodstvo bi bilo še vedno na papirju, drugače pa
bi vsi vse delali, vsi vse vedeli, vsi bili usmerjeni k skupnemu cilju. Vse povedano, kot izhod iz trenutnega
stanja, združeno v organizaciji – z žrebom dodeljene vloge namesto delovnih mest, porazdeljena moč, hitre
spremembe, jasna in vsem vidna pravila.
Tako bi bilo popolnoma nepomembno, kdo sploh vodi javni zavod …
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

SAMOEVALVACIJA - ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
VZGOJNEGA DELA V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA
SELF-EVALUATION - ENSURING THE QUALITY
OF EDUCATIONAL WORK AT THE IVAN CANKAR
BOARDING SCHOOL
Erika Šešek
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
erika.sesek@dic.si

POVZETEK
Kakovost oziroma učinkovitost vzgojnega dela v Dijaškem domu Ivana Cankarja (v nadaljevanju DIC) zagotavljamo s pomočjo samoevalvacije. Samoevalvacija je orodje, ki zagotavlja strokoven proces evalviranja
vzgojno-izobraževalnega dela in posledično kakovostno in učinkovito udejanjanje poslanstva. Poudarila
bom dejavnike, ki so pomembno vplivali na uspešnost izvajanja procesa samoevalvacije v DIC-u in kazalnike
kakovosti, ki smo jih s soglasjem sprejeli strokovni delavci DIC-a in nas usmerjajo v vsakodnevnem delu.
Podrobneje bom opisala proces samoevalvacije na enem od kazalnikov kakovosti – počutje dijakov v domu.
Naš izziv je: ugotoviti, kako lahko izmerimo, v kolikšni meri lahko vplivamo na občutke varnosti in lastne
vrednosti mladih v DIC-u. In katere izboljšave moramo uvesti, da bomo dosegli zastavljeni cilj: izboljšati
počutje dijakov v DIC-u.
Ključne besede: kakovost, samoevalvacija, ugotavljanje zadovoljstva, kazalniki kakovosti, uvajanje izboljšav
ABSTRACT
The quality and effectiveness of educational work at the Ivan Cankar Boarding School is ensured through
self-evaluation. Self-evaluation is a tool that provides a professional process of evaluating educational work
and, consequently, a quality and effective implementation of the mission. I will highlight the factors that
significantly influenced the success of the self-evaluation process at the Ivan Cankar Boarding School and
the quality indicators that were adopted by the DIC professional staff and guide us in everyday work. I will
describe the self-evaluation process in detail based on one of the quality indicators - the students’ well-being.
Our challenge is: to find out how we can measure the extent to which we can influence the feeling of safety
and self-esteem of young people in DIC. Also, what improvements we need to introduce in order to achieve
our goal: to improve students’ well-being in DIC.
Keywords: quality, self-evaluation, satisfaction assessment, quality indicators, introduction of improvements

UČINKOVITOST IN KAKOVOST VZGOJNEGA DELA
»Učinkovit prenos znanja in vrednot je predpostavka stabilne kontinuitete družbenih odnosov in tudi predpostavka družbenega napredka«. (Musek, 2014, str. 33) Prenos znanja in vrednot je temeljna naloga in poslanstvo vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev. Da bi bili pri svojem poslanstvu učinkoviti, pristopamo k ravnanju
strokovno. S preverjenimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela. »Samoevalvacija je postopek
samoocenjevanja. Oziroma bolje je strokovni postopek samoocenjevanja.« (Musek Lešnik in Bergant, 2001,
str. 9) S pomočjo samoevalvacije analiziramo stanje, ugotavljamo, ali smo pri svojem delu učinkoviti in na
osnovi podatkov izbiramo strategije za povečanje učinkovitosti. Od leta 2008 je Samoevalvacija določena
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja kot obvezen dokument in je utemeljena
z mednarodnimi usmeritvami. S teorijo in prakso številnih držav. (Brejc, Koren in Zavašnik Arčnik, 2011)
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SAMOEVALVACIJA, KOT ORODJE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI VZGOJNEGA DELA
»Samoevalvacija je mehanizem, ki omogoča vzgojno-izobraževalni organizaciji, da sama, s svojimi lastnimi
viri in od znotraj zboljša kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na pomembna vprašanja, kot so:
•

Kako napredujejo naši otroci/učenci/dijaki?

•

Kako učinkovita je naša organizacija?

•

Kako kakovostni sta vodstvo in vodenje organizacije?

•

Katera so naša najpomembnejša močna področja?

•

Katera so naša najbolj očitna šibka področja?

•

Katerim področjem je treba zagotoviti dodatno energijo in jim prilagoditi nadaljnje akcije?« (Musek
Lešnik in Bergant, 2001, str. 9)

Samoevalvacijski proces se lahko izvaja za vsa področja delovanja organizacije, sama pa se bom v prispevku
omejila na samoevalvacijo pri vzgojno-izobraževalnem delu z dijaki. V nadaljevanju prispevka bom opisala
faze samoevalvacije po avtorjih Musek Lešnik in Bergant, 2001, ker je struktura procesa osnova za uspešno
izvedbo.

Faze samoevalvacijskega procesa (Musek Lešnik in Bergant, 2001)
Za uspešno izveden proces samoevalvacije štejemo proces, v katerem lahko strokovno delujemo vsi člani
vzgojiteljskega zbora, smo usmerjeni k istemu cilju in imamo dokaze, da smo z svojim delovanjem vplivali
na dobre rezultate oziroma na izboljšano stanje. Ker je naše strokovno delovanje vzgoja, ki poteka nenehno
oziroma kontinuirano in ker želimo sproti vrednotiti, ali delujemo učinkovito ali ne, smo ves čas v eni od faz
samoevalvacije.
Faze samoevalvacije:
1. Postavitev ciljev, opredelitev namena in področij samoevalvacije.
Cilj naj bo jasen in merljiv, da bomo z gotovostjo vedeli, ali smo ga dosegli ali ne.
2. Načrtovanje, izbiranje ustrezne metode za samoevalvacijsko raziskavo.
V načrtu samoevalvacije naj bo navedeno: kdo bo zbiral podatke, o čem, na kakšen način in
določenimi roki.
3. Zbiranje in obdelava podatkov.
»Pomembno je, da podatke uredimo v obvladljivo in razumljivo obliko.« (Musek Lešnik in Bergant,
2001, str. 55) Podatki so lahko kvalitativni in/ali kvantitativni.
4. Interpretacija podatkov, rezultatov, vrednotenje informacij.
Ker gre za raziskovalno dejavnost, se moramo v tej fazi še posebej zavzemati za objektivnost, jasnost,
eksplicitnost ter nedvoumnost.
5. Predstavitev rezultatov.
Rezultati so predstavljeni v Samoevalvacijskem poročilu.
6. Načrtovanje prihodnjih ukrepov.
Na osnovi rezultatov se odločamo o postavitvi novih ciljev in nalog.
7. Spremljanje rezultatov predvidenih ukrepov.
Izvajanje procesa samoevalvacije v Dijaškem domu Ivana Cankarja
Izvajanje procesa Samoevalvacije v DIC-u se prepleta s procesom spremljanja Razvojnega načrta DIC-a in
Letnega delovnega načrta DIC-a. Za analizo stanja oziroma ugotavljanja zadovoljstva deležnikov DIC-a v domu
uporabljamo vprašalnike iz priročnika Ogledalo. Priročnik za šolske projektne delovne skupine pri zagotavljanju kakovosti dela javnega zavoda, Ogledalo, je leta 1999, izdal Zavod RS za šolstvo. Namen priročnika je
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bil nuditi celostno podporo šolam in dijaškim domovom pri zagotavljanju kakovosti vzgojno–izobraževalnega
dela, vključno z vprašalniki, ki jih obdobno izpolnjujemo v DIC-u strokovni delavci, starši in dijaki. Na osnovi
ocen in odgovorov strokovnih delavcev, ki od leta 2009 vsako drugo leto podajo oceno zadovoljstva preko
vprašalnika iz Ogledala, ocene pa kažejo, da zadovoljstvo strokovnih delavcev narašča, ugotavljam, da smo
s pomočjo procesa samoevalvacije, uspeli dvigniti zadovoljstvo vseh deležnikov in posredno tudi kakovost
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v domu. Ocenjujem, da so trije dejavniki pomembno vplivali na uspešno
izvajanje samoevalvacijskega procesa v DIC-u. In sicer:
1. Ugotavljanje zadovoljstva dijakov in staršev z bivanjem v domu smo izvajali že pred uvajanjem samoevalvacije. To pomeni, da smo imeli izkušnjo povratne informacije in smo izvajali proces samoevalvacije
samodejno. Imeli smo primer dobre prakse.
2. Vključili smo se v izobraževanje Šole za ravnatelje: Usposabljanje za samoevalvacijo, kjer smo dobili
podporo za vodenje kolektiva pri izvajanju samoevalvacije. Dobro vodenje kolektiva je omogočalo viden
napredek pri delu in zadovoljstvo vseh deležnikov.
3. Tradicija sodelovalne kulture v DIC-u je bila na visokem ravni in načrtno spodbujena s strani vodstva.
Zgoraj navedeni dejavniki se ujemajo z dejavniki, ki sta jih navedla Reezigt in Creemersu (Reezigt in Creemersu,
2009, v Brejc, Koren in Zavašnik Arčnik, 2011). Avtorja sta na podlagi empiričnih raziskav sistematičnega
izboljševanja šol oblikovala okvir dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost izboljšav. Ti dejavniki so:
•

Dejavniki kulture: notranja motivacija in predanost šole za izboljševanje, skupna vizija in cilji izboljševanja,
usposabljanje za izboljšave, zgodovina izboljšav šole, vodenje, čas za izboljšave.

•

Dejavniki procesa: analiza stanja, cilji izboljšav, načrtovanje dejavnosti izboljšav, uresničevanje načrta
izboljšav, analiza in refleksija.

•

Dejavniki izidov: spremembe in napredek v kakovosti šole, kakovosti učiteljev oziroma poučevanja in
dosežkih učencev (znanje, spretnosti, odnosi in stališča).

Faze poteka samoevalvacije v Dijaškem domu Ivana Cankarja (DIC):
•

Postavitev ciljev v Razvojnem načrtu Dijaškega doma Ivana Cankarja za obdobje 2014 – 2020

•

Izdelava akcijskega načrta za vsak cilj: opredelitev nalog za strokovne delavce.

•

Spremljanje dejavnosti in obstoječega stanja, zbiranje podatkov in ugotavljanje ali nam podatki kažejo,
v kolikšni meri dosegamo zastavljen cilj. Ugotavljanje zadovoljstva deležnikov izvajamo s pomočjo
vprašalnikov iz Ogledala. Preko spletnega orodja 1KA, odprtokodnega namenskega programa, ki omogoča
storitev spletnega anketiranja. Anketiranje se lahko izvede preko elektronske pošte, program pa omogoča
zbiranje podatkov ter urejanje in analiziranje podatkov. Ugotavljamo zadovoljstvo dijakov, staršev in
strokovnih delavcev. Ko smo vstopili na pot procesa samoevalvacije, smo že imeli izkušnjo pridobivanja
povratnih informacij o svojem delu, vsak vzgojitelj za svoje delo in skupna ocena dijakov za DIC.

•

Interpretacija podatkov: ocene in posamezne pobude, predlogi in pripombe dijakov, staršev in strokovnih
delavcev, nam ves čas služijo za iztočnice pri postavljanju ciljev in načrtovanju dela.

•

Predstavitev rezultatov na vzgojiteljskem zboru in v Samoevalvacijskem poročilu.

•

Načrtovanje prihodnjih ukrepov: usposabljanje strokovnih delavcev v Mrežah učečih se šol ter v sistemu
Ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki ju izvaja Šola za ravnatelje,
je bil naslednji korak na poti procesa samoevalvacije. Sledile so vmesne dejavnosti, ki smo jih izvajali
na vzgojiteljskih zborih in so izpolnile pričakovanja strokovnih delavcev po skupni usmeritvi in ciljih.

•

V kolektivu je ves čas prisotna kultura povezovanja in sodelovanja, ki se je v procesu vmesnih dejavnostih
okrepila.
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KAZALNIKI KAKOVOSTI
»Kazalniki kakovosti nas usmerjajo na najpomembnejše dejavnike kakovosti na določenem področju.« (Možina
idr., 2013, str. 17)
Naše poslanstvo, ki smo ga opredelili v Razvojnem načrtu Dijaškega doma Ivana Cankarja 2014 – 2020 (www.
dic.si) je: zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast ne glede na socialne,
kulturne in druge razlike ter za oblikovanje odgovornega odnosa do sebe, svojega zdravja in do drugih ljudi.
Da bi sproti ugotavljali, kako učinkoviti smo pri tem, smo s soglasjem vseh strokovnih delavcev, določili cilje
našega dela in kazalnike kakovosti. Ti kažejo v kolikšni meri, dosegamo zastavljene cilje.
Kazalnik kakovosti je sestavljen iz standarda kakovosti in merila kakovosti. Standard kakovosti je pričakovana
kakovost dejavnika, ki ga analiziramo. Merilo je tisto, po čemer vemo, da smo standard kakovosti dosegli.
(Možina idr., 2013)
Procesa osebne rasti, dviga odgovornega ravnanja do sebe, drugih in okolja ter občutkov zadovoljstva, ni
mogoče meriti neposredno. Saj se ti procesi odvijajo znotraj posameznika. Poleg tega so dijaki tudi del primarnega, družinskega ter šolskega in vrstniškega okolja. Tako, da je težko razmejiti, da imajo ravno dejavnosti
v dijaškem domu ključen vpliv na dijakovo počutje in vedenje. Čeprav gre pri zagotavljanju kakovosti prav
za to, da s kazalniki kakovosti ugotavljamo v kolikšni meri, smo dosegli cilj. Ali lahko dokažemo, da je ravno
naša dejavnost razlog za dosežen rezultat. V DIC-u smo določili naslednje kazalnike kakovosti:
•

Učni uspeh dijakov,

•

delež dijakov, ki pridobijo status odgovornega dijaka,

•

delež aktivnih dijakov,

•

delež dijakov, vključenih v delavnice za dvig samopodobe,

•

delež dijakov, ki so vključeni v športne dejavnosti,

•

zmanjševanje mešanih odpadkov in zmanjševanje odpadne hrane,

•

delež dijakov, ki se iz doma izpišejo,

•

delež dijakov, ki jim izrečemo vzgojni ukrep,

•

povprečna ocena zadovoljstva dijakov z bivanjem v domu,

•

povprečna ocena zadovoljstva staršev z bivanjem njihovega otroka v domu in

•

povprečna ocena zadovoljstva strokovnih delavcev z delom v domu.

V nadaljevanju bom opisala proces uvajanja izboljšav na primeru kazalnika kakovosti: zadovoljstvo dijakov
z bivanjem v DIC-u. Zadovoljstvo merimo s pomočjo standardiziranega vprašalnika iz priročnika Ogledalo
od leta 2005 naprej.

Ugotavljanje zadovoljstva dijakov z bivanjem v DIC-u
Od leta 2005 do 2017 smo anketiranje izvedli sedemkrat, v zadnjih letih preko spletnega orodja 1KA. Spodaj
prilagam del Samoevalvacijskega poročila DIC-a za šolsko leto 2016/2017 (www.dic.si), kot primer grafičnega
prikaza podatkov z interpretacijo. Prikazane so ocene dijakov trditev, ki merijo zadovoljstvo dijakov z bivanjem
v domu za 7 let. Kategorije, trditve, ki so jih dijaki vrednotili, so razporejene na navpični osi. Na vodoravni osi
so vrednosti, ocene od 0 do 4. Legenda na desni strani grafa označuje leta, v katerih se je izvajalo anketiranje.
Od leta 2005 do leta 2017. Vodoravni stolpci ob posamezni trditvi označujejo povprečno oceno trditve po letih.
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Graf 1: Ogledalo - Zadovoljstvo dijakov z bivanjem v DIC-u za 7 let, od leta 2005 do vključno 2017

Dijaki so letos, kot tudi v preteklih letih, na štiristopenjski lestvici visoko ocenili trditve, povezane s poštenostjo
in pravičnostjo vzgojiteljev ter zaupanjem: DIC je prostor, kjer: »so vzgojitelji pri ravnanju z menoj pošteni in
pravični« (3,1), »mi zaupajo« (3), »so vzgojitelji pošteni in pravični« (2,9) in »vem, da delam dovolj dobro,
da sem uspešen« (2,9).
V grafu 2 so na vodoravni osi označena leta anketiranja, na navpični pa ocene od 0 do 4. Legenda označuje
faktorje, ki nas zanimajo in so označeni z barvno črto.
Graf 2: Ogledalo - Pet faktorjev, ki merijo varnost, zadovoljstvo,
spoštovanje, samozaupanje in strahove za 5 let, od leta 2011 do 2017
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Združene ocene posameznih trditev v faktorje, ki merijo varnost, zadovoljstvo, spoštovanje, samozaupanje
in strahove, kažejo, da so se nekoliko povečali strahovi (z 2,3 na 2,36). Zmanjšali pa so se: občutek zadovoljstva (z 2,7 na 2,6), občutek varnosti (iz 3 na 2,95) in občutek spoštovanja (s 3 na 2,96). Trend zviševanja
občutka strahov je viden od leta 2014 dalje. Na zvišanje faktorja »strahovi« so vplivale višje ocene trditev »me
je strah« in nižje ocene trditev »sebe bolje spoznam« ter »se veliko naučim o sebi«. Raziskava, ki smo jo pred
leti naredili v domu, je pokazala, da dijaki doživljajo največ stisk in strahov, povezanih z neuspehi, v šoli in z
nezaupanjem vase in v svoje sposobnosti. Na znižanje faktorja »zadovoljstvo« so vplivale nižje ocene trditev
»se počutim zelo dobro«, »se počutim srečnega«, »kamor res rad grem«, »uživam« in »me delo zadovoljuje«.
Na znižanje faktorja »varnost« je vplivala nižja ocena trditve »vzgojitelji poslušajo, kaj povem«. Na znižanje
faktorja »spoštovanje« pa nižji oceni trditev »vem, da me cenijo« in »vem, da me spoštujejo«. Dobljene razlike, ocenjene na štiristopenjski lestvici, niso statistično pomembne. Predstavljajo pa možnosti za dodatno
izboljšanje pedagoškega dela. Pomemben del slednjega so, poleg velikega števila domskih dejavnosti, tudi
delavnice za dvig samopodobe. Z njihovo pomočjo bomo pri dijakih razvijali občutke varnosti, spoštovanja,
identitete in pripadnosti ter tako krepili občutke lastne vrednosti. Zadovoljstvo dijakov preko spletnega
orodja 1KA ugotavljamo vsako drugo leto. Tako bomo anketo ponovno izvedli v šolskem letu 2018/2019.«
(Samoevalvacijsko poročilo DIC-a za šolsko leto 2016/2017, www.dic.si)

Koraki uvajanja izboljšav na področju počutja dijakov
Na osnovi zgornjih rezultatov smo področju stisk in strahov mladih posvečali še več pozornosti. Koraki uvajanja izboljšav na področju počutja dijakov so bili:
•

Ugotavljanje stanja. Med dijaki smo izvedli anketo, kjer smo ugotavljali razloge za doživljanje stisk in
strahov.

•

Izobraževanje strokovnih delavcev. Člani vzgojiteljskega zbora so se usposabljali na celoletnem
izobraževanju: 10 korakov do boljše samopodobe, prof. Alenke Tacol. Kupili smo strokovno literaturo.
Vsako leto se nekaj strokovnih delavcev posebej usposablja za specifična področja dela z mladimi: za
šolske mediatorje, delo z mladimi, ki imajo motnje hranjenja, ki se samopoškodujejo idr.

•

Dejavnosti strokovnih delavcev. Na enem od vzgojiteljskih zborov vsako leto predstavimo delavnico, ki
jo vzgojitelji lahko izvajajo v skupinah.

•

Postavitev cilja. 30 % dijakov bomo vključili v delavnice za dvig samopodobe. Vsi dijaki, ki so v delavnice
vključeni, izpolnijo vprašalnik o zadovoljstvu z delavnico. Večina vzgojiteljev s temi dijaki opravi tudi
kratek intervju. S pridobivanjem kvantitativnih in kvalitativnih podatkov dobimo povratno informacijo
o svoji učinkovitosti in presojamo v kolikšni meri nam je uspelo uresničiti zastavljene cilje. Na osnovi teh
podatkov snujemo nove strategije pomoči dijakom.

•

Ugotavljanje stanja. V lanskem šolskem letu smo dijake preko 1KA-e povprašali o počutju v sobi v domu in
o ključnih dejavnikih za dobro počutje. Zanimalo nas je, kako se počutijo v sobi in ali potrebujejo pomoč
pri zadovoljevanju vsakodnevnih potreb in interesov oziroma pri usklajevanju s sostanovalci.

ZAKLJUČEK
Področje doživljanja stisk in strahov mladih nam je v izziv. Zavedamo se vpetosti mladih v raznolike odnose,
zahteve in pričakovanja v domačem in širšem okolju. Pa vendar to ni razlog, da se področju ne bi posvečali
še naprej. Želimo zavzeti aktivno vlogo pri oblikovanju pogojev za doživljanje psihičnega blagostanja mladih
in ocenjujemo, da nam bo proces samoevalvacije pri tem v oporo. Zato bomo še naprej krepili dejavnike, ki
zagotavljajo uspešnost samoevalvacije ter presojali v kolikšni meri nam uspeva dosegati zastavljene cilje.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

INTERESNE DEJAVNOSTI –
ORODJE V ROKAH VZGOJITELJA
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES –
A TOOL IN THE HANDS OF THE EDUCATOR
France Žagar
Dijaški dom Poljane, Ljubljana, Slovenija
france.zagar@guest.arnes.si

POVZETEK
Interesne dejavnosti v dijaškem domu so namenjene predvsem kvalitetni izrabi prostega časa, sprostitvi, razvijanju različnih sposobnosti dijakov, ter vzpostavljanju osebnih in skupinskih odnosov. Z vidika vzgojitelja
interesne dejavnosti predstavljajo medij oz. sredstvo za vzpostavitev in obogatitev odnosa, ter predstavljajo
dodatno, bogatejšo možnost vplivanja na dijaka. Udeležba na interesnih dejavnostih je lahko ena izmed poti
preprečevanja razvoja neprilagojenega vedenja.
Prispevek predstavlja rezultate ankete izvedene med dijaki Dijaškega doma Poljane: pregled aktivnosti dijakov,
udeležbe na interesnih dejavnostih, zadovoljstva dijakov, razlogov za (ne)vključevanje, pričakovanj, motivov
in ciljev za udejstvovanje.
Ključne besede: prosti čas, interesne dejavnosti, dijaški dom
ABSTRACT
Extracurricular activities in the boarding school are intended primarily for high-quality use of leisure, relaxation, development of different students’ abilities and the establishment of personal and group relationships.
From the point of view of the educator the extracurricular activities are the means of establishing and enriching the relationship, and represent an additional, richer possibility of influencing students. Participation in
extracurricular activities can be one of the paths of preventing the development of bad behavior.
The paper presents the results of the survey carried out among students of the Boarding school Poljane: an
overview of students’ activities, participation in extracurricular activities, student satisfaction, and reasons
for (not) integration, expectations, motives and goals for participation.
Keywords: leisure, extracurricular activities, boarding school

UVOD
Prosti čas
Mladost je obdobje, v katerem si posameznik oblikuje svoj socialno-psihološki profil, ki bo razmeroma stabilen
vse življenje. Način preživljanja prostega časa je multipla funkcija finančnih, infrastrukturnih možnosti, osebnostnih faktorjev, števila in količine obvez, osebnega mišljenja, družbene ekspresije, družine, izobraževalnega
sistema, vrstnikov, medijev, prostočasne ponudbe in promocije (Krempl, 2003). Prosti čas je vse bolj edini
družbeni prostor, ki še omogoča kreativno delovanje. V prostem času dijaki v dijaškem domu uresničujejo svoja
nagnjenja, interese in sposobnosti, ki jih ne morejo uveljaviti pri pouku in delu. Velikokrat daje ta čas posamezniku celo večje možnosti osebnega razvoja in osebnostnega uveljavljanja kot šolsko delo, zato prostočasne
aktivnosti štejemo za pomemben dejavnik kakovosti življenja in eno od poti k preprečevanju neprilagojenega
vedenja in neupoštevanja domskega reda (Indihar, 2016; Krempl, 2003; Štingl, 2016).
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Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti so pomemben del vse-življenjskega učenja. Organizira se jih z namenom, da bi omogočili
odkrivanje in razvijanje otrokovih interesov, jih praktično uvajali v življenje in usposabljali za koristno in
zdravo preživljanje prostega časa (Kolar, 2008). Poudarjen je razvoj na učnem in socialnem področju, pri
čemer učenci razvijajo produktivno mišljenje in so celostno, miselno in čustveno aktivni (Kolar, 2008). Z
možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter
njegova odgovornost za lastne odločitve (Srednje strokovno izobraževanje, b.d.). Na splošno velja, da so strukturirane prostočasne aktivnosti pozitiven dejavnik za socialni in akademski razvoj dijaka. Aktivno preživljanje
prostega časa je povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, kot so boljši šolski uspeh, prilagodljivost in boljše
mentalno zdravje (Štingl, 2016).

Vzgojitelj
Vloga dijaškega doma v odnosu do dijaka je skrbniška, vzgojna in izobraževalna. Vzgojitelj je pedagog – profesionalec in vodja vzgojnega procesa v dijaškem domu. Nadomešča starše, organizira možnost za kakovostno
učenje, skrbi za kulturno in zavzeto preživljanje prostega časa. Vzgojitelj je v prvi vrsti oblikovalec dijakove
osebnosti, izobrazba pa mu je neizčrpen vir za to (Kolar, 2008; Starkl, 1999). Nabor ponudbe dejavnosti je
zelo bogat in tudi brezplačen, saj je zajet že v ceno mesečne oskrbnine. Vzgojitelj mora poznati razvojne
značilnosti učencev, razumeti psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. Ob
začetku šolskega leta izdela letni načrt, program dela, opredeli cilje, vsebine, načrtuje število ur letno, kraj,
prostor in čas izvedbe, metode in sredstva ter natančno vodi evidenco dijakov (Kolar, 2008; Starkl, 1999;
Štingl, 2016).

Dijaški dom
Dijaški dom skrbi za zagotavljanje osebne varnosti, integritete, za namestitev, zdravo prehrano, stike s
srednjimi šolami, kjer so vključeni dijaki, za zdravo preživljanje prostega časa, vse z namenom in v smislu
vse-življenjskega učenja in uporabe znanja. V dijaških domovih imajo dijaki prosti čas takrat, ko opravijo
vse obveznosti v zvezi s šolo in domskim redom. Prav zagotavljanje kakovostnih, zanimivih, aktualnih in
za mladino koristnih storitev je namreč tisto, kar v slovenske dijaške domove, ki so zaradi prenizkega vpisa
pogosto na robu preživetja, privablja nove dijake (Indihar, 2016; Starkl, 1999; Štingl, 2016). Kvaliteta in
pestrost ponudbe interesnih dejavnosti je odvisna od materialnih možnosti dijaškega doma in števila vzgojiteljev. Pomanjkanje kadrov in denarja ne sme biti ovira za izvajanje interesnih dejavnosti. Vzgojitelj mora
biti mojster najti možnost kaj, kdaj in kako se bo dijak vključeval v interesno dejavnost v domu ali zunaj
njega (Indihar, 2016; Starkl, 1999).

NAMEN DELA
Namen dela je bil pregled aktivnosti dijakov Dijaškega doma Poljane pri različnih interesnih dejavnostih v
dijaškem domu, ter ugotovitev deleža aktivnih dijakov. Poleg omenjenega, je bil cilj tudi, pridobitev informacij
o razlogih za (ne)vključevanje v interesne dejavnosti in ocena zadovoljstva uporabnikov s posamezno dejavnostjo. Pridobljene informacije predstavljajo pomembno povratno informacijo vsem izvajalcem interesnih
dejavnosti v Dijaškem domu Poljane.

METODE
Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, ki ga je izpolnilo 46 dijakinj in 16 dijakov Dijaškega doma
Poljane.

REZULTATI
Vzorec merjencev
Anketni vprašalnik je izpolnilo skupno 62 dijakov in dijakinj Dijaškega doma Poljane. Delež dijakinj predstavlja
74,19 % (46), dijakov pa 25,81 % (16). Največji delež v vzorcu predstavljajo dijaki prvega 37,10 % (23) in
drugega letnika 35,48 % (22). Anketiranih dijakov tretjega letnika je 11,29 % (7), četrtega pa 16,13 % (10).
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Aktivnost dijakov
Delež dijakov, ki se vsaj občasno udeležijo katere izmed dejavnosti, predstavlja skoraj 70 %. Pri pogostosti
udeležbe na interesnih dejavnostih glede na spol in letnik šolanja ni bistvenih odstopanj. 37,10 % (23) dijakov
je občasno aktivnih, 11,29 % (7) dijakov je pogosto aktivnih in 20,97 % (13) dijakov je redno aktivnih na
interesnih dejavnostih, ki so organizirane v Dijaškem domu Poljane. Izmed dijakov, ki se interesnih dejavnosti
v dijaškem domu ne udeležujejo, teh je 30,65 % (19), ji je skoraj polovica, 45 % (18), kot razlog navedla
svojo aktivnost drugje (npr. športni klub, glasbena šola, ipd.). Po pogostosti, si odgovori za neaktivnost v dejavnostih znotraj dijaškega doma nato sledijo: prosti čas anketiranci namenjajo predvsem počitku 17,5 % (7),
za interesne dejavnosti nimajo časa 15 % (6), v ponudbi niso našli dejavnosti, ki bi jih zanimala 12,5 % (5),
ter nezmožnost časovne uskladitve oz. prilagoditve ostalih obveznosti 10 % (4). Anketiranci so imeli možnost
izbrati več odgovorov hkrati. Fantje se v največji meri udeležujejo nogometa, dekleta pa so v največjem deležu
udeleženke »domskega kina«. Ker precej anketirancev obiskuje po več kot eno interesno dejavnost, odstotki
v tabeli prikazujejo deleže glede na vse pridobljene odgovore.
Tabela 1: Najbolj pogosto izbrane interesne dejavnosti po spolu v Dijaškem domu Poljane.
Dejavnost

MOŠKI

Dejavnost

ŽENSKE

nogomet

28,6 %

domski kino

20,6 %

fitnes

19,0 %

DDP (delavnice, druženje, 15,9 %
prireditve)

angleščina

14,3 %

metabolic effect vadba

14,3 %

dijaški forum

9,5 %

angleščina

12,7 %

namizni tenis

9,5 %

odbojka

9,5 %

Ocena zadovoljstva z interesnimi dejavnostmi v Dijaške domu Poljane
Anketiranci so, z ocenami od 1 - zelo nezadovoljen do 5 - zelo zadovoljen, ocenili zadovoljstvo z interesnimi
dejavnostmi, ki so organizirane v Dijaškem domu Poljane. Z najvišjo mogočo povprečno oceno so ocenili
tečaj slovenskega jezika za dijake tujce (5), z visoko povprečno oceno nato sledijo skupinska športna vadba
»Metabolic effect« (4,7), delavnica »DDP« (4,5) in tečaj angleškega jezika (4,5). Sledijo Tečaj CPP in PP (4,3),
Nogomet (4,3), Domski kino (4,1), Odbojka (4), Likovna delavnica (4), Dijaški forum (3,9), Fitnes (3,8) in
Namizni tenis (3,7). Na splošno so dijaki z interesnimi dejavnostmi v Dijaškem domu Poljane zadovoljni.
Tabela 2: Najboljše ocenjene interesne dejavnosti v Dijaške domu Poljane
Dejavnost
Tečaj slovenskega jezika za dijake tujce
Skupinska športna vadba »Metabolic effect«
Delavnica »DDP«
Tečaj angleškega jezika
Tečaj CPP in PP
Nogomet
Domski kino
Odbojka
Likovna delavnica
Dijaški forum
Fitnes
Namizni tenis

Ocena zadovoljstva
5
4,7
4,5
4,5
4,3
4,3
4,1
4
4
3,9
3,8
3,7
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Željene interesne dejavnosti
Anketiranci so v množici navedenih dejavnosti, ki so jih tudi sami lahko poljubno dodajali, izbirali vsak po pet
interesnih dejavnosti, ki bi se jih najraje udeležili, če bi bile organizirane. Omeniti velja, da so bili odgovori
sicer zelo razpršeni, tako da lahko zapišemo, da je interesno polje široko.
Tabela 3: Prikaz najpogostejših, najbolj zaželenih interesnih dejavnosti po spolu v Dijaškem domu Poljane.
MOŠKI

ŽENSKE

fitnes

fitnes

računalniška delavnica

fotografski krožek

borilne veščine

borilne veščine

nogomet

badminton

strelski in lokostrelski krožek

plesni treningi, pilates

Ocena motivacijskih dejavnikov za udeležbo na interesnih dejavnostih
Anketiranci so s petstopenjsko lestvico ocenjevali pomembnost navedenih področij pri interesnih dejavnostih,
pri čemer je predstavljala ocena 1 – nepomembno in ocena 5 – zelo pomembno.
Tabela 4: Povprečna ocena pomembnosti posameznih področij pri interesnih dejavnostih med dijaki Dijaškega
doma Poljane.

druženje
zabava, sprostitev
udeležba na zunanjih prireditvah, tekmovanjih ipd. (npr. domijada)
dostopnost (bližina)
učenje novih veščin
življenjska uporabnost
ugodna cena
strokovnost vodje
pridobitev potrdila za obvezne izbirne vsebine

Ocena pomembnosti
4,6
4,6
4,5
4,2
4,1
4,1
4
3,7
3,2

Z višjimi povprečnimi ocenami so vrednoteni dejavniki notranje motivacije, kot so želja po druženju, zabavi
in sprostitvi od šolskih obveznosti. Dejavniki zunanje motivacije (npr. pridobitev potrdila za opravljene obvezne izbirne vsebine) so za anketirane dijake manj pomembni. Po spolu so rezultati podobni, značilno višjo
oceno pomembnosti so fantje namenili področju druženja, dekleta pa krajevni dostopnosti in strokovnosti
vodje interesne dejavnosti.

Časovni in finančni okvir
Anketiranci so kot najbolj primeren časovni okvir v dnevu za udeležbo na interesnih dejavnostih z 48, 39 %
(30) opredelili čas med 18 in 20 uro. Sledi časovni interval med 16 in 18 uro z 27,42 % (17) anketiranci.
Zgodnejši (med 14 in 16 uro) in poznejši (med 20 in 22 uro) termin, sta se kot primerna izkazala za manjše
število anketiranih dijakov. Termin med 14 in 16 uro je najbolj ugoden za 11,29 % (7), najkasnejši termin pa
za 12,90 % (8) dijakov. Dobra polovica, 56,45 % (35) anketirancev je za kakovostnejšo izvedbo interesnih
dejavnosti pripravljena doplačati. Nekaj manj kot polovica 43,55 % (27) jih je mnenja, da morajo biti interesne
dejavnosti v dijaških domovih brezplačne in za njih niso pripravljeni prispevati svoje finančne participacije.
Dijaki, ki so za interesne dejavnosti pripravljeni prispevati tudi svoj vložek, so v večini pripravljeni prispevati
do 10 oziroma 20 eurov mesečno.
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RAZPRAVA
Vključevanje dijakov v interesne dejavnosti v dijaškem domu je prostovoljno. Dijaki se v skupnih aktivnostih
rekreirajo, učijo novih veščin, tekmujejo, nastopajo, utrjujejo prijateljske vezi in ob tem razvijajo pripadnost
domu in skupini. Analiza podatkov zbranih z anketnim vprašalnikom je pokazala, da si dijaki udejstvovanja v
interesnih dejavnostih v dijaškem domu želijo in se jih v velikem številu vsaj občasno udeležujejo. V največji
meri si želijo druženja, sprostitve od šolskih obveznosti, zabave in (samo)potrditve. Med bolj zaželenimi dejavnostmi so športne dejavnosti in učna pomoč, a je spekter zanimanja širok in razpršen. Pomembni dejavniki
so tudi časovna, prostorska (krajevna) in finančna dosegljivost. Pogosto je za koristno preživljanje prostega
časa potrebna družba, torej skupina posameznikov s podobnimi interesi. V tem pogledu je dijaški dom idealen
prostor. Družbo nekaj somišljenikov, je med sto in več prebivalci doma, verjetno najti lažje kot npr. v najetem
stanovanju. Vsak dijaški dom razpolaga tudi z osnovnimi prostorskimi zmogljivostmi (učilnice, skupni prostori, jedilnica,…), ki jih lahko ponudi. Prav tako lahko prilagodi časovno umeščanje interesnih dejavnosti v
termine, ki dijakom bolj odgovarjajo. Finančno dostopnost (brezplačnost) in obenem tudi strokovnost vodenja
dejavnosti, lahko s svojimi strokovnimi in drugimi znanji zagotovimo vzgojitelji. Da ima vzgojitelj, kot »domač«
strokovnjak v primerjavi z drugimi izvajalci dejavnosti, znatno bogatejšo možnost pozitivnega vplivanja na
osebnost udeleženih dijakov, ni potrebno posebej izpostavljati. Iz zbranih podatkov lahko sklepamo, da je
množičnost udeleževanja dijakov na interesnih dejavnostih povezana predvsem s pestrostjo ponudbe.

ZAKLJUČEK
Interesna dejavnost kot medij za vzpostavitev odnosa - drugačnega, pristnejšega in bogatejšega je neprecenljivo orodje, ki ga ima dijaški dom oziroma vzgojitelj na voljo. Dijaki si aktivne udeležbe v domskem življenju
želijo. Verjamem, da dijaški domovi zmorejo v večji meri odgovoriti tudi na pričakovanja dijakov, kakšno
naj to aktivno življenje v skupnosti bo. Vlogo vzgojitelja, kot strokovnjaka, mentorja in koordinatorja vidim
predvsem v motiviranju dijakov in skrbi za kvalitetno ponudbo različnih dejavnosti. Za slednje je pogosto
potrebno vložiti kakšen atom energije tudi izven osnovnega »opisa del in nalog«, a trdim, da se večkratno
povrne. Osebno menim in temu pritrjuje tudi analiza opravljene ankete – če bomo dijakom ponudili nove,
kvalitetne, drugačne vsebine - se jih bodo z veseljem udeležili. V manj formalni obliki druženja, ki jo interesne
dejavnosti omogočajo, pa bomo v odnosu pridobili vsi, tako strokovni delavci kot dijaki.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI
FREE TIME ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL
Lidija Voršič
OŠ Hudinja, Celje, Slovenija
lidijavorsic@gmail.com

POVZETEK
V prispevku predstavljam razmišljanje o pomenu različnih prostočasnih dejavnosti. Cilj vsakega prostega
časa je občutiti neko zadovoljstvo. Vendar je v današnjem času ob vseh dejavnikih, ki vplivajo na preživljanje
prostega časa, pomembno, kaj je kvalitetno preživljanje prostega časa. Vsekakor preživljanje prostega časa
vpliva na naše življenje, zato je prav, da posebno pozornost temu področju posvečamo že v osnovni šoli. V
nadaljevanju vam želim predstaviti primere dobre prakse prostočasnih dejavnostih (športne, kulturne, glasbene,
medgeneracijske), ki jih izvajamo na naši šoli. Glavni cilj, ki mu sledimo, je kvalitetno preživljanje prostega
časa in krepitev medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši. Učenci pa so v anketnem vprašalniku
predlagali izboljšave oziroma nove predloge.
Ključne besede: prosti čas, prostočasne dejavnosti, učenci, šola
ABSTRACT
The importance of free time activities in primary school is presented in my article. The aim of free time activities is to feel some personal contentment. There are many factors that influence our free time, considering
the times we live in now, and this is why it is important to understand what quality free time means. As we
all know, the way we spend our free time influences our life and this is why we should pay attention to this
subject in primary school already. However, some examples of free time activities that we practise in our
school (different kinds of sports, cultural, musical and intergenerational activities) will be shown. The main
goal that we follow is for the children to spend some quality free time and to make the relations between
the pupils, teachers, and parents stronger. In the questionnaire the pupils were given a chance to make some
new suggestions and improvements.
Keywords: free time, free time activities, pupils, school

UVOD IN TEORETIČNA IZHODIŠČA
Prosti čas
Prosti čas vpliva na osebni razvoj, socializacijo, ustvarjalnost, nudi nam sprostitev ter nam daje nove moči za
nadaljnje vsakodnevne obveznosti. Vse to in še več so razlogi, da ga izkoristimo čim bolj kakovostno.
Definicije prostega časa se razlikujejo od avtorja do avtorja, vendar pa lahko opazimo, da jih povezuje nekaj
skupnega: svobodna izbira posameznika. Vsak izmed nas ima svojo definicijo, kaj nam pomeni prosti čas. Ne
glede na to, kaj vključujemo v prosti čas, je pomembno, da ne gre za čas, ko opravljamo nujna opravila in
obveznosti, ampak za čas, ki si ga sami organiziramo glede na lastne želje in potrebe (Huzjan, 2010).
Prosti čas je čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi, je čas za razbremenitev od naporov v šoli, pri delu in drugih
vsakodnevnih obveznosti ter čas, ko se svobodno odločamo za različne dejavnosti. Za mladostnike pomeni
možnost za sprostitev, ko se lahko prosti zunanjih pritiskov družijo s prijatelji, se zabavajo, izražajo sebe in
preizkušajo svoje sposobnosti. Zavedati se moramo, da je kakovostno življenje pravica in priložnost vsakega
posameznika in prosti čas je eden izmed načinov za njegovo doseganje in ohranjanje. Smiselno preživljanje
prostega časa nas lahko obvaruje marsikatere fizične in psihične bolezni ali vsaj omiliti njene posledice (Prosti
čas, b.d.).
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Pomembnost prostega časa
Prosti čas nedvomno vpliva na človekovo življenje. Pri njem gre za dejavnosti, ki jih svobodno izbiramo.
Prosti čas predstavlja izražanje samega sebe. Zato lahko trdimo celo, da nas način preživljanja prostega časa
v veliki meri definira kot osebo. Prav tako naj bi s pomočjo prostočasnih dejavnosti vzpostavili ravnotežje
med napetostmi, ki jih povzročajo dnevne obveznosti, ter sprostitvijo, ki jo daje doživetje svobode in miru.
Prostočasne dejavnosti človeku tako omogočajo večstranski razvoj osebnosti, počitek, izboljšanje telesnega
in duševnega zdravja in tudi možnost dodatne izobrazbe (Huzjan, 2010).

Prostočasne dejavnosti
Pri načrtovanju in izvajanju prostočasnih aktivnosti za osnovnošolce in mladostnike, je potrebno upoštevati
tudi načela, ki se uveljavljajo pri izbiri prostočasnih dejavnosti. Ta so:
načelo svobode, načelo prostovoljnosti, načelo samoodločanja, načelo smiselnosti, načelo interesa, načelo
kolektivnosti, načelo kreativnosti, načelo raznovrstnosti, načelo organiziranosti, načelo amaterizma, načelo
aktualnosti, načelo družbene sprejemljivosti (Mohar, 2009).

Prostočasne dejavnosti na OŠ Hudinja
Na OŠ Hudinja stremimo k temu, da učencem poleg pouka ponudimo čim več raznovrstnih prostočasnih
dejavnosti. Zavedamo se, da medsebojno druženje pomeni tudi dobre medsebojne odnose, ki pa so še
kako pomembni za uspešno šolsko delo. Ker obstaja več dejavnikov po katerih si učenci izbirajo dejavnosti,
poskušamo ponuditi dejavnosti glede na različne interese. Učenci na razredni stopnji imajo ponujenih veliko
interesnih dejavnosti oz. krožkov, medtem ko je potrebno na predmetni stopnji ponuditi nekaj drugega. Vse
dejavnosti so brezplačne in večina izvedene v prostorih šole, da so učencem blizu oz. dostopne. Pri vseh spodaj
navedenih dejavnostih aktivno sodelujejo učitelji.

Odbojka
Učenke 8. in 9. razredov se enkrat tedensko družijo in hkrati pripravljajo na tekmovanje med učenci in
učiteljicami, ki je izvedeno v mesecu juniji na Dan šole.

Rokomet
Dečki iz prve triade imajo možnost dvakrat na teden se vključevati v igro rokometa, kjer se postopno učijo
pravil igre in hkrati športno preživijo svoj prosti čas. Prav tako se udeležijo kakšnega tekmovanja.

Planinski pohodi
Petkrat na leto se ob sobotah organizirajo planinski pohodi za različne starostne skupine, kamor se vključijo
učenci, ki radi planinarijo.

Liga malega nogometa
Učenci 8. in 9. razredov se enkrat tedensko družijo in hkrati pripravljajo na tekmovanje med učenci in učitelji,
ki je izvedeno v mesecu juniji na Dan šole.

Mladinski pevski zbor
Vsak teden se učenci od 6. do 9. razreda, kateri sodelujejo v pevskem zboru, zberejo in vadijo zborovsko petje,
ter pripravljajo na različne nastope. Prav tako vsako šolsko leto potekajo tridnevne intenzivne pevske vaje.

Šolska glasbena skupina
Za učence, ki jih zanima igranje na določen instrument oziroma ga že igrajo, je na šoli organizirana šolska glasbena skupina, ki ima vsak teden vaje. Skupaj ustvarjajo lastne skladbe, ki jih odigrajo na različnih prireditvah.

Bodi idol Hudinje
Tudi pevski talenti pridejo na svoj račun. Vsi pogumni pevci se lahko v začetku šolskega leta prijavijo na
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avdicijo s svojo pesmijo in nato v primeru, če so izbrani, izberejo pesem s katero bodo nastopili na prireditvi
Bodi idol Hudinje, kjer dobimo vsako leto novega zmagovalca oz. Idola Hudinje. Vaje potekajo v šoli, pod
mentorstvom učitelja glasbe in doma.

Šolski ples
Ker druženja ni nikoli preveč, šola štirikrat na leto s pomočjo devetošolcev pripravlja oz. organizira šolski
ples, katerega se lahko udeležijo učenci od 6. do 9. razreda. Učenci lahko ob prijetni glasbi, pijači in jedači
preživijo prijeten večer v družbi sošolcev in prijateljev.

Delovne akcije
Ker ima šola veliko okolice s šolskim parkom, trikrat letno organiziramo delovne oziroma čistilne akcije, kjer
učenci, ki se vidijo v takšnem načinu pomoči, pomagajo urejati in čistiti šolski park z okolico. Enkrat letno
pa naredimo tudi delovno akcijo skupaj s straši.

Pomoč na zbiralni akciji papirja
Učenci, ki radi sodelujejo v zbiranju odpadnega papirja in so pripravljeni pomagati, se lahko trikrat letno
javijo razredniku in preživijo popoldan v tehtanju papirja, beleženju kilogramov in pomagajo pri odlaganju
papirja v kontejnerje.

Radio Hudinjček
Vsak mesec se na šoli oglasi Šolski radio, kjer v eni uri voditelji radia predstavijo dogodke, različne prispevke in drugo, kar se je na šoli dogajalo. Učenci, ki se radi preizkusijo v vlogi voditeljev, se ob prostem času
pripravljajo na vodenje in zbiranju prispevkov.

Ulični festival
Učenci, ki se vidijo v dramski igri, se med šolskim letom enkrat tedensko pripravljajo za izvedbo Uličnega
festivala, kjer se z določeno dramsko igro predstavijo na ulici mestnega jedra.

Izdelovanje šolskih scen
Kreativni učenci, so med šolskim letom pogosto vabljeni, da v svojem prostem času pomagajo pri pripravi
zahtevnih scen ob proslavah, ki jih šola pripravlja v šolski telovadnici. Teh proslav je med šolskim letom okoli
10, scene pa so pod mentorstvom likovne pedagoginje vrhunsko pripravljene.

Vodenje prireditev
Učenci, ki se najdejo v vlogi voditeljev, se med šolskim letom skupaj z vodjo prireditve pripravljajo na vodenje
prireditve in jo hkrati tudi soustvarjajo.
Različnih aktivnosti se učenci zelo radi udeležujejo in vestno sodelujejo.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Učencem od 6. do 9. razreda, to je 185 učencev, sem razdelila anketni vprašalnik z dvema vprašanjema.
Zanimalo me je katerih že ponujenih prostočasnih dejavnosti se najraje vključujejo in naj podajo predloge za
še kakšno dejavnost, ki na šoli ne poteka.

1. V katere prostočasne dejavnosti se najraje vključuješ na šoli?
(obkroži samo en odgovor)
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Graf 1: Vključenost v prostočasne dejavnosti na OŠ Hudinja

2. Razmisli in predlagaj še sam/a kakršnokoli prostočasno dejavnost, ki bi si jo
želel/a, da se izvaja na naši šoli.
Predlogi, ki so se pojavili več kot trikrat so bili: ples in plesna tekmovanja, tekmovanje med dvema ognjema,
navijaška skupina, liga košarke, liga rokometa (tudi punce), kuhanje (masterchef Hudinja), delanje slaščic,
logika, medsebojna športna tekmovanja, borilne veščine, ročnodelske delavnice, kolesarjenje, učenje elektronskega vezja, risarske spretnosti, gledališče, različne športne ekipe, tekmovanje v igranju računalniških iger,
spanje v šoli, atletika, tuji jeziki (francoščina), tenis, gimnastika, modne revije, učenje starih obrti, podjetništvo.
Ob koncu sem tudi sama dobila nekaj idej prostočasnih dejavnosti, ki jih v šoli za enkrat še ne izvajamo:
Druženje ob knjigi, Dnevi menjavanja sličic ali nalepk, Pomoč učno šibkim učencem, Urejanje šolske okolice.

ZAKLJUČEK
Prosti čas se zaradi družbenih razmer in tehnologije hitro spreminja, zato so pomembne kvalitetne prostočasne
dejavnosti, katere osnovnošolci radi obiskujejo. Naš glavni namen je učence tudi v svojem prostem času
zadržati v stiku s šolo, ko ta ni obvezna. Glede na rezultate ankete nam to uspeva, saj se več kot 80 % učencev
udeležuje prostočasnih dejavnosti. Po priljubljenosti zelo izstopajo športne prostočasne dejavnosti, katerih šola
ponuja že kar veliko, vendar pa so učenci predlagali še nove. Rezultat je pozitiven, saj to pomeni, da prosti
čas preživljajo aktivno. Dobro obiskane so tudi glasbene dejavnosti, ki pa so nekoliko odvisne od učenčevega
talenta oziroma sposobnosti. Nekoliko manj si izbirajo kulturne in druge dejavnosti. Med predlogi učencev so
zelo raznovrstne dejavnosti, nekatere bolj naravnane na pridobivanje novih znanj, spet druge na sprostitev ali
izpopolnjevanje svojih sposobnosti oz. veščin. Na šoli se zavedamo, da je potrebno vseskozi slediti interesom
učencem in jim prilagajati oziroma dopolnjevati prostočasne dejavnosti.
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1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

UČENJE ČUJEČNOSTI KOT AKTIVNA OBLIKA
PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI
LEARNING MINDFULNESS AS A ACTIVE FORM
OF FREE TIME ACTIVITIES
Dr. Mojca Kralj
OŠ Glazija, Celje, Slovenija
mojca.kralj1@guest.arnes.si

POVZETEK
Čuječnost je v zadnjih nekaj letih pogosteje premet raziskav pri otrocih in mladostnikih, saj se je vadba
čuječnosti izkazala kot obetavna za spodbujanje učne uspešnosti in duševnega zdravja. Zaradi hitrega tempa
življenja in vedno večjih zahtev v družbi je pomembno, da v prostočasne dejavnosti vnašamo alternativne
metode, ki opolnomočijo otroke in mladostnike z različnimi življenjskimi spretnostmi, kot so soočanje in
obvladovanje stresa, socialne spretnosti in sposobnost učenja. Raziskave o učinkih čuječnosti dokazujejo, da
krepi notranje moči otrok in mladostnikov, spodbuja duševno zdravje, kognitivne funkcije, psihofizične odzive,
učne dosežke in zdrav vedenjski slog ter različne motivacijske dejavnike. V prispevku predstavljamo, kako
lahko v vzgojo in izobraževanje vpeljemo vadbo čuječnosti ter na kakšen način učimo vadbo osredotočenja
pozornosti in zaznavanja na tukaj in zdaj.
Ključne besede: čuječnost, prostočasne aktivnosti, otroci in mladostniki.
ABSTRACT
In the past few years mindfulness has been more common in research into children and adolescents, since
the practice of mindfulness has proven promising for the promotion of learning performance and mental
health. It is important to introduce alternative methods into free time activities, such as mindfulness in the
rapid pace of life and the growing demands of society. We have to encourage children and adolescents with
different life skills, such as coping and coping with stress, social skills and learning competencies. Research
on the effects of mindfulness practice among children and adolescents shows that it strengthens the internal
strengths, promotes mental health, cognitive functions, psychophysical responses, learning achievements,
a healthy behavioral style, and various motivational factors. In the paper we present how we can introduce
and how we practice mindfulness in school and in free time activities.
Keywords: mindfulness, free time activities, children and adolescents

UVOD
Pojem čuječnosti je težko enoznačno opredeliti, čeprav se danes vsesplošno uporablja in interpretira. Za
opredelitev koncepta čuječnosti najpogosteje pisci uporabljajo Kabat-Zinnovo (1990) definicijo čuječnosti:
»nepresojajoče zavedanje tega, kar se dogaja v sedanjem trenutku« (Černetič, 2005, str. 74). Čuječnost je
način usmerjanja pozornosti na sedanji trenutek, ki izvira iz vzhodnega budističnega meditacijskega izročila
(Kabat-Zinn, 2003, str. 145 v Černetič, 2005, str. 74). Černetič (2017) piše, da je sam pojem v znanstvenih
raziskavah »izmuzljiv« in ga je težko opredeliti, pa tudi meriti. Sami opredelitev čuječnosti razumemo kot
vadbo zavestnega usmerjanja pozornosti na doživljanje sedanjega trenutka. V sedanjem trenutku odprto
sprejemamo zaznavanje doživljanja oz. zavedanje dogajanja notranjega (misli, občutki, zaznave) in zunanjega (zaznave življenjska okolja, vedenja) sveta, kakršen je, brez presoje, razlage, primerjanja in pričakovanj,
kakšen bi lahko bil – torej brez pripisovanja pomena. Čuječnost pomaga, da smo navzoči v življenju. Je urjenje zavestnega življenja (Kralj, 2016). Učenje usmerjanja pozornosti na posameznikovo zavedanje lastnega
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doživljanja v sedanjem trenutku, ki je prežeta s nepresojanjem in sprejemanjem tega trenutka, kakršen je,
naj bi izboljševala zdravje posameznika (Černetič, 2017).
Med odraslimi so razmeroma trdni znanstveni dokazi o pozitivnih učinkih uporabe čuječnosti na duševno
in telesno zdravje, o ugodnem vplivu na socialne spretnosti, upravljanje s čustvi in vedenjem, zmanjšanje
stresa ob psihičnih in fizičnih težavah (npr. dolgotrajna telesna bolečina, depresija), dobro počutje, učenje in
spoznavanje (Kabat‑Zinn, 2005; Segal, Williams in Teasdale, 2002; Davis in Hayes, 2011; Keng, Smoski in
Robins, 2011). Čuječnost spodbuja optimalno delovanje izvršilnih kognitivnih procesov (načrtovanje, delovni
spomin, pozornost in koncentracijo, reševanje problemov, mentalno fleksibilnost idr.) (Davis in Hayes, 2011),
izboljšuje samouravnavanje vedenja ter razvija odpornost pri odraslih (Meiklejohn idr., 2012).
Nevroznanstvene raziskave so potrdile, da se z rednim izvajanjem čuječnosti spremenijo strukture in funkcije
možganov. Povečajo se možganske povezave med strukturami, v katerih potekajo miselni procesi (mišljenje)
in občutki (čustva). Prav tako se v možganih pojavi več zgoščenine sivine na področjih možganov, ki so
povezane s pozornostjo, uravnavanjem čustev, samozavestjo, sočutjem in samoopazovanjem. Več zgoščenine
sivine je v predelu znotraj levega hipokampusa, ki je pomemben za učenje in spominske procese ter prispeva
k uravnavanju čustev (Hölzel idr., 2011). Z rednim izvajanjem čuječnosti se zmanjša negativni stres, ki je
močno povezan z zmanjšanjem gostote sivine v amigdali, ki igra pomembno vlogo pri soočanju s stresom in
tesnobo (Hölzel idr., 2010).
Programi vadbe čuječnosti so se najprej oblikovali v zdravstvu, psihoterapiji in psihiatriji in imajo cilj spodbujati duševno in telesno zdravje posameznika. Tako poznamo na (1) čuječnosti osnovan program obvladovanja
stresa (Mindfulness Based Stress Reducion – MBSD), ki ga je razvil Kabat-Zinn (1990). (2) Na čuječnosti
osnovano kognitivno psihoterapijo (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT) so jo razvili Segal, Williams in Teasdale (2002). (3) V slovenskem prostoru se je razvil program na čuječnosti osnovana transakcijska
analiza – MBTA, ki so ga razvili Žvelc, Černetič in Košak (2011). (4) Na čuječnosti temelje tudi umetnostne
terapije (Mindfulness Based Arts Therapies – MBAT) (Rappaport, 2014; Rappaport in Kalmanowitz, 2014).
Učinke vadbe čuječnosti so znanstveno raziskovali tudi pri otrocih in mladostnikih, vendar so le-te šele na
začetku. V nadaljevanju prikažemo nekaj pomembnih ugotovitev.

UČENJE ČUJEČNOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
Uporaba čuječnosti pri otrocih in mladostnikih je novo razvijajoče se področje. Raziskave o vplivu čuječnosti na
otrocih in mladostnikih še niso obsežne. Ugotavljamo sicer, da v svetu naraščajo pogostnost raziskav čuječnosti
na otrocih in mladostnikih, prav tako tudi narašča izvajanje čuječnosti na šolskem področju. Večino raziskav
so opravili v zadnjih desetih letih na kliničnem področju in v zadnjih nekaj letih na šolskem področju. J. C.
Felver in P. A. Jennings (2016) ugotavljata, da je bilo narejenih v zadnjih petih letih 256 raziskav o učinkih
čuječnosti na mladostnikih in 36 raziskav na otrocih v šoli, kar je le 8 % vseh raziskav o čuječnosti in le 1 %
raziskav, ki so usmerjene na šolsko področje (prav tam). V študijah se osredotočajo na določitev učinkovitega
programa čuječnosti v šoli, ki bo vplival na dejavnike razvoja psihične odpornosti in duševnega zdravja pri
mladostnikih. Cilji študij so preučiti učinke programa čuječnosti na krepitev notranjih virov mladostnikov, ki
spodbujajo duševno zdravje, kognitivne funkcije, psihofizične odzive, učne dosežke in zdrav vedenjski slog
ter motivacijske dejavnike za izvajanje čuječnosti.
V slovenskem prostoru je vadba čuječnosti med mladostniki še ne raziskana. M. Globevnik (2015) poroča, da
vadba čuječnosti vpliva na povečanje »zmožnost koncentracije na en objekt«, lažje usmerjanje pozornosti na
učiteljevo razlago med poukom, večjo osredotočenost na tukaj in zdaj, »boljšo zaznavo lastnega dogajanja
/…/ boljšo zaznavo občutkov na telesu, /…/ boljšo zaznavo notranjih stanj (misli, čustev), /…/ prekinitev
obremenjujočih situacij, /…/ večjo umirjenost in višjo stopnjo empatije.« (prav tam, str. 106–107).
Raziskave čuječnosti pri otrocih in mladostnikih potrjujejo podobne učinke vadbe čuječnosti kot pri odraslih
(Meiklejohn idr., 2012). Burke (2010) piše, da so vaje čuječnosti koristne za otroke in mladostnike. Čuječnost
vpliva na celoten razvoj otrok in mladostnikov in lahko poveča učno uspešnost. S pomočjo čuječnosti otroci
in mladostniki lažje obvladujejo šolski stres (prav tam). Raziskave o učinkih vadbe čuječnosti v šolah (prav
tam) potrjujejo, da redno izvajanje čuječnosti vpliva na izboljšanje delovanja izvršilnih funkcij, uravnavanje
vedenja in čustev (izboljša razpoloženje, zmanjša tesnobo), delovnega spomina, pozornosti (vzdrževanje
usmerjene pozornosti) in koncentracije (Schonert-Reichl in Stewart Lawlor, 2010). Izboljšajo se tudi učne
(akademske) spretnosti, socialne spretnosti, socialno-čustvene sposobnosti (Schonert-Reichl in Lawlor, 2010).
Zmanjšajo se učinki negativnega stresa (Saltzman in Goldin, 2008) in utrujenost ter poveča samospoštovanje
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(Schonert-Reichl in Lawlor, 2010). Zavedati se je potrebno, da se raziskovanje učinkov vadbe čuječnosti opravlja zadnjih nekaj let na majhnih vzorcih otrok in mladostnikih z nedodelanimi merskimi inštrumenti ter da
še ne vemo, kako vadba čuječnosti vpliva na razvijajoče se možgane. Določene oblike usmerjanja pozornosti
nase lahko povečajo stiske pri posamezniku (Černetič, 2017), kar pomeni, da je potrebno biti previden in
pozoren, kakšno obliko vadbe čuječnosti uporabljamo pri otrocih in mladostnikih. V raziskavah se premalo
poudarja pomembnost dobro izobraženega učitelja čuječnosti z izkušnjo lastne prakse vadbe čuječnosti. Ne
glede na pozitivne učinke vadbe čuječnosti menimo, da je smiselna previdnost pri vadbi čuječnosti pri otrocih
in mladostnikih, še zlasti pri otrocih in mladostnikih, ki imajo težave v duševnem zdravju.
V vzgojo in izobraževanje se je koncept čuječnosti prenašal od leta 2000 dalje. Gre za vključevanje elementov
čuječnosti v vzgojno-izobraževalno delo. Raziskave o učinkih vadbe čuječnosti v vzgoji in izobraževanju so še
v povojih, pogosto z nedodelano metodologijo raziskovanja. Kljub temu v tujini uspešno umeščajo programe
čuječnosti za šole, kot je npr. Mindfulness in Schools. Izkušnje so pokazale, da je potrebno umeščati čuječnost
postopno. Naprej si je potrebno pridobiti veliko teoretičnega znanja in izvajati lastno prakso čuječnosti (Segal,
Williams in Teasdale, 2016). V raziskavah ugotavljajo, da je čuječno poučevanje eden od pomembnih dejavnik za uspešno umeščanje čuječnosti v vzgojo in izobraževanje. Učenci, ki imajo višjo stopnjo čuječnosti,
so učinkovitejši pri učenju in imajo boljši učni uspeh (Lopez-Gonzales, Amuito, Oriol in Bisquerra, 2016).
V nadaljevanju bomo s pomočjo pregleda literature in lastne prakse uvajanja čuječnosti v šolsko področje
predstavili, kako lahko vadbo čuječnosti vpeljemo v prostočasne dejavnosti otrok in mladostnikov.

VADBA ČUJEČNOSTI KOT AKTIVNA OBLIKA PROSTOČASNIH
DEJAVNOSTI
Prostočasne dejavnosti
Izvajajo se v prostem času in ne sodijo k dnevnim obveznostim, ki jih imamo doma, v šoli ali družbi. Preventiva zdravega življenjskega sloga poudarja pomembnost ustrezne razporeditve časa med delom, spanjem in
prostim časom (osem ur spanja, osem ur dela in osem ur prostega časa). Torej je prosti čas enako pomemben
kot delo in spanje. V času prostega časa se spočijemo in naberemo novih moči, ki jih potrebujemo, da lažje
obvladujemo življenjske izzive v družbi.
Kako otroci in mladostniki preživljamo prosti čas in kakšne dejavnosti izbirajo v prostem času? Vse pogosteje
opažamo, da so dejavnosti, kot so učenje tujih jezikov, glasbenih inštrumentov, trening različnih športnih
disciplin močno vpete v prosti čas otroka in mladostnika. Za te porabijo dnevno več ur, z nekaterimi pa so
obremenjeni s tekmovanji še ob sobotah. Ali jih te dejavnosti sprostijo, v njih uživajo, z njimi dobijo nove
moči za delo ali jih obremenjujejo in jemljejo moči? Starši, vzgojitelji in učitelji vedno bolj opozarjajo, da
obstajajo po drugi strani pa otroci in mladostniki, ki preveč časa preživijo pred računalniki in televizijo, so
brez obveznostmi, njihov prosti čas je brezciljen in pogosto sporočajo, da jim je dolgčas. Vzgojitelji in učitelji
vse pogosteje poročajo, da so njihovi učenci preobremenjeni, utrujeni in neprespani. V šoli so pasivni in
neučinkoviti. Učne vsebine usvajajo na hitro, površinsko in pogosto na pamet, brez razumevanja. Vedno slabše
imajo razvite življenjske spretnosti, kot so spretnosti soočanja in obvladovanja vsakodnevnega stresa in šolskih
obremenitev. Kje lahko iščemo vzroke za takšno stanje? Kako uravnotežiti delo in dejavnosti v prostem času?
Prostočasne dejavnosti postajajo vrednost oziroma vrednota, kar pomeni, da je vzgoja prostega časa ravno
tako pomembna kot ostale oblike vzgoje človeka v družbi. Načini in oblike izbire prostega časa namreč vplivajo
na razvoj osebnosti, sposobnosti, znanj in življenjskih spretnosti (Kristančič, 2007). V prostem času običajno
izbiramo dejavnosti, ki nas sprostijo, zabavajo, veselijo ali se učimo stvari, ki nas zanimajo. Pomembno je, da
že otroke in mladostnike naučimo ustreznih oblik preživljanja prostega časa. Prav tako je pomembno, da z
otroki in mladostniki najdemo, katera so njihova močna področja in vsebine, ki jih veselijo. Družba namreč
že zelo zgodaj obremeni otroke in mladostnike z različnimi dejavnostmi v prostem času. Zato je potrebno
otroke in mladostnike naučiti kakovostno preživljati prosti čas z uravnoteženostjo aktivnih in pasivnih oblik
prostega časa.
V nadaljevanju bomo pisali o umestitvi vadbe čuječnosti v prostočasne dejavnosti. Pisali bomo, kdaj pričeti
pri otrocih in mladostnikih z vadbo čuječnosti, kako oblikovati skupino otrok in mladostnikov, kako lahko
vadbo čuječnosti predstavimo otrokom in mladostnikom in kako izbiramo in izvajamo vaje za osredotočanje
pozornosti tukaj in zdaj.
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Razvijanje čuječnosti v času prostočasnih dejavnostih
Vadbo čuječnosti vidimo kot aktivno obliko prostočasnih dejavnosti, pa čeprav jo mnogi lahko vidijo kot
»nedejavnost ali neaktivnost«, »lenarjenje«. Učenje zavestnega osredotočenja in zaznavanja pozornosti na
tukaj in zdaj zahteva miren prostor v okolju in v nas samih. V mirnem prostoru pa se na prvi pogled nič ne
dogaja. Menimo, da je v današnjem hrupnem času »umetnost« usmeriti svojo pozornost k samemu sebi, se
osredotočiti na tukaj in zdaj, brez presojanja, primerjanja, vrednotenja ter s polno mero sočutja. Kako učiti
otroke in mladostnike, da se umirijo in osredotočijo na sedanji trenutek?
Učitelj, ki se odloči, da bo učil vadbo zavestnega osredotočenja in zaznavanja pozornosti na tukaj in zdaj
otroke in mladostnike, naj sam opravi enega od programov vadbe čuječnosti in vsaj leto dni sam izvaja
vadbo čuječnosti (Bajt, 2016; Kralj, 2016; Karajić, 2017; Segal, Williams in Teasdale, 2013). Zaželeno je,
da ima opravljeno izobraževanje za učitelja čuječnosti. Najboljši učitelj zavestnega osredotočanja pozornosti
na tukaj in zdaj je naš lastni zgled. To je oblika posnemanja, ki ima pomembno vlogo v razvoju človeštva
(Škobalj, 2017, str. 96), saj v procesu posnemanja delujejo zrcalni nevroni. Zrcalni nevroni imajo moč, da se
lahko vživimo v misli drugega. Ko opazujemo nekoga pri dejavnosti, se v sebi počutimo podobno in se z njim
identificiramo (prav tam, str. 97). Zato naj vadbo čuječnosti uči tisti, ki čuječnost »uporablja, redno izvaja in
živi«. Pri učenju čuječnosti otrok in mladostnikov priporočamo delo v paru. Naloga učitelja vadbe čuječnosti
naj bo, da otroci in mladostniki pravilno izvajajo izbrano vadbo čuječnosti.
Program za razvijanje čuječnosti za otroke in mladostnike je prilagojen njihovim razvojnim potrebam in starosti (Bajt, 2016). Pri vzpostavljanju skupine otrok in mladostnikov za vadbo čuječnosti je pomembno število
udeležencev in prostovoljnost. Priporočamo do osem otrok ali mladostnikov, saj se le tako lažje osredotočamo
na vsakega posameznika v skupini. Programi so v tujini oblikovani po starostnih stopnjah, posebej za otroke in
posebej za mladostnike. Priporočljivo je, da poznamo otroke in mladostnike, njihove dileme, stiske, prepričanje
in vedenje. Če nismo izobraženi na področju duševnega zdravja, je priporočljivo, da smo previdni pri stiskah,
ki se lahko pojavijo ob vadbi čuječnosti. Če se pojavi pri vadbi čuječnosti stiska, takega posameznika usmerimo
k »odmoru«, zmanjšamo vadbo in nikakor ne gremo v poglobljeno analizo, kaj mu je stisko povzročilo, kaj je
podoživel ali v interpretacijo podoživetja. Počakamo, da se umiri, damo mu možnost, da smo mu kasneje na
voljo, če se želi pogovoriti. Na vadbi čuječnosti ga naj spremlja drug učitelj v paru. Izvaja naj vaje po svojih
zmožnostih. Priporočamo, da se s takim učencem pogovori usposobljeni strokovni delavec.
Kakšno vadbo čuječnosti izbrati za otroke in mladostnike? Vadba čuječnosti naj bo postopna, časovno prilagojena (Bajt, 2016) in sistematična, izvaja naj se v mirnem okolju. Pri otrocih in mladostnikih se izogibajmo
meditativne vadbe t. i. globlje prakse čuječnosti. M. Bajt (2016) piše, da naj vadba čuječnosti zgolj služi
seznanitvi z uporabo orodij čuječnosti, ki jih bodo otroci in mladostniki uporabili kasneje v življenju (prav
tam, st. 71). Vadbo čuječnosti naj otroci in mladostniki izvajajo do 20 minut, ostali razpoložljivi čas naj se
nameni razvijanju življenjskih spretnosti. Pri učenju osredotočanja pozornosti na sedanji trenutek v praksi
sami uporabljamo različne vaje, ki so opisane v priročniku »Ko učence strese stres« (Jeriček Klanšček in Bajt,
2015). Vadbo čuječnosti dopolnjujemo z nalogami za razvijanje življenjskih spretnosti, npr. učenje o delovanju
stresa in obvladovanja šolskega stresa. Za sidranje osredotočene pozornosti in zavedanje na sedanji trenutek
najpogosteje uporabljamo tehniko dihanja t. i. »sedim in opazujem svoje dihanje«. Učence učimo o pomenu
dihanja, o opazovanju dihanja, ki sporoča vsebine neizrečenega. Ramovš (2016) meni, da je »dihanje eno
najglobljih človeških dogajanj /…/ Glavno življenjsko energijo sprejemamo vase z dihanjem (prav tam).
Dihanje je orodje za vadbo čuječnosti, ki ga imamo vedno pri sebi. Postopno nadaljujemo s čuječim zaznavanjem, kjer gre za učenje usmerjanja pozornosti in zavedanje zaznav iz zunanje okolice (Jeriček Klanšček
in Bajt, 2015). Vadbo čuječega zaznavanja zunanje okolice lahko razdelimo na čuječe opazovanje (pozorno
opazovanje živali, barv, narave, …), čuječe poslušanje (zaznavanje zvokov v okolju), čuječe okušanje (zaznavanje okusov), čuječe vonjanje (zaznavanje vonjav) in čuječe gibanje (gibanje po prostoru, gibalne vaje).
Izurjeni učitelji čuječnosti nadaljujejo vadbo s čuječim opazovanjem notranjih dogajanj, kjer učence učimo
opazovanje in zaznavanje notranjih dogajanj (občutki v telesu, misli, čustva in vedenja) (prav tam, str. 48).
Pri čuječem opazovanjem notranjih dogajanj smo posebej pazljivi. Pri mladostnikih smo pazljivi, kako in
koliko časa izvajajo vadbo zavestnega osredotočanja pozornosti na telo in misli. Obdobje mladostništva je
namreč obdobje notranjih bojev in konfliktov, zaradi česar moramo biti posebej previdni pri vadbi, še posebej
pri posameznikih, ki imajo ali bi lahko imeli težave v duševnem zdravju. Kot smo že omenili, lahko pride do
nezaželenih učinkov, kot je npr. čustvena stiska. Zaradi nepredvidenih nezaželenih učinkov vadbe se učenja
čuječnosti izogibamo vadbe čuječnosti opazovanja notranjih dogajanj. Uporabljamo pa čuječe opazovanje
lastnih misli pri reševanju matematičnih besednih problemov.
Kako otrokom in mladostnikom predstaviti vadbo čuječnosti? Učenje vadbe čuječnosti pri otrocih in mladostnikih sami uporabljamo kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, npr. omogoča lažje doseganje
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ciljev samoregulacijskega učenja, saj vadba učinkuje na izboljšanje izvršilnih spretnosti. Učimo jih, kako lahko
svojo pozornost namerno, brez presojanja usmerimo na dihanje, telo ali kar koli, kar se dogaja v ali okoli nas.
Ko učimo vadbo čuječnosti pri otrocih in mladostnikih bistveno ne poudarjamo, da gre za vadbo čuječnosti.
Uporabljamo izraze vadba zavestnega osredotočanja pozornosti na svoje dihanje, na zvoke v okolju, praksa
pozornega zavedanja sebe in okolice, …. Učimo jih, da če redno izvajajo vadbo osredotočenja pozornosti in
zavedanja bodo bolj učinkovito obvladovali šolski stres, bolj bodo sproščeni in hitreje se jim bo povrnila moč
in energija za delo. Otrokom in mladostnikom običajno povemo, da če zmorejo dobro osredotočiti svojo pozornost na dihanje, telo in dražljaje v okolju, se bodo lažje osredotočali na učno delo, učenje bo hitreje »steklo«,
bolj kritično bodo usvajali učne vsebine in v krajšem času bodo usvojili več učne snovi (seveda z ustreznimi
strategijami učenja). Vadbo čuječnosti umeščamo tudi v delavnice učenje učenja. Vadba čuječnosti ima že v
nekaj tednih ugodne učinke na zbranost, večjo notranjo mirnost, radost in zadovoljstvo ter na zmanjšanje
stresa in večjo čustveno ravnovesje, kar omogoča, da se lahko otrok ali mladostnik lažje uči. Učenci, ki so
razbremenjeni, mirni in sproščeni se učinkoviteje učijo.

ZAKLJUČEK
V uvodu smo zapisali, kakšne blagodejne učinke ima vadba čuječnosti na posameznika. Čuječnost pomeni,
da si vzamemo čas zase, smo v neposrednem stiku s samim seboj, zavestno usmerjamo pozornost na tisto,
kar želimo. Učinki tega so, da se umirimo, sprostimo ter da smo zadovoljni sami s seboj in svetom. Umirjenost, sproščenost, občutek lastnega zadovoljstva pa so dejavniki, ki so v procesu učenja bistveni. Čuječnost
lahko opredelimo kot eno boljših strategij za obvladovanje vsakodnevnega stresa, skrbi zase in preventiva
na področju duševnega zdravja. Čuječnost je lastnost, ki jo imamo vsi, eni manj razvito, drugi bolj razvito;
je življenjska spretnost, ki jo lahko z vadbo razvijamo. Omogoča nam, da se lahko premaknemo iz avtomatskega in nezavednega pilota v zavestno opazovanje sedanjega trenutnega življenja. Hkrati pa nam omogoča
prekiniti osebne stiske in trpljenje.
V zadnjih nekaj letih se programi čuječnosti umeščajo v vzgojno-izobraževalno področje, razvija se gibanje
čuječnost v šolah, kot je npr. Mindfulness in Schools Project. To gibanje je še v razvijanju in se prenaša tudi
v naš prostor. Raziskave o učinkih vadbe čuječnosti pri otrocih in mladostnikih v kontekstu šole poročajo o
ugodnih učinkih, tako na področju duševnega zdravja in dobrega počutja, čustvenega uravnavanja,, področju
samospoštovanja, samouravnavanja, vedenja in šolskega učenja. Umeščanje čuječnosti v šolsko področje je
novo področje, ki je še razvijanju, raziskave so obetavne, vendar imajo še metodološke omejitve, programi so
še v fazah oblikovanja in vrednotenja (Burke, 2010; Harnett in Dawe, 2012). Ne obstaja pa še nobeno raziskovalno poročilo, da bi vadba čuječnosti pri mladih lahko povzročala škodo. Otroški in mladostniški možgani
se še razvijajo, malo je raziskav, kako vadba čuječnosti pri otrocih in mladostnikih vpliva na razvijajoče se
možgane. Odločitev umeščanja programa čuječnosti v prostočasne dejavnosti lahko prinašajo različne dileme,
saj ne obstaja univerzalni pristop k učenju čuječnosti za otroke in mladostnike. Programe običajno modificirajo
in prilagodijo starosti in razvojni stopnji otrok in mladostnikov.
Neposreden stik z okoljem in samim sabo je izredno pomemben (Kabat-Zinn, 2011), ki pa ga zaradi hitrega
tempa in sodobne tehnologije ljudje vedno bolj izgubljamo. Biti tukaj in zdaj prinaša učenju veliko koristnega,
saj učenje lažje »steče«, učne vsebine usvajamo bolj globinsko in z razumevanje.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

KAKO SE LOTIMO REŠEVANJA
BOLJ ALI MANJ ZABAVNIH PROBLEMOV
HOW TO SOLVE MORE OR LESS FUN PROBLEMS
Vesna Špes Ciringer
Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor, Slovenija
vesna.spes@ddlizika.si

POVZETEK
Vsak dan se srečujemo s problemi vseh vrst in razsežnosti. In vsak dan sprejemamo bolj ali manj pomembne
odločitve, ki so odvisne od tega, kako k problemu pristopimo in ga rešimo. Zelo koristno je, če se problema
ne prestrašimo, da ga znamo pravilno obravnavati in iskati rešitve. Te veščine se lahko učimo skozi bolj in
manj zabavne miselne naloge. Prispevek zajema nekaj tehnik reševanja problemov in naloge, ki sem jih
reševala z dijaki.
Ključne besede: problem, rešitev, naloga, izziv
ABSTRACT
Every day we are confronted by problems of all sorts and dimensions. And every day we make more or less
important decisions, which depend on our approach to the problem and how we solve it. It’s useful that we
don’t get scared of the problem, that we know how to deal with it and search for solutions. We can learn those
skills through more or less fun mindful tasks. In my research, there are some problem-solving techniques and
tasks, which I was solving with my students.
Keywords: problem, solution, task, challenge

UVOD
V dijaškem domu si vzgojitelji prizadevamo, da bi naši varovanci kvalitetno preživljali prosti čas. Predvsem
stremimo k temu, da bi se dijaki nehali skrivati za pametnimi telefoni, da bi se družili z vrstniki in se na najbolj
naraven način učili socialnih veščin. Dijake usmerjamo, jim pomagamo pri reševanju različnih konfliktov in z
njimi rešujemo vse vrste težav. Prav zato se mi je porodila zamisel, da bi mlade s pomočjo logike in miselnih
nalog naučila širše razmišljati in reševati vsakodnevne probleme.
V ta namen dijake nemalokrat presenetim s kakšnim miselnim orehom, sestavljanko ali besedno uganko,
včasih pa nanese, da si z zanimivi nalogami popestrimo dolgočasen deževni večer.
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ZAKAJ PRAV REŠEVANJE PROBLEMOV?
»problem [gr.], vprašanje, naloga, uganka, težava. problematika, skupek problemov, vprašanj.
problematičen, negotov, dvomljiv, nedokazan. problematičnost, spornost, nedognanost, nejasnost.«
(Leksikon Cankarjeve založbe, 1998, str. 859)
Vsak dan se trudimo, da bi dijakom približali zdrav način življenja z vseh možnih vidikov. Vemo, kako
pomembno je gibanje, a prav toliko kot telo, potrebujejo za optimalno delovanje vajo in ustrezno prehrano
tudi naši možgani.
Mladostnike želimo pripraviti na različne izzive, s katerimi se bodo soočali tudi kasneje v življenju. Vsakdo
si lahko poveča svoje miselne sposobnosti tako, da krepi svoje sive celice. A le redki srednješolci se lotijo
klasične križanke, sudoka, kakura ali kakšne druge logične naloge, da bi pregnali dolgčas, zato jih moramo
vzgojitelji motivirati, da si na malo nenavaden način »razgibajo« možgane.
Sposobnost soočanja s problemom in učinkovitega reševanja le tega, je ključnega pomena za odraščanje
in življenje. Predvsem naš odnos in različne pristope do reševanja problemov, lahko kasneje preslikamo v
vsakdanje življenje.

KAKO REŠUJEMO PROBLEME
Pri matematiki smo se že v osnovni šoli naučili, da se problema lotimo analitično in sistematično, da moramo
problem razumeti (večkrat prebrati) in o vsakem delu dobro razmisliti. Pomembno je, da se ob soočenju s
problemom (kakršnim koli) ne prestrašimo, da si rečemo: »vem, da to zmorem«, ne glede na to, kako zahteven
se nam v danem trenutku zdi. V življenju se skušamo držati načela, da se nobena juha ne poje tako vroča,
kot se skuha.
Nalog oziroma problemov, se lahko lotimo na različne načine. Vzpodbujati je potrebno inovativnost ter ceniti
raznolikost in kreativnost posameznika, saj nimamo vsi enakega pogleda na dano situacijo.
Logika zahteva sposobnost sklepanja in je še kako koristna, saj z njeno pomočjo rešujemo problem korak za
korakom. Zelo znana je metoda izločanja. Pri tem izločimo vse rešitve, ki niso ustrezne. Včasih pa vendarle
ne moremo priti do rešitve s sklepanjem. Takrat poskušamo in se, tako pravimo, učimo na napakah.
Nekatere naloge od nas zahtevajo, da začnemo razmišljati izven danih (svojih) okvirjev. Takrat razmišljamo
o problemu na način, ki ga nismo uporabili še nikoli prej. Temu pravimo lateralno mišljenje – pogled z vseh
zornih kotov, ustvarjalno mišljenje, ki se ne zadovolji z očitnim.
Reševanje problemov je lahko veliko bolj zabavno in učinkovito, če jih rešujemo v paru ali v skupini, saj »več
glav več ve«. Tudi vsakdanje težave lažje rešujemo, če se zaupamo prijatelju ali strokovnjaku, ki nam lahko
pomaga.

BOLJ IN MANJ ZABAVNI PROBLEMI
V dijaškem domu je ob večerih čas za sprostitev. So tudi obdobja (manj ocenjevanj znanja v šoli), ko je potrebno
dijake kreativno zaposliti. Z manjšimi skupinami občasno treniramo tehnike razmišljanja in reševanja problemov skozi zanimive naloge. Med tem lahko opazujem, kako se dijaki lotijo problema: ali poiščejo pomoč
vrstnika, ali hitro obupajo, koliko interesa imajo do neznanega, kako so inovativni, agresivni, vztrajni.
Navajam nekaj primerov, ki sem jih obravnavala z dijaki s ciljem, da jih bolje spoznam in da jim pokažem
nekaj tehnik reševanja problemov.
(Naloge so različnih tipov. Vsi rekviziti so iz moje zbirke logičnih ugank. Ostale naloge izvirajo od različnih
ljudi, ki mi radi zastavljajo uganke. Nekatere sem si zapomnila in jih rade volje posredovala naprej.)
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Vžigalice
Zelo simpatične so naloge z zlaganjem in prelaganjem vžigalic…

Dodaj vžigalico
Nalogo sem narisala na papir, saj nisem imela pri roki niti ene vžigalice. Dijakom sem dala kratka
navodila: dodaj vžigalico, da bo izjava pravilna. Vsi so se zgrnili nad list papirja in nekaj časa po tihem
razmišljali. Še enkrat sem poudarila, da gre za matematično izjavo. Kmalu je en dijak našel prvo rešitev
in jo narisal: »Seveda, položimo vžigalico preko enačaja in bo izjava pravilna, ker 100 ni enako 510.«
Dijaka sem pohvalila za razmislek in dodala, da lahko sedaj poiščejo še drugo rešitev. Sledila je burna
debata o tem, kaj bi naredili, naenkrat so razmišljali skupaj. Medtem sem (na glas) razmišljala, kako
fino bi bilo zadevo potipati in dejansko prestavljati. Ena dijakinja se je spomnila na zobotrebce (zabavna asociacija na prijatelja), ki sem jih brž priskrbela.

Slika 1: izjava z vžigalicami (vir: lasten)
Začela sta se živahno premikanje in pogovor. Pa sem spet malo pomagala: »Zamislite si, da je to preprosta naloga, niste pri matematiki (kot, da me ni), lahko razmišljate v vse smeri, nobeno razmišljanje
ni napačno.« Po par minutah se prične en dijak na glas smejati: »Kako dobra finta. Ampak rešitve ne
povem.« Kmalu so tudi drugi ugotovili, vsak čisto sam.
Kakšno veselje prinese vedenje, da zmoreš poiskati pravilno rešitev.
Še nekaj problemov, ki so sledili.

Na mizo v ravno vrsto položi 8 vžigalic. Prestavljaj po eno vžigalico na levo ali
desno vedno čez dve vžigalici tako, da dobiš štiri pare prekrižanih vžigalic.

Slika 2: osem vžigalic (vir: lasten)

Slika 3: končna rešitev (vir: lasten)

V škatlici vžigalic imaš samo eno vžigalico. Sredi ledeno mrzle zime se znajdeš
sam pred brunarico ob zamrznjenem jezeru v alpski dolini. Vstopiš v temno
sobo, v kateri so dišeča sveča, stara petrolejka in peč na drva. Kaj boš najprej
prižgal?
Ta naloga nas uči ločiti potrebne podatke od odvečnih. Včasih je pravilna rešitev tudi najbolj očitna
(ali najpreprostejša).
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Razstavi to kolobocijo
Par ključev je potrebno ločiti brez uporabe sile.

Slika 4: ključa skupaj (vir: lasten)

Slika 5: ključa narazen (vir: lasten)

Predmet si moramo zelo dobro ogledati. Ključa sta na prvi pogled enaka, po nekaj sekundah opazovanja pa začnemo zaznavati razlike. Te so ključne za pot do rešitve.

Še podobna naloga z zavitimi žebljički:

Slika 6: prepletena žebljička (vir: lasten)

Slika 6: prepletena žebljička (vir: lasten)

Piramida
Iz vseh kosov sestavi piramido.

Slika 8: deli piramide (vir: lasten)

Slika 9: piramida-rešitev (vir: lasten)

S takšnimi in podobnimi nalogami preverimo svojo sposobnost prostorske orientacije.
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Romeo in Julija
Detektivska naloga, ki te nauči postavljati prava vprašanja, gre pa takole (ena od različic):

V sobi sta Romeo in Julija - mrtva. Na tleh sta kamen in luža. Kako sta umrla?
Pri tej nalogi je dovoljeno postavljati vprašanja zaprtega tipa.
Dve dijakinji sta ugibali hkrati. Zanimivo je bilo, da je ena postavila vsaj 30 vprašanj medtem, ko
je druga poslušala in razmišljala. Potem je postavila eno vprašanje, katerega odgovor ji je povedal
končno rešitev.

Motelska soba
Moški je na službenem potovanju. Med potjo se ustavi v motelu, ker je utrujen od vožnje. Najame sobo, se obleče v pižamo in se uleže v posteljo. Ampak
zaspati ne more. Premetava se in premetava. Potem pa dvigne telefon, odtipka
številko, počaka in v trenutku, ko oseba na drugi strani dvigne slušalko, odloži
in zaspi. Koga je klica in zakaj?

Portret
Neki moški je gledal portret. Nekdo ga je vprašal: »Čigavo sliko pa gledaš?«
Odgovoril je: »Bratov in sester nimam, a oče tega moža je sin mojega očeta.«
Čigavo sliko je gledal?
Po moji izkušnji je rešitev te naloge večkrat potrebno podrobneje razložiti.

Kocke in sestavljanka
Dijakom sem prinesla šest sestavljank različnih težavnostnih stopenj. Narejene
so iz mehke pene, vsako pa lahko sestaviš v kocko in potem spet nazaj v okvir
(kot puzzle). Vse kose hkrati lahko sestaviš v različne oblike (navodila za to so
na spletu).

Slika 10: sestavljanka kocka (vir: lasten)

Slika 11: sestavljanje (vir: lasten)

Ta uganka je bila dijakom zelo všeč. Zanimivo je, da bi jih po težavnostni stopnji vsak razdelil drugače.
Vsak človek isti problem zaznava drugače in ga posledično drugače obravnava. Torej, preden vržeš
puško v koruzo, si vzemi čas, globoko vdihni, dobro premisli in se loti problema; saj zmoreš!
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ZAKLJUČEK
Pri ljudeh problemi velikokrat sprožijo odpor in strah. Dijaki so skozi različne naloge postopno pridobivali
na samozavesti. Ko jih je pravilno razmišljanje privedlo do rešitve, so bili zadovoljni, veseli, želeli so deliti
to pozitivno izkušnjo. Vsakega naslednjega problema so se lažje lotili, niso se bali razmišljati izven okvirjev.
Kadar je bila pot ali rešitev napačna, so to dejstvo sprejeli in nadaljevali v drugi smeri. Želim si, da bi to
izkušnjo preslikali v reševanje vsakodnevnih problemov.
V knjižnicah in na spletu je nešteto takšnih in drugačnih nalog, tako, da gradiva ne bo zmanjkalo. Na pametni
telefon si lahko naložimo igre z matematičnimi ugankami, logičnimi nalogami, tudi običajni sudoku. Skratka,
priložnosti za spodbujanje naših malih sivih celic je na tone, le izkoristiti jih moramo. Več problemov, kot
bomo rešili, bolj samozavestni in spretnejši bomo postali.
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NEFORMALNO UČENJE V DIJAŠKEM DOMU
IVANA CANKARJA (OPIS PRIMERA DOBRE PRAKSE)
INFORMAL LEARNING AT THE BORDING SCHOOL
IVAN CANKAR (AN EXAMPLE OF GOOD PRACTISE)
Ljuba Plesec
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
ljuba.plesec@dic.si

POVZETEK
Dijaški dom je prostor, ki mladim omogoča pridobivanje najrazličnejših znanj in veščin na različnih področjih.
Mladi z vključevanjem v različne interesne dejavnosti, delavnice in projekte pridobijo pomembne kompetence
za življenje, ki jih lahko uveljavijo na svoji življenjski in profesionalni poti.
Prispevek opisuje neformalno izobraževanje, možnosti, ki jih ponuja Dijaški dom Ivana Cankarja, in primer
dobre prakse: Vrstniška mediacija kot sodobno orodje reševanja medosebnih in družbenih konfliktov v povezovanju z video delavnico. Vključitev v program mladim omogoča samorealizacijo, osebnostno potrditev ter
celovito in večplastno komunikacijo.
Ključne besede: neformalno izobraževanje, vrstniška mediacija, video, sodelovanje in povezovanje
ABSTRACT
Boarding school is a place that enables young people to acquire a wide range of knowledge and skills in different fields. Young people, through their involvement in various activities, workshops and projects, acquire
important competences for their everyday as well as a professional life.
The article describes non-formal education, the possibilities offered by boarding school Ivan Cankar and an
example of good practice: Peer-to-peer mediation as a modern tool for solving interpersonal and social conflicts in connection with a video workshop. Inclusion in the program helps young people with self-realization,
self-conformity and multi-layered communication skills.
Keywords: non-formal education, peer-to-peer mediation, video, collaboration and connecting

UVOD
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Neformalno izobraževanje mladih postaja poleg formalnega pomemben dejavnik v družbi. Mladim omogoča
osebnostni razvoj, uresničevanje življenjskih ciljev in prispeva k večji zaposljivosti. Neformalno izobraževanje
v mladinskem delu prispeva k vseživljenjskemu učenju in krepitvi kompetenc mladih. Slovenija bo na področju
urejanja in priznavanja neformalnega izobraževanja sledila potrebam mladih v domačem okolju kot tudi
evropskim trendom.
Neformalno izobraževanje je organiziran, planiran in strukturiran učni proces, ki temelji na učnih ciljih. Mladim daje priložnost, da razvijejo kompetence na tistih področjih, ki jih ne morejo razviti znotraj formalnega
izobraževanja. Pomemben vidik neformalnega izobraževanja je prostovoljno vključevanje oseb, saj le–to
poteka izven formalnih izobraževalnih sistemov. Rezultati so ocenjeni kvalitativno, pomembno vlogo pri tem
ima samoevalvacija.
164

Izobraževalni sistem se mora prilagoditi izobraževanju mladih in jih vzpodbujati k vseživljenjskemu učenju in
pridobivanju ključnih kompetenc. Formalno izobraževanje mladim ponudi del potrebnih znanj in spretnosti
v določenem obdobju, medtem ko neformalno izobraževanje zaradi drugačnih oblik in delovanja omogoča
pridobivanje preostalih ključnih kompetenc vse življenje. (Povzeto po »Resolucija« priznavanje neformalnega
izobraževanja v Sloveniji, končna verzija z dne 29. oktober 2013)

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA
Dijaški dom je prostor, ki ob osnovnem poslanstvu, kjer so v ospredju vzgojni cilji, vse več pozornosti namenjamo neformalnemu izobraževanju. Mladim skozi interesne dejavnosti in projekte omogočamo pridobivanje
različnih znanj in veščin. Na ta način dijaki pridobivajo pomembne kompetence, ki jih lahko uveljavijo v nadaljnjem profesionalnem razvoju. Možnosti, ki jih ponuja dijaški dom mladim so raznovrstne in zaobjemajo
najrazličnejša področja: šport, kulturo, zdravje, ekologijo, učenje, kulinariko …
V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na izobraževanje vrstniških mediatorjev v sodelovanju z video
delavnico.
V letu 2008/09 smo pričeli z usposabljanjem vrstniških mediatorjev s ciljem, da dijakom predstavimo in
omogočimo reševanje konfliktov na drugačen način.

VRSTNIŠKA MEDIACIJA
Konflikt
Konflikti so naraven, vitalen del življenja in so prisotni v vseh segmentih življenja, tudi v dijaškem domu. Nastanejo zaradi različnih razlogov: žaljivk, težav na ljubezenskem področju, govoric, prisvajanja tujih predmetov
in stvari, motenja nočnega miru… Občasno prihaja tudi do težjih konfliktov; na primer do fizičnega nasilja.
Drugačnost ljudi v mišljenju, čustvovanju, vrednotenju, pa tudi v jeziku, kulturi, barvi kože, veri, je nenehen
vir konfliktnih situacij ter hkrati preizkusni kamen srčne omike in medsebojnega spoštovanja. Konflikt nosi v
sebi individualni in socialni naboj – lahko pomeni spodbudo za posameznikovo osebnostno rast, predstavlja
pa tudi gonilno silo za socialne spremembe. (Folberg, Taylor, 1984, v: Interno delovno gradivo za udeležence
usposabljanja za šolskega mediatorja). Lisec M., (2007), str. 2.
Ko je konflikt razumljen, lahko postane priložnost za učenje in ustvarjanje. Za osebe, ki so v konflikt vpletene,
le ta predstavlja prostor za ustvarjalno tkanje pristnih medčloveških odnosov.
Stili odzivanja na konflikt:
Povzeto po Tanji Lamovec v Internem delovnem gradivu za udeležence usposabljanja za šolskega mediatorja(1991), obstaja pet vrst odzivov na konflikt, ki pomenijo pravzaprav uravnavanje vrednosti odnosa in
osebnega interesa: podreditev, umik, kompromis, izvajanje pritiska in razrešitev.
Do razrešitve konflikta pride, ko sta interes in odnos, pri vpletenih straneh, enako pomembna. Obe strani
si prizadevata poiskati optimalno rešitev, pri čemer uveljavljata lastne interese in ohranjata dobre odnose,
ustvarjalno rešujeta probleme.
Doživljanje konflikta
•

Umik – oseba se izogiba udeležbi, ne priznava obstoja konflikta, ne priznava čustev, se ne more opredeliti,
odločiti; konflikt se doživlja kot nevarnost.

•

Izvajanje pritiska – oseba gleda zgolj svoje interese, poudari neskladnosti, ne popušča pri svoji poziciji,
obtožuje, preti; drugi je pri tem obravnavan kot sredstvo.

•

Podreditev - oseba popušča, si prizadeva, da bi ustregla nasprotniku, se podreja, ni zmožna uveljaviti
svojih potreb, igra žrtev; vzrok je mogoče v strahu, ki ga čuti.

•

Kompromis - oseba je pripravljena popuščati, vendar ne do neskončnosti, razumsko sprejema rešitev
»zlate sredine«, pogosto z občutkom nezadovoljstva in neuspeha.
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•

Rešitev - oseba se s konfliktom odgovorno in zavestno sooči, predstavlja svoje in sprejema nasprotne
argumente, zadeve ne jemlje osebno, pripravljena je na novo kakovost odnosa. Pogoj, da začnemo razvijati sposobnost obvladovanja konfliktov je, da verjamemo, da se konflikte da razreševati; drugi postane
zaveznik pri iskanju rešitve, ne sovražnik.

Nerazrešeni konflikti se spremenijo v vir frustracije in sovražnosti. Če konfliktov ne rešujemo, postanemo njihovi ujetniki. (Lisec M., 2007 – 2008, v: Interno gradivo za udeležence usposabljanja za šolskega mediatorja).

Mediacija
Mediacija je eden izmed načinov reševanja konfliktov, ki se vedno bolj uveljavlja v svetu in tudi pri nas.
Vrstniška mediacija je proces, v katerem sta udeležena vsaj dva dijaka, med katerima je prišlo do spora. Pri
reševanju le-tega pomaga tretji, nevtralni vrstnik (vrstniški mediator), ki z različnimi tehnikami, veščinami in
znanji, usmerja proces in pomaga, da sprta dijaka poiščeta najboljšo rešitev. Pomembna značilnost vrstniške
mediacije je, da je v celoti v rokah dijakov: izvajajo jo dijaki za dijake. (Metelko Lisac, 2007, str.20, 21)

Širjenje kulture mediacije v DIC-u
Pomemben del strategije doma predstavlja vključevanje strokovnih delavcev v inovacijske, razvojno-aplikativne,
projekte mednarodne izmenjave mladih in sorodne projekte. Projektno delo v domu praviloma povezujemo
z delom interesnih dejavnosti, kar pomeni aktivno vključevanje dijakov v vzgojno-izobraževalni proces. Na
ta način enakopravno sodelujejo s pedagogi, pridobivajo nova znanja in kompetence, polnijo mape svojih
dosežkov in izdelkov (portfolie) ter si pridobivajo prve reference.
Od leta 2012 projekt Vrstniške mediacije v DIC-u podpira Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Projekt je preventivnega značaja, kar pomeni, da je namenjen vsem dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in
želijo v prostem času pridobiti nova znanja s področja komunikacije in reševanja sporov.
Cilj projekta:
•

Usposobiti dijake za neformalno reševanje sporov.

•

Naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja in mirnega in konstruktivnega reševanja konkretnih situacij.

•

Usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki.

•

Spodbujati medsebojno sodelovanje in pomoč.

•

Krepitev samoodgovornosti, dostojanstva, samospoštovanja in vzpostavljanje medsebojnega zaupanje.

•

Dijake naučiti učinkovito obvladati stres, kar jim omogoča, da v različnih preizkušnjah v življenju zaupajo
vase in se sprejemajo.

Udeležba v programu mladim omogoča samorealizacijo in osebno potrditev ter celovito in večplastno komunikacijo. Dijaki, ki so izobraževanje že zaključili, nastopajo v vlogi somediatorjev, kar omogoča vrstniški vpliv
in medgeneracijsko sodelovanje. S tem je dosežena večja aktualnost in učinkovitost programa.

PRIMER DOBRE PRAKSE – SODELOVANJE INTERESNIH SKUPIN IN
RAZŠIRITEV VSEBIN NEFORMALNEGA UČENJA
Z vključitvijo Vrstniške mediacije v projekt MOL-a smo pridobili namenska sredstva in s tem dejavnost postavili v nov kontekst. Z namenom, da bi vsebine Vrstniške mediacije približali čim večjemu številu mladih,
smo se povezali z Video delavnico, ki je del projekta BITI, katerega cilj je ozaveščanje mladih o sebi in svojem
mestu v svetu, svojem bivanju in so-odgovornosti zase in svet, na katerega lahko vplivajo in ga spreminjajo. V
Projektu BITI je združenih več kreativnih skupin, ki se aktualnih vsebin lotevajo preko raznolikih umetniških
praks: gledališke, video, filmske, likovne, literarne in glasbene.
Video delavnica skozi različne izrazne oblike ustvarja od ideje do izdelka, ki jih omogoča video. S povezovanjem
dejavnosti Video delavnice z dejavnostjo Vrstniške mediacije smo razširili polje vsebin. Vrstniški mediatorji
so poleg mediacijskih veščin pridobili tudi spretnosti pisanja scenarija, snemanja in montaže. Dijaki iz Video
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delavnice pa so spoznali veščine mediacije. Na delavnicah so igrali različne vloge ter se seznanili s procesom
in tehnikami kot mediatorji in medianti.
Na željo in interes dijakov smo posneli video: Vrstniška mediacija, ki prikazuje konflikt med dijakoma in
reševanje konflikta s pomočjo tehnike vrstniške mediacije. To je naš tretji video, ki smo ga teoretično osvetlili
in mu dodali posnetek konflikta ter vizualno označili faze in tehnike reševanja spora. Prikazane in poudarjene
so faze in tehnike, s pomočjo katerih mediator vodi pogovor do skupne rešitve in s tem do izboljšanja komunikacije. Video Vrstniška mediacija si lahko ogledate na Facebook strani DIC in na YouTubu. Videe uporabljamo
kot didaktični pripomoček na uvodnih srečanjih za vrstniške mediatorje. Po zaključenem izobraževanju dijaki
opravljajo izpit in pridobijo naziv vrstniški mediator. Na podlagi uspešno opravljenega izobraževanja se dijaku
podeli potrdilo o izobraževanju.
Opažamo, da neformalno učenje, ki poteka na relaciji dijak-dijak:
•

Spodbuja občutke samospoštovanja dijakov, ki svoje znanje lahko pokažejo in delijo.

•

Spodbuja radovednost. Nekateri dijaki, ki se sicer ne bi odločili za sodelovanje v video delavnici ali v
skupini za Vrstniško mediacijo, so izkazali visok interes za drugo dejavnost.

•

Omogoča poglobljen uvid v svoje znanje in veščine. Dijaki, ki so aktivni v posredovanju svojega znanja,
le to poglabljajo saj je posredovanje zahtevnejše od samega posedovanja.

•

Krepi pripadnost domu in vrstnikom.

•

Zviša motivacijo za vključevanje v širše domsko življenje.

•

Krepi proaktivnost pri dijakih.

ZAKLJUČEK
Z vključevanjem v razne dejavnosti neformalnega izobraževanja, ki jih ponuja DIC, dijakom omogočamo
poleg sprostitve in učenja novih vsebin tudi smiselno načrtovanje prostega časa in graditev kariere. Dijaki
na usposabljanju pridobijo potrdilo, ki se jim v šoli prizna kot možen način za opravljanje izbirnih vsebin.
Potrdila, ki jih dijaki pridobijo v času bivanja v dijaškem domu zbirajo v mapi DIC je svet. Mapa predstavlja
dokument, kjer se zbirajo podatki o znanju in veščinah pridobljenih v domu. Na ta način mladim pomagamo
pri beleženju osvojenih znanj in kompetenc, ki jim bodo v pomoč v nadaljnjem izobraževanju, zaposlitvi in
priznavanju izkušenj.
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IZVEDBA DELA ŠOLSKEGA KURIKULUMA V DIJAŠKEM
DOMU – PREHRANA IN RAZMERE V KRIZNEM OBDOBJU
I. SVETOVNE VOJNE
REALIZATION OF A PART OF SCHOOL CURRICULUM IN
DORM – FOOD AND CONDITIONS IN CRITICAL YEARS
OF THE GREAT WAR
Mag. Aleš Žlebnik
Dijaški in študentski dom Kranj, Kranj, Slovenija
ales.zlebnik@guest.arnes.si

POVZETEK
Dijaki v dijaškem domu preživijo mnogo svojega prostega časa, tega pa lahko usmerijo tudi v prostočasne
dejavnosti. Zato smo si na začetku projekta zastavili vprašanje ali je mogoče te aktivnosti povezati tudi z delom
šolskega kurikuluma. Kot osrednja tematika je bila izbrana dokaj nepoznana tema o prehrani in razmerah v
kriznih letih I. svetovne vojne. Tej smo nato dodajali povezane prostočasne dejavnosti, s katerimi smo nameravali utrditi osrednjo tematiko še z drugega zornega kota in z drugimi metodami dela, kot se jih primarno
uporablja v šoli (npr. preko aktiviranja čutnih zaznavnih kanalov – okus in dotik). Dodatno pa smo želeli
izpostaviti še probleme nepravilnega prehranjevanja in dijake napeljati k odgovornemu ravnanju z odpadki,
k razvoju lastnih spretnosti sočasno z medgeneracijskim sodelovanjem.
Ključne besede: prva svetovna vojna, pouk zgodovine, kulinarika, okus in dotik, prostočasna dejavnost v
dijaškem domu
ABSTRACT
Students spend much of their free time in dorm. Because these hours can be spent in dormitory activities, we
asked ourselves, if these activities can be linked with a part of school curriculum. To find an answer, we took
a fairly unknown main theme about food and conditions in critical years of The Great war. This theme was
then linked with dormitory activities with purpose of upgrading and consolidating knowledge of the main
theme and school from a different angle of perspective and with other methods of work (even through sensory
perceptual channel – taste and touch). Additionally, all activity should present students nutrition problems
and lead them on the way of responsible waste management, on developing their personal skills and on the
way of intergenerational cooperation with oldest members of their communities.
Keywords: Great War, history class, use of food, taste and touch, dormitory activities

UVOD
Prostočasnim dejavnostim se v dijaških domovih nameni veliko pozornosti in časa. Zaradi sodobnega načina
življenja povezanega tudi s spremembami v tehnologiji in ponudbo »sedečih dejavnosti«, je poudarek na
športnih aktivnostih popolnoma pravilen. A realnost je, da se del populacije ne vključuje v obstoječe aktivnosti.
Tako ima vsak vzgojitelj dve možnosti: ali se sprijazni s »pedagoško usodo« ali pa poskuša najti pristop, ki
bi aktiviral v prostočasne dejavnosti nevključeno populacijo. Če na tem mestu izhajamo iz zapisa Vračonove
(2009), je slednje pravzaprav dolžnost vzgojitelja.
Izkušnje so pokazale, da se dijaki na vzgojitelja obračajo z vprašanji iz različnih predmetnih področij, a kot
zgodovinarja me je vedno zmotilo nepoznavanje osnovnih zgodovinskih dejstev. Razlogi za to so nedvomno
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različni in segajo na eni strani od popolnega nezanimanja šolajoče mladine za predmetno področje, kar lahko
povežemo s področjem osebne motivacije, preko pomembnosti učnih stilov in kanalov prenašanja informacij,
katerim so izpostavljeni šolajoči posamezniki, do podrejanja nekaterih predmetov viziji vodstva izobraževalne
ustanove, ki pričakuje določen odstotek prehodnosti populacije v višji letnik. A kaj lahko na tej točki k izobrazbi dijaka doprinese dijaški dom? Ali je mogoče lahko tudi prostor kjer je mogoče, preko prostočasnih
dejavnosti, predstaviti teme, ki so drugače del šolskega kurikuluma?
Moj odgovor na zadnje vprašanje je bil pritrdilen. Kar pa se tiče razlogov za neznanje; pri tem sem izhajal iz
prepričanja o pomembnosti pravilne izbire in kombiniranja učnih stilov ter kanalov prenašanja informacij, pri
katerih pa se izpostavlja zlasti tri učne stile. To so vidni, telesno-gibalni in slušni tip (Kolenc, 2006; Kramar
in Cankar, 2016; Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995; Mršol, 2014; Težave pomnjenja in utrjevanja:
Teorija učenja, b.d.; Učni stili, b.d.; Zlobec, b.d.). Glede na to, da ti tipi pokrivajo večji del populacije, sem
se vprašal ali lahko dijaški dom ali izobraževalne inštitucije, ki imajo še vedno lastne kuhinje, pripomorejo
vsaj osvetliti nekatero tematiko tudi preko kanala zaznavanja okusa in vonja. Namreč eno je ali šolajoči posamezniki nekaj zgolj slišijo, si zapišejo, in morda celo vidijo, nekaj povsem drugega pa je, če se k naštetemu
doda še okušanje in v kolikor je to približano realnosti, tudi izkušnjo v poustvarjenem okolju oz. razmerah
– to pomeni tudi vpeljavo čutnih zaznavnih kanalov, okusa in dotika.

ZASNOVA
Na razvoj ideje za prostočasne dejavnosti so poleg zgornjega razmišljanja tako vplivali dejavniki, ki so se prepletali z izkušnjami izza katedra, z deležem dijakov in dijakinj, pa tudi z dejstvom, da bi se izvedba časovno
prepletla z drugimi kulturno-izobraževalnimi dogodki, na katere bi dijaki lahko naleteli, pa vse do povezljivosti
z ekološkimi vprašanji in medgeneracijskim sodelovanjem.
A prvi razlog je predstavljala moja dolgoletna strast do obdobja I. svetovne vojne (I. SV). Z vstopom v obdobje
obeleževanja stoletnice tega velikega konflikta, se je pričela povečevati tudi ponudba dogodkov povezanih s
to tematiko. Ti so se pripravljali praktično po vsej Sloveniji. A ker preživljanje prostega časa npr. v muzejih in
galerijah ni najvišje na lestvici možnih prostočasnih dejavnosti dijaške populacije, sem razmišljal ali bi bilo
mogoče del tega dogajanja prenesti tudi v dijaški dom, s tem pa posredno opozoriti na sorodne prezentacije
v domačem okolju dijakov.
Ampak kaj izbrati kot glavno temo, ki bi bila primerna ali zanimiva tako za fante kot tudi za dekleta? Ker je
bil čas I. SV za prebivalstvo krizno obdobje, ki je poseglo v vsakdanjik civilistov, je bil del misli namenjen tudi
problemom, ki se pojavijo v takšnih obdobjih. Ker sem vedel, da so v preteklosti izhajali priročniki kako npr.
varčno kuhati ali pametno izrabiti vsako surovino in ker se še največ domske populacije zbere na dejavnostih
kjer je kaj za pojesti, se je kot nosilna tematika pojavila prehrana v I. SV, tako med vojaki kot civilisti, ki so
morali varčno shajati s tem, kar so imeli. Tako je najprej sledilo sestavljanje teksta, ki bi na enem mestu zbral
čim več relevantnih informacij in še neznano arhivsko fotografsko gradivo iz fonda avstrijske nacionalne
biblioteke (ÖNB).
Ker populacija dijakov v DŠD Kranj predstavlja kar 2/3 vseh vpisanih, del teh pa se ne vključuje v obstoječe
prostočasne dejavnosti oz. so zatopljeni v »lastne prostočasne aktivnosti«, je bil naslednji predpostavljeni
dejavnik, ki bi aktiviral dijake, delna navezava na vojaško tematiko. Pri dijakinjah naj bi nosilke aktivnosti
predstavljala dekleta, ki vodijo peko piškotov, zlasti zaradi izvedbe kuharskih dejavnosti in učenja pletenja.
Vendar zakaj izbor zgornjih dejavnosti? En namen je bil, da v dijaškem domu, ob pomoči sodelavk iz kuhinje,
dijaki pripravijo in okusijo vojne oz. krizne recepte, ob tem pa spoznajo te zaposlene tudi v vlogi učiteljic in
prenašalk uporabnega znanja. Pri tem sem si zamislil, da bi lahko takšna delavnica služila tudi kot izhodišče
za druženje s starimi starši, ki bi na vnuke morda lahko prenesli spomine in znanje povezano s in uporabno v
obdobju kriz. Podoben namen je imelo tudi pletenje. Poleg tega je ta dejavnost omogočala vključitev sodelavke,
ki prvenstveno vodi delavnice povezane z ročnimi spretnostmi. V obeh primerih dejavnosti sem razmišljal
tudi o izkušnji dijakov oz. o tem, kako bi z dejavnostjo aktivirali njihove čutne in zaznavne kanale – okus z
»nekonvencionalnimi« obroki in dotik preko vključitve v zadolžitve že mnogo mlajših šoloobveznih otrok,
ki so v vojnih letih 1914–18, med poukom pletli nogavice, rokavice, šale in druge kose oblačil, ali iz starega
papirja izrezovali vložke za v čevlje.
Zadnja dejavnost, ki bi poleg ročnih spretnosti naslavljala tudi zavedanje do odgovornega ravnanja z odpadki
in med drugim tudi spretnosti z računalnikom, pa je bila povezana s pripravo prostora s ponazoritvijo strelskih
jarkov I. SV. Med temi se naj bi izvedel zaključni večer projekta in razstava. Glavni material za preureditev
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prostora je namreč predstavljala odpadna kartonska embalaža in lepilo. Ker pa smo vsi navajeni gledati fotografije manjšega formata, so se tu lahko vključili tudi »računalničarji«. Naloga teh je bila najti način, kako
te fotografije povečati na realno velikost fotografiranega objekta.

OD ZAMISLI K DEJANJEM
Prvo dejanje je predstavljal tekst »Prehrana vojakov
v prvi svetovni vojni s poudarkom na vojakih K.U.K.
vojske Avstro-Ogrske monarhije« (Žlebnik, 2015a).
Zamišljen je bil kot del mape z vsem potrebnim
gradivom, ki bi pedagogu, ki bi omenjeno tematiko
nameraval ponovno predstaviti, omogočala, da se
posveti izvedbi in motivaciji dijakov, ne pa iskanju virov in literature. Ta tekst je tako predstavljal nekakšen
zgodovinski okvir oz. temelj za vse dejavnosti. A del
teksta je ostal odprt kajti nameraval sem ga še dopolniti s prispevki dijakov. To bi bile lahko relevantne
informacije, ki bi jih dijaki izluščili iz pričevanj starih
staršev, ko bi z njimi izmenjali izkušnje s pripravo
obrokov in tekom pletenja.
Slika 1: Pomoč dijakinje pri izdelavi kulis (Foto: A. Ž.)
Drugo dejanje je predstavljala priprava prostora. V ca. 50 m2 velikem zaklonišču s predprostorom, so bili
urejeni strelski in povezovalni jarek ter taborni prostor namenjen prehranjevanju. Zaradi obsežnosti tega dela
projekta je bila pomoč dijakov, zlasti pa dijakinj, ključnega pomena.
Ker je vse delo pritegnilo pozornost nekaterih dijakov, za katere pa se je izkazalo, da nimajo najboljše predstave kaj pravzaprav sestavljamo, sem razlage podkrepil s predstavitvijo paketov predpripravljenih obrokov,
poznanih kot MRE (Meal, Ready-to-Eat) (MRE info; Meal, Ready-to-Eat, Wikipedia, The Free Encyclopedia).
Teh ni bilo toliko, da bi jih lahko pokazal vsej domski populaciji, a interes so prikazali ravno nekateri fantje
iz obrobja vzgojnih skupin. Ti so nato izkušnjo priprave toplega obroka iz vrečke na priloženem kemičnem
grelniku, strukturo živil, okus in pakiranje predstavili ostali domski populaciji med vodenjem razstavi.

Slika 2: Strelski jarek z razstavo (Foto: A. Ž.)
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Do te točke smo dejavnosti izvajali že eno šolsko leto. V želji po predstavitvi in izboljšavi projekta, smo v
letu 2015/2016 temo prijavili kot inovacijski projekt z naslovom »Je porcija Karlovega zelja pol polna ali
pol prazna – prehrana vojakov v prvi svetovni vojni s poudarkom na K.U.K. vojski Avstro-Ogrske monarhije«
(Žlebnik, 2016). Pod okvirjem omenjenega projekta, je nato sledila izvedba še ostalih aktivnosti.
Začetek šolskega leta smo pričeli nameščati kulise v
prostor za razstavo. Do marca smo ga z dijakinjami
in dijaki temeljito uredili, izvedli dejavnosti pletenja
in kuhanja ter dogajanje zaključili s predstavitvijo
tematike domski populaciji in s t. i. vojaško večerjo
v prostoru.
Ob tem pa so dijaki predlagali, da bi bilo dobro imeti
tudi kakšen dokumentarni film. Ker dejansko še nisem poznal video izdelka, ki bi načenjal le problem
prehrane in oskrbe, sem pripravil slabih 19 minut
dolg dokumentarni film in spremno besedilo, ki ga
je prebrala dijakinja doma (Žlebnik, 2015c).
Slika 3: Taborni prostor s platnom (Foto: A. Ž.)

IZVEDBA DEJAVNOSTI IN SLEDENJE CILJEM
Najbolj dolgotrajna dejavnost je bila izdelava kulis, pri čemer so najbolj pomagale dijakinje. Kljub temu, da
delo ni potekalo tako hitro kot je bilo predvideno, pa se je zbrana ekipa izkazala z drugimi lastnostmi. Ena
je bila vključenost dijaka iz obrobja vzgojne skupine, druga pa je bila odprtost medsebojne komunikacije.
Poleg tega je skupina v delovno sobo mnogokrat pritegnila tudi druge, ki so občasno priskočili na pomoč ali
pa preprosto izmenjali nekaj besed s tistimi, ki smo bili tam. Ob tem je prišlo tudi do sprotnega razreševanja
osebnih ali skupinskih problemov, ne glede na to kateri vzgojni skupini so dijaki dejansko pripadali.
Delavnica pletenja je bila zelo kratkotrajna. Sam sem sodeloval v prvih dneh in takrat je pletilke v roke vzelo
tudi nekaj dijakov, a končno ni nihče dokončal niti najmanjše krpice. Tako je bilo potrebno izdelke za razstavo
pridobiti iz drugih virov.
Svojevrstno odstopanje od zastavljenega poteka
delavnic ali cilja pa je predstavljalo tudi sodelovanje
s kuhinjo. Po začetnih potrjenih dogovorih se je
začelo izpostavljati problematiko prisotnosti dijakov
v kuhinji v povezavi s standardi in motenjem dela. Ta
del je bil zato okrnjen na pomoč dijakinj zaposlenim
v kuhinji pri pripravi vojnega peciva in na pomoč
pri strežbi.
Posebno pozornost je bila namenjena večerji, ki je
imela vojaško poimenovane jedi s »kriznim« pecivom.
Do tega obroka so dijaki lahko prišli šele po ogledu
razstave, zaužili pa so ga na »tabornem prostoru« iz
menažk JLA. Med večerjo je sledil tudi ogled dokumentarnega filma.

Slika 4: Preizkušanje pemikana (Foto: arhiv DŠD Kranj)

Kljub nekaterim odstopanjem od začrtanega, pa je bil razveseljujoč odziv dijakov na nastajanje dokumentarnega filma. Nekateri dijaki so namreč prevzeli program za montažo in pričeli sestavljati svoje krajše videe,
posnete s telefoni in cenovno dostopnejšimi kamerami za snemanje športnih aktivnosti.
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Slika 5: Prehrana preko virov (Foto: arhiv DŠD Kranj)

Slika 6: Taborni prostor (Foto: arhiv DŠD Kranj)

UČINKI DEJAVNOSTI
Učinke dejavnosti oz. doseganje zastavljenih ciljev sam delim v dve skupini. V prvi so zlasti učinki na domsko
populacijo. Ta se je znotraj dijaškega doma spoznala z novo tematiko s področja zgodovine, sodelovali so
pri pripravi oz. je večina okusila nekaj jedi po receptih iz tistega kriznega obdobja, preizkusili so se v ročnih
spretnostih, ki jih verjetno pripisujejo bolj svojim babicam, spoznali so nove zadolžitve, ki so jih v šolah dobili
otroci v obravnavanem obdobju, ter da del smeti ni namenjen le uničenju, ampak tudi ponovni uporabi. Poleg
naštetih načrtovanih ciljev, ki so bili bolj ali manj doseženi, pa je še najbolj zadovoljujoč rezultat dela to, da
so se dijaki sami odločili za učenje montaže video vsebin in za »tekmovanje« s pripravljenim dokumentarnim
filmom. Zaradi tega je bil v naslednjem letu organiziran ogled dela Produkcijske skupine Mangart, letos pa
je ta interes dijakov že vprežen v nove dejavnosti.
Drugo skupino učinkov pa predstavlja uporabnost projekta za druge VIZ. Eno takšno platformo so predstavljali
že sami objavljeni zaključki Inovacijskih projektov (Žlebnik, 2016), drugo pa neposredni odziv na razstavo
sosednje tehniške šole in strokovne gimnazije, Šolskega centra Kranj – razstava je bila namreč odprta tudi za
javnost. Zgodovinski aktiv omenjene šole je namreč na ogled pripeljal večji del razredov, ki so v tistem letu
obravnavali tematiko I. SV in prevzel pripravljeno gradivo oz. mapo projekta (Žlebnik, 2015a, 2015b in 2015č).

ZAKLJUČEK IN PROSTOR ZA PREDLAGANJE IZBOLJŠAV
Projekt in spremljevalne dejavnosti so bile zasnovane tako, da so pokrivale področja gospodinjstva, zdrave
prehrane, ekologije, ročnih spretnosti, usmerjene uporabe računalnika in medgeneracijskega sodelovanja.
Nedvomno si vsak želi, da je razmerje uspešnosti/neuspešnosti bolj v prid prvi, a morda glavno pri vsem
tem je bilo, da je vse dogodke stalno spremljal del dijaške populacije, ki jih je tematika vsaj v neki točki
zanimala. Cilj aktivacije dijakov, ki so drugače neaktivni, je bil tako delno dosežen, saj je ves čas sodeloval
dijak iz obrobja vzgojne skupine, montažerji videov pa so bili tudi dijaki, ki so s tem delom zamenjali igranje
računalniških iger. Skupaj z vedno aktivno skupino dijakinj so bili ti večinoma tudi edini, ki so sodelovali
pri poskusu evalvacije projekta. Poskusu zato, ker je pripravljene ocenjevalne liste na koncu izpolnilo tako
malo dijakov, da jih ni bilo mogoče uporabiti za statistično obdelavo – tudi pri stalno aktivnih se je namreč
izkazalo, da so raje sodelovali pri delu, kot pa izpolnjevali ocenjevalne liste.
Po nepripravljenosti reševanja ocenjevalnih listov, s strani domske populacije, teh nato nisem uporabil še za
zunanje obiskovalce. A prav zanimivo bi bilo ugotoviti predhodno stopnjo znanja s področja predstavljene
problematike, to znanje pa ponovno ovrednotiti po ogledu razstave.
Pod črto si morda preveč domišljam, da so moja zavzetost, prisotnost in ustvarjena klima pripomogli k večji
udeležbi in vztrajanju dijakov pri dejavnostih, a dejansko so bile najuspešnejše zadeve tiste, kjer sem bil tudi
sam prisoten ves čas in tam, kjer je bilo mogoče vsaj delno slediti interesu samih dijakov.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

STRGANA STRUNA – INTERNO GLASBENO
TEKMOVANJE Z 22-LETNO TRADICIJO
Spremljanje in spodbujanje mladih v njihovih talentih

STRGANA STRUNA »THORN STRING« –
INTERNAL SONG CONTEST WITH LONG TRADITION
Accompaniment and encouragement students in their talents
Luka Planinc
Zavod sv. Frančiška Saleškega, Dom Janeza Boska, Želimlje, Slovenija
lplaninc@gmail.com

POVZETEK
Strgana struna je dogodek, ki ga vsi v Domu Janeza Boska v Želimljah vsako leto nestrpno pričakujejo –
tako poslušalci kot nastopajoči. Gre namreč za največji glasbeno-zabavno-tekmovalno-ustvarjalni dogodek v
Želimljah, ki ima že več kot 20-letno tradicijo. Dijaki in zaposleni, ki so polni glasbene ustvarjalnosti, imajo
tukaj priložnost, da pokažejo svoj talent z avtorskimi skladbami. Sodelujejo tako posamezniki kot skupine.
Vedno znova presenečajo s svojimi idejami, ustvarjalnostjo in drznostjo. Gre za lep primer dobre prakse, kako
spodbujati ustvarjalnost dijakov tako na glasbenem kot tudi na drugih področjih (npr. dramskem, literarnem,
tehničnem, likovnem).
Ključne besede: Strgana struna, glasbeno tekmovanje, ustvarjalnost, kantavtorstvo
ABSTRACT
Strgana struna (»torn string«) is an event, which is anxiously expected every year by both audience and
performers. It is the most important music entertaining event and song contest in Želimlje, with 20-years
tradition. Students and employees, who are full of talents and musical creativity, get opportunity to show and
share their talent with their original songs. They surprise every time with their ideas, creativity and audacity.
It is an example of good praxis how to encourage creativity of students in musical and other areas like acting,
technical support, drawing art, literature.
Keywords: Strgana struna, song contest, creativity, singer-songwriter

UVOD
V Zavodu sv. Frančiška Saleškega v Želimljah ima glasba že od nekdaj pomembno mesto, saj je že pred ustanovitvijo gimnazije in dijaškega doma v današnji obliki tukaj obstajala nekakšna pihalna godba. V dijaškem domu
je nekaj več kot 200 dijakov, med katerimi je vsaj 30–40 % takih, ki igrajo kitaro ali kak drug inštrument,
veliko jih poje v zboru. Zato ne preseneča, da je veliko dogodkov zasnovanih tako, da lahko dijaki pokažejo
svoj glasbeni talent; to so običajne kulturne prireditve in razni posebni dogodki. Med njimi ima posebno
mesto glasbeno tekmovanje, kjer lahko dijaki predstavijo tudi sadove svoje lastne ustvarjalnosti. Oblika je
kantavtorska, kar pomeni, da dijaki izvajajo lastne avtorske skladbe. Nekateri skupaj z drugimi oblikujejo
glasbeno skupino oz. band, drugi pa predstavijo svojo skladbo kar sami.
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Trajanje projekta
Strgana struna je enkraten letni dogodek, ki se običajno izvede v začetku aprila, tako da se imajo dijaki čas
pripravljati skoraj celo šolsko leto, obenem pa je to še pred majem, ko pridejo na vrsto glavni testi in matura.

GLAVNI NAMEN IN CILJI (glasbenega tekmovanja)
Strgana struna je večplasten dogodek, ki sicer poteka enkrat letno, vendar se njegov vpliv čuti celo leto. Spodbuja ustvarjalnost dijakov na glasbenem in dramskem, pa tudi literarnem, tehničnem in likovnem področju.
Glasbena in druga ustvarjalnost namreč pomaga mladim pri njihovem odkrivanju lastne osebnosti, ter jim
pomaga krepiti samozavedanje (Williamson, 2014). Pri Strgani struni namreč ne gre za to, da bi dijaki izvajali skladbe drugih ali se vživljali v že obstoječa dramska besedila, ampak ustvarijo nekaj povsem svojega.
Tukaj dobijo priložnost, da svoj talent prepoznajo, razvijajo in na koncu delijo z drugimi. Cilji so naslednji:
•

spodbujati dijake k ustvarjalnosti na glasbenem področju;

•

spodbujati povezovanje dijakov pri glasbenih projektih;

•

gojiti tradicijo glasbenega ustvarjanja;

•

gojiti tradicijo glasbenega tekmovanja na dokaj visokem nivoju;

•

omogočati izkušnjo nastopanja;

•

omogočati izkušnjo vodenja in povezovanja dogodkov;

•

omogočati izkušnjo tehnične podpore večjih odrskih dogodkov;

•

pripraviti zabavni večer na visokem nivoju;

•

izdati CD-ploščo z glasbo tega dogodka.

Metode
V prvi vrsti je naloga mentorja opaziti in spodbuditi talentirane glasbenike, da ustvarjajo. Potrebno je aktivno
spodbujanje, ki se začne dovolj zgodaj, da se ustvarjajo ideje in lahko dozorijo, se nato dodelujejo in dokončajo.
Potrebno je biti tista opora pri vzgoji, da omogoča dijakom najvišjo stopnjo samoaktivnosti in svobode za
razvoj samostojnosti, kreativnosti in moralne avtonomije (Zalokar Divjak in Rojnik, 2010). Začetnikom je
potrebno nuditi svetovanje pri glasbenem ustvarjanju, da z glasbenim znanjem in inštrumenti, ki jih igrajo,
lahko kar najbolje izrazijo tisto, kar bi radi sporočili. Naslednji korak je pomoč pri odrski postavitvi in izvedbi
ter uporabi profesionalnega ozvočenja, saj se mnogi izmed nastopajočih prvič soočajo s takšnimi situacijami.
Na koncu je pomembna tudi samozavest, da dijaki nastopijo na odru pred vsemi vrstniki. Tudi tukaj je naloga
mentorja zelo pomembna: da jih spodbudi in opogumlja pred nastopom. Ko je nastop mimo in je »krivulja
samouravnavanja« (Ščuka, 2007, str. 55) dosegla vrhunec oz. višek ugodja, je čas, da mentor začne spodbujati
k ustvarjanju za naslednje leto ali za kakšno drugo priložnost.
Tabela 1: Razdelitev aktivnosti mentorja po mesecih
Mesec
celo šolsko
leto
december
ali januar
januar,
februar

Delovna naloga, cilj …
spodbuda,
prepoznavanje
vabilo, spodbuda
spodbuda k ustvarjanju in prijavam

Metoda
ustno sporočanje
razpis,
ustno sporočanje
razpis,
ustno sporočanje,
zapis prijav

Izzivi
opaziti talentirane dijake,
najti pravi način
da bi ustvarjalci začeli delati
dovolj zgodaj
da se ustvarjalci čim prej prijavijo, da se zagotovi zadostno
število prijav za izvedbo dogodka
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Mesec
februar,
marec

marec, april

zadnji dnevi

zadnji dan

po prireditvi

Delovna naloga, cilj …
prijave,
poslušanje skladb,
svetovanje pri dodelavi skladb,
iskanje strokovne žirije,
iskanje povezovalcev
svetovanje skupinam,
oblikovanje prireditve
(vrstni red skladb),
osnovanje vsebinskega scenarija,
osnovanje tehničnega scenarija
izdelava dokumentov za tehnično
podporo prireditve: ocenjevalnih
listov, scenarija za lučkarskega
tehnika in ozvočevalca, listov
za glasovanje publike, priprava
nagrad, iskanje pomočnikov prostovoljcev za prireditev
postavitev ozvočenja,
tonske vaje,
odrska postavitev,
snemanje skladb,
izvedba prireditve
obdelava avdio posnetkov,
priprava CD-plošče,
izdelava naslovnice,
pisanje poročila,
spodbujanje udeležencev za
naslednje leto

Metoda
razpis,
poslušanje,
svetovanje

Izzivi
najti prave povezovalce,
znati dobro svetovati

svetovanje,
dramska režija,
pisanje
dokumentov

narediti dober vrstni red skladb,
da je prireditev prijetna za
poslušalce, ob upoštevanju želja
nastopajočih

pisanje
dokumentov,
osebni nagovor

misliti na vse, kar je potrebno
narediti,
predvideti morebitne težave

tehnična priprava,
spremljanje,
opogumljanje

koordinacija vseh dejavnosti,
opaziti morebitne težave –
predvsem pri nastopajočih

poslušanje
posnetkov,
računalniška
obdelava,
spodbuda

narediti CD-ploščo čim prej po
prireditvi

OPIS PRIREDITVE
Za nastopajoče se prireditev začne že popoldne s tonskimi
vajami, kjer vsaki skupini prilagodimo ozvočenje in določimo
postavitev. V zadnjih letih posnamemo skladbo že takrat, saj
so nastopajoči manj obremenjeni in so pri manj izkušenih
izvajalcih običajno posnetki boljši. Pri bolj izkušenih je včasih
ravno obratno, ker šele na nastopu dobijo pravo energijo. Pred
prihodom v dvorano vsak poslušalec dobi glasovalni listek za
glasovanje publike. Po uvodu povezovalca predstavita strokovno žirijo, ki jo sestavljajo kompetentni glasbeniki, vsaj kakšen
izmed njih je bivši dijak ali zaposleni, da ima boljši občutek za
naravo prireditve. Nato sledijo izvedbe tekmovalnih skladb in
med njimi točke povezovalcev. Po zadnji skladbi povezovalca
povabita publiko h glasovanju ter žirijo k odločanju (žirija se za
ta čas umakne v drug prostor). V tem času običajno nastopijo
kakšni gostje, včasih zunanji (na primer: Marko Vozelj, Jazzva,
Alex, Tiana), včasih pa kakšna skupina dijakov. Ko žirija odloči,
jih povezovalca povabita na oder in sledi podelitev nagrad. Najprej podelijo nagrado za najboljše besedilo, sledijo tri denarne
nagrade žirije, na koncu pa se razglasi še zmagovalca po mnenju
publike, ki ima to čast, da prireditev zaključi s ponovno izvedbo
svoje skladbe. V nekaj tednih po prireditvi izide tudi CD-plošča
s posnetki skladb ter z besedili.

Slika 1: Primer ocenjevalnega lista
za strokovno žirijo
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Vključenost dijakov
V prireditev je vključenih kar nekaj dijakov. Lansko leto je bilo na odru okoli 40 nastopajočih, kar je 20 % vseh
dijakov v dijaškem domu. Poleg avtorjev desetih skladb je nastopilo še precej glasbenikov, ki so sodelovali pri
izvedbi posameznih skladb. Poleg povezovalcev so tu še prostovoljci za izvedbo glasovanja publike, prostovoljci
za tehnično pomoč (upravljanje luči, video snemanje), prostovoljci za pripravo prostora ter še prostovoljci za
pripravo CD-plošč. Vsako leto je med sodelujočimi točkami tudi kakšna s strani zaposlenih; enkrat smo nastopili kot kolektiv vzgojiteljev, na odru pa so stali tudi že svetovalna delavka, tajnica, profesorji, vzgojitelji ...
S tem zaposleni poskušajo biti tudi vzor, ki je vreden posnemanja, kar je pomemben del vzgojnega delovanja
za uspešnost pri vzgoji (Zalokar Divjak in Rojnik, 2010).
Tabela 2: Število vključenih dijakov in pridobljene kompetence
Delovne naloge
povezovanje
nastopajoči
tehnika
scena
lučke
izvedba glasovanja publike
izdelava CD-plošče
SKUPAJ

Število vključenih dijakov
4
40
3
4
2
6
10
50-60

Razvijanje kompetenc
voditeljska, dramska
glasbena
tehnična
likovno-umetniška
tehnična podpora
organizacija
likovna, tehnična

Povezovanje prireditve
Vsako leto povezovalca sama pripravita izviren scenarij. Izbereta neko rdečo nit, ki jo v različnih skečih uporabita pred vsako skladbo.
Velikokrat se pred vsako točko preoblečeta, za odrom imata tudi kakšnega asistenta, ki jima pomaga pri točkah.
Vodenje tega dogodka je postala posebna čast, še posebej, odkar je leta 2010 takratni povezovalec dvignil
nivo povezovanja s klasičnega: »Zdaj bodo prišli na oder …« na nivo kompleksnih skečev, ki zahtevajo, da je
povezovalec pravi igralec. Zato je izbira povezovalca pomemben del predpriprav na prireditev.

Zahteve in pogoji pri sodelujočih skladbah
Na natečaju Strgana struna lahko sodelujejo vsi dijaki in dijakinje Doma Janeza Boska oz. Gimnazije Želimlje ter
zaposleni v tej ustanovi. Vsakdo lahko prijavi največ dve skladbi. Skladba ne sme biti daljša od 7 minut. Zvrst
glasbe si lahko izbere avtor sam. Ocenjuje se izvirnost avtorstva, dodelanost (aranžma) in izvedba. Skladba
mora biti avtorsko delo dijaka ali drugega zaposlenega naše ustanove. Lahko jo izvaja avtor sam, lahko pa
k temu povabi še druge dijake Doma Janeza Boska oz. Gimnazije Želimlje, vzgojitelje, profesorje in druge
zaposlene v tej ustanovi. Pri izvedbi lahko sodeluje tudi en zunanji izvajalec, ki pa ne sme imeti glavne vloge
(glavni solist inštrumentalist ali glavni vokal). Avtor mora tudi sam poskrbeti za vse, kar potrebuje za nastop
(rekviziti, scena…). Posameznik lahko večkrat sodeluje pri izvajanju. Mentorju je potrebno predložiti demo
posnetek skladbe (npr. posnetek na telefonu) ali mu na drug ustrezen način predstaviti prijavljeno skladbo
(npr. udeležba na vaji). Predložiti morajo tudi tipkano besedilo skladbe za potrebe žirije. Mentor prireditve
lahko skladbe ne uvrsti na program, če po njegovem mnenju ne ustreza značaju prireditve.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
•

ustvarjanje nove skladbe: pisanje besedila, uglasbitev, aranžma;

•

sestavljanje skupine izvajalcev, sklicevanje vaj, vodenje vaj, dopolnjevanje skladbe, povezovanje dijakov,
medsebojno sodelovanje;

•

učenje odgovornosti: če se prijaviš, moraš to izpeljati do konca, vztrajati, čeprav je včasih težko in bi
najraje odnehal;
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•

nastopanje: kako se postaviti na odru, pridobitev samozavesti pri glasbenem poustvarjanju, uporaba
profesionalnega ozvočenja;

•

povezovanje: pisanje scenarija (s pravo mero zabavnosti in resnosti ob upoštevanju pomembnosti prireditve), odrska postavitev in režija, nastopanje;

•

tehnična pomoč: izkušnja, kaj vse je potrebno za izvedbo nekega dogodka;

•

pridobitev samozavesti: zaradi dosežkov na teh področjih so opogumljeni tudi za druga področja.

Ena temeljnih izkušenj, ki jih dijaki pridobijo, je priložnost za izražanje svoje ustvarjalnosti. Ustvarjalnost
pomeni sposobnost oblikovanja novih možnosti iz znanih pojmov. Potrebna je drznost ustvarjalca in dovolj
svobodno in spodbudno okolje, da nove zamisli dobijo obliko. Ustvarjalnost je temelj civilizacije, saj brez nje
ne bi bilo ne napredka, ne izumov, ne umetnosti (Ščuka, 2007).

ZAKLJUČEK
Glasbena prireditev Strgana struna je dogodek, ki vsako leto motivira veliko dijakov, da pokažejo ustvarjalnost
na mnogih področjih, predvsem pa seveda na glasbenem. Nivo kvalitete prireditve je praviloma vsako leto
višje, kar kaže na velik pomen, ki ga ima prireditev v želimeljski ustanovi. Sodelovati ali celo zmagati na tej
prireditvi je za dijake precejšnja čast, s katero se s ponosom pohvalijo tudi po mnogih letih. Predstavlja začetno
možnost za izražanje svoje ustvarjalnosti na skoraj profesionalnem nivoju pred domačo publiko svojih vrstnikov.
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SLIKARSKI DAN V DIJAŠKEM DOMU
ZA DIJAKE IN OSNOVNOŠOLCE TRETJE TRIADE
PAINTING DAY IN BOARDING SCHOOL FOR HIGH
SCHOOL STUDENTS AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Rasta Vrečko
Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor, Slovenija
rasta.vrecko@guest.arnes.si

POVZETEK
V Dijaškem domu Lizike Jančar smo 26. 1. 2017 gostili osnovnošolce na slikarskem srečanju, ki smo ga poimenovali Barvitost sveta. Člani likovnega krožka Pacek, ki poteka v dijaškem domu, so se v družbi osnovnošolcev
in njihovih mentorjev izražali v skupnem prostoru - v Mladinski sobi, ki je postala »začasni atelje«. Čeprav je
aktivnost trajala le en dan, so bile potrebne skrbne priprave. V članku je opisana domislica, kako dijaški dom
približati osnovnošolcem. Avtorica opozori na problem nemotiviranosti, pešanje pozornosti in osredotočenosti
srednješolcev in se sprašuje, ali lahko pedagoški delavci kaj storimo, da dijaki ne bi bili »zbiti« ?
Ključne besede: dijaški dom, prosti čas, projekti, slikarski dan
ABSTRACT
On the 26th of January 2017, boarding school Lizike Jančar hosted elementary school pupils at painting
meeting called »The colorfulness of the World«. The members of the artistic circle Pacek, which are taking
place at the dormitory, met in the common room with elementary school pupils and their mentors. They were
painting in the Youth Room, which became a “temporary studio”. Although the activity lasted only one day,
careful preparation was needed. The article describes the idea of how to bring the student home closer to
primary school pupils. The author hints at the problem of passivity, lack of attention and lack of concentration
of high school students, and asks if the pedagogical workers can do something about motivation.
Keywords: boarding school, leisure time, projects, painting day

UVOD
Ali lahko kaj storimo, da dijaki ne bi bili »zbiti«?
»Danes otroci odraščajo v novi resničnosti, v kateri so bolje uglašeni z napravami kot z ljudmi-prvič v zgodovini.«
Goleman, 2016

Chapman (2017, 9) piše, da je vzgajati najstnike od nekdaj težko. Današnji najstniki vstopajo v svet, ki je
drugačen od tistega prejšnjih generacij, celo od tistega, v katerega so vstopali njihovi starši iz generacije X. To
je globalni svet z mobilnim spletom, satelitsko televizijo in še mnogim drugim. Moderna tehnologija omogoča
dostop do najboljšega in najslabšega iz vseh človeških kultur. »V vsakdanjem življenju nas sodobne naprave
vsake tri minute zmotijo, z medmrežja priletijo tviti, statusi, lajki, sms-ji, najnovejše novice o dogajanju po
svetu, telefonski klici, in ker smo na te motnje tako navajeni, se, če jih ni, vsake tri minute zmotimo kar sami,
ko prekinemo delo in začnemo brskati po spletu, facebooku in preverjamo elektronsko pošto.« Štaudohar I.
(2017). Goleman (2016, 14) ugotavlja, da se mladi sploh ne zavedajo, kaj se dogaja okrog njih, in nimajo
pojma, kako bi vsaj krajši čas komunicirali z živim človekom. Med mladimi in odraslimi peša pozornost in
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osredotočenje Goleman (2016, 33) navaja, da so ljudje v stanju, ki ga nevrobiologi opisujejo z izrazom »zbitost«. Veliko ljudi je v nenehnem stresu, pozornost je razpršena, so odmaknjeni, tesnobni, brezbrižni, čustveno
izčrpani, izgoreli. Avtor svetuje, da je potrebno okrepiti motivacijo in zagnanost pri ljudeh in prebuditi v njih
občutek za cilj.
Ali lahko vzgojitelji kaj storimo, da ne bi bili dijaki »zbiti«? Kako bodo nove generacije sočutne in ljubeče,
če ne gledajo in opazujejo (več) pazljivo? Sprašujemo se, s kakšnim čarobnim ključem motivirati dijake za
prostočasne dejavnosti. Prizadevamo si (velikokrat smo neuspešni), da bi se mladi družili med seboj in se
uglasili z vrstniki.

IZVEDBA SLIKARSKEGA DNEVA
Cilji
Vodja projekta je najprej projektni dan načrtovala in si za prvi cilj postavila, da bi sodelovali prav vsi v domu.
Vsem zaposlenim je ponudila naloge, ki so uresničljive (metoda S.M.A.R.T.). Ravnateljico je zatem seznanila s predlogi in po odobritvi projektnega dneva povabila k sodelovanju vse zaposlene. (Zaposleni so se
maksimalno angažirali, zato so v tem zapisu vsi poimenovani z imeni.) Drugi cilji slikarskega dneva so bili
druženje, uporaba zavrženih materialov, kreativno izražanje, krepitev motivacije in zagnanosti pri ljudeh ter
prebujanje občutka za cilj.

Izbira imena slikarskega dneva
Pri zbiri imena so sodelovali člani likovnega krožka. Projektni dan so imenovali »Likovno srečanje – barvitost
sveta«.

Priprava natečaja
Pri pripravi natečaja so s predlogi sodelovali dijaki in zaposleni. Osnovnošolcem zadnje triade in mentorjem
smo organizatorji poslali vabilo na slikarski dan tri tedne pred prireditvijo. Prednost smo dali šolam, iz katerih
imamo v domu nastanjenih največ učencev.

Zadolžitve zaposlenih in dijakov
Vzgojiteljica E. Urih je pomagala zbirati material (džins) in pripravila z likovnico ankete o zadovoljstvu
udeležencev. Vzgojiteljica M. Dobrič je lektorirala vabila in prijavnice ter odlično izvedla z dijaki kulturni
program. Vzgojiteljice B. Prešeren, K. Žvan, R. Vrečko so prireditev dokumentirale. Vzgojiteljica A. Raztresen
je skrbela za dobro počutje in gostoljubje v ateljeju. Vzgojiteljica N. Pilih, predsednica komisije za določitev
najboljših likovnih del, je zbrala na dan prireditve člane komisije in poskrbela, da so šli v tisk pravi podatki.
Vzgojiteljica V. Špes Ciringer je na dan prireditve natisnila priznanja in potrdila. Člani komisije so pregledali
nastala dela in jih ovrednotili. Svetovalna delavka V. Prajnc je vodila udeležence v Mladinski center Pekarna.
Ravnateljica B. Peruš Marušič, vzgojiteljica K. Žvan sta na odprtju podelili priznanja, potrdila ter nagrade.
Ekonomka K. Polh in vodja kuhinje R. Lukas sta pripravila za goste okusen jedilnik. Vzdrževalec S. Kurnik je
zaščitil tla s polivinilom. Perica J. Ros je priskrbela kljuke za obešanje slik. Receptorja D. Turk in Š. Monjac
sta pomagala v avli pri postavitvi razstave in skrbela za gostoljubje. Snažilke so večkrat na dan pregledale in
počistile prostore, kjer so se zadrževali učenci.
Vodja R. Vrečko je sestavila razpis, pozvala k sodelovanju sodelavce, kontaktirala mentorje, sestavila in oblikovala priznanja za udeležence ter potrdila za mentorje, razložila potek dela in razdelila materiale ter nudila
mentorstvo udeležencem. Prisostvovala je zasedanju strokovne komisije ter pripravila material.
Mag. B. Peruš Marušič, ravnateljica doma, je ves dan spremljala projektni dan. Že zjutraj je pozdravila
udeležence in se po odprtju razstave od njih poslovila.
Članici interesne dejavnosti Pacek sta zbirali blago, ki so ga prinašali vrstniki. Srednješolci so pripravili material za slikanje ter mize, ki so jih zaščitili s papirjem. Nekaj dijakov je slikalo in fotografiralo, nekaj pa jih je
sodelovalo v kulturnem programu.

180

Izbira dneva
Januar smo izbrali zato, ker so v tem obdobju ocene že večinoma zaključene. Pri izbiri dneva nas je vodila misel,
da osnovnošolci, ki lahko preživijo ves dan aktivno in ustvarjalno v domu, spoznajo vzgojno-izobraževalno
ustanovo v drugačni luči (pogovori s srednješolci, razgovori z vzgojitelji, receptorji, ravnateljico...).
Osnovnošolci okusijo tudi hrano in spoznajo postrežbo kuhinjskega osebja ter delo snažilk, vzdrževalca in
drugega tehničnega osebja.

Potek dela v improviziranem ateljeju
Udeleženci so izdelovali slike
v mešani tehniki na lesonit
ploščah. Uporabili so material, ki bi ga sicer v domu
zavrgli. (Plošče odsluženih
starih postelj.)

Slika 1. Slikanje na lesonit ploščah. foto: R. Vrečko

Potek srečanja
Srečanje je bilo časovno opredeljeno.
09.00

Prihod v dijaški dom (Pozdrav ravnateljice. Navodila o poteku dela.)

09.30

Likovno izražanje v mladinski sobi.

10.30

Malica

11.00

Likovno ustvarjanje

13.30

Oddaja del v avli in odhod udeležencev na ogled Pekarne.
Postavitev razstave, zasedanje žirije, pisanje priznanj in potrdil.

14.30

Kosilo

15.00

Odprtje razstave s kulturnim programom in razdelitev priznanj, potrdil ter nagrad

Zaključni del dneva
Dopoldne je mladinska soba žarela v barvah in sijala od ustvarjalnosti. Opoldne so udeleženci obiskali Pekarno.
Po kosilu je sledilo odprtje razstave. Vsi izdelki so bili razstavljeni v Malem razstavišču avla. Razstavo smo
posvetili 40 letnici dijaškega doma.
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Slika 2: Razstava v razstavišču. foto: R. Vrečko

Posebnosti pri prijavi
S podpisano in poslano prijavnico so udeleženci potrdili, da so seznanjeni s pogoji razpisa in da se strinjajo,
da bo nastali izdelek postal last dijaškega doma.

SKLEP
Barviti utrinki barvitega dne
Udeleženci stari od 13 do 19 let so se odlično ujeli in si pomagali med ustvarjanjem. Gostje so bili še posebej
veseli srednješolcev iz njihovih domačih krajev, ki so jih srečali v domu. Udeleženci so izpolnili anketo o
zadovoljstvu. Zapisali so pohvale za organizacijo. Eden je zapisal, da je bilo vse super, še posebej druženje s
srednješolci in ogled Pekarne. Pet učencev je napisalo, da bi še radi prišli, ker je delati skupaj lepo. Mentorji so
zapisali, da je druženje osnovnošolcev in dijakov sijajna zamisel, da je bila izbira materiala in teme primerna.
Predstojnica enote Zavoda za šolstvo Maribor ga. V. Bevc, ki si je ogledala razstavo: Bila je presenečena
nad izdelki osnovnošolcev, ker so bili izdelki raznoliki, izjemno domiselni in dovršeni. Današnje najstnike
označujemo kot generacijo Z, postmilenijsko generacijo, I-generacijo. Generaciji Z manjka samozavesti, ker
pogosto stvari namesto njih opravljajo starši, zaradi vpletenosti v spletno komunikacijo nimajo izkušenj z
osebno komunikacijo, hitro pozabljajo in imajo kratkoročni spomin. Delodajalcem predstavlja velik izziv, saj se
sprašujejo, kako najti motivirane, zagnane in vztrajne posameznike. Slikarski dan je »prisilil« mlade, da so se
pogovarjali, družili, socializirali. Organizatorji smo v pogovoru z mentorji ugotovili, da je dijaški dom, zaradi
tega, ker se mladi družijo in pogovarjajo, danes odlična ponudba in »rešitev« za vse mlade, ki so zasvojeni z
internetom in živijo v navideznem svetu distanciranem od pristnih doživetij in izkušenj.
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NAČINI PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA
V ŠOLSKI KNJIŽNICI GIMNAZIJA MOSTE
LEISURE TIME IN SCHOOL LIBRARY
AT HIGHSCHOOL MOSTE
Katarina Jesih Šterbenc
Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane, Ljubljana, Slovenija
katarina.jesih.sterbenc@gmail.com

POVZETEK
Mladi dandanes, bolj kot kadarkoli prej, potrebujejo čas za sprostitev, saj je ta pomembna za posameznikovo
uspešnost. Tudi šolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri organizaciji in ponudbi storitev za preživljanje
prostega časa. Svoje storitve oblikujejo tako, da jih lahko posameznik zazna kot njemu koristne in tudi takšne,
ki mu prinašajo zadovoljstvo. Šolska knjižnica posameznikom pomaga učinkovito dosegati njihove cilje, ki
izhajajo predvsem iz delovnih in študijskih obveznosti. V prispevku je predstavljen način preživljanja prostega
časa, kot ga izvajajo v šolski knjižnici Gimnazije Moste.
Ključne besede: šolske knjižnice, prosti čas, uporabniki, knjižnične storitve
ABSTRACT
The young nowadays need, perhaps more than ever before, time to relax for leisure time is crucial for one’s
performance. School libraries play a very important role in the organisation and in the offer of leisure activities. These activities can be perceived by an individual either as beneficial or simply enjoyable. A school
library helps students to achieve their goals relating to their school work. The following article presents leisure
activities organised by the school library at the high school Moste.
Keywords: school library, leisure time, students, library activities.

UVOD
Obzorja mladih so vse bolj raznovrstna in tekmovalna, zato mladi bolj kot kdaj koli prej potrebujejo čas za
sprostitev, umiritev in počitek, razvedrilo, zabavo ter socialno in osebno izpolnitev. K bolj kreativnemu in
dejavnemu preživljanju prostega časa mlade lahko usmerjajo tudi šole, ki jih obiskujejo, saj predstavljajo
tudi prostor avtonomnega druženja ter vrstniškega združevanja. Način preživljanja prostega časa je osebna
odločitev vsakega posameznika. Pri tem smo si ljudje bolj ali manj podobni, saj je pomen prostega časa ravno
v tem, da je to čas, ko nam je najbolj prijetno. Pomemben je za vse ljudi, saj omogoča sprostitev in uživanje
v dejavnostih, ki nas zanimajo ter nas napolnijo z energijo.
Nekateri ljudje radi v prostem času samo počivajo, drugi pa se sprostijo tudi z aktivnim preživljanjem dejavnosti. Na način preživljanja prostega časa med mladimi vpliva veliko dejavnikov, med njimi vsekakor tudi
okolje. Pomembno je, da je preživljanje prostega časa kvalitetno, saj tudi to nedvomno vpliva na naše življenje.

DEFINICIJA PROSTEGA ČASA
Definiranje prostega časa sploh ni enostavno, saj ne gre le za skupek aktivnosti ali razporeditev časa, ampak
ga vsakdo definira glede na lastno percepcijo šolskih in službenih zahtev, vsakodnevnih obveznosti, odgovornosti v družini, plačanega dela. Še najpogosteje se ga definira kot nedelovni čas, čas zase, za predah, zabavo,
umiritev in počitek; čas, ko lahko počneš, kar želiš, po lastni izbiri oz. ko se ukvarjaš z aktivnostmi, ki nudijo
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raznolikost, razvedrilo, sprostitev, socialno in osebno izpolnitev. V modernih družbah se prosti čas na račun
skrajševanja delovnikov in podaljševanja življenjske dobe vse bolj podaljšuje (Kuhar, 2007).
Ravnotežje med prostim in delovnim časom (tudi časom, prebitim v šoli, in časom za pripravo na šolo) se
zaradi zahtevnosti ter spremenljivosti dela in šolanja vse bolj ruši. Večeri in vikendi niso več povsem prosti,
dodatno izobraževanje postaja vseživljenjska stalnica in zahteva ustrezno motivacijo. Prostočasne dejavnosti
pomembno vplivajo na razvoj mladih ravno zato, ker imajo mladi v tem času več avtonomije kot v drugih
dnevnih aktivnostih.
Na prostočasne dejavnosti vplivajo raznovrstni dejavniki, kot so motivacija, potrebe, kompetentnost, starost,
spol, družbeni sloj, kupna moč, mobilnost, legalne in starševske omejitve itd. (Kuhar, 2007).
Za mladostnike sprostitev pomeni, da se lahko prosti zunanjih pritiskov družijo s prijatelji, se zabavajo, izražajo
sebe in preizkušajo svoje sposobnosti. Kakovostno življenje je pravica in priložnost vsakega posameznika in
prosti čas je eden izmed načinov za njegovo doseganje ter ohranjanje. Smiselno preživljanje prostega časa
obvaruje posameznika marsikatere fizične in psihične bolezni ali vsaj omili njene posledice (Prosti čas, 2017).
Raziskave kažejo, da je aktivno preživljanje prostega časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. z
boljšim šolskim uspehom, prilagodljivostjo, boljšim mentalnim zdravjem. Te aktivnosti dajejo občutek kompetentnosti in samorealizacije. Prosti čas kot sociološka institucija zavzema pomembno in osrednje mesto
v življenju adolescentov v zahodnih družbah. V prostem času se mladi ukvarjajo z različnimi aktivnostmi.
Prostočasne dejavnosti razumejo kot tisti del življenja, v katerem najbolj uživajo, pa naj gre za obšolske ali
izvenšolske dejavnosti. Prosti čas zagotavlja prostor, kjer mladi lahko eksperimentirajo z različnimi vlogami,
se učijo socialnih norm in se preizkušajo v izzivih, s katerimi se bodo soočali, ko odrastejo (npr. spolnost,
nasilje, alkohol itd.). V času prostočasnih dejavnosti mladostnikov se formirajo različne vrstniške skupine.
Identifikacija s skupino mladostnikom omogoča, da se distancirajo od družine in odkrijejo nov, svoj svet, ki
se v marsičem razlikuje od sveta njihovih staršev. V adolescenci so prostočasna vedenja most med svetom
otroške igre in svetom odraslega, v katerem se zahtevajo določena odgovornost, disciplina in organizirana
predanost (Mohar, 2009).

Pomembnost prostega časa
Prosti čas nedvomno vpliva na človekovo življenje. Pri njem gre za dejavnosti, ki jih svobodno izbiramo.
Prosti čas predstavlja izražanje samega sebe. Zato lahko trdimo celo, da nas način preživljanja prostega časa
v veliki meri definira kot osebo. Lešnik pravi, da je pomen prostega časa omogočanje počitka, sprostitve in
uresničevanja lastne osebnosti. Prav tako naj bi s pomočjo prostočasnih dejavnosti vzpostavili ravnotežje
med napetostmi, ki jih povzročajo dnevne obveznosti, in sprostitvijo, ki jo daje doživetje svobode ter miru.
Prostočasne dejavnosti človeku tako omogočajo večstransko razvoj osebnosti. (Huzjan, 2010).
Počitek: Prva in glavna naloga prostega časa je počitek. Prosti čas je pomemben, ker omogoča posamezniku,
da se spočije in sprosti, da se tako rekoč obnovi. V duševnem smislu omogoča počitek razbremenitev misli od
vsakodnevnih skrbi in obveznosti, odpravo stresa, v telesnem pa nabiranje izgubljene moči (Huzjan, 2010).
Oblikovanje osebnosti: Prostočasne dejavnosti prav tako vzgajajo človeka in ga pripravljajo na življenje.
Skozi različne dejavnosti, ki jih počnejo v prostem času, osnovnošolci raziskujejo sami sebe, oblikujejo osebnost in gradijo lastno identiteto (Huzjan, 2010).
Izboljšanje telesnega in duševnega zdravja: Aktivno preživljanje prostega časa, npr. ukvarjanje z
neko obliko športa ali rekreacije, lahko pozitivno vpliva na splošno stanje organizma in prispeva k izboljšanju
telesne zmogljivosti posameznika. Tukaj se prosti čas pokaže v funkciji izboljšanja telesnega in duševnega
zdravja posameznika. K dobrem duševnem delovanju oseb v veliki meri prispevajo tudi zabavne vsebine, po
katerih posegamo po navadi prav v prostem času (Huzjan, 2010).
Dodatna izobrazba: Prosti čas omogoča usvajanje določenih spretnosti in veščin, ki so v prihodnosti
uporabne na delovnem mestu in v korist tudi pri samem zaposlovanju. Prosti čas ima torej pomembno vlogo
tudi pri dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju posameznikov (Huzjan, 2010).
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Možni načini preživljanja prostega časa
Mladostniki lahko preživljajo svoj prosti čas doma. Odločijo se lahko za počitek, lenarjenje, poslušanje glasbe,
gledanje televizije, rabo računalnika ali kakšno podobno dejavnost. Lahko tudi berejo revije ali knjige, pomagajo
pri hišnih opravilih ali pa igrajo inštrumente(Huzjan, 2010).
Nekaj primerov možnosti preživljanja prostega časa:
Šport: Mladostniki se razlikujejo med seboj tudi po tem, kako resno se lotijo neke stvari. Nekaterim šport
ne pomeni toliko kakor tistim, ki jim postane del vsakdanjega življenja. Šport na nas vpliva pozitivno, saj
zaradi njega ostanemo bolj zdravi. S svojim znojem izločimo razne strupe, ki se nahajajo v telesu. Aktivno
preživljanje prostega časa s športom ali rekreacijo lahko pozitivno vpliva na splošno stanje organizma in
prispeva k izboljšanju telesne zmogljivosti posameznika.
Elektronske naprave: Današnji mladostniki preživijo prosti čas tudi za elektronskimi napravami. Preko
njih imajo dostop do interneta, kjer se prijavljajo in imajo račune na znanih najstniških straneh.
Branje knjig: Vsako leto mladostniki berejo vse manj knjig, vendar še vedno jih veliko posega po tej dejavnosti. Kuharjeva (2007) opozori na porast branja lahkega čtiva, ki je vezano bolj na domeno deklet.
Medvrstniško druženje: Mladi se v prostem času tudi družijo z vrstniki. Ta čas namenijo zgolj pogovoru,
sprehodu, ali pa skupaj najdejo kakšno drugo že opisano dejavnost. Zelo velikokrat je prosti čas povezan z
druženjem z vrstniki, saj se interesi prijateljev velikokrat dopolnjujejo in so si podobni.

ŠOLSKA KNJIŽNICA IN PROSTI ČAS
Kot navaja Novljanova (2005) prosti čas ni samo geslo v katalogu knjižnic ali vsebina knjižničnega gradiva. To
je tudi tema, s katero se morajo knjižnice spoprijeti in v svoji organizaciji predvideti tudi storitev za prosti čas
njihovih uporabnikov. Načrtovati morajo njihovo kakovost, da jih bo posameznik zaznal kot osebno korist, ki
mu prinaša zadovoljstvo. Ponudba knjižnic je lahko široka. Ponujajo možnosti za načrtovanje, izrabo prostega
časa, pomagajo pridobiti prosti čas, spodbujajo rast prostega časa na račun skrajševanja časa za obveznosti,
preprečujejo dolgčas, spodbujajo pestrost preživljanja prostega časa, preprečujejo osamljenost, ki jo lahko
povzroča, ponujajo možnosti za učinkovito sprostitev.
Kako to počnejo danes, za koga, s kakšnim ciljem, kako uspešne so pri tem, s čim merijo svojo uspešnost, ne
vemo kaj dosti.
Prosti čas je nedvomno pomemben element posameznikove uspešnosti in videti je, da je pomemben tudi za
uspešno delovanje knjižnic, za uporabo njihovega gradiva in storitev. Tako upravičeno pričakujemo, da se
bodo knjižnice trudile za njegovo povečanje tudi tako, da bodo posameznikom pomagale učinkovito dosegati njihove cilje, ki izhajajo iz delovnih in študijskih obveznosti. To se v resnici že dogaja in tako delovanje
označuje knjižnico za prijazno ustanovo; kaže pa se npr. v pomoči za hitro izbiro gradiva, v informacijskem
opismenjevanju, v oblikovanju študijskega prostora, v oblikovanju prostora za sprostitev, ki jo učeči se potrebuje med študijem in podobno.
Šolska knjižnica Gimnazije Moste se zelo trudi prisluhniti našim uporabnikom in jim ponuditi dejavnosti, ki
so jim blizu oz. jih zanimajo. Omogočeno jim je igranje družabnih iger, uporaba IKT opreme, svetovanje. Prav
tako imajo na razpolago kotičke za medvrstniško druženje.
Ob naraščajoči individualizaciji in življenju znotraj zidov, prav druženje in osebna komunikacija pomembno
bogatita prosti čas posameznika. Ob upoštevanju tega dejstva, lahko knjižnice še posebej skrbno razvijajo
pogoje in storitve, ki posameznikom ali skupinam omogočajo aktivno osebno srečevanje znotraj knjižnice.
Nobena dobra knjižnica ne spregleda svoje moči pri odpravljanju socialne izključenosti, še zlasti med dijaki.
Z njeno pomočjo in storitvami, kjer so še posebej pomembne prireditve, kjer se srečujejo bogati in revni,
otroci iz različnih družbenih okolij, se lahko posameznik iz ranljivih socialnih skupin vključuje v aktivnosti
brez diskriminacije, z občutkom sprejetosti krepi svojo samozavest in izraža ustvarjalne in socialne zmožnosti
(Novljan, 2005).
Ravno na tem mestu ima svojo največjo vlogo šolska knjižnica, saj je prva (velikokrat tudi zadnja), s katero
se mladostnik sreča, v katero vstopi. Šolske knjižnice se zelo trudimo zmanjševati možnosti za slabo počutje.
Učinkovita pot za to je vključevanje učiteljev in dijakov v delo knjižnice, v oblikovanje in izvajanje programa.
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Na ta način lahko marsikateremu posamezniku pomagamo aktivno preživeti tudi prosti čas. Prostovoljno
delo kot možna oblika preživljanja prostega časa si počasi utira pot v našo šolsko knjižnico in je dragocen
prispevek za kakovostno preživljanje prostega časa drugih (pomoč pri učenju, branje drugim, družabne igre,
nenazadnje tudi pomoč knjižničarju), lahko pa obogati tudi ponudbo knjižnice (npr. predstavljanje gradiva s
stališča uporabnika – dijaka). Na Gimnaziji Moste že od leta 2013 vključujemo dijake v projekt MEPI – mednarodno priznanje za mlade, ki ima netekmovalen značaj prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in
avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost
do samega sebe in ne nazadnje služenje skupnosti. Program MEPI s svojim konceptom in filozofijo vpliva na
vsestranski razvoj posameznika in na družbo:
•

izboljšanje učnega uspeha in večjo predanost izobraževanju in stopnji uspeha;

•

socialno vključenost;

•

večjo participacijo mladih v civilni družbi (večja vpetost v prostovoljno delo ter socialno in politično
življenje skupnosti);

•

zmanjšanje nasilja in deluje preventivno;

•

krepitev zavedanja mladih o pomenu varstva okolja in spodbuja k vključevanju v tovrstne iniciative;

•

večjo zaposljivost udeležencev in trajnostno sposobnost preživetja- izboljšanje udeleženčevih sposobnosti
za zaposljivost ter sposobnost za socialno in ekonomsko neodvisnost;

•

izboljšanje zdravja in dobrega počutja preko boljše fizične in psihične pripravljenosti;

•

zmanjšanje tveganja za povratništvo in lažja ponovna integracijo v družbo (pri tistih, ki so prestali vzgojno, zaporno kazen) ipd;

•

krepitev prizadevanj k večji enakosti med spoloma in opolnomočenje žensk,
(prevzeto iz spletne strani http://mepi.si/o-programu/ucinki-programa/).

Na šoli opažamo zelo pozitiven vpliv omenjenega projekta, saj dijake med seboj poveže, postanejo
samozavestnejši in odgovornejši tako do sebe kot tudi do okolice. Skupina dijakov izvaja prostovoljno delo v
šolski knjižnici. Ti dijaki so suvereni in samostojni uporabniki knjižnice, ki z veseljem svoje znanje prenašajo
na mlajše generacije. Občutek zaželenosti, prostosti je tisti, ki zmore prosti čas, pa tudi obvezno delo, spremeniti v sproščujočo aktivnost, še zlasti ob zavedanju, da lahko računamo tudi na knjižničarjevo pomoč.
Poleg prijaznega in zaupanja vrednega človeka, ki dela v knjižnici, ter široke palete knjižnega in neknjižnega
gradiva ima zagotovo pomembno vlogo tudi prostor in oprema v njem.
Ko pride posameznik v knjižnico, mu ta ponudi še pogoje (dejavnosti primeren prostor in opremo), da ga
uporabi za informiranje, študij, raziskovanje, sprostitev. Mladostniki prihajajo v šolsko knjižnico tudi zaradi
druženja, da si skrajšajo prosti čas s pomočjo knjižnice, da s študijem pridejo do dela, do obveznosti, prihajajo,
da so tudi sami s seboj. V naši šolski knjižnici prirejamo tudi različne razstave (literarni natečaj izvirnih
konstruktivističnih pesmi Konski) in družabne dogodke (večer v knjižnici).
V knjižnici imamo tudi pano, ki dijake informira o tedenskem dogajanju doma in po svetu, vsebino tega pa
sami dopolnjujejo na svoboden, neprisiljen način.

ZAKLJUČEK
Tako kot pravi Novljanova (2005) je načrtno spodbujanje obiska šolske knjižnice pozitivno zato, ker vemo,
da dober prvi obisk ne bo zadnji, da se posamezniku z vstopom v knjižnico odpirajo možnosti, ki jih morda ni
poznal, in uporaba katerih lahko njegov prosti čas spremeni v korist tudi za druge. Kakovostno delo knjižnice
omogoči, da je čas v knjižnici preživet koristno. Knjižnici se z večanjem in sedanjim poudarjanjem aktivnega
preživljanja prostega časa povečujejo možnosti za ciljno načrtovanje storitev za raznolike načine preživljanja
prostega časa. Pri tem se knjižnica poveže z drugimi ponudniki in s sodelovanjem okrepi svoj položaj v okolju.
V okoljih z bogato ponudbo je navadno ponudba knjižnic bogatejša, prav tako obisk knjižnic. Še posebej skrbno
mora knjižnica pripraviti ponudbo storitev za kraje, kjer je malo prostega časa ali malo možnosti za raznoliko
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preživljanje, pri čemer te niso povezane le z denarjem, ampak tudi s kulturo bivalnega okolja. V tem primeru
še posebej izstopa sodelovanje z okoljem, z vsemi društvi, v katera se ljudje včlanijo, kjer preživljajo prosti
čas. S predstavljanjem društvene dejavnosti v knjižnici se bogati domoznanska dejavnost knjižnice, članstvo
in možnosti za pripravo skupnih razvojnih projektov. Koristi preživljanja prostega časa v knjižnici ali z njeno
pomočjo so obojestranske, imata jih knjižnica in uporabnik, njihovo merilo uspešnosti pa je zadovoljstvo
uporabnika in gospodarska rast okolja ter rast kulture bivanja.
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POVZETEK
Domske knjižnice so namenjene dijakom in delavcem dijaških domov ter predstavljajo sestavni del vzgojnoizobraževalnega procesa. Knjižnice v dijaških domovih imajo poseben čar in se v nasprotju s šolskimi knjižnicami
lahko bolj posvečajo kulturnim in razvedrilnim dejavnostim ter dijake motivirajo za branje, pisanje in kritično
razmišljanje. Predstavljajo prostor, kjer se mladi srečujejo, izobražujejo in družijo, saj jim omogoča številne
dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa. V članku bom podrobneje predstavila knjižnico Dijaškega
doma Ivana Cankarja, prostočasne dejavnosti ter njeno pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju.
Ključne besede: knjižnica, dijaški dom, dejavnosti, bralne navade, prosti čas.
ABSTRACT
Boarding-school libraries are intended for their pupils and employees and represent an integral part of the
formal educational process. They have a special charm and are, in contrast to school libraries, allowed to
dedicate more attention to cultural activities and entertainment. Consequently, they motivate the pupils to
read, write and think critically and represent a place for the young people to meet, educate and socialize
whilst spending their free time actively engaged. The article describes Ivan Cankar Boarding-School Library
and the role it carries in education and activation of the young population in Slovenia.
Keywords: boarding-school library, activities, reading habits, leisure time.

UVOD
Domske knjižnice so namenjene dijakom in delavcem dijaških domov ter predstavljajo sestavni del vzgojnoizobraževalnega procesa. »Si predstavljate knjižnico, ki jo lahko v mrzlih zimskih mesecih obiščete, ne da bi
se odeli v topel kožuh, ker lahko vanjo zgolj oddrsate v copatih po toplem hodniku?« (Pavletič, 2004) – sliši
se prelepo in zagotovo imajo knjižnice v dijaških domovih ravno tak poseben čar. V nasprotju s šolskimi
knjižnicami se le-te tudi bolj posvečajo kulturnim in razvedrilnim dejavnostim ter dijake motivirajo za branje,
pisanje in kritično razmišljanje in predstavljajo prostor, kjer se mladi srečujejo, izobražujejo in družijo, saj jim
omogoča številne dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa. V pričujoči pisni nalogi bom podrobneje
predstavila eno izmed takšnih knjižnic, in sicer knjižnico dijaškega doma Ivana Cankarja in aktivnosti, ki se
dogajajo v okviru njenega delovanja.

DIJAŠKI DOMOVI
Dijaški domovi imajo v slovenskem šolskem prostoru večletno zgodovino in so tudi nepogrešljiv del šolskega
sistema. Čeprav je njihov namen predvsem zadovoljevanje potreb dijakov kot so hrana, namestitev in zdravstvena zaščita, so po svoji osnovi prvenstveno vzgojne ustanove, kot taki pa del vzgojno-izobraževalnega sistema
(Dečman Dobrnjič, 2002). Dijaški domovi dijakom omogočajo bivanje ter osebnostno rast in napredovanje v
formalnem in neformalnem izobraževanju; med seboj pa se povečini razlikujejo glede na svojo zmogljivost
tj. na število ležišč. Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela je velikokrat odvisna ravno od tega, s kolikšno
zmogljivostjo dom razpolaga, saj je slednja povezana s kadrovsko zasedbo, materialnimi pogoji in možnostjo
izobraževanja strokovnega kadra (Starkl, 2003).
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Dijaški dom Ivana Cankarja
Dijaški dom Ivana Cankarja (DIC) je danes največja vzgojno-izobraževalna ustanova v Sloveniji. Razvil se je
iz deške sirotišnice, ustanovljene že v 19. stoletju; v svojem nadaljnjem razvoju pa je doživel in preživel obe
svetovni vojni, različne državne okvire in družbenopolitične ureditve ter tudi dva vzgojna pristopa – vseskozi
je bila domska vzgoja podrejena nazorom, ki jih je pogojeval čas. A vendar tudi prisila in uniformiranost v
težkih povojnih časih nista mogli zatreti ustvarjalnosti in kreativnega duha mladih v njem. Danes zato dom
odraža podobo sodobnega časa, sledi njegovim izzivom in potrebam mladih; v svojem bistvu pa je še vedno
namenjen dijakom, ki po osnovni šoli šolanje nadaljujejo izven svojega kraja bivanja.
Ob svojem osnovnem poslanstvu doma, pri katerem so v ospredju vzgojni cilji, v zadnjih letih vse več pozornosti namenjamo tudi izobraževanju, saj različne oblike neformalnega izobraževanja, zaobjete v pojmu
vseživljenjskega učenja, mladim omogočajo pridobitev pomembnih novih znanj in veščin.

DOMSKA KNJIŽNICA
Domska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa in je namenjena tako dijakom kot tudi delavcem dijaških domov. Če je šolska knjižnica namenjena uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa,
je namen domske knjižnice opravljati dopolnilno vzgojno-izobraževalno dejavnost (Pavletič, 2004, str. 127);
A. Šauperl (1992, str. 30) pa nadalje pravi tudi, da naj bi se „v nasprotju s šolsko knjižnico, domska knjižnica
bolj posvečala kulturno-razvedrilnim dejavnostim in informiranju za potrebe ljubiteljskih dejavnosti v domu.”
Domska knjižnica se potemtakem posveča kulturno-razvedrilnim dejavnostim ter nudi primeren prostor za
učenje in aktivno preživljanje prostega časa. Dijaka vzgaja v bralca in v uporabnika knjižnice ter ostalih virov
informacij, pri čemer ji lahko pripišemo vse naloge, ki jih za šolsko knjižnico navaja S. Novljan (1996, str.
28–32), (Pavletič, 2004):
•

učence motivira za uporabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov;

•

učencem in učiteljem svetuje in asistira pri iskanju, izboru ter vrednotenju gradiva kakor tudi pri njegovi
aktivni uporabi in predstavitvi ter uporabi znanj, ko usmerjevalno informiranje dopolni s pogovorom in
vodenjem pri branju, gledanju, poslušanju virov in lastnem pisanju;

•

uči uporabljati knjižnico, njene informacijske vire in gradiva. Knjižnica mora uporabnika naučiti iskati
informacijske vire, kritično ovrednotiti dobljene informacije iz njih, jih selekcionirati in znati pravilno
uporabiti. Šolska knjižnica s pomočjo učiteljev oz. vzgojiteljev prispeva velik del k učenčevemu razvijanju
samostojnosti pri uporabi informacij, ki mu bo v pomoč pri nadaljnjem študiju in samoizobraževanju.
Predpogoj za uspešno bibliopedagoško vzgojo je primerno urejena knjižnica, ki zato zahteva primerno
urejene knjižnične prostore (od prostora za gradivo do čitalnice), postavitev gradiva v prostem pristopu
po enotnem sistemu, katalog/-e itd.

•

dijake uči pojma učiti se.

Knjižnica je prostor, kjer se lahko uživa prostost, pridobi prosti čas po učinkovito opravljenem nujno potrebnem
delu, dobi spodbude in ideje za aktivno preživljanje prostega časa, kjer se uživa ob sprejemanje kulturnih,
umetniških in drugih dobrin ali odkrivanju znanja.
Prosti čas je nedvomno pomemben element posameznikove uspešnosti in videti je, da je pomemben tudi za
uspešno delovanje knjižnic, za uporabo njihovega gradiva in storitev. Prizadevanja knjižnic segajo na področje
ugotavljanja potreb ljudi v prostem času in na načrtno razvijanju knjižnične zbirke in storitev, ki prispevajo, da
se prosti čas posameznikov povečuje in koristno (aktivno) preživi. Knjižnica ta čas, ki je namenjen predvsem
sprostitvi, prepoznava za pomemben dejavnik razvoja posameznika in okolja (Novljan, 2005).

KNJIŽNICA DIJAŠKEGA DOMA IVANA CANKARJA
Zgodovina
Razvoj knjižnice je tesno povezan z zgodovino njenega dijaškega doma in šolstva ter vzgoje nasploh – njeni
začetki v letu 1885 v sirotišnici v Marijanišču so vse do leta 1947, ko je vzgojo in izobraževanje v DIC-u
prevzela država, tako povezani z versko vzgojo. A tudi zatem je na njenih knjižnih policah neizbrisno sled
zapustila vsaka nova oblast – zamenjav oblasti pa je bilo v zgodovini dijaškega doma nemalo.
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Knjižnico v Marijanišču je leta 1885 ustanovil prvi ravnatelj Frančišek Lampe, ki je po svoji smrti leta 1900
ustanovi zapustil vse svoje premoženje, tudi knjige. Do danes sta se z njegovim ex librisom ohranili le dve,
in sicer Djela Ivana Gunduliča iz leta 1868 in Erjavčev prevod Andersenovih pravljic iz leta 1863. Skupaj s še
nekaterimi prvimi izdajami slovenskih avtorjev so omenjena dela najstarejša last domske knjižnice in sodijo
med redke tovrstne knjige v Sloveniji.
Po izgradnji konvikta tj. stavbe A za srednješolce leta 1910 je sirotišnica Marijanišča začela preraščati v
pomembno katoliško kulturno žarišče v Ljubljani. Posledično so med leti 1910 in 1944 dijaki Klasične gimnazije Ljubljana izdajali rokopisni list Plamen, pri katerem so sodelovali tudi kasneje znani izobraženci, pisatelji
in pesniki kot so Matija Malešič, Jakob Šolar, Jožef Pogačnik, Cene Kranjc, Jože Kastelic, Bogomir Magajna,
Miško Kranjec, Božo Vodušek, Mirko Javornik, France Koblar, Ruda Jurčec in drugi.
Šele leta 1999 se je zgodila otvoritev nove knjižnice v kleti stavbe B, kjer je danes združen knjižni fond
vseh bivših knjižnic, ki so poprej delovale v A, B in C stavbah DIC-a. Vse od leta 1997 se DIC ukvarja tudi z
založniško dejavnostjo, v okviru katere izdaja lastne zbornike in biltene, občasno pa poleg tega izdaja tudi
literarna dela svojih dijakov.

Knjižnica danes
Domska knjižnica je interna knjižnica, namenjena izobraževanju, obveščenosti, kulturni razgledanosti in
razvedrilu dijakov in zaposlenih v DIC-u. Kot knjižnično-informacijsko središče ponuja uporabnikom vse vrste
knjižničnega gradiva (knjige, revije, časnike, zgoščenke) in posreduje informacije o vsem naštetem.
Urejena je po splošnih standardih, ki veljajo za šolske knjižnice, kar pomeni prost pristop knjižnega gradiva
in njegovo postavitev po pregledni UDK klasifikacijski shemi, ki omogoča hitro in enostavno iskanje – od
področij filozofije, psihologije, religije, družbenih, naravoslovnih in uporabnih ved, umetnosti in športa,
jezikoslovja, leposlovja do geografije in zgodovine. Knjižni fond šteje 7000 strokovno obdelanih enot, kar
omogoča računalniško izposojo, pri izbiri pa svetuje knjižničar.
Med drugim je na voljo tudi več revij različnih vsebin in zahtevnosti, mogoče je uporabiti prezenčno gradivo
tj. večje priročnike in enciklopedije, ki se praviloma ne izposojajo. Prav tako je v vitrinah knjižnice na ogled
domoznanska zbirka starih, redkih knjig in prvih izdaj ter knjig s posvetili ali ekslibrisi znanih Slovencev, ki
priča o bogati zgodovini dijaškega doma in domske knjižnice.

DEJAVNOSTI DOMSKE KNJIŽNICE
Ob formalnih sistemih izobraževanja postajajo vedno bolj pomembne tudi neformalne oblike izobraževanja,
saj lahko hitreje odgovorijo na človekove potrebe po znanju (Ličen, Bagon, 2010, str. 202). Knjižnice imajo
posebno vlogo, saj so razvile mnoge neformalne oblike izobraževanja.
Ker je ena temeljnih nalog domske knjižnice motiviranje mladih za branje, pisanje in kritično razmišljanje
potekajo v knjižnici dijaškega doma Ivana Cankarja pomembne dejavnosti, ki dijakom omogočajo razvoj, širijo
njihovo razgledanost in spodbujajo kritičnost. Prostočasne dejavnosti so povezane z umetnostjo, kreativnostjo,
ustvarjalnostjo, branjem in pisanjem.
Skozi proces dela, potrebe in želje dijakov so se nekatere dejavnosti z leti združile in nadgradile.
Dejavnosti, ki jih v knjižnici izvajamo so:
•

bralno-pogovorni večeri,

•

izdajanje domske revije Triper in

•

ustvarjalne delavnice Alternativnih procesov v fotografiji.

Dijaki v srednji šoli so v obdobju mladostništva, ki velja za čas pospešenega telesnega in čustvenega razvoja.
V knjižnici sem venomer v osebnem stiku z njimi, zato se imam na svojem delovnem mestu velikokrat z njimi
priložnost pogovoriti tudi o njihovih aktualnih problemih.
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»Branje ni pasivni akt. Vsaka izkušnja kvalitetnega branja pomeni za bralca potencialno spremembo v
razmišljanju in dojemanju sveta. To je tista vrednost literature, ki jo naredi idealno sredstvo za razumevanje
lastnih in izkušenj drugih ter razumevanje kulture (Zabukovec, Resman, Furlan, 2007, str. 66–67)«. Ker je ena
temeljih nalog knjižnice ravno motiviranje in spodbujanje mladih k branju, skušam najti zanimive aktivnosti in
prilagoditi poti, da bi dijake spodbudila zanj. Ključnega pomena pri tem je izbira knjige za bralno-pogovorne
večere, saj mora biti njena izbira izredno premišljena in vključevati tematiko, ki dijake zanima in se lahko z njo
povežejo oz. identificirajo, prav tako pa mora nuditi veliko možnosti za pogovore. Dijaki preko poglobljenega
branja in razgovora, ki omogoča spoznavanje njihove vpetosti v zgodbo, identifikacijo s književnimi osebami,
poslušanje drugih v skupini, izmenjavo mnenj, vpogled vase, komunikacijo, kritično branje in razumevanje
besedil ter samozavedanje lastnih stališč pridobivajo pomembna orodja, ki jim omogočajo kakovostnejše
življenje tudi v prihodnosti.
Pri bralno-pogovornih večerih se dijaki spoznavajo tudi z različnimi žanri v literaturi ter seznanjajo s pomembnimi domačimi in tujimi avtorji. Posledično se preko tovrstnih bralnih večerov formira stalna, majhna skupina
dijakov, ki se ji občasno pridruži tudi kakšen novi obraz, katerega zanima pogovor na specifično temo oz. na
prebrano knjigo. Ravno majhnost skupine se je izkazala kot velika prednost, saj se dijaki v njej lažje sprostijo,
odprejo in tako bolje povežejo z ostalimi v skupini. Pri pogovornih večerih namreč želim doseči predvsem to,
da se dijaki z določenim problemom spoznajo, prav tako pa želim spodbujati njihovo ljubezen do branja in
pomagati k njihovi osebnosti rasti, širjenju njihove razgledanosti, spodbujanju kritičnega branja in razumevanja besedil ter jih učiti samozavedanja lastnih stališč.
Preko bralnih srečanj in formiranja skupine se je izrazila želja in potreba po dodatnem, poglobljenem ustvarjanju in srečanjih. Nastajati in izhajati je začela dijaška revija Triper, ki spodbuja kritično mišljenje ter širi
splošno razgledanost in vedoželjnost, saj se njegova vsebina dotika tematike aktualnih dogodkov, umetnosti,
kulture, potovanj in posledično spodbuja kritičnost ter refleksijo pri mladih bralcih. Namenjen je tako dijakom
kot tudi ostalim, saj osvetljuje sodobne in aktualne teme ter kaže na razmišljanje in želje mladih.
Pomembno je poudariti, da se knjižnica vključuje tudi v raznorazne druge dejavnosti in projekte dijaškega
doma, povezane s področjem trajnostnega razvoja in ekologije v najširšem pomenu besede. Posledično projekt BITI izhaja iz holističnega pogleda na svet, ki zahteva celovit pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi
izzivi in njihovim reševanjem.

ZAKLJUČEK
Domska knjižnica predstavlja pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa, saj dijakom nudi zatočišče in
prostor, kjer se izobražujejo, družijo, ustvarjajo, berejo in razmišljajo; prav tako pa jim omogoča vključevanje
v razne dejavnosti povezane z literaturo, pisanjem, umetnostjo ali v projekte (kot je denimo BITI), ki potekajo
v okviru organizacije doma. Domska knjižnica razvija učenčevo pismenost, še zlasti bralno, kritično in ustvarjalno mišljenje ter ponuja možnosti za kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa.
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REVIJA TRIPER V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA
LITERARY MAGAZINE »TRIPER«
IN IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL
Nina Golob
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
nina.golob@dic.si

POVZETEK
Ker je ena temeljnih nalog domske knjižnice motiviranje mladih za branje in pisanje potekajo v knjižnici
dijaškega doma Ivana Cankarja pomembne dejavnosti, ki dijakom omogočajo razvoj, širijo njihovo razgledanost in spodbujajo kritičnost. Prostočasne dejavnosti so povezane z umetnostjo, kreativnostjo, ustvarjalnostjo,
branjem in pisanjem. Triper je dijaška, literarna revija, ki izhaja v Dijaškem domu Ivana Cankarja. Je tisti
medij, ki mladim daje možnost ustvarjanja, razmišljanja in pisanja ter jim hkrati odpira nove svetove in tudi
spoznanja. Spodbuja kritično mišljenje ter širi splošno razgledanost in vedoželjnost, saj se njegova vsebina
dotika tematike aktualnih dogodkov, umetnosti, kulture, potovanj in posledično spodbuja kritičnost ter refleksijo pri mladih bralcih. Namenjen je tako dijakom kot tudi ostalim, saj osvetljuje sodobne in aktualne teme
ter kaže na razmišljanje in želje mladih.
Ključne besede: literarna revija, dijaki, dijaški dom, mladi, pisanje, Triper
ABSTRACT
One of boarding school`s library key goals is to motivate the youth to read and write prolifically. For that, our
library organizes several important activities which enable our pupils to broaden their horizons and motivate
them to critical thinking. Even leisure activities are closely related to art, creativity, reading, and writing. To
our pupils, Triper represents not only a magazine but a medium that gives them the opportunity to create
and express themselves whilst at the same time bringing them closer to new worlds and wisdom. Its content
reflects the relevant affairs of today, art and travel and encourages them to encroach upon new horizons.
The magazine is intended for pupils as well as for all others as it illuminates the zeitgeist and points out the
mindset of our pupils` generation.
Keywords: literary magazin, pupils, boarding school, youth, writing, Triper

UVOD
Ena temeljnih nalog domske knjižnice je motiviranje mladih za branje, pisanje in kritično razmišljanje, zato je
izdajanje dijaške revije Triper ena pomembnejših interesnih dejavnosti, ki potekajo v okviru knjižnice dijaškega
doma Ivana Cankarja. Dijaški časopis, revija ali glasilo je tisti medij, ki daje mladim možnost ustvarjanja,
razmišljanja, pisanja ter odpira nove svetove in spoznanja. Vsebinski okvir zahteva premislek mentorjev in
uredništva, na rednih srečanjih se odpirajo različne teme za pogovor, ki spodbujajo kritično mišljenje ter širijo
splošno razgledanost in vedoželjnost.
Izhajanje domskih glasil ima v dijaškem domu Ivana Cankarja dolgo tradicijo. V letih 1947–52 se je a oblikovala skupina mladih posameznikov, ki so se zbrali okrog domskega glasila »Mi mladi«. Prva številka je izšla
1947. Leta 1996 je začel izhajati časopis Pozitiv in kasneje, 1998, »straniščni« časopis Pozitiv light. V šolskem
letu 2012/2013 pa je začel izhajati časopis (kasneje smo ga poimenovali revija) Triper.
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BRANJE IN LITERARNO USTVARJANJE
Literarno ustvarjanje se udejanja v obliki ustvarjalnega branja, ustvarjalnega pisanja ter poustvarjalnih dejavnosti. Pisanje je poleg bralnega razumevanja napovednik učnega uspeha in je poleg branja ena temeljnih
sestavin pismenosti. Zato je razvita zmožnost pisanja nujna za učinkovito in polno delovanje posameznika v
osebnem, poklicnem in družbenem življenju (Graham, Perin, 2007:3). Literarno branje in pisanje nagovarjata
in zapolnjujeta notranjo človeško potrebo po smislu, ki daje vrednost eksistenci (Škamperle, 2015). Škamperle
(2015, str. 18-19) nadalje pravi da »branje in pisanje pripomoreta, da se predmetna ali duševna dejstva in
dogodki, ki so se zgodili v resničnem svetu ali pa v domišljiji nam ali nekomu drugemu, ustavijo in obstajajo
živo prisotni, tako da se z njimi preobraža, razteguje in poglablja naše celostno bivanje. Kdor bere knjige,
živi drugače kot tisti, ki jih ne bere. Literarno branje bogati človekovo eksistenco na doživljajski, čustveni in
spoznavni ravni, predvsem pa pri razumevanju sveta in življenja.« Čeprav sta branje in pisanje komplementarni
dejavnosti, katerih razvoj poteka vzporedno, pa ne gresta vedno z roko v roki (Potočnik, 2013).
Ustvarjalno oz. kreativno pisanje je »sposobnost za pisanje literarnih in polliterarnih besedil (lirskih, epskih,
dramskih in esejev, potopisov, dnevnikov itn.)« (Krakar-Vogel 1991, 27 v: Vodenik Vozelj, 2015). Pomeni
spodbujanje ustvarjalnosti dijakov, za ustvarjalnost pa je pomembna miselna sproščenost, visoka stopnja
osebne svobode in fleksibilnosti.
V obdobju adolescence, večina dijakov doseže svoj ustvarjalni vrh. Za to obdobje so značilne refleksije in
samorefleksije (Vodenik Vozelj, 2015).

USTVARJANJE REVIJE TRIPER
Triper je dijaška revija, ki je v Dijaškem domu Ivana Cankarja začela izhajati v šolskem letu 2012/2013, ko
se je v knjižnici zbrala skupina dijakov, mladih entuziastov z željo po pisanju in ustvarjanju. Sprva smo jo
poimenovali dijaški časopis Triper, vendar je skozi proces nastajanja dobival podobo revije. Revija spodbuja
kritično mišljenje in refleksijo pri mladih bralcih ter širi splošno razgledanost in vedoželjnost, saj njegova
vsebina obravnava sodobne in aktualne teme povezane z družbo, kulturo in umetnostjo ter različnimi nivoji
družbenih odnosov ter odnosa do okolja v najširšem pomenu besede. Namenjen je tako dijakom kot tudi
ostalim, saj osvetljuje sodobne in aktualne teme ter kaže na razmišljanje in želje mladih.
Je tisti medij, ki mladim daje možnost ustvarjanja, razmišljanja in pisanja ter jim hkrati odpira nove svetove in
tudi spoznanja. Dijaki skozi proces nastajanja revije pridobijo številna nova znanja – spoznajo se z uredniškim
delom in s pisanjem prispevkov različnih žanrov in tematik; z urejanjem in oblikovanjem časopisa, obenem
pa se naučijo odprte komunikacije in timskega dela. Kot tak je Triper v celoti izključno delo dijakov, ki v
te namene pišejo prispevke, članke, eseje, izdelujejo njegovo grafično podobo in vsakokratno naslovnico,
prispevajo avtorske fotografije, ilustracije, poezijo ter ga pripravijo za tisk.
Mladim je na razpolago ustrezna mentorska pomoč in vodenje, kar jim omogoča pridobivanje novih neformalnih znanj in veščin, ki jih lahko uporabljajo v nadaljnjem izobraževalnem procesu in v bodoči poklicni karieri.
Njegovo nastajanje je močno povezano tudi z debatnimi srečanji, ki v knjižnici pod mentorstvom potekajo
tedensko in v okviru katerih se podrobneje pogovarjamo o prispevkih, ki bodo objavljeni, načrtujemo rdečo
nit oz. osrednjo temo celotne revije in natančneje začrtamo smernice dela. Dijaki so tisti, ki se odločijo, o
kateri temi bodo pisali in kaj je tisto, kar jih zanima ter kaj je osrednje sporočilo, ki bi ga želeli prenesti svojim
sovrstnikom. Običajno tako obravnavamo predvsem tematike, ki zadevajo nas same in v nas tudi sprožajo
pomisleke, (ne)strinjanja in konflikte z okolico.
Ko so napisani prvi osnutki ali celotni prispevki, se o njih skupaj pogovorimo ter določimo popravke, ki jih
avtor članka vnese v besedilo; uredništvo pa zatem presodi o ustreznosti članka za objavo.
Vse številke revije Triper so tematske. Do sedaj je izšlo sedem številk, v šolskem letu 2017/2018 bo izšla že
osma številka.

Tematike revije Triper
Po prvih dveh izdanih številkah, ki ste bili posvečeni razmišljanju o aktivnem državljanstvu in participaciji
mladih ter umetnosti kot kulturni in civilizacijski pridobitvi ter orodju za refleksijo in spreminjanju sveta,
je bila tretja številka posvečena raziskovanju družbenih trendov, ki preko umetnosti prestopajo v vsa polja
družbenega življenja. Četrta številka govori o nasprotjih in paradoksih, ki jih zasledimo na vseh področjih
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bivanja – umetnosti, filozofije, celo politike. Peto številko smo posvetili naravi; govorimo o razmerju med
človekom – družbo in naravo, percepciji narave skozi oči umetnika in se dotaknemo vprašanj kaj je (ne)
naravno. Je človek le v naravi zares človek, svobodno bitje, samosvoja absolutna entiteta? Je človek v naravi
pravzaprav narava sama? Triper 5, s članki in slikovitimi fotografijami naravo prikazuje takšno kot je – preprosto in lepo v vsej človekovi umazaniji. Iskali smo odgovore, rešitve ali samo razmišljali o tem.
Tema, ki so si jo dijaki izbrali za šesto izdajo in so želeli o njej razmišljati na debatnih srečanjih ter o njej
pisati, je bila globalizacija. Mentorjema se je tema sprva zdela presplošna, vendar je, glede na pretekle izkušnje
nastajanja Triperja, veljalo potrpeti in počakati. Potrpljenje, ki ga je spremljala radovednost, kaj si pod pojmom
globalizacija predstavljajo dijaki in katere teme bodo izbrali, se je več kot izplačalo. Neposrednost, iskrenost
in zrelost razmišljanja marsikaterega bralca preseneti. Mladi se pogumno lotevajo velikih tem, pri katerih
se seveda izgubljajo, urijo in lovijo, pri čemer prihaja na plan njihova lucidnost in originalnost razmišljanja.
V okviru nastajanja 7. številke, smo naša srečanja še nadgradili. Če so bila debatna druženja uredništva do
sedaj povezana z branjem izbrane literature (članki, knjige, zgodbe, kolumne,…), na določeno temo številke,
smo sedaj vpeljali še oglede filmov, oddaj in dokumentarcev, kar je naša srečanja povzdignilo na še višji nivo.
Tema o kateri so mladi razmišljali in raziskovali je bila identiteta, ki se nam je zdela precej kompleksna in
zahtevna, saj smo v naših debatah trčili ob vprašanja našega obstoja. Mladi so se spraševali o tem kdo s(m)
o, se lotili telesne identitete, lažne, spletne identitete oz. identitete na socialnih omrežjih, anonimnosti, se
spoprijeli s tesnobo izbire, ki gradijo našo identiteto ter se lotili razmišljanja o Generacije Y, kateri pripadajo.
V številki so objavljene tudi ilustracije mlade umetnice, ki je skozi risbo razmišljala o identiteti, sklop ilustracij
pa podnaslovila »Sem, kar kupujem«.

Metode dela
V obdobju petih let, odkar revija obstaja, se je dodobra izoblikovala metodologija – proces, njenega nastajanja,
kjer mnenje mentorjev ne presega enakopravnega deleža v debati, sogovorniki pa jo upoštevajo ali pa ne.
Dva mentorja in uredništvo, ki ga sestavljajo dijaki, vedno temeljimo k izboljšanju oz. k večji kritičnosti vsebin
člankov ter k poglobljenemu razmišljanju o temi in kvaliteti pisanja.
Cilj Triperja je vsekakor tudi širše doseči mlade dijake bralce in širiti njihova obzorja. Metode dela, ki se jih
poslužujem v te namene so:
•

metoda diskusije in razgovorov o odprtih temah,

•

izkustveno in vrstniško učenje (delo na realizaciji časopisov, izmenjava znanj in veščin),

•

delavnica kreativnega pisanja »v živo«,

•

javne predstavitve z diskusijami in evalvacijami.

ZAKLJUČEK
Izhajanje in ustvarjanje revije Triper je izrednega pomena, saj mladim daje možnost izražanja. Dijake motivira
za branje, pisanje in kritično razmišljanje, hkrati pa dijaki skozi proces nastajanja revije pridobijo številna
nova znanja. Pomembno je spodbuditi proces raziskovanja, kreativnosti in učenja. Pri nastajanju je zelo
pomembno timsko sodelovanje, razdeljevanje vlog in odgovornosti. Pomembno vlogo pri nastajanju opravi
tudi kvalitetno mentorsko delo.
Bistveno je, da imajo mladi željo, entuziazem in pogum. V pisanje člankov dijaki vložijo veliko truda in volje
in v vsakem besedilu pustijo košček sebe.
Pomembno je imeti prostor za sanje, svobodo in pravico do življenja, kot ga želijo mladi sami.
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VZGOJA NA TERENU
OUTDOOR EDUCATION
Primož Miklavžin
Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija
primoz.miklavzin@gmail.com

POVZETEK
Pri vzgojnem delu je pomembno, da z mladimi iščemo stik. Pri tem si lahko pomagamo na različne načine.
Meni najljubši medij so razne aktivnosti. Še posebej, če potekajo kje izven zidov, v naravi.
Aktivnosti, ki potekajo na terenu so potencialno najbolj učinkovite. Mladostnikom nudijo možnosti, da se
hitreje vključijo med vrstnike, pridobijo nove izkušnje, doživijo nove stvari in dobijo nova kvalitetna spoznanja
o sebi in svetu.
Izziv za vse, ki aktivnosti organiziramo in vodimo je, da motiviramo dijake, da se aktivnosti udeležijo in da
najdemo ustrezne termine, saj so mladi zelo okupirani s šolskim delom in raznimi obšolskimi aktivnostmi.
Ključne besede: zdravje, mladi, dijaški dom, narava, izkustvene aktivnosti
ABSTRACT
In educational work, it is important to seek contact with young people. We can help in this way in a variety
of ways. My favorite mediums are various activities. Especially if they run out of walls, in nature.
The outdoor activities are potentially most effective. They offer youngsters opportunity to gain new experiences, friendships, experience new things and gain new high-quality insights about themselves and the world.
The challenge for everyone who organizes and guides activities is to motivate students to take part in activities and to find appropriate terms, as young people are very occupied with schoolwork and various out-ofschool activities.
Keywords: health, youth, boarding school, nature, outdoor learning

UVOD
Pri iskanju svoje poklicne identitete in lastnega vzgojnega pristopa pri delu z mladimi sem ugotovil, da sem
najbolj učinkovit, če sem aktiven in kadar k aktivnostim pritegnem mlade.
Na podlagi povratnih sporočil otrok in analiz, ki so sledile aktivnostim, sem uvidel, da je najbolj dragocen čas,
ki ga preživljam s svojimi varovanci, kadar smo nekje na terenu in počnemo nekaj skupaj. Na terenu spontano
nastajajo številne situacije, ki mi omogočajo, da se neposredno in nevsiljivo približam posameznikom, kar
ima veliko vzgojno in tudi terapevtsko moč.
Ta spoznanja so me motivirala, da sem sistematično in načrtno začel uporabljati prostočasne aktivnosti kot
pomemben element vzgoje. S pomočjo sodelavcev sem vse pogosteje organiziral razne izlete, nogometne
tekme, kolesarske ture in druge aktivnosti. Otroci so ponujene aktivnosti večinoma zelo dobro sprejeli, kar
je posledično krepilo tudi mojo vlogo vzgojitelja. Rad imam šport, aktivnosti v naravi, zabavne igre, smeh
in razposajenost, zato mi ni težko ustvarjati sproščenega vzdušja, in tudi sam uživam, ko sem kje v naravi.
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Aktivnosti v okolici, šport in zabavne igre so postale moj najljubši medij, prek katerega vstopam v svetove
mladih, se z njimi zbližujem in soustvarjam skupne izkušnje, ki nas povezujejo na nov način. Na terenu se
bistveno hitreje vzpostavljajo medsebojne vezi, saj med nami ni formalnih distanc in se lahko zato resnično
spoznamo in začutimo. Še posebej, če se v divjino odpravimo za nekoliko daljši čas – na projekt ali taborjenje.
To je pogosto zelo naporno, odgovorno in tvegano delo. Učinki tovrstnih aktivnosti pa so tako intenzivni, da
je vredno truda.

Z aktivnostmi do integracije
Med izvajanjem vztrajnostnih aktivnosti v naravi je veliko priložnosti za vnašanje vzgojnih vsebin, saj na spontan inj nevsiljiv način stečejo medsebojne povezave med mladostniki, kar socialno ranljivejšim posameznikom
krepi socialni in tudi zdravstveni status.
V skladu s celostnim pogledom na zdravje, je pri zdravju mladostnikov, poleg telesnega ustroja in fizioloških
funkcij, ključna predvsem zmožnost subjektivnega obvladovanja družbenih in socialnih odnosov.
Pri občutljivih in krhkih skupinah mladostnikov je pomembno, da se jim pri obravnavi in podpori omogoča
priložnosti, da se lažje umestijo v socialno realnost in integrirajo med vrstnike in v družbo.
Aktivnosti na terenu so idealen medij, kjer se lahko ustvarja nek »vmesni podporni prostor«, ki posameznike
»usposablja«, krepi, da lažje obvladujejo odnose in se posledično lažje vključujejo v organizirane dejavnosti,
med vrstnike in v družbo.

Projekti in tabori
V okviru vzgojnega dela v vzgojnem zavodu in kasneje v dijaškem domu sem sodeloval pri številnih izkustvenih aktivnostih v naravi. Med leti 2004 in 2014 sem s kolegi organiziral in vodil enajst poletnih taborov.
Skupno vsem taborom je bilo, da so zahtevali od udeležencev velik angažma, vztrajnost in sodelovanje. Vsebinsko so bile aktivnosti usmerjene tudi v vključevanje šibkejših posameznikov in v krepitev njihovih močnih točk.
Največja dodana vrednost aktivnosti je bilo spontano vrstniško učenje med mladimi. Otroci iz zavoda so
sledili starejšim vrstnikom, ki so imeli zdrav vrednostni sistem. Prosilci za azil so prenašali na svoje vrstnike
svojo zrelost, ne konfliktnost in življenjsko modrost. Mladi prosilci za azil in begunci pa so dobili priložnost,
da se družijo z vrstniki in da pokažejo sebe v varnem okolju, kjer jih nihče ne obsoja zaradi njihovega videza,
vere in drugih okoliščin.
Spodbujali smo aktivno preživljanje prostega časa v naravi, mladostnike učili strpne komunikacije in dialoga
in s pestrim programom posameznikom nudili številne možnosti, da se izkažejo, pridobijo nove izkušnje,
preizkusijo svoje meje in pridobijo na samozavesti.
V dijaškem domu Bežigrad Ljubljana od leta 2015 izvajamo projekt »Odkrivamo divjino«. Do sedaj smo izvedli
pet pohodov v hribe in gore.
Namen projekta je v prvi vrsti popularizirati aktivno preživljanje prostega časa v naravi in privzgajati in negovati temeljne vrednote kot so: aktivnost, vzdržljivost, sodelovanje, medsebojna pomoč, ljubezen do narave …
K pohodom prednostno vabimo dijake, za katere ocenjujemo, da jim bo aktivnost v veliko korist. Pri smo
pozorni, da ima skupina tudi »zdravo jedro«, saj ne želimo, da bi se naših pohodov prijela nalepka »specialnih
obravnav«, kar mlade pogosto odvrača od številnih aktivnosti, ki so usmerjene v urejanje šibkosti namesto
v grajenje moči.
Hoja v hribe se je med mladostniki dobro prijela, zato imava namen projekt izvajati tudi v naslednjih šolskih
letih in program obogatiti s kakšnimi večdnevnimi pohodi v visokogorje.
Petih omenjenih pohodov se je skupaj udeležilo 47 različnih dijakov. 8 dijakov se je udeležilo dveh ali treh
različnih pohodov.
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V domu in zunaj
Dijaški domovi imamo pomembno vlogo pri spodbujanju zdravega in konstruktivnega življenjskega sloga. Z
vzgojnim programom in vsebinami, ki jih ponujajmo dijakom, lahko prispevamo svoj k izboljšanju socialnega
in posledično tudi splošnega zdravstvenega stanja posameznikov.
Vloga izobraževalnih institucij je še toliko bolj pomembna, ker se po oceni pedopsihiatrinje Gregorič
Kumperščak, začetek resnih bolezenskih stanj pomika v vse zgodnejša leta. Že med osnovnošolci je opaziti
depresijo, vedno več je samopoškodovalnega vedenja ter tudi otrok in mladostnikov s hiperkinetično motnjo.
Zgodnejše so tudi težke oblike obolevnosti, kot so osebnostne motnje in psihoze, za katere je potrebna genetska predispozicija, a se zaradi sprememb v družbi zdaj pojavljajo že na začetku srednje šole (Zupanič, 2016).
V Vzgojnem programu za dijaške domove (2011) je med temeljnimi cilji vzgojne obravnave zapisano, da
je naloga dijaških domov, da zagotavljajo optimalni razvoj posameznika, omogočajo vključevanje v različne
vzgojne aktivnosti, nudijo priložnosti za razvoj družbenih in individualnih veščin in kompetenc posameznikov
in skupin in nenazadnje spodbujajo tudi razvoj podjetniške miselnosti, socialnega partnerstva ter aktivnega
sodelovanja z okoljem.
Pri tem je v Vzgojnem načrtu še posebej poudarjen velik pomen, ki ga imajo prostočasne dejavnosti za
doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v dijaških domovih.
Njihov temeljni namen je omogočiti dijakom sprostitev ter aktivno preživljanje prostega časa v varnem,
kreativnem in zdravjem okolju.
Zaradi pestrosti okolij, iz katerih izhajajo dijaki, in raznovrstnosti šol, ki jih obiskujejo, je dijaški dom medkulturni, večnacionalni in povezovalni prostor, ki kot tak ponuja številne možnosti za medvrstniško učenje in
za organiziranje in izvajanje številnih prostočasnih aktivnosti (Vzgojni program za dijaške domove, 2011).
Dijaški domovi si s svojim programom nadejamo pozitivno vplivati na vse komponente zdravja dijakov. S
športnimi aktivnostmi, ki so v domovih precej popularni, se neposredno posvečamo telesnemu vidiku zdravja.
V ta namen organiziramo razne športne in rekreativne aktivnosti, kot so nogomet, košarka, odbojka, namizni
tenis, tek, pohodi, …
Poleg rednega vzgojnega dela, krožkov in drugih dogodkov, ki bogatijo življenje znotraj zidov so se za priljubljene in učinkovite izkazali zunanji projekti, ki jih sami organiziramo ali se jih priključimo v sodelovanju z
zunanjimi strokovnjaki in institucijami. Za dijake občasno organiziramo pohode, tek v okolici, udeležbo na
tekaških tekmovanjih, taborjenja, plezanje v naravi in druge aktivnosti, kjer se, poleg neposredne telesne
aktivnosti in vsebine kreira nov prostor, ki omogoča mehke oblike socialnega učenja in spoznavanja okolja
in sebe.

ZAKLJUČEK
V Dijaških domovih imamo številne možnosti, da vzgojni program dopolnjujemo z aktivnostmi, ki nagovarjajo
mlade, da se angažirajo, učijo socialnih spretnosti, pridobivajo nove izkušnje in znanje, navezujejo kvalitetne
odnose in se umeščajo v družbo. Velik izziv za nas je, da uspemo mladim ponuditi vsebine, ki so privlačne,
da jih pridobimo, prepričamo. V praksi je pogosto tako, da se dijakom preprosto ničesar ne da niti poskusiti.
Najtežji del pri izvajanju katerekoli aktivnosti, ki sem jo izvajal pri delu z mladimi je – pridobiti njihov interes
in udeležbo. To je čedalje teže, se mi zdi. Moram si izmišljati vedno nove načine, kako nagovoriti mlade in
jih prepričati, da pridejo in sodelujejo. To je boj, ki ga je potrebno ves čas biti.
Pozitivne male spremembe pri posameznikih, ki jih opažam in so, kot si rad domišljam, tudi sad našega dela
na terenu, mi dajejo energijo in voljo, da vztrajam na zastavljeni poti.
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KROS LJUBLJANSKIH DIJAŠKIH DOMOV
LJUBLJANA BOARDING SCHOOLS
CROSS COUNTRY RUNNING COMPETITION
Miha Indihar
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
Miha.Indihar@dic.si

POVZETEK
Športna sekcija ljubljanskih dijaških domov že vrsto let organizira različna športna tekmovanja, pri katerih ne
gre le za boj za prva mesta, temveč predvsem za spodbujanje aktivnega udejstvovanja v prostem času, povezovanje med dijaškimi domovi, hkrati pa tudi za vse preventivne učinke, ki jih nudi gibanje. Kros ljubljanskih
dijaških domov z razliko od preostalih športnih panog poteka v naravi in je iz vidika dijaških domov najbolje
obiskan športni dogodek. V prispevku bom predstavil pripravo in izpeljavo tega tekmovanja ter prikazal
nekatere statistične podatke zadnjih let.
Ključne besede: gibanje, rekreacija, tek, prosti čas, sproščanje
ABSTRACT
For many years now, the Sports section of the Ljubljana Boarding Schools has been organizing various sports
competitions, which are not only about fighting for the first places, but primarily for the promotion of active
leisure activities, the connection between boarding schools, and at the same time for all the preventative effects achieved by movement. Ljubljana boarding schools’ Cross country running competition, unlike the rest
of the sport events, takes place in nature and it has the most participants from the boarding schools’ point
of view. In the paper, I will present the preparation and conduction of this competition and present some
statistics in recent years.
Keywords: movement, recreation, running, free time, relaxation

UVOD
Dijaški domovi spadajo med vzgojno-izobraževalne ustanove in ponujajo dijakom široko paleto različnih
interesnih dejavnosti, med katerimi prevladujejo kulturne in športne aktivnosti. Predvsem slednje se pogosto
izvajajo tako v okviru interesnih dejavnosti doma, kot individualno, torej se športa mladi poslužujejo ne
glede na usmerjenost posameznega dijaškega doma v interesne dejavnosti. Kljub temu, da se pri teh športnih
aktivnosti dijaki med seboj srečujejo preko različnih oblik tekmovanja, pa bistvo športnega udejstvovanja
ostaja gibanje6, ki prinaša številne pozitivne učinke7. Drev (2013) pojasnjuje, da zadostna telesna dejavnost
pozitivno vpliva na duševno in telesno počutje, torej gre za pomemben varovalni dejavnik zdravja. V dijaških
domovih lahko vzgojitelji in mentorji močno vplivamo k zavedanju pozitivnega pomena gibanja, hkrati pa
lahko močno pripomoremo k izvajanju različnih oblik aktivnosti med dijaki. V ta namen med ljubljanskimi
dijaškimi domovi deluje tudi športna sekcija, ki poskuša mlade spodbujati k različnim športnim dejavnostim.
Večina teh dejavnosti poteka v obliki ekipnih športov, med individualnimi panogami pa prevladuje predvsem tek.

6
Javornik (2006) omenja različne razsežnosti športa oziroma gibanja, s katerim se ljudje ukvarjajo zaradi različnih
namenov: zdravstveno-preventivna, izobraževalna, vzgojna, rekreativna in tekmovalna razsežnost.
7
Drev in Gabrijelčič Blenkuš poudarjata številne pozitivne lastnosti gibanja, ki blagodejno deluje na človeka.
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KROS LJUBLJANSKIH DIJAŠKIH DOMOV
Priprava na kros
Omenil sem že, da se meddomsko dogajanje na področju športa začne že takoj ob začetku šolskega leta, ko
se na sestanku športnih mentorjev ljubljanskih dijaških domov porazdelijo naloge in nekateri okvirni datumi.
Glede na to, da se koordinatorji posameznih športnih panoge ne menjajo pogosto velja, da je organizacija
zadnjih nekaj let v domeni dijaškega doma Ivana Cankarja.
V razpisu sicer navedemo tudi rok prijave, ki pa so zgolj informativnega značaja, namenjen bolj organizatorju,
da je seznanjen, koliko tekačev (okvirno) naj bi na krosu sodelovalo. Pri pripravi na tekmovanje pomagajo
tudi dijaki, ki skupaj z mentorjem predhodno pregledajo progo in jo primerno označijo s trakovi. Trasa teka
sicer ni zapletena, saj poteka v krogu, kljub temu pa se je v preteklosti že zgodilo, da so dijaki napačno zavili.
Na vse dijaške domove in druge zavode v ljubljanski regiji se pošlje razpis, v katerem so podane vse potrebne
informacije (datum, kraj, čas in druge časovne postavke: zbor, ogled proge, start), hkrati pa je omenjena tudi
možnost prestavitve datuma v primeru dežja. V razpisu so omenjene tudi tekmovalne kategorije ter dolžina teka:
•

dekleta (dijakinje 1. in 2. letnika): 1 krog (750m)

•

fantje (dijaki 1. in 2. letnika): 2 kroga (1500m)8

Priprava pa poteka tudi med mentorji, ki poskušajo dijake motivirati k aktivni udeležbi. Zaradi različnih
okoliščin se meddomskih športnih srečanj ne udeležujejo vsi dijaški domovi, ob tem pa velja omeniti psihološki
dejavnik, saj marsikateri posamezniki ta srečanja dojemajo še vedno le kot medsebojno merjenje moči. Na
tako in podobno dojemanje pomembno vpliva tudi šolski sistem, kjer morajo dijaki za dobro oceno premagati določene naloge z visokim rezultatom, kljub temu, da nekaterim posameznikom telesne predispozicije
ne dovoljujejo tako visokih rezultatov, kot jih dosegajo njihovi vrstniki. Miselnost sodobne družbe, kjer je
potrebno »vedno biti nujno prvi«, ni spodbudna okoliščina za vzgojno-izobraževalni pristop, ki ga poskušamo
gojiti vzgojitelji v dijaških domovih.

Izvedba
V začetku septembra najprej določimo okvirni datum termina za izvedbo teka, ki v zadnjih nekaj letih najbolj
pogosto poteka v drugi polovici septembra. Pri določitvi datuma tekmovanja najbolj vplivajo vremenske
razmere, saj je praksa pokazala, da se ob lepšem in toplejšem vremenu krosa udeleži večje število dijakov.
Tudi zbor v parku Tivoli je že nekaj let enak, saj se prvi tekači začnejo zbirati ob 16:30 uri, vsekakor pa je
od tiste ure dalje na startno-ciljnem mestu že prisoten organizator. Prav tako je star tekmovanja v zadnjih
nekaj letih enak, saj se tek začne ob 17:00 uri. Pri tem ni v naprej določeno ali se tekmovanje začne najprej
v dekliški ali v fantovski kategoriji, pač pa se organizator o tem odloči tik pred startom.
V prejšnjem poglavju smo že omenili, da so določene 4 tekmovalne kategorije (dve med dekleti in dve med
fanti). Pri teku so tekači ločeni zgolj na spol oziroma število krogov, ki jih morajo preteči; dekleta torej tečejo
skupaj (ne glede v kateri kategoriji so kasneje razvrščena), fantje pa tečejo skupaj. Končno razvrstitev po kategorijah uredi organizator kasneje po teku, ko ureja tekmovalne kartončke, ki jih dijaki oddajo ob prihodu v cilj.
Dolžina teka je sicer nekoliko krajša kot je to na srednješolskih krosih. Pri krosih med ljubljanskim dijaškimi
domovi tudi ni bistvo le v tekmovanju, temveč predvsem v spodbujanju dijakov k zdravemu življenjskemu
slogu, odgovornosti do sebe ter koristnemu preživljanju prostega časa. Tudi zaradi vseh teh dejstev je dolžina
krosa manjša, saj mentorji poskušamo pridobiti čim večje število dijakov k udeležbi.
Vsi nastopajoči morajo imeti prej omenjene tekmovalne kartončke, ki vsebujejo naslednje podatke:
•

ime in priimek

•

dijaški dom

8
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Dolžina kroga ni natančno izmerjena.

•

letnik šolanja (pri letniku šolanja se lahko dijaki iz mlajših kategorij napišejo tudi v starejšo kategorijo
(obratno ne), predvsem takrat, kadar dijaški dom v starejši kategoriji nima dovolj tekačev, da bi sestavili
popolno ekipo. Praksa preteklih let je namreč pokazala, da se krosa ljubljanskih dijaških domov udeležuje
bistveno več dijakinj in dijakov v nižji kategoriji, kot v starejši).

Težave v okviru organizacije, s katerimi smo se v preteklosti že soočali so bolj tehnične narave, saj se (lahko)
zgodi, da kateri od tekmovalcev pred startom pozabi tekmovalni kartonček ali pa ga med tekom celo izgubi.
Ker razvrščanje posameznikov ni urejeno s čipi, kot je to na drugih tekih, tekmovalce razvrščamo glede na
njihove tekmovalne kartončke, ki jih oddajo na koncu ciljnega lijaka. V preteklosti se je taka težave nekajkrat
pojavila, problem pa nastane ne le zaradi posamezne uvrstitve tekmovalca (za prve tri je poimenska ugotovitev
razmeroma enostavna), temveč predvsem v ekipni razvrstitvi, saj se z neupoštevanjem le enega tekača, poruši
celoten sistem točkovanja. V zadnjih nekaj letih omenjene težave rešujemo s pomočjo dostopne tehnologije
(fotografiranje in snemanje).

Rezultati
V tem poglavju se bom nekoliko bolj osredotočili na kvalitativne rezultate, saj menim, da so pri teku med dijaki
mnogo bolj pomembni subjektivni dosežek, vendar ne v smislu uvrstitev ali časov samega teka. Najpomembneje
lastnost tega teka je namreč v tem, da dijaki svoj prosti čas preživljajo aktivno, da se zavedajo pomembnosti
gibanja in imajo posledično odgovoren odnos do sebe. Poleg teh dejavnikov ima kros ljubljanskih dijaških
domov lahko svoj doprinos tudi na področju družbeno-socialnega vidika (povezovanje med dijaki različnih
dijaških domov; medvrstniškega povezovanja: dijaki – vzgojitelji, mentorji, ravnatelji).
Kros ljubljanskih dijaških domov je tudi eden od sedmih standardnih športov, ki jih organizira športna sekcija
društva vzgojiteljev ljubljanskih dijaških domov (DVLDD), zaradi česar je pomemben del pri meddomskem
dogajanju.
Udeležba na krosih ljubljanskih dijaških domovih je zelo raznolika9. Največ dijakov je sodelovalo leta 2007
(82), najmanj pa leta 2015 (40). Takrat (leta 2015) je bilo izredno slabo, predvsem pa hladno vreme, kar je
gotovo vplivalo na aktivno udeležbo. V teh 11ih letih je skupaj teklo 613 dijakov (povprečno 55,7 na leto).
Med vsemi najbolj množično udeležbo predstavljajo dijaki v mlajši kategoriji (217 dijakov v 11ih letih, oziroma
povprečno 19,72 dijaka vsako leto v tej kategoriji). Po številu udeležencev sledijo dekleta v mlajši kategoriji
(skupaj 192, povprečno – 17,45 dijakinj vsako leto); nato fantje v starejši kategoriji (117 dijakov, povprečno
– 10,64 dijakov vsako leto); najmanj udeležencev pa je bilo v preteklosti v kategoriji starejših deklet in sicer
skupaj 87 dijakinj, oziroma povprečno 7,9 dijakinje na leto.
Analiza nam kaže, da se število udeleženih dijakov z višjo kategorijo bistveno zniža, podatki pa so kompatibilni
z rezultati raziskave o preživljanju prostega časa dijakov v ljubljanskih dijaških domovih (Indihar, 2012) v
kateri je bilo ugotovljeno, da se telesnovzgojnih (športnih) dejavnosti udeležuje manj dijakov v višjih letnikih
srednje šole kot v mlajših.
Na rezultate krosa ljubljanskih dijaških domov pa vendarle ne smemo gledati le skozi prizmo števila udeležencev
ter glede posameznih in ekipnih rezultatov10, temveč predvsem v okviru vzgojno-izobraževalnega vidika. Za
tekmovanje v krosu v parku Tivoli namreč ne motiviramo le dijake, ki bi lahko prispevali k rezultatu, temveč
tudi tiste, za katere vemo, da v prostem času radi tečejo ali pa nam jih je v okviru našega dela uspelo spodbuditi k tej športno-rekreativni dejavnosti. Poleg teh dijakov poskušamo vzgojitelji in mentorji motivirati tudi
tiste dijake, ki potrebujejo le nekoliko spodbude, da se nekoliko bolj aktivno posvetijo gibanju, ki ima toliko
pozitivnih učinkov.

9
V pregled smo zajeli podatke in rezultate zadnjih 11 let (od vključno leta 2007 dalje).
10
Tudi Fabjan (2016) omenja, da cilj športnih tekmovanj ni samo medalja temveč tudi vrednote športnega tekmovanja (vljudnost, pogum, ponos, spoštovanje, samoobvladovanje), poudarja pa tudi delovno etiko in navzven opazno
pojavnost, ki se kaže v zmernosti.
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ZAKLJUČEK
Ena najbolj priljubljenih športnih aktivnosti v dijaških domovih je gotovo tek, saj se z njim ukvarja več dijakov,
kot se zdi na prvi pogled. V nekaterih domovih se s tekom ukvarjajo le posamezni dijaki, v drugih domovih
pa se temu posvečajo nekoliko bolj organizirano, predvsem z motiviranjem vzgojiteljev. Najbolj organizirana
tekaška dejavnost med ljubljanskimi dijaškimi domovi je kros v parku Tivoli, ki se ga udeležuje večina ljubljanskih dijaških domov in z razliko od preostalih športnih panog poteka v naravi.
Rezultati so pokazali, da se teka udeležuje različno število dijakov. Na število dijakov ne vplivajo le vremenske
razmere in motiviranost posameznih dijakov za tek, temveč pomemben doprinos predstavlja angažiranost
vzgojiteljev, ki dijake motivirajo k gibanju. Zaradi gibanja v naravi, enostavne organizacije, razmeroma kratkega časa, ki ga vzame celotno tekmovanje in drugih okoliščin, ima kros še veliko rezerve pri organizaciji,
predvsem v številu sodelujočih dijakov. Ob tem se sprašujem: ali lahko število dijakov na krosu dijaških domov
preseže število sto? Vprašanje je lahko izziv vsem vzgojiteljem in mentorjev v naslednjih letih, da spodbudijo
dijake k udeležbi. Še bolj pomembno kot število udeleženih dijakov na tem krosu pa je, ali lahko tek med
dijaki negujemo tudi skozi celotno šolsko leto?
Celotna izvedba in organizacija krosa ne vzame veliko časa, ob tem pa se ni potrebno ukvarjati z nekaterimi
pomembnimi okoliščinami, kot je to pri drugih, predvsem dvoranskih športih (rezervacija dvorane, najem
sodnikov). Zaradi tega je organizacija in izvedba teka prijetna in v primerjavi s preostalimi dvoranskimi športi,
zaradi gibanja v naravi edinstvena. Želja, ki je usmerjena v prihodnja leta je v večjem številu sodelujočih dijakov, kar naj bi bila posledica aktivnosti na športno-rekreativnem področju v posameznih dijaških domovih.
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PREDSTAVITEV PROSTOČASNE VZGOJNO-INTERESNE
DEJAVNOSTI KETTLEBELL V DIJAŠKEM DOMU
DRAVA MARIBOR
PRESENTATION OF FREE TIME EDUCATIONAL ACTIVITY
KETTLEBELL IN THE BOARDING SCHOOL
DRAVA MARIBOR
Uroš Murko
Dijaški dom Drava, Maribor, Slovenija
uros.murko@dddrava.si

POVZETEK
V članku je predstavljena prostočasna vzgojno-izobraževalna dejavnost kettlebell – dvigovanje utežnih krogel.
Dijaški dom je okolje, kjer bivajo mladi v starostni skupini med 14 in 21 leti. V tem življenjskem obdobju
je gibanje in razvoj motoričnih sposobnosti zelo pomembno in pri dijakih priljubljeno. Zato je dijaški dom
okolje, kjer je dijakom omogočena telesna in umska aktivnost. Dijaki se pri tej prostočasni vzgojno - interesni
dejavnosti učijo pravilnega dvigovanja utežnih krogel - kettlebellov, tehnike dvigovanja in ustreznih balističnih
telesnih gibov. Ob tem intenzivno razvijajo motorične sposobnosti ter dvigujejo nivo telesne kondicije, moči,
medmišično koordinacijo in ravnotežni oziroma stabilni položaj telesa. Da bi se tega dijaki naučili in ob tem urili
veščine dvigovanja uteži, kaže na to, kako zelo pomembna je vloga vzgojitelja v dijaškem domu. Pomembno je
ustrezno motiviranje dijakov za delo in razvoj, ter sistematično in metodološko primerno posredovanje znanja.
Ključne besede: dijaški dom, prostočasna dejavnost, kettlebell, neformalno izobraževanje, projektno delo
z dijaki.
ABSTRACT
The article presents the free-time educational activity kettlebell - lifting of weight balls. The boarding school
is the environment where young people live in the age group between 14 and 21 years. During this lifetime,
the movement and development of motor abilities are very important and are popular among pupils. That
is why the boarding school is an environment where students can exercise physical and mental activity. During this leisurely educational activity students are taught to correctly raise weight balls - kettlebells, lifting
techniques and appropriate ballistic body movements. At the same time, they intensively develop motor skills
and raise the level of physical fitness, power, intermuscular coordination and balance or stable position of the
body. In order to teach these students, while training the skills of lifting weights, it shows how important the
role of educator in the student dormitory is. It is important to motivate students for work and development,
as well as systematically and methodologically appropriate transferring of knowledge.
Keywords: boarding school, free time educational activity, kettlebell, informal education, project work with
students.

V Dijaškem domu Drava Maribor živi približno 340 dijakinj in dijakov. Ob takšnem številu dijakov se tako
pojavlja potreba po ustvarjanju različnih športnih, kulturnih in umetniških izobraževalnih vsebin. V ta namen
smo dijakinjam in dijakom v našem dijaškem domu ponudili novost med vzgojno-izobraževalnimi vsebinami
imenovano kettlebell oziroma dvigovanje utežnih krogel. Zanimanje za to dejavnost se je pojavila predvsem
med dijaki, ki si želijo povečati svojo moč in motorične sposobnosti. V ta namen smo nabavili potrebna sredstva
za trening. Nabavili smo utežne krogle različnih mas, od 4kg do 20kg ter 10 olimpijskih palic, namenjenih
ogrevanju telesa. To so vsa potrebna sredstva za izvajanje te vzgojne dejavnosti. Pri tej dejavnosti obstaja
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povečana možnost poškodb, zato lahko hkrati pod vodstvom strokovno usposobljenega vzgojitelja trenira
največ 7 do 10 dijakov. Pri teh dejavnostih so dijaki usmerjeni predvsem na pravilno izvedbo balističnih gibov
in zahtevajo veliko duševnega in telesnega napora. Vzgojne aktivnosti, ki predstavljajo izziv, zahtevajo trud in
koncentracijo ter so pomembne premostitvene situacije med otroško igro in delom odraslega (Shaw, 1995).
Seveda pa se pojavi vprašanje, kako se z novimi pristopi veča kakovost in učinkovitost vzgojno-izobraževalnega
procesa in kdaj (Dečman Dobrnjič, Jeram in Šinko, 2012).

Prostočasne vzgojno-interesne dejavnosti in dijaški dom
Sodobna družba od mladega človeka pričakuje, da se bo znal prilagoditi hitrim spremembam, takega, ki bo
sposoben kreiranja novih možnosti mišljenja, doživljanja in vrednotenja (Gerlič, 2009). Na splošno velja, da
so strukturirane prostočasne aktivnosti pozitiven dejavnik za socialni in akademski razvoj dijaka, kajti čas,
preživet v samostojno izbranih dejavnostih, ima lahko pomemben vpliv pri njegovem razvoju; skozi dejavnosti
gradi lastne kompetence in spoznava nove družbene vloge (Flere, 2010). Empirične študije dokazujejo, da je
aktivno preživljanje prostega časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. z boljšim šolskim uspehom,
prilagodljivostjo, boljšim mentalnim zdravjem (Coatsworth idr., 2005 v Kuhar, 2007; Černigoj Sadar, 1998).
V strukturirane aktivnosti se uvrščajo dejavnosti, kjer mladi participirajo znotraj sistema, ki zajema omejitve,
cilje in navodila, pogosto pod nadzorom oziroma organizacijo odraslih (Flere, 2010). Dijaški dom je okolje,
kjer so omenjeni pogoji standard delovanja in kjer se lahko dijaki na lastno željo vključujejo v strukturirane
dejavnosti.

Namen prostočasne vzgojno-interesne dejavnosti kettlebell
Namen vzgojno-interesne dejavnosti kettlebell je predstaviti kettlebell - utežno kroglo, dijakom, ki jih zanima
kondicijsko treniranje, predvsem v povezavi z dvigom moči in izboljšanjem motoričnih sposobnosti.
Z vadbo z utežmi, lastno težo, elastikami in medicinkami učinkovito vplivamo na razvoj osnovnih in specifičnih
motoričnih sposobnosti. V sedanjem obdobju svetovne gospodarske krize in finančne stiske v dijaških domovih
lahko z vadbo z utežnimi kroglami bistveno znižamo finančne in organizacijske vložke, vendar dosežemo
enake ali še celo boljše rezultate pri treningu.

Kdaj in kako poteka prostočasna vzgojno-interesna dejavnost kettlebell?
Prostočasna dejavnost poteka enkrat tedensko in traja 90 minut. Trening je razdeljen v tri osnovne segmente:
ogrevanje, vadba z utežnimi kroglami in raztezanje. Vsak del traja približno 30 minut. Prvi del – ogrevanje
– obsega klasično gimnastično ogrevanje, kjer naredimo naslednje vaje: zasuk vratu levo desno, kroženje z
rameni, kroženje z rokami, odklon telesa, kroženje z boki, predklon telesa, predklon telesa v razkoraku, izpadni
korak, razteg sprednje stegenske mišice in razteg ahilovih tetiv. Nato nadaljujemo ogrevanje z utežno kroglo,
kjer naredimo naslednje vaje: vrtenje utežne krogle okoli telesa in soročni dvig utežne krogle od prsnega
koša nad glavo. Zadnji del ogrevanja predstavljajo različne vaje z olimpijsko palico, npr. izvajanje počepov z
olimpijsko palico v zaročenju in predročenju.
Sledi glavni del treninga, kjer izvajamo vaje z utežnimi kroglami različne teže. Za vsak trening izberemo tri
različne balistične gibe, odvisno od tega, katere mišične skupine želimo na posameznem treningu krepiti.
Tako se odločamo na primer, da izvedemo naslednje balistične gibe: swing, press in snatch. Zmeraj izvajamo
dva cikla vseh balističnih gibov, razlika je v času izvedbe za posamezni balistični gib, ki v prvem ciklu traja
2 minuti v drugem ciklu pa 3 do 4 minute. Praviloma začnemo vaje izvajati s šibkejšo roko in manjšo težo
utežne krogle. Nato nadaljujemo z močnejšo roko, v drugem ciklu pa povečamo težo utežne krogle. Med
posameznimi vajami ne počivamo, ampak izvajamo ali sklece ali trebušnjake. Tako ohranjamo visoko intenzivnost treninga, s čimer se veča učinkovitost treninga.
Nato sledi raztezanje, ki je enakovreden element ogrevanju in izvajanju glavnih vaj. Pri tem delu izvajamo
raztezne vaje za vratne mišice, mišice rok, hrbtne mišice in mišice nog. Tudi ta etapa treninga znaša približno
30 minut. Z koncem raztezanja je trening sklenjen.

Katere veščine pridobijo dijaki v okviru prostočasne vzgojno-interesne
dejavnosti kettlebell?
Osnovni namen treninga z utežnimi kroglami je veliko število ponovitev balističnih gibov, s katerimi razvijamo učinkovit centralni živčni sistem in vzdržljivost moči, oboje pa je za vsako športno aktivnost ključnega
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pomena. Z balističnimi vajami se naučimo ustvarjati in prenašati kinetično (elastično) energijo po telesnih
segmentih – proksimalno-distalni princip prenosa energije (Mlakar, 2012).
Balistični gibi, ki jih pri tej dejavnosti urimo in izvajamo so: swing, clean, press, push-press, snatch.
Swing je osnovna vaja s kettlebelli, ki je ne smemo podcenjevati, saj iz tega giba izhajajo vsi ostali potegi
(clean, half snatch), ki so ključni pri treniranju s kettlebelli za razvoj mišic zadnje kinetične verige. Pri
swingu z obema rokama kettlebel postavimo med nogi, primemo z obema rokama in ga v nihaju dvigujemo
(swingamo) do višine ramen. Pazimo da bokov ne porivamo naprej. Swing z eno roko izvedemo enako kot
swing z obema rokama, s tem da kettlebel držimo v eni roki. Pozorni smo da pri swingu, ko je kettlebel v fazi
dvigovanja, ramo potiskamo nazaj. Druga roka (prazna) naj med izvedbo ne počiva in se pridruži swingu v
smeri kettlebella11.
Press oziroma potisk nad glavo je odlična vaja za krepitev ramenskega obroča, zadnjega dela roke in trupa.
Potisk nad glavo z obema rokama izvedemo tako, da kettlebell obrnjen ‘na glavo’ primemo z obema rokama
v višini prsnega koša in ga z rahlim odrivom oziroma počepom dvignemo nad glavo. Potisk nad glavo z eno
roko izvedemo tako da balistični gib clean najprej naložimo na bok, naredimo podsed nato hkrati porinemo
z nogami in roko in pazimo da med dvigom ne dvigujemo stopal, torej so pete vedno na tleh12.
Santch je najkompleksnejša vaja s kettlebelli, saj zahteva »trojno ekstenzijo« (koleno, kolk, rama). Velja za
vajo, pri kateri se porabi največ kalorij na gib in je odlična za pridobivanje moči, eksplozinovsti, koordinacije
in vzdržljivosti. Obstajata dve različici vaje – snatch in half snatch. Pri half snatch-u kettlebell zanihamo med
nogami in ga z eno potezo v nihaju dvignemo nad glavo. Pri spustu si kettlebell naložimo na bok. Pri snatchu
kettlebell zanihamo med nogami in ga z eno potezo v nihaju dvignemo nad glavo. Pri spustu ga ne naložimo
več na bok temveč gremo takoj v nov nihaj13.
Mrtvi dvig je odlična vaja za razvijanje mišic nog (zadnji del stegna) in mišic zadnjice. Ker jo izvajamo tudi
na eni nogi, krepimo še stabilizatorje v sklepih (gleženj, koleno, kolk) ter spodnji del hrbta. Pri mrtvem dvigu
stopimo v širino bokov, kettlebell primemo z obema rokama, malo pokrčimo kolena in z iztegnjenimi rokami
dvignemo v višino kolen. Pri tem smo pozorni da imamo raven hrbet14.
Windmill je odlična vaja za odpravljanje asimetrij v telesu, saj jo izvajamo najprej na eno stran, in potem na
drugo. Se pravi, naučimo se telo razdeliti na levo in desno stran skozi kolk, na ta način pa izključimo mišice
druge strani, ki po navadi prevzemajo naloge, kadar stojimo naravnost15.
Dvignemo kettlebell and glavo, stopali pod kotom 45 stopinj obrnemo stran od roke, v kateri držimo Kettlebell ter se skozi »zadnjo« nogo nagnemo naprej. Gre za predklon in ne gib v stran, kot mogoče izgleda na
prvi pogled. Potrebna je dobro koordinacija in stabilnost v ramenskem obroču.

Sklep
Iz povedanega lahko sklenemo, da je dijaški dom okolje, kjer dobijo dijaki v okviru svojega prostega časa
možnost in priložnost za razvoj svojih znanj in veščin v okviru prostočasnih dejavnosti. Omogočeno jim je
spoznavanje področij in vsebin, ki jih formalno izobraževanje v okviru kurikulov ne ponuja. Seveda so vse
prostočasne dejavnosti enako dostopne vsem dijakom, ne glede na njihov socialni položaj, saj so v okviru
dijaškega doma brezplačne.
Zelo pomembno je, da dijaki z zmernim telesnim treningom krepijo telo in pozitivno samopodobo, kar je
izjemnega pomena njihovo za nadaljnje življenje. Ob tem je vloga vzgojitelja še kako pomembna, saj je od
njega odvisno, kako bo organiziral trening dijakov in jih usposobil za samostojno izvajanje. Ključni namen
prostočasnih dejavnosti pa je dijakom omogočiti osebni razvoj, jim zagotoviti razvijanje novih veščin, jih
vzpodbuditi k zmernemu krepljenju telesa in aktivnemu telesnemu gibanju skozi vse življenje ter spodbuditi
njihovo samozavedanje.

11
12
13
14
15
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIKEND VZGOJNE SKUPINE
WEEKEND OF THE EDUCATIONAL GROUP
Jože Žugec
Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Ljubljana, Slovenija
joze.zugec@stanislav.si

POVZETEK
Predstavil bom idejo, pripravo in izvedbo vikenda vzgojne skupine. To je poizkus izvedbe doživljajske pedagogike v dijaškem domu. Odzval sem se na pobudo dijakov po neformalnem druženju, da bi bili lahko nekje
več dni skupaj in se na ta način bolj spoznali oz. bi se njihove vezi okrepile. Vodstvo in starši so idejo podprli
in dali zeleno luč za izvedbo. Sam projekt je sestavljen iz dveh delov. Prvi obsega podrobno pripravo vikenda,
drugi samo izvedbo. Za vse skupaj naj bi bili v celoti odgovorni dijaki. V pripravljalnem obdobju je bila moja
vloga v tem, da sem poskrbel, da so se dijaki razdelili v različne delovne skupine in da smo se srečevali na
skupnih sestankih, na katerih smo preverjali kaj je bilo že narejenega. Pri sami izvedbi sem prevzel vlogo
gosta, ki je aktivno vključen v dogajanje na vikendu skupine.
Ključne besede: vikend vzgojne skupine, doživljajska pedagogika, dijaški dom
ABSTRACT
I will present the idea, the preparation and the implementation of the educational weekend of the educational
group. This is an attempt to implement experiential pedagogy in a boarding school. I responded to the initiative
of pupils after informal socializing so that they could be together for several days, and in this way they would
get to know each other more and their ties would be strengthened. The management and parents supported
the idea and gave it a green light to perform. The project itself consists of two parts. The first one includes a
detailed preparation of the weekend, the second is only a performance. All of them should be fully responsible for the students. During the preparatory period my role was in ensuring that the students were divided
into different working groups and that we met at joint meetings where we checked what was already done.
In my performance, I played the role of a guest who was actively involved in the group’s weekend events.
Keywords: weekend of the educational group, experiential pedagogy, boarding school

O DOŽIVLJAJSKI PEDAGOGIKI
Doživljajsko pedagogiko razumem kot neko šolo za življenje, v katerem je poudarek na izkustvenem učenju.
Doživljajska pedagogika je celosten pedagoški pristop, saj v mladostniku vzbudi vse receptorje in jih uporabi
v vzgojno-izobraževalne namene (Krajnčan, 2007 v Gorjup, 2015).
Doživljajsko pedagogiko lahko vidimo kot možnost, da bi v tradicionalni vzgoji prelomili zakrnele strukture,
to pa lahko pomeni tudi preobrat v medsebojnem odnosu (Krajnčan, 2007 v Farkaš, 2013).
Metoda doživljajske pedagogike se vedno pogosteje uporablja v institucionalnih in tudi izven institucionalnih
oblikah pomoči mladostnikom s težavami v socialni integraciji. Razpoznavna je skozi doživetja, izkušnje in
spoznanja. (Krajnčan, 1999)
Lahko jo razumemo kot metodo, ki temelji na izkustvenem učenju, spoznavanju samega sebe in razvijanju
dinamike skupine. Je pomoč za lažje vključevanje v skupino oz. poglabljanje medsebojnih odnosov ter razvijanja lastnih potencialov (Farkaš, 2013).
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Načela doživljajske pedagogike, ki so jih kot metodo dela z mladimi razvili v Nemčiji, so: celostnost, naravnanost k delovanju, naravnanost k skupini, soodločanje in sooblikovanje, nove možnosti odnosov, naravnanost
na potrebe mladih, naravnanost k naravi ter ven iz vsakdana (Zaplotnik, 2008).

ISKANJE NOVIH IDEJ
Najprej moram pojasniti, da so v Jegličevem dijaškem domu vikendi vzgojnih skupin že nekaj let stalnica.
Vzgojne skupine so sestavljene praviloma iz dijakov istega letnika in so mešane po spolu. Isti vzgojitelj jih
spremlja od prvega do četrtega letnika. Od dijakov prvega in drugega letnika se pričakuje, da se bodo vikenda
vzgojne skupine udeležili v polnem številu. Vse stroške, razen prevoza na izbrano lokacijo, za katero so
odgovorni starši, krije dijaški dom. Poleg matičnega vzgojitelja je na vikendu prisoten tudi domski kaplan,
ter morebitni animatorji, ki so običajno nekdanji dijaki ali dijaki višjega letnika.
Za dijake tretjega in četrtega letnika velja enako, le da je njihova udeležba na vikendu vzgojne skupine popolnoma prostovoljna.
Sam sem v tekočem šolskem letu vzgojitelj tretjega letnika in tudi vikend vzgojne skupine, ki je predmet
prispevka, je bil izveden v tekočem šolskem letu.
Pri pripravi na tekoče šolsko leto sem med drugim razmišljal o vsebini in obliki vikenda vzgojne skupine,
ki mora biti za dijake tako zanimiva, da se bodo vikenda v čim večjem številu tudi udeležili. Med sodelavci
je, pri strokovnih debatah, beseda večkrat nanesla na doživljajsko pedagogiko, ki smo jo videli kot eden od
možnih odgovorov na izziv današnje e-mladine. Dalje me je vodila misel, da bi znotraj naše skupne vzgojne
poti, svojim skoraj že polnoletnim, dijakom ponudil nekaj inovativnega. Pri refleksiji vikenda vzgojne skupine
z dijaki v preteklem šolskem letu je bila s strani dijakov izražena želja po večji svobodi in bolj neformalnem
druženju. Tako sem se odločil za radikalno potezo, v upanju, da bo ideja z vseh strani podprta, da prepustim
praktično vso organizacijo vikenda samim dijakom. Prepustiti dijakom nečesa, za kar naj bi bil odgovoren
vzgojitelj, v našem dijaškem domu ni ravno običajno.

POIZKUS IZVEDBE DOŽIVLJAJSKE PEDAGOGIKE V DIJAŠKEM DOMU
Z idejo, da bi pripravo in izvedbo vikenda praktično v celoti prevzeli dijaki sami, sem najprej trkal na vrata
vodstva doma. Nato pa idejo predstavil še staršem na prvem roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta.
V obeh primerih sem naletel na odobravanje v pričakovanju pozitivnih rezultatov. Po obetavnem začetku se je
pojavila resna težava. Termin, ki nam je bil določen (drugačne rešitve po letnem koledarju dijaškega doma niso
bile možne) za izpeljavo vikenda vzgojne skupine, je sovpadal z začetkom jesenskih počitnic. Kljub glasnemu
negodovanju staršev se v tej smeri ni dalo storiti ničesar. Jasno je postalo samo, da se vikenda gotovo ne bo
mogla udeležiti vsaj polovica dijakov vzgojne skupine.
Pred samim začetkom priprave vikenda vzgojne skupine sem najprej pobral prijave za udeležbo na vikendu.
Izkazalo se je, da bi se vikenda udeležilo 12 dijakov. V življenju je pač tako, da vedno ne gre vse po predvidenih načrtih. Dijakov to ni zmotilo in so želeli, da se ideja in sam vikend spelje do konca. Dijakom povem,
da sem se načeloma pripravljen popolnoma podrediti njihovim idejam in da se nimam namena vmešavati v
njihovo delo. Na samem vikendu vzgojne skupine pa naj me obravnavajo kot gosta, ki jim je v vsem popolnoma
enakovreden. Za podrobno pripravo vikenda smo se odločili za več skupnih delovnih sestankov, na katerih
naj bi kot vzgojitelj sproti preverjal, kaj je narejenega, da se slučajno ne bi ogrozila sama izvedba vikenda.

Prvi sestanek
Na prvem sestanku so se dijaki, na podlagi mojega predloga, razporedili v štiri delovne skupine (skupina za
določitev lokacije vikenda, skupina za jedilnik, skupina za dnevni red in skupina za vsebino) po tri člane. V
vsaki skupini je bil po en dijak določen kot vodja skupine.
Skupina za določitev lokacije vikenda. Njena naloga je bila med drugim tudi, da se odloči o višini udobja
namestitve, upravljanju z infrastrukturo ter uredi vse glede rezervacije ter plačila najema. Pri svojem delu je
bila omejena le z zahtevo, da lahko sami kuhamo in da cena najema ni previsoka.
Skupina za jedilnik. Njena naloga je bila, da pripravi jedilnik za vse dneve in za vse obroke, da pripravi
natančen spisek vseh potrebnih živil, ter določi potrebno količino posameznega živila. Natančen seznam z
dnevom in uro dviga živil se posreduje v domsko kuhinjo, da jih kuhinja lahko tudi pripravi. Naloga skupine
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je tudi, da določi, kdo bo pripravljal posamezni obrok, koliko časa je potrebno za pripravo posameznega
obroka, ter kdo bo po končanem obroku tudi vse pomil in pospravil.
Skupina za dnevni red. Naloga te skupine je bila, da pripravi po urah dnevni red celotnega vikenda. Skratka
kdaj se bo kaj dogajalo.
Skupina za vsebino. Naloga te skupine pa je bila, da postavljenemu dnevnemu redu doda še vsebina. Zadolžena
je, da poskrbi, da se s seboj prinesejo tudi vsi potrebni rekviziti. Ta skupina je imela najtežje delo, saj bi bil
vikend brez prave vsebine in primerne izvedbe za vse udeležence dokaj neuspešen.
Ker je delo skupin med seboj bolj prepleteno, kot je videti na prvi pogled, je bil vsak član skupine še pridruženi
član neke druge skupine. Kar pomeni, da je na koncu vsaka delovna skupina štela po šest članov oz. v vsaki
skupini je bil še po en pridruženi član iz ostalih treh skupin. Na koncu prvega sestanka so dijaki določili termin naslednjega sestanka v pričakovanju, da bo skupina za določitev lokacije pripravila konkretne predloge.

Drugi sestanek
Na drugem sestanku je skupina za pripravo lokacije podala konkreten predlog, ki je bil s strani dijakov
soglasno sprejet. Skupina za jedilnik je podala osnutek jedilnika in pozvala na morebitne pripombe, saj vsi
vsega ne jedo. Podane pripombe so si zabeležili in obljubili, da jih bodo upoštevali. Skupina za dnevni red
je podala predlog dnevnega reda, ki pa ni bil usklajen s skupino za jedilnik in ga je bilo treba ustrezno popraviti. Skupina za vsebino je še intenzivno razmišljala o primerni vsebini. Z določitvijo naslednjega datuma
srečanja smo se razšli.

Tretji sestanek
Skupina za določitev lokacije je poročala, da se je dogovorila z lastnikom prostorov. Naredila je tudi zemljevid
poti in s tem končala svoje delo v pripravljalni fazi. Skupina za jedilnik je pripravila ustrezen jedilnik, ki ga
je bilo treba le še dostaviti v kuhinjo, za kar so pooblastili mene kot vzgojitelja. Okvirno se se tudi dogovorili,
kdo izmed prisotnih naj bi pripravljal posamezni obrok in kdo naj bi po obroku tudi pospravil. Skupina za
dnevni red je dnevni red uskladila s časom, ki je potreben tudi za pripravo posameznih obrokov. S skupino
za vsebino so se še dogovarjali o končni obliki. Podana pa je bila tudi vsebina vikenda.

Četrti sestanek
Skupina za dnevni red je predstavila končno obliko dnevnega reda, ki je bil sprejet. Skupina za vsebino je
dala še nekaj idej v razpravo, da bi bilo vse vsem prav.

Peti sestanek
Skupina za vsebino poda končno vsebino s konkretnimi zadolžitvami in s tem je priprava končana. Dogovorimo
se še za sestanek dva dni pred odhodom, da preverimo, ali še vse drži, kar smo se dogovorili.

Šesti sestanek
Tik pred zdajci sta dve dijakinji odpovedali svojo udeležbo na vikendu skupine. Število dijakov je tako padlo
na deset, ki je s strani vodstva postavljen kot minimum za izpeljavo vikenda. Dijakinji sta bili med drugim
zadolženi za igranje kitare. Izkazalo se je, da je bil med nami, z letošnjim šolskim letom, tudi novi član
vzgojne skupine, za katerega prej nismo vedeli, da igra kitaro in tako se je zagata k sreči rešila. Skupina za
jedilnik je morala količine preračunati ponovno in naročiti manjšo količino hrane. Ugotovili smo, da bi bilo
dobro, da bi določili tudi vodjo kuhinje, ki bi poskrbel, da se kdo ne bi izmikal svojim dolžnostim v kuhinji.
Prav tako smo določili dijaka, ki bo poskrbel, da bo cel vikend izpeljan po predhodnih načrtih in mu s tem
dodelili oblast nad celim vikendom.

Sv. Mohor nad Moravčami
Večina nas kraja ni poznala, zato je bil zadnji del poti sila ne obetaven. Ko pa smo prispeli na cilj, smo lahko
ugotovili, da je v Sloveniji res veliko lepih kotičkov, ki jih večinoma sploh ne poznamo. Člani posameznih
skupin so poskrbeli, da je vse potekalo, kot je bilo dogovorjeno. Kadar smo le zašli s predvidenega programa
po vsebini ali po času, nas je dijakinja, ki smo ji zaupali glavno besedo, prijazno popeljala nazaj. In kaj smo
delali? Najprej smo kuhali, nato veliko prepevali, se pogovarjali, igrali in tudi molili.
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ZAKLJUČNE MISLI
Najprej je dijake presenetilo dejstvo, da smo ogromno časa porabili, da smo najprej skuhali za dvanajst oseb,
nato pojedli in na koncu še počistili. Kot otroci se o tem niso kaj dosti spraševali, sedaj pa živijo v dijaškem
domu, kjer imajo vse obroke postrežene. Tistih nekaj dni, ko so doma, večino dela okrog kuhe opravijo njihove mame.
Sodelovalna naravnanost je bila na visoki ravni, saj so si vikend organizirali po svojih željah in tudi udeležba
je bila prostovoljna.
Dijaki so spoznali, da je za organizacijo enega vikenda potrebno vložiti kar nekaj truda in veliko časa.
Dijaki, ki jim je bila naložena večja odgovornost, so ugotovili, da nositi bremena odgovornosti le ni tako
preprosto.
Vložek dijakov je bil velik, zato je bilo njihovo zadovoljstvo ob koncu tudi zelo veliko.
Želje za prihodnje: V četrtem letniku ponoviti vikend vzgojne skupine z večjim številom dijakov.
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ODGOVORNOST MLADOSTNIKA ZA SPREJEMANJE
SVOJIH ODLOČITEV
THE RESPONSIBILITY OF THE ADOLESCENT TO ADOPT
THEIR OWN DECISION
Gabrijela Fidler
Šolski center Velenje, Velenje, Slovenija
gabrijela.fidler@guest.arnes.si

POVZETEK
Današnja družba postavlja pred mlade drugačne zahteve, kot jih je postavljala pred njihove starše. Starši in
vzgojitelji pa želimo te zahteve pogosto omiliti in mladostnikom čim bolj olajšati pot. Vzgoja danes je vzgoja
serviranja, mladostnikom ponujamo več izbire, nešteto pomagal in ker so na koncu med njimi izgubljeni,
jim celo pomagamo izbrati. Pa s tem vzgajamo odgovornega posameznika, ki bo znal sam sprejemati svoje
odločitve, ki se bo znal soočati z izzivi, neuspehi, padci? Družba je danes zahtevnejša, izbire je veliko, posameznikom prepušča veliko svobode, a ravno ta svoboda je lahko dvorezen meč, saj mora posameznik zato
pokazati toliko več volje, samoiniciative, predvsem pa vztrajnosti.
Mladi neuspeh danes težje prenašajo, hitreje zaidejo na bližnjice, stranpoti, se težje uprejo skušnjavam, saj
jih je ogromno, so zelo mamljive, dosegljive na vsakem koraku.
Kaj lahko torej naredimo vzgojitelji, učitelji, starši, kako pomagati mladostniku, da se bo znal soočati z izzivi
sodobne družbe? Da bo znal sprejemati odločitve, da bo znal sprejemati tudi odgovornost za svoje odločitve,
njihove posledice … in se soočati z njimi?
Ključne besede: odgovornost, mladostnik, samopodoba, starši, vzgojitelji, motivacija, izziv
ABSTRACT
In the society today, the challenges our young people face, are rather different than the challenges their
parents faced decades ago. Parents and educators wish to soften the challenges and help young people deal
with them in their own way disregarding the will of youngsters. Bringing up children and youngsters today
often means serving our young, offering them a number of choices and tools that might help them, which
often makes them lose their primary direction. Is our upbringing correct and fair referring to growing young
people? Will the youngsters be able to make their own decisions? Will they be able to respond to challenges
and failures? Today’s society is a demanding one, it offers a huge number of choices and lets young people
feel free in choosing but the freedom is rather dubious as an individual must show a great deal of willingness,
self discipline and especially persistence.
For young people it is much more difficult today to face failure. They find it difficult to resist the temptaions
of taking a short cut. The temptations are numerous and easy to reach.
What can the educators, parents, teachers do to help a youngster face the challenges of a modern society? To
be able to take responsibility for their decisions and their consequences … and face them?
Keywords: responsibility, youngster, self-esteem, parents, educators, motivation, challenge
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UVOD
Svet se danes zelo hitro spreminja tako na delovnem, storilnostnem področju kot posledično na področju
medosebnih odnosov. Dosti več je individualizma, zato so tudi odnosi v skupini vedno manj pomembni. Več
je tekmovalnosti, manj solidarnosti, zato je vedno več tudi osebnostnih stisk. Starši, učitelji, vzgojitelji smo
odraščali v povsem drugem času in zato danes težko razumemo in sprejemamo vse spremembe, a vendarle
jih moramo upoštevati pri vzgoji naše mladine, če želimo doseči učinek.
Ker se spominjamo svojih stisk, želimo svojim otrokom olajšati življenje, prehod v odraslost, ne zavedamo pa
se, da jim s tem njihovo pot ravno otežujemo, saj živijo v drugačnem družbenem okolju, kot smo živeli mi.
Odraslost danes ni več vrednota - zakaj bi prevzemal polno odgovornost za vse, kar se okoli mene dogaja, če
lahko imam pravice, dolžnosti pa ne. S hitrim razvojem tehnologije se povečujejo tudi medgeneracijske razlike, podobe sveta so filtrirane, internet in mediji imajo velik vpliv na mišljenje ljudi (življenje v mehurčku).
So mladi danes pripravljeni na svet odraslih, prevzemati odgovornost za svoje odločitve? So pripravljeni
na padce, neuspeh in se znajo po njih pobrati ali prehitro obupajo, izbirajo lažje poti, prehitro podlegajo
psihičnim težavam?
In kaj lahko odrasli naredimo, da jih bolje pripravimo na življenje?

MLADOSTNIŠTVO IN VZGOJA DANES
Mladostništvo je obdobje med otroštvom in odraslostjo, ki je zelo naporno tako za mladostnike kot za starše,
vzgojitelje, učitelje … V tem obdobju se dogajajo velike spremembe v telesnem in čustvenem razvoju mladostnika, kar ga sili, da usmerja pozornost na svoje fizično dogajanje in je do tega zelo občutljiv in kritičen.
V tem obdobju se izrazito poveča čustvenost. To se zgodi predvsem zaradi velikih sprememb v hormonalnih
tokovih v telesu ter zaradi vse intenzivnejšega osamosvajanja posameznika. To pomeni, da je mladostnik
občutljivejši, se hitreje vznemiri v situacijah, ki jih prej morda sploh ni opazil, njegovo razpoloženje hitro
niha, hkrati pa doživlja močna nasprotujoča čustva (nekoga lahko hkrati sovraži in ima rad) (Gostečnik,
Pahole in Ružič, 2000).
Posledice permisivne vzgoje, ki je postala opevana generacijo nazaj, vse bolj opažamo danes vsi, ki delamo
z mladimi. Značilen je pedocentrizem, tj. otrok je središče sveta družine, vse se vrti okoli njega. Ker je svet
težak in krut, starši težimo k temu, da bi otroku čim bolj olajšali življenje, zato pogosto rešujemo njegove
probleme, še preden jih sam zazna (helikopterski starši). Starši smo pogosto nekritični do svojega otroka,
proslavljamo vsak njegov dosežek, prehitro nagrajujemo, njegove potrebe zadovoljimo isti hip, zato trud in
vztrajnost nista več pomembna, potrpljenja ne poznamo.
In kot se po eni strani zdi, da se vse vrti okoli otrok, pa se moramo kritično vprašati – koliko aktivne pozornosti pa dejansko namenjamo svojemu otroku? Ali ni hitra zadovoljitev njihovih potreb pravzaprav lažja
rešitev za nas, saj nam to vzame najmanj časa? Koliko časa dejansko aktivno preživimo s svojim otrokom, z
igro, pogovorom, sprehodi …, ko si dejansko vzamemo čas zanj, brez naglice in hitenja?
In posledice?
•

Otroci imajo danes nerealno samopodobo, navidezno visoko, ki pa se ob prvih težavah sesede.

•

Ker so navajeni vse dobiti takoj, brez truda, ne poznajo potrpljenja, niso vztrajni, zato ob težavah prehitro
obupajo, iščejo izhode, bližnjice, lažjo pot.

•

Imajo občutek večopravilnosti, da lahko delajo več stvari hkrati, a v resnici se vse dela površno, saj ne
zmorejo toliko procesirati; vedno več je hiperaktivnosti, motenj pozornosti …

•

Med mladimi je preveč individualnosti, nezmožnosti sodelovanja, tekmovalnosti, zato so tudi odnosi vse
bolj površni, navidezno široka socialna mreža preko interneta, v dejanskem življenju pa se ne znajo več
družiti, pogovarjati.

•

Pojavlja se občutek osamljenosti, anksioznosti, depresije.
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•

Ker starši otroke doma vključujemo v vse pogovore, odločitve, imajo enakovredno vlogo v družini, to
prenašajo tudi v druge odnose, v šolo, službo – brez zavor v pogovorih, pomanjkanje spoštovanja do
avtoritet, si pogosto preveč dovolijo, zato padajo v konflikte.

•

Ker so navajeni, da se vsak njihov problem reši, se ne zavedajo svoje odgovornosti, svoje vloge in ne znajo
prevzeti odgovornosti za svoje odločitve, dejanja.

•

Težave so pri sprejemanju dolgoročnih odločitev (šolanje, študij, partner …) in vztrajanju pri njih.

SAMOPODOBA MLADOSTNIKA
B. Youngs (2000) pravi: »Naša samopodoba vpliva na našo psihološko ranljivost in trdnost, živahnost in obup,
sposobnost in nesposobnost, zato smo včasih prepričani, da ima otrok visoko samopodobo oz. da situacija
gradi otrokovo samopodobo, potem pa presenečeni spoznamo, da je njegovo videnje samega sebe popolnoma
drugačno. Naša slika o otrocih in njihova slika o sebi se razlikujeta, zato je samopodoba samo posledica
dognanj v sebi, končni seštevek ali vrednost, način, kako gledamo nase. Posameznik z visoko samopodobo
lahko gleda nase kot na prvovrstno prodajno blago, posameznik z nizko samopodobo pa sebe vidi kot blago
z napako. Raziskave so pokazale, da se vse več otrok vidi kot blago z napako. Ker je njihova samopodoba
negativna, se ne morejo spopadati in soočati z izzivi v svojem življenju in ne morejo spoznati priložnosti, ki
so jim v življenju ponujene. Vsak posameznik si želi biti in mora biti pomemben. Vsak si želi dobiti občutek,
da delo z njim ni brezplodno, da je cenjen in pomemben. Ko čuti, da ni pomemben, da zapravlja svoj čas
in življenje, je vrednost, ki jo otrok pripisuje sebi, zelo nizka. Taka čustva zmanjšujejo samospoštovanje in
onemogočajo uspešno spopadanje s težavami.«
Danes srečujem vse več mladostnikov, ki imajo navidezno zelo visoko samopodobo, ob prvi krizni situaciji pa
se sesede kot prehitro vzhajano testo ob vdoru hladnega zraka.
Zakaj? Ker ta samopodoba ni realna, ni pridobljena preko lastnih izkušenj s samim seboj, s premagovanjem
svojih težav, ampak je vsiljena od zunaj, pridobljena preko hval in pohval drugih, najpogosteje svojih staršev
… Veliko staršev danes ves svoj čas, vso svojo pozornost namenja svojemu otroku, vanj reflektirajo svoja
pričakovanja, pohvalijo vsak njegov najmanjši dosežek, mu berejo želje z oči … Takšen otrok je prepričan, da
je on središče sveta, da se vse dogaja zaradi njega, da je najboljši, da je nekaj posebnega, da lahko vse doseže.
In ko doživi prvi neuspeh, se z njim ne zna spopasti. Tudi tukaj starši prehitro prevzamemo vlogo rešitelja in
s tem otroku onemogočimo, da bi pridobil pozitivno izkušnjo v samostojnem reševanju svojih težav. Vsi starši
si želimo svojega otroka dobro pripraviti na življenje, da bi bil samostojen, samozavesten, da bi znal reševati
težave, bil odgovoren odrasel …, pogosto pa s svojim načinom vzgoje tega ne dosežemo.
Kako lahko starši vplivamo na to, da bo otrokova samozavest trdna?
Tako, da mu dovolimo, da sam rešuje svoje težave, da mu sicer stojimo ob strani, mu nudimo podporo, a stvari
ne delamo namesto njega. Ga spodbujamo in verjamemo, da bo problem lahko rešil sam. S tem pokažemo,
da verjamemo tudi vase, v svoj način vzgoje.

KAJ LAHKO UČITELJI IN VZGOJITELJI NAREDIMO ZA IZBOLJŠANJE
SAMOPODOBE DIJAKOV
Učitelji imajo velik vpliv na svoje dijake, kar je odločilnega pomena za odnos, ki ga otroci razvijejo do samih
sebe. Večina se nas lahko spomni, da so nekateri učitelji na nas delovali vzpodbudno, medtem ko so nam
drugi, namerno ali nenamerno, dajali občutek, da smo neprimerni, slabi ali manjvredni. Še dolgo potem, ko
smo odrasli, nas lahko spremlja občutek, da smo nesposobni za matematiko, slovnico, glasbo ali umetnost,
odvisno od sporočil, ki smo jih dobili od učitelja pred mnogimi leti. Po drugi strani pa so nekateri učitelji
sposobni otroke motivirati za doseganje ciljev in uresničevanje sanj, za katere niso verjeli, da jih lahko dosežejo.
Danes smo učitelji postavljeni še pred večji izziv. Dijaki prihajajo v šolo z vzorci iz svojih družin, permisivno
vzgojeni, prepričani, da se svet vrti okoli njih, s premalo delovnimi navadami, pomanjkanjem vztrajnosti,
navajeni hitrih rešitev, s težavami z ohranjanjem pozornosti, nesposobni prevzemati odgovornost, z nespoštljivo
komunikacijo … Na šolah pa je povprečna starost učitelja vedno višja, torej je tudi velika generacijska razlika.
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Smo se učitelji pripravljeni spreminjati? Je rešitev v sodobnejših metodah poučevanja, uporabi tehnike? Se
moramo učitelji prilagoditi dijakom ali zahtevati, da se dijaki prilagodijo nam?
Vsa ta vprašanja so me spodbudila k izvedbi analize stanja v naši šoli. Tudi sama sem namreč pri svojem
svetovalnem delu ugotavljala, da dijaki ne znajo več sprejemati poklicnih odločitev, načrtovati svoje poklicne
poti, potrebujejo vse več usmerjanja, iščejo informacije tik pred zdajci, vedno več je vključevanja staršev …
V anketi sem dijake spraševala, kaj jih najbolj ovira, moti v šoli in česa bi si želeli več. Kako bi lahko vplivali
nanje, da bi začeli pravočasno načrtovati svojo poklicno pot?
Večina dijakov sebe ocenjuje kot srednje motivirane, pri tem pa so tudi samokritični in priznavajo, da jim
preveč časa vzame telefon oz. računalnik, dekletom tudi druge aktivnosti, kar kmalu za tem pa navajajo
razlog nezanimivi učitelji.
Pri vprašanju, kaj bi si želeli v šoli od učiteljev za izboljšanje motivacije, so dijaki najpogosteje navajali, da
si želijo strožje učitelje, deklice so tukaj poudarjale še večjo doslednost učitelja pri pregledovanju nalog in
več spodbude. Hkrati pa je kar nekaj dijakov poudarilo tudi, da je njihova motivacija odvisna samo od njih.
Dijaki, ki so prepoznavali razloge za nemotiviranost pri sebi, so v šoli uspešnejši, dosegajo boljše rezultate.
In obratno, tisti, ki razloge iščejo pretežno v drugih, dosegajo slabši učni uspeh.
Podobno je tudi pri izbiri nadaljnjega študija. Večina dijakov zaključnih letnikov še v mesecu decembru ne
izbere smeri študija, saj to odločitev prelagajo na zadnji mesec in so pri iskanju informacij premalo aktivni.
Čakajo, da jim vse informacije poda svetovalna služba, želijo si še več testiranj (kljub temu da imajo na voljo
vsaj tri različne teste), hkrati pa priznavajo, da sami še niso postorili dovolj, da bi informacije pridobili.
Na tem področju dijakom nudim veliko informacij preko razrednih ur, preko spleta, s skupinskim testiranjem
(CAT, Kam in kako), s posebnim pismom zanje … Če sem samokritična, moram priznati, da tukaj ravnam tudi
jaz permisivno, dijakom nudim hitre rešitve, podatke na pladnju, premalo pa jih spodbujam k lastni aktivnosti
na sistematičen in nazoren način, kajti zavedam se, da dijaki potrebujejo jasna navodila, spodbude, naloge
in preverjanje. Zato je moja naloga v tem letu pripraviti mapo poklicnega odločanja, v katero bodo dijaki
spravljali rezultate svojih testov, izpolnjene delovne liste, samoevalvacije, razmišljanja …

KOMPETENCA UČENJA UČENJA
»Učenje učenja je po mnenju strokovnjakov, ki se ukvarjajo z znanjem za 21. stoletje, ena od ključnih življenjskih
spretnosti. Nekateri jo imenujejo veščina, kompetenca, sposobnost, pa tudi pismenost.« (Ažman, 2008)
Kompetenco učenja učenja sestavljajo tri temeljna področja (ibid.):
•

motivacijsko področje (kako vzpostaviti in ohraniti motivacijo za delo in učenje);

•

kognitivno področje (razvijanje in uporaba različnih tehnik učenja);

•

metakognitivno področje (samoregulacija učenja).

Med njimi je najpomembnejše metakognitivno področje oz. področje samoregulacije učenja, ki od dijakov
zahteva lastno aktivnost in jih uči zmožnosti razvijanja nadzora nad doseganjem svojih ciljev. To področje
smo doslej v šolah premalo razvijali, vključuje pa tri vidike:
•

samouravnavanje vedenja (dijakov nadzor nad časom za učenje, prostorom in socialnim okoljem);

•

samouravnavanje motivacije in čustev (dijak lahko motivira le sam sebe, tako da nadzoruje svoja
prepričanja o sebi, svojih čustvih, svoji učinkovitosti in postavljanjem ciljev);

•

samouravnavanje mišljenja (dijak izbira med različnimi strategijami učenja, ki bodo učinkovitejše zanj
in bodo doprinesle k boljšim rezultatom).

215

METODE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA SAMOREGULACIJE PRI DIJAKIH
Pomembno je, da se učitelji in vzgojitelji zavemo pomena razvoja samoregulacije pri dijakih, se sami na tem
področju opolnomočimo in pri svojem vzgojnem delu uporabljamo različne metode, ki bodo dijakom pomagale
pri razvijanju sposobnosti načrtovanja, uravnavanja in nadzorovanja svojega učenja.

Načrtovanje in postavljanje ciljev
Obstaja veliko pripomočkov, lahko jih pripravimo tudi sami, s katerimi dijake spodbudimo, da načrtujejo
svoje delo, npr. svoj dnevni ali tedenski urnik, v katerem opredelijo čas za učenje, sproščanje, rekreacijo …
Tak urnik jim bo pomagal, da bodo svoj čas bolj konstruktivno načrtovali in izkoristili.
Pomagamo jim lahko tudi pri načrtovanju ciljev, ki jih želijo doseči pri posameznem predmetu, v življenju … ti
cilji naj bodo kratkoročni in dolgoročni, pozorni pa moramo biti, da si dijaki morebiti ne postavijo previsokih,
nerealnih ciljev, ki bi jih demotivirali, ali prenizkih, ki jih ne bi spodbujali.

Samoevalvacija
Samoevalvacija je zelo pomembna veščina, ki bi jo moral obvladati prav vsak posameznik. Pomembno je, da
jo opravimo po vsakem zaključku določene naloge, morda pred ocenjevanjem znanja, po ocenjevanju znanja,
po doseženem cilju … Vprašanja, ki so nam pri tem v pomoč, so:
•

Kako vem, da znam? Kaj sem naredil dovolj poglobljeno, kaj bi moral še narediti?

•

Ali sem zadovoljen z oceno – zakaj da, zakaj ne?

•

Kaj je razlog za takšno oceno, kaj bi lahko naredil bolje?

•

Kaj bom naredil bolje (samoevalvacija naj bo povezana tudi z načrtovanjem in dijake spodbuja k aktivnemu delovanju)?

Kako izpeljati »preverjanje znanja«, da bo služilo svojemu namenu?
Pred ocenjevanjem naj bi vsak učitelj izpeljal preverjanje znanja, s čimer bi preveril znanje dijakov, jih usmeril
k dodatnemu učenju, razložil, česar morda niso razumeli ipd. Učna tehnika VŽN je odlična metoda za spodbujanje samoregulacije učenja, saj dijake sili k aktivnemu učenju oz. odnosu do učenja. Poteka v treh korakih:
1. Kaj že VEM?
2. Kaj ŽELIM izvedeti?
3. Kaj sem se NAUČIL?
Ta učna tehnika je lahko v pomoč tudi učitelju pri učinkovitem preverjanju znanja.

Analiza testa in poprava kontrolne naloge
Analize testa so pogosto opravljene hitro, ker morajo biti, ali pa sploh niso opravljene. A vendarle nam lahko
dobra analiza testa ali evalvacija veliko pove in pripomore k boljšemu delu. Že to, da učitelj dijakom pripravi
vprašalnik, v katerem jih povpraša po vzrokih, ki jih vidijo v sebi (a prepove odgovor: premalo sem se učil),
in vzrokih, ki so v predmetu ali učitelju. V vprašalniku naj bo tudi načrt, kako rezultat izboljšati, kaj lahko
naredim, da bo ta rezultat boljši, kaj bi moral narediti učitelj. In načrt, kaj bom do prihodnje spremenil. Dijak naj zapiše oceno, ki jo želi prihodnjič dobiti. Podobno evalvacijo lahko učitelj naredi tudi ob koncu leta.
Pomembno je, da dijaka z vprašalnikom usmerjamo k razmišljanju, samokritičnosti, prepoznavanju svoje
aktivno vloge in odgovornosti, hkrati pa smo pripravljeni sprejeti kritiko tudi mi. Če učenci sodelujejo pri
ocenjevanju znanja, je to lahko odlična priložnost za razvoj samoevalvacije.
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Domače naloge in samoregulacija učenja
Domače naloge so pomembne, saj dijake spodbujajo k sprotnemu delu in prevzemanju odgovornosti za svoje
delo. Pomembno pa je tudi, kakšen odnos ima učitelj do domačih nalog. Ali jih skupaj z dijaki pregleda, saj
tako tudi preveri, kako so snov razumeli, morebitno nerazumevanje snovi … Dijak bo z resnim odnosom do
domačih nalog privzgojil odgovoren odnos do dela, vztrajnost, pomen sprotnega dela …, saj bo na ta način
prepoznal njihovo korist.

Osebni izobraževalni načrt
Na šolah pogosto z manj uspešnimi dijaki naredimo osebni izobraževalni načrt, v katerem opredelimo načrt
pridobivanja ocen in načine. Osebni izobraževalni načrt je tudi odlična priložnost za razvijanje samoregulacije,
če pri tem dijaka aktivno vključujemo, mu z različnimi pripomočki pomagamo, da si sam aktivno sestavi načrt
dela, tedenski načrt, dnevni načrt …, v katerem predvidi tudi čas za svoje psihofizične aktivnosti (rekreacija,
sproščanje…). Zelo pomembno je tudi usmerjanje pri postavljanju ciljev – ti naj bodo uresničljivi, za dijaka
motivirajoči, naj spremlja njihovo uresničevanje in jih po potrebi prilagaja, pri tem pa moramo dijaku pomagati izbirati in prilagajati tudi primerne vedenjske, motivacijske in kognitivne strategije, da bo postavljene
cilje dosegel.

ŠE NEKAJ IDEJ
»Dijaki – inštruktorji«
V okviru prostovoljnega dela dijake spodbuditi k medsebojni učni pomoči. Sestaviti nabor »dijakov –
inštruktorjev« za posamezni predmet in nato organizirati manjše skupine, v katerih si medsebojno pomagajo,
vodi pa jo dijak – inštruktor, ki sošolcem razloži snov, pomaga s primeri. Pomembno je, da nad njimi bdi tudi
mentor – učitelj določenega predmeta, ki se občasno vključi. Dijakom – inštruktorjem se ure lahko priznajo
kot ure obveznih izbirnih vsebin, lahko pa ga s kako ugodnostjo nagradi tudi učitelj tega predmeta.

»Dijaki – promotorji«
Ker je v zadnjem času velikega pomena tudi promocija srednješolskih programov, je dobro narediti skupino
dijakov, ki pri tem sodelujejo, imajo dobro razvite različne talente (gledališke, režiserske, pevske, voditeljske
…). Spet je pomemben mentor, ki jih spodbuja, hkrati pa jim daje prostor za lastno ustvarjalnost. Tudi tukaj
lahko zbirajo ure za OIV.

»Bonusi, malusi, stopnje«
Učitelj posameznega predmeta lahko dijakom na začetku leta predstavi potek dela, njihove naloge, obveznosti
in kaj lahko naredijo še dodatno. Z dodatnimi aktivnostmi, sodelovanjem lahko pridobijo bonus točke, ko
dosežejo določeno število točk, lahko preidejo na višjo stopnjo, kjer bodo bonusi večji … In obratno, za
nesodelovanje se jim dodeli malus ali minus točka … To je jezik, ki ga mladi zelo dobro poznajo, razumejo
in sprejemajo, saj jim je domač iz sveta igric. Za učitelja pa ne pomeni veliko dodatnega dela, le jasna pravila
mora postaviti in se jih dosledno držati.

ZAKLJUČEK
V zadnjem času opažam, da upada zanimanje za prostovoljno delo, za sodelovanje v različnih krožkih, na
prireditvah itd. Menim, da ni krivda le pri dijakih, ampak tudi pri nas. Otroci so se spremenili, potrebujejo
več vodenja in spodbud, jasnih navodil in pričakovanj, hkrati pa jim moramo dati prostor za njihovo lastno
ustvarjalnost in jih ne preveč omejevati. Pomembno je tudi, kako njihovo delo ovrednotimo, da vedo, kaj
bodo s tem pridobili – ali v obliki priznanih ur, dodatnih točk na testu ali drugih ugodnosti. Vse to mora biti
vnaprej dogovorjeno in točno določeno, otroci namreč želijo jasna navodila in jasne odgovore. Prostora za
učiteljevo ustvarjalnost je tukaj veliko.
Tudi učitelji se pogosto odločamo za načine, ki ponujajo instant rešitve. Dijakom ponujamo informacije, rešitve
na pladnju, premalo pa jih spodbujamo k temu, da bi rešitve iskali sami. Pogosto je izgovor pomanjkanje časa,
prenatrpan učni program itd. Pa je to res – ali pa bi morda potrebovali le malo več opolnomočenja na tem
področju, ustvarjalnosti. Najprej nam bo to vzelo nekaj več časa, a se bo ta hitro povrnil.
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Tako pridobljene izkušnje, znanje, se bodo obdržale dlje, dijaki pa se bodo na ta način naučili prevzemati
odgovornost za lastne odločitve in bodo bolje pripravljeni na izzive, ki jih sodobna družba postavlja pred njih.
Najlažje je reči – to je posledica permisivne vzgoje, nič se ne da narediti, so razvajeni, neaktivni, se ne učijo
dovolj … Vse to je deloma res, a tudi jaz kot učitelj oz. vzgojitelj igram tukaj pomembno vlogo, nisem le
lutka, ki jo usmerjajo drugi. In, ali nismo tudi učitelji oz. vzgojitelji preveč prevzeli načela permisivne vzgoje?
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

SAMOMOR IN NAJSTNIŠTVO RECENZIJA NEKE DOBE IN PRIHODNOSTI
SUICIDE AND ADOLESCENCE A REVIEW OF SOME AGE AND FUTURE
Benedikt Ličen
Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina, Slovenija
benedikt_licen@yahoo.com

POVZETEK
Odnos do samomora se ves čas spreminja skozi zgodovino, zaradi samega odnosa človeka do smrti. Razlikuje
se po posameznih kontinentih, državah, religijah, narodih … Nekje je samomor častna smrt, drugje je dejanje
slabosti. Odnos do samomora je v Sloveniji nekaj posebnega. Vendar so te posebnosti skupne še nekaterim
slovanskim narodom, s katerimi imamo skupne gene.
O samomoru (najstnikov ali) v srednji šoli ali dijaškem domu bom spregovoril, ker se je to že zgodilo in se
bo še. Postavljen mora biti v smiselni kontekst, ki nima ravno vseh pravil. Odkrita pravila dajejo možnost
napovedi. Trenutno niso točna v pomenu kraja, čas in kateri najstnik bo to storil. Verjamem, da se bo to
spremenilo v ne tako oddaljeni prihodnosti. Znanost gre tudi v tej smeri.
Ključne besede: samomor, šola, najstnik, prihodnost
ABSTRACT
Attitude towards suicide constantly changes throughout history due to changing human attitude towards
death. It differs from a continent to another, from a state to another, from a religion to another, from a nation
to another etc. In a place suicide means honorable death, somewhere else it means act of weakness. Attitude
towards suicide in Slovenia is special. These specialties are common also to some other Slavic nations with
whom we share genes.
I shall speak about suicide (of teenagers or) at secondary school or dormitory because it did happen and it
will happen. Suicide has to be put in a meaningful context which does not contain every rule. Open rules give
a chance of prediction. Currently, predictions are not yet able to give exact information about the place, the
time and even which teenager will commit suicide. I believe this too will change in the near future. Science
is taking this path as well.
Keywords: suicide, school, teenager, future

UVODNE MISLI PISCA SPREJETE OD PISATELJA
»Enkrat vprašam štromarja soseda:
»Kaj imaš ta kabel okrog vrata?«
On molči, samo debelo gleda,
rahlo se mu gugata copata.«
Oleg Gregorjev
Najprej se bom oprl na knjigo iz začetka tega stoletja, ki je bila lansko leto prevedena v slovenščino. Gre za
izvrstno prvo suicidno knjigo v ruščini. V katalogu svetovne suicidološke literature naj bi bilo v drugih jezikih
219

preko 5000 naslovov. Niti ene knjige v ruskem jeziku, pravi avtor Grigorij Čhartišvili, ki ga poznamo bolj pod
psevdonimom Boris Akunin (2017).
Kasneje kot bomo videli, da manjkajo podatki o Rusiji, o Kitajski, o Turčiji …
Nekaj ugotovitev najdemo v knjigi, ki se sklicujejo na klasično sociološko študijo É. Durkheima Samomor,
prepoved incesta in njeni izviri. Durkheim je v njej podal tako definicijo: »Za samomor označujemo vsak smrtni primer, ki je neposreden ali posreden rezultat pozitivnega ali negativnega dejanja, ki ga je naredil sam
ponesrečenec, če se je ta ponesrečenec zavedal, kakšen bo rezultat.«
Suicidolog Maurice Faber poda krajšo definicijo: »Samomor je zavestna, namerna in hitra usmrtitev samega
sebe.« (Akunin, 2017)
Potrebne so vse tri komponente, saj se večina ljudi obnaša suicidno, Akunin pravi celo okrog 90 %. Sem šteje
vse človekove dejavnosti (nekatere sem sam dodal, bralec bi verjetno še katero), ki vodijo k hitrejši smrti –
kajenje, prenajedanje, hitra vožnja, nezdravo življenje, narkomanija, prostitucija, alkoholizem, celo športi,
ekstremni, nevarni za življenje - alpinizem, padalstvo, potem določeni poklici – dirkač, vojak, policist, kaskader
… Na nekem drugem mestu Akunin doda še literate.
Samomor lažje naredijo ljudje ustvarjalnih poklicev, kar je tudi pogosto. »Vsak človek, ki živi ne samo telesno,
ampak tudi umsko življenje, začne prej ali slej razmišljati o možnosti samomora.«
Pet vrst ljudi živi na svetu glede na odnos, ki ga imajo do samomora:
•

ljudi, ki nikoli ne pomislijo na samomor,

•

ljudje, ki včasih pomislijo na samomor,

•

ljudje, ki grozijo, da bodo naredili samomor,

•

ljudje, ki skušajo narediti samomor in

•

ljudje, ki naredijo samomor.

Akunin ni napisal knjige za prvo skupino ljudi, temveč za vse naslednje. Vsak dan na svetu naredi tisoč
dvesto ljudi samomor in sedem tisoč petsto jih je takih, ki to poskuša narediti. (Akunin, 2017) Letno je to
po uradni statistiki skoraj pol milijona ljudi, po ocenah sociologov dvakrat več, saj so v statistiko všteti samo
nedvoumni primeri.
Dalje Akunin ugotavlja, da je v protestantskih deželah trikrat več samomorov, kot v katoliških. (Akunin, 2017)
Človek pač ne mara nerazložljivih stvari. Cerkev je označila samomor kot dejanje norosti šele šest stoletij po
njenem nastanku.
Za primer. »Študenti, ki so storili samomor, so imeli večinoma povprečje ocen pri študiju dokaj visoko, medtem
ko je bilo pri mladoletnikih veliko takih, ki so imeli slab učni uspeh.« (Počivavšek, 2007)
Sicer se Počivavšek pri tem opira na raziskave, ki so potekale v Ameriki, a bistvo vseeno zajame. Človek si
lažje vzame življenje v blagostanju, kot v pomanjkanju. Počivavšek Ludvik je duhovnik in je seveda proti
svobodni volji posameznika … Je pa knjiga vredna branja, ker dobi bralec dober vpogled na današnji odnos
katoliške cerkve do samomora v Sloveniji.
Nadaljujem. Pri običajnih ljudeh, ki niso okuženi z bacilom ustvarjalnosti, pravi Akunin (2017), se kaže
povečano nagnjenost k samomoru v treh obdobij, od 15 do 24 leta, potem po 40 letu in krivulja raste po 70.
letu starosti. Z drugimi besedami - odraščanje, vrhunec in venenje.
V dobi vrhunca se najde »tehten« razlog – razpad družine, bankrot, izguba bližnjega … tudi v dobi venenja se
najde »dober« razlog - fizična nemoč, muke, osamljenost … Toda osemnajstletniki se ubijajo lahkomiselno –
brez kakšnega jasnega razloga, krivi so hormoni in prebujajoča se samostojnost mišljenja, pravi Akunin (2017).
Svet preneha biti razumljiv ali pa je preveč razumljiv ali pa ni kaj več razumeti, da bi na svetu še kaj počel.
»Vsak mladenič, če le ima razvit razum in čustva, med odraščanjem nujno postane filozof. To v kombinaciji
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z mladostniško nagnjenostjo k afektaciji in prenagljenemu sprejemanju odločitev sestavlja zmes, ki grozi,
da bo eksistencialno eksplodirala.« (Akunin, 2017) Mladostniški maksimalizem, ekstremizem prevlada brez
kompromisov. Pri mladostniku se še ni razvila navada živeti. To je glavni razlog za zgodnji suicid.
Mladi se ubijejo iz banalnih razlogov16 ... (Milčinski, Zalar in Virant-Jaklič, 1995)

FILM ...
Dva filma sta nastala na temo samomora najstnika v zadnjem času in sta zlahka dostopna v Sloveniji. Sporočata
isto. V obeh filmih sta protagonistki dekleti, kar se mi zdi zanimivo za obravnavo neke druge teme. V obeh
filmih dekleti naredita samomor.
Toda fantje so statistično vedno v ospredju po številu samomorov, neglede na starost, neglede na državo,
neglede na veroizpoved ...
Na kratko. Prvi film smo skoraj že vsi, ki smo v stiku s srednjo šolo, poznamo. Razredni sovražnik (Triglav
film, 2013), režiserja Roka Bička. Sam režiser želi, »da bi film … našel pot do generacije, ki je s tem filmom
dobila priložnost razčistiti težave, ki jih ima sama s sabo in z drugimi okoli sebe.«
Razredni sovražnik naj bi bil posnet po resničnih dogodkih.
Zgodba filma. Učitelj nemščine je tako strog, da nekateri dijaki ne morejo izpolniti vsega, kar učitelj zahteva.
Zdi se, da je učitelj vsak dan hujši in odnosi z dijaki se poslabšujejo iz dneva v dan.
Po samomoru sošolke Sabine, dijaki pripišejo krivdo učitelju nemščine. Po raznih pripetljajih in pogovorih
pride »resnica« na dan. »Tudi jaz sem Sabina«, bi lahko rekli vsi.
Gre za cel niz majhnih laži, nenaključnih in nenamernih nagajanj ter nepremišljenih odločitev, ki so tlakovala
neizbežno pot v samomor. Jasno, da se tega vsi vpleteni zavedajo, a je že prepozno.
Drugi film je francoski, Marion, 13 ans pour toujours. Slovenski prevod je »Marion – 13 let za vedno.17« Iz leta
2016. Zgodba podobna, le da je »prvi« krivec razred. Marion je v nemogočem razredu, kar se tiče discipline.
Sama pa bi se rada v miru učila in tudi poslušala učitelja med poukom. Ker to ne gre, poskuša s pomočjo
matere celo zamenjati razred.
Drugič se po nasvetu matere postavi na učiteljevo stran, a je zaradi tega zasmehovana s strani sošolcev. Začne
pa pravo psihološko mučenje, ki se nadaljuje še na facebooku. Zaradi tega jo zapusti še fant in se ji ne postavi
v bran proti sošolcem. Potem niti doma nima več zaupanja … in sledi samomor. Film se nadaljuje … a je to
že druga tema, vendar skupna obema filmoma.
Skozi materino vztrajanje v iskanju krivca, se pokažejo vse napake šolskega sistema, šole, delovanje ravnatelja
in učiteljev, cel kup nelogičnih potez, nesmiselnega nedelovanja, poln kup drobnih brezzveznih pripetljajev,
katerih posledica je bila Marionina smrt ...

… NI ŽIVLJENJE
Članek, ponedeljek, 28. marec 2011:
»SAMOMORILSKA DEFENESTRACIJA: V Sloveniji v kratkem času dva samomora s skokom skozi okno. V
Sloveniji se je zadnji čas zgodilo kar precej tragičnih dogodkov … Gre za dva domnevna samomora s skokom
skozi okno. In sicer je v enem primeru prišlo do tragičnega dogodka, ko je 17-letno dekle skočilo v smrt z okna
svoje sobe v dijaškem domu Poljane v Ljubljani. Sicer policija ni potrdila, ali gre za samomor, čeprav obstaja
močan sum, da je šlo ravno za to, je pa zagotovila, da zagotovo ne gre za kaznivo dejanje …« (Samomorilska
defenestracija, 2011)
16
Glej primera osnovnošolca in srednješolke (Vovk, 2009).
Nikakor ne bi mogli samomora pri otrocih in mladostnikih deliti po Durkheimu - egoističen, altruističen in anomičen samomor
(Akunin, 2017, str. 122 in dalje).
Egoistični - skrajni individualizem, ko posameznik pretrga vse vezi z družbo.
Altruistični - samoodstranitev starcev v prvobitni družbi.
Anomični - ko se zgodijo velike spremembe v družbi.

17
Drugi podatki o filmu:
http://www.delo.si/kultura/razno/ta-teden-2-8-9-ne-zamudite.html (7. 11. 2017).
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Drugi članek, 6. junij 2014. Radio Študent - Dijaški samomori.
»Minuli teden se je na Gimnaziji Vič ubil že drugi dijak v enem letu, zelo odmeven pa je bil lanski samomor
dijaka s Šubičeve gimnazije, ki je skočil z Nebotičnika.« (Košir, 2014)
»Delež samomorilcev, mlajših od 20 let, je višek doživel konec 90. let, ko je znašal skoraj 5 % vseh samomorilcev v državi. Do danes je ta delež padel na približno 2 %. Državni Statistični urad za leto 2010 poroča, da
je uspešnih bilo 12 samomorilcev med desetim in devetnajstim letom, do 24. leta pa je ta številka še dvakrat
večja. Pri tem velja omeniti, da je število neuspešnih poskusov samomora po nekaterih raziskavah tudi do
trikrat večje. Daleč največje število samomorov, tako med odraslimi kot med mladimi, je v severovzhodni
Sloveniji s centrom v Celju, medtem ko se proti Primorski zmanjšuje.«
»Znotraj šolskega sistema si v primeru stisk torej stojijo eden nasproti drugemu, dr. Robert Masten pa glavne
okoliščine, ki vodijo v samomor, vidi tudi izven šolskega sistema.«
»Da je tabu v šolskem sistemu resnično prisoten, potrjuje tudi izkušnja pripravljanja tega prispevka. Za izjavo
oziroma vsaj pogovor smo klicali svetovalne službe štirih različnih gimnazij, vendar so sodelovanje odklonile
vse.« Konec članka Tine Košir.
Mimogrede - se spomnite razprav in debat o lanskem (2017) naslovu za esej na splošni maturi: Samomor
kot izhod iz kolesja sistema?

ALI STATISTIKA
»V letu 2009 je zaradi samomora umrlo 448 oseb ali povprečno vsakih 20 ur ena.« Od leta 1991 do leta 2009
je samomor naredilo 10540 oseb, 8155 moških in 2385 žensk. (Zbornik, 2011)
Na internetni strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) najdemo tabelo in razlago
glede števila samomorov na 100000 najstnikov po posameznih državah sveta. (Directorate of Employment,
Labour and Social Affairs - OECD, 2017) Samomori med najstniki (15 – 19 let), ki so se brez dvoma sami
poškodovali. Podatki so naslednji – za leto 1990, za leto 2000 in za leto 2013 oziroma kasneje, če so podatki
bili na voljo. Skupni podatki za svet – leta 1990 je naredilo 8,4 najstnikov, leta 2000 8,1 in leta 2008 »le« 6,2.
Nekaj podatkov manjka ali so pomanjkljivi, kar sem že omenil, npr. iz Rusije, Kitajske, Turčije …
Velja prepričanje, da smo poleg Madžarov in Poljakov najbolj samomorilni narod, tudi med najstniki. Omenjeni
graf ne potrjuje ravno tega, vendar pa moramo vedeti, da so lahko vse številke malo višje. Še enkrat ponovim,
ker so tu zajeti samo nedvoumno narejeni samomori. Tudi ne moremo reči, da je samomorilnost manjša pri
slovanskih kot pri npr. ugrofinskih narodih. Tudi med slovanskimi narodi so velike razlike. Recimo med Čehi
in Hrvati oziroma Dalmatinci. To je ugotovil že Durkheim: »V Avstriji dosega samomor maksimum v Spodnji
Avstriji, na Češkem in na Moravskem, medtem ko ga je malo na Kranjskem in v Dalmaciji.« (Durkheim, 1992)
Na vrhu so Finci, Irci in Novozelandci. Naj tu omenim še povezavo med ocenami učencev v šoli pri naravoslovju in samomori. Paul Collard govori o tem v predavanju Kaj je kreativno učenje in zakaj je pomembno?
(Collard, 2017) Predavanje je imel na Kulturnem bazarju, 30. marca 2017, v Ljubljani. Govori o raziskavi
PISA, kjer je poleg nalog tudi vprašanje, koliko dijaka ta predmet tudi zanima. Po rezultatih v raziskavi PISA
so Finci svetovni prvaki, pravi Collard. Vsi si želijo biti Finci, razen Fincev samih. Imajo dobre rezultate, a jih
ti predmeti ne zanimajo in zato obstaja velika verjetnost, da ne bodo postali znanstveniki, raziskovalci, ker
preprosto jih to ne zanima več. »Slovenci delete nekaj popolnoma pravilno v šoli, nimate ravno najboljših
rezultatov, a učence predmeti zanimajo, kar pomeni, da se bodo s tem ukvarjali tudi potem, ko se ne bo več
treba samo učiti za ocene. Predmet jih zanima.« Nekako tako pravi Collard v omenjenemu predavanju. Od
tu, če sam dodam, toliko dobrih slovenskih znanstvenikov, raziskovalcev ... – bodite pozorni, to so ustvarjalni
poklici. »Ustvarjanje je božje (božansko) delo.«
V veliko držav z dobrimi ocenami pri naravoslovnih predmetih je število samomorov zelo veliko. Npr. J.
Koreja - učenci se učijo tudi po 17 ur na dan, v razredu zadaj imajo celo visoke mize, da lahko učenci med
poukom stojijo, ko so zaspani … Oziroma v tehnološko razvitih državah, kot sta npr.: Japonska in J. Koreja
je otrok vedno manj, pada rodnost, znižuje se nataliteta in se od učencev pričakuje vedno več. (Harari, 2017)
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ALI TEORIJA ...
Če se vrnem k razlikam v številu samomorov med samimi slovanskimi narodi. To si lahko pojasnimo z neko
drugo raziskavo, ki jo najdemo v časopisu Drevesa. Objavlja ga Slovensko rodoslovno društvo.
»Geostrateška lokacija današnjega slovenskega ozemlja je omogočala dotok genov različnih ljudstev v različnih
zgodovinskih obdobjih, ki so oblikovali in spreminjali genetsko strukturo ljudi, živečih v današnjem slovenskem
prostoru. Razčlenitev slovenske populacije na posamezne pokrajine sicer ni pokazala statistično pomembnih
razlik med posameznimi slovenskimi pokrajinami …« (Glavač in Zupan, 2013) Vendar za naše razumevanje je
dovolj zgovorna genska razmejitev na omenjenem zemljevidu. Toda »genetski rezultati namreč dobijo pravo
veljavo samo takrat, kadar jih lahko z dokazi drugih znanstvenih disciplin umestimo v pravilen zgodovinski
kontekst.« (Glavač in Zupan, 2013)
Omenjeni graf pojasnjuje za nazaj celo ugotovitve ameriškega raziskovalca Neumana, B. (1960), ki je napisal
študijo - Nepoznana Jugoslavija (Unknown Yugoslavia): »Jugoslavija je mozaik kamenčkov neenake velikosti, oblike in barve, še danes le stičišče vzhoda in zahoda, kajti malo je očitne povezave med evropskimi,
katoliškimi Slovenci in orientalskimi muslimani iz Bosne in Kosova, ali pa med vojščaki Črnogorci in trgovci
Hrvati. Mešanica jezikov in verstev je pri tem prav tolikšna kot je raznolikost ras.«18 (Milčinski, Zalar in
Virant-Jaklič, 1995)
Kako smo gensko pogojeni kažejo (samo za primer) podatki za leto 1995 na področju Slovenije: »Od skupnega
števila 588 oseb, ki so napravile samomor, je 550 Slovencev, 35 oseb ostalih narodnosti bivše Jugoslavije in
3 osebe drugih narodnosti.« (Milčinski, Zalar in Virant-Jaklič, 1995)
To so ugotovitve že Durkheima: »Drugače povedano, sleherno ljudstvo ima kot kolektiv določeno tendenco
k samomoru, ki je zgolj njegova in od katere je odvisna velikost davka, ki ga plačuje prostovoljni smrti.«
(Durkheim, 1992)

PRIHODNOST NIMA PREDVSEM … SVOBODNE VOLJE
Samomor je tak fenomen, ki ga lahko pojasnimo samo za nazaj. Ko se že zgodi. Pri tem pa ima razlaga toliko
lukenj, ki jih moramo ves čas neprestano mašiti, da nam razlaga ne (ponovno) razpade v kup nesmisla.
Ponovim, kar vsak ve. Na samomor najstnikov (pa tudi drugih, tudi bližnjih) se nikakor ne moremo pripraviti,
vedno nas bo presenetilo in se bomo čudili. Morda lahko kašnega najstniškega preprečimo z dobrim opazovanjem, a tudi to bo le naključje.
In skočim, ne skozi okno, temveč naravnost v cilj, kamor sem vas želel pripeljati. Prihodnost, če želite ali ne,
je čisto na drugi strani dejanskosti ali prave resničnosti, je v rokah Googla, Facebooka, Appla in prihajajoče
Cortane, ki jo razvija Microsoft. (Harari, 2017) Tudi sam sem s tem težko sprijaznil, vendar - eno je prepričanje,
drugo pa je, kaj nam trenutno kaže znanost in kam gre. Biotehnologija in superračunalništvo sta že močno
prepletena, da so algoritmi že sposobni »samoučenja«. Na marsikaterem področju z lahkoto prekašajo človeka.
Naslednji vladarji sveta, bodo ljudje, ki bodo imeli veliko bogastvo, s katerimi bodo kupovali podatke in bili
lastniki algoritmov. (Harari, 2017)
»Elektrokemični možganski procesi … so vnaprej določeni ali naključni ali kombinacija obojega – nikoli pa
niso svobodni.« (Harari, 2017) In sedaj imamo že take bralnike možganov, da lahko vnaprej »napovemo želje
in odločitve ljudi, še preden se jih ti zavedo.« (Harari, 2017) In prav dobro poznavanje delovanja možganov
na primer izkorišča ameriška vojska s čelado pozornosti za urjenje ostrostrelcev, tako da so bolj zbrani, ne
občutijo strahu in delajo točno to, kar mora izurjen vojak delati.
Dalje. »V jeruzalemski bolnišnici Hadasah so zdravniki razvili novo obliko zdravljenja bolnikov, ki trpijo zaradi
akutne depresije.« (Harari, 2017) Bolniku v možgane vsadijo elektrode, jih povežejo z drobnim računalnikom,
ki ga vgradijo v prsni koš. Računalnik oddaja ukaze tako, da ohromijo predel možganov, ki je odgovoren za
potrtost. Pri bolnikih ta operacija ni ravno stoodstotna, a vseeno bolniki pravijo, da je temen občutek praznine,
ki jih je mučil vse življenje, kot po čudežu izginil.

18
V tej knjigi je zanimiv prvi del - etični vidik, poskus biološkega tolmačenja (str. 8. in 9.), sociološki - jasno oprt
na francoskega sociologa Emila Durkheima, predvsem delitev samomorov. Dalje psihološka, psihiatrična in psihoanalitska
tolmačenja na strani 12.
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Obstaja torej možnost, da bi sami izbirali način življenja v odnosu do samomora – z gensko manipulacijo ali s
čelado pozornosti (ki bi bila seveda bolj enostavna od zgoraj opisane), ki bi človeka odvračala od samomorilnih
misli. Te »rešitve« bi bile tudi za otroke in mladostnike. S tem bi recimo rešili otroke in morda jih tudi bomo,
a hkrati si bomo nakopali celo vrsto etičnih dilem, saj znanost ni »etična«. Znanost le raziskuje in išče rešitve.
Še nekaj vprašanj za zaključek. Rešiti otroka in mu ostraniti »gen«, ki je »kriv«, da bo nekoč pomislil na samomor? Mu namestiti »čelado pozornosti«? Mladostniku vgraditi čip, da bo »prekril« temno »pego« v možganih,
kjer se »skriva« samomor?
In za ustvarjalne ljudi: »Misel na samomor je močno tolažilo - z njim dobro prebiješ marsikatero hudo noč.«
(Nietzsche, 1988)
In Durkheimova: »Število samomorov ostane v družbi enako, dokler se družba ne spremeni …«
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

LOG-IN ALI LOG-OUT? MLADI V VRTINCU INTERNETA
IN TEHNOLOGIJE: IZZIV DANAŠNJE VZGOJE
LOG-IN OR LOG-OUT? YOUNG PEOPLE IN THE WEB
OF THE INTERNET AND TECHNOLOGY:
THE CHALLENGE OF TODAY’S UPBRINGING
Nevenka Nakrst
Strokovno združenje Aleana, Domžale, Slovenija
nevenka.nakrst@aleana.si

POVZETEK
Med nami so otroci, mladostniki in tudi mladi odrasli, ki predstavljajo tako imenovano digitalno generacijo,
na drugi strani pa je med delovno aktivno populacijo še vedno ogromno ljudi, ki jim je digitalna tehnologija
popolnoma tuja. Srečanje teh dveh svetov prinaša edinstvene izzive vzgoje v digitalni dobi. Pojasnili bomo,
kako prepoznati znake prekomerne uporabe ali zasvojenosti s spletnimi vsebinami in kako ukrepati ob pojavu
težav. Izpostavili bomo nekaj ključnih preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka težav in spodbujanje
zdravega odnosa do uporabe interneta in digitalnih tehnologij. V prispevku želimo izpostaviti tudi prednosti informacijsko-komunikacijske tehnologije19 in možnosti za njeno implementacijo v proces vzgoje in
izobraževanja. Pri tem želimo poudariti tudi uporabnost le-te za delo z dijaki s posebnimi potrebami.
Ključne besede: zasvojenost, prekomerna raba interneta in tehnologij, informacijsko komunikacijska
tehnologija, posebne potrebe
ABSTRACT
There are children, adolescents and even young adults among us who are representing a so-called digital
generation, but on the other hand, there are still a lot of people representing a working population who is not
familiar with digital technology at all. A collision of these two worlds brings unique challenges in education
in the digital era. We shall explain how to identify signs of overuse or addiction to online content and how
should we act when problems emerge. We will highlight some key preventative measures to prevent difficulties
and promote healthy attitude towards the use of the internet and digital technologies. We wish to highlight
the advantages of information and communication technology and the possibilities for its implementation
in the process of education. In this way, we wish to emphasize the applicability of this to work, in particular
for students with special needs.
Keywords: addiction, internet and technology overuse, information and communication technology, special
needs

DIGITALNA DOBA
Ob pogledu v preteklost vidimo, da je med posameznimi generacijami vedno vladal neke vrste razkorak.
Small in Vorgan (2011) opozarjata, da dnevna izpostavljenost visoki tehnologiji, spreminja ne samo naš
način komuniciranja in življenja nasploh, temveč tudi stimulira spreminjanje možganskih celic in sproščanje
nevrotransmiterjev. Na nek način ta trenutek poteka prava možganska evolucija, ki poglablja razlike med
generacijami trenutno živečih.

19

Pojem informacijsko-komunikacijske tehnologije v nadaljevanju nadomestimo s kratico IKT
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Strokovni delavci, ki obravnavamo problematiko prekomerne rabe IKT, ugotavljamo, da je srečanje obeh
svetov lahko precej stresno, tako zaradi razlik v komunikaciji, ki jih prinaša digitalna doba, kot tudi zaradi
nepoznavanja naprav in spleta. Starejši in manj vešči posamezniki so praviloma prikrajšani za nepoznavanje
prednosti in pasti tehnologije ter spleta. Najstniško obdobje je še posebej kritično, saj se v tem obdobju mladi
soočajo z nevarnostmi, ki nanje prežijo na spletu, njihovi starši in druge pomembne bližnje osebe pa so o
teh dejavnikih pogosto nepoučeni in zato težave prepozno ali pa sploh ne opazijo. Najstniki se v tem času
skladno z njihovim psihološkim razvojem umikajo iz odnosov z odraslimi, zato se v primerih, ko zaidejo v
težave, sami od sebe redko obrnejo po pomoč. Ozaveščanje te problematike je nujno tako med starši kot tudi
med pedagoškimi delavci, ki spremljajo mlade na poti odraščanja.

PASTI UPORABE SPLETA IN DIGITALNIH TEHNOLOGIJ
Začetki raziskovanj simptomatike na področju uporabe interneta segajo v sredino 90. let, ko so strokovnjaki
v ZDA začeli opažati simptome odvisnosti povezane s komupulzivno uporabo. Youngova (1996) je prva
natančneje definirala simptome težav na področju uporabe spleta. Trenutno med strokovnjaki lahko najdemo
različna poimenovanja problematike. Ločujejo med prekomerno ali neuravnoteženo uporabo spleta, ki zajema
dovolj simptomov, da lahko že govorimo o pomembnih težavah na področju uporabe spleta in zasvojenostjo
s spletom, ki se kaže v doslednem izpolnjevanju vseh kriterijev, značilnih za motnje odvisnosti.

Simptomatika, ki je ne smete prezreti
Ključni simptomi, ki opozarjajo na odvisnost oz. zasvojenost s spletnimi vsebinami in napravami so:
•

preokupiranost s spletnimi vsebinami,

•

odtegnitveni simptomi v primeru odvzema naprav ali prenehanja spletnih aktivnosti (čustvena nihanja,
nemir, razdražljivost),

•

razvoj tolerance (potreba po preživljanju vse več časa na spletu za doseg ugodja, izguba občutka za čas
preživetega na spletu),

•

pomanjkanje samokontrole (kompulzivno vedenje),

•

izguba zanimanja za druge aktivnosti (npr. hobiji, druženje s prijatelji),

•

nadaljevanje s spletnimi aktivnostmi kljub negativnim posledicam,

•

prikrivanje in zanikanje težav,

•

izguba pomembnih odnosov (družina, partnerstvo, prijatelji, širša socialna mreža),

•

poslabšanje učnega uspeha,

•

izpad iz šolskega sistema in delovnega okolja ter

•

uporaba spletnih aktivnosti kot strategija umika od težav in stisk (Beard in Wolf, 2001; Block, 2008).

Kadar je opisana simptomatika tako močna, da ovira posameznika pri vsakdanjem funkcioniranju, je smiselno
poiskati pomoč strokovnjakov. V Sloveniji je v tem primeru na voljo LOGOUT – center pomoči pri prekomerni
rabi interneta, na katerega se lahko po pomoč obrnejo družine in posamezniki vseh starosti. Programi LOGOUT predstavljajo inovativen način pomoči za osebe, ki se srečujejo s problematiko prekomernega igranja
računalniških in mobilnih iger, prekomerne uporabe družabnih omrežij, spletnih iger na srečo, spletne pornografije, spletnega nakupovanja ali s problematiko splošne kompulzivne rabe tehnologij (Projekti, programi
in aktivnosti, b.d.).
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Tvegana vedenja
Laiki brez večjih težav prepoznavajo zasvojenost s spletnimi igrami (Gaming20) in pornografijo. Obe obliki
tveganih vedenj se že omenjata v diagnostičnem statističnem priročniku duševnih motenj21 (American Psychiatric Association, 2013). Ob omenjenih se v sklopu prekomerne rabe spleta in tehnologij pojavljajo še
številna druga vedenja, ki jih zlahka spregledamo. Strah pred zamujenimi priložnostmi (Fear of missing out
– FOMO) predstavlja relativno novo obliko socialne tesnobe, ki je opredeljena kot posameznikova skrb glede
zamujanja prijetnih, zadovoljujočih, morda tudi koristnih družbenih dogodkov (Thompson, 2016). Pogosto
predstavlja razlog za ure preživete na spletnih omrežjih in nenehno spremljanje dogajanja na pametnih telefonih. Kockanje (Gambling20) se iz igralnic širi na splet. Zlasti pri fantih so zelo pogoste športne stave, pri
dekletih pa se pogosteje pojavlja prekomerno spletno nakupovanje (Online shoping20). Pri obeh vedenjih se
sočasno pojavijo težave z denarjem in s tem konflikti v družini.
Spletno nadlegovanje (Grooming20) se nanaša na komunikacijo med običajno (ne nujno) odraslim posameznikom, ki na spletu vzpostavi stik z drugo osebo z namenom pridobitve raznovrstnih informacij o tej
osebi. Pogosteje so žrtve dekleta, napadalec pa lahko v svoji predstavitvi prilagodi tako starost kot tudi spol.
Žrtev poskuša izolirati na podlagi neresničnih obljub, z darili ali grožnjami, in sicer vse z namenom pridobivanja čim večjega nadzora nad žrtvijo. Kasneje lahko podatke uporabi z namenom izsiljevanja ali pa o žrtvi
na spletu začne širiti lažne informacije. Tako je ta oblika vedenja lahko zgolj uvod v kasnejše spletno nasilje
(Cyberbullying20) ali sexting22. Pri spletnem nasilju gre na začetku za širjenje govoric o drugi osebi, ki se
lahko razvije v hude oblike ponižanja, zasmehovanja, groženj in popolne izključitve posameznika iz določene
skupine. Žrtev ob tem običajno trpi hude psihološke posledice, razvije anksiozne motnje, depresijo, znani pa
so tudi že tragični primeri najstniških samomorov, ki so sledili spletnemu nasilju (Bauman, Tomey in Walker,
2013). Sexting predstavlja pošiljanje in prejemanje seksualnih fotografij, posnetkov oz. drugih podobnih
vsebin. Za žrtve ima hude socialne in fizične posledice, oropa jih občutka nadzora nad življenjem, počutijo
se ponižane. Livingstone in Gorzig (2012) razlagata, da se seksting nanaša tako na prostovoljno kot tudi na
neprostovoljno komunikacijo, pri čemer je potrebno poudariti, da se mladi pogosto ne zavedajo posledic, ki
jih prinaša objavljanje seksualnih vsebin na spletu. Pravne posledice namreč nosi vsakdo, ki ima na svojem
telefonu, računalniku ali drugi napravi seksualno eksplicitne vsebine mladoletnih oseb. Ob tem Gold (2015)
opozarja tudi na t.i. digitalni odtis, ki posameznika »spremlja od plenic do smrti«, zato je mlade potrebno
poučiti o posledicah lastnih objav.

Dejavniki tveganja
Med pomembne dejavnike tveganja za razvoj zasvojenosti s spletom spadajo osebnostne poteze, zlasti visok faktor nevroticizma ter različne duševne težave kot so depresija, anksiozne motnje, motnje pozornosti,
avtizem in ADHD (Wu, Lee, Liao in Chang, 2015). Osebe, ki so osebnostno bolj introvertirane in zadržane v
socialnih stikih, so bolj rizične za razvoj neuravnotežene uporabe spleta, saj jim internet olajša komunikacijo
z drugimi ljudmi. To je značilno tudi za posameznike z motnjami avtističnega spektra, pri katerih strokovnjaki
opažajo veliko nagnjenost in prisotnost tveganih spletnih vedenj (Romano, Truzoli, Osborne in Reed, 2013).

PREDNOSTI UPORABE IKT
IKT obsega širok nabor tehnoloških naprav ter številne programe in aplikacije. Tehnične naprave predstavljajo
računalnik, tablice in pomožna strojna oprema, kot so prilagojene tipkovnice in miške, igralne palice, svetlobno
pero, grafične tablice, stikala, igralne palice, Braillova grafična komponenta, interaktivna tabla itd. Programi in
aplikacije se nanašajo na različna e-gradiva, spletne igre za spodbujanje zgodnjega učenja, PECS slike, beležke,
urnike, opomnike, mobilne aplikacije ipd. Raziskave kažejo (Mingaine, 2013), da implementacija in uporaba
IKT v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih vodi do pomembne širitve znanja in izboljšanja pedagoških
rezultatov, kar koristi tako pedagoškim delavcem kot tudi učencem, dijakom in študentom. Uporaba IKT je v
vzgojno-izobraževalnem procesu zlasti nepogrešljiva pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Ker mladostniki s posebnimi potrebami predstavljajo posebej ranljivo skupino tudi za razvoj spletne zasvojenosti, mora
biti uporaba IKT vodena in do neke mere nadzorovana. IKT se lahko pri otrocih in mladostnikih z motnjami
avtističnega spektra in vedenjskimi motnjami uspešno uporablja kot sredstvo nagrajevanja in pogojevanja.
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Namenoma navajamo angleške izraze, ki so med najstniki praviloma bolj razširjeni in poznani.
V nadaljevanju DSM-V
Trenutno še nimamo uveljavljenega slovenskega prevoda
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Uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju
Trenutno je izmed IKT v vzgoji in izobraževanju najbolj prepoznano in razširjeno E-izobraževanje. Zakrajšek
(2016) le-to opiše kot način izobraževanja, pri katerem sta učenec in učitelj prostorsko ločena. Učenje poteka
preko spletne učilnice ali s pošiljanjem gradiva preko elektronske pošte in učnih baz. V Sloveniji tak primer
obstaja na sistemski ravni in sicer spletna aplikacija eAsistent, ki je namenjena tako učiteljem kot tudi učencem
in njihovim staršem.
Z uporabo drugih oblik IKT se pedagoški delavci lahko približajo različnim učnim stilom posameznika. Predstavitve v programu PowerPoint ali učna gradiva, ki so podprta s slikovnim materialom, osebam z vizualnoverbalnim učnim stilom precej približajo učenje (Rebolj, 2008).
Uporaba IKT tudi izrazito olajša učni proces osebam s posebnimi potrebami. Primer učinkovite uporabe za
nekoga z disleksijo je lahko snemalnik, s katerim posname šolsko uro. Uporaba računalnika v šoli, mu znatno
olajša zapisovanje snovi, saj s pomočjo aplikacij lahko sproti popravlja besedne napake in se na ta način uči.
Dijaku z motnjami pozornosti ali motnjami avtističnega spektra je v veliko pomoč uporaba pametnega telefona, s pomočjo katerega si lahko organizira čas, nastavi opomnike, uporabi aplikacije za iskanje poti ipd.
Telefon ali tablica sta še posebej nepogrešljiva pri dijakih s slušnimi in/ali govornimi motnjami ter selektivnim
mutizmom, saj predstavljata medij med posameznikom in okolico.

VAROVALNI DEJAVNIKI IN PREVENTIVNI UKREPI
Poznavanje dejavnikov tveganja za razvoj težav na področju uporabe spleta nam omogoča učinkovitejšo
zgodnjo prepoznavanje oseb, ki so rizične za razvoj težav zasvojenosti s spletom ter celovitejše preventivne
ukrepe. Med ključne preventivne ukrepe spada edukacija in delo s starši, enako pomembno pa je tudi preventivno delovanje na širši družbeni ravni, v obliki sistematičnega in kontinuiranega izobraževanja izvajalcev
vzgojno-izobraževalnih programov, različnih strokovnih služb in osveščanja širše javnosti o smernicah za
zdravo uporabo spleta.
V VIZ je za spodbujanje zmerne, učinkovite in zdrave uporabe IKT med pedagoškimi delavci potrebno v prvi
vrsti zagotoviti boljše poznavanje le-teh. To bo zmanjšalo prepad med generacijama, ki se razlikujeta v digitalni pismenosti. Informirani učitelji, ki so vešči uporabe IKT, bodo lažje in hitreje prepoznali tvegana spletna
vedenja in hkrati znali tudi spretno uporabiti IKT za olajšanje in/ali popestritev učnega procesa.
Nadalje je znotraj VIZ potrebno zagotoviti določene omejitve pri uporabi spleta, kar je najbolje vključiti v
šolska in domska pravila (jasna pisna opredelitev pravil glede uporabe naprav za zabavo in/ali učenje). Dostop
do spleta se lahko zagotovi s časovnimi ali prostorskimi omejitvami (brezžični internet je na voljo bodisi v
skupnih prostorih bodisi v določenih časovnih terminih). Tudi mladostniki potrebujejo določena pravila in
omejitve, ki pa naj spodbujajo razvijanje samostojnosti in odgovornosti. Uporaba mobilnih naprav za zabavo
v času učenja je npr. povsem neustrezna, če ni namenjena izboljšanju učnega procesa. Ob pravilih morajo
biti opredeljene tudi posledice kršitev, ki naj jih pedagoški delavci izvajajo enotno in dosledno. Še posebej
pomembno je, da VIZ ukrepa v primeru karkšnegakoli spletnega nasilja.
Izrednega pomena je izvajanje preventivnih ukrepov, kot so pogovori o varovanju zasebnosti, digitalnem odtisu, tveganih spletnih vedenjih in nevarnosti zasvojenosti. Smiselno se je povezati z zunanjimi strokovnjaki
(npr. Po nasvet na splet za pedagoške in svetovalne delavce, b.d.), ki zagotavljajo specializirano podporo
pedagoškim delavcem ter izvajajo različne preventivne delavnice za učence in dijake. Šole in srednje šole se
lahko vključijo tudi v podporno storitev E-varna šola (Značka E-varna šola, 2018).
V procesu vzgoje in izobraževanja je najboljši varovalni dejavnik zagotovo kvaliteten in zaupen odnos med
dijakom in pedagoškim delavcem. Predpogoj za to je pogovor z dijakom, v katerem profesor ali vzgojitelj
izrazi zanimanje za dogajanje v povezavi z IKT in dijaka ne obsoja. V kolikor se mladostnik čuti sprejetega in
varnega, bo v odnosu s pedagoškim delavcem lahko izrazil svoje stiske. Tudi pedagoški delavec, ki je naklonjen
IKT in hkrati seznanjen s tveganji, ki jih le-ta prinaša, bo lažje in hitreje opazil, če je mladostnik v težavah.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

DAN BREZ MOBITELA
A DAY WITHOUT A CELL PHONE
Miha Indihar
Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija
Miha.Indihar@dic.si

POVZETEK
Živimo v dobi informacijske tehnologije, zato je tehnologija postala sestavni del našega vsakdana. Nekateri
znajo tehnologijo s pridom izkoristiti, nekatere pa so tehnološki produkti tako preobremenili, da brez vsakodnevnega ukvarjanja težko mirno preživijo dan. Vse to se nekoliko bolj pozna med mladimi, pri katerih se
komunikacija vse bolj seli v virtualni svet. V prispevku bom predstavil akcijo »Dan brez mobitela«, ki sem jo
konec preteklega šolskega leta izpeljal v dveh skupinah v dijaškem domu Ivana Cankarja.
Ključne besede: mobitel, nekemične zasvojenosti, dijaški dom, prosti čas, tehnologija
ABSTRACT
Nowadays we live surrounded by information technology, which is why it has become an integral part of our
everyday life. Some people know how to use technology to improve their life, others are so overwhelmed
by technology products they can hardly spend a day without it. All this is somewhat more familiar to young
people, where communication is increasingly moving into the virtual world. In the article I will present a
project »A day without a cell phone«, which I carried out at the end of the previous school year in two groups
at the Ivan Cankar Boarding School.
Keywords: cell phone, non-chemical addictions, boarding school, leisure time, technology

UVOD
Informacijska tehnologija, ki je tako vidno in nevidno postala pomemben (skoraj nujni) del našega vsakdana,
se bliskovito razvija naprej ter pušča zelo malo prostora in časa za prilagoditev. Starejši (vendar ne stari)
računalniki so postali zaradi številnih posodobitev praktično neuporabni, napredek mobilne tehnologije pa
nas sili tudi k temu, da relativno pogosto menjamo mobilne telefone. Menjava mobilnih telefonov je nekoliko
pogostejša pri mlajših generacijah, ki želijo ostati v koraku s časom, ob vsem tem pa se niti ne sprašujejo, ali
si zaradi vseh teh novosti dejansko poenostavijo življenje ali jih ta razvoj tiho in neopazno obremenjuje. S
tem se strinja tudi Kramar (2005), ki pravi, da uporaba mobilnih telefonov posameznikom res olajša socialne
stike, vendar je po drugi strani lahko ravno to zelo moteč element v socialnih interakcijah.
Pomislek glede uporabe mobilnih telefonov ni namenjen temu, da bi se tehnološkemu razvoju upirali in se
mu izogibali, saj je v okviru človeškega oziroma družbenega razvoja potrebno iti v korak s časom. Pri tem gre
predvsem za vprašanje, ali nam ves ta razvoj dejansko služi kot produktiven pripomoček ali pa ravno zaradi
tega postajamo sužnji tehnološkega napredka in globalnega oglaševanja.

NEKEMIČNE ZASVOJENOSTI
Kadar nanese beseda na zasvojenost ali odvisnost, pogosto pomislimo na alkohol, droge in druge nedovoljene
substance, nekoliko redkeje pa na vse druge oblike zasvojenosti, ki so mnogokrat spregledane. S. Rozman
(1999) pojasnjuje, da je odvisnost zapleteno vedenje zasvojenega človeka oziroma njegove navade, za katere
dobro ve, da so škodljive, vendar jih ponavlja dalje, opustiti jih ne more, saj bi sicer doživel abstinenčno krizo.
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Nekemične oblike zasvojenosti niso novost na področju zasvojenosti, le tema postaja vse bolj aktualna zaradi
vedno bolj razvijajoče se tehnologije, ki vedno pomembneje (pa tudi vedno bolj agresivno) vstopa v naša
življenja. Nekemične zasvojenosti lahko po Rozman (2014) razdelimo na: zasvojenost z odnosi, s seksualnostjo, zasvojenost s sodobnimi elektronskimi mediji, zasvojenost z denarjem, hazardiranjem in s tveganjem,
zasvojenost s hrano in delom.
S. Rozman (2010) je ugotavljala razliko škodljivosti med kemičnimi in nekemičnimi odvisnostmi. Ugotovila
je, da je kontrola nekemičnih odvisnosti težja, saj se zasvojenec omami samo s tem, da se zasanja. Ob tem
poudarja, da imajo nekemične odvisnosti ravno tako hude posledice kot kemične, razlika je le v tem, da imajo
nekemične manj telesnih komplikacij, ki jih povzročajo strupeni učinki droge na telo.

Zasvojenost z mobilnim telefonom
O zasvojenosti z mobilnimi telefoni so bile opravljene številne raziskave, kar le še potrjuje dejstvo, da je
problem preobremenjenosti vedno večji. Rezultati raziskave (Tossell, Kortum, Shepard, Rahmati in Zhong,
2015) so pokazale, da bi se ljudje raje odpovedali nekaterim vsakdanjim opravilom (tuširanje, spolni odnosi,
telesna vadba, ščetkanje zob, nošenje čevljev in čokoladi), kot pametnim telefonom. Vedno večji problem je
zasvojenost z mobilnimi telefoni med mladimi. Raziskave (Roberts, Honore in Manolis, 2014) so pokazale, da
je uporaba pametnih telefonov postala nepogrešljiv del življenja mladih, ki se niti ne zavedajo stopnje svoje
zasvojenosti (manije), kar je posledica vsesplošne uporabe ter razširjenosti med ljudmi. Raziskava (Bee, 2005,
v Podobnik, 2006), ki so jo naredili v Koreji, je pokazala, da znake zasvojenosti in celo paranoje kaže skoraj
dve tretjini srednješolcev takrat, ko so brez svojega mobilnega telefona. Še več, celo dve tretjini srednješolcev
je neprenehoma zaskrbljenih, da bodo zamudili tekstovno sporočilo, medtem ko njihov mobilni telefon ni
vključen (Bee, 2005, v Podobnik, 2006).

DAN BREZ MOBITELA
Ali si dan brez mobitela sploh lahko še predstavljamo? Vprašanje sem postavil dijakom v Dijaškem domu
Ivana Cankarja ob začetku šolskega leta 2016/2017, ob tem pa dobil raznovrstne odgovore. Sprva je šlo zgolj
za pogovor o uporabi mobilne tehnologije v vsakdanjem življenju mladih, ob katerem sem dijakom postavil
hipotetični izziv, ali bi lahko zdržali en dan brez mobitela. Pri tem izzivu ni šlo za to, ali bi dejansko zdržali
brez, temveč me je zanimal predvsem njihov odziv.
V tem času smo začeli v dijaškem domu izvajati tudi projekt »Spet na splet« (Čarman, Golob in Pintarič, 2017),
ki je namenjen ravno vprašanju obremenjenosti z napredno tehnologijo. Zato smo proti koncu šolskega leta
dijakinjam23 ponovno postavili izziv, da bi en dan preživele brez mobilnega telefona. Namen akcije »Dan brez
mobitela« je bil preveriti, kako se bodo dijakinje odzvale na postavljen izziv, koliko jih bo preizkušnjo sploh
sprejelo in kako se bo odvijal dan tistih dijakinj, ki bodo pri tem sodelovale.
Akcije smo se lotili v začetku meseca junija, potekala je le del dneva, in sicer od začetka učnih ur (od 16:00)
in do 22:00, ko naj bi se dijakinje odpravile k počitku.
Po koncu omenjene akcije sem dijakinjam razdelil vprašalnik, ki je bil namenjen evalvaciji enodnevnega izziva,
hkrati pa so sledili tudi pogovori o tem, kako je potekal njihov dan, kako gledajo na prekomerno in splošno
uporabo mobilne in druge tehnologije. Na osnovi teh rezultatov bomo kasneje lažje ugotavljali stanje med
mladimi v okviru prekomerne uporabe mobilne tehnologije.
V izzivu je sodelovalo 38 dijakinj dveh vzgojnih skupin, tri dijakinje so zaradi objektivnih razlogov (odhod
domov, rojstni dan) sodelovale naslednji dan. Ena od dijakinj, ki je telefon sicer oddala, je zdržala le slabo
polovico časa in je po treh urah prišla po telefon.
Dijakinje sem po koncu vprašal, zakaj so sodelovale in oddale svoj mobilni telefon. Največ (9 dijakinj) jih je
telefon oddala kot izziv oziroma da vidijo, ali lahko zdržijo brez telefona. Tri dijakinje so sodelovale le zaradi
pobude vzgojitelja, dve sta želeli pokazati, da se lahko zabavajo tudi brez telefona. Poleg tega so dijakinje v
akciji sodelovale še iz drugih razlogov:

23
Akcijo »Dan brez mobitela« sem izvedel le v dveh dekliških vzgojnih skupinah, saj bi bila akcija na ravni doma
zaradi prevelikega števila dijakov logistično izjemno zapletena.
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•

izziv, ali lahko zdržijo brez telefona oziroma kaj jih bo pri tem motilo,

•

ker se jim življenje brez telefona zdi zabavno,

•

zaradi lažjega učenja, brez da jih telefon moti,

•

ker telefona ne potrebujejo vedno in jih je zanimalo, koliko časa lahko zdržijo brez.

Nekaj dijakinj pri akciji ni sodelovalo; nekatere niso sodelovale, ker jih v tistem času sploh ni bilo v domu,
druge v akciji niso sodelovale, ker telefon potrebujejo za nujne klice oziroma ker naj bi imele s telefonom
obveznosti. Ostale v akciji niso sodelovale zaradi šolskih obveznosti (zapiski, rešitve nalog).
Pri dijakinjah, ki so v tej akciji sodelovale, je dan potekal bolj ali manj tako kot preostale dni. Njihov dnevni
ritem je bil naravnan na učenje, nekatere so odšle po nakupih, gledale filme na računalniku ali so dan prespale.
Pri nekaterih se je odsotnost telefona pomembno poznala, saj so imele neuspešne poskuse učenja, izgubile
so občutek za čas. Nekoliko so bile dijakinje izgubljene tudi ob večernem vračanju v dom, saj so upale, da ne
bodo zamudile glede na to, da niso imele pri sebi ure na mobilnem telefonu.
V času brez mobitela so tri dijakinje imele ves čas občutek, da jim nekaj manjka, 12 dijakinj je dan brez mobitela izkoristilo tudi za to, da so bile več časa za računalnikom. Računalnik so sicer največ uporabljale za
učenje oziroma drugo šolsko delo ali za ogled priljubljene serije. Tiste, ki niso uporabljale niti računalnika,
so dejale, da so se v tem času poskušale odpovedati vsem tehnološkim napravam.
Dijakinje so v času brez telefona najbolj pogrešale uro. Nekaj je bilo takih, ki so pogrešale tekstovna sporočila
in klice, ki jih sicer opravijo vsak dan, spet druge pa so pogrešale aplikacijo Messenger, ki je povezana s Facebookom, da bi se pogovarjale s preostalimi ljudmi. Ena je pogrešala urnik, ki ga ima le na telefonu, druga
dijakinja je pogrešala mamo oziroma pogovor z njo. Najbolj zanimivo je bilo to, da so dijakinje v času brez
telefona pogrešale stik s prijatelji, komunikacijo in pogovore. To dejstvo je zanimivo zato, ker še toliko bolj
kaže, da imajo dijaki več stika prek tehnologije, osebnega stika pa je vse manj.

ZAKLJUČEK
Mobilni telefoni so pomembno zaznamovali današnji čas in družbo, saj v preteklosti težko najdemo pripomoček,
zaradi katerega so se zgodile tako pomembne spremembe. Sprememba je najopaznejša v spremenjenem
življenjskem slogu med mladimi, saj je mobitel postal eden najpomembnejših pripomočkov v njihovem življenju.
Izziv, ki smo ga opravili v dijaškem domu, je zgolj potrdil nekatere domneve, hkrati pa jasno pokazal, da si
mladi življenja brez mobilnih telefonov ne znajo več predstavljati. Pri tem ne gre le za tiste, ki telefona niso
oddale oz. niso želele oddati ali niso sodelovale v enodnevnem (zgolj 6-urnem) izzivu. Tudi tiste dijakinje,
ki so telefon oddale, so ob koncu dneva, ko so prišle po telefon, nestrpno preverjale vsa sporočila, klice in
številna družabna omrežja ter sporočala, da so ponovno dosegljiva. Dinamika v domu se je tako ob 22. uri,
ko naj bi se dijaki počasi odpravljali k počitku, močno povečala. Čeprav je večina dijakinj povedala, da je
dan preživela podobno kot vsak drug dan, je bilo večina dijakinj ob prejemu telefona vidno vznemirjenih.
Kritična skupina pri preobremenjenosti z mobilnimi telefoni pa niso zgolj mladi, temveč se je odvisnost preselila tudi med odrasle. Ravno zaradi tega sem dijakinjam predhodno svetoval, naj o tem, da bodo celih 6 ur
nedosegljiva na mobilni telefon, obvestijo tudi starše oziroma druge osebe, s katerimi so vsak dan v kontaktu
prek mobilne telefonije. Nihče si namreč ni želel, da bi se pojavila panika pri katerem izmed staršev zaradi
nedosegljivosti dijaka; konec koncev velja adolescenca za obdobje odraščanja in osamosvajanja. Koliko in na
kakšen način se bodo osamosvojili oziroma osvobodili odvisnosti od telefona, pa bo pokazal čas.
Mobilna telefonija nam je na številnih področjih spremenila življenje tudi v pozitivno smer, saj njihova aplikativnost ne pozna meja. Problem, ki ga lahko opazujemo pri uporabi mobilne telefonije, je le v tem, da si
življenja brez teh naprav mnogi posamezniki ne znajo več predstavljati oziroma s(m)o popolnoma izgubljeni,
kadar jih nimamo ves čas ob sebi. Preobremenjenost (lahko tudi odvisnost ali zasvojenost) se namreč pojavi
predvsem takrat, kadar (pre)pogosto preverjamo nesmiselne stvari (pregledovanje družabnih omrežji v nedogled in brezciljno), ob tem pa zamudimo tisti čas, ki bi ga lahko preživeli mnogo bolj smiselno in produktivno.
Pogovore o uporabi mobilne telefonije, drugih tehnoloških naprav v okviru nekemičnih zasvojenosti bomo
nadaljevali tudi v prihodnje, saj gre za zelo aktualno temo, ki nas ves čas spremlja. Prav tako se bo v dijaškem
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domu nadaljeval projekt Nekemične zasvojenosti, za katerega upam, da bo k aktivnemu sodelovanju pritegnil
tudi čim več dijakov.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

DOMAČA NALOGA S POMOČJO
SODOBNE TEHNOLOGIJE
HOMEWORK AND MODERN TECHNOLOGY
Tina Škrabe
OŠ Hudinja, Celje, Slovenija
tina_presker@yahoo.com

POVZETEK
Domača naloga formalno ni obvezna. Na naši šoli se trudimo, da čim več učencev dela domačo nalogo, zato
ostanejo učenci, ki je nimajo, po pouku v šoli, da jo opravijo v prisotnosti učitelja. Tako lahko na naši šoli, kot
verjetno na vseh šolah, učence delimo na tri skupine: učenci, ki se zavedajo, da jim domača naloga pomaga
na poti do boljšega uspeha in nalogo redno delajo doma; učenci, ki domače naloge ne delajo, ne glede na
posledice in učenci, ki domačo nalogo prepišejo. Odkar delam kot učiteljica, se je zadnja skupina učencev
precej posodobila. Učenci so iznajdljivi in nalog ne prepisujejo več samo na standardni način, torej iz zvezka
sošolca pred poukom ali med odmorom, pač pa si pomagajo s svojimi telefoni. Predstavila bom načine, ki jih
naši učenci uporabljajo za »pomoč« pri domači nalogi in ponudila nekaj rešitev.
Ključne besede: domača naloga, Photomath, mobilni telefon, aplikacija
ABSTRACT
Formally, homework is not obligatory. However, our school’s goal is to have as many pupils doing their
homework as possible, so those who have not done their homework must stay after school in order to do
it in the presence of a teacher. At our school, and probably at other schools as well, pupils can be divided
into three groups: those who are aware that homework will help them on their way to success and who do
their homework regularly at home; those that do not do their homework, regardless of the consequences;
and those who copy their homework from someone else. Throughout my teaching career, the last group of
pupils has become significantly modernised. Pupils are resourceful and do not only copy homework in the
standard way, i.e. from a classmate’s notebook before school or during recess; instead they use their phones.
I will present the ingenious methods that our pupils use when doing homework and offer some solutions.
Keywords: homework, Photomath, mobile phone, application

UVOD IN TEORETIČNA IZHODIŠČA
Domača naloga
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika so domače naloge »pismene obveznosti učencev, ki jih morajo opraviti
doma« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).
Obstaja vrsta drugih poimenovanj za domače delo učencev: domača naloga, domača vaja, domače učenje,
domače delo. Najbolj uveljavljen in priznan termin, po mojem mnenju tudi največkrat uporabljen, je »domača
naloga«, ki označuje »pisno, ustno in praktično obliko učenčevega dela, ki jo posreduje učencem učitelj in
je neposredno povezana s poukom ter jo učenec opravlja praviloma samostojno po rednem šolskem delu«
(Čagran, 2007).
Z domačo nalogo, ki je zelo pomemben člen procesa poučevanja, učenec znanje utrdi, torej predstavlja nadgradnjo učnih ur. Ima točno določen cilj, z njo učenec dokaže svoje sposobnosti in znanje, krepi delovne
navade in se s tem povezuje z družino in okolico.
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Izobraževalni proces se tako ne konča v šoli, ampak se z domačimi nalogami nadaljuje povsod in nenehno
(Vahčič, 2007).
Domače naloge so »aktivnosti, ki izhajajo iz vsakodnevnih obvez pouka in jih učenci izvajajo doma. So vsebinsko neposredno povezane s poukom in so njegov sestavni del, ker njihova vsebina zavisi od specifičnosti
učnega procesa pri pouku« (Novak, 1978).
Domače naloge se razlikujejo glede na:
•

tehniko izvedbe (pisne, ustne ali praktične);

•

obliko izvedbe (individualne, parne, skupinske ali kolektivne);

•

nujnost izvršitve (obvezne ali prostovoljne);

•

učenčevo možnost izbire (predpisane ali nepredpisane, torej, če si učenci vsebino in način reševanja
izberejo sami);

•

čas izvrševanja naloge (kratkoročne ali dolgoročne);

•

upoštevanje učenčeve individualnosti (nediferencirane ali diferencirane, le-te so lahko diferencirane po
obsegu in količini, po težavnostni stopnji, po postopku dela ali po upoštevanju učenčevega interesa);

•

cilje naloge (naloge so lahko namenjene utrjevanju, poglabljanju in razširjanju znanja, uporabi znanja v
danih primerih, pripravi na obravnavo nove snovi) (Čagran, 2007).

Naloge so torej lahko smiselne, raznolike in privlačne za vsakega učenca (Čagran, 2007).
Domača naloga naj bo skrbno načrtovana in smiselna, vedeti moramo, kaj želimo z njo doseči, učenci morajo
vedeti, da jim naloge koristijo. Pri pripravi domače naloge naj nas spremljajo naslednja vodila:
•

utrjevanje (učenec pri pouku pridobi določena znanja, ki naj jih utrdi z domačo nalogo);

•

predpriprava (učenci se z domačo nalogo vnaprej pripravijo na novo učno uro);

•

prenosljivost (učenci v domači nalogi uporabijo že usvojena znanja v novih okoliščinah);

•

ustvarjalnost (učenci samostojno poiščejo izvirne rešitve) (Marovt, 2007).

Razvoj sodobne tehnologije in učni proces
Informacijska in komunikacijska tehnologija se zelo hitro razvija in s tem prinaša nove izzive na vseh področjih
našega delovanja, tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu in našem poklicu. Učenci imajo možnost, da s
pomočjo sodobne tehnologije hitro pridejo do informacij, ki jih potrebujejo (Božnar, 2004).
Učenci uporabljajo pametne telefone v različne namene (druženje preko socialnih omrežij, igranje iger),
obstajajo pa tudi aplikacije, ki so v pomoč pri učnem procesu.

Domače naloge na OŠ Hudinja
Na Osnovni šoli Hudinja so domače naloge obvezne v takšnem smislu, da če jih učenec doma ne naredi, ostane po pouku v šoli in jih opravi v prisotnosti učitelja. Nekateri učenci pa ne glede na to, da morajo nalogo
narediti v vsakem primeru, naloge ne opravijo. Tisti, ki naloge ne opravijo sami, pa jo lahko prepišejo od
sošolca. Odkar učim na tej šoli, se je v skladu z razvojem tehnologije moderniziralo tudi prepisovanje domačih
nalog. Učenci devetih razredov so precej iznajdljivi, vendar tudi zelo iskreni in mi o različnih novostih redno
poročajo. Naloge delajo s pomočjo pametnih telefonov, nekateri prosijo sošolce, ki so nalogo naredili, da jim
le-to pošljejo preko sporočila, Vibra, Messengerja, Skypa ali Snapchata. Nekaj učencev uporablja program
Photomath, ki nalogo slika in rešitev ponudi s postopkom in rešitvijo, zasledila pa sem tudi inštrukcije na
daljavo s pomočjo spleta.
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V raziskavi, ki sem jo opravila s svojimi devetošolci, sem raziskala, koliko učencev nalogo prepisuje s pomočjo
mobilnih telefonov, katere programe uporabljajo za to, raziskala sem program Photomath in spletno stran
Matematika – inštrukcije na daljavo.

Photomath
Photomath je mobilna aplikacija, poznana kot »foto kalkulator«, ki omogoča, da mobilni telefon prepozna
matematični vzorec in prikaže rešitev na ekranu. Program je bil ustvarjen leta 2014 v hrvaškem podjetju
Microblink, od leta 2016 pa poleg tiskanega besedila prepozna tudi rokopis in nudi rešitev problema po
korakih (Photomath, b.d.).
Photomath sem preizkusila pri testu za 9. razred. Aplikacija je rešila številske izraze, izraze s spremenljivkami,
enačbe in algebrske ulomke, torej vse »računske naloge«, a s tem programom si ni mogoče pomagati pri
besedilnih nalogah. Poleg postopkov je zraven tudi razlaga (na primer pri algebrskih ulomkih). Preizkusila
sem tudi rokopis, rezultati so bili prav tako pravilni.

Matematika – inštrukcije na daljavo
Oddaljena pomoč pri reševanju matematičnih nalog in vprašanj je sestavljena iz štirih korakov. Najprej si
izberemo paket, ki ga potrebujemo (osnovna šola, poklicna oziroma strokovna šola, srednja šola ali gimnazija). V drugem koraku izpolnimo osebne podatke, ime in priimek, telefon in e-naslov. Naloge, ki jih želimo
posredovati v reševanje, slikamo s telefonom ali skeniramo in jih pripnemo ob prijavi. Nato naloge pregledajo
sodelavci spletne strani in izdelajo predračun, začne se že postopek reševanja nalog. Zadnji korak je izveden
ob prejemu plačila, po nakazilu posredujejo povezavo, na kateri so dostopne rešitve nalog (Matematika –
inštrukcije na daljavo, b.d.).
Na spletno stran sem poslala matematični test za 9. razred, odgovor sem dobila v eni uri, cena za rešitev
desetih nalog z osnovno razlago in formulami bi bila 20 EUR.

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Učencem devetih razredov (45 učencev) sem razdelila anketne vprašalnike s štirimi vprašanji. Zanimalo me
je, kako učenci najpogosteje delajo domačo nalogo, na kakšne načine si pomagajo pri prepisovanju domače
naloge, zakaj to počnejo, če vedo, da bi jim redno delanje domače naloge koristilo in jih prosila za mnenje,
kaj bi kot učitelji naredili, da bi učenci naloge delali sami.

1. Kako delaš domačo nalogo?
Tabela 1: Način delanja domačih nalog
Kako delaš
domačo
nalogo?

Sam doma.

Število
Odstotki

32
71 %

Nalogo
prepišem
zjutraj ali
med odmorom.
2
4%

Naloge
večinoma ne
delam.

Drugo:
včasih sami,
včasih
prepišejo

Skupaj

0
0%

11
24 %

45
100 %

Kot je razvidno iz tabele, večina učencev nalogo naredi doma.

2. Ali si pri prepisovanju in reševanju domače naloge pomagaš še na kakšen
drug način?
Učenci, ki nalogo delajo večinoma sami doma (32 učencev, možnih več odgovorov):
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Tabela 2: Različne pomoči pri opravljanju domačih nalog učencev, ki jo opravljajo večinoma sami
Ali si pri
prepisovanju
in reševanju
domače naloge
pomagaš še na
kak drug način?
Število

SMS

Photomath

Messenger

Drugo:
Snapchat
Google

Pomoč
staršev

Viber

Inštrukcije
na daljavo

Ne potrebujem
nobene
pomoči

11

9

9

3

2

2

6

Odstotki

34 %

28 %

28 %

6
3
28 %

9%

6%

6%

19 %

Iz tabele je razvidno, da si veliko učencev, ki domačo nalogo delajo doma, pomaga z mobilnim telefonom.
Šest učencev nikoli ne uporablja nobene oblike pomoči.
Učenci, ki domačo nalogo delajo sami doma, so navedli naslednje razloge, zakaj včasih nalogo prepišejo:
•

6 učencev si pomaga s telefonom, če naloge ne znajo;

•

5 učencev, če nalogo slučajno pozabijo;

•

ko se jim naloge ne ljubi narediti, si 3 učenci pomagajo s telefonom;

•

2 učenca, kadar nimata časa in

•

1 učenec, kadar je naloge preveč.

Učenci so napisali predloge, ki naj jih učitelj upošteva, če želi, da bodo učenci delali nalogo sami doma:
•

10 učencev je predlagalo, da naj učitelj da vsako uro učencem različne naloge, da je ne bi mogli prepisati;

•

4 učenci bi pred poukom učencem pobrali zvezke in pregledali, če imajo domačo nalogo, 1 učenec bi
pregledano nalogo tudi ocenil;

•

2 učenca bi dala lažje domače naloge, da bi jih vsi učenci znali rešiti;

•

2 učenca bi vsako uro pregledala kdo ima domačo nalogo in si pri zaključni oceni pomagala s temi podatki;

•

1 učenec bi vprašal za oceno tiste, ki nimajo domače naloge;

•

1 učenec bi tistim, ki ne delajo domače naloge, dal še dodatne naloge;

•

1 učenec bi dal daljše naloge, da jih učenci ne bi mogli prepisati;

•

1 učenec bi dal krajše in bolj zanimive naloge;

•

1 učenec bi nagradil tiste, ki redno delajo domačo nalogo, z oceno 5;

•

1 učenec bi kaznoval učence brez domače naloge z negativno oceno;

•

1 učenec pa je mnenja, da bi učitelju moralo biti vseeno, če učenci ne delajo domače naloge.
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Učenci, ki nalogo včasih prepišejo, včasih naredijo sami (11 učencev, možnih več odgovorov):
Tabela 3: Različne pomoči pri opravljanju domačih nalog učencev, ki jo včasih opravljajo sami
Ali si pri prepisovanju in reševanju
domače naloge pomagaš še na kak
drug način?

Messenger

Photomath

Število

8

3

Odstotki

73 %

27 %

Drugo:
Skype
Snapchat
1
2
27 %

SMS

2
18 %

Iz tabele 3 je razvidno, da si večina učencev, ki nalogo včasih naredijo sami, včasih ne, pomaga z mobilnim
telefonom.
Učenci, ki nalogo včasih prepišejo, včasih naredijo sami, so navedli naslednje razloge, zakaj včasih nalogo
prepišejo:
•

6 učencev je odgovorilo, da naloge ne zna narediti, zato jo prepišejo;

•

4 učenci jo prepišejo, kadar jo pozabijo;

•

1 učenec naloge ne zna narediti;

•

1 učenec nima časa narediti naloge;

•

1 učenec nalogo prepiše, ker ne želi ostati po pouku.

Učenci so napisali predloge, ki naj jih učitelj upošteva, če želi, da bodo učenci delali nalogo sami doma:
•

4 učenci so predlagali, da naj da učitelj manj naloge;

•

2 učenca bi pobrala zvezke pred poukom in preverila, če imajo vsi učenci nalogo;

•

1 učenec predlaga, da naj bo nalog manj in te težje;

•

1 učenec je predlagal, da naj vsak učenec dobi drugačno nalogo;

•

1 učenec bi nagradil tiste, ki redno delajo domačo nalogo.

Učenci, ki nalogo vedno prepišejo (2 učenca, možnih več odgovorov):
Tabela 4: Različne pomoči pri opravljanju domačih nalog učencev, ki jo vedno prepišejo
Ali si pri prepisovanju in
reševanju domače naloge
pomagaš še na kak drug način?
Število
Odstotki

Messenger

Photomath

2
100 %

1
50 %

Učenca, ki nalogo skoraj vedno prepišeta, sta navedla razlog, da se jima naloge ne ljubi delati doma.
Eden od učencev, ki ne dela redno naloge je mnenja, da bi učenci sami delali domače naloge, če bi imeli vsi
različne naloge.
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ZAKLJUČEK
Odkar poučujem, me navdihuje in hkrati jezi iznajdljivost učencev. Včasih sem jim požugala skozi okno, ko
sem jih zalotila, da so pred poukom zunaj prepisovali naloge, ali med odmorom, ko so hiteli še z zadnjimi
računi. Sedaj se mi večkrat zgodi, da ima večina učencev domačo nalogo, vendar jih polovica ne ve, kako
izračunati isti račun, ki so ga imeli za domačo nalogo. S pomočjo devetošolcev, ki jih učim, sem raziskala,
koliko jih dela domačo nalogo doma, koliko jih dela nalogo samostojno, na kakšne načine opravljajo domačo
nalogo, s čim ali s kom si pomagajo.
Ugotovila sem, da učenci uporabljajo mobilne telefone tudi pri matematični domači nalogi. Učenci, ki je ne
delajo sami, si vedno pomagajo z mobilnimi telefoni. Učenci, ki nalogo včasih naredijo sami, včasih prepišejo,
si v večini pomagajo z mobilnimi aplikacijami, kot pomoč pri delanju naloge ali v primeru, da jo pozabijo.
Tudi učenci, ki nalogo delajo sami doma, si v primerih, ko naloge ne znajo ali jo slučajno pozabijo, pomagajo
z mobilnimi telefoni.
Aplikacije, s katerimi si učenci pomagajo tako, da slikajo nalogo in jo pošljejo drugemu so: Viber, Snapchat,
Messenger, Skype ali preko poslanega sporočila. Učenci so odkrili tudi program Photomath. Aplikacija je zelo
uporabna, saj poleg rešitve nudi tudi postopek reševanja in razlago. Po pogovoru z učenci sem ugotovila, da
večina učencev, ki domačo nalogo dela sami doma, program uporabijo kot pomoč v primeru, da naloge ne
znajo rešiti oziroma da preverijo, ali imajo nalogo pravilno rešeno. Dva učenca sta v raziskavi omenila tudi
inštrukcije na daljavo, kjer na spletno stran pošlješ sliko naloge in po plačilu predračuna dobiš rešeno nalogo
s postopki in obrazci.
Ko sem opravljala raziskavo v 9. razredu, so se tri učenke tako navdušile nad tem, da so me prosile, če lahko
naredimo raziskovalno nalogo na to temo. Pripravile bomo uro utrjevanja pri poglavju enačbe in učenci si
bodo lahko pri preverjanju rešitev in pri zapletih pomagali z aplikacijo Photomath.
Še vedno ostaja odprta dilema, kako večino učencev prepričati, da je domača naloga koristna zanje. Seveda
pa bodo učenci v skladu z razvojem tehnologije ustvarjalni tudi pri delanju/prepisovanju domačih nalog.
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samo.lesar@ddb.si

POVZETEK
V prispevku želim predstaviti izkušnje svetovalnega delavca pri oblikovanju in vodenju različnih skupin dijakov in dijakinj v dijaškem domu. Različne skupine sem vodil v sodelovanju z različnimi strokovnimi delavci.
Skupine so imele različne namene delovanja, različne naloge, pri nekaterih skupinah je bilo članstvo prostovoljno, pri drugih za nekatere člane obvezno. V prispevku sem opisal delovanja skupin, težave, ki so nas
spremljale pri oblikovanju skupin in težave v zvezi z motivacijo dijakov in dijakinj. Predstavil sem nekatere
rešitve težav in dosežke, ki so jih posamezne skupine dosegle.
Ključne besede: dijaški dom, vodenje skupine mladostnikov, mladostnik
ABSTRACT
In the article I would like to present the experience of a counselor in management of various groups of students in a boarding school. I manage the group in collaboration with various educators. Groups had different
purposes of action, different tasks, in some groups membership was voluntarily, in others it was obligatory
for some members. I will describe the activities of the groups, the problems we have in the formation of
groups and the problems with the motivation of students. I will present some solutions and achievements
that groups have achieved.
Key words: boarding school, management of a group of adolescents, adolescent

PROSTI ČAS IN SKUPINE
Prosti čas definiramo kot tisti čas, v katerem ima človek največ osebne izbire. V tem času naj bi prišlo do
največje korelacije med človekovimi osebnimi željami in dejavnostmi. V zadnjem obdobju Uletova ugotavlja,
da je prosti čas mladih vedno bolj organiziran in nadzorovan, tako s strani staršev, kot različnih pedagoških
institucij (Ule, 2016). V raziskavah o prostem času, Štingl (2016) ugotavlja, da ima okoli 50 % mladih v
dijaškem domu več kot 2 uri prostega časa na dan. Prosti čas preživijo s prijatelji (72 %), uporabljajo mobilni
telefon (49 %) in sodelujejo v različnih interesnih dejavnostih v dijaškem domu (21 %). Na podlagi podatkov
sklepam, da dijaki v dijaških domovih največ časa preživijo z vrstniki (v živo ali preko mobilnih naprav). Uletova (2016) ugotavlja, da grožnja mladih pred nezaposlenostjo še dodatno krepi pritiske na mlade v smeri
discipliniranja in zmanjševanja obsega in intenzivnosti eksperimentiranja v mladosti. Če mladi dejavnosti v
dijaškem domu ne vidijo, kot nekaj, kar jim bo pomagalo pri kariernih načrtih, je verjetnost, da se bodo vanje
vključevali manjša. Skupina vrstnikov lahko poleg zabave, izkušenj, potrjevanj,… predstavlja tudi socialni
kapital posameznika. Zgoraj omenjena razmišljanja nam kažejo možne težave pri oblikovanju različnih skupin
dijakov v okviru dijaških domov.
Delo s skupino je v dijaških domovih pogosta oblika vzgojnega delovanja. Vec (2008) piše, da je osnovni
namen dela s skupinami predvsem izboljšanje komunikacije in s tem medsebojnih odnosov, s čimer misli
bolj odprto, bolj neposredno in jasnejšo komunikacijo na vseh nivojih sistema (mladostnik, odrasli, vrstnik).
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Pogosto je cilj skupinskega dela sama skupina, oziroma spodbujanje skupinskih procesov (kohezivnosti,
načina nastajanja pravil, preživljanja prostega časa,...). Bregant meni, da je za skupino mladostnikov dobro,
da skupina vsakemu omogoča:
•

jasno orientacijo o sebi, o medsebojnih odnosih in zahtevah

•

doživljanje pripadnosti s skupino in s tem razvijanje zaupanja v ljudi

•

občutek sprejetosti

•

doživljanje lastne uspešnosti, s tem da se mladostniku nudi priložnost in pomoč pri potrjevanju v različnih
dejavnostih skupine

•

učenje socialne realnosti in sodelovanja (Vec, 2008).

Nekateri avtorji menijo, da je skupina že par, pri drugih se skupina začne s tretjim članom. Širša definicija
skupine poleg števila posameznikov zajema tudi odnose med njimi in se kaže v sodelovanju, vezanem na socialne vloge in skupinske položaje članov. Skupina mora imeti skupinske norme, občutek pripadnosti članov,
ki se vidijo kot celota in si prizadevajo, da jih okolje sprejme kot take (Kobolt, 2002, 2009). Andrejeva (1980)
pravi, da je »skupina skupnost ljudi, ki povezano delujejo k določenemu cilju« (Vec, 2008). V nadaljevanju
bom predstavil izkušnje z vodenjem štirih različnih skupin dijakov v obdobju petih let.

PRVA SKUPINA – PRVI POIZKUSI
V prvem letu delovanja kot svetovalni delavec, sem se srečaval z velikim številom dijakov, ki so k meni hodili na
svetovalne pogovore. Razmišljal sem, da bi vse skupaj vključil v skupino, kjer bi si lahko izmenjevali izkušnje
pri soočanju s težavami. Pri večini sem zaznal občasne ali dokaj pogoste neprijetne občutke, ki so jih čutili
do sebe (občutek, da niso dovolj dobri, občutek sramu, anksioznosti,…). Pri ideji, nastanku in vodenju skupine, mi je pomagala vzgojiteljica. V skupino sva želela vključiti tudi dijake, pri katerih so vzgojitelji opazili
pomanjkanje socialnih veščin. Po Greshamu (1997) obvladovanje socialnih veščin pomeni, da otroka vrstniki
sprejemajo, da se tudi sam počuti sprejetega od vrstnikov (Žižak, 2009). Menil sem, da bi jim skupina lahko
ponudila pozitivno izkušnjo, saj kot piše Kobolt: »Ko nas neka skupina sprejme kot člana, smo zadovoljni,
srečni in veseli« (Kobolt, 2009).
Ko sem idejo predstavil dijakom, s katerimi sem se srečeval tedensko, so povedali, da jih je strah, da bodo o
njihovih težavah govorili vsi. Od devetih bi na srečanja skupine hodili samo dve dijakinji. To je pomenilo, da
se predvideni člani skupine s predlaganim programom ne strinjajo. Z vzgojiteljico sva namesto pogovora o
različnih težavah, dijakom ponudila različne delavnice (socialne igre, iger vlog, različne pogovore,…). Večini
je bilo to všeč. Z dijaki smo se dogovorili, da bodo prvi mesec enkrat tedensko obiskovali srečanja skupine.
Sodelovali bodo toliko, kolikor bodo želeli. Po prvem mesecu se bomo dogovorili kako naprej. Vsak konec
meseca, smo se skupaj dogovorili, kdo bo srečanja obiskoval tudi v naslednjem mesecu. V skupino sva poleg
prej omenjenih dijakov in dijakinj, vključevala tudi dijake, ki so dobili alternativni vzgojni ukrep vzgojitelja
(delavnice za njih so bile obvezne) in dijake, pri katerih sva zaradi njihove pozitivne naravnanosti in socialnih
spretnosti predvidevala, da bodo skupino povezovali. Slednje sva za sodelovanje prosila.
Skupina se je dobivala enkrat tedensko od novembra do aprila. Na skupino je hodilo od 7 do 14 dijakov in
dijakinj. Delavnice so trajale od 60 do 90 minut. Vsebin na delavnicah (prijateljstvo, težave v dijaškem domu,
kdo sem, ljubezen, kaj bi spremenil na sebi, drugih,…) smo se lotevali preko različnih socialnih iger, iger vlog,
pogovorov. Dijaki niso izpostavljali osebnih težav, niti niso o njih govorili. Všeč jim je bilo, da so delavnice
potekale v sproščenem vzdušju, da so bile dejavnosti nenavadne, da so jih dejavnosti presenetile, da smo se
veliko smejali. Največji problem je predstavljala redna udeležba. Pogosto sva z vzgojiteljico pred začetkom
izvajanja delavnice nekatere dijake poiskala po dijaškem domu. Ker sva želela, da se srečanj udeležijo, sva
jih klicala tudi preko telefona. Bolj izrazito sva se teh metod posluževala v prvih mesecih. Skupina je sredi
aprila prenehala delovati, ker so dijaki pogosto imeli premalo časa zaradi učenja.

KAJ SVA SE NAUČILA OB PRVI SKUPINI
Večkrat sva se spraševala, ali je bilo prav, da sva nekatere dijake pred začetkom srečanj klicala preko telefonov
in jih celo iskala po sobah in etažah. Pogosto so zaradi tega prišli v skupino malce nejevoljni. Če se za dijake,
ki niso prišli na skupino ob dogovorjenem času, ne bi tako intenzivno zavzela in jih dobesedno pripeljala v
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skupino, bi le-ta verjetno prenehala obstajati po prvih dveh mesecih delovanja. Dolgo časa nisva razumela
reakcij nekaterih dijakov, saj so bili med izvajanjem delavnic zadovoljni, pogosto nasmejani, ob zaključku
pa so večkrat dejali, da razmišljajo o tem, da ne bi več obiskovali delavnic. Kasneje sva ugotovila, da je bil
razlog za takšno obnašanje predvsem v govoricah dijakov, ki so o članih skupine menili, da so posebni, čudni
ali celo nori, ker obiskujejo delavnice. Kljub temu, da smo preprečili nadaljnje govorice, je neprijeten občutek
pri nekaterih dijakih ostal. Na koncu šolskega leta so dijaki kljub temu izrazili željo, da bi se na podoben
način dobivali tudi v naslednjem šolskem letu. Verjetno smo v tistem šolskem letu postali »skupina«, ki bi jo
lahko definiral kot zbirko posameznikov, katerih obstoj kot skupine je odvisen od koristnosti, ki jo imajo v
njej posamezniki (Vec, 2008). Koristi, ki so jo posamezniki imeli od skupine vidim predvsem v tem, da smo
preko delavnic počeli stvari, ki so dijake presenetile in so jim bile všeč.

SKUPINA - SKRITI ZAKLAD
S kolegico sva dijake, s katerimi sva sodelovala v preteklem letu, ob začetku novega šolskega leta ponovno
povabila k sodelovanju. Nihče ni želel nadaljevati. Sporočali so nama, da tega ne potrebujejo, da nimajo
časa, da so oblike dela prerasli,… S kolegico sva razmišljala, da bi morala skupino zasnovati na popolnoma
drugačen način. Ugotovila sva, da bi bili dijaki verjetno bolj motivirani, če bi lahko nekaj ustvarili skupaj,
morda nekaj, s čimer bi se lahko predstavili.
Razmišljala sva, da bi SKUPINA organizirala triurno dejavnost za vse dijake v dijaškem domu. SKRITI ZAKLAD.
Vsak član skupine, bi pripravil izziv, ki bi bil hkrati ena izmed točk na poti iskanja skritega zaklada. Članom
skupine je bila ideja všeč. Srečanja so potekala tedensko, občasno smo se ogreli s kakšno socialno igro, nato
pa skupaj razmišljali, kaj bi lahko posamezen dijak pripravil. Ko je dijak dobil nalogo, je do naslednjega
srečanja pripravil točko - izziv, ki smo jo potem na srečanju preizkusili in ob tem razmišljali o morebitnih
izboljšavah. Pripravili smo 12 različnih točk. Vsako točko - dejavnost smo pred končno izvedbo prej preizkusili
na skupini (npr. kako prepričaš vzgojitelja, da dobiš izhod do tretje ure zjutraj, kako štiri osebe preizkusijo
različne položaje, v katerih imajo lahko na tleh samo dve roki in dve nogi, kako zapeti Prešernovo pesem v
stilu »narodnjakov«, kako jo »repati«, kako prenesti žogico s štirimi vrvicami na drugo stran,ipd.) Pri pripravi
nama je pomagala tudi pripravnica, ki je prevzela večino organizacijskega dela. Dobivali smo se od oktobra
do aprila naslednjega leta. V aprilu smo izvedli prvi SKRITI ZAKLAD. Med člani skupine je bilo po uspešno
izvedenem dogodku čutiti veliko zadovoljstva. Želeli so si, da bi skriti zaklad pripravljali tudi naprej. Vzgojiteljica je prevzela organizacijo skritega zaklada, ki ga od takrat dalje izvedemo enkrat letno. Od dijakov, ki
so ga izvedli prvič, ni v dijaškem domu nikogar več.

KAJ SMO SE NAUČILI O DRUGI SKUPINI
V primerjavi s prvim letom delovanja skupine, smo opažali, da so dijaki bolj redno hodili na srečanja. Večinoma
so se držali dogovorov. Iz skupine: »Mi se udeležujemo srečanj skupine, da se preko skupnih iger spoznavamo,
razmišljamo in se zabavamo«, je nastala skupina »Mi delamo SKRITI ZAKLAD – za dijaški dom«. Čeprav
smo na srečanjih preizkušali podobne socialne igre kot prvo leto, je bil pomen teh iger za dijake drugačen.
Skupina je glede komunikacijske mreže (Vec, 2008) delovala precej bolj decentralizirano, kot v prvem letu
delovanja, kar je pomenilo, da so pobude, cilji, motivi za doseganje ciljev in tudi same aktivnosti prihajale
od vseh članov skupine.

SKUPINA - KAVA OB 16.00
V šolskem letu 2014/15 je v dijaškem domu bivalo 35 dijakov, ki so prihajali iz Bosne in Hercegovine. Večina
teh dijakov se je pogosto družila samo med seboj. Zadrževali so se v avli dijaškega doma, kjer so občasno
ogovarjali mimoidoče, predvsem dijakinje. Večkrat so vzgojitelji opažali konflikte med dijaki iz BIH in dijakinjami oziroma neprimerno vedenje teh dijakov do deklet. Z namenom, da bi spoznali in razumeli problem
ter ga v prihodnje poskušali preprečiti, smo na začetku šolskega leta zastavili program delavnic za te dijake.
Program sem pripravil skupaj z vzgojiteljem in vzgojiteljico. Na srečanjih smo se pogovarjali o odnosu do
deklet, različnih predstavah o načinu življenja v bosanski in slovenski kulturi, človekovih pravicah, ljubezni,...
Na srečanja smo povabili vse dijake iz BIH. Zaradi velikega števila smo jih razdelili v dve skupini. Tretje srečanje
smo izvedli z vsemi dijaki z namenom, da jim pojasnimo, zakaj se srečanj udeležujejo samo dijaki iz BIH. Nato
smo iz obeh skupin sestavili novo. Oblikovali smo jo tako, da smo nanjo povabili dijake, za katere menimo,
da imajo problem v komunikaciji z dijakinjami, dijake za katere menimo, da teh težav nimajo in dijake, ki
imajo velik socialni vpliv v skupini. Srečanja so potekala od novembra do aprila. Poimenovali smo jih »Kava
ob 16ih«. S tem smo se želeli približati običaju, ki je značilen za Bosno in Hercegovino. Pitje kave je obred,
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ob katerem se ljudje družijo, pogovarjajo in povezujejo. Na nek način se je to potrdilo tudi na naših srečanjih,
saj so dijaki prihajali zaradi kave, sladkarij, družbe in tudi zato, ker so srečanja potekala v času učnih ur.
Srečanja so bila intenzivna, dogajala so se v času, ko je bilo begunsko vprašanje zelo aktualno, vprašanje
integracije ljudi z drugačnimi kulturnimi prepričanji in vrednotami pa je odpiralo več vprašanj, kot smo na
začetku mislili. Postopanja v avli ter ogovarjanja dijakinj se je opazno zmanjšalo. Lahko rečemo, da je delovanje skupine vplivalo na vedenje dijakov, saj so se do dijakinj vedli bolj strpno.
Srečanj ob kavi v naslednjem šolskem letu nismo nadaljevali, saj se je število dijakov iz BIH v dijaškem domu
močno zmanjšalo. Večina dijakov je dom zapustila, ker so se zaradi zahtev pri pridobivanju vize morali preseliti
k očetom. Dijaki, ko so ostali, so predstavljali manjšo skupino, ki ni bila več tako opazna.

KAJ SMO SE NAUČILI
Kava, piškoti in čas med učno uro so bili dober motivacijski element. Vprašanje, ali je bila struktura skupine, v
kateri so bili samo dijaki iz BIH, morda bila preveč homogena, med strokovnimi delavci ni dobilo enoznačnega
odgovora. Prednost homogenosti je bila v tem, da smo bolje zaznali razlike v delovanju med posameznimi
dijaki. Pomanjkljivost pa v tem, da dijaki na skupini niso dobili dovolj sporočil od vrstnikov, ki izhajajo iz
drugačnega kulturnega okolja. Sodelovanje treh strokovnih delavcev pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti je
vneslo specifično dinamiko, bogastvo in različne predstave o tem, na kakšen način naj izvedemo zastavljene
ideje. Zato je bilo pomembno, da smo določen čas posvetili evalvaciji in pripravam.
V delovanju skupine sta se pokazali dve sočasno delujoči tendenci (Vec, 2008):
•

homeostaza (težnja po ohranitvi obstoječega stanja, kar zagotavlja stabilnost, predvidljivost dogajanja, varnost, npr. rituali s kavo in piškoti, spoštljiv način pogovora, spoštljivo vedenje do dijakov ob nasprotujočih
stališčih glede odnosa do dijakinj,…)

•

transformacija (težnja po spremembi obstoječega; nestrinjanja strokovnih delavcev in nekaterih dijakov
z nekaterimi vedenji, razmišljanji, ki so bila povezana tako z odnosi med dijaki BIH, kot napačnim razumevanjem socialnih situacij, kjer so se pojavljali konflikti z dijakinjami,…).

Brez obeh tendenc delovanje skupine ne bi imelo smisla.

SKUPINA - DRAMA
Zaradi čedalje večjega vpisa dijakov in dijakinj, ki so obiskovali umetniško gimnazijo - dramska smer, sem
se odločil, da skupaj s pripravnico začneva izvajati dejavnost VIDEODELAVNICE. Želeli smo snemati kratke
filme o domskih pravilih. Z dejavnostjo sva začela v aprilu.
Razlog za izvajanje te dejavnosti je bil tako v nekaterih specifičnih težavah, ki smo jih skupaj z vzgojitelji
večkrat opažali pri omenjenih dijakih kot tudi pri lastnih težavah ob ustvarjanju odnosov s to generacijo dijakov.
Na delavnico sva povabila vse dijake in dijakinje prvih letnikov dramske smeri. Vabilu se je odzvalo okoli
deset dijakov/inj. Nekateri med njimi so imeli veliko izkušenj s snemanjem filmov. Verjela sva, da bosta najini
vlogi predvsem v tem, da bova dijake in dijakinje usmerjala in povezovala. V primerjavi s prejšnjimi skupinami, sem dijake doživljal kot visoko motivirane. Prepričan sem bil, da se bodo držali dogovorov. Po prvih
srečanjih so se dijaki začeli opravičevati, da imajo premalo časa Nisva dobro razumela, kaj naj bi bil vzrok
za nenadno pomanjkanje časa. Določili smo nekaj zanimivih domskih pravil, o katerih bi lahko posneli zelo
zabavne, kratke filme. Na srečanjih, ki so potekala od aprila do začetka maja, so bili dijaki aktivni, veliko smo
se smejali in tudi veliko naredili. Dijaki niso naredili nalog, za katere smo se dogovorili. Sredi maja smo se
zaradi pomanjkanja časa dogovorili, da bomo s srečanji nadaljevali v naslednjem šolskem letu.
V septembru večina dijakov ni želela nadaljevati z delom. S štirimi dijaki sva se uspela dogovoriti, da posnamemo kratek film o pravilih. Scenarij smo naredili skupaj, kratki film pa so dijaki posneli in zmontirali
sami. Na snemanju sva predvsem pomagala dijakom in sledila njihovim usmeritvam. Po dokončanem filmu,
so vsi razen enega dijaka prenehali sodelovati.
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KAJ SVA SE NAUČILA
Dijaki so nama po koncu snemanja povedali, da večini dijakom ni v interesu snemati filme za dijaški dom,
ker od tega nimajo nobenih koristi. Pričakujejo, da se bo na delavnicah vse zgodilo precej hitreje. Nalog, ki
smo si jih razdelili, večinoma niso naredili, toda če jih ni naredi nihče, je to pomenilo, da so bili nezadovoljni,
ker niso videli napredka. Za to skupino dijakov je bilo pomembno, da vidijo napredek, kar pomeni, da bi
morala po vsakem srečanju zapisati in razposlati to, kar smo na srečanju počeli. Tako bi se ustvaril občutek,
da smo nekaj ustvarili.
Nihče od dijakov nama kljub jasnim vprašanjem, ali bi želeli prenehati z obiskovanjem skupine, ni želel jasno
odgovoriti. Vprašanje je bilo zanje preveč neprijetno. Pričakovali so, da bova razumela, da njihove nekajkratne
odsotnosti, preprosto pomenijo, da jih dejavnost ne zanima.
Za to skupino je do neke mere veljalo, da ni bilo preprosto odkriti, kaj sploh je skupinski cilj, saj to, da so
različni posamezniki usmerjeni k istemu cilju (posneti kratki film o domskih pravilih), še ne pomeni, da imajo
skupinski cilj (Vec, 2008). Verjetno so imeli dijaki različne cilje (npr. režirati kratki film, igrati glavno ali
stransko vlogo, samo biti zraven,..). Menim, da so bili ti cilji preveč oddaljeni že na samem začetku, ko smo
iskali ideje, o katerih domskih pravilih sploh posneti film, kakšna bo zgodba filma, kdo jo bo napisal,….. Za
skupino bi bilo namreč pomembno, da bi jim predstavila potek dela, časovni okvir in jih pripravila do tega,
da bi si predstavljali skupinski cilj in pot do njega. »Takrat bi lahko zares govorili o skupini –če skupinskega
cilje ni, lahko govorimo le o posameznikih, ki se nahajajo skupaj, v istem prostoru, in počno podobne stvari
s podobnimi nameni« (Vec, 2008).

SKUPINA DRAMA-DRUGIČ
Skupino, ki naj bi snemala kratke filme o domskih pravilih sva s pripravnico poskušala oživiti z dijaki dramske
gimnazije-novinci. Od 17 povabljenih, se je na prvem srečanju pojavilo 9 dijakov in dijakinj. Na vprašanje,
kaj bi si na video delavnicah želeli delati, so povedali, da želijo snemati filme in pisati scenarije, ki naj bi jih
pošiljali na različne filmske festivale.
Med različnimi natečaji smo se odločili za natečaj o športnih stavah, ki se je zdel skupini najbolj zanimiv. Po
prvem srečanju smo ugotovili, da nihče izmed članov skupine ni še nikoli snemal oziroma montirati filmov.
Člani skupine so želeli predvsem igrati v filmih in pisati scenarije. Za pomoč smo prosili domskega varnostnika, ki je imel nekaj izkušenj s snemanjem in montiranjem filmov.
Za natečaj smo želeli posneti videospot »rap« pesmi. Kot se je kasneje izkazalo, nihče od dijakov še nikoli
napisal »rap« pesmi. Z odraslim delom skupine (svetovalni delavec, pripravnica in varnostnik) in malo pomoči
ostalih članov skupine, smo poiskali dijake, ki so obvladali različne veščine, potrebne za nastanek izdelka
(dijaka in dijakinjo, ki sta napisala vsak svojo »rap« pesem, dijaka, ki je naredil glasbeno podlago, dijaka
in dijakinjo, ki sta pesem odpela, »odrepala« in dijaka, ki je vse to posnel). Kasneje smo po predlogi glasbe
posneli še videospot. Na natečaju je bil naš izdelek izbran kot najboljši in motivacija dijakov za sodelovanje
je močno narasla. Pridružili so se nam novi dijaki in dijakinje.
Teden pozneje je dijakinja predlagala, da bi sodelovali na največjem festivalu kratkih filmov v Sloveniji. Za
dijake je filmski festival predstavljal zelo velik motiv. Kratki film ja za njih postal PROJEKT. Kljub temu, pa
se je pogosto dogajalo, da niso imeli časa. Razlika v primerjavi s prejšnjo skupino je bila v tem, da so vnaprej
povedali, kdaj bodo imeli čas. Pomembno je bilo, da sva s pripravnico ideje na sestankih beležila in jih potem
do naslednjega srečanja zapisala v obliki scenarija, ki smo ga z dijaki ponovno pregledali, popravljali, dopolnjevali. Pripravljanje scenarija je potekalo okoli dva meseca. Snemanje filma je potekalo pet snemalnih dni.
Montaža pa okoli dva tedna. Nihče od sodelujočih si ni mislil, da je za trideset minutni film potrebnega toliko
dela. V času enega leta smo posneli še dva kratka filma in skupaj napisali scenarij za natečaj o preprečevanju
korupcije. Dijaki so bili na doseženo delo zelo ponosni.

KAJ SMO SE NAUČILI
Dijaki so od nas pričakovali, da bomo delovali kot posamezniki, ki točno vedo, kako se snema film, pa čeprav o
tem nismo imeli veliko znanja in smo jim to tudi dokaj pogosto sporočali. Pričakovali so, da se bomo prilagajali
njihovim časovnim okvirjem. Želeli so, da je njihovo delo na srečanjih vidno. V obliki scenarijev, posnetkov,....
In da je delo vidno tudi širše. Zato smo morali poglobiti svoje znanje in se neprestano učiti. Pomembno je bilo,
da našega dela niso dojemali samo kot delovno obvezo, ampak projekt, v katerem uživamo in ga soustvar244

jamo. Z dijaki smo soustvarjali preko nekateri elementov delovnega odnosa (Čačinovič Vogrnčič, 2011), kar
vključuje dogovor o sodelovanju z udeleženci (dogovor o časovnem okvirju in tem kako in kaj bomo delali).
Med delovanjem skupine smo dogovore večkrat spreminjali, saj smo se prilagajali času in interesom dijakov.
Delovni odnos strokovnih delavcev je bil oseben, predvsem v odgovornosti in zavzetosti za doseganje ciljev,
ki si jih je skupina zastavila in v tem, da je bilo pomembno, da se v skupini slišijo vsi glasovi udeležencev.
Podobno kot Čačinovičeva tudi sam ugotavljam, da je bilo delo v skupini še uspešnejše, če smo si upali vanj
vnesti tudi sanje in vizije, ki so presegale konkretne naloge (Čačinovič Vogrinčič, 2011).

ZAKLJUČEK
Delo v različnih skupinah mi je odprlo veliko možnosti za navezovanje in razvijanje osebnega stika z dijaki
in dijakinjami, ki so imeli veliko težo predvsem takrat, ko se je pri kom izmed njih pojavil večji problem.
Pri delu s skupinami sem izhajal iz realnosti situacije, kar pomeni, da sem:
•

Oblikoval skupine s tistim dijaki, ki so želeli sodelovati pri tistih dejavnostih, ki smo jih skupaj določili
kot pomembne. Veliko časa sem namenil usklajevanju in povezovanju različnih pogledov.

•

V različnih skupinah sodeloval z različnimi sodelavci. Timsko delo s kolegi je bilo pomembno z vidika
povezovanja in vključevanja svetovalnega dela v življenje v domu. Pomembno je bilo tudi zato, ker smo
skupaj uživali ob dosežkih in občutku, da smo k dosežkom prispevali.

•

Se prilagajal realnosti populacije dijakov. Poskušal sem razumeti, kako mladi razmišljajo, poskušal sem
slišati, kaj si želijo. Poskušal sem delovati tako, da bi skupaj dosegli zastavljene cilje.

•

Vztrajal. Vztrajal tudi takrat, ko se je zdelo, da sem ostal sam. Da smo ostali sami. Da sva ostala sama.
Brez dijakov. Verjamem, da se je vztrajanje izplačalo.

Navsezadnje ugotavljam, da samo vabilo »sodelujte, res bomo počeli nekaj zanimivega«, še zdaleč ne zadošča.
Vedno znova je bilo potrebno iskati nove poti in nove načine, da smo pritegnili pozornost dijakov. Mislim
celo, da je bilo iz leta v leto težje.
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VIKEND VZGOJNE SKUPINE ZA PRVE LETNIKE
KOT PRIPRAVA NA SOOČANJE Z NOVIMI IZZIVI
V ČASU SREDNJEGA ŠOLANJA
Primer dobre prakse iz Jegličevega dijaškega doma, Zavod sv. Stanislava

WEEK-END OF THE EDUCATIONAL GROUP
OF THE FIRST YEAR PUPILS AS A PREPARATION
TO FACE THE NEW CHALLENGES IN THE PERIOD
OF THE SECONDARY EDUCATION
Case study from Jeglič boarding school, St. Stanislav’s institution
Mag. Marija Leskovec
Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Ljubljana, Slovenija
marija.leskovec@stanislav.si

POVZETEK
V našem prispevku bomo v prvem delu s razmišljali o novodobnih izzivih današnje družbe in kako le-te
vplivajo na delovanje dijaških domov v Sloveniji. V drugem delu tega prispevka se bomo podrobneje seznanili z Jegličevim dijaškim domom, njegovim poslanstvom, z vrednotami ter s smernicami vzgoje za prve
letnike. V tretjem delu tega prispevka se bomo poglobljeno posvetili razmišljanju o vikendu vzgojne skupine
za prve letnike, kot primer dobre prakse v vseh treh fazah: priprava, izvedba in evalvacija. Od blizu si bomo
pogledali tudi sam program po dnevih in zaključili poglavje z evalvacijo vikenda. V četrtem delu prispevka
bomo razmišljali o tem, kako lahko vikend vzgojne skupine za prve letnike pomaga mladim pri vstopanju
v srednješolsko obdobje na poti v samostojnost. V zaključnem delu tega prispevka bomo navedli zaključne
misli spodbude za vse tiste, ki že opravljajo vzgojno pedagoško delo v dijaškim domovih, da kdaj tudi sami
poskusijo realizirati tak vikend.
Ključne besede: globalni trendi v dijaških domovih v Sloveniji, vzgoja in izobraževanje, Jegličev dijaški
dom, vikend vzgojne skupine za prve letnike
ABSTRACT
In this atricle we will first talk about the global trends that we face in the Slovenian boarding schools. In the
second part of the article we will focus on a presentation of the Jeglič boarding school, its mission and values
as well as the educational highlights for the first year pupils in the secondary education. In the third part
of the article we will focus on a case study of the educational week-end for the first year pupils from Jeglič
boarding school. We will look into the details of the phases of the program, the whole program as well as the
evaluation of the week-end as a feed- back from the pupils. In the fourth part we will analyse the importance
of such week-ends for young people on their way to the adulthood. In the last section of this paper we will
conclude with the final thoughts and encouragement for the education field to follow such an educationl
example of a case study.
Keywords: global trends in the field of boarding schools in Slovenia, education, Jeglič boarding school, the
week-end of the educational group for the pupils of the first year of secondary education
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UVOD
V sodobni družbi se mladi vedno bolj prepuščeni samim sebi, ko se je potrebno soočiti z izzivi sveta v katerem
živimo. Dijaški dom ponovno postaja kraj, kamor se zateka vedno več mladih, ki v času srednjega šolanja
potrebujejo novo »dom«ovanje. Dijaški dom s svojim poslanstvom in vzgojnim programom lahko ponudi tiste
vsebine, ki jih druge vzgojne institucije spregledajo ali pa niti ne prepoznajo kot ključne za razvoj mladostnika
danes. Poglobljeno bomo pogledali na vse tri faze: pripravljalna, izvedbena in evalvacijska faza programa
vikenda vzgojne skupine za prve letnike kot primer dobre prakse v Jegličevem dijaškem domu.

GLOBALNI TRENDI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ DIJAŠKIH DOMOV
V SLOVENIJI
Trendi globalizacije (evropski in svetovni tokovi) postajajo vedno bolj otipljivi in so del tudi naše realnosti
dijaških domov v Sloveniji. Ko svet postaja kot ena mala vas, tako tudi Slovenija z vsemi avtocestami in hitrimi
povezavami pridobiva na kilometrih, poleg tega pa tudi slovenski trendi v smislu decentralizacije šolstva,
kjer naj bi vsak večji kraj imel tudi srednje šolski center se potreba po bivanju v dijaških domovih zmanjšuje.
Tako število dijaških domov drastično pada kakor tudi število dijakov. Zanimiv pa je trend, da število dijakov
v zasebnih dijaških domovih narašča ali pa je povpraševanje po njih postala neka stalnica. Podoben trend se
kaže tudi v Evropi, naj gre za vzhodni ali zahodni del našega kontinenta.
Ministrstvo za šolstvo v svojih strategijah izbira med zapiranjem in iskanjem novih ponudb oz. prestrukturiranja
obstoječih vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki hote ali ne hote morajo iskati nove poti nadaljnjega delovanja,
če v resnici hočejo preživeti. Glede na novodobne potrebe slovenske mladine bi bilo smiselno razmišljati o
novih ponudbah ali pa o odgovarjanju na potrebe mladih danes, saj je vedno več mladih s posebnimi potrebami
in bi se lahko obstoječe ustanove dijaških domov prestrukturirale. Pojavi se vprašanje financiranja, ki pa se
po »navodilih iz Bruslja« bolj nagiba k zmanjševanju le-teh. Pravilna pot bi bila ta, da bi se znali s skupnimi
močmi tako zakonodajalci kot izvrševalci šolstva povezati med seboj in delati za skupno dobro. V končni fazi
gre tudi za avtonomnost in legitimnost nacionalne države, ki je nad evropsko in ne obratno, razen v primeru,
če gre za kršenje temeljnih človekovih pravic.
Da bi lahko odgovorili mladim na njihove potrebe in jih podprli pri njihovem soočanju z izzivi sodobne družbe
je eden izmed naših programov Jegličevega dijaškega doma tudi organizacija in izvedba vikendov skupin, ki
jih bomo od bližje spoznali v naslednjih dveh poglavjih.

JEGLIČEV DIJAŠKI DOM, NJEGOVO POSLANSTVO IN SMERNICE
VZGOJE ZA PRVE LETNIKE
Predstavitev Jegličevega dijaškega doma
Jegličev dijaški dom, ki deluje kot ena izmed enot Zavoda Sv. Stanislava je ponovno začel delovati leta
1993 in letos bomo praznovali 25. obletnico ponovnega delovanja. Dijaški dom spada med zasebne dijaške
domove vendar pa ima javno priznan program, ki deluje v skladu z državno zakonodajo s področja vzgoje
in izobraževanja. Dijaški dom ima letos vpisanih 229 dijakov, ki so razdeljeni v osem vzgojnih skupin, ki
so mešane, dekleta in fantje. Vzgojne skupine štejejo od 25 do 32 dijakov. Vsak letnik ima po dve vzgojni
skupini. V dijaškem domu biva 194 dijakov, ki obiskujejo Škofijsko klasično gimnazijo, imamo pa tudi 35
dijakov, ki obiskujejo druge srednje šole v Ljubljani. Lahko bi rekli, da imamo dijake iz vseh koncev Slovenije
oz. Slovenija v malem. V letošnjem letu biva pet dijakov iz tujine (Avstrija (3) ter Bosna in Hercegovina (2)).
Letni delovni vzgojni načrt Jegličevega dijaškega doma je usklajen s poslanstvom in vizijo Zavoda Sv. Stanislava
in obstoječo zakonodajo vzgojno-izobraževalnega programa za srednje šole in dijaške domove:
•

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 59/12),

•

Vzgojni program za dijaške domove (Uradni list RS, št. 5/2012),

•

Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 97/2006),

•

Pravilnikom o bivanju v Jegličevem dijaškem domu v Zavodu sv. Stanislava (z dne 12.9.2011)

247

Letni delovni načrt Jegličevega dijaškega doma se vsako leto oblikuje s timskim pristopom, kar pomeni, da
strokovni vzgojiteljski kolektiv s skupnimi idejami oblikuje osnove za pripravo dokumenta letnega načrta. Na
podlagi pripravljenega dokumenta vsak matični vzgojitelj pripravi letni delovni načrt vzgojne skupine. Tudi
strokovni aktivi nižjih (1. in 2. letnik) in višjih (3. in 4. letnik) letnikov skupaj pripravijo podrobnejši načrt
delovanja aktiva. Matični vzgojitelj sprejme novo vzgojno skupino dijakov v prvem letniku in jih načeloma
pospremi do četrtega letnika.
V Jegličevem dijaškem domu šteje strokovni vzgojiteljski zbor 14 zaposlenih: ravnateljica, svetovalna delavka,
domski kaplan (katoliški duhovnik), 8 matičnih vzgojiteljev, tajnica doma, nočni varuh in domski vratar.

Poslanstvo in vrednote Jegličevega dijaškega doma ter idejne smernice
vikendov skupin
Poslanstvo Jegličevega dijaškega doma je: V sobivanju, pristnih odnosih in z osebnim zgledom mladim
omogočati celostno osebnostno rast v dobre ljudi, odgovorne kristjane in državljane. Pri našem vzgojno
izobraževalnem delu nas vodijo naslednje vrednote: odgovornost, krščanska vera, zaupanje, kultura odnosa,
spoštovanje mojega in tvojega dostojanstva. Poleg splošnih vzgojnih ciljev vsakega dijaškega doma dajemo
poseben poudarek naslednjim ciljem: duhovni in osebnostni rasti, odkrivanju poklicne poti, odkrivanju dostojanstva kristjana in domovinski vzgoji.
Vsako leto si Zavod Sv. Stanislava izbere letno geslo in vsaj štiri strateške cilje, ki jih vsaka enota znotraj
Zavoda prilagodi potrebam vzgojno-izobraževalnega dela posamezne enote.
V času od ponovne oživitve delovanja Jegličevega dijaškega doma je bilo že več poskusov realizacije vikendov
vzgojnih skupin, ki so predvsem temeljili na samoiniciativi matičnega vzgojitelja. Od septembra 2011 smo se
kot pedagoški kolektiv načrtno lotili izvajanja vikendov vzgojnih skupin.

Vzgojne smernice in vsebine za prve letnike24
Dijaki prvič odhajajo od doma. Prehod iz osnovne v srednjo šolo pomeni zanje velik preskok. Prihajajo iz
različnih krajev, iz različnih družin, z različnimi učnimi, delovnimi in življenjskimi navadami, ki so jih oblikovali do sedaj. Sprejeti bodo v skupnost, v kateri se bodo razvijali in rastli. To skupnost oblikujejo pravila
življenja in dela, ki jih želimo dijakom približati z namenom, da bi lahko polno zaživeli v skupnosti ob odkrivanju svoje enkratnosti.

VZGOJNE VSEBINE ZA PRVI LETNIK
•

medsebojno spoznavanje dijakov in graditev skupnosti (oblikovanje vzgojne skupine),

•

spoznavanje dijakov in njihovih navad (starši),

•

spoznavanje dijakov in njihovih družin (spoznavni dan družin),

•

spoznavanje zavoda (zgodovina, usmeritev, gesla …),

•

spoznavanje ožje in širše okolice zavoda (infrastruktura kraja),

•

pomoč dijakom pri vstopanju v širšo domsko skupnost,

•

seznanjenje z domskimi pravili in osmišljanje le-teh,

•

privzgajanje učnih in delovnih navad (točnost, pomoč pri prepoznavanju uspešnih načinov in strategij
učenja),

•

navajanje na urejanje sob (ločevanje odpadkov) in osebno higieno,

•

navajanje dijakov na obveščanje o odsotnostih (koga, na kakšen način, kdaj),
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Smernice za prve letnike je pripravil vzgojiteljski zbor Jegličevega dijaškega doma na eni izmed evalvacijskih

•

ozaveščanje o oblikah zasvojenosti in preventiva,

•

približevanje duhovnosti oziroma prebujanje, spodbujanje in krepitev rasti v osebni veri s poudarkom na
vključevanju v duhovno ponudbo doma,

•

skrb za gibanje in zdravje (rekreacija, prehranjevalne navade).

PRIMER DOBRE PRAKSE, VIKEND VZGOJNE SKUPINE
ZA PRVE LETNIKE
Vsak vikend vzgojne skupine je enkraten in ne ponovljiv. Glede na smernice posameznega letnika matični
vzgojitelj pripravi primerne vsebine in povabi k sodelovanju dodatne zunanje sodelavce. Vikende vzgojnih
skupin močno priporočamo predvsem za prve in druge letnike. Za tretje in četrte letnike pa so le-ti izvedejo,
če skupina šteje vsaj deset dijakov. Starši namreč sami pokrijejo stroške prevoza do kraja dogodka (ali pa starši
sami organizirajo prevoz), medtem, ko namestitev in hrano za cel vikend krije dijaški dom. Do sedaj smo imeli
okvirni strošek bivanja in prehrane vikenda skupine od petka z večerjo do nedelje s kosilom za 30 EUR, kar je
zelo ugodno. Strošek prevoza pa je odvisen od destinacije. Od blizu si bomo pogledali primer dobre prakse,
program vikenda vzgojne skupine za prve letnike, ki je bil izveden v preteklem šolskem letu (2016/2017).
Program je avtorsko delo in pomaga ostalim kolegom kot pomoč pri pripravi in izvedbi podobnih projektov.

Pripravljalna, izvedbena in zaključna faza programa vikenda vzgojne
skupina za prve letnike
Ko smo pričeli izvajati vikende skupin kot del programa letnega delovnega načrta je vsa skrb za planiranje,
izvedbo in evalvacijo ostala v domeni matičnega vzgojitelja, kot glavnega vodjo programa. Pri inovativnem
programu sodelujejo tudi notranji in zunanji sodelavci. Program vikenda vzgojne skupine za prve letnike
vključuje naslednje faze:
1. Pripravljalna faza
• Vikend skupine je vpisan v letni koledar vzgojno-izobraževalnega načrta dijaškega doma (vzgojna
skupina in čas izvedbe vikenda skupine).
• Glede na smernice posameznega letnika vzgojitelj pripravi okvirni program vikenda skupine.
• Vzgojitelj prične z iskanjem notranjih in zunanjih sodelavcev.
• Okvirni program vzgojitelj posreduje še ostalim sodelavcem, ki bodo sodelovali na vikendu skupine
(domskemu kaplanu, bivšim dijakom, itd.).
• Vzgojitelj poišče za posamezne teme tudi zunanje sodelavce in jih povabi k sodelovanju (v zameno
za skromno pozornost brez honorarja).
• Vzgojitelj poišče primerno lokacijo in jo rezervira, preveri datum, preveri število možnih namestitev,
preveri ceno.
• Vzgojitelj predstavi okvirni program timu sodelavcev vikenda skupine, ki ga skupaj dodelajo.
• Timski sodelavci si razdelijo posamezne sklope programa in si razdelijo naloge.
• Preveri se in rezervira pri prevozniku avtobus glede cene povratnega prevoza.
• Na prvem roditeljskem sestanku obvesti vse starše in jim da v podpis soglasje, da se njihov mladostnik lahko udeleži vikenda skupine.
• Vzgojitelj predstavi zadnjo verzijo programa vodji doma/ravnatelju in mu ga pošlje po elektronski
pošti.
• Vzgojitelj pripravi vse vsebine za delavnice na vikendu skupine (vsebino, pripomočke, metode dela,
itd.).
• Stalna koordinacija in dogovarjanje z gostitelji (razpored dijakov po sobah, internetna povezava, LCDprojektor, ozvočenje, možnosti diet, itd)
• Vzgojitelj pripravi varnostni načrt vikenda skupine in ga v elektronski obliki pošlje vodji doma/
ravnatelju, le-ta pogleda, če je vse v redu in tajnica doma pripravi dva printana izvoda z žigom doma.
• Tajnica doma pripravi potni nalog za izvedbo vikenda
• Vzgojitelj pripravi vse potrebne materiale za delavnice vikenda skupine
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2. Izvedbena faza
• Vzgojitelj koordinira odhod in prevoz na kraj vikenda skupine.
• Vzgojitelj koordinira namestitev na kraju vikenda skupine.
• Vzgojitelj koordinira celoten program in izvaja delavnice po razporedu.
• Vsak večer ima vzgojitelj dnevno refleksijo s timskimi sodelavci.
• Izvede se pisna in ustna refleksija ter evalvacija vikenda skupine.
• Izvede se zahvala gostiteljem v imenu vzgojne skupine.
• Vzgojitelj koordinira pakiranje, pospravljanje, odhod in prevoz nazaj v dijaški dom.
• Vzgojitelj počaka z dijaki do prihoda dežurnega vzgojitelja.
3. Zaključna faza
• Priprava izbora fotografij vikenda skupine za spletno stran dijaškega doma.
• Priprava izbora (prepis izjav na računalnik) izjav dijakov o vikendu skupine za splet.
• Pošiljanje izjav dijakov in izbor fotografij koordinatorju za splet za objavo.
• Refleksija vikenda na kratkem sestanku vzgojiteljskega zbora.
• Vsak vzgojitelj ima po vikendu skupine ponedeljek prost dan.
• Refleksija in evalvacija vikenda z vsemi timskimi sodelavci vikenda.
• Vzgojitelju se ovrednoti za celoten projekt vikenda skupine 30 ur (minimalno 10 dijakov) in se to
šteje v doprinos ur.
• Priprava vsebinskega in finančnega poročila vikenda skupine.
• Objava programa in vsebin vikenda skupin za vse ostale kolege na skupnem elektronskem zbirniku
vzgojiteljske zbornice.
• Predstavitev rezultatov izvedbe vikenda skupine staršem na 2. roditeljskem sestanku.
• Na podlagi povratne informacije vikenda skupine se lahko dela nove plane za vikende skupin.

Program vikenda skupine za prve letnike
Na vikendu skupine je sodelovalo 30 dijakov, matična vzgojiteljica, 2 bivša dijaka (bodoča študenta) in domski
kaplan (katoliški duhovnik). Vikend skupine smo izvedli na Bledu pri Sestrah Hčera Marije Pomočnice ali
Salezijankah, ki imajo za svoje glavno poslanstvo delo z mladimi. V našem dijaškem domu imamo navado
izvesti najprej spoznavni dan za dijake in starše prvih letnikov (en cel dan v soboto. Spoznavni dan vključuje
najprej predstavitev vseh družin, sledi malica, srečanje pa se nadaljuje v drugem delu, dijaki prvih letnikov
so že razdeljeni v vzgoje skupine in imajo prvo spoznavno delavnico, starši pa imajo prvi roditeljski sestanek
z matičnim vzgojiteljem. Na koncu je še skupen zaključni del, po katerem dijake straši odpeljejo na vikend
skupine.

OKVIRNI PROGRAM
Sobota, 27. 8. 2016
18.00 – prihod, zbiranje, namestitev dijakov, navodila za bivanje
19.00 – večerja
20.00 – Tema 1: Spoznavanje dijakov med seboj
22.00 – večerna molitev
23.00 – nočni počitek

Nedelja, 28. 8. 2016
07.30 – vstajanje, jutranja telovadba
08.00 – jutranja molitev, zajtrk
09.00 – Tema 2: Duhovnost – 1. del
10.00 – odmor
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10.30 – Tema 3: Duhovnost – 2. del
11.30 – sveta maša
12.30 – kosilo
13.30 – voden prosti čas: sprehod
15.30 – Tema 4: Kako gradimo skupnost
16.30 – odmor
17.00 – Tema 5: Naša vzgojna skupina (talenti)
18.30 – večerja
20.00 – družabni večer
22.00 – večerna molitev
23.00 – nočni počitek

Ponedeljek, 29. 8. 2016
07.30 – vstajanje, jutranja telovadba
08.00 – jutranja molitev, zajtrk
09.00 – Tema 6: Življenje in delo v dijaškem domu
11.00 – odmor
11.30 – Tema 7: Razdelitev vlog dijakov v vzgojni skupini
12.30 – kosilo
14.00 – Tema 8: Razdelitev dijakov po sobah in refleksija skupnega vikenda
15.00 – pospravljanje prostorov in priprava na odhod
16.00 – prihod staršev in zaključek skupnega vikenda

Evalvacija vikenda skupine za prve letnike
Zadnji dan vikenda izvedemo tudi pisno in ustno refleksijo in evalvacijo vikenda. Ogledali si bomo izjave
dijakov, ki so jih napisali kot povratno informacijo za vikend skupine.

IZJAVE DIJAKOV
Spoznavni vikend je zelo dober način, da se bodoči sošolci spoznajo in tako smo se tudi mi tri dni spoznavali.
Imeli smo se zelo lepo, zabavali smo se in izvedeli kar nekaj stvari drug o drugem, kar nam bo gotovo pomagalo
pri boljšem delovanju v domu in šoli.
Na spoznavnem vikendu sem spoznala ogromno simpatičnih oseb, ki bodo sestavljale mojo 7. vzgojno skupino, poleg zabave, ki je ni manjkalo, pa smo poskrbeli tudi za našega duha – pri molitvi – in telo pri jutranji
telovadbi, ki si jo bomo zagotovo zapomnili.
»Začeti vse znova« je bilo zame zanimiva izkušnja. Odkrila sem veliko novih prijateljev, hkrati pa tudi sebe,
vesela sem, da bom bivala v domu, kjer bom zagotovo doživela nepozabne trenutke.
Naučila sem se, da ljudi ne smem soditi po prvem vtisu, ljudje so bolj ali manj simpatični, a z vsemi se bo dalo
živeti, malo bomo potrpeli in čas preživeli s prijatelji in mislim, da bodo ta leta čudovita in polna lepih izkušenj.
Na prijeten in lahek način smo spoznali drug drugega, poleg prostega časa so delavnice najboljši način, da
se med seboj spoznamo.
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Spoznavni vikend je bil navdihujoč in napolnjen z veseljem; spoznal sem, da JDD ni bavbav, ampak drugi
dom (I guess); spoznavni vikend je bil zelo zabaven (bivši dijaki so pregnali strahove); izjemno koristno
srečanje; vikend je bil zelo nasmejan, poučen in zabaven; bilo je zabavno, duhovno, z veliko petja; počutil
sem se sprejetega kljub drugačnosti.

ANALIZA VIKENDA SKUPINE ZA PRVE LETNIKE IZ VIDIKA IZZIVOV PRI
VSTOPANJU MLADIH V SREDNJEŠOLSKO OBDOBJE
Današnji svet v katerem se znajde mladi človek na poti odraslosti je dostikrat zelo velik izziv za mladega človeka
kakor in tudi za okolico. Dijaški dom lahko odigra zelo pomembno vlogo s svojim vzgojno-izobraževalnim
načrtom, da pomaga mlademu človeku postopno vstopanje v svet odraslih. V praksi lahko opažamo vedno
več mladih s posebnimi potrebami od vedno več vrst različnih alergij in diet (občutljivost na gluten, laktozo,
itd.) do celo zdravstvenih diagnoz kot so lahko (avtizem, diabetes, samo poškodbene motnje, depresija,
samomorilnost, motnje hranjenja kot so bulimija in anoreksija, spolne zlorabe, nasilje, ipd.).
Iz programa vikenda skupine za prve letnike lahko vidimo, da je le-ta oblikovan in prilagojen glede na vrednote, smernice za prve letnike, usmeritev in vizijo celotnega Zavoda, na letno geslo in strateške cilje celotnega
Zavoda, kjer deluje tudi Jegličev dijaški dom. V izvedbeni tim sta bila vključena tudi dva bivša dijaka (eno
dekle in en fant), ki so s svojo navzočnostjo in deljenjem svojih izkušenj z mlajšimi bili izjemno dragoceni.
To je jasno izraženo tudi v izjavah dijakov. Tudi izbira kraja in primernega domovanja je zelo pomembna.
Mladi danes zelo cenijo to, da si zanje vzamemo čas in z njimi skupaj preživimo čas, ki ga obogatimo z načrtno
izbranimi vsebinami glede na potrebe posameznega letnika. Preko različnih pedagoških metod, delavnic
poskušamo spodbuditi mlade k medsebojnemu dialogu, medsebojnemu razumevanju, spoznavanju, izmenjavi,
učenju drug od drugega, učenju sprejemanja drugačnosti, medsebojnemu spoštovanju vsakega človeka, itd.
Pri tem nam zelo pomaga tudi naša krščanska usmeritev, ki spodbuja vsakega izmed nas k ljubeči skrbi za
vsakega človeka, ki ima dostojanstvo danega od Boga in mu ga nima pravice vzeti prav nihče.
Vikend prvih letnikov je organiziran že konec avgusta z namenom, da se dijaki čim bolje spoznajo, ko vstopajo
v popolnoma v nov svet. Spoznavanje pa vključuje širši pojem, kar pomeni spoznavanje nove ustanove, nove
šole, novih ljudi s katerimi bo mladostnik bival, skratka gre za eno novo učenja vzpostavljanja odnosov in
relacij. Da bi bil ta prehod čim lažji jim spoznavni vikend in medsebojno druženje pomaga pri soočanju z
vsemi zahtevami prehoda iz osnovnošolskega v srednješolsko okolje.
Zelo pomembno vlogo pri nas igra tudi vidik duhovnosti. Kot poskrbimo za telo in duševnost ravno tako
ne smemo pozabiti tudi na duhovni del človeka. To pomeni, da si vsak dan zjutraj in zvečer vzamemo čas
za kratko molitev ali osebno refleksijo. Zjutraj izročimo dan Bogu za blagoslov dneva, zvečer pa skupaj ob
prižgani svečki pregledamo dan in na glas izrazimo zahvalo. Veliko skupaj tudi prepevamo saj to pomaga
ustvarjati zelo veselo in navdihujoče vzdušje.

ZAKLJUČEK
V tem prispevku je bil prikazan primer dobre prakse vikenda vzgojne skupine za prve letnike z namenom,
da bi lahko še druge kolege, ki delujejo v dijaških domovih spodbudili k posnemanju. Za prve letnike je zelo
pomembno, da mladim pomagamo pri njihovem prehodu iz osnovnošolskega v srednješolski svet. Polege tega
pa jim tudi pomagamo, da se bodo čim bolj odgovorno lahko vključili v novo življenje z bivanjem v dijaškem
domu, ki po navadi traja štiri leta, to je v času, ko je za mlade najbolj intenzivno obdobje odraščanja. Tale
prispevek je le majhen delček celotnega mozaika vzgoje v dijaških domovih, ki naj bi mladim pomagali na
njihovi poti v samostojnost.
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1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIKEND VZGOJNE SKUPINE ZA DRUGE LETNIKE
KOT PODPORA MLADIM PRI SOOČANJU Z IZZIVI
V SODOBNI DRUŽBI
Primer dobre prakse iz Jegličevega dijaškega doma, Zavod sv. Stanislava

WEEK-END OF THE EDUCATIONAL GROUP
OF THE SECOND YEAR PUPILS AS A SUPPORT IN FACING
THE NEW CHALLENGES IN THE MODERN SOCIETY
Case study from Jeglič boarding school, St. Stanislav’s institution
Mag. Marija Leskovec
Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Ljubljana, Slovenija
marija.leskovec@stanislav.si

POVZETEK
V prispevku bomo najprej spregovorili o novodobnih izzivih današnje družbe, potem bomo v drugem delu
nadaljevali z razmišljanjem o vzgojno-izobraževalnih trendih, ki vplivajo na razvoj dijaških domov v Sloveniji.
V tretjem delu prispevka se bomo osredotočili na primer dobre prakse vikend vzgojne skupine25 za druge letnike. Pobliže bomo primer dobre prakse pogledali iz vidika poslanstva in vrednot Jegličevega dijaškega doma,
iz vidika vzgojnih smernic drugega letnika, faze celotnega programa, vsebinski del programa in ovrednotenje
programa vikenda skupine. V četrtem delu tega prispevka bomo celostno analizirali pomen vikenda skupine
za druge letnike. V zaključnem delu se bomo dotaknili nekaj spodbud pedagogom v dijaških domovih.
Ključne besede: globalni izzivi sodobne družbe, vzgojno-izobraževalni trendi v dijaških domovih v Sloveniji,
vzgoja in izobraževanje, Jegličev dijaški dom, vikend vzgojne skupine za druge letnike
ABSTRACT
In this atricle we will first talk about the global challenges of the modern world, then we will continue in the
second part with the modern educational issues that we face in the Slovenian boarding schools. In the third
part of the article we will focus on one case study of the week-end of the educational group in Jeglič boarding school in Ljubljana. We will highlight in this part the main ministry and values of the boarding school26,
then we will talk about the secondary educational goals for the second year pupils, also about the perspectives of the preparation, realization and evaluation phases of the week-end and at the end of this third part
we will look at the feed-backs of the pupils. In the forth section of this paper we will analyse the education
week—end from different angels with the final toughts.
Keywords: global challenges of the modren world, educational trends in the boarding schools in Slovenia,
education, Jeglič boarding school, the week-end of the secondary educational group of pupils

UVOD
V tem prispevku se bomo osredotočili na primer dobre prakse, na celotno izvedbo vikenda vzgojne skupine
za druge letnike, ki ga kot program izvaja vsak matični vzgojitelj drugih letnikov. V našem primeru gre za
avtorsko delo.
25
26
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Vikend vzgojne skupine lahko v skrajšani obliki rečemo tudi vikend skupine.
Week-end of the educational group can be shortly named educational week-end.

Program je seveda pripravljen v skladu s poslanstvom in smernicami za druge letnike Jegličevega dijaškega
doma kakor tudi z vzgojno – izobraževalnimi trendi doma in v tujini. Vsak dijaški dom lahko s svojimi programi bistveno prispeva mladim v procesu njihovega vstopanja v svet odraslih in v samostojnost.

NOVODOBNI IZZIVI DANAŠNJE DRUŽBE
Globalizacija je združenje kultur sveta in porast zavesti o svetu kot celoti. V teoriji in praksi svet določa kot
homogeno celoto. Tako vprašanja, kaj pomeni živeti in kako mora biti življenje urejeno, postanejo stvar
globalnega razmišljanja. Po Rolandu Robertsonu (2007, 1) soočenje njihovih različnih pogledov pomeni, da
globalizacija povzroča »primerjalno interakcijo različnih oblik življenja.« 27
Živimo v enem svetu. Naša hrana, služba, zabava, zdravje, počitnice in okolje so tesno povezani s preostalim
delom sveta. Mednarodna trgovina, potovanja in komunikacije pomenijo, da so lokalne skupnosti globoko
soodvisne od tega, kar se dogaja po svetu. Globalizacija ima torej vplive na ekonomski, socialni, kulturni in
politični nivo svetovne družbe (Bourn 2007, 3).28
Nekaj ključnih trendov, ki oblikujejo globalizacijo po Adams et al (2007, 8) so:29
Kapitalizem išče poti, da bi ustvaril globalni tržni prostor, kjer bo proizvodnja in prodaja dobrin lahko svobodno
potekala med državami in kontinenti. Mednarodni ekonomski odnosi tako postajajo vedno bolj neenaki in
nepravični. Prihaja do trenda, ko se želijo največje korporacije in elite razvitih družb polastiti svetovne trgovine in imeti monopol in na ta način hočejo kontrolirati globalno ekonomijo. Revne države pa tako postajajo
vedno bolj revne. Pet procentov najbogatejših ljudi na svetu poseduje 114 krat višji dohodek od pet procentov
najrevnejših. Vsak dan okrog 30.000 otrok po svetu umre zaradi različnih bolezni in približno 14.000 ljudi
je na novo okuženih z virusom AIDS/HIV.30
Tehnološke inovacije, npr. komunikacijska in transportna sredstva pomagajo, da naš svet postaja vedno
manjši. Vse te nove tehnologije ustvarjajo nove povezave med ljudmi in kraji in so kot glavni aspekti globalizacije danes. Računalniška tehnologija nas vodi v »informacijsko dobo« ali bi celo lahko rekli v novo stopnjo
človeškega razvoja. Nove tehnologije omogočajo veliko svobodo učiti se in odkrivati nove stvari, pomagajo
zbliževati ljudi s podobnimi interesi na globalnem nivoju. Lahko bi govorili o novi obliko apartheidu, kjer
imajo nekateri dostop do novih tehnologij medtem ko, drugi nimajo dostopa do virov kot so računalniki, internet in e-mail. Transport in potovanja danes omogočajo hitre, boljše in lažje transportne povezave. Prevoz
ljudi in dobrin so ključ do rasti multinacionalk.
Hope et al (2001, 4)31 pravi, da v 21. stoletju obstajajo novi politični sistemi, ki so prinesli naraščajoče tekmovanje med ekonomskimi velesilami kot so, Severna Amerika, ZDA, Evropska Unija, Azija in Pacifik. Ekonomske
napetosti so prispevale k povečanju revščine, etničnim konfliktom, rasizmu in nasilju ter terorizmu. Vloga
mednarodnih organizacij kot so Združeni Narodi, Svetovna Banka in Nato so postala vprašljiva ob soočanju
z novimi svetovnimi izzivi.
Moderni svet omogoča na severu in elitam na jugu vse potrebne življenjske dobrine, ki nam olajšujejo življenje.
Z vsemi temi ugodnostmi smo pozabili na skrajno izkoriščanje narave, ki prinašajo okoljske probleme, ki
uničujejo biosfero in človeška življenja in lahko kmalu postanejo nepopravljivi. Globalni sistem ogrožajo
pomanjkanje naravnih virov, onesnaževanje vode, zaloge rib, izguba biološke raznolikosti, uničenja ozona,
itd. Okolijski problemi kot so sprememba klime, ozonske luknje in izguba biološke raznolikosti pomeni, da
je naše dolgoročno preživetje odvisno od naše sposobnosti kako delati skupaj za skupno stvar.

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI TRENDI DIJAŠKIH DOMOV V SLOVENIJI
Zgodovina dijaških domov nas spomni na obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se začeli ustanavljati dijaški
domovi z namenom, da čim večjemu številu mladih iz oddaljenih krajev in republik bivše Jugoslavije omogočijo
bivanje v času srednjega šolanja. Prvotno so bili prvi vzgojitelji brez ustrezne izobrazbe, kar je pač naneslo.

27
28
29
30
31

https://sl.wikipedia.org/wiki/Globalizacija#Teorija_svetovnega_sistema
Bourn D., Global Learning for Global Society, presentation Belgium, University of London, 2007
Global Youth Work, Development Education Association, 2007
Human Development Report, 2002. http://hdr.undp.org/
Hope et al, Global perspectives in education: The contribution of development education, London, 2001
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Z odprtjem višješolskih programov (dve leti in absolventski staž) študija Pedagogike na Filozofski fakulteti in z
študijem Motnje vedenja in osebnosti (MVO) z domsko pedagogiko so ti študiji ključno pripomogli k razvijanju
pedagoške stroke v dijaških domovih. V devetdesetih letih so oba študijska programa razširili na visokošolski
program (4. leta in absolventski staž). Kasneje so program MVO z domsko pedagogiko preimenovali v socialno
pedagogiko. Dandanes se v dijaške domove zaposluje predvsem mlade kadre, ki nimajo nujno najbolj »primerno izobrazbo« kot je socialni pedagog temveč mlade ljudi, ki lahko pomagajo pri čim boljšem vključevanju
v sodobne trende družbe z vsemi zahtevami po pridobivanju dodatnih sredstev za izvajanje aktualnih projektov. Danes je splošno povpraševanje po delovni sili, ki je zmožna ponuditi spretnosti na več področjih kot
samo dobro poznati področje »dela z ljudmi«. Vse bolj se tudi razširja paleta možnosti za zaposlovanje, ki pa
hkrati zahteva od mladih moči nova in dodatna znanja, ki pa jih skrajšan bolonjski študij ne nudi. Večkrat se
zgodi, da tudi triletni osnovni dodiplomski program skupaj z dveletnim magistrskim študijem ne zadostuje.
Trendi globalizacije (evropski in svetovni tokovi) postajajo vedno bolj otipljivi in so del tudi naše realnosti
dijaških domov v Sloveniji. Zanimiv pa je tudi trend, da število dijakov v zasebnih dijaških domovih narašča
ali pa je dotok dijakov postala neka stalnica. Podoben trend so zaznali v vseh evropskih državah, kjer se starši
vedno bolj obračajo na pedagoške ustanove, ki mladim nudijo tudi določene obče človeške vrednote, katere
lahko javno izpovedujejo in se pedagoškim delavcem ni potrebno skrivati za svojimi vrednotami kot je to
večkrat prisotno v javnih šolah. Vedno več staršev se zaveda pomembnosti zdravega osamosvajanja mladostnika
in tudi pomen dijaškega doma na tej poti. Dijaški dom lahko zaradi novih trendov v svetu in novih potreb
mladih in njihovih staršev bistveno prispeva svoj delež v načrtnem vzgojno – izobraževalnem programu, ki
mladim pomaga pri soočanju z novodobnimi izzivi globalne družbe. Velik izziv v bodoče za dijaške domove
bodo tudi mladi z vedno več posebnimi potrebami, ki pa vsekakor vedno bolj zahtevajo prestrukturiranja
obstoječih vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki se bodo organizacijsko, programsko in finančno lahko odzvale
na vse izzive. Politični odločevalci zato igrajo zelo pomembno vlogo pri tem, kam se bo obrnil trend dijaških
domov v Sloveniji.

VIKEND VZGOJNE SKUPINE ZA DRUGE LETNIKE
Poslanstvo in vrednote Jegličevega dijaškega doma
Zavod Svetega Stanislava je ustanovil škof Anton Bonaventura Jeglič leta 1905. Jegličev dijaški dom, kot ena
izmed enot Zavoda Sv. Stanislava (Vrtec Dobrega pastirja, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Škofijska klasična
gimnazija, Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca, Glasbena šola in Slovenski dom (za Slovence po
svetu) je ponovno začel delovati leta 1993. Letos bomo v dijaškem domu praznovali 25. obletnico ponovnega
delovanja. Dijaški dom spada med zasebne dijaške domove vendar pa ima javno priznan program, ki deluje v
skladu z državno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja. Dijaški dom ima letos vpisanih 229 dijakov,
ki so razdeljeni v osem vzgojnih skupin, zanje pa skrbi ekipa 12 pedagoških delavcev.
Poslanstvo Jegličevega dijaškega doma je: V sobivanju, pristnih odnosih in z osebnim zgledom mladim
omogočati celostno osebnostno rast v dobre ljudi, odgovorne kristjane in državljane. Pri našem vzgojno
izobraževalnem delu nas vodijo naslednje vrednote: odgovornost, krščanska vera, zaupanje, kultura odnosa,
spoštovanje mojega in tvojega dostojanstva. Poleg splošnih vzgojnih ciljev vsakega dijaškega doma dajemo
poseben poudarek naslednjim ciljem: duhovni in osebnostni rasti, odkrivanju poklicne poti, odkrivanju dostojanstva kristjana in domovinski vzgoji.
Vsako leto si Zavod Sv. Stanislava izbere letno geslo in vsaj štiri strateške cilje, ki jih vsaka enota znotraj
Zavoda prilagodi potrebam vzgojno-izobraževalnega dela posamezne enote.
V času od ponovne oživitve delovanja Jegličevega dijaškega doma je bilo že več poskusov realizacije vikendov
vzgojnih skupin, ki so predvsem temeljili na samoiniciativi matičnega vzgojitelja. Od septembra 2011 smo se
kot pedagoški kolektiv načrtno lotili izvajanja vikendov vzgojnih skupin.

Vzgojne smernice za druge letnike32
Značilnost drugega letnika je, da so dijaki v najbolj kompleksni razvojni fazi. V vzgojni skupini se že poznajo.
»Odpade jim puh in zrastejo perutnice.« Dijake je zato potrebno navajati na odgovornost. Dijaki iščejo svoje
mesto znotraj širše skupnosti v JDD. Odkrivajo svojo enkratnost in posebnost.
32
sej.
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Smernice za druge letnike je pripravil vzgojiteljski zbor Jegličevega dijaškega doma na eni izmed evalvacijskih

Navajamo jih h graditvi skupnosti - poiskati in dati svoj prispevek našemu skupnemu življenju. Nekateri se
aktivno angažirajo na odkrivanju in razvijanju svojih talentov in zanimanja - tudi na področju dobrodelnosti.
Dijaki se aktivno ukvarjajo z iskanjem svoje poklicanosti in svoje vloge v ožji in širši družbi. Pomemben je
individualen pristop k vsakemu posamezniku. V drugem letniku se pojavi uporništvo, pri nekaterih dijakih
pa tudi individualizem in uveljavljanje svoje sebične volje. Dijake je zato potrebno spodbujati k pripadnosti
in ukoreninjenosti. Graditi je potrebno na odnosu do sebe, drugega in Boga.

VZGOJNE VSEBINE ZA DRUGI LETNIK
Vzgoja za odgovornost do sebe, cimra, šole, skupine, dijaškega doma,
Boga
Pomoč pri soočanju s svojim telesnem (spolnim), čustvenem, duhovnem in socialnem dozorevanju, pomoč
pri odkrivanju svoje poklicanosti. Individualni pogovori z dijaki in pričevanja v skupini.
Spodbujanje sodelovanja pri graditvi skupnega življenja na nivoju vzgojne skupine, domske skupnosti in širše
družbene skupnosti.
Usmerjanje uporništva v »misliti s svojo glavo« hkrati pa ohranjati sprejete dogovore in družbene norme.

Pripravljalna, izvedbena in zaključna faza programa vikenda
vzgojne skupine za druge letnike
Ko smo pričeli izvajati vikende skupin kot del programa letnega delovnega načrta je vsa skrb za planiranje,
izvedbo in evalvacijo ostala v domeni matičnega vzgojitelja, kot glavnega vodjo programa. Pri inovativnem
projektu sodelujejo tudi notranji in zunanji sodelavci. V fazah programa si lahko pogledamo naj bolj bistvene
dele:
1.Pripravljalna faza
• Vikend skupine je vpisan v letni koledar vzgojno-izobraževalnega načrta dijaškega doma (vzgojna
skupina in čas izvedbe vikenda skupine).
•

Vzgojitelj poišče primerno lokacijo in jo rezervira, preveri datum, preveri število možnih namestitev,
preveri ceno, rezervira avtobusni prevoz tja in nazaj.

•

Vzgojitelj pripravi okvirni program vikenda skupine, pripravi posamezne delavnice in poišče notranje
ter zunanje sodelavce, pripravi vse materiale za delavnice.

•

Vzgojitelj še pridobi želje in predloge dijakov matične skupine za skupne vikend (to je predvsem
aktualno od 2. letnika dalje)

•

Na prvem roditeljskem sestanku obvesti vse starše in jim da v podpis soglasje, da se njihov mladostnik lahko udeleži vikenda skupine

•

Stalna koordinacija in dogovarjanje z gostitelji (razpored dijakov po sobah, internetna povezava, LCDprojektor, ozvočenje, možnosti diet, itd)

•

Vzgojitelj predstavi zadnjo verzijo programa vodji doma/ravnatelju in da v podpis vodji doma varnostni načrt vikenda skupine.
2. Izvedbena faza
• Vzgojitelj koordinira odhod in prevoz na kraj vikenda skupine
•

Vzgojitelj koordinira namestitev na kraju vikenda skupine

•

Vzgojitelj koordinira celoten program in izvaja delavnice po razporedu

•

Vsak večer ima vzgojitelj dnevno refleksijo s timskimi sodelavci

•

Izvede se pisna in ustna refleksija ter evalvacija vikenda skupine

•

Izvede se zahvala gostiteljem v imenu vzgojne skupine

•

Vzgojitelj koordinira pakiranje, pospravljanje, odhod in prevoz nazaj v dijaški dom

•

Vzgojitelj počaka z dijaki do prihoda dežurnega vzgojitelja
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3. Zaključna faza
• Priprava izbora fotografij in izjav dijakov vikenda skupine za spletno stran dijaškega doma.
•

Refleksija in evalvacija vikenda vzgojne skupine s timskimi sodelavci.

•

Priprava vsebinskega in finančnega poročila vikenda skupine.

•

Objava programa in vsebin vikenda skupin za vse ostale kolege na skupnem elektronskem zbirniku
vzgojiteljske zbornice.

•

Predstavitev rezultatov izvedbe vikenda skupine staršem na 2. roditeljskem sestanku.

Primer dobre prakse vikenda vzgojne skupine za druge letnike
Od blizu si bomo pogledali primer dobre prakse, program vikenda vzgojne skupine za druge letnike, ki je bil
izveden v tekočem šolskem letu (2017/2018). Program je avtorsko delo in pomaga tudi ostalim kolegom kot
pomoč pri pripravi in izvedbi podobnih projektov.
Vikenda vzgojne skupine za druge letnike se je udeležilo 24 dijakov (od 28 dijakov). Poleg matične vzgojiteljice
so na vikendu skupine sodelovali še domski kaplan (katoliški duhovnik) in dva bivša dijaka 7. vzgojne skupine,
ki sedaj obiskujeta 2. letnik fakultete. Vikend skupine je potekal v Piranu v Minoritskem samostanu. Prispevek
za bivanje in hrano je bil 30 EUR. Za prevoz pa smo krili stroške avtobusa na osebo 24 EUR.

Program vikenda skupine za druge letnike
Petek, 6. 10. 2017
16.00 – odhod z avtobusom proti Piranu
17.30 – prihod, zbiranje, namestitev dijakov, navodila za bivanje
19.00 – večerja
20.00 – Tema 1: Film na temo Ljubezen (fireprof)
22.00 – večerna molitev
23.00 – nočni počitek

Sobota, 7. 10. 2017
07.30 – vstajanje, jutranja telovadba
08.00 – jutranja molitev, zajtrk
09.00 – Tema 2: Refleksija na mesec september ob slikah (g. kaplan)
10.00 – odmor
10.30 – Priprava na sveto mašo
11.00 – sveta maša pri svetem Juriju
12.30 – kosilo
14.00 - 17.00 – skupen sprehod do Portoroža ob obali (pogovor in sladoled v Kakavu)
17.00 - 19.00 – Tema 3: Moja odločitev za študij: animatorja Ana in Jurij
18.30 – večerja
20.00 - 21.30 – Tema 4: osebno pričevanje o Teologiji telesa (mama štirih otrok)
21.30 – večerna molitev
23.00 – nočni počitek
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Nedelja, 8. 10. 2017
07.30 – vstajanje
08.00 – Sveta maša – pojemo in sodelujemo pri župnijski sveti maši pri minoritih
09.00 - 10.00 – zajtrk
10.00 - 11.00 – Tema 5: Kvalitete bodočega dekleta/fanta?
11.00 - 12.00 – Vzgojno-izobraževalna ura za mesec oktober: Kritično razmišljaj (tema: zaljubljenost)
12.00 - 13.00 – Evalvacija vikenda
13.00 - 14.00 – kosilo
14.00 - 15.00 – Pospravljanje in odhod
15.00 – odhod iz Pirana
16.30 – prihod v dijaški dom

Evalvacija vikenda skupine za druge letnike
IZJAVE DIJAKOV
Ta vikend je bil res super. Globoki pogovori, veliko smeha, petja in druženja.
Na duhovni obnovi smo se imeli full fajn, ko smo v petek popoldne odšli sem. Mislila, da se bom zelo dolgočasila,
ampak je bilo na koncu zelo zabavno.
Zanimivo je, ko znova in znova odkrivaš kaj novega o sebi in drugih.
Na vikendu vzgojne skupine je bilo super. Kljub temu, da bi vikend doma lahko drugače preživela, je bilo
(tudi) tukaj super. Super ljudje, super teme, pogovori. Nova prijateljstva oz. poglobitev vezi med name, pa
še toplo je bilo, tako da komaj čakam, da gremo še kdaj.
Na duhovnem vikendu z vzgojno skupino smo se imeli zares super. Izvedela sem mnogo življenjskih reči, za
katere upam, da jih bom znala vpeljati v vsakodnevno življenje.
Na vikendu mi je bilo res všeč, celotna skupnost je zares postala skupnost.
»Napotki« in opozorila animatorjev o faksih.
Meni je bilo kar fajn. Hrana je bila v redu, osebje pa tudi. Všeč mi je bila tudi lokacija. Piran namreč. Všeč
mi je bil film o gasilcih. Prišel bi še.
Všeč mi je bila super družba in odlična izbira kraja duhovne obnove. Prav tako me je presenetilo sončno
vreme, film o gasilcih in pričevanje gospe Petre.
Na tem vikendu mi je bilo res všeč upoštevanje in poslušanje mojega mnenja, razmišljanja. Najbolj mi je bilo
všeč pričevanje in pogovor s Petro, o njenem življenju, pogledu na teologijo telesnosti.
Lepo preživet vikend z resnično možnostjo za kakovostno duhovno obnovitev v dobri družbi.
Na vikendu smo se pogovarjali predvsem o tem, kam gremo,... pa tudi o odnosih na tej poti. Imeli smo se
prekrasno, poleg tega pa smo se naučili tudi ogromno življenjsko pomembnih stvari.
Hvala vzgojiteljici Mariji, kaplanu Martinu in animatorjema Ani in Juriju za vse vase žrtve, da ste nam pripravili tako kvaliteten vikend.
Super je bilo.
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Bilo je super, ker smo se lahko bolj povezali.
Na vikendu skupine smo se v Piranu veliko pogovarjali o svojih bodočih partnerjih. Od animatorjev smo izvedeli
marsikaj o življenju študentov. Poleg vseh dejavnosti pa smo imeli tudi veliko časa za druženje in pogovore.
Letošnja duhovna obnova mi je bila zelo všeč. Izvedeli smo namreč veliko novega in se tudi duhovno poglobili
vase. Celotna izkušnja pa mi je dala zelo misliti glede moje prihodnosti. Kaj bom počela in kdo bo del nje.
Bilo je super saj smo bili na obali in je bilo lepo vreme, tako, da smo šli lahko na sprehod v Portorož ob morju.

ANALIZA VIKENDA SKUPINE ZA DRUGE LETNIKE
Vikend vzgojne skupine za druge letnike se vedno pripravi na podlagi smernic in posebnosti drugih letnikov,
kakor je potrebno tudi upoštevati posebne potrebe posamezne vzgojne skupine.
Zelo pomembno vlogo odigrata tudi kraj izvedbe vikenda vzgojne skupine in pa tudi vsi timski sodelavci ključno
vplivajo na celoten potek samega vikenda. Program naj bi res poskrbel za to, da se vsi udeleženci dobro počutijo
tudi glede bivanja, ustrezna zdrava prehrana, možnosti za sprehode, duhovna ponudba, usklajen pedagoški
tim, itd. Iz izjav dijakov lahko preberemo, da jim čisto konkretne zgoraj naštete vidike zelo veliko pomenijo.
Nadalje je zelo pomemben tudi celoten vsebinski program vseh tem in delavnic. Potrebno je zagotoviti pester
in zanimiv program, ki bo pritegnil mlade in jim dal prostor za razmišljanje, bogatenje z mnenji drugih, spoznavanje samega sebe, itd. V letošnjem letu imamo kot celoten Zavod Sv. Stanislava skupno geslo: » Kam greš?«.
Poleg tega pa je to geslo povezano še s štirimi strateškimi cilji, ki nam pomagajo, da vsi skupaj razmišljamo
o predlaganih temah. Strateški cilji so: Soočenje z virtualnim svetom, poglabljanje kritičnega razmišljanja,
predstavitev pomena vere za osebno življenje in kulturo, razvijanje sprotne refleksije. Tudi program vikenda
vzgojne skupine za druge letnike je bil oblikovan s pomočjo gesla in štirih strateških ciljev.
Preko različnih pedagoških metod, delavnic poskušamo spodbuditi mlade k medsebojnemu dialogu, medsebojnemu razumevanju, spoznavanju, izmenjavi, učenju drug od drugega, učenju sprejemanja drugačnosti,
medsebojnemu spoštovanju vsakega človeka, itd. Pri tem nam zelo pomaga tudi naša krščanska usmeritev,
ki spodbuja vsakega izmed nas k ljubeči skrbi za vsakega človeka, ki ima dostojanstvo danega od Boga in
mu ga nima pravice vzeti prav nihče. Dijaki nam večkrat sami povedo, da se v naši ustanovi počutijo sprejeti
in so lahko takšni kot so, da se jim ni treba pretvarjati, kar pa ni bila njihova izkušnja v osnovni šoli, kjer
so večkrat iz ust svojih sošolcev ali celo odraslih poslušali posmehljive besede na svoj račun » drugačnosti«.
Vikend vzgojne skupine drugih letnikov je navadno organiziran sredi meseca septembra. V našem primeru smo
vikend izvedli v začetku meseca oktobra. V drugem letniku se dijaki že poznajo, zato je skupen vikend tudi
namenjen, da mladi med seboj tudi poglobijo prijateljstva in ustvarjajo nova poznanstva. Program vikenda
vzgojne skupine za druge letnike pa je že bolj usmerjen v razumevanje samega sebe, svojih potreb in tudi
potreb drugega, vživljanje v sočloveka, pomoč drugemu, kako oblikovati svoje mnenje in ga znati na primeren
način argumentirati, pridobivanje novih spoznanj, učiti se spoštljivega vedenja do nasprotnega spola, čudenje
prelepi naravi, skupno ustvarjanje pozitivne klime, medsebojna podpora, ipd..
Zelo pomembno vlogo pri nas igra tudi vidik duhovnosti. Kot poskrbimo za telo in duševnost ravno tako
ne smemo pozabiti tudi na duhovni del človeka. To pomeni, da si vsak dan zjutraj in zvečer vzamemo čas
za kratko molitev ali osebno refleksijo. Zjutraj izročimo dan Bogu za blagoslov dneva, zvečer pa skupaj ob
prižgani svečki pregledamo dan in na glas izrazimo zahvalo. Veliko skupaj tudi prepevamo saj to pomaga
ustvarjati zelo veselo in navdihujoče vzdušje.

ZAKLJUČEK
V tem prispevku je bil prikazan primer dobre prakse vikend vzgojne skupine za druge letnike v okviru
Jegličevega dijaškega doma. Vedno bolj ugotavljamo, da dijaški dom ima praktično eno izmed ključnih vlog
pri tem prehodu mladega človeka iz družine v odrasli svet in tega bi se morali jasno zavedati tudi vsi politični
odločevalci, ki pripravljajo zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, če želijo današnji mladini pomagati na njihovi poti v samostojnost.
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ZAUPANJE V PIDŽAMI
TRUST IN PAJAMA
Mija Kramar, dijakinja
Marina Ristić, mentorica
Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija
marina8ristic@gmail.com

POVZETEK
Dijakinja predstavi svoje razmišljanje o odnosu med dijakom in vzgojiteljem, s poudarkom na medsebojnem
zaupanju. Refleksijo z naslovom »Zaupanje v pidžami« je napisala za domsko glasilo Cenzuro. Utrinek iz
prispevka: »Vzgojitelji, ne vem, ali ste opazili, da se skoraj vsak moj dan začne z vašim: »Dobro jutro!« In
glede na to, da se po jutru dan pozna, bi lahko rekli, da je od vas odvisen moj dan.« Opozarja, da je zaupanje
vrednota, ki ga je težko pridobiti in z lahkoto izgubiti. Razmišlja o vlogi vzgojitelja in o tem ali se vzgojitelji
zavedajo, kako velik del njihovega življena postanejo. Sprašuje se, kako naj zaupa vzgojiteljem, da bodo njene
težave ostale zaupne in ne domski trač. Izpostavi, da dijaki ne vedo, kakšne barve je pidžama vzgojitelja
in kakšne navade in rutine ima le ta. Medtem, ko vzgojitelji poznajo pidžame, učne navade, dnevne rutine
svojih dijakov in še veliko več. Poudari, da sta za dober odnos potrebna dva in pozove dijake, naj spoznajo
svoje vzgojitelje in vzgojitelje, naj bodo pristni in človeški.
Ključne besede: dijak, vzgojitelj, odnos, zaupanje
ABSTRACT
The student presents her thoughts about the relationship between the student and the educator, with an
emphasis on mutual trust. A reflection called »Trust in a Pajama« was written for the student’s newsletter CENZURA. A highlight of the contribution: »Educators, I do not know if you noticed that the beginning of
almost every day for me starts with your »Good morning!« Given the fact that morning makes the day, we
might say my day depends on you.« She warns us that trust is a value that is difficult to gain and easy to lose.
She is thinking about the role of an educator and whether educators are aware what a big part of a student’s
life they become. She wonders how to trust the educators to keep her problems confidential and not spread
them as a house rumor. She states that for example students do not know the color of educator’s pajamas or
what habits and routines they have at home. While educators know all about the pajamas, learning habits
and daily routines of their students and much more. She emphasizes that a good relationship requires two
and invites students to get to know their educators and also invites educators to be genuine and human in
those relationships.
Keywords: student, educator, relationship, trust
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STATUS ODGOVORNEGA DIJAKA
V DIJAŠKEM DOMU TABOR
THE STATUS OF A RESPONSIBLE STUDENT
IN BOARDING SCHOOL TABOR
Neli Bratož, Neža Mavri, dijakinji
Saša Šterk, mentorica
Dijaški dom Tabor, Ljubljana, Slovenija
sasa.sterk@ddt.si

POVZETEK
Status odgovornega dijaka omogoča dijaku Dijaškega doma Tabor, da odgovorno razpolaga s svojim prostim
časom ter s svojim zgledom in trdim delom navdihuje druge dijake. Pravico do pridobitve Statusa odgovornega
dijaka ima vsak dijak, ki biva v domu in izpolnjuje osem razpisnih pogojev. Status odgovornega dijaka je
trajen, vzgojitelji pa vsako leto preverijo če dijak še izpolnjuje pogoje za SOD. Dijak pa lahko s kršenjem
domskih pravil in z neizpolnjenimi pogoji za podaljšanje SOD le tega izgubi, ter ga v istem šolskem letu ne
more več pridobiti.
V članku se bova osredotočili na mnenje dijakov s pridobljenim Statusom odgovornega dijaka o pravicah in
dolžnostih, ki jih prinaša SOD.
Ključne besede: odgovornost, dijaki, dijaški dom
ABSTRACT
The status of the responsible student enables the student in a boarding school Tabor to responsibly dispose
of his free time and inspire other students with his example and hard work. Every student who lives in the
boarding school and meets the eight tender conditions has the right to status. The status of the responsible
student is permanent and the educators check each year if the student still meets the conditions for the status.
However, the student can lose it by violating the rules of the boarding school and with unfulfilled conditions
for prolonging the status, and can no longer acquire him in the same school year.
In this article, we will focus on the opinion of students that are brought whit status of a responsible student
about the rights and duties that he brings with status.
Keywords: responsibility, students, boarding school

UVOD
Radi bi vam predstavili Status odgovornega dijaka v Dijaškem domu Tabor. Za to temo sva se odločili, ker
bi radi širši javnosti predstavili, kaj Status odgovornega dijaka sploh je in kakšne prednosti prinaša. Osebno
meniva, da je Status odgovornega dijaka (v nadaljevanju SOD) zelo dober način nagrajevanja dijakov, ki si
to zaslužijo, hkrati pa so tako postavljeni ostalim za zgled. SOD je sam po sebi zelo pozitivna praksa dijaških
domov v Sloveniji, ki prinaša mnogo prednosti in le izjemoma slabosti. Prednosti, ki jih prinaša SOD, so marsikomu vzpodbuda pa odgovorno in zgledno obnašanje. V nadaljevanju vam bova predstavili katere pogoje
mora dijak izpolnjevati če želi pridobiti SOD v Dijaškem domu Tabor (v nadaljevanju DDT), različne ugodnosti
SOD ter druge značilnosti. Da bi o SOD dobili bolj realne predstave in videli SOD iz perspektive dijakov, sva
sestavili anketo, ki so jo izpolnili dijaki s SOD-om iz DDT. Povzetek ankete je predstavljen v zaključku prispevka.
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KAJ JE STATUS ODGOVORNEGA DIJAKA?
Status odgovornega dijaka (v nadaljevanju SOD) je naziv, ki ga dijak lahko pridobi v Dijaškem domu Tabor,
če izpolnjuje določene pogoje.

Pogoji za pridobitev SOD
Da dijak lahko v Dijaškem domu Tabor (v nadaljevanju DDT) zaprosi za SOD, mora izpolnjevati nekaj pogojev
(Dijaški dom Tabor, b.d.):
•

Biti mora starejši od 16. let. Poleg tega mora v DDT bivati najmanj eno leto, kar prav tako ne dopušča
pridobitve statusa v 1. letniku.

•

Dijak se mora udeleževati učnih ur v skladu z vzgojnim programom.

•

Ima najmanj dober (3) učni uspeh.

•

Nima šolskega vzgojnega ukrepa zaradi neopravičenih izostankov pri pouku.

•

Je brez vzgojnega ukrepa v DDT.

•

Je aktiven v vzgojni skupini, domski skupnosti, interesnih dejavnostih ali drugih aktivnostih v domu.

•

Odgovorno opravlja svoje obveznosti.

•

Je prepoznan kot odgovoren in samostojen.

Za pridobitev SOD lahko zaprosi dijak sam, lahko pa ga predlaga tudi vzgojna skupina, domska skupnost ali
vzgojitelji.
Za pridobitev SOD je potrebno tudi pisno soglasje staršev.
Če aktiv vzgojiteljev po pregledu vloge presodi, da dijak ustreza pogojem in je upravičen do SOD, o odločitvi
z glasovanjem dokončno odloča celoten vzgojiteljski zbor.

Prednosti, ki jih prinaša SOD
Dijak, ki uspešno pridobi SOD, je upravičen do nekaterih ugodnosti.
Na prvo mesto vsekakor spada, da lahko dijak v dom zvečer pride kasneje, kot ostali dijaki njegove starosti in
izhod lahko koristi vsak dan. Za izhod mu ni treba vedno posebej zaprositi, o kasnejši vrnitvi v dom le pred
21:00 obvesti vzgojitelja. Za razliko od ostalih dijakov, lahko dom zapusti tudi po enaindvajseti uri. Dijaki
drugih letnikov se tako lahko zunaj zadržujejo do 22:30, tretji letniki do 23:30, četrti in peti letniki pa do 23:59.
Dijaki s SOD lahko tudi prosto razporejajo z ostalim prostim časom, samostojno si prilagajajo čas namenjen
šolskim obveznostim in prostočasnim aktivnostim.

Ohranitev SOD
Če želi dijak SOD ohraniti iz leta v leto mora izpopolnjevati različne pogoje (Dijaški dom Tabor, b.d.):
•

Učni uspeh v šoli ostaja enak ali višji (najmanj dobro (3) ali več).

•

Nima izrečenega ukrepa zaradi neopravičenih izostankov od šolskega pouka.

•

Mu ni bil izrečen kakršnikoli vzgojni ukrep v DDT.

•

Odgovorno opravlja svoje obveznosti v skladu z letnim vzgojnim programom DDT in »Pravilnikom o
bivanju v dijaškem domu«.

•

Aktivno sodeluje v vzgojni skupini, domski skupnosti, interesnih dejavnostih ali drugih aktivnostih v domu.

•

Z izhodov ne zamuja.

•

Kljub daljšim izhodom spoštuje domski red in ne moti ostalih sostanovalcev.
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REZULTATI ANKETE SOD
Anketo o SOD sva sestavili z namenom, da bi dijaki izrazili morebitne pomanjkljivosti SOD, svoj pogled na
SOD in pokazali, da poznajo pravice in dolžnosti, ki jih le ta prinaša.
Anketa je zajemala 10 vprašanj, v elektronski obliki pa jo je rešilo 11 od 12 dijakov s SOD. Rezultati kažejo,
da SOD pridobi več dijakov ženskega spola kot moškega, v razmerju 8:3. Kar 90 % vprašanih je SOD pridobilo
že v 2. letniku, ostalih 10 % pa v 3. letniku.
Vprašane sva prosili, naj navedejo prednosti, ki jih prinaša SOD. Vsi vprašani so izpostavili, da imajo lahko
daljše izhode, kot ostali dijaki njihove starosti. Nekaj jih je poudarilo tudi, da lahko za razliko od ostalih dom
zapuščajo tudi po 21:00 in imajo lahko podaljšan izhod vsak dan. Pomembno se jim zdi tudi, da lahko po
svoje prilagajajo prosti čas in učne ure, ter se lahko učijo v sobi, namesto v učilnici. Eden od anketirancev je
kot prednost, ki jo prinaša SOD navedel tudi večje zaupanje vzgojiteljev.
Na vprašanje, če ima SOD tudi kakšno slabost, so vprašani odgovorili nikalno.
Naslednje vprašanje je raziskovalo, ali dijaki poznajo pravice, ki jim jih prinaša SOD. En od vprašanih ni bil
obveščen, da lahko dom zapusti tudi po 21:00. Štirje vprašani so sicer označili, da trditev, »Učnih ur se mi
ni treba udeleževati,« ne drži, če prav je od dijakov s SOD pričakovano, da se zavedajo, kdaj se morajo učiti,
in zato zanje udeležba na učnih urah ni obvezna. Vsi vprašani pa se zavedajo, da pravico do podaljšanega
izhoda lahko koristijo vsak dan.
Zanimalo naju je tudi, kako pogosto anketiranci izkoristijo pravico do podaljšanega izhoda. Izkazalo se je,
da skoraj polovica vprašanih podaljšan izhod izkoristi le 2-4x na mesec, 27 % ga koristi 1x tedensko, vsi
preostali pa večkrat tedensko.
Pod dolžnosti, ki jih prinaša SOD, so vprašani navedli, da v domu ne smejo dobiti vzgojnega ukrepa, se morajo
odgovorno obnašati, držati ustrezno povprečje ocen v šoli in biti aktiven v domu. Dva vprašana menita, da
SOD ne prinaša dodatnih dolžnosti.
Zanimala naju je tudi ocena, ki bi jo vprašani dodelili svoji izkušnji s SOD-om. 63 % je dodelilo oceno 5/5,
27 % oceno 4/5, en od vprašanih pa oceno 3/5, vendar svoje odločitve ni dodatno komentiral.
S trditvijo, da SOD še doprinese k odgovornosti obnašanja posameznikov, se polovica vprašanih strinja,
polovica pa ne.

ZAKLJUČEK
Za zaključek bi radi rezultate ankete primerjali s pričakovanimi rezultati.
Rezultati ankete so se večinoma v skladu s pričakovanji. Pričakovano je bilo, da večina zainteresiranih dijakov
za SOD zaprosi ob prvi priložnosti, to je v 2. letniku. Najpogosteje izkoriščena pravica, ki jo prinaša SOD je
seveda podaljšan večerni izhod, zato je bilo pričakovano, da vsi dijaki s SOD vedo za to prednost. Precej je
poudarjeno tudi samostojno razporejanje prostega časa, nekoliko manj pa se anketirani zavedajo, da lahko
dom zapuščajo tudi po 21:00. Že po sami ideji je SOD namenjen nagrajevanju, zato je pričakovano in tudi
prav, da dijaki zaradi njega ne čutijo dodatne obremenitve ali dodatnih dolžnosti, kar se je lepo razvidno tudi
iz rezultatov ankete. Povprečno zadovoljstvo anketiranih s SOD-om je 4.54 od 5, kar je lepa številka, vendar
je zaradi relativno majhnega števila anketiranih ne smemo posplošiti na celotno populacijo.
Del ankete, katerega rezultata si nisva upali napovedati in naju je v končni fazi presenetil, je bilo vprašanje
o pogostosti izhodov. Izkazalo se je, da jih večina izhod vzame redkeje kot enkrat tedensko, kar je glede na
dejstvo, da bi lahko izhod brez težav dobili vsak dan, presenetljivo. Morda to nakazuje na možnost, da več
svobode, a hkrati nekaj dolžnosti, pozitivno vplivajo na zrelost obnašanja. Enako verjetna pa je tudi možnost,
da SOD dobijo le dijaki, ki so že v osnovi bolj zreli in izhoda ne izkoriščajo ali zlorabljajo.
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PROMOCIJA DIJAŠKEGA DOMA TABOR
PROMOTION OF THE BOARDING SCHOOL TABOR
Peter Erzetič, dijak
Saša Šterk, mentorica
Dijaški dom Tabor, Ljubljana, Slovenija
sasa.sterk@ddt.si

POVZETEK
Prvi del članka govori o promociji na splošno in sicer vsebuje vse tri stopnje glavne definicije promocije, ki se
je skozi čas dopolnjevala. Poleg tega so v tem delu opisane tudi glavne delitve promocije.
V drugem delu je opredeljeno, kakšne so možnosti za dobro promocijo in nekaj elementov tako klasičnih kot
tudi novejših oblik oglaševanja.
V tretjem delu je predstavljena zdajšnja promocija Dijaškega doma Tabor in analiza le-te ter predlogi za njeno
izboljšanje oz. nadgradnjo.
Ključne besede: promocija, kvalitetna promocija, dijaški dom
ABSTRACT
The first part of the article speaks about promotion in general, which contains all three stages of the main
definition of promotion, which was complemented over time. In addition, the main promotions are described
in this section.
The second part defines the possibilities for a good promotion and some elements of both classic and newer
forms of advertising.
In the third part, the present promotion of bording school Tabor and its analysis is presented, as well as
proposals for its improvement and upgrade.
Keywords: promotion, good promotion, boarding school

PROMOCIJA
Promocija ali oglaševanje ima več definicij. V začetku 20. stoletja, ko še ni bilo drugih medijev, je bilo
oglaševanje definirano kot »prodaja v tisku« (ang. salesmanship in print), ob pojavu novih medijev pa se je
definicija razširila ter pravi, da je »oglaševanje plačana neosebna komunikacija prepoznanega sponzorja, ki
uporablja množične medije, da bi vplivala na publiko ali jo prepričala« (Jančič 2013, 26).
Na osnovi analize oglaševalskih strokovnjakov se je pred leti izoblikovala nekoliko posodobljena različica,
ki se glasi takole: »Oglaševanje je plačana, skozi medij posredovana oblika komunikacije prepoznavnega izvora, oblikovana, da prepriča prejemnika, da nekaj stori, bodisi takoj bodisi v prihodnosti« (Jančič 2013, 26).
Popravki so bili potrebni predvsem zaradi neosebne komunikacije, ki dandanes pri oglaševanju sploh ni več
samoumevna. Pojavili so se namreč oglaševalski pristopi, ki se prilagajajo posamezniku, kar naredi oglaševaje
samo zelo osebno. Ta praksa je še posebej pogosta na spletu, kjer se posamezniku prikazujejo oglasi, ki so
bili izbrani na podlagi njegovega prejšnjega ali trenutnega iskanja. Prav tako gre za osebno komunikacijo pri
oglaševanju prek neposredne in elektronske pošte.
Poleg besede »oglaševanje« se pogosto kot sopomenki uporabljata izraza »propaganda« in »reklama«, kar pa
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je narobe, saj gre pri vseh treh vrstah za svojevrsten nagovor naslovnika:
•

Reklamni nagovor je »pretirano hvaljenje, zavajanje, lažne obljube« (Jančič 2013, 26). Primer: TV
reklama za čistilo: iz rjave plasti umazanije se z enim potegom s čistilom navlažene gobice posveti bleščeča
podlaga. Tu gre predvsem za pretiravanje, saj je tako umazanije nenormalno veliko kot tudi podlaga
nerealno bleščeča.

•

Oglaševalski nagovor je »informiranje, prepričevanje, stvarne obljube« (Jančič 2013, 26). Ta tip
nagovora je od vseh treh še najbolj etično in zakonsko primeren, saj gre tu zgolj za neka stvarna dejstva.
Primer etično (oglaševalska etika) nespornega oglasa bi bili lahko izdelek/storitev, predstavljen na spletni
strani kakega podjetja, kjer so zapisane le dejanske karakteristike tega produkta/storitve. Seveda mora
biti ta izdelek/storitev naslovniku ponujen tako, da je vidno ločen od ostalih in da mu pade v oči zaradi
določenih elementov oglasa, kot so, na primer, razni likovni elementi ter besede oz. besedne zveze novo,
top cena, aktualno, best seller, priporočamo ipd. Če tega ni, je ta izdelek/storitev lahko ponujen na tak način
kot vsi ostali, torej da si naslovnik sam izbere, kaj potrebuje brez dodatnega prepričevanja ponudnika.

•

Propagandni nagovor je »razširjanje naukov, moraliziranje, prazne obljube« (Jančič 2013, 26). Ta
vrsta nagovora je nekako še najbolj opazna pri volitvah, kjer marsikateri politik sam sebe promovira
tako, da z moraliziranjem, kaj je prav in kaj ne, kaj bi bilo potrebno izboljšati itd., s težko izpolnljivimi
obljubami ter z izpostavljanjem pomanjkljivosti nasprotnikov poskuša prepričati volivce naj volijo zanj.

Kot navajajo v znanstveni knjigi o oglaševanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (Jančič, 28)
je »največ kršitev prisotnih znotraj reklamnega in propagandnega nagovora in najmanj znotraj oglaševalskega.
Z vključitvijo vsiljivih, napihnjenih in zavajajočih trditev preidemo v reklamni nagovor; z vključitvijo praznih in
nedokazljivih obljub ter s pretirano noto moraliziranja preidemo v propagandni nagovor. Čim bolj se v oglaševalski
nagovor lahko vrivajo ti elementi, tem večja je nevarnost, da bo oglas zakonsko ali etično sporen.«

KVALITETNA PROMOCIJA
Podjetje v današnjih časih potrebuje za uspešno poslovanje vse več oglaševanja v multimediji (spletna stran,
družbena omrežja, …), saj klasični mediji, kot so na primer plakati, časopisi, revije, … pogosto niso dovolj.
Marsikdo reklamni letak zavrže še preden ga prelista, misleč, da ne bo našel nič zanimivega. Prav tako je teh
letakov dnevno toliko, da jih je marsikdaj preprosto preveč, zato je smiselno uporabljati tudi druge načine
oglaševanja. S pojavom svetovnega spleta so se odprle nove možnosti (samo)promocije – od oglaševanja prek
e-pošte pa vse do t.i. bannerjev.
Predvsem je pomembno, da ima podjetje za uspešno poslovanje svojo spletno stran ali da je kako drugače
prisotno na spletu (družbena omrežja, elektronski imenik, …), saj je že s tem večja možnost, da pridobi nove
stranke. Seveda pa obstaja veliko možnosti, kako (se) promovirati v virtualnem svetu. V nadaljevanju je
naštetih nekaj gradnikov tako klasičnih oblik oglaševanja kot tudi novejših ter kratek opis le-teh.

TV oglasi
Pri tej obliki oglaševanja se ponavadi predstavi le eno novico, (razprodaja, izdelek oziroma storitev, …), a
se jo bolj izrazito predstavi. Če gre za izdelek, se tu lahko prikaže njegova uporaba. Večinoma je pri tem
tipu oglaševanja prisoten tudi govor, kar še dodatno poudari oglas/reklamo na zaslonu. Žal pa je izdelava
TV oglasa dokaj draga, saj je ponavadi treba najeti zunanjo produkcijsko ekipo in tudi televiziji je potrebno
plačati določen znesek, preračunan glede na število predvajanj.

Reklamni letaki
Reklamni letaki so danes najpogostejša oblika oglaševanja, saj jih vsakodnevno vsaj nekaj prispe na naš naslov.
Do njih lahko tako dostopa prav vsak, tudi če nima dostopa do ostalih medijev.

Reklamna e-pošta
Vse pogosteje se podjetja poslužujejo oglaševanja preko e-pošte, kjer gre za osebno komunikacijo podjetja z
naslovnikom, saj le-ta dobi reklamno sporočilo neposredno na svoj elektronski naslov. Poleg tega je tovrstno
oglaševanje dokaj praktično, saj so v sporočilu zelo pogosto hiperpovezave na spletno stran podjetja in bolj
podroben opis akcije/izdelka.
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Spletne pasice (web banners)
Ena izmed vse pogostejših oblik oglaševanja so t.i. »spletne pasice« ali, krajše, samo »pasice« (web banners).
Običajno gre za obliko hipermedija, kar pomeni, da je to kombinacija multimedije in hiperpovezave, le-ta pa
je vključena v animacijo, video in zvok. Prve so se pojavile že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Oglasna
pasica/banner predstavlja zaključeno grafično celoto določenih dimenzij, ki je vstavljena v spletno stran z
namenom, da privabi obisk. Za razliko od tradicionalnih oglasov lahko s pasicami ciljamo na točno določene
uporabnike. Uporabnikom lahko ob kliku na oglas in prihodom na našo stran celo sledimo. Oglasne pasice/
bannerji so največkrat pozicionirani na straneh, ki imajo velik doseg. Običajno se na strani prikazuje več oglasov
naključno, ki jih posreduje centralni sistem ali strežnik za oglase – »ad server«. Prikaz določenih oglasov je
lahko vezan tudi na vsebino strani, se pravi če je vsebina relevantna oglasu se ta prikaže v nasprotnem primeru ne. (Pomagalnik, b.d.)

PROMOCIJA DIJAŠKEGA DOMA TABOR
Trenutno se Dijaški dom Tabor (DDT) promovira preko svoje spletne strani, Facebook strani in YouTube kanala,
na katerem je med drugimi promocijski video.

Spletna stran
Spletna stran je glavni vir informacij in hkrati tudi najbolj dostopen, poleg tega ponuja najboljšo preglednost
ter lahko jo uredimo glede na svoje želje in potrebe. Na spletni strani Dijaškega doma Tabor je veliko koristnih informacij, prav tako so dokaj dostopne in hitro se jih najde. Pomembno je, da se spletno stran redno
posodablja. Tako z vidika novic kot tudi drugih besedil. Torej, da so informacije čim bolj aktualne. Na spletni
strani mora biti čim več informacij – predvsem najpomembnejših, saj je ta namenjena najširšemu občinstvu
(zaposleni, stanujoči, bodoči dijaki/študentje, starši, …).

Facebook stran
Socialna omrežja so najlažji način, da se približamo mlajši generaciji, npr. dijakom, saj večina današnjih
mladih profil na vsaj enem socialnem omrežju. Najbolj pogosto uporabljeno socialno omrežje za promocijo je
facebook, saj omogoča ureditev strani in dobro organiziranost informacij. Dijaški dom Tabor uporablja svojo
facebook stran za objavljanje najaktualnejših informacij in za čim bolj neposredno interakcijo med zaposlenimi
in stanujočimi. Objave na facebooku so lahko bolj sproščene in interne narave kot tiste na spletni strani in
že njihova objava je neprimerno hitrejša ter lažja. Prav tako je ponavadi večja verjetnost, da dijaki zasledijo
objavo na facebooku kot na spletni strani, sploh, če so na facebooku na dnevni ravni.

YouTube kanal
Za promocijo je zelo uporaben tudi YouTube kanal, kamor se lahko naloži razne videoutrinke, predstavitvene/
promocijske videe, … služi pa lahko kot zelo dostopen arhiv videoposnetkov, saj če bi jih hranili v galeriji
na spletni strani, bi s tem seveda po nepotrebnem porabljali spomin na strežniku. Dijaški dom Tabor ima na
svojem kanalu naložen promocijski video. Pri tem je pomembno, da se ga na vsake nekaj let posname na
novo, saj z leti prihajajo novosti in stvari, ki so bile takrat nove, čez nekaj let niso več. Poleg tega se, če se
posname videe na različne načine, predstavi dijaški dom z različnih vidikov. Videoutrinki lahko uporabimo
za predstavitve različnih delavnic in dejavnosti. Če se iz raznih videoutrinkov, ki nastanejo skozi leto, sestavi
nov video, lahko iz tega nastane nov promocijski video, tokrat o dejavnostih v domu.

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE PROMOCIJE DIJAŠKEGA DOMA TABOR
Ob pregledovanju zdajšnje (samo)promocije Dijaškega doma Tabor sem prišel do nekaj idej, kako bi lahko
to promocijo v prihodnje lahko še izboljšali.

Spletna stran
Pri pregledovanju spletne strani sem razmišljal, če bi se, na primer pod rubriko »Domska skupnost«, poleg osnovnih nalog, dodalo še kakšno krajše besedilo, v katerem bi se predstavilo aktivno in produktivno
sodelovanje med zaposlenimi in dijaki, saj se mi zdi kot pomemben del promocije tudi zadovoljnost dijakov,
stanujočih v DDT, to pa se doseže predvsem s sodelovanjem, priljudnostjo osebja in upoštevanjem želja ter
potreb dijakov. Seveda se od njih pričakuje tudi korekten odnos do zaposlenih, saj se le tako pride do želenih
ciljev, ki so pa sami po sebi dobra promocija.
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Domska publikacija
Še ena izmed zadev, ki jih malenkost pogrešam, je domska publikacija. Na spletni strani je sicer objavljena,
ampak je še iz lanskega šolskega leta in nima veliko podatkov. Pod besedo »publikacija« sem si predstavljal
knjižico (lahko je tudi samo v digitalni obliki), v kateri bi bili zbrani osnovni podatki, kot so seznam zaposlenih in njihovi kontakti, pomembnejši datumi, dejavnosti, … Torej podatki, namenjeni predvsem za interno
uporabo, bi pa dali marsikatero koristno informacijo tudi staršem ter tistim, ki se še odločajo, ali bodo prišli
v ta dijaški dom ali ne. Veliko teh podatkov, ki bi bili v publikaciji, je zdaj razpršenih po spletni strani, kar
otežuje iskanje informacije, če se želi na hitro samo nekaj preveriti. Dizajn same publikacije lahko ostaja isti,
le vsakoletno naj se posodabljajo podatki (dejavnosti ter druge spremenljivke).

Predstavitveni video
Zdajšnji predstavitveni video DDT je bil objavljen na začetku leta 2014, od takrat pa se je marsikaj spremenilo, že samo oprema se spreminja (prenovljene sobe, klavir v klubski sobi, …). Iz vidika dobre promocije je
smiselno, da se na vsakih nekaj let naredi nov, nekoliko drugačen video, ki predstavi tako nove pridobitve (jih
ne navede kot »nove«, ampak zgolj omeni, da jih dom ima, saj že po kakšnem letu jih ne moremo več tretirati
kot dovolj nove, da bi to lahko posebej poudarjali) kot tudi na splošno življenje v domu. Čim različnejši so
filmi, tem boljša je predstavitev, saj se z vsakim videom predstavi dom z drugačnega zornega kota. Prav tako
se med vrsticami, če se primerja starejše in novejše videe, lahko opazi, da se dom spreminja/razvija in še
zdaleč ni enako, kot je bilo, na primer, 5 ali 10 let nazaj, kar je pravzaprav eden izmed močnejših argumentov,
da se nekdo odloči preživeti svoja srednješolska leta prav v tem domu. Zanimivi bi lahko bili tudi tematski
predstavitveni videi (npr. delavnice, krožki, tekmovanja, …) sestavljeni pa bili iz delov video utrinkov z raznih
dogodkov. Primer: čez leto se posname nekaj kadrov pomembnejših dogodkov, ob koncu šolskega leta pa se
jih spravi v nekakšen kolaž ter zmontira v obliko promocijskega videa. Smiselno bi bilo, da se te posnetke
spravi skupaj po sklopih, torej video o npr. delavnicah, video o tekmovanjih, o raznih obiskih (sejmi, knjižnice,
razstave, …), … Seveda so ti predstavitveni videi lahko kombinacija tako fotografij kot tudi videa, predvsem
tematski. Splošni predstavitveni video je vseeno boljše, če ima nek smisel, neko sporočilo. To se pa najlažje
doseže prav z videoposnetki.

Ostala družbena omrežja
V prihodnosti bi lahko, glede na to, da se v domu posname veliko fotografij, vzpostavili domski profil na
Instagramu.

ZAKLJUČEK
Oglaševanje ali promocija je zelo tekmovalno področje. Boljši oglasi, boljša promocija vpliva na več ljudi ter
pritegne več pozornosti in več zanimanja uporabnikov oz. v primeru dijaškega doma bodočih uporabnikov
storitev. Bolj kot je promocija inovativna, zapomnljiva in več kot bo dala ljudem misliti, večji bo uspeh.
Obstaja več načinov, kako se promoviramo. Lahko je to oglaševanje, lahko so to socialni mediji, lahko pa so
to le dodatne vsebine, ki podkrepijo dobro izvajanje storitev. Dejstvo je, da si vsak dijaški dom želi čim več
obiska, vpisa dijakov. Dobimo ga s kvalitetno izvedenimi storitvami, se pravi z vsebino dela zaposlenih ter s
pomočjo vseh zgoraj naštetih akcij, promocij.
Dijaški dom Tabor ima še kar dobro organizirano promocijo, od predlogov tako ostanejo predvsem malenkosti, ki niti niso tako nujne in kritične, še najbolj pomembna se mi zdi posodobitev promocijskega videa, ki
bo čez kakšno leto že zastarel.
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PRIKAZ ŽIVLJENJA IN DELA V DIJAŠKEM DOMU
S POMOČJO KRATKEGA FILMA
SHORT MOVIE OF LIFE AND WORK
OF BOARDING SCHOOL NOVO MESTO
Sara Mravlja Stegenšek, Florjan Volčanšek, Nermin Mehmedović, dijaki
Nataša Kokol, Katja Grahut, mentorici
Dijaški in študentski dom Novo mesto, Novo mesto, Slovenija
katja.grahut@guest.arnes.si

POVZETEK
V šolskem letu 2016/2017 smo v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto v sodelovanju z Luksuz
produkcijo organizirali filmsko delavnico za dijake. Posneli smo kratki filmček, ki prikazuje življenje in delo
v domu. Želeli smo ustvariti nov promocijski film. Dijaki so se pri snemanju preizkusili v različnih vlogah.
Spoznali so, kako poteka snemanje, spoznali so filmski jezik, hkrati so bili tudi aktivni soustvarjalci (osnove
dela s kamero, snemanje zvoka, montaža, igra, glasbena spremljava itd.). Imeli so možnost izraziti svoje ideje,
svoja razmišljanja in se preizkusiti pri različnih delih do nastanka končnega izdelka. Na začetku smo naredili
podrobni načrt, idejno zasnovo. Iskali smo ustrezne rešitve za posamezne snemalne sklope, izdelali scenarij.
Posamezne dele smo posneli skozi tri večurna srečanja. Dijaki so pridobili dragocene izkušnje in koristno
zapolnili prosti čas. Posneti kratki film smo prvič uporabili med informativnim dnevom za vpis v dijaški dom
in nam bo tudi v prihodnje koristil pri predstavitvi in promociji našega doma.
Ključne besede: dijaški dom, filmska delavnica, scenarij, aktivno soustvarjanje, prikaz življenja in dela v
domu, nove izkušnje
ABSTRACT
In the school year, 2016/2017 Dijaški in študentski dom Novo mesto has organized filmmaking workshop
in cooperation with Luksuz production. We made short movie about life and work in our boarding school.
Students had different roles in the process of making our movie. They saw and learned how to shoot a movie,
got to know movie language and co-created the movie (basics work with camera, sound recording, editing,
play, selection of soundtrack, etc.). During workshops, students expressed their ideas and worked on different
roles in the process of making the movie. At the beginning, we made detailed work plan by writing a script and
looking for right solutions for different scenes. We filmed different scenes of the movie during three meetings.
Students have received valuable experiences and qualitatively spent their free time. The movie premiere was
held during informative day for future students and we are going to use it for future presentations.
Keywords: boarding school, filmmaking workshop, script, co-creation, demonstration of life and work in
boarding school, new experience
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VIVARISTIČNA DEJAVNOST V DIJAŠKEM DOMU
VIVARIUM ACTIVITY AT THE STUDENT RESIDENCE
Zala Stegel, Viktorija Terbovšek, Lea Žnidarič, dijakinje
Bojan Jeram, mentor
Dijaški dom Vič, Ljubljana, Slovenija
bojan.jeram@ddvic.si

POVZETEK
Dve tretjini dijakov, ki bivajo v Dijaškem domu Vič obiskuje Gimnazijo in veterinarsko šolo. Ena izmed njihovih lastnosti je tudi, da imajo zelo radi živali. Večinoma imajo doma različne hišne ljubljence za katere
skrbijo, kar pa med tednom v dijaškem domu zelo pogrešajo. Ker v dijaškem domu ni dovoljeno imeti živali,
se je v preteklosti pogosto dogajalo, da so živali po sobah skrivali. Da bi zainteresiranim dijakom omogočili
legalno posedovanje živali tudi v dijaškem domu, smo se odločili za vzpostavitev vivaristične dejavnosti in
vivarija. Vivarij je prostor v katerem so nastanjeni hišni ljubljenci, ki jih imajo člani dejavnosti v oskrbi. Dijaki
so vivaristično dejavnost sprejeli z velikim navdušenjem.
V prispevku bo predstavljeno kako je s pomočjo dijakov potekala priprava vivarija, kaj dijakom pomeni
možnost, da skrbijo za svoje male hišne ljubljence tudi med tednom v dijaškem domu in kakšna so pravila,
ki jih morajo člani upoštevati, da lahko vivaristična dejavnost poteka v skladu s predpisi.
ABSTRACT
Two-thirds of the students living in the Vič boarding school are students of Gimnazija in veterinarska šola; the
veterinary and secondary school. One of their qualities is their love for animals. Most of them have various
pets at home for which they take care of and they miss that a lot during the week at the dormitory. Because
animals are banned from the student residence, it often occurred in the past that the residents hid animals
in their rooms. To enable legal possession of animals in the student dormitories to interested students, we
at the dormitories decided to establish a vivarium activity and a vivarium. Vivarium is a space where pets in
the care of the participants are accommodated. The students accepted the activity with great enthusiasm.
This article will present how the preparations for the vivarium took place with the help of the students, what
the ability to also take care of their pets during the week in the student residence means to the participants
and what are the rules they must obey so the activity can run according to the regulations.
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President of the Republic of Slovenia.

Četrtek, 22. 3. 2018 / Thursday, the 22nd of March 2018
8.00 - 8.30 – registracija udeležencev / registration of participants
8.30 - 9.00 – pozdravi, otvoritev kongresa / welcome procedure, opening of the conference
9.00 - 10.30 – plenarni predavanji / plenary lectures
Dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija:

MISLITI PROTISLOVJA: SODOBNO IZOBRAŽEVANJE, DRUŽBA IN MLADI V NJEJ /
THINKING OF PARADOXES: CONTEMPORARY EDUCATION, SOCIETY AND ITS YOUTH
Dr. Lidija Hamler, Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Maribor, Slovenija:

DIJAŠKI DOM – PROSTOR OSEBNEGA ODNOSA IN MEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA / HALL OF RESIDENCE – THE SPACE OF PERSONAL RELATIONSHIP
AND INTERGENERATIONAL COOPERATION
10.30 - 11.00 – odmor / break
11.00 - 12.30 – plenarni predavanji / plenary lectures
Dr. sc. Jasminka Zloković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Rijeka, Hrvatska:

ŽENE I MUŠKARCI KAO ŽRTVE I NASILNICI – SOCIJALNI I PEDAGOŠKI PROBLEM –
STARI I(LI) NOVI IZZAZOVI / WOMEN AND MEN AS VICTIMS AND VIOLATORS – SOCIAL
AND PEDAGOGICAL ISSUES – OLD AND (NEW) CHALLENGES
Primož Vresnik, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

TEORETIČNA MISEL OLGE DEČMAN DOBRNJIĆ /
THE THEORETICAL THOUGHT OF OLGA DEČMAN DOBRNJIĆ
12.30 - 13.30 – kosilo / lunch time
13.30 - 15.00 – plenarni predavanji / plenary lectures
Patrik Tátrai, PhD, Geographical Institute, RCAES, Hungarian Academy of Sciences, Hungary:

EDUCATIONAL MIGRATION FUELLED BY GEOPOLITICAL CHANGES:
INSIGHTS FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Gorazd Pučnik, Dijaški dom Srečka Kosovela, Trst, Italija:

SISTEM OPORE MLADOLETNIM PREBEŽNIKOM BREZ SPREMSTVA V TRSTU /
SYSTEM OF SUPPORT TO UNACCOMPAINED MINOR REFUGEES IN TRIESTE
15.00 - 15.15 – odmor / break
15.15 - 17.15 – delo v sekcijah / section work

Soočanje mladih z izzivi sodobne družbe /
Ways in which young people deal with the challenges
of the modern society
vodja sekcije / leader of the section: Andreja Gimpelj
učilnica 251, C – drugo nadstropje / clasroom 251, C – second floor
Gabrijela Fidler, Šolski center Velenje, Velenje, Slovenija:

ODGOVORNOST MLADOSTNIKA ZA SPREJEMANJE SVOJIH ODLOČITEV /
THE RESPONSIBILITY OF THE ADOLESCENT TO ADOPT THEIR OWN DECISION
Mag. Samo Lesar, Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija:

DELO S SKUPINO – IZKUŠNJE SVETOVALNEGA DELAVCA /
WORK WITH GROUP – EXPERIENCE OF THE COUNSELOR
Benedikt Ličen, Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina, Slovenija:

SAMOMOR IN NAJSTNIŠTVO – RECENZIJA NEKE DOBE IN PRIHODNOSTI /
SUICIDE AND ADOLESCENCE – A REVIEW OF SOME AGE AND FUTURE
Mag. Marija Leskovec, Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Ljubljana, Slovenija:

VIKEND VZGOJNE SKUPINE KOT PRIPRAVA NA SOOČANJE Z NOVIMI IZZIVI V
ČASU SREDNJEGA ŠOLANJA, PRIMER DOBRE PRAKSE IZ JEGLIČEVEGA DIJAŠKEGA
DOMA / WEEKEND OF THE EDUCATIONAL GROUP AS A PREPARATION TO FACE THE NEW
CHALLENGES IN THE PERIOD OF THE SECONDARY EDUCATION, CASE STUDY FROM
JEGLIČ BOARDING SCHOOL
Nevenka Nakrst, Strokovno združenje Aleana, Domžale, Slovenija:

LOG-IN ALI LOG-OUT? MLADI V VRTINCU INTERNETA IN TEHNOLOGIJE:
IZZIV DANAŠNJE VZGOJE / LOG-IN OR LOG-OUT? YOUNG PEOPLE IN THE WEB OF THE
INTERNET AND TECHNOLOGY: THE CHALLENGE OF TODAY`S UPBRINGING
Miha Indihar, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

DAN BREZ MOBITELA / A DAY WITHOUT A CELL PHONE
Tina Škrabe, Osnovna šola Hudinja, Hudinja, Slovenija:

DOMAČA NALOGA S POMOČJO SODOBNE TEHNOLOGIJE /
HOMEWORK AND MODERN TECHNOLOGY

Kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti /
Cultural, sports and other leisure activities
vodja sekcije / leader of the section: Romana Tramšek in Vojka Viler – Krivec
učilnica 230, C – prvo nadstropje / clasroom 230, C – first floor
Dr. Mojca Kralj, Osnovna šola Glazija, Celje, Slovenija:

UČENJE ČUJEČNOSTI KOT AKTIVNA OBLIKA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI /
LEARNING MINDFULNESS AS A ACTIVE FORM OF FREE TIME ACTIVITIES
Vesna Špes Ciringer, Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor, Slovenija:

KAKO SE LOTIMO REŠEVANJA BOLJ ALI MANJ ZABAVNIH PROBLEMOV /
HOW TO SOLVE MORE OR LESS FUN PROBLEMS

Ljuba Plesec, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

NEFORMALNO UČENJE V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA
(OPIS PRIMERA DOBRE PRAKSE) / INFORMAL LEARNING AT THE BOARDING SCHOOL
IVAN CANKAR (AN EXAMPLE OF GOOD PRACTISE)
Luka Planinc, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Dom Janeza Boska, Želimlje, Slovenija:

STRGANA STRUNA – INTERNO GLASBENO TEKMOVANJE Z 22-LETNO TRADICIJO /
STRGANA STRUNA »THORN STRING« – INTERNAL SONG CONTEST WITH LONG TRADITION
Rasta Vrečko, Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor, Slovenija:

SLIKARSKI DAN V DIJAŠKEM DOMU ZA DIJAKE IN OSNOVNOŠOLCE TRETJE
TRIADE / PAINTING DAY IN BOARDING SCHOOL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AND
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Katarina Jesih Šterbenc, Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane, Ljubljana, Slovenija:

NAČINI PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ŠOLSKI KNJIŽNICI GIMNAZIJA MOSTE /
LEISURE TIME IN SCHOOL LIBRARY AT HIGH SCHOOL MOSTE
Nina Golob, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

KNJIŽNICA V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA /
IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL LIBRARY
Nina Golob, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

REVIJA TRIPER V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA /
LITERARY MAGAZINE »TRIPER« IN IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL
Lidija Voršič, Osnovna šola Hudinja, Celje, Slovenija:

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI /
FREE TIME ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL

Poti v prihodnost –
vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj /
Directions for the future –
education as support for sustainable development
vodja sekcije / leader of the section: Saša Šterk
učilnica 130, B – prvo nadstropje / clasroom 130, B – first floor
Zala Kejžar, Glasbena šola Vrhnika, Vrhnika, Slovenija:

SODOBNA SLOVENSKA ŠOLA – ZNANJE DA, KAJ PA SREČA IN VESELJE? /
MODERN SLOVENE SCHOOL – KNOWLEDGE YES, BUT WHAT ABOUT JOY AND HAPPINESS?
Olivija Slivnjek, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

DIJAŠKI DOM KOT SPODBUDNO UČNO OKOLJE /
STUDENT BOARDING SCHOOL AS A LEARNING ENCOURAGING ENVIRONMENT
Marjana Onič, Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo,
Maribor, Slovenija:

PROJEKTNO DELO – MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI ZA VSE DIJAKE /
PROJECT WORK – OPTIONS AND OPPORTUNITIES FOR ALL STUDENTS

Štefanija Jaksetič Dujc, Dijaški dom Vič, Ljubljana, Slovenija:

KAKŠNA JE POVEZAVA MED DIFERENCIACIJO JAZA, ANKSIOZNOSTJO IN
ČUSTVENIM RAZCEPOM MED SPOLOMA IN V RAZLIČNIH OBDOBJIH ŽIVLJENJA? /
WHAT IS THE CONNECTION BETWEEN THE DIFFERENTIATION OF SELF, ANXIETY AND
EMOTIONAL SPLITTING IN DIFFERENT GENDERS AND IN VARIOUS AGE GROUPS?
Tjaša Strmšek, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

IMPLEMENTACIJA MEDIACIJE V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA /
IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL
Ajda Orlov, Dijaški dom Poljane, Ljubljana, Slovenija:

VZGOJA ZA PRIHODNOST / EDUCATION FOR THE 21ST CENTURY
Nataša Kuhelj Rožac, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

V DIC-U RAVNAMO S HRANO ODGOVORNO /
IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL`S SUSTAINABLE FOOD WASTE MANAGEMENT
17.15 - 17.30 – odmor / break
17.30 - 18.15 – delavnice / workshops
Katja Džindžinovič, Vzgoja socialnih veščin Katja Džindžinovič, s.p., Ljubljana, Slovenija:

SOVE – TRENING SOCIALNIH VEŠČIN ZA OTROKE /
SOVE – TRAINING OF SOCIAL SKILLS FOR CHILDREN
učilnica 130, B – prvo nadstropje / clasroom 130, B – first floor
Mag. Marija Leskovec, Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Ljubljana, Slovenija:

VIKENDI VZGOJNIH SKUPIN KOT PODPORA MLADIM PRI SOOČANJU Z IZZIVI V
SODOBNI DRUŽBI, PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ JEGLIČEVEGA DIJAŠKEGA DOMA /
WEEKENDS OF THE EDUCATIONAL GROUPS AS A SUPPORT IN FACING THE NEW
CHALLENGES IN THE MODERN SOCIETY, CASE STUDY FROM JEGLIČ BOARDING SCHOOL
učilnica 251, C – drugo nadstropje / clasroom 251, C – second floor
Nevenka Nakrst, Strokovno združenje Aleana, Domžale, Slovenija in
Špela Potočnik, Zavod sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje, Dom Janeza Boska, Želimlje, Slovenija:

VKLJUČEVANJE DIJAKOV Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM –
PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI IN PRILAGODITVE V DIJAŠKEM DOMU /
INCLUSION OF STUDENTS WITH ASPERGER`S SYNDROME –
ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND ADJUSTMENTS IN THE BOARDING SCHOOL
učilnica 230, C – prvo nadstropje / clasroom 230, C – first floor
18.30 - 19.30 – plenarna delavnica / plenary workshop:
Marina Ristić, Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija
Andreja Gimpelj Kovačič, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana, Slovenija:

KLEPETALNICA / CHAT ROOM
19.45 – skupna večerja / dinner

Petek, 23. 3. 2018 / Friday, the 23rd of March 2018
8.30 - 10.00 – plenarni predavanji / plenary lectures
Dr. Mateja Sedmak, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije, Koper, Slovenija:

OTROKOSREDIŠČNOST KOT OSREDNJI VZGOJNI PRISTOP SODOBNIH DRUŽB /
CHILDCENTRALITY AS CENTRAL EDUCATIONAL APPROACH IN CONTEMPORARY SOCIETIES
Dr. Vesna Mikolič, Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper, Koper, Slovenija, in Katedra za slovenski jezik in
književnost pri Oddelku za humanistiko Univerze v Trstu, Trst, Italija:

UČENJE KOMUNIKACIJSKIH VZORCEV ZA PREPREČEVANJE KONFLIKTOV PO
MODELU TILKA / LEARNING COMMUNICATION PATTERNS FOR CONFLICTS AVOIDANCE
ACCORDING TO THE TILKA MODEL
10.00 - 10.30 – odmor / break
10.30 - 11.15 – plenarno predavanje / plenary lecture
Dr. sc. Lidija Cvikić, dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska:

VIŠEJEZIČNOST I NEFORMALNO UČENJE /
MULTILINGUALISM AND NON-FORMAL LEARNING
11.15 - 11.30 – odmor / break
11.30 - 13.00 – delo v sekcijah / section work

Integriteta, kompetence in avtonomija v vzgojnem delu /
Integrity, competences and autonomy in educational work
vodja sekcije / leader of the section: Ana Trtnik
učilnica 130, B – prvo nadstropje / clasroom 130, B – first floor
Andreja Gimpelj Kovačič, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana, Slovenija:

SODELOVANJE S STARŠI V DIJAŠKIH DOMOVIH /
COOPERATION WITH PARENTS IN BOARDING SCHOOLS
Boža Zagoričnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Ljubljana, Slovenija:

ŠTUDIJA PRIMERA SODELOVANJA S STARŠI / COOPERATING WITH PARENTS:
A CASE STUDY
Stjepan Paladin, Vzgojni zavod Planina, Planina, Slovenija:

POMEN NEBESEDNE KOMUNIKACIJE PRI DELU Z OTROKI/MLADOSTNIKI
S POSEBNIMI POTREBAMI / THE IMPORTANCE OF NON-VERBAL COMMUNICATION IN
WORK WITH CHILDREN/ADOLESCENTS WITH SPECIAL NEEDS
Katarina Jesih Šterbenc, Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane, Ljubljana, Slovenija:

IZZIVI IN KOMPETENCE ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV /
CHALLENGES AND COMPETENCES OF SCHOOL LIBRARYANS

Vodenje in management v vzgoji in izobraževanju /
Leadership and management in education
vodja sekcije / leader of the section: Karmen Lemut
učilnica 130, B – prvo nadstropje / clasroom 130, B – first floor
Benedikt Ličen, Dijaški dom SŠ Veno Pilon Ajdovščina, Slovenija:

RAVNATELJ IN VODENJE V DEMOKRACIJI 21. STOLETJA /
PRINCIPAL AND LEADERSHIP IN THE 21ST CENTURY DEMOCRACY
Erika Šešek, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

SAMOEVALVACIJA – ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VZGOJNEGA DELA
V DIJAŠKEM DOMU IVANA CANKARJA /
SELF-EVALUATION – ENSURING THE QUALITY OF EDUCATIONAL WORK
AT THE IVAN CANKAR BOARDING SCHOOL

Kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti /
Cultural, sports and other leisure activities
vodja sekcije / leader of the section: Romana Tramšek in Vojka Viler – Krivec
učilnica 230, C – prvo nadstropje / clasroom 230, C – first floor
France Žagar, Dijaški dom Poljane, Ljubljana, Slovenija:

INTERESNE DEJAVNOSTI – ORODJE V ROKAH VZGOJITELJA /
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – A TOOL IN THE HANDS OF THE EDUCATOR
Mag. Aleš Žlebnik, Dijaški in študentski dom Kranj, Kranj, Slovenija:

IZVEDBA DELA ŠOLSKEGA KURIKULUMA V DIJAŠKEM DOMU –
PREHRANA IN RAZMERE V KRIZNEM OBDOBJU I. SVETOVNE VOJNE /
REALIZATION OF A PART OF THE SCHOOL CURRICULUM IN DORM –
FOOD AND CONDITIONS IN CRITICAL YEARS OF THE GREAT WAR
Jože Žugec, Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom, Ljubljana, Slovenija:

VIKEND VZGOJNE SKUPINE / WEEKEND OF THE EDUCATIONAL GROUP
Primož Miklavžin, Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija:

VZGOJA NA TERENU / OUTDOOR EDUCATION
Miha Indihar, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, Slovenija:

KROS LJUBLJANSKIH DIJAŠKIH DOMOV /
LJUBLJANA BOARDING SCHOOLS CROSS COUNTRY RUNNING COMPETITION
Uroš Murko, Dijaški dom Drava, Maribor, Slovenija:

PREDSTAVITEV PROSTOČASNE VZGOJNO-INTERESNE DEJAVNOSTI KETTLEBELL
V DIJAŠKEM DOMU DRAVA MARIBOR /
PRESENTATION OF FREE TIME EDUCATIONAL ACTIVITY KETTLEBELL
IN THE BOARDING SCHOOL DRAVA MARIBOR

Sekcija mladih / Youth section
vodja sekcije / leader of the section: Rasta Fašmon
klubska soba, C- pritličje / Commonroom, C- ground floor
Mentorici: Nataša Kokol, Katja Grahut, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Slovenija
Dijaki: Sara Mravlja Stegenšek, Florjan Volčanšek, Nermin Mehmedović:

PRIKAZ ŽIVLJENJA IN DELA V DIJAŠKEM DOMU S POMOČJO KRATKEGA FILMA /
SHORT MOVIE OF LIFE AND WORK OF BOARDING SCHOOL NOVO MESTO
Mentorica: Saša Šterk, Dijaški dom Tabor, Ljubljana, Slovenija
Dijak: Peter Erzetič:

PROMOCIJA DIJAŠKEGA DOMA TABOR / PROMOTION OF THE BOARDING SCHOOL TABOR
Mentorica: Saša Šterk, Dijaški dom Tabor, Ljubljana, Slovenija
Dijakinji: Neli Bratož, Neža Mavri:

STATUS ODGOVORNEGA DIJAKA V DIJAŠKEM DOMU TABOR /
THE STATUS OF A RESPONSIBLE STUDENT IN BOARDING SCHOOL TABOR
Mentorica: Marina Ristić, Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija
Dijakinja: Mija Kramar:

ZAUPANJE V PIDŽAMI / TRUST IN A PAJAMA
Mentor: Bojan Jeram, Dijaški dom Vič, Ljubljana, Slovenija
Dijakinje: Zala Stegel, Viktorija Terbovšek, Lea Žnidarič:

VIVARISTIČNA DEJAVNOST V DIJAŠKEM DOMU /
VIVARIUM ACTIVITY AT THE STUDENT RESIDENCE
13.15 - 14.00 – delavnice / workshops
Jaka Kovač, Izobraževanje in delavnice, Jaka Kovač s.p., Izola, Slovenija:

IZOBRAŽEVANJA POVEZOVALNE KOMUNIKACIJE /
TRAININGS OF CONNECTIVE COMMUNICATION
učilnica 130, B – prvo nadstropje / clasroom 130, B – first floor
Marina Ristić, Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana, Slovenija:

REFLEKSIJA VLOGE VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU /
REFLECTION OF EDUCATOR`S ROLE IN A HIGH SCHOOL STUDENT HOME
učilnica 230, C – prvo nadstropje / clasroom 230, C – first floor
Andreja Gimpelj Kovačič, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana, Slovenija:

KAKO SE SOOČAM S STRESOM / MY COPING WITH STRESS
učilnica 251, C – drugo nadstropje / clasroom 251, C – second floor
14.00 - 15.00 – plenarni zaključek kongresa / plenary closing-up of the conference

