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Povzetek 

      Sodelovanje med domom in šolo je uzakonjeno, pričakovano, koristno, vendar določeno 

nezadovoljstvo med učitelji in starši še vedno obstaja. Namen prispevka je poiskati načine in 

oblike medsebojnega sodelovanja, ki motivirajo. Uporabljena je kvalitativna metodologija 

raziskovanja, študija primera in analiza delno strukturiranih intervjujev staršev in učiteljev oz. 

svetovalne delavke. Rezultati kažejo, da ni enotnega ali predpisanega pravila za sodelovanje z 

različnimi starši, ključni elementi so komunikacija, individualno prilagajanje, neločevanje 

družin. Starši bi delovali tudi v neformalnih skupinah, kjer vidijo koristi zase in za svojega 

otroka. Sodelovanje je potrebno definirati, opredeliti naloge, vloge in odgovornosti, 

načrtovati, evalvirati in težiti tudi k nenehnemu izboljševanju pouka. 

      

Ključne besede: učitelji, starši, načini, oblike sodelovanja, študija primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

      Co-operation between home and school is legalized, expected, useful, but a certain 

discontent between teachers and parents still exists. The intention of the article is to find 

modes and forms of motivating mutual co-operation. Qualitative methodology of researching, 

case study and analysis of partly structuralized interviews with the parents, teachers and the 

social worker respectively have been used. The results show that there is no unique or 

prescribed rule for co-operation with different parents, key elements are communication, 

individual adjustment, families shouldn't be separated. Parents would work in informal groups 

as well, where they expect profit from it for themselves and their child. Co-operation needs to 

be defined, tasks, roles and responsibility should be determined, as well as a continuous 

improvement of education should be planned, evaluated and aimed at. 

 

Key words: teachers, parents, modes, forms of co-operation, case study. 



 3 

Uvod 

      Šola in dom sta družbeni instituciji, ki se z vzgojno-izobraževalnim delom otrok in 

mladine ukvarjata najbolj kompleksno. To je osnovni razlog njunega medsebojnega 

sodelovanja, ki temelji na skupni skrbi za celovit, kakovostni razvoj in napredek otroka in 

mladostnika, zapišeta Intiharjeva in Kepčeva (2002). Med avtorji so razlike v opredelitvi 

sodelovanja, pa tudi njegovih ciljev in nalog. Pri opredelitvi sodelovanja uporabljajo različne 

pojme: komunikacija, interakcija, participacija, pravica do informiranosti, soodločanja, 

sodelovanja. Podobno razhajanje je v razumevanju nalog in ciljev, saj nekaterim pomenita 

dober stik in uspešno sodelovanje s starši že informiranje staršev o šolskem uspehu, drugi pa 

poskušajo kar najbolj pritegniti starše kot pomočnike (Maleš, 1991, po Vidmar, 2001). Henry 

(1996, po Čačinovič Vogrinčič, 1999) navaja sedem vzrokov, zakaj je koristno sodelovanje 

učiteljev s starši. 

 Na ta način akterji iščejo nove pristope, ideje. 

 Učitelji se o učencih učijo od staršev. 

 Sodelovanje je pravica staršev. 

 Manj je konfliktov. 

 Starši so z uporabo svojih virov lahko zagovorniki šole. 

 Starši lahko delo kritično ocenjujejo in v šolo vnašajo potrebe skupnosti. 

 Sodelovanje pozitivno vpliva na učni uspeh in vedenje učencev. 

      Za različne starše so potrebne različne oblike sodelovanja. Nekatere oblike so bolj pogoste 

kot druge. Neformalne oblike so predvsem tiste, ki nimajo stalnega imena, se spreminjajo od 

šole do šole in dajejo šoli dodatno kvaliteto in prepoznavnost. Podobno je tudi z različnimi 

programi sodelovanja. 

 

Namen raziskave 

      Prispevek izhaja iz raziskave za magistrsko delo (Arh, 2009), ki je nastalo na pedagoški 

fakulteti v Ljubljani in v članku predstavlja poskusno teorijo kot odgovor na raziskovalno 

vprašanje, katere oblike sodelovanja z različnimi starši bi bilo potrebno na šoli bolj razvijati. 

Cilj raziskave je torej poiskati ustrezne, motivacijske načine in oblike sodelovanja s starši, ki 

so se priselili, s starši otrok s posebnimi potrebami in s starši otrok z učno-vzgojnimi 

težavami, ki s šolo dobro ali slabše sodelujejo. Da bi zmanjšali nezadovoljstvo med 

sodelujočimi, je skladno s tem namen poiskati tudi nekatere motive, ovire, pričakovanja in 

izzive staršev za sodelovanje z učitelji oz. s pedagoškimi delavci. 
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  Metoda dela 

      V raziskavi je sodelovalo 13 intervjuvancev iz OŠ Toneta Okrogarja, od tega 6 staršev 

(S1–S6), 6 učiteljev (U1–U6) in 1 delavka iz svetovalne službe (SD), ki ima 14-letne 

izkušnje, 6. stopnjo izobrazbe in ni razredničarka. Zaradi večje pestrosti odgovorov so bili 

tudi učitelji izbrani po več kriterijih: po delovni dobi, spolu, predmetnem področju 

poučevanja, stopnji izobrazbe, statusu razrednika (R) oz. nerazrednika (NR).  

 

Tabela 1: Opis vzorca učiteljev  

Učitelji 
Delovna 

doba 

Stopnja 

izobrazbe 
RS/PS 

Predmetno 

področje 
R/NR 

U1 2 7. RS / R 

U2 30 6. RS / R 

U3 20 5. RS / NR 

U4 32 6. PS naravoslovno NR 

U5 10 7. PS družboslovno R 

U6 5 7. PS vzgojno NR 

 

      Intervjuvani starši so bili razdeljeni v dve skupini: tisti, ki po mnenju učiteljev dobro 

sodelujejo, in tisti, ki slabše sodelujejo s šolo. Intervjuvana sta bila starša, ki sta se priselila iz 

drugega kulturnega okolja (priseljenca), starša otrok s posebnimi potrebami z odločbo (PP) in 

starša otrok z učno-vzgojnimi težavami (U-V). Znotraj vseh triad razredne (RS) in predmetne 

stopnje (PS) so bili zajeti starši, ki imajo otroke v 1., 4., 5., 7., 8. ali 9. razredu. Pokazalo se je, 

da starši z višjo izobrazbo in starostjo bolje sodelujejo s šolo kot mlajši starši z nižjo 

izobrazbo. 

 

Tabela 2: Opis vzorca staršev 

Kriterij 

Dobro sodelovanje Slabo sodelovanje 

Starši Starost 
Stopnja 

izobrazbe 
Starši Starost 

Stopnja 

izobrazbe 

U-V S1 55 5. S4 36 2. 

Priseljenci S2 45 5. S5 37 1. 

PP S3 40 6. S6 32 1. 

 

      Uporabljena je bila metoda kvalitativnega raziskovanja – študija primera. Temelj 

raziskovanja je bila analiza delno strukturiranih intervjujev. Predstavljeno raziskovalno 

vprašanje je vsebovalo različno obsežna razmišljanja intervjuvancev o uveljavljenih oz. 

novejših pristopih, oblikah sodelovanja na šoli, pritegnitvi različnih staršev k sodelovanju, o 
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organizaciji govorilnih ur, roditeljskih sestankov, izzivih za sodelovanje ipd. Vsi 

intervjuvanci so se odzvali na ustno oz. pisno povabilo raziskovalke. Intervjuji so bili posneti 

in prepisani ter intervjuvancem ponujeni v pregled in dopolnila, kar so izkoristili trije 

respondenti. 

      Osnovni postopek pri obdelavi podatkov je bilo kodiranje. Iz intervjuja so bili izločeni za 

raziskavo nepomembni deli. Kategorija sodelovanje se je nanašala na raziskovalno vprašanje 

o oblikah sodelovanja in vključuje podkategorije: pristopi in oblike sodelovanja učiteljev do 

staršev otrok s posebnimi potrebami in odzivi staršev, pristopi in oblike sodelovanja učiteljev 

do staršev, ki so se priselili, in odzivi staršev ter pristopi učiteljev do staršev otrok z učno-

vzgojnimi težavami in odzivi staršev. Posamezne vsebinske celote za posamezne 

intervjuvance so številčene in predstavljajo kode 1. reda. Podkategorije sestavljajo še 

podčrtane kode 2. reda in odebeljene kode 3. reda, kjer je bilo združevanje kod mogoče.  

 

Tabela 3: Primer kodiranja 

2. PODKATEGORIJA: 

 pristopi in oblike sodelovanja učiteljev do staršev, ki so se priselili,  

in odzivi staršev 

Interv. Kode 3. reda Kode 2. reda Kode 1. reda 

Ped.  

delavci 

 

dojemanje 

sodelovanja 

različen obisk 

110 večji obisk mater kot očetov (U2) 

61 različen obisk (U4) 

62 starši, ki so se priselili in imajo otroke s 

težavami, ne pridejo v šolo (U4) 

63 starši, ki so se priselili in imajo otroke brez težav, 

pogosto pridejo v šolo (U4) 

starševstvo 

64 hitra zaznava staršev o odraslosti otrok (U4) 

66 otrokov prevzem starševske vloge (U4) 

67 optimizem staršev, ki so se priselili (U4)  

58a vzgojeni in nevzgojeni otroci (SD) 

ni posebnega 

pristopa 

150 ni posebnega pristopa (U4) 

132 ni potrebe po posebni obravnavi staršev, ki so 

se priselili (U5)  

133 ni razlike v sodelovanju (življenju) priseljencev 

– nepriseljencev (U5) 

65 ni posebnih pristopov (U6) 

58 ni posebnega pristopa (SD) 

ne ločevati 
166 problem priseljeništva se manjša (U4) 

197 za začetek ne ločevati staršev (U5)  
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Nadaljevanje tabele 3 

 

govorilna 

ura 

upoštevanje 

neznanja jezika 

123 prilagajanje besed, nasvetov (U1) 

126 osnoven pogovor zaradi neznanja jezika (U5) 

razumevanje 

družin 

136 pomoč, razumevanje družine, ki se je priselila 

(U5) 

nevsiljivost  
124 ne vsiljevati mnenj (U1)  

151 vsiljevanje pomoči ni mogoče (U4) 

postopnost 
113 razlaga o primanjkljajih (U3) 

114 počasen vpliv na mater (U3) 

obliki dela 

predavanja 

99 predavanje na izobrazbeni ravni staršev (U1) 

127 izobraževanje staršev v njihovem jeziku (U1) 

171 izobraževanje mater (U2) 

ponovitev 

programa 
127 ponovitev programa, praksa (U6) 

Starša, ki 

sta se 

priselila   

delo doma 

vzpodbujanje 

in pomoč 

17 starš pomaga otroku doma (S2) 

35 domače delo  v smislu napotkov (S2) 

63 pohvala ob uspehu (S2) 

64 zaupanje v otroka (S2) 

65 pregled kontrolne naloge (S2) 

66 upanje starša za popravljanje ocen (S2) 

68 iskanje pomoči: inštrukcije (S2) 

otrok in vzgoja 

6 hiperaktiven otrok (S5) 

7 samosvojost otroka od vrtca dalje (S5) 

16 strog oče, popustljiva mama (S5) 

17 potreba po nadzoru, upoštevanju pravil (S5) 

18 klofuta, odtegovanje igrač (S5) 

19 otrokovo neupoštevanje zahtev  

staršev (S5) 

20 potreba po času za koncentracijo (S5) 

21 sproščanje s kitaro in »težko« glasbo (S5) 

22 neobremenjenost s problemom, pozabi (S5)  

23 strah pred očetom (S5) 

65 samostojnost pri učenju (S5) 

103  predrznost, nepremišljenost (S5) 

107 strah otroka zaradi informacij – kasneje ne 

pomaga (S5)  

delo v šoli 

delo stroke 
105 ob problemu klicati starše (S2) 

106 potreba po videnju in reševanje težav (S2) 

154 skeptičnost o vplivu pomoči psihologa (S5) 

pomoč starša 
55 obisk starša pomaga do odločitev učiteljev (S5) 

73 nasvet učitelju: prošnja, ne ukaz otroku (S5) 

152 nestrinjanje z nasvetom, tabletke (S5) 

 

Rezultati raziskave 

      Podčrtani in krepki zapisi kod 2. in 3. reda iz tabel(e) so ohranjeni tudi v rezultatih 

raziskave, kjer so dodani nekateri navedki respondentov. 
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Starši otrok s posebnimi potrebami 

      Delavci šole k izboru načinov in oblik sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami 

pristopajo postopno. Razredni učitelj se najprej samoizobražuje in se pouči o težavah in 

prilagoditvah učencev. 

      Na govorilni uri se pristopi dela pri treh delavcih šole potrdijo v obsežnem, konkretnem 

in realnem pogovoru, ki je usmerjen v pomiritev starša. Svetovanje temelji na informiranju o 

spremembah, svetovanju o potrebi učencev glede na osveščenost staršev ter usmerjanje v 

socialno mrežo pomoči. Trije učitelji se organizacijsko prilagajajo, ko spodbujajo uporabo 

telefona, pisno povabijo in se s starši, ki imajo težave, pogovorijo ločeno od drugih staršev.   

      Če pogovor s staršem ne pomaga, učiteljica k učni uri povabi starše. Tako lahko ti 

spoznajo delo učenca v razredu. Pri urah dve učiteljici vzpodbujata učence tako, da jim 

dodatno razlagata, označujeta naloge ter dajeta možnost in navodila za popravljanje ocen. 

      Ko so izčrpane možnosti pomoči pri starših in učiteljici, učiteljica pomoč poišče v 

svetovalni službi, najprej v šoli, nato zunaj šole oz. na Centru za socialno delo. 

      Trije delavci šole poudarijo, da je najpomembnejši pristop za starše in učitelje pridobitev 

odločbe. Izvede se postopek o usmerjanju, potem pa se starši odločijo za sodelovanje po 

svojih močeh.  

      Trije delavci šole iščejo druge oblike sodelovanja s starši in pomislijo na skupino za 

samopomoč, ki bi bila bolj dobrodošla za npr. slepe ali gluhe otroke kot za otroke npr. s 

primanjkljajem na posameznem učnem področju. Starši bi se bolje počutili med sebi enakimi, 

ko bi se ukvarjali s sorodnimi problemi. 

      Starša otrok s posebnimi potrebami opravita z otrokoma precej dela doma. Oba starša 

učenca vzpodbujata in jima pomagata. Prvi starš učenca usmerja k sprotnemu učenju in 

dodatnim nalogam, drugi starš v pomoč vključi starejšega sina in poskrbi za jemanje zdravil. 

Vzgoja enega od učencev je naravnana na kazen in nagrado, je pod vplivi širše družine, v 

odsotnosti očeta in ob občasnih spodbudah matere.  

      Z učenci s posebnimi potrebami je delo v šoli zahtevno. Čeprav eden od učencev šolsko 

delo odklanja, je ob uspehu bolj sodelovalen. Drugi starš opozori na delo učiteljev, ki so do 

učenca strogi in ne upoštevajo odločbe: »Kontrolno nalogo je revež pisal s svinčnikom, ni 

vedel. Ko je oddal, je vprašala, zakaj je pisal s svinčnikom, če ne ve, da ona lahko poradira in 

mu da enko. Zakaj mu je to rekla? Ves je bil preplašen in zaskrbljen.« Tudi delo svetovalne 

službe bi bilo lahko boljše, saj prilagoditve niso zapisane natančno. Pri branju prilagoditev na 

sestanku ni potrebno toliko delavcev, zaupnost bi bila večja. Vpletenost svetovalnega tima ni 

potrebna, saj starš še zmore sam pomagati otroku.  
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      Možnost drugih oblik sodelovanja vidi starš v skupini za učenje, ko bi učitelji staršem za 

lažje delo doma predstavili vsebine in metode poučevanja. 

 

Starši, ki so se priselili  

      Delavci šole podobno dojemajo sodelovanje staršev, ki so se priselili. Tudi ti starši 

različno obiskujejo šolo, vendar z razliko od ljudi, ki se niso priselili, starši uspešnih učencev 

bolj sodelujejo s šolo kot starši manj uspešnih. Bolj kot očetje s šolo sodelujejo matere. Starši 

starševstvo dojemajo optimistično in hitro prepuščajo otroke odraslosti. Ker imajo tudi starši, 

ki so se priselili, vzgojene in nevzgojene otroke kot drugi starši, za štiri delavce šole ni 

posebnega sodelovalnega pristopa in se staršev zato ne sme ločevati med seboj. Problem 

priseljeništva se v kraju v resnici manjša. 

      Kljub integraciji oz. asimilaciji staršev štirje učitelji navedejo nekatere pristope dela na 

govorilni uri. Dva učitelja upoštevata neznanje jezika in pri pogovoru uporabljata preproste 

besede. Naslednji pristop je razumevanje družin in pomoč. Pomembni sta tudi nevsiljivost 

mnenj in postopnost dela. 

      Poleg običajnih govorilnih ur bi trije učitelji staršem, ki so se priselili, ponudili še druge 

oblike, in sicer primerno zahtevna predavanja v njihovem jeziku in ponovili bi program, ki se 

je izkazal za uspešnega. »Mogoče skupina za Branje in pisanje. Videli smo, da so bili starši še 

bolj zainteresirani kot otroci,« se kot zunanja sodelavka dejavnosti spomni U6. 

      Starša, ki sta se priselila, delo za šolo doma opravita glede na svoje interese in 

sposobnosti. Eden od staršev otroka vzpodbuja in mu pomaga, ko ga pohvali, pregleduje 

kontrolne naloge in išče inštrukcije. Drugi starš je zelo obremenjen z otrokom in vzgojo, saj 

je učenec zelo samosvoj, vzgoja pa je naravnana tudi nasilno in dvolično.  

      Starša opišeta delo v šoli. Tako si eden delo stroke predstavlja kot učiteljev poziv staršev 

in reševanje problemov, drugi pa ne zaupa šolski svetovalni službi. Nezaupljiv starš pomaga 

tako, da prihaja v šolo in s sugeriranimi nasveti, kako postopati pri otroku, vpliva na učitelje: 

»T., ali greš po kredo, ali greš po eno reč? Da ne bi kar: T. to, pa to. Ne kar zapisati v zvezek 

in povedati mami.« 

 

Starši otrok z učno-vzgojnimi težavami 

      Štirje učitelji sodelovanje staršev otrok z učno-vzgojnimi težavami dojemajo skozi 

nesodelovanje staršev, ki se kaže s strani staršev v neodobravajočem pridobivanju dodatnih ur 

za pomoč in neupoštevanju dogovorov. Starši so nemočni, saj učencem ne znajo pomagati. Pri 
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vodenju zahtevnih učencev so nemočni tudi učitelji. Učitelj kljub temu pove, da ni razlike v 

sodelovanju, da sodeluje podobno z različnimi skupinami staršev.  

      Pristopi šestih delavcev šole na govorilni uri se dokaj ujemajo s pristopi do staršev otrok s 

posebnimi potrebami. Soočenje učencev pri reševanju težav velja za učinkovit način 

sodelovanja še posebej, če starš podpira učitelja. Staršem učitelji namenjajo več pogovora in 

jim svetujejo o načinih učenja in popravljanja ocen. Staršem učiteljica posreduje jasne zahteve, 

potrebno pa je tudi poznati medsebojna pričakovanja. Odpravljanje težav se učitelji lotevajo z 

nalaganjem domačih nalog, ki so domena tudi staršev, in dodatnimi povabili staršev v šolo. 

      Delo je še bolj uspešno, če je naravnanost šole usmerjena v doslednost učiteljev pri 

izvajanju pouka in s podporo ravnatelja. Ta naj bi se v probleme učencev poglabljal.  

      Delo doma pri starših, ki imata otroka z učno-vzgojnimi težavami, se realizira v 

vzpodbujanju in pomoči. Prvi starš vzpodbuja otroka in ga uči učnih strategij ter tudi sam 

sede za knjigo: »Drugače mu ne morem pomagati. Ponavljala sva po vprašanjih. Povedala 

sem mu odgovore in se jih je naučil.« Pomoč drugega starša je različna: od odklanjanja šole s 

prilagojenim programom do pomoči otroku pri domači nalogi. Starš opiše značaj otroka, oba 

starša pa vzgojo, ki je  dvotirna oz. po principu korenčka in palice. Starša menita, da vzgajata 

prav. 

       Delo v šoli je osredotočeno na vzpodbujanje staršev in potrebnem vzpodbujanju 

učencev. Prvega učenca učitelji vključijo v dopolnilni pouk, drugega povabijo v kotiček, ker 

dela ne zmore. Temu starš nasprotuje: »R. rabi nekoga, ki bi mu rekel, da to zna narediti. Ne, 

da se ga pošlje v kotičke, kjer se igra, ali pa gleda televizijo.« Učitelji naj učenca pohvalijo in 

iščejo znanje. 

 

Poskusne teorije o načinih in oblikah sodelovanja s starši 

      V poskusnih teorijah so rezultati raziskave podkrepljeni z nekaterimi spoznanji drugih 

avtorjev, skupni ključni pristopi in oblike sodelovanja s posameznimi starši pa so prikazani 

tudi shematsko. 

 

Starši otrok s posebnimi potrebami 

      Starši otroka s posebnimi potrebami naj bi bili bolj aktivno vključeni v šolski proces kot 

ostali, kljub temu pa se dogaja, da se čutijo odrinjene od mnogih aktivnosti (Stern, 2003). 

Vzroki za nesodelovanje staršev so tudi v tem (Novljan, 2004), da strokovnjaki ne ponujajo 

takih storitev, ki bi zadovoljevale potrebe staršev, otrok, ponudbe strokovnjakov so staršem 
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nedosegljive ali pa je to povezano z življenjskih slogom staršev (medsebojni odnosi, finančno 

stanje, izraba prostega časa) in njihovimi izkušnjami (stiki v okolju, utrujenost staršev, 

nepripravljenost strokovnjakov). Predvsem za enega intervjuvanega starša so vzroki za slabše 

sodelovanje v neznanju, neorganiziranosti starša ter strahu pred ugledom družine in 

neznanim. Sodelovanje staršev ovirata tudi izbor časa in pogostost za srečanja. Neprimeren je 

šolski prostor. Komunikacija učiteljev je enosmerna, pri čemer starša zase pravita, da sta 

komunikativna. Oba starša sta zelo zaposlena, zmanjkuje jima časa in sta utrujena. Prav 

individualni pristop intervjuvancev na govorilni uri vzpodbuja sodelovanje, zavirajo pa 

nekatere osebne lastnosti kot nesamozavestnost in preambicioznost staršev. Na sodelovanje 

vpliva tudi motivacija, ki je v največji meri naravnana na uspeh otroka. Ker ima eden od 

učencev večje učne težave, tudi starš redkeje doživlja uspehe. 

      Murrayjeva (2000) vidi partnerstvo v otroku kot vodji, ki ga ostali spremljajo z različnimi 

vlogami, saj so otroci glavni v odnosih med starši in učitelji. Poseben pomen pri tem ima 

ustrezna osebnostna in strokovna usposobljenost učiteljev in intervjuvani učitelji se poučijo o 

posameznih težavah in prilagoditvah učencev. Delavci šole se na govorilnih urah pogovarjajo 

na konkreten in spodbuden način in se pri tem tudi organizacijsko prilagajajo staršem. Poleg 

učiteljevih nasvetov so starši deležni nasvetov svetovalne službe in drugih. Svetovalni odnos 

(Čačinovič Vogrinčič, 1999) temelji na štirih ključnih elementih: identifikacija potreb 

družine, uporaba moči družine, uporaba socialne podporne mreže in priznanje družini za 

spretnosti, moči in kompetentnost.  

      Tudi zaradi kompetenc socialni pedagog lahko sledi učencu in mu pomaga spopadati se s 

težavami tam, kjer nastajajo, navadno v razredu. Skrbi za vključevanje otrok in mladostnikov 

v življenje in delo šole. Skalar (1997) ugotavlja, da so otroci z učnimi težavami, ki tvorijo 

najobsežnejšo kategorijo otrok s posebnimi potrebami, zaradi učnega neuspeha praviloma 

vedenjsko težavni in socialno izključeni. Trdi, da se pri učencih pogosto spregledajo, npr. 

legastenične, manjše telesne težave ali vedenjska odstopanja, dokler je otrok učno uspešen. 

Če pa je učenec učno neuspešen, postanejo primanjkljaji in posebnosti pomembni dejavniki, 

za katere se domneva, da so vzrok učnim težavam. Če se motnje ali težave v sedanjosti ali 

ranem otroštvu ugotovijo, je to za otroka koristno, saj se lahko učna težavnost pojasni z 

dejavniki, ki otroka ne obremenjujejo kot moralno problematičnega. V nasprotnem primeru se 

učne težave lahko pripišejo otrokovi nedelavnosti, nemotiviranosti ali premalo 

vzpodbudnemu družinskemu okolju. 

      Sodelovanje staršev je po Novljanovi (2004) pri diagnosticiranju, načrtovanju 

individualnega programa, pri obravnavi nujno zaradi boljše obojestranske informiranosti in 
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izmenjave pristojnosti. Ključna je vloga starša in učitelja, zapiše Murrayjeva (2000), ki 

morata otroka sprejeti takega, kot je in ga ceniti, ne da bi ga želeli spremeniti. Tudi v 

raziskavi je razvidno, da je glavni pristop učiteljev pridobivanje odločbe in izpolnjevanje 

prilagoditev. Učitelji torej pri sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami posegajo po v 

naprej znanih postopkih, ki jih predvideva zakon. Upoštevati je potrebno vzgojo in pomoč 

doma in spodbujati širitev socialne mreže pomoči. 

       Ne le udejanjenje utečenih splošnih pristopov, intervjuvani učitelji in starš poiščejo 

možnost sodelovanja v manjši skupini za samopomoč, kjer bi lažje izmenjavali mnenja, saj bi 

izpostavljali podobne probleme. V našem šolskem prostoru je skrb za varstvo mlajših otrok, 

ko so starši na sestanku, manj običajna, v nasprotju s tem pa Machenova, Wilsonova in Notar 

(2005) poudarijo, da je staršem potrebno po potrebi priskrbeti prevoz do šole in varuške za 

mlajše otroke, da se lahko posvetijo sodelovanju s šolo.  
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Shema 1: Pristopi in oblike sodelovanja učiteljev s starši otrok s posebnimi potrebami  
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poreklom in življenjskimi izkušnjami kot z etičnostjo. Kriteriji, ki družine ločijo med seboj, 

vključujejo stopnjo stabilnosti v skupnosti, družinske oblike, socializacijo, vrednote in 

upoštevanje avtoritete (Rockwel, Andre, Hawley, 1995). Navkljub temu intervjuvani učitelji v 
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drugačne predstave o življenju, kot jih ima učitelj. To vedenje bo, poleg osebnih stališč, 

izkušenj, želja in strahov, ki jih ima pred drugačnimi, učitelju pomagalo v navezavi stikov. 

Tako intervjuvana starša ovira oddaljena komunikacija, ko je manj možnosti za medsebojno 

spoznavanje in komuniciranje. Ovirata tudi vsebinska in časovna organiziranost srečanj in po 

njunem mnenju občasna nestrokovnost učiteljev. Starša ovira tudi druga kultura in z njo 

povezano drugačno razmišljanje npr. o vzgoji, starševstvu v primerjavi s starši, ki se niso 

priselili. Za Božič Bianchinijevo (2002) je pojem identitete celotna struktura odnosov, ki jih 

posameznik tvori na osnovi individualnega izbora in vplivov iz okolja. Ta sistem odnosov ni 

nekaj nesprejemljivega, saj je oblikovanje identitete vseživljenjski proces. Tako starša v 

raziskavi motivirajo vseživljenjsko učenje, obveščenost in uspeh učencev, pričakujeta pa 

dobre odnose, uspeh otrok in strokovnost učiteljev. Strokovnost dela vidita tudi v 

popustljivosti pri napredovanju marginaliziranih skupin in menita, da je sodelovanje s starši 

dolžnost šole, ne staršev. 

      Dolžnost učiteljev je izbirati individualne pristope za delo s starši. Osnovna ugotovitev 

raziskave je, da naj ne bi bilo posebnega pristopa za starše, ki so se priselili, saj se staršev 

med seboj ne sme ločevati. Da je ločevanje škodljivo, ker ustvarja stereotipe in zamegli 

edinstvenost vsake družine, zapišejo tudi Jordanova, Reyes Blanesova, Peelova, Peel in 

Lanejeva (1998). Pa vendar intervjuvani učitelji na govorilni uri pristopajo tenkočutno, ko 

upoštevajo slabše znanje jezika, so z nasveti do staršev nevsiljivi, postopni in razumejo 

posamezne stiske družin. Tudi Motikova in Veljićeva (2006) menita, da veljajo enaka splošna 

pravila za pogovor kot s starši slovenskih otrok. Kljub temu naj prvi pogovor po potrebi vodi 

oseba, ki ima izkušnje in smisel za stik z ljudmi drugih kultur (tudi prevajalec). Krepiti je 

potrebno občutek samovrednotenja pri starših in otrocih in predvideti odziv ob ukrepih oz. 

posredovanih informacijah. V izogib nepremišljenemu reagiranju postopnost ravnanja vidita 

avtorici (2006) v kratkih korakih. Pogovor bo stekel odprto, če se bo učitelj nanj pripravil in 

pridobil čim več informacij o svetu, iz katerega prihajajo starši oz. učenci. V času kulturne 

heterogenosti je tudi pri pouku potrebno vključevati medkulturno učenje, ko učenci razumejo 

vrstnike in gradijo na rasti osebne identitete. Prvi starš v raziskavi otroka vzpodbuja, drugi je 

obremenjen z njegovo vzgojo. Učitelji morajo upoštevati napore in mnenja staršev ter jih z 

interaktivnimi domačimi nalogami vključevati v vzgojno-izobraževalni proces. V 

izobraževanje bi bilo ob primerno zahtevnih predavanjih v maternem jeziku po mnenju 

intervjuvanih učiteljev potrebno vključiti tudi starše. Ne le matere, ki s šolo bolj sodelujejo, 

pritegniti bi veljalo tudi očete, saj imajo pri vzgoji, predvsem dečkov, pomembno oz. vplivno 

vlogo. Potrebno je globlje poznati družino kot socialno strukturo. Kosljeva (1997) zapiše, da 
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ima socialni pedagog možnost pomagati učitelju bolje spoznati in razumeti družinske procese. 

Šinkovec (1994, po Koselj, 1997) ugotavlja, da imajo družinske strukture kot: starševska 

koalicija, generacijske meje ter meje med spoloma velik vpliv na otrokov razvoj.  

      Staršu, ki s šolo slabše sodeluje, je pomembno medkulturno spoznavanje, vključil bi se 

tudi v folklorno skupino. Raziskava Clemonsove (2005) potrjuje, da je potrebna občutljivost 

šole za poznavanje, razumevanje in medkulturno povezovanje. Medkulturno učenje vseh 

izboljšuje samozavedanje. Drugi, v raziskavi sodelujoči starš, bi se ob primernem odnosu 

učitelja in v naprej predstavljeni vsebini vključil v izobraževalno skupino. Tečaji in delavnice 

(Rockwel, Andre, Hawley, 1995) so lahko specifične za določeno kulturo, tematika pa je za 

prvo srečanje nevtralna. Avtorji (1995) vidijo možnost izobraževanja na delovnem mestu, ko 

se v sodelovanje vključijo delavci, sindikati in šole. Bilingvistični starš je lahko vez med šolo 

in domom novih staršev kot mentor – prostovoljec, ki novincem pomaga spoznavati osebje in 

šolsko politiko ter tako manjša odpor prišlekov.  
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Shema 2: Pristopi in oblike sodelovanja učiteljev s starši, ki so se priselili 
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pomoči. Pogosto je spregledan dialog z učencem, ki mora v procesu pomoči pridobiti nove 

kompetence za prepoznavanje težave in ravnanje z njo. Formulacije o težavah učencev so 

zapisane z zornega kota odraslega strokovnjaka, zato jih moramo v procesu pomoči dopolniti 

in prevesti v jezik, ki ga uporablja učenec in ga vključiti v učenčevo definicijo pomoči. Da so 

daljši pogovori in svetovanje staršem oz. soočenje vpletenih kot pristopi sodelovanja potrebni 

in koristni, se zavedajo tudi intervjuvani učitelji oz. starši. Slednji pri opisovanju dela doma in 

v šoli poudarijo pomen spodbude in pohvale oz. motiviranosti otrok.  

      Delo socialnega pedagoga je v največji meri usmerjeno na delo z učencem. Pri njem naj bi 

med drugim odkrival pozitivne lastnosti in na njem gradil učenčevo samopodobo. Učitelja, 

učenca in starše naj bi prepričal o vrednosti posameznika za razred. V raziskavi se potrdi, da 

je uspeh večji, če je šola naravnana še na doslednost učiteljev pri pouku in podporo ravnatelja 

v smislu poglabljanja v posamezne težave učencev. 

      V primerjavi z ostalimi skupinami pravijo Kutashova, Duchnowski, Sumi, Rudova in 

Harrisova (2002), imajo otroci s čustvenimi motnjami nižje rezultate pri matematiki in branju 

ter manj možnosti, da bodo končali šolanje. Avtorji (2002) so razvili uspešen pristop, ki 

vključuje načrtovani proces z otrokom in družino kot enakovrednima partnerjema v procesu 

odločanja s ciljem izboljšati uspeh učencev s čustvenimi motnjami, vključiti družine v 

izobraževalni proces otrok in izboljšati dostopnost podpornih agencij v skupnosti. Jordanova 

idr. (1998) menijo, da je med drugim izziv učitelju izvedeti, kaj lahko starši ponudijo oz. kaj 

zmorejo, in skupaj z njimi izdelati sprejemljiv načrt delovanja z jasnimi nalogami učitelja, 

učenca in staršev. Določene morajo biti vloge, časovni okvir in metoda. Tudi intervjuvani 

učitelji kot pristopa sodelovanja navedejo jasne zahteve in razkritje medsebojnih pričakovanj. 

Del odgovornosti za učenje naložijo staršem z domačimi nalogami. Starše ustno in pisno 

vabijo v šolo. 

      Po mnenju Rockwela, Andrejeve in Hawleyjeve (1995) so starši željni učenja veščin, ki 

bodo ublažile frustracije starševstva. Zavedajo se, da nimajo dovolj odgovorov in z veseljem 

prisluhnejo novim tehnikam. Tudi Jerebova (2005) pove, da se najpogosteje starši 

izobražujejo v institucijah, ki jih obiskujejo njihovi otroci. Čačinovič Vogrinčičeva (2006) 

možnost pomoči vidi v šoli, ki povabi k sodelovanju različne sodelavce: upokojene učitelje, 

prostovoljce, delavce javnih del ali učence višjih razredov. Splošne, pomembne vprašalnice v 

svetovalnem odnosu so: koliko znam narediti, koliko moram in koliko hočem narediti. 

Spreminjati družino je iluzorno, ker je ta šoli manj dostopna. V nasprotju s to trditvijo je 

Gordon (1991) prepričan, da se starši lahko spremenijo, če imajo možnost, da lahko odkrito 
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govorijo v skupini o svojih občutjih ter problemih in če skupinski pogovor poteka v ozračju 

sprejemanja. Socialna mreža deluje vzpodbudno kot lahko tudi obiski učitelja na domu. 

      Izziv za sodelovanje vidita tudi oba starša, ki imata otroka z učno-vzgojnimi težavami, 

prav v skupini, kjer bi lahko z ostalimi delila svoje težave in razmišljanja. Vzgoja otroka in 

starša se ob odkritih pogovorih lahko zgodi tudi na neformalnih razrednih izletih. Sheldon in 

Van Voorhis (2004) trdita, da je potrebno raziskati napore razreda in učitelja, da bi se 

povezali z družinami.  

 

Shema 3: Pristopi in oblike sodelovanja učiteljev s starši otrok z učno-vzgojnimi težavami 

 

 

 

 

 

POUK 

- pridobitev kompetenc 

- načrtovanje dela 

- motivacija (učni uspeh, 

vedenje) 

- profesionalna pomoč  

PRISTOPI 

UČITELJEV 

- razdelitev vlog 

(poznavanje starševskih 

veščin) 

- strategije učenja 

- ustno, pisno povabilo 

- pohvala otroka 

- prilagajanje staršu 

- jasnost zahtev, 

dogovorov 

- znana pričakovanja 

- soočenje vpletenih 

OBLIKE 

- vsebine za boljše 

starševstvo 

- vzpostavitev zaupanja 

- neformalno druženje 

(okrogla miza, izlet) 

vloga oddelka, 

razrednika 

prostovoljci, 

delavci 

javnih del, 

učenci višjih 

razredov 

obiski na 

domu 

doslednost 

učiteljev vzgoja in 

učenje doma 

notranji in 

zunanji viri 

pomoči 

vloga 

ravnatelja 

socialni pedagog – 

pomoč pri oblikovanju 

učenčeve samopodobe 



 18 

Sklep 

      Čeprav je v šolskem prostoru sodelovanje pedagoških delavcev s starši različno 

poimenovano, tudi razumljeno, naloge so večkrat dogovorjene sproti glede na konkretne 

okoliščine in subjektivne poglede vključenih, ni nobenega dvoma, da je sodelovanje koristno 

in potrebno. Učitelji imajo za lažje in učinkovitejše delo v praksi na voljo veliko različnih 

formalnih in neformalnih oblik oz. pristopov sodelovanja s starši, saj ni enotnega in 

predpisanega načina sodelovanja z različnimi starši. 

      Raziskava je nakazala več pristopov sodelovanja, med drugim, da se staršev med seboj ne 

sme ločevati, potrebno pa se je prilagajati posameznim učencem, staršem, družinam. Po 

ustvarjenem zaupanju med staršem in učiteljem, seznanitvi o kulturni posebnosti družine, 

prilagoditvi učenca ali drugih težavah lažje razmejimo vloge, naloge, odgovornosti oz. 

pričakovanja šole in doma. Pedagoški delavci tudi na ta način vzdržujejo profesionalni odnos. 

Pri vseh skupinah staršev v raziskavi je pri sodelovanju pomembna pozitivna, odprta 

komunikacija in jasnost zahtev učiteljev, ki se po potrebi naslonijo na védenja šolske 

svetovalne službe, vodstva, zunanjih institucij, spodbujajo sodelovanje s prostovoljci oz. 

pomagajo širiti socialno mrežo pomoči, saj so težave učencev pogosto kompleksne. K 

uspešnemu sodelovanju pomagata tudi ustrezen čas in prostor za srečanja. Učitelj mora biti še 

posebej strokoven pri pouku, kjer učenca sprejme takega, kot je, ga opolnomoča, da ta 

pridobiva različne kompetence, strategije za učenje, ga za delo motivira. Zadovoljno 

sodelovanje starša  je pogosto povezano z zadovoljstvom in uspehi učenca.  

      Raziskava je nanizala tudi nekatere predvsem neformalne oblike sodelovanja. Starši izzive 

in koristi zase in za otroka vidijo z vključitvijo v manjše skupine za samopomoč (npr. 

spoznavanje učnih stilov), želijo se neformalno družiti (npr. folklorna skupina, izleti), se tudi 

izobraževati za boljše starševstvo. Pri tem so šolam v pomoč ustanovljeni različni klubi, šole 

za starše in drugi programi, tudi z izkušenjskim učenjem.  

      Kot pravi Erčuljeva (2008), je potrebno opolnomočiti učitelje, da lahko suvereno in 

avtonomno izbirajo načine delovanja, ki bodo najuspešnejši v določenem šolskem okolju. 

Tudi praksa kaže, da je sodelovanje s starši potrebno definirati, načrtovati, evalvirati, nenehno 

izboljševati, želja po ustanovljenih t. i. aktivnih timih za partnerstvo, ki bi organizirali ali 

izvajali sodelovalne aktivnosti in večali socialno kohezivnost šole, pa je vse bolj prisotna. 
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