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Človek nikoli ne bi smel reči: »Prepozno.«
Vedno je čas za nov začetek.
Konrad Adenauer

skozi čas…
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Beseda
župana
40 let posvetovalnice
za učence in starše
Vsaka gospodarsko razvita družba pri-

različnim oblikam strokovne pomoči,

naša poleg razvoja tudi številne pasti.

pedagoški, psihološki, socialni in raznim

Te se velikokrat skrivajo v razvrednotenih
medčloveških odnosih, v medsebojni odtujenosti, stresu in pritiskih, ki jih pred nas postavljajo

drugim oblikam svetovanja. Prav zaradi
vseh teh potreb, zahtev in pritiskov sodobnega načina življenja se je novomeška občina odločila

visoko razviti gospodarski in družbeni sistemi. Znotraj njih

ustanoviti javni zavod, ki bo ta znanja združeval na enem

pa so najbolj ranljive najmanjše celice družbe – družine in

mestu in ga brezplačno nudil svojim uporabnikom.

Razmišljanje ob prazniku

otroci. Zaradi izpostavljenosti in ranljivosti naše osnovne
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»čustvene celice« (družine) pogosto nismo kos istočasno

Tako je bila pred štiridesetimi leti ustanovljena Posvetoval-

reševati probleme svojega profesionalnega in zasebnega

nica za učence in starše. Svoje temeljno poslanstvo opravlja

življenja, pri postavljanju prioritet v življenju in pri ustrez-

kakovostno. Delo zaposlenih v Posvetovalnici zajema sveto-

nem komuniciranju tako navznoter kot tudi navzven. Pogos-

vanje za otroke, učence, mladostnike in njihove starše, ko

to so zaradi preobremenjenosti in stresa žrtve naši najbližji

ti postanejo nemočni ob otrokovih vedenjskih, čustvenih in

in naši družinski člani, predvsem otroci, ki še posebej potre-

učnih težavah. Hkrati je Posvetovalnica v našem prostoru v

bujejo skrb, pogovor, pozornost in stabilnost svojih staršev.

času krhanja družinskih vrednot in pomanjkljivih medse-

Zgodi se, da ti v svoji nemoči odpovedo, zato se zatekajo k

bojnih komunikacij nujno potrebna kot strokovna in kom-

Nihče ni tako velik,
da ne bi potreboval pomoči.
In nihče ni tako majhen,
da je ne bi mogel dajati.
Kraj Salomon

petentna organizacija. Delo strokovnih služb je težko merlji-

Izrekam iskrene čestitke vsem zaposlenim ob 40-letnici us-

vo, vendar je nepogrešljivo, saj če rešimo enega otroka pred

pešnega delovanja Posvetovalnice za učence in starše. Kljub

stiskami, ki jih doživlja na katerem koli področju, pomagamo

dejstvu, da vaše delo poteka daleč od oči javnosti, ste

celi njegovi družini.

nepogrešljiva inštitucija na področju svetovalnega dela v naši
regiji. Zato vam želim še veliko desetletij uspešnega svetoval-

Delo Posvetovalnice za učence in starše je daleč od oči javno-

nega dela ter uspešnih zgodb mladih in njihovih družin, kate-

sti, je tiho in diskretno, saj to je tudi njen namen, da se ohrani

rim ste in boste pomagali poiskati poti iz različnih oblik nji-

zasebnost vsakega posameznika in vseh družinskih članov.

hovih notranjih in zunanjih stisk.

Zaposleni delujejo kot strokoven tim, z vso kompetentnostjo
in kredibilnostjo, saj je čedalje več otrok in mladostnikov ter

Gregor MACEDONI					

njihovih družin, ki se srečujejo z različnimi oblikami težav in

župan Mestne občine Novo mesto

potrebujejo pomoč strokovnjakov, ki so vedno na razpolago,
da poslušajo, svetujejo in pomagajo najti rešitev problemov.
Vsekakor Posvetovalnica izpolnjuje svoje temeljne cilje in poslanstvo, ki jih izvaja kakovostno in strokovno.

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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Beseda
direktorice
Smo zato, da pomagamo ...
Vesela sem, da vas lahko nagovorim v

niki, starši, kolegi učitelji, vzgojitelji,

imenu Posvetovalnice za učence in starše

svetovalni delavci in vsi, ki se vedno zno-

Novo mesto, ki praznuje svoj okrogli jubi-

va obračajo na nas in nas poiščejo vselej,
kadar nas potrebujejo ali pa si morda zaželijo

lej – 40-letnico delovanja in opravljanja svojega poslanstva. Posvetovalnica za učence in starše
praznuje. Ponosni smo na svojo bogato tradicijo in delo,

le z nami podeliti svoja spoznanja, mnenja, izkušnje, izzive …

ki ga opravljamo že štiri desetletja.

Razmišljanje ob prazniku

Naša vizija je most med preteklostjo, sedanjostjo in prihod-
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40. leta so zrela, modra in ponosna leta. Skozi čas smo

nostjo in je hkrati izziv obstoječemu stanju v ustanovi. Zapo-

se krepili, rasli in bili vse bolj (po)iskani in obiskani. Ob

slene motivira to, da skupaj usmerjamo dejavnost v želeno

»odraščanju« nam ni bilo vselej lahko. Bilo pa je vredno, po-

smer in proti želenim ciljem. Strokovni tim Posvetovalnice ne

trebno in ob našem načinu dela tudi uspešno. Zaradi vizije,

samo da rešuje in pomaga, temveč preventivno tudi opozarja

poslanstva in vrednot, ki jih negujemo, nam nikoli ne zmanj-

na pasti sodobnega življenja. Uči in ustrezno odgovarja na

ka volje, poguma, upanja in prepričanja, da le skupaj (mi

mnoga ključna vprašanja človekovega življenja v družbi.

in naši svetovanci) zmoremo skoraj vse. Največji pokazatelj

Vsem zavodom, ustanovam, institucijam s področja vzgoje

našega uspešnega poslanstva so zadovoljni otroci, mladost-

in izobraževanja v novomeški in trinajstih občinah v bližnji

Jaz sem umetnik življenja –
moja umetnina je moje življenje.
Suzuki

okolici Novega mesta, želimo ostati nepogrešljiv partner pri

Veliko je tudi drugih, a pomembnih stvari, ki jih opravimo

zagotavljanju celovitega izvajanja vzgoje in izobraževanja.

pri svojem delu, pa včasih ostajajo manj vidne. Vsa naša
prizadevanja so usmerjena v krepitev vloge in poslanstva

Svoje pedagoško, psihološko in socialno poslanstvo oprav-

Posvetovalnice za učence in starše. Gre za podporo otrokom

ljamo s srcem, saj naši svetovanci potrkajo na naša vrata

in mladostnikom pri njihovem celostnem osebnostnem raz-

z namenom, zato sprejmemo vsakogar in vselej, kadar nas

voju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja, pa

kdo poišče in potrebuje. Vemo, da pogovori lahko delajo

tudi podporo njihovim staršem in vzgojiteljem, učiteljem v

čudeže. Težava, ki se podeli, kaj hitro postane obvladljiva ali

procesu sobivanja in soustvarjanja. Približati se potrebam

premagljiva. Kadar pa delimo veselje, je naša skupna sreča

in pričakovanjem otrok, mladostnikov, staršev, vzgojiteljev,

celo podvojena.

učiteljev in ostalih, se nanje odzivati in pomagati pri njihovem uresničevanju ali izboljševanju, bo naše temeljno

Odlikujejo nas vrednote, kot so srčnost, odprtost, predanost,

vodilo in strokovni izziv tudi v bodoče.

sprejemanje, razumevanje ter medsebojna opora, podpora
in zaupanje. Zavedamo se, da kadar se ljudem na življenjsko

Vsem, ki spremljate naša prizadevanja in nas v njih podpi-

pot postavi težava, stiska, izziv…, potrebujejo moč in pomoč.

rate, se iskreno zahvaljujemo. Ostanite »naši« in z nami tudi

Takrat zaživijo naše vrednote v vsej svoji vrednosti in pol-

v prihodnosti.

nosti. Veseli smo, kadar pomoč in moč za osebnostno rast in
premagovanje vsakodnevnih stisk in težav naši svetovanci

Mateja PETRIC

najdejo in dobijo prav v naši Posvetovalnici.

direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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Beseda
upokojenega
direktorja
Posvetovalnica skozi čas ...
Šolska svetovalna služba se je v zgod-

tudi nemirne otroke, otroke s težavami pri

njih sedemdesetih letih prejšnjega stolet-

obvladovanju svojih čustev, z neobvladljivi-

ja šele začela razvijati in delovati najprej po

mi in nesprejemljivimi vedenjskimi reakcija-

Razmišljanje ob prazniku

posameznih šolah. V občini Novo mesto je takrat
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mi ter ostalimi težavami, pogojenimi z različnimi

delovalo petnajst osnovnih šol, kjer je bilo zaposlenih zelo

vzroki. Z raznovrstnimi psihološkimi in pedagoškimi instru-

malo svetovalnih delavcev, ki so v okviru šolske svetovalne

menti smo ugotavljali sposobnosti otrok in odkrivali njihove

službe opravljali dela socialnega delavca, psihologa ali

specifične težave. Prepoznavali pa smo tudi zelo bistre, na-

pedagoga. Vsak od strokovnih delavcev se je na svoji šoli

darjene učence ter za njih (v posameznih primerih) predla-

srečeval z različnimi začetnimi težavami, izzivi, s stiskami

gali akceleracijo (preskok v višji razred). K vsakemu otroku

in problemskimi situacijami in vsak po svoje jih je tudi po-

smo pristopili na poseben način in mu nudili specifično po-

skušal reševati in premagovati. Načini in področja delovanja

moč.

so sicer bili različni, cilje pa smo imeli skupne: pomagati v
stiskah tako učencem kot tudi staršem in učiteljem. Obravna-

Šole in šolske svetovalne službe so delovale povsem samostoj-

vali smo otroke in mladostnike z različnimi učnimi težava-

no. Sam sem opravljal delo šolskega psihologa na OŠ Bršljin.

mi, ki so slonele predvsem na bralno napisovalnih težavah, a

Vsak strokovnjak je lahko opravljal dejavnosti predvsem na

svojem strokovnem področju. Žal se timskega dela na samem

Vzgojna posvetovalnica je začela delovati leta 1977. V prvi

začetku nismo posluževali. Otroke in starše smo pogosto us-

strokovni delovni tim smo bili vključeni: pedagoginja Mari-

merjali v ljubljanski svetovalni center, kjer so že tedaj ime-

ja Gabrijelčič, socialna delavka Irena Adamčič, psihologinja

li odlične strokovne time. Starši so pripovedovali, kako jim

Ana Mučič in psiholog Marjan Stokanovič. Zaposlili smo tudi

strokovna pomoč prav pride in da tam otrokom zelo pomaga-

tajnico Anico Tomšič. Celotnemu strokovnemu timu so zelo

jo, hkrati pa so izražali svojo skrb in obremenitev glede poti

veliko pomagali strokovni delavci in vodstva Svetovalnih

in časa, ki ga porabijo za obisk določenega strokovnjaka v

centrov Ljubljana in Maribor.

Ljubljani. Večkrat so izražali svojo stisko, da je zelo naporno
voditi otroka tako daleč, da je to zelo drago, da bi bili radi

Obvestili smo vse vrtce, osnovne in srednje šole, da smo usta-

večkrat na vrsti in da bi bilo za otroke in posledično seve-

novili Vzgojno posvetovalnico in jim na kratko predstavili

da tudi zanje bistveno bolje in lažje, če bi podobno ustanovo

svoja področja delovanja. Odziv je bil hiter, saj so nas v veči-

imeli tudi v Novem mestu. Do podobnih ugotovitev smo prišli

ni kot posamezne strokovne delavce poznali že od prej, nam

tudi strokovni delavci po šolah in smo o tem vestno in vztrajno

zaupali in takoj začeli k nam pošiljati otroke in mladostnike

poročali vodstvom šol ter razpravljali o tovrstni potrebi na

ter njihove starše na individualne svetovalne pogovore, di-

različnih strokovnih srečanjih in izobraževanjih. O željah in

agnostiko in korekcijo določenih težav (bodisi učnih bodisi

potrebah svetovalnih delavcev, otrok in njihovih staršev smo

čustvenih in/ali vedenjskih). Šolam smo ponudili različna

sproti obveščali tudi pristojne na občini Novo mesto. Konec

strokovna predavanja in na začetku z veliko treme predava-

leta 1976 so me kot predstavnika in vodjo šolske svetovalne

li staršem, hkrati in/ali posebej pa tudi učiteljem. Veliko

službe povabili na sestanek na občino, kjer sem predstavil

različnih vzgojnih in strokovnih tem smo vedno ponudili

problematiko. Očitno so udeleženci tega sestanka razmišlja-

na izbiro. Pri tem moram omeniti našo daleč najboljšo pre-

li podobno. Še istega leta je bil sprejet sklep o ustanovitvi

davateljico, žal pokojno go. Marijo Gabrijelčič. Bila nam je

Vzgojne posvetovalnice. Imenovali so me za vršilca dolžno-

vzornica in od nje smo se vsi lahko veliko (na)učili. S svojimi

sti in me zadolžili, da izberem strokovno ekipo, ki bi v krat-

predavanji in z miselnimi vzorci (izdala je kar nekaj knjig)

kem lahko začela z delom. Imel sem »dober nos« in tudi srečo

je ime Vzgojne posvetovalnice, kasneje pa Posvetovalnice za

pri izbiri bodočih sodelavcev.

učence in starše, ponesla po celi Sloveniji in tudi izven nje.

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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Vzgojna posvetovalnica je najprej delovala kot nekakšna
skupna služba pri zavodu VIO Osnovna šola Novo mesto, leta
1996 pa smo bili ustanovljeni kot samostojni javni zavod in
se takrat tudi preimenovali v Posvetovalnico za učence in
starše. Pod tem imenom zavod živi in deluje še danes. Delovno mesto vodje oz. kasneje direktorja (hkrati pa tudi
strokovnega delavca) sem opravljal od ustanovitve dalje, to
je od leta 1977 pa vse do svoje upokojitve leta 2010. Z letom
2011 pa je vodenje prevzela tukajšnja pedagoginja Mateja
Petric, ki je bila »hišna« že 15 let in je dobro poznala poslanstvo in delovanje zavoda. Prepričan sem, da je Posvetovalnica še danes v odličnih rokah in z odličnim strokovnim
timom. Praznovati 40 let ni skromna doba. Delovati toliko let
brez prekinitve in ob vse širšem področju delovanja ter ob
naraščajočem številu obiskovalcev (svetovancev), ki se dandanes obračajo na Posvetovalnico, zagotovo nekaj pomeni in
veliko sporoča.

Marjan STOKANOVIČ
upokojeni direktor Posvetovalnice za učence in starše
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Osebna izkaznica in
kratka predstavitev
zavoda
Ime in sedež zavoda:
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO
Naslov: Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
Telefon: (07) 39 34 420 Fax.: (07) 39 34 426
Elektronska pošta: posvetovalnica.zus@guest.arnes.si
Spletna stran: www.posvetovalnica.si
Davčna številka: 99965941

PODROČJE DELOVANJA
Občine:
Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki,
Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan,
Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov. Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanovitelja
MO Novo mesto, 2 predstavnika zainteresirane javnosti in 2 predstavnika delavcev.
13

Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
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KRATKA ZGODOVINA POSVETOVALNICE

Financiranje in sofinanciranje PUS

.		Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je bila 					

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine

			 ustanovljena z odlokom Mestne občine Novo mesto 								

Novo mesto našo dejavnost sofinancira še trinajst občin:

			 leta 1976, septembra 1977 pa pričela delovati kot

Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika,

			 Vzgojna posvetovalnica v okviru VIO Novo mesto.

Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan,

.		Leta 1996 se je z odlokom Mestne občine preimenovala

Šentjernej, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

			 v samostojni javni zavod z imenom POSVETOVALNICA

s finančnim deležem posameznih občin pa tudi z omenjenimi

			 ZA UČENCE IN STARŠE (krajše: Posvetovalnica Novo

občinami. Posledično strokovno obravnavamo samo

			 mesto, kratica: PUS) NOVO MESTO.

uporabnike, svetovance iz omenjenih občin.

Največ smo delovali znotraj občine Novo mesto, v skladu

.		Kot samostojni javni zavod Posvetovalnica za učence
			 in starše posluje že 20. leto.

sklenitve pogodb in sodelovanja - PO LETIH

Škocjan
2002

Mirna Peč
2003

Šentjernej
2003

Žužemberk
2003

Črnomelj
2004

Dolenjske
Toplice
2004

Metlika
2007

CILJI IN POSLANSTVO
POSVETOVALNICE ZA UČENCE IN STARŠE
DEJAVNOSTI ZAVODA
IN OSNOVNO POSLANSTVO
Glavno vodilo vseh zaposlenih v Posvetovalnici je pomagati

Z odlokom Mestne občine Novo mesto je Posvetovalnica

ljudem v stiski in jim pomagati do kvalitetnega življenja.

za učence in starše Novo mesto javni zavod, ki deluje na

Delo v PUS temelji na njenem temeljnem poslanstvu – indi-

področju vzgoje in izobraževanja. Opravljamo posamezne

vidualnem svetovanju svetovancem (otrokom, mladostni-

svetovalne, preventivne in vzgojno-svetovalne naloge s

kom, staršem in vsem drugim), ki potrebujejo pomoč/sveto-

področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito

vanje na pedagoškem, psihološkem in socialnem področju.

izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Otroke in mladostnike iz naše ožje in širše regije, njihove
starše, učitelje, vzgojitelje in vse, ki se odločijo, da poiščejo
in izberejo pot do naše ustanove sprejmemo, jim prisluhnemo, jih slišimo, vodimo, podpiramo in skupaj z njimi

Ljudje ne pridejo le po pomoč,
temveč tudi po moč.

soustvarjamo možne rešitve.

Šmarješke
Toplice
2007

STRAŽA
2008

SEMIČ
2011
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Kostanjevica
na Krki
2012

Mokronog Trebelno
2013

TREBNJE
2014
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NAŠE KVALITETE IN VREDNOTE so:

NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV:

DOSTOPNOST 					Dostopni smo osebno, po telefonu
																				 ali preko spletne strani.

Na leto sprejmemo preko

ODGOVORNOST		 Pri svojem delu, ravnanju in storitvah 					
																				 smo odgovorni do sebe in drugih.

(otrok in mladostnikov ter njihovih staršev),
od tega približno polovico na novo.

400 svetovancev

STROKOVNOST 			 Prizadevamo si za strokovnost in etičnost.

Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda

KAKOVOST 								Prizadevamo si za čim večjo kakovost
																				 na vseh področjih našega delovanja.
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ODZIVNOST 							Človeka v stiski sprejmemo takoj oz.
																				 v najkrajšem možnem času.

To so svetovanci iz

14 občin,
ki jih vodimo pri individualnih srečanjih,
obravnavah, diagnostiki, korekciji …

EMPATIJA 									 Poskušamo razumeti, dojeti zgodbo 							
																				 vsakega posameznika.
SOUSTVARJANJE 		 Dopolnjujemo, združujemo in
																				 nadgrajujemo svoje znanje in izkušnje.

Opravljamo testiranje
za nadarjene učence

SODELOVANJE 				Največkrat je obravnava timska.
IN SODELOVALNI
ODNOS

(za okrog 200 otrok letno).

SPOŠTOVANJE					 Spoštujemo sebe in vse, ki nas obiščejo, 			
																				 poiščejo in soustvarjajo z nami.

Na šolah, vrtcih in ostalih
zavodih letno opravimo

KULTURA 									 Skrbimo za komunikacijske
DIALOGA										 veščine in spretnosti.

preko 30 predavanj,
nekaj seminarjev in delavnic.

Tako se ob različnih
priložnostih srečamo s

preko 2000 slušatelji.
Na delavnicah za učence/dijake
po šolah srečamo

od 200-300 otrok letno.
V prostovoljno delo se letno vključi

okoli 20 prostovoljcev.
Organiziramo

2-3 strokovna
predavanja letno
za strokovne (svetovalne)
delavce šol in vrtcev in
obiščemo eno do dve
strokovni instituciji,
s katero se skozi leto
kakorkoli povezujemo
in sodelujemo.
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Vsakdo potrebuje druge ljudi,
ki mu bodo pomagali
uresničiti sanje.
Jim Rohn
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Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda

ZAPOSLENI V POSVETOVALNICI NEKOČ
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IME IN PRIIMEK

ZAPOSLEN OD - DO

DELOVNO MESTO

Marija Gabrijelčič

1. 1. 1977 – 31. 12. 1996

svetovalna delavka - pedagoginja

Irena Adamčič

1. 1. 1977 – 1. 10. 1991

svetovalna delavka – socialna delavka

Marjan Stokanovič

1. 1. 1977 – 30. 12. 2010

vodja/direktor in svetovalni delavec - psiholog

Anica Tomšič

1. 2. 1977 – 10. 11. 1993

tajnica

Simona Gorenc

1. 1. 1994 – 2. 1. 1996

tajnica

Ana Mučič

5. 2. 1977 – 31. 12. 1981

svetovalna delavka – psihologinja

Tamar Čefarin

1. 12. 1983 – 5. 1. 1984

svetovalni delavec – psiholog (pripravnik)

23. 8. 1984 – 31. 3. 1985
Sonja Pečjak

4. 1. 1984 – 31. 7. 1986

svetovalna delavka – psihologinja (pripravnica)

Ivanka Hosta

17. 3. 1986 – 23. 7. 1986

svetovalna delavka – psihologinja

Marta Kožar

14. 12. 1987 - 14. 12. 1988

svetovalna delavka – pedagoginja

Mojca Papič

1. 1. 1993 – 30. 6. 2007

svetovalna delavka – socialna delavka

Nada Cvelbar

10. 3. 2008 – 10. 3. 2009

poslovna sekretarka in računovodkinja

Marija Breznik

1. 4. 2005 – 14. 3. 2006

tajnica in računovodkinja

Tadeja Filip

3. 1. 1996 – 30. 4. 2014

poslovna sekretarka in računovodkinja

Irena Zupančič

1. 9. 2013 – 27. 6. 2014

svetovalna delavka – socialna delavka

Jasmina Berginc

1. 9. 2014 – 24. 7. 2016

svetovalna delavka – socialna delavka

Vlasta Derganc

5. 5. 2014 – 13. 9. 2016

tajnica - računovodkinja

ZAPOSLENE V POSVETOVALNICI DANES

Mateja PETRIC

univ. dipl. pedagoginja/direktorica

Nina ŽNIDARŠIČ
prof. defektologije

			

07 3934-422

			

07 3934-424

			

mateja.petric2@guest.arnes.si

			

nina.znidarsic@guest.arnes.si

Irena MOHOROVIĆ
univ. dipl. psihologinja

			

07 3934-423

			

irena.mohorovic@guest.arnes.si

Sabina DOGENIK

univ. dipl. socialna pedagoginja

Nina ŠANTEJ

dipl. profesorica logopedinja-surdopedagoginja
mobilna strokovna delavka

			

nina.santej@outlook.com

Mateja TOMAŽIN

tajnica in računovodkinja

			

07 3934-425

			

07 3934-420

			

sabina.dogenik@guest.arnes.si

			

racunovodstvo.zus@guest.arnes.si
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ZAPOSLENE DELAVKE
V POSVETOVALNICI
ZA UČENCE IN STARŠE
SE PREDSTAVIMO
IRENA MOHOROVIĆ
univerzitetna diplomirana psihologinja

Pogum je lestev, po kateri
se vzpenjajo vse druge vrline.
Clare Booth Luce

Moja poklicna pot v naši Posvetovalnici se je pričela že pred
dobrimi tremi desetletji kot moja druga zaposlitev; pred tem
sem namreč prve delovne izkušnje nekaj časa pridobivala na
področju takrat tako imenovanega poklicnega usmerjanja na
novomeškem Zavodu za zaposlovanje. Še danes čutim veliko
hvaležnost do takratnega kolektiva Posvetovalnice, ki me je
kot najmlajšo in z najmanj delovnimi izkušnjami toplo sprejel medse.
Ves čas službovanja v Posvetovalnici mi s svojimi odzivi in
dobrim sodelovanjem predstavljajo veliko spodbudo »moji«
svetovanci, predvsem otroci, mladostniki in njihovi starši
ter učitelji in svetovalne službe šol, pa tudi strokovne službe
različnih zunanjih inštitucij, s katerimi sodelujem.
Največji delež mojega dela zavzema neposredno delo z otroki in mladostniki. Večina otrok je iz prve in druge triade
šolanja, manj je mladostnikov in predšolskih otrok. Največ
pregledov slednjih je vezano na ugotavljanje pripravljenosti za šolo. Kar pomemben delež mojega dela pa predstavlja
psihološki del identifikacije potencialno nadarjenih učencev.
Med otroki in mladostniki današnjega časa in tistimi pred
tremi desetletji opažam sicer ogromne razlike na mnogih
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področjih, toda otrokove osnovne potrebe, tako fiziološke
kot psihološke, ostajajo enake. Žal mnoge od teh pri mnogih
otrocih niso ustrezno zadovoljene, kar tudi povzroča težave
na različnih področjih. Največ otrok, ki me obiskujejo, ima
težave na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti, pa tudi čustvene in vedenjske motnje ter težave na
socialnem področju. Večina obravnavanih svetovancev ima
tudi učne probleme.
Moje delo z otroki in mladostniki v prvi vrsti zajema psihološko ocenjevanje (diagnostiko), ki služi razjasnjevanju
oziroma ugotavljanju vzrokov težav in ob primerni uporabi
psiholoških preizkusov in drugih metod ocenjevanja nudi
dober vpogled v posamezne svetovance, v njihovo stanje v
psihofizičnem razvoju. To pa je potem izhodišče za nadaljnje
delo, ki zajema svetovanje, vodenje in strokovno pomoč tako
svetovancem kot njihovim staršem, učiteljem oziroma vzgojiteljem in drugim strokovnjakom, ki so vključeni v obravnavo.
Velik pomen in poudarek dajem delu oziroma sodelovanju
s starši in z učitelji, saj predstavljajo pomemben in neprecenljiv vir informacij o otroku. Obenem pa so oni tisti, ki se
vsakodnevno spopadajo z otrokovimi težavami in se bolj ali
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manj ustrezno odzivajo nanje. Zato poteka moje delo z njimi
po eni strani v smeri pojasnjevanja in razumevanja otrokovih šibkosti, po drugi pa v smeri poudarjanja otrokovih moči,
na katere se lahko vsi skupaj opremo, a so pri odpravljanju
težav večkrat spregledane.
Še posebej starši pogosto potrebujejo tudi podporo, da se razbremenijo občutkov krivde in strahu, ki jih navdajajo ob
otrokovih težavah.
Zavedam se, da so za kompetentno psihološko ocenjevanje,
vodenje, svetovanje in strokovno pomoč uporabnikom potrebna splošna in specifična psihološka znanja, zato se trudim tudi nenehno izobraževati. Pridobljena nova znanja so
mi v veliko pomoč tako pri individualnem delu s svetovanci
kot tudi pri predavanjih za starše in učitelje ter v delavnicah
za nadarjene učence, ki jih izvajam na šolah.
Rada imam svoje delo, še predvsem individualna srečanja z
našimi uporabniki. Vedno znova ugotavljam, da ta srečanja
pogosto vplivajo tudi na moje lastno spreminjanje.
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Edina in najpomembnejša sestavina
v formuli uspeha je sposobnost
razumevanja drugih ljudi.
Theodore Roosevelt

MATEJA PETRIC
univerzitetna diplomirana pedagoginja

Poklic učiteljice sem si izbrala zelo zgodaj. Že v mali šoli sem
vedela, kateri poklic je najlepši na svetu, zato sem skozi leta
svojega šolanja vse bolj in bolj sledila svojim sanjam in željam po pridobitvi poklica učiteljice, pedagoginje. Tudi danes
bi se odločila enako. Vesela sem, da svoje poslanstvo lahko
opravljam že polna tri desetletja. Devet let sem bila zaposlena na osnovni šoli kot učiteljica, dve leti pa kot svetovalna
delavka in učiteljica. Nato me je k novi zaposlitvi povabilo
prosto delovno mesto pedagoginje v Posvetovalnici za učence
in starše Novo mesto, kjer sem zaposlena že devetnajsto leto.
Od leta 2011 pa sem v ustanovi sprejela nov delovni izziv.
Poleg pedagoškega poslanstva sem tudi direktorica Posvetovalnice.
Moje pedagoško delo v Posvetovalnici za učence in starše
zajema več področij. Osnovno in prevladujoče je individualno delo s svetovanci. To je nadvse pestro, zanimivo in
težko predvidljivo delo, saj nikoli ne vem, kdo in zakaj me
bo obiskal v moji delovni sobi. Vsak dan se srečujem z otroki,
mladostniki in njihovimi starši, ki iščejo pomoč in svetovanje ob različnih učnih, čustvenih, vedenjskih, družinskih in/
ali socialnih težavah, ki se jim postavijo na življenjsko pot.
Z njimi vodim svetovalne razgovore, opravljam pedagoško
diagnostiko in skupaj iščemo načine in oblike pomoči in
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rešitev. Kot pedagoginja nudim otrokom in mladostnikom
neposredno pomoč pri načrtovanju in razvijanju izvršilnih
funkcij, bralno učnih strategij, kadar pa so v ospredju težave
pri učenju, branju, pisanju in/ali računanju, pa jim pomagam
pri premagovanju in obvladovanju le-teh. Izvajam različne
delavnice za otroke in mladostnike ter predavanja (z delavnicami) za njihove starše, saj na ta način poleg individualnega
dela ohranjam tudi skupinski način dela. Za učiteljske zbore
po različnih šolah v različnih krajih naše ožje in širše okolice
pripravljam številna tematska strokovna predavanja, seminarje in delavnice v okviru permanentnega strokovnega izpopolnjevanja.
Skrbim tudi za stalno strokovno in osebnostno rast, zato
redno in nenehno spremljam in študiram literaturo s pedagoško-psihološkega področja, udeležujem se seminarjev,
delavnic in ostalih strokovnih izobraževanj (tudi aktivno),
sodelujem na simpozijih, konferencah, posvetih in različnih
strokovnih srečanjih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja. Nekaj let sem se izobraževala v gestalt terapiji,
dokončala sem prvo stopnjo izobraževanja iz realitetne terapije, pridobila sem znanja iz vedenjsko-kognitivne terapije,
iz retorike in uspešnega komuniciranja, skupinske dinamike,
pozitivnega samovrednotenja kot učinkovite preventive pri

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

delu z mladimi, opravila sem izobraževanje iz šolske mediacije in si pridobila naziv šolska mediatorka. Sem multiplikatorica s področja čustvenih, vedenjskih in socialnih težav pri
otrocih in mladostnikih … Redno objavljam strokovne članke in prispevke s področja vzgoje in izobraževanja, aktivno
nastopam na strokovnih konferencah, skrbim za pojavljanje
in nastopanje v medijih zaradi afirmiranja Posvetovalnice v
ožjem in širšem okolju.
V letu 2011 sem izdala vzgojni priročnik z naslovom
Starševstvo je lep, a odgovoren poklic. Pri pisanju priročnika sem izhajala iz svojih dragocenih starševskih izkušenj in
spoznanj, ki sem jih skušala spretno združiti in povezati s
svojo delovno prakso.
V prostem času rada berem, pišem, plešem, kolesarim, igram
tenis … Svoj notranji mir si poiščem v naravi in v krogu svojih najdražjih v družini. Svoje delo opravljam s srcem in sledim načelu in prepričanju Malega princa: »Kdor hoče videti,
mora gledati s srcem«. Tako lahko ostajam predana svojemu
pedagoškemu in starševskemu poslanstvu. Do sedaj mi ni
zmanjkalo idej, izzivov, pobud, bogatih spoznanj in zanimivih ugotovitev. Le upam lahko in si želim, da bo tako tudi v
prihodnje.
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Biti pripravljen pomeni
že napol zmagati.
Miguel Cervantes

Nina Žnidaršič
profesorica defektologije

Svojo poklicno pot sem začela v šoli s prilagojenim programom, kmalu pa nadaljevala v dveh osnovnih šolah. Kar
nekaj let sem bila zaposlena na delovnem mestu šolske
svetovalne delavke, kjer sem poleg nalog s svojega strokovnega
področja opravljala še širok obseg drugih del in nalog in si
pridobila raznovrstne izkušnje. Naslednje delovno mesto je
bilo bolj usmerjeno na moje poklicno področje, saj sem kot
specialna pedagoginja izvajala dodatno strokovno pomoč
otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V
vseh teh letih sem si nabrala mnogo izkušenj, ki sem jih s
pridom uporabila na novem delovnem mestu. Vedno me je
najbolj veselilo individualno delo z otroki, zato mi je zaposlitev v Posvetovalnici februarja 2011 pomenila še korak naprej v želeni smeri. Z mojim prihodom se je v Posvetovalnici
prvič odprlo delovno mesto specialne pedagoginje.
Pri delu v Posvetovalnici se srečujem z veliko otroki iz različnih okolij in šol, kar mi je nova izkušnja, saj sem se na
predhodnih delovnih mestih srečevala le z določenim številom otrok. Tako imam občutek, da je moje življenjsko poslanstvo, pomagati otrokom, ki mojo strokovno pomoč potrebuje-
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jo, tudi v večji meri izpolnjeno. Name se obračajo predvsem
starši otrok, katerih stiske ali težave se nanašajo na učenje.
Večina mojih obiskovalcev opaža svoje šibke točke pri branju, pisanju in računanju. Velikokrat starši kličejo zaradi
potrditve suma na disleksijo in druge sorodne motnje. Napotijo jih učitelji ali svetovalne delavke iz šol, strokovnjaki
iz drugih strokovnih ustanov, včasih pa so starši tisti, ki si
želijo pojasniti določene značilnosti, ki jih opažajo pri svojem otroku. Največ osnovnošolskih otrok, ki so obravnavani
pri meni, obiskuje prvo ali drugo triado šolanja. Srečujem se
tudi s predšolskimi otroki, pri katerih starši opažajo nekatera
šibka področja in želijo ukrepati, še preden bo začel otrok
hoditi v šolo. Največkrat gre za šibke predbralne in predpisalne spretnosti. Občasno se srečam tudi z dijaki, pri katerih so v srednji šoli prepoznali bralno-napisovalne težave.
Moje delo obsega diagnostično ocenjevanje in prepoznavanje
težav pri otroku, korekcijsko delo, sodelovanje s starši, šolo
ali z vrtcem ali drugo strokovno ustanovo, vse z namenom
prepoznavanja močnih in šibkih točk v otrokovem delovanju
ter ustreznega ukrepanja, ki je otroku v korist. Moj prvi cilj je
vzpostaviti z otrokom in s starši topel in odkrit odnos, razu-
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meti njihove potrebe, spodbujati otroka v skladu z njegovimi
zmožnostmi, razvijati samozaupanje in spodbujati željo po
napredku. Želim poglobljeno oceniti raven otrokovih trenutnih zmožnosti ter ga spodbujati, da razvije nove spretnosti.
Velik poudarek dajem svetovanju staršem glede njihovega
pristopa v domačem okolju, saj so oni tisti, ki z otrokom vsakodnevno živijo in skupaj z njim doživijo trenutke uspeha ali
neuspeha. Otroke in starše želim opogumiti in pripraviti, da
prevzamejo nekatere navade, ki lahko vodijo do napredka.
S starši se srečujem ob obiskih otrok, pripravljam pa tudi
skupinska srečanja za starše, ki imajo otroke s težavami pri
branju in pisanju. Tovrstna srečanja mi pomenijo pozitivno
izkušnjo, saj se starši seznanijo z naravo otrokovih težav,
hkrati pa podelijo izkušnje z drugimi starši.
Včasih doživim tudi, da otrok ob prvem prihodu občuti strah,
ker ne ve, kaj ga čaka. Veliko mi pomeni, ko otrok reče, da
naslednjič z veseljem spet pride. Takšne drobne stvari in
opazovanje napredka pri otroku je tisto, kar mi pomeni največjo spodbudo za nadaljnje delo.
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Človeška sreča je v življenju.
Življenje je v delu.
Lev Nikolajevič Tolstoj

SABINA DOGENIK
univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja

Delo socialnega pedagoga je vedno zanimivo in dinamično.
Otroci, mladostniki, starši, učitelji, vzgojitelji - paleta zgodb,
doživljanj in čustvovanj, ki vsakodnevno zapluje skozi moja
vrata, pušča v mojem srcu neizbrisen pečat.
Obrazi, ki pričakujejo nasmeh, srca, ki potrebujejo tolažbo in
spodbudo, male in velike osebice, ki se dotikajo mojega življenja in jaz njihovega. Že ko sem odhajala s fakultete, sem
vedela, da bom, kjerkoli bom delala, lahko opravljala različne delovne naloge. Delo v Posvetovalnici mi omogoča ravno to – individualni pristop, delo z različnimi skupinami, predavateljske izkušnje, dinamične aktivnosti in umirjen osebni
nagovor sočloveku.
Sama sem svojo profesionalno pot začela pri najmlajših – v
vrtcu na Mednarodni francoski šoli v Ljubljani, nadaljevala z
delom z dijaki v Dijaškem domu Novo mesto in pred dese-
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timi leti prišla v Posvetovalnico za učence in starše Novo
mesto. Pri delu se srečujem z otroki, mladostniki, s starši in
z odraslimi. Največkrat se name obrnejo tisti, ki potrebujejo
pomoč pri odpravljanju težav na vedenjskem, socialnem ali
čustvenem področju. Moje delo se usmerja predvsem na celostni pogled na človeka in njegovo stisko.

Včasih že kratek pogovor lahko odstre, da nam gre dobro ali
pa lahko vnesemo še kakšen manjši popravek in bomo kot
družina lažje zadihali. Pomembno se mi zdi, da si upamo
spregovoriti o realnosti našega življenja in trudu, ki ga vlagamo, da nam je skupaj lepo ter tako postanemo do sebe bolj
ljubeči in potrpežljivi.

Otroci in starši pridejo na srečanje v Posvetovalnico pogosto obremenjeni – v svojem svetu in doživljanju nosijo obilico negotovosti, občutkov nemoči in neuspeha, doživeli so že
marsikatero kritiko, premalo pa pohval in spodbud. V sebi
nosijo veliko željo po rešitvi, ne vedo pa, kje in kako pristopiti
k reševanju. Skupaj iščemo ne le rešitve, ampak predvsem
notranje vire moči, ki jih vsak posameznik nosi v sebi, da lahko svoje življenje zaživi v polnosti! Z velikim veseljem se
posvečam delu in svetovanju staršem, ko se pri svoji vzgoji pogosto znajdemo v dilemi, ali smo na pravi poti ali ne.

Otroci, ki stopijo skozi moja vrata, potrebujejo spodbudo in
pomoč pri občutenju lastne pozitivne vrednosti, kar je ključno za njihov optimalni razvoj. Ravno zato smo tu delavci
Posvetovalnice, ki s svojo profesionalnostjo in toplino stopimo naproti staršem in otrokom.
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Hvaležna sem, da smem biti tu, hvaležna sem, da ste prišli na
mojo pot in me vsak dan znova učite, da postajam predvsem
vedno bolj – človek! Hvala vam, moji dragi otroci in starši…
Pridite še kdaj!
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Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo
tudi po tem, ko so ostali obupali.
William Feather

V Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto sem od leta
2015 zaposlena na delovnem mestu mobilne logopedinje za
izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom v vrtcih. To je
moje prvo delovno mesto, že pred zaposlitvijo pa sem kot študentka delala v vrtcu Ciciban Novo mesto.

NINA ŠANTEJ
dipl. profesorica logopedinja-surdopedagoginja

Moje delo v Posvetovalnici zajema izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom v vrtcih, ki imajo različne govorno
jezikovne težave. Delo s predšolskimi otroki mi je zelo všeč,
zato sem vesela, da lahko delam ravno z njimi in za njih.
Delam v več vrtcih v Novem mestu in okolici, saj opravljam
delo mobilne logopedinje. Skozi svoj delovni dan se srečam s
pestrim dogajanjem in z raznolikim delom. Pri našem delu je
ključnega pomena, da si poln energije in elana, kajti le tako
lahko to energijo preneseš tudi na otroke. Z vsemi osebami
(vzgojiteljicami, s starši, z otroki), s katerimi sem v stiku, sem
ustvarila pozitivne in sodelovalne odnose. Pri svojem dosedanjem delu sem se naučila predvsem to, da se za vsako stvar
najde pot, če le je volja, želja in prizadevnost.
Dandanes so strokovnjaki dosegli, da se širša družba vedno
bolj zaveda pomena zgodnje obravnave. To pomeni, da že pri
majhnih otrocih lahko opazimo določena odstopanja v primerjavi z vrstniki. V večini primerov so to otroci z določenimi
primanjkljaji, sem pa spadajo tudi nadarjeni, katerim se
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zaenkrat posveča še premalo pozornosti. Ko starši, družina,
vzgojitelji opazijo določena odstopanja pri otroku, poiščejo
pomoč in/ali podporo. Obiščejo pediatre, psihologe, logopede,
delovne terapevte in ostale strokovnjake, ki jim posredujejo nekaj nasvetov, kako otroku pomagati, da bo lažje obvladoval in premagoval svoje težave. Včasih zgolj nasveti niso
dovolj, zlasti kadar so težave bolj resne. Takrat jim pridemo
naproti (tudi) logopedi, surdopedagogi. Pri svojih individualnih obravnavah delam z otroki, ki že imajo odkrite govorno
jezikovne težave.
Dodatno strokovno pomoč logopeda namreč pridobijo otroci,
ki imajo zmerne, težke ali težje govorno-jezikovne težave. Pri
nekaterih otrocih že vnaprej predvidevamo veliko verjetnost,
da bo prišlo do govorno-jezikovnih težav zaradi nekih drugih
stanj ali bolezni, npr. Downov sindrom, cerebralna paraliza,
motnja v duševnem razvoju… Pomoč velikokrat potrebujejo
tudi otroci iz drugih jezikovnih okolij, ki še niso dobro usvojili slovenščine in zaradi slabših govorno-jezikovnih sposobnosti ne zmorejo komunicirati z vrstniki. Včasih pa imajo
težave tudi otroci, ki imajo sicer tipičen razvoj. Pojavijo se različne težave artikulacije (najbolj poznane težave z glasom R,
sičniki in šumniki (S, Z, C, Š, Ž, Č), jezikovne težave (napačna
uporaba števila, sklanjanja, besednega reda, …). Moje delo
zajema neposredno delo z otroki, kjer usvajamo nove govor-
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no-jezikovne vzorce. Večino časa individualen pristop poteka
skozi igro, kamor sodijo vsakdanje igre, besedne igrice, pesmice … Pri svojem delu se zavedam pomena sodelovanja z
vsemi udeleženci – od otroka do staršev, vzgojiteljic in drugih
strokovnjakov. Velikega pomena je posredovanje nasvetov
staršem in vzgojiteljicam, kajti le z enotnim ponavljanjem in
utrjevanjem lahko dosežemo čim prejšni in čim boljši napredek.
Otroci, ki imajo težave na področju govora in jezika, velikokrat veliko manj komunicirajo z ostalimi, ker niso razumljeni. Velikokrat se zgodi, da otroci razvijejo slabšo samopodobo, nizko samozavest, čustvene in vedenjske težave.
Zato je še toliko bolj pomembno, da čim prej pristopimo kot
podporniki in pomočniki ter jih opremimo s spretnostmi za
komuniciranje in tudi za potrebe uspešnosti v šoli. Menim, da
ni nikoli prezgodaj, da nekomu ponudimo pomoč ali pa zgolj
podporo. Malo pomoči lahko včasih dela »velike čudeže«.
Želela bi si, da bi me kot strokovnjakinjo poiskal in obiskal
kdorkoli, ki potrebuje mojo podporo ali pomoč.
Zaključila bi rada z nasvetom: Pogovarjajte se s svojimi
otroki, partnerji in starši. Pogovarjajte se veliko in pogovarjajte se pravilno. Otroci so kot gobica – posrkajo vse in se tako
učijo.
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Ljudi ne moremo naučiti ničesar;
lahko jim le pomagamo,
da to odkrijejo v sebi.
Galileo Galilei

MATEJA TOMAŽIN
ekonomistka – tajnica in računovodkinja

Po 26 letih dela v gospodarskih družbah sem se septembra
2016 zaposlila v Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto na delovnem mestu poslovne sekretarke in računovodje.
Zame je bil to velik izziv, saj sem se tu prvič srečala s poslovanjem javnega zavoda. Smo majhni, zato je delo zelo vsestransko.
Kot poslovna sekretarka moje delo obsega vodenje kadrovske
korespondence, administracije zavoda in vodenje statistike
storitev strokovnih delavk. S področja računovodstva pa so
moje naloge obračunavanje plač, vodenje prejetih in izdanih
računov, knjiženje v glavno knjigo ter sestavljanje vseh potrebnih računovodskih poročil.
Moji prvi vtisi dela v Posvetovalnici za učence in starše so
zelo dobri, saj delo ni rutinsko, je razgibano in raznoliko.
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Mariji
Gabrijelčič
v spomin

Bil je turoben, poznojesenski dan, ki se
je nagibal v noč. Sprejela sem žalostno
novico, da je »naša« Marija za vedno
zaspala. Kruti resnici žal ni bilo moč
ubežati. Bolezen je bila spet močnejša
od človeške moči, volje in upanja.

Gospo Marijo Gabrijelčič sem spoznala pred mnogimi leti, ko
sem se podala v pedagoški študij. Le kdo ni poznal njenih miselnih vzorcev in njenih strokovnih, zanimivih in čudovitih predavanj za starše in učiteljske kolektive? Vedno mi je bila tiha in
velika vzornica. Spoštovala sem jo in neizmerno cenila njeno
poslanstvo. Bila je učiteljica in pedagoginja z dušo in s srcem.
Nikoli si nisem upala niti sanjati, da se bodo najine poti kdaj
srečale in celo tesno prepletle. Ko sem se odločala za diplomsko
delo ob študiju pedagogike, mi je bila v veliko pomoč in oporo.
Bila je moja somentorica. Takrat sva se nekoliko bolje spoznali in zbližali. Kadarkoli sem bila v stiski, sem se imela možnost
obrniti nanjo in jo prositi za pomoč. To je bil zame, učiteljico in
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pedagoginjo začetnico, velik privilegij. Znala je prisluhniti in bila
vselej pripravljena sprejeti vsakega sogovornika – naj si bo to
učenec, starš ali strokovni kolega. Pozitivne energije, optimizma in upanja ji ni nikoli (z)manjkalo. Mnogo let je s svojim delom, srčnostjo in strokovnostjo bogatila poslanstvo novomeške

Posvetovalnice za učence in starše. Zagotovo se je bo po njenem
predanem delu spominjalo mnogo otrok, staršev in učiteljev.
Ko je zaključila svojo delovno pot, sem imela to srečo in čast, da
sem v njeno delovno sobo v Posvetovalnici vstopila jaz. Z velikim
veseljem in odkritim zadovoljstvom je z mano podelila neizmer-

Cenjena
in spoštovana
žena, mati in
pedagoginja

Pravijo, da človek pridobi že ob
rojstvu določene talente, ki so
splet okoliščin, ki se mu reče
čudež življenja. Vendar ti talenti
zamrejo, če jih vsakodnevno ne
razvijamo in bogatimo.

no dragocene delovne izkušnje, pri tem pa poudarila pomen
človeških vrednot in mi zapustila veliko dragocenega gradiva,

Marija Gabrijelčič je bila ob rojstvu nedvomno obdarovana s

predvsem pa globoka spoznanja.

številnimi talenti, ki pa jih je, s samo njej lastno delavnostjo in
energijo, nenehno dopolnjevala. Tako je že zelo zgodaj zrastla v

V žalostnih novembrskih dneh, ko nas je zapustila, sem njeno

vsestransko pokončno in cenjeno osebnost, ki je našemu vzgoj-

delovno sobo doživljala na prav poseben način. Misel, da me ne

no izobraževalnemu sistemu podarila nove inovativne pristope,

bo več obiskala in sedla na svoj stol, se ozrla po sobi, knjigah na

kako se bolj učinkovito in uspešno uči ter vzgaja.

knjižnih policah in se pozanimala, kako dandanes premagujemo
stiske in težave, ki se otrokom in staršem postavljajo na pot, je

Že v osnovni šoli so njeni učitelji na OŠ Mirna prepoznali njeno

bila nadvse boleča.

izredno nadarjenost in bistrost za vse šolske predmete. Njena
rast in uspešnost se je potem na novomeškem učiteljišču samo

Marija je odšla čisto tiho. Želela sem se posloviti od nje. Sama in

še stopnjevala in nadgrajevala.

na tiho. Zato sem jo obiskala na njenem zadnjem počivališču in
si obljubila, da bo ostala v mojem srcu in spominih, ki so samo

Tudi potem, ko je kot učiteljica poučevala na osnovni šoli Šent-

najini in bodo zame večno živi.

rupert, Vavta vas in v šoli s prilagojenim programom v Novem
mestu, so nadzorniki različnih ravni prepoznali njen izjemen

Mateja Petric

pedagoški dar in inovativne pristope pri poučevanju ter ji

(zapisano v novembru 2012)

svetovali, da obogati tudi svoje formalno izobraževanje.
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Nepozabna Marija Gabrijelčič
34

Tako je z odliko in kot najboljša študentka končala študij peda-

Tega je bila vsekakor vesela. Še bolj pa je bila vesela, da je lahko

gogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob usta-

vzgojila dve čudoviti hčerki, ki sta ji podarili tri vnučke in enega

novitvi Vzgojne posvetovalnice v Novem mestu se je v zavodu

vnuka. Žal slednjega, Vala, ni mogla pomagati vzgajati, saj jo je

zaposlila v prvem delovnem timu in v njem ostala vse do svoje

prehitela prezgodnja smrt. Mu bodo pa Olimpija, Romi in Mia

upokojitve. Da bi pri vzgoji in izobraževanju pomagala svojim

zagotovo povedale, kako lepo je bilo živeti s čudovito stamo (kot

učencem, je v naše slovensko okolje vpeljala metode miselnih

so klicali svojo staro mamo) in kako zelo jo pogrešajo. Neizmer-

vzorcev, ki jih je v določenih pogledih tudi nadgradila in opisala

no jo pogrešamo tudi drugi iz njene ožje in širše družine, pa tudi

v štirih knjigah. Svoje dosežke je posredovala kolegom učiteljem

njeni bivši učenci, sošolci in sodelavci. V mislih je in bo še vedno

in ostalim strokovnim delavcem po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini.

z nami. Pa tudi njeni miselni vzorci doživljajo svojevrstno rene-

Za svoje uspehe na vzgojnem in izobraževalnem področju je pre-

sanso, saj veliko šol uporablja Abecedo odličnosti in mojstrstva

jela najvišja slovenska strokovna priznanja in nagrade. Prejela

(tudi) s pomočjo Marijinih miselnih vzorcev.

je Trdinovo nagrado za uspešno vzgojno in izobraževalno delo
z učenci, s starši in z učitelji (1993), nagrado Republike Sloveni-

Janez Gabrijelčič

je na področju šolstva (1996) in bila izbrana za častno občanko

mož pokojne Marije Gabrijelčič

Novega mesta.

Hvala
za vse lepo
in vredno

Ob podoživljanju večletnega, vsebinsko

la in vsakega sprejemala kot pomemben delček življenjskega

razgibanega strokovnega sodelovanja

mozaika. Kolikim staršem in otrokom so se ob druženjih z njo

z Marijo Gabrijelčič (12. 9. 1942 – 19.

vračali veselje in pogum do življenja ter občutje lastne vrednosti

11. 2012) v času njene bolezni, pa tudi

in pomembnost, da so tu in sedaj!

poglobljenega osebnega zbližanja, me je
močno nagovorila misel Alenke Rebula:

Njeno nenehno iskanje odgovorov na vprašanja, kaj in kako

»Blagor ženskam, ki ne umrejo, samo izginejo, kot kruh na mizi!

ponuditi otroku, staršem in tudi svojim poklicnim sodelavcem,

Nenadoma ga zmanjka in nihče od živih ni ostal lačen.« Kolik-

da se bodo počutili vredne in uspešne, se ji je uresničevalo pri iz-

šna podobnost z Marijino osebnostjo!

polnjevanju uspešnih nalog v dolgoletnem delovanju v Svetovalnem centru Novo mesto.

Otroštvo v vasi Selo v dolini Mirne na Dolenjskem, obdani z razkošno pokrajino, je bilo Mariji draga življenjska popotnica. Ved-

Življenjsko energijo, ki ji je dnevno odtekala, ji je vračala druži-

no znova jo je narava spodbujala in nagovarjala k vedoželjnemu

na, v kateri se je čutila varno in izpolnjeno. Tudi ob izgubi le

iskanju, odkrivanju in zavedanju o pomenu človekove odgovor-

nekajmesečnega sina Mitje ni klonila in je smisel ter vrednost

nosti do ljudi in narave. Z izjemno tenkočutnostjo jo je znala

življenja črpala v razumevajočem domu in poklicnem poslan-

približati tudi svoji družini in skupaj z njo v njej uživala.

stvu. Boleča izkušnja ji je podarila posebno notranjo moč in še z
večjo odprtostjo je skušala pomagati vsakemu in vsem, ki so po-

Po vrnitvah s številnih in oddaljenih potovanj je doživeto nizala

trebovali pomoč. Tudi svoje strokovno znanje je po tem dogodku

primerjave med pokrajinami, kulturami, ljudmi in poudarjala,

ob poslanstvu učiteljice slovenščine in zgodovine nadgradila s

da smo vsi, tako in drugače različni, vredni spoštovanja.

študijem pedagogike na FF v Ljubljani.

Ves čas svojega predanega pedagoškega poslanstva in čutečega

Otroci, še posebno tisti, ki so potrebovali veliko različnih in stal-

človeškega odnosa do vseh, še posebno pa tistih, ki jim poklic

nih spodbud za pridobitev zavedanja o lastni vrednosti, za na-

vzgojitelja pomeni nekaj vrednega, se je velikodušno razdaja-

predovanje pri usvajanju znanja in potrebnih spretnosti, so ji bili
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velik izziv, ki ga je v prepričanju, da je napredek mogoč ob skup-

Številne spodbude za učitelje in učence pa so zapisane tudi v

nem delu, potrpežljivosti in volji, tudi udejanjala.

Zborniku prispevkov o miselnih vzorcih, učenju in znanju v prihodnje (Hrovat (ured.), 1996).

Leta vztrajnega strokovnega iskanja so se ji obrestovala ob izidu
njene knjige Učimo se z miselnimi vzorci (DZS, 1985). Bogastvo

Obiski staršev, ki so pričakovali, da z njenimi usmeritvami in

ponujenih idej v njej, vabljivi načini učenja, ki so bili preverjani

strokovno pomočjo razrešijo ogrožajoče družinske razmere, so

pri delu z učenci in predstavljani ob izidu knjige, so mnoge od

jo spodbujali, da je svoje strokovno znanje, pridobljene izkušnje

nas prepričali, da smo se te učne tehnike začeli uspešno posluže-

na delovnem mestu ter čut do sočloveka in njegovih stisk delila

vati pri lastnem študiju, pozneje pa tudi pri pripravi na vsako

tudi s starši v programu šole za starše. Njen pedagoški žar je

svoje predavanje.

prisotne na večernih srečanjih v slovenskih vrtcih in šolah vabil
k sodelovanju in iskanju možnih odgovorov na številna vzgojna

Prepričana je bila, da bodo novi pristopi, ponujeni v knjigi,

vprašanja in k sprejemanju njenih preverjenih vzgojnih pristo-

zaživeli v praksi le, če se jih bodo prepričljivo pri svojem delu

pov pri delu z otroki in njihovimi starši.

z mladimi posluževali tudi predavatelji, saj še vedno velja zlato
pravilo, da ‘zgledi vlečejo’.

Prepoznavna vrednost njenih strokovnih dosežkov ji je bila

Nepozabna Marija Gabrijelčič

javno priznana leta 1997 z Nagrado za življenjsko delo v vzgo-

36

Prav kmalu je tako knjižne police obogatila njena druga knji-

ji in izobraževanju Ministrstva RS za šolstvo in šport. Koliko

ga Predavajmo – z miselnimi vzorci (1988). Ugotovljeno stanje

priznanj pa ji še danes v mislih izrekajo vsi tisti, ki jim je tako

skromnega besednega zaklada učencev, posledično pa tudi niz-

ali drugače pomagala! Ob sproščenem pogovoru in spominih na

ka uvrstitev v primerjalni evropski raziskavi o pismenosti sta jo

opravljeno delo se je tudi v času bolezni z veseljem in hvaležno-

spodbudila k pripravi knjige Bogatimo besedni zaklad z misel-

stjo spominjala vseh prijetnih doživetij z otroki, starši in sodelav-

nimi vzorci (DZS, 1993).

ci. Rezultate njenega raziskovalnega dela so spremljali tudi na
Občinski raziskovalni skupščini Novo mesto in ji leta 1994 podelili zasluženo nagrado.

Vztrajno in z zanimanjem je spremljala novosti na pedagoškem

to so ji ves čas s prav tolikšno ljubeznijo in pozornostjo vračali

in kulturnem področju ter prosti čas, ki ga je bilo sicer malo,

vsi njeni. Vsako druženje z njo je poleg strokovnih utemeljitev in

rada preživljala ob knjigi, ki ji je bila tudi v času bolezni dnevna

uporabnosti omogočalo doživljanje njene človeške topline,

spremljevalka. Ljubila je svojo Dolenjsko in vse, kar je povezano

skromnosti, pravičnosti, modrosti, duhovnega bogastva, umir-

z njo. Materni jezik je izjemno cenila in ga skušala na prijeten

jenosti, rahločutnosti do soljudi in okolja.

način približati otrokom in odraslim.
Poleg življenjskega optimizma jo je odlikovalo tudi razumno
Trdinova nagrada, ki ji je bila podeljena leta 1993, je potrjevala

sprejemanje vsega, kar ji je življenje v njenih sedemdesetih letih

njeno vnemo in uspehe tudi na tem področju dela in ustvarjanja.

namenilo. Tako je spravljivo sprejela tudi dejstvo, da ji bolezen,

Njeno ime je od leta 2012 zapisano tudi v Rastoči knjigi Te-

ki je bila močnejša od nje, zapira pot za uresničevanje mnogih

meniške in Mirnske doline v Trebnjem in potrjuje, kaj je njeno

načrtov.

ustvarjanje pomenilo za to okolje.
Njeno slovo smo mnogi, čeprav od daleč, spremljali z bolečino, a
Upokojeni pedagoški delavci Slovenije smo se ji želeli na lansko-

v prepričanju in želji, da vse, kar smo ob njej in z njo prejemali,

letnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje zahvaliti za bogato

si delili, ostaja »kot kruh na mizi,« ponujeno vsem, za katere je

dediščino v naši stroki, a ji je bolezen to druženje onemogočila.

bilo ustvarjeno ...

Obdarjena je bila s številnimi darovi, ki jih je znala in hotela s

Irma Veljić

svojo osebnostno držo podarjati drugim. Kljub tolikim obvezno-

Članek je bil objavljen v reviji Vzgoja, april 2013 (št. 57)

stim se je z vso ljubeznijo zmogla razdajati tudi svoji družini,
biti trem vnukinjam po svojih dveh hčerah igriva sogovornica,
pravljičarka, razumevajočemu možu spoštovana življenjska
sopotnica, hčerkama preudarna svetovalka in prijateljica, svoji mami pa vse do svojega odhoda opora, veselje in ponos. Vse
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DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI
IN NALOGE POSVETOVALNICE
DOLGOROČNI CILJI

KRATKOROČNI CILJI

in naloge izhajajo iz večletnega dela in razvoja PUS:

.		Vsem otrokom in staršem (iz občin, ki finančno

.		Kvalitetno opravljeno prioritetno, vsakodnevno vzgojno 		

			 podpirajo naše delovanje in poslanstvo), ki potrebujejo 				
			 pomoč, omogočiti obisk in strokovno obravnavo v vseh 			
			 potrebnih primerih.

			 svetovalno delo - delo s svetovanci in za svetovance;

.		Skrbeti za permanentno izobraževanje staršev na

			 in učitelje ter delavnice za otroke in priprava novih,
			 aktualnih, iskanih tem ter vsebin;

			 vzgojnem področju in strokovno izobraževanje učiteljev.

.		čim boljša realizacija zastavljenega programa dela;
.		sprotno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih;
.		vpeljevanje novih metod in oblik dela.

.		Skrbeti za strokovno izobraževanje zaposlenih (seminarji,
			 samoizobraževanje).

.		Kontinuirano skrbeti za afirmacijo in prepoznavnost 						
			 zavoda (zloženke, mediji, članki).

.		Urediti status PUS v smislu umestitve v zakonsko
			 področje vzgoje in izobraževanja.
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.		uspešno in kvalitetno izvedena predavanja za starše

STROKOVNE NALOGE
obsegajo različna področja in dejavnosti. Te so:

.		vzgojno svetovalno delo s svetovanci in za svetovance,
			 ki je temeljna naloga PUS
			 individualna strokovna obravnava otrok in
			 mladostnikov, ki imajo različne težave:
			 učne, vedenjske, čustvene, socialne …;
			 individualne strokovne obravnave s starši otrok
			 in mladostnikov, z učitelji, vzgojitelji in
			 ostalimi strokovnimi delavci;

.		strokovna predavanja za starše, učence in učitelje;
.		vključevanje v odkrivanje nadarjenih učencev;
.		različne delavnice za učence/dijake;
.		pomoč družinam pri urejanju medsebojnih odnosov;
.		vključevanje prostovoljcev v delo z učenci;
.		ocena otrokove zrelosti pred vstopom v šolo;
.		mentorsko delo (za pripravnike, za učitelje,
				 za svetovalne delavce);

.		strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje 											
				 strokovnih delavcev;

.		strokovno sodelovanje s sorodnimi službami.

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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NAŠE DEJAVNOSTI in
PODROČJA DELOVANJA
OTROKOM IN MLADOSTNIKOM
POMAGAMO ZA ŽIVLJENJE
Otroci in mladostniki se v svojem razvoju srečujejo s številnimi težavami doma, v družini, v vrtcu in v šoli. Najpogostejše so težave, ki izhajajo iz nezadovoljstva v odnosih doma in
v šoli in neuspeha na šolskem področju. Mnogi doživljajo v
šoli strah pred neuspehom, saj nekateri med njimi v šoli niso
uspešni. Doživljanje šolskega neuspeha in posledično osebnega nezadovoljstva, izgube pozitivne samopodobe in zaupanja
vase pa navadno otroku in mladostniku povzroči stisko, ki
ga vodi v stres, dvom in intenzivnejšo psihično obremenitev.
Iskanje rešitev je v takšnih situacijah za posameznika pogosto težak in dolgotrajen proces.
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Dobre ideje nimajo starosti,
imajo le prihodnost.
Robert Mallet

V Posvetovalnici za učence in starše zato otrokom in mladostnikom nudimo strokovno pomoč pri reševanju učnih težav,
ob doživljanju šolskega neuspeha, izboljšanju medsebojnih
odnosov (v šoli in doma) ter ob osebnostni krepitvi. Še posebej se posvetimo iskanju poti za izboljšanje samostojnega učenja, pa razvijanju samoregulacijskih in organizacijskih veščin,
istočasno pa otroke in mladostnike učimo premagovati motivacijske ovire, se spopadati s frustracijami, usmerjamo jih v
dejavno premagovanje neuspehov, skupaj z njimi iščemo in
soustvarjamo poti do uspehov, obvladovanja različnih socialnih veščin in izboljšanja samopodobe.

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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S STROKOVNO PODPORO POMAGAMO
STARŠEM, VZGOJITELJEM, UČITELJEM
Življenjske zgodbe otrok, mladostnikov, staršev, učiteljev, s

Ker sodobni čas prinaša in zrcali vse več težav in stisk v

katerimi se srečujemo v Posvetovalnici za učence in starše

družinah, želimo še najprej ostati iskana ustanova za nude-

Novo mesto, so različne in prav vsaka je specifična. Z vso

nje pomoči, podpore in svetovalnih storitev otrokom, mla-

pozornostjo se s svojim strokovnim pristopom in z odno-

dostnikom in njihovim staršem, vzgojiteljem, učiteljem in

som do svetovancev posvetimo vsakemu posebej. Pomaga-

ostalim strokovnim delavcem v novomeški, pa tudi širši regiji.

mo staršem, učiteljem in vzgojiteljem pri vzgoji otrok, pri

Naše dejavnosti in področja delovanja

reševanju težjih, oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj. Starši
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pogosto postavljajo vprašanja o tistih področjih otrokovega
oziroma mladostnikovega odzivanja in vedenja, ki je za njih
moteče, nesprejemljivo in si ga ne znajo razložiti. Zato iščejo različne razlage in nasvete glede možnosti spreminjanja
otrokovega oziroma mladostnikovega ravnanja in v zvezi
s spreminjanjem njihovega lastnega vzgojnega ravnanja.
Starši potrebujejo pomoč pri reševanju lastnih težav, saj se
pogosto počutijo premalo močne in premalo »usposobljene«
za reševanje težjih vzgojnih zadreg.
Srečanje s šolskimi svetovalnimi delavkami
in gostom Heliodorjem Cvetko

POSEBNIM POTREBAM NAMENJAMO
POSEBNO POZORNOST

IZOBRAŽUJEMO

Podporo in pomoč nudimo tudi otrokom s posebnimi potre-

Stiki strokovnih delavcev Posvetovalnice za učence in starše

bami (med temi zlasti otrokom s primanjkljaji na posameznih

Novo mesto s starši, z učitelji, vzgojitelji in s svetovalnimi

področjih učenja in težavami na socialnem ter čustveno-ve-

delavci iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol so priložnost za

denjskem področju). Odločilno je, da jim znamo pozorno

poglabljanje medsebojnega sodelovanja in soustvarjanja.

prisluhniti in se vživeti v njihov položaj, da jih natančno

V okviru letnega delovnega načrta organiziramo in vodi-

opazujemo in z občutkom odkrivamo težave, da jim nudi-

mo različne izobraževalne programe za starše, učitelje in

mo pomoč in obenem iščemo njihova močna področja in jih

svetovalne delavce šol (predavanja za starše in učitelje, semi-

spodbujamo k razvijanju le-teh. Z iznajdljivostjo, s trudom, z

narje za učitelje, pedagoške delavnice, strokovna srečanja

dobrim namenom in empatijo je moč premagovati tudi ve-

za svetovalne delavce, šole za starše…). V okviru le-teh oza-

like ovire. Posebno pozornost namenjamo nadarjenim učen-

veščamo starše, učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce o

cem. Le-te odkrivamo s testiranjem in jih spodbujamo, da do

aktualnih, ključnih in najpogostejših vprašanjih odrašča-

svojih zmožnosti zavzamejo aktivno in odgovorno vlogo.

nja, vzgoje, šolanja, socializacije in prevzemanja različnih
družbenih vlog. Vsebine naših izobraževalnih programov

Posebno skrb namenjamo posebnim potrebam, ki ogrožajo

bogatijo znanje udeležencev in jim omogočajo lastno samo-

razvoj in napredek tako ali drugače ogroženega posamez-

uresničevanje ter osebnostno rast.

nika.
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Izobražen je tisti človek, ki ve,
kje bo našel tisto, česar ne ve.
Georg Simmel

Naše dejavnosti in področja delovanja

Naša osnovna skrb
ostaja optimalni razvoj
posameznika in družbe.
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Obisk strokovnih delavk iz OŠ Ljuba Šercerja iz Kočevje

Srečanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in gosti iz NIJZ

NENEHNO NADGRAJUJEMO
SVOJE STROKOVNO ZNANJE
Do večje uspešnosti pri delu nam pomaga sprotno in stalno
izobraževanje in usposabljanje s svojega delovnega področja / stroke ter spremljanje literature, novih informacij in
spoznanj s področja poklicev, znanosti in problematike, s
katero se srečujemo.
Ostati želimo učeče se središče tudi v prihodnje, zato nameravamo izobraževanju in pridobivanju novih znanj in spoznanj
nameniti še več prostora in časa.

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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POVEZOVANJE Z OKOLJEM
IN SKRB ZA PREPOZNAVNOST
POSVETOVALNICE ZA UČENCE
IN STARŠE
Zaposlene v Posvetovalnici vseskozi skrbimo za ažuriranje in
posodabljanje naše spletne strani.
Prizadevamo si za afirmiranje ustanove v ožjem in širšem
okolju svojega delovanja: preko zloženk z različnimi tematikami, ki smo jih oblikovale vse strokovne delavke, nastopanje v medijih, objavljanje strokovnih prispevkov in podobno.
S strokovnimi prispevki sodelujemo na različnih okroglih
mizah, posvetih, seminarjih, kongresih (tudi mednarodnih)
ob različnih priložnostih in v organizaciji različnih ustanov,
zavodov, organizacij.
V. znanstveni posvet, Vodenje v vzgoji in izobraževanju
(Mateja Petric, 2016)
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Uvodni nagovor direktorice ob odprtju Modre police

Odprtje Modre police v Posvetovalnici z gosti Ivanko Mestnik
in Tonijem Gašperšičem
47

POSEBNOSTI,
KI NAS ODLIKUJEJO
MODRA POLICA
V čakalnici Posvetovalnice »živi in deluje« od leta 2014 t.i.
Modra polica. Z Modre police, ki je v prostorih čakalnice, si
lahko prav vsak, ki obišče našo Posvetovalnico, vzame/izposodi knjigo, ki jo polica ponuja. Knjigo si lahko vzame vsak
brez evidence, jo odnese domov in jo nekoč vrne ali pa tudi
ne. Dobrodošlo pa je, da na Modro polico vsak prinese tudi
kakšno svojo knjigo, ki je ne potrebuje več in bi morda bila
všeč komu drugemu. Na ta način skušamo zagotoviti, da bodo
knjige dostopne vsem.

Mateja Petric
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Ohranjanje kotička
PODARIM – POTREBUJEM

BEREMO Z MAIKIJEM

V posebnem zaboju in na posebnih policah v (drugi) čakalni-

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (zadnjih nekaj let) v

ci PUS smo od februarja 2014 dalje uvedli kotiček PODARIM

Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto organiziramo

– POTREBUJEM, v katerem še vedno sprejemamo in zbiramo

delavnico z naslovom Beremo z Maikijem. Ob tej priložnosti

oblačila (zlasti otroška)

nas obišče Teja Martinovič s svojim pasjim prijateljem Maiki-

in jih ponujamo našim

jem, ki je terapevtski in reševalni pes. Poleg tega, da zna reše-

obiskovalcem,

vati in pomagati, je tudi nadvse zvest in hvaležen

da

jih

vzamejo, če jih potrebu-

poslušalec bralcev. Bralci v naši delavnici so

jejo.

Naše

otroci, ki jih knjiga ne poišče najraje, saj

smo

občasno

obiskovalce
spodbu-

se srečujejo z bralnimi težavami, ki pa

dili in povabili, da lah-

jih s svojo vztrajnostjo in prizadev-

ko

oblačila

prinesejo

nostjo uspešno premagujejo. Kuža

ali

odnesejo

kadarkoli

Maiki pomaga mladim bralcem pri

glede na njihovo željo

branju in jim polepša soočenje s

in potrebo. Pri »bogate-

knjigami. Je namreč nadvse hvaležen

nju« police nam občasno

poslušalec. Tiho in mirno posluša,

priskoči na pomoč tudi

sem in tja zamahne z repkom in nežno

Območna enota Rdečega

pomežikne z velikim črnimi očmi. Maiki

križa Novo mesto.

z velikim veseljem sprejme k sebi na odejico
vsakega udeleženca delavnice in neutrudno posluša nji-

Mateja Petric

hove izbrane zgodbe, uganke in ostale vsebine, ki jih otroci
izberejo in pripravijo prav posebej za srečanje z njim.

Mateja Petric
40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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DELO S PROSTOVOLJCI
Prostovoljno delo je v Posvetovalnici utečena praksa že dolga

nje za prostovoljce z vse Dolenjske, s čimer želimo nagraditi

leta. Z vključevanjem prostovoljcev pri delu z otroki je priče-

prostovoljce za njihovo požrtvovalno delo in doprinos k lep-

la Mojca Papič, nadaljevali pa sva Irena Zupančič in jaz.

šemu življenju otrok.

Prostovoljci se vključujejo v delo z otroki, ki potrebujejo po-

Med otroki in prostovoljci se pogosto spletejo lepa in trajna

moč pri učenju, si želijo tople spodbude in druženje »velikih

prijateljstva, izkušnje pa so za prostovoljce dragocene, skup-

bratov« in »velikih sester«. Naši prostovoljci so največkrat di-

ni trenutki pa nepozabni!

jaki in dijakinje srednjih šol, vključujejo pa se tudi študentje
in zaposleni.
Prostovoljci in otroci se srečujejo na šoli, ki jo obiskujejo
učenci. Delo poteka po pouku enkrat tedensko. Prostovoljci z
otroki delajo individualno in so vključeni v intervizijske skupine, ko v skupni debati premislimo o dilemah in vprašaP o s e b n o s t i, k i n a s o d l i k u j e j o

njih in podelimo veselje in radosti, s katerimi se srečujejo pri
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prostovoljnem delu.
Kot mentorica Posvetovalnice sem vključena tudi v širšo
mrežo mentorjev prostovoljnega dela Dolenjske, kjer se redno srečujemo mentorji organizacij, ki vključujemo prostovoljce v svoje delo in mentorji srednjih šol, iz katerih prostovoljci prihajajo. Enkrat letno organiziramo skupno sreča-

Sabina Dogenik

DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Z osnovnimi šolami, ki nimajo svojega psihologa, sodeluje-

3.		 Seznanitev staršev, pridobitev njihovega mnenja o otro-

mo pri uresničevanju Koncepta za odkrivanje in delo z na-

ku ter soglasja za vključitev otroka v identifikacijski posto-

darjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (v nadaljevanju

pek in pripravo individualiziranega programa za delo z

Koncept).

njim, v kolikor je učenec identificiran kot nadarjen.

Po Konceptu poteka postopek v treh korakih, in sicer:

Posvetovalnica sodeluje pri psihološkem delu identifikacije
že evidentiranih učencev. Naša ponudba šolam vključu-

1.		 Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadar-

je izbiro ustreznih testov splošnih intelektual-

jeni. Običajno ga opravijo učitelji na šoli. Pri

nih sposobnosti in ustvarjalnosti, izvedbo

tem upoštevajo različne kriterije, ki jih

skupinskega ali individualnega testiranja,

določa Koncept.

psihološko oceno rezultatov, pisno poročilo o rezultatih za vsakega učenca ter

2.		 Identifikacija, ki temelji na učitelje-

posredovanje oziroma interpretacijo re-

vih ocenjevalnih lestvicah ter dosežkih

zultatov strokovnim delavcem na šoli in
staršem.

na testih intelektualnih sposobnosti
in ustvarjalnosti. Po kriterijih Koncepta

V zvezi z nadarjenimi učenci nudimo

so prepoznani kot nadarjeni učenci tisti,
ki spadajo po katerem koli omenjenem merilu

šolam tudi različna predavanja o nadarjenosti

v 10 odstotkov najboljših med svojimi vrstniki.

in ustvarjalnosti za starše in strokovne delavce. Za
nadarjene učence pa na šolah izvajamo tudi raznovrstne
delavnice.

Irena Mohorović

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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SREČANJA ZA STARŠE OTROK
S TEŽAVAMI PRI BRANJU IN PISANJU
V zadnjih nekaj letih sem začela z izvajanjem nove oblike

Pomembno je, da starši spoznajo vse razsežnosti celostnega

sodelovanja s starši, in sicer popoldanska srečanja za starše.

delovanja otroka, ki ima specifično učno težavo na podro-

Na njih povabim starše do osem različnih otrok, ki se srečuje-

čju branja in pisanja in ne le pogled skozi perspektivo šolskih

jo s podobnimi težavami, t.j. s težavami pri branju in pisanju.

znanj.

Srečanja potekajo v prostorih Posvetovalnice v popoldanskem času.

Delovne in učne navade so tema že ob vsakokratnih obiskih
z otrokom. Večina otrok, s katerimi se srečujem, ima nam-

Kljub temu, da se s starši vidim in pogovorim ob vsakokratni

reč težave z organizacijo dela, z razporejanjem časa, načrto-

obravnavi njihovega otroka, za daljši pogovor oziroma širšo

vanjem dela, z učinkovitostjo v času. Vse to starši izpostavijo

razlago narave motenj branja in pisanja običajno ni časa. Ta

kot bistveno težavo, prav pri vzpostavljanju dobrih navad pa

srečanja so namenjena ravno temu, da starši namenijo čas

je njihova vloga velika in pomembna. Spoznajo, da je vzpo-

spoznavanju težav, s katerimi se srečuje njihov otrok.

stavitev rednega sistematičnega dela osnova tudi v primeru,
ko se otrok srečuje s specifično težavo pri učenju.

P o s e b n o s t i, k i n a s o d l i k u j e j o

Povabilu na srečanje se starši z veseljem odzovejo. Z eno
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skupino staršev izvedem dve srečanji. Prvič se posvetimo

Premajhna samozavest je pri otrocih z učnimi težavami

prepoznavanju težav pri branju in pisanju, značilnostim in

pogosta spremljajoča težava, saj se začnejo spraševati, zakaj

različnim pojavnim oblikam ter raznolikosti pri otrocih. V

pa ravno njim ne gre dobro branje, zakaj jim ne gre zapiso-

drugem srečanju se pogovorimo, kako lahko otroku pomaga-

vanje ipd. Včasih so bolj izpostavljeni neprimernim odzivom

mo, kaj lahko storimo starši doma in o tem, kako pomembne

okolice, zato so starši mnogokrat zaskrbljeni tudi glede otro-

so učne navade. Pogovorimo se tudi, kako lahko starši pripo-

kovega počutja v šoli. Učimo se, kako lahko kot starši pripo-

moremo k razvijanju samopodobe otrok.

moremo k razvijanju pozitivnega samovrednotenja otrok.

Starši kot vrednost takih srečanj izpostavljajo pridobitev izkušnje, da nima le njihov otrok tovrstnih težav. Všeč jim je,
da se lahko pogovorijo z drugimi starši in si izmenjajo izkušnje pri delu z otrokom. Spoznajo, da so navkljub stičnim
točkam otroci tudi različni.
Srečanja potekajo v

sproščenem vzdušju. Starši med se-

boj podelijo izkušnje svojih vzgojnih pristopov in imajo
možnost, da izrazijo svoje dejanske, konkretne situacijske
težave, za katere potem skupaj iščemo možne rešitve. Ker v
tovrstnih srečanjih vidim pozitiven učinek, bom z njimi nadaljevala tudi v bodoče.

Nina Žnidaršič
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STROKOVNA SREČANJA
V POSVETOVALNICI

2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

							 Matevž Petelin
							 Psihomotorične in motopedagoške
							obravnave otrok

Za svetovalne delavke vrtcev, osnovnih in srednjih šol zadnjih
pet let organiziramo redna strokovna srečanja. Pri izbiri tematike, vsebine, prisluhnemo željam in potrebam strokovnih
delavcev iz različnih šol in vrtcev. V goste smo povabili strokovnjake, ki so nam predstavili zanimive strokovne
teme. V zadnjih nekaj letih so bili naši gostje:

							 Tereza Žerdin
							 Branje in pisanje – pomoč otrokom s težavami
							 Janja Strašek
							 Vpliv zdrave in redne prehrane
							na otrokov celostni razvoj

2015
2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irena Potočar Papež
Jezikovna pravila

P o s e b n o s t i, k i n a s o d l i k u j e j o

Amina Nur
Stres in izgorelost

54

2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

							 Breda Knafeljc
							 Motnje avtističnega spektra
							 Doroteja Kuhar
							 Stres, dejavnik tveganja za zdravje
							 Brigita Zupančič Tisovec
							 Pomen telesne dejavnosti za zdravje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

							 Petra Škof
							Igralna terapija
							 Heliodor Cvetko
							 Samopoškodbeno vedenje mladih
							 Marko Ferek
							 Otroci z motnjo ADHD in predstavitev
							 aparata Play Attention

2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

							 Marko Kalan
							 Strategije in procesi reševanja
							 aritmetičnih besednih problemov
							 Tadeja Bečaj Žnidaršič
							Gibalni in ustvarjalni razvoj otroka

1 		 Strokovno predavanje
		 Janje Strašek
2 		 Strokovno predavanje
		 Marka Fereka
3 		 Strokovno predavanje
		 Matevža Petelina
4 		 Strokovno predavanje
		 Heliodorja Cvetka

2

1

3
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PLAY ATTENTION
Napravo Play Attention je strokovnim delavkam Posvetovalnice za učence in starše predstavil g. Marko Ferek iz društva
Buđenje – Udruga za razumijevanje ADHD iz Zagreba, ki omenjeni aparat že uporablja pri vsakodnevnem delu z otroki in
mladostniki. Ker se tudi v Posvetovalnici za učence in starše
dnevno srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo težave pri
ohranjanju pozornosti, koncentracije in nemirnosti, smo vse
zaposlene hitro zaznale, da bi bil omenjen aparat več kot dobrodošel tudi v naši ustanovi. Ker pa bi nakup aparata predstavljal strošek, ki ga sami zagotovo ne bi zmogli, smo iskali
možnosti, ki bi nas pripeljale do želenega cilja. Najprej sem
potrkala sem na vrata Rotary kluba Novo mesto. Prijazno so
me sprejeli na svoj delovni sestanek, kjer sem predstavila
našo ustanovo in aparat, ki bi ga želeli kupiti za lažje, boljše
P o s e b n o s t i, k i n a s o d l i k u j e j o

in uspešnejše delo z našimi svetovanci. Nadvse prijetno so nas
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Play Attention je vodilna tehnologija pri učni, kognitivni in ve-

presenetili s svojo hitro odločitvijo in pripravljenostjo, da nam

denjski pomoči pri osebah z ADHD (motnjo pozornosti, koncen-

pri nakupu aparata pomagajo. Potem so se povezali s klubom

tracije, impulzivnosti in nemirnosti), saj izboljšuje pozornost,

Lions in družno organizirali novoletni bazar. Njihova skupna

koncentracijo, pomnjenje, omogoča hitrejše opravljanje nalog,

odločitev, da izkupiček v celoti namenijo naši Posvetovalni-

izboljšuje spretnost organiziranja, pomaga pri razvijanju so-

ci za nakup tega aparata, se mi je sprva zdela skoraj neverje-

cialnih veščin… Aparat smo v letu 2016 s pomočjo donatorjev

tna. Toda vsi pomisleki, začetna zaskrbljenost in negotovost so

(Rotary in Lions klub ter Mestna občina Novo mesto) kupili in

skozi dan bazarja ponehovali in zbledeli, saj je bazar potekal

ga že s pridom uporabljamo pri svojem vsakdanjem delu.

nadvse lepo in uspešno in se tako tudi zaključil.

!
a
l
a
v
H

Na bazarju nas je obiskala tudi direktorica občinske uprave go-

Članom Rotary kluba, Lions kluba in Mestni občini Novo mesto

spa Vida Čadonič Špelič in nam prinesla veselo in spodbudno

bi se rada iskreno zahvalila v imenu Posvetovalnice za učence

novico, da bo tudi Mestna občina Novo mesto finančno podprla

in starše za to, da ste nam zaupali, nam prisluhnili, da verjame-

nakup. Delavke Posvetovalnice za učence in starše smo vesele

te v naše poslanstvo in delo in ste prav zato stopili skupaj in

in zadovoljne, da bomo v Posvetovalnici pri svojem delu z otro-

nam pomagali v tako veliki meri. Iskrena hvala.

ki lahko uporabljale (tudi) aparat Play Attention.

Mateja Petric
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ŠOLA ZA STARŠE – MOŽNOST IN
PRILOŽNOST ZA SODELOVALNO UČENJE
Otroci, njihovi starši in učitelji morajo čim prej postati in ostati

vezana na medsebojno komunikacijo, reševanje konfliktov

dragoceni partnerji pri kreiranju skupne prihodnosti. Družin-

in postavljanje meja. V Šoli za starše prepletamo informacije,

ska situacija in otrokovo doživljanje ter počutje doma se nam-

podkrepljene s teoretične plati (predavanje na vzgojno temo)

reč zrcalijo tudi v njegovem življenju in delu v šoli.

in praktične izkušnje (delavnice). Staršem predlagam seznam

P o s e b n o s t i, k i n a s o d l i k u j e j o

strokovne literature z vzgojnega področja za branje doma, na
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Namen srečanj v Šoli za starše je »približati se« staršem, jih

naslednjem srečanju pa nam služi kot teoretično izhodišče za

podpreti pri opravljanju dragocenega in odgovornega poslan-

razpravo oziroma diskusijo. Kadar starši uvidijo lastna ravna-

stva, jih spodbuditi k izražanju lastnih mnenj, opisovanju stisk,

nja in kadar si priznajo, da jih »utečene« poti in reakcije ne

dilem, vprašanj in dvomov, s katerimi se srečujejo na staršev-

osrečujejo, začnejo razmišljati o možnostih drugačnih odzivanj

ski poti. Staršem je potrebno dati možnost, da so videni, slišani,

na otrokove potrebe in njegovo vedenje. Starši se ob koncu

razumljeni in sprejeti. Hkrati pa jih je potrebno seznaniti z raz-

programa počutijo bolj kompetentne pri opravljanju svojega

ličnimi možnostmi vzgojnega ravnanja in ukrepanja ter jih

poslanstva, saj se naučijo, da je potrebno spreminjati lastna

podpreti pri iskanju novih poti iz vzgojnih zadreg. Potrebno

ravnanja, ki bodo sčasoma zrcalno rodila tudi spremembo v

jim je pomagati, da spoznajo, da je starševstvo obdobje neneh-

ravnanjih družinskih članov.

nih sprememb, prilagoditev, pogajanj, iskanja kompromisov,
kar pa zahteva znanje in veščine. Kontinuirana nekajkratna

Pustiti možnost za spremembe in osebnostno rast pa je največ-

srečanja s formirano skupino staršev so prava priložnost za

ji uspeh in cilj »starševske šole«.

zagotavljanje občutka varnosti in sprejetosti, ki jih spodbudi
h glasnemu razmišljanju, delitvi izkušenj in opisovanju lastnih ravnanj ob različnih (tudi neugodnih) družinskih situacijah. Najpogostejša in najaktualnejša tematika na srečanjih je

Mateja Petric

STROKOVNI
PRISPEVKI
ZAPOSLENIH

Po temeljitem in podrobnem individualnem razgovoru z
otrokom o lastnem procesu učenja ga povabim k reševanju
vprašalnikov, ki analizirajo, »izražajo« in »merijo« otrokova
močna in šibka področja učenja, učne navade (VUN), izvršilne
funkcije. Po pridobljenih rezultatih (analizi odgovorov)
otrok ozavesti in osmisli prednosti, pa tudi pomanjkljivosti
v procesu učenja (v šoli in doma). Sledi načrtno ozaveščanje
pozitivnih dejavnikov, ki pripomorejo k izboljšanju učenja
in izdelavi načrta uvajanja sprememb, ki jih želi vpeljati na
svoje učno področje. Vsak, ki se zaveda in priznava prednosti in pozitivnosti uspešnega obvladovanja samoregulacijskih

SPODBUJANJE OTROKOVE SAMOREGULACIJE
in RAZVOJ IZVRŠILNIH FUNKCIJ
Osmisliti in analizirati lasten potek učenja je osnovni cilj, ki
si ga kot strokovna delavka (pedagoginja) v Posvetovalnici za
učence in starše Novo mesto zadam na začetku individualnih srečanj z otrokom. Moj namen je spodbuditi in motivirati
otroka, da samouravnava in usmerja lastno učenje (v šoli in
doma). Otrok mora vedeti, da je npr. potrebno določeno nalogo končati v nekem razumnem času, kako doseči cilj, spremljati mora sebe pri reševanju učne naloge in vrednotiti lasten
napredek. Hoteti (želeti) mora uporabljati strategije in verjeti
v to, da je sposoben uporabljati različne strategije. Znati se
mora »poslušati« in se dobro (s)poznati.
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veščin, k njim pristopi sistematično, načrtno in dosledno. Želi
izboljšati svoje celostno funkcioniranje v procesu učenja: uspešno načrtovati čas in način učenja, vzdrževati pozornost,
obvladovati čustva, uriti spomin, prilagajati učne strategije, si postavljati realne cilje, znati opisati lasten proces učenja… Z otrokom izdelava načrt učenja, ki vključuje navedene
izvršilne funkcije in soustvarjalno pristopiva k oblikovanju
osebnih pristopov in pogledov na učenje. Sledi redno in
sprotno reflektiranje in evalviranje sprememb, učinkov,
rezultatov. Otrok je ob pozitivnih učinkih in spodbudnih
povratnih informacijah motiviran za nadaljnje načrtno razvijanje samoregulacijskih veščin. Nauči se samokontrole in
uravnovešanja lastnega procesa učenja. To počne ciljno, če in
kadar »vidi« smisel, napredek in učinek. Učni rezultati in za-
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dovoljstvo so glavni kriteriji in merilo, ki otroka obdržijo na

za regulacijo mišljenja, kot tudi za regulacijo čustev in vede-

poti razvoja samoregulacijskih veščin. Ob tem pa potrebuje

nja (Blair in Diamond, 2008). Samoregulacija zajema različna

smernice in vodenje pedagoške osebe, ki ji zaupa in h kate-

področja. Otroka je potrebno (s)poznati celostno. Čustvena,

ri se obrača po nasvete in pomoč. Razvoj samoregulacijskih

kognitivna in vedenjska samoregulacija so zelo povezane

spretnosti in možnosti ne poteka avtomatično (z dozoreva-

veščine in imajo močan medsebojni vpliv.

njem). Potreben je sistematičen razvoj le-teh. Poteka skozi
opazovanje, posnemanje, usmeritve, ki jih otroku omogoča

Samoregulacijske veščine se razvijajo postopoma. Med

in ponudi starš, učitelj, vzgojitelj, šolska svetovalna služba.

odraščanjem začne večina otrok uporabljati te veščine sa-

Prav na tem delu in odnosu z otrokom sloni tudi moje poslan-

mostojno, brez pomoči odraslih. To pomeni, da postopoma

stvo v Posvetovalnici.

razvijejo veščine, s katerimi regulirajo nove informacije,

Strokovni prispevki zaposlenih

urijo spomin, izbirajo primeren odziv, vzdržujejo budno po-
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Samoregulacija se nanaša na številne in kompleksne procese,

zornost, uspešno načrtujejo čas in oblikujejo lastne strategi-

ki otroku omogočajo, da se primerno odziva na svoje okolje

je učenja. Naučijo se obvladovanja in nadzora čustvenih in

(Bronson 2000).

vedenjskih situacij in reakcij.

To, kar otrok zaznava, tj. sliši, vidi, okuša, vonja, otipa ...,

Za razvoj samoregulacijskih veščin potrebujejo otroci veliko

se mora naučiti evalvirati in primerjati s tem, kar že ve oz.

priložnosti in izkušenj ter interakcij z odraslimi in s kompe-

že pozna. Ko se otrok sreča z novimi informacijami, izbira

tentnimi vrstniki.

med različnimi možnimi načini svojega odzivanja, in to s pomočjo samoregulacijskih veščin. Otroku pomagajo, da izkuš-

Mateja Petric

njo »prevede« v informacijo, informacijo pa nato uporabi

(Članek je bil objavljen v prilogi Dolenjskega lista,
Živa, februar 2016)

OTROKOVO SOOČANJE Z IZGUBO
Smrt bližnjih je vedno tragičen dogodek. V nas sproži žalost,

mu bomo predstavili smrt in žalovanje, SKRBNO IZBRATI.

občutke nemoči, tudi jezo na pokojnika, ker nas je zapustil.

Nikakor pa otroka ne smemo izključiti iz procesa žalova-

Že za odraslega je soočanje z vprašanjem smrti nekaj, čemur

nja in soočanja s smrtjo! Otroci nas poznajo, čutijo in srka-

bi se najraje izognili in potisnili na stran. Kako pomagati

jo vzdušje v naših družinah in ko tragični dogodek pretrese

otroku, kadar se smrt zgodi v naši ožji ali širši družini, med

celoten družinski sistem, so otroci takoj del dogajanja, saj v

prijatelji in našimi znanci in tudi, kadar otroku umre ljublje-

tem vzdušju dihajo in živijo. In če z otroki o tem ne sprego-

na žival?

vorimo, si bodo dogodek, četudi zamolčan, razlagali po svoje.
Zato je veliko bolj nevarno biti tiho, kot spregovoriti, čeprav

Otroka vključiti, ne pustiti ob strani

je tudi nam težko.

Prvi impulz, ki ga ob soočenju s smrtjo v sebi začutimo starši
je, da želimo svoje otroke ZAŠČITITI. Skrbi nas, kako najti in

KAKO SPREGOVORITI O SMRTI

izbrati besede, primerne otrokovi starosti in njegovemu do-

Ko z otrokom spregovorimo o smrti, upoštevajmo njegovo

jemanju sveta. Skrbi nas, kako bodo stresni dnevi žalovanja

starost, čustveno bližino, ki jo je delil s pokojnikom, in otro-

vplivali na otroka in njegovo duševnost. Skrbi nas, kako si

kove individualne značilnosti. Predvsem pa spremljajmo

bo otrok predstavljal smrt in odhod ljubljene osebe, ali ga bo

njegov interes in vprašanja, ki jih otrok zastavlja. Razložimo

strah, ali mu bo dogodek pustil trajne posledice.

z malo in jasnimi besedami in počakajmo, da otrok premisli
ter morda sam postavi še kakšno vprašanje – tako sledimo

V želji, da bi otroka zaščitili, se včasih zgodi, da starši in

toku njegovih misli in lahko razjasnimo pojme, ki otroka še

bližnji otroka ne vključijo v dogodke, povezane z žalova-

begajo. Ne razlagajmo preveč, če otrok ne pokaže interesa in

njem (pogovor o smrti, obisk pokopališča, kropljenje, pogreb,

če to ni nujno potrebno.

srečanje žalujočih sorodnikov). Bojimo se namreč, da bo za
otrokovo dušo to preveč in prezahtevno. In res je potrebno

Pri navzočnosti otroka pri dogodkih, povezanih s pokopom

dogodke, ki jim bo prisostvoval otrok, in besede, s katerimi

umrlega, je pomembno, da upoštevamo otrokovo starost,
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čustveno občutljivost in duševno pripravljenost. Še posebej

.		otroku povemo, kaj doživljamo in čutimo

smo pozorni na predšolske otroke, ki jih lahko delno vključi-

			 (»Žalostna sem, ker je dedek umrl.«);

mo v procese, in na najstnike, ki smrt doživljajo zelo inten-

.		če je otrok navzoč na kropljenju ali pogrebu,

zivno in si ob tem postavljajo pomembna vprašanja o smisel-

			 se o dogajanju z otrokom pogovarjamo pred obredom,		 			

nosti življenja, trpljenja in smrti.

			 med njim in po njem - opišemo, kaj se bo dogajalo

Strokovni prispevki zaposlenih

			 in kako se bodo vedli ljudje, ki bodo tam prisotni;
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Nekaj priporočil za pogovor z otrokom,

.		otroka vključimo v obrede do mere, ki zanj ne

ko smrt zareže v družino:

			 predstavlja dodatnega bremena;

.		otroku smrti bližnjega ne zamolčimo, o tem

			 soočanjem s smrtjo, budno spremljamo in smo

.		otroka in njegova čustva, ki se pojavijo med

			 spregovorimo, vendar na način, primeren otrokovi

			 ob njem prisotni z dušo in telesom, sočutno in

			 starosti in njegovim značilnostim;

.		otroku pokažemo svoja pristna čustva;
.		nič ni narobe, če nas vidi jokati, s tem tudi otroku

			 z razumevanjem se odzovemo na vsa porajajoča

			 damo dovoljenje, da svoja čustva izrazi;

.		o smrti spregovorimo realno, uporabljamo stvarne

			 udeležiti, ga k temu ne silimo;

			 besede (»Babica je UMRLA.«) – tudi če otrok še ne ve,

			 otroka vključimo v procese odhajanja in poslavljanja,

			 kaj pomeni umreti, bo iz našega pripovedovanja dojel,

			 bolnika lahko tudi obišče v bolnišnici – seveda znova

			 kaj smrt pomeni;

			 glede na starost in otrokove značilnosti ter druge

.		dogodka ne olepšujemo in ne prikazujemo

			 čutenja;

.		če otrok jasno izraža in kaže, da se obreda ne želi
.		če vemo, da je v naši bližini oseba, ki je smrtno bolna, 					

			 okoliščine, o tem modro presodimo sami starši;

			 z neresničnimi trditvami; izogibajmo se stavkom,

.		če otrok v igri preigrava izkušnjo smrti ali obred,

			 kot so: »Mamice ni več.«, »Dedek je zaspal.«, »Odšel je

			 povezan s tem, mu to dovolimo in ga pri tem le

			 k večnemu počitku.«, »Odšel je v nebo.« Takšni stavki 					

			 opazujemo, igra mu namreč pomaga pri procesu

			 otroka zmedejo, lahko se začne bati odhoda drugih

			 zdravljenja in soočanja s to izkušnjo.

			 bližnjih ali da bi sam za vedno zaspal;

PREVEČ ZAŠČITEN OTROK NE NAPREDUJE
Tematika soočanja otroka s smrtjo in žalovanjem je širše

Otroci in odrasli imamo več vrst umov: eden misli (kognitiv-

predstavljena v knjigi Razloži mi smrt avtorja Marcela Hofer-

na inteligenca), drugi čuti (čustvena inteligenca), tretji se zna

ja (založba Salve). V knjigi starši in pedagoški delavci dobimo

vživeti (socialna inteligenca), četrti um se kaže v odnosu do

dragocene napotke za spremljanje in pogovor z otrokom, ki

čistega okolja (ekološka inteligenca). Vsi ti umi se med seboj

je doživel izkušnjo smrti in tudi pomembne informacije, kako

tesno prepletajo in utrjujejo preko različnih iger. Od razvito-

otroku predstaviti izgubo kot neizogiben del življenja.

sti teh umov je odvisno, kako uspešno se bodo otroci umestili
na osebnem, družbenem in strokovnem področju.

Prihajajoči prazniki so priložnost, da z otroki obiščemo pokopališče, da spregovorimo o smrti, ki je del življenja, da smo

Starši in odrasli moramo otroke seznaniti z veščinami za

povezani, da obudimo v sebi hvaležnost za tiste, ki so bili z

lažje in uspešnejše soočenje z življenjskimi izzivi, predvsem

nami, predvsem pa, da se imamo lepo s tistimi, ki so še vedno

tistimi, ki se nanašajo na medčloveške odnose. Otrokom

ob nas in nam lepšajo naš vsakdan!

moramo ponuditi priložnost, tukaj in zdaj, da se v konfliktnih situacijah znajo postaviti zase, se na provokacije pravilno

Sabina Dogenik

odzvati, znati reči ne v pravem trenutku. Opremiti jih mora-

(Članek je bil objavljen v prilogi Dolenjskega lista,
Živa, oktober 2015)

mo z zavedanjem, da so sami odgovorni za svoja dejanja in
besede, ki jih namenjajo sovrstnikom in odraslim. Dolžni smo
otroke opremiti z veščinami, da bodo sposobni sami razreševati konflikte.

»Vzgoja uma brez vzgoje srca
ni nobena vzgoja.«
Aristotel
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Spontana igra
Preko spontane igre in medsebojnih druženj otroci spoznavajo svoj lastni svet in svet ostalih otrok. Ozavestijo samega
sebe, svoje lastnosti in reakcije v odnosu do drugega. Nobeno
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ogledalo namreč ni tako pristno in iskreno, kot ogledalo, ki si

je, da nad otroki bedimo, smo čuječi, ko otroci potrebujejo

ga nastavijo otroci sami. Z igro se otroci naučijo sodelovanja,

našo zaščito, spodbudo, ljubezen in pohvalo. Seveda smo na

soustvarjanja, potrpljenja, drugačnosti in sprejemanja. Otro-

dosegu tudi takrat, da otrokom povemo, kaj je prav in kaj ne,

kom moramo nujno pustiti prostor in čas za spontano igro,

kaj je družbeno pričakovano in čemu naj se izognejo. Z vsem

da se sami naučijo sobivati v skupini otrok. S spontano igro

tem pomembno prispevamo na poti k otrokovi samostojnosti.

otroci dobijo izkušnjo, da je vsak otrok svet zase, edinstven

V poplavi zahtev, dokazovanj, hitenj, ki nam jih narekuje

in lep, da so si med seboj različni, a vendar lahko sobivajo

družba, starši in odrasli dajemo prednost usmerjeni, nadzoro-

in se igrajo skupaj. Da vsak otrok šteje in je potreben. Otroci

vani igri, tisočerim dejavnostim in krožkom, kamor vključu-

s spontano igro pletejo njim edinstvene odnose in soustvar-

jemo otroke. Vse prevečkrat pa pozabljamo, da zadovoljeva-

jajo okolje, v katerem bodo nekoč zaživeli odraslo življenje.

nje potreb otroka in s tem njegove sreče, ne krojijo materi-

Idealno mesto za razvoj spontane igre je narava, ki je hkrati

alne dobrine, temveč osnovne človekove potrebe. Zadovol-

otrokov naravni poligon. Je nadvse dragocen prostor za raz-

jene potrebe po sprejetju, sodelovanju, slišanosti, samozave-

voj otrokovih motoričnih spretnosti.

danju, soustvarjanju, sočutju, so le nekatere potrebe, zaradi
katerih se otrok razvije celostno in ohrani pozitiven odnos do
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lastne biti, družbe in narave, v kateri živi.

Odmaknjeni od staršev in odraslih, njihovega načina dojemanja in razmišljanja, otroci sami iščejo rešitve in si prido-

Jasmina Berginc

bivajo dragocene izkušnje. Starši imajo namreč za seboj neke

(zaposlena v Posvetovalnici Novo mesto od septembra 2014 do julija 2016)

druge izkušnje, čustvovanja in spomine, ki pa se jih mora-

(Članek je bil objavljen v prilogi Dolenjskega lista,
Živa, april 2016)

jo otroci še naučiti, jih preizkusiti na lastni koži in predelati
na sebi lasten način. Vse prevečkrat otroke usmerjamo, smo
del otrokove igre, otrokom ne dopustimo lastnega razmišljanja, naprezanja ob iskanju rešitev. Naloga odraslih in staršev

OTROCI, KI BODO JESENI POSTALI ŠOLARJI
Tako majhen, pa mora že v šolo

Otroci so različni

Pri svojem delu v naši Posvetovalnici se vsako leto srečujem

Pomembno je, da se zavedamo velikih individualnih razlik

tudi z otroki, ki se vpisujejo v prvi razred in bi, glede na svo-

med otroki. Že v kronološki starosti so ob vpisu oziroma

jo starost, v septembru morali postati šolarji. Razlog za obisk

vstopu v šolo med njimi razlike včasih zelo velike, med naj-

teh otrok pri nas je najpogosteje zaskrbljenost staršev glede

mlajšim in najstarejšim lahko skoraj celo leto. V šolo se nam-

pripravljenosti njihovega otroka za vstop v šolo. Tako kar ne-

reč vpisujejo otroci, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo

kaj staršev ob vpisu otroka v šolo zaprosi za odložitev všola-

šest let. Pri tej starosti pa v razvoju otroka vsak mesec pomeni

nja za eno leto. V tem primeru morajo starši običajno prido-

ogromno. Nekateri starši to kmalu spoznajo tudi sami. Sreču-

biti tudi strokovno mnenje oz. priporočilo glede otrokove

jem namreč tudi starše, ki odkrito obžalujejo, da so vztra-

(ne)pripravljenosti za šolo.

jali pri odlogu všolanja. Opažajo namreč, kako zelo je v nekaj
mesecih otrok napredoval. Neredko pa starši, ki so otroka že

Nekateri otroci, ki jih iz omenjenih razlogov pripeljejo starši

zgodaj naročili na pregled za ugotavljanje njegove priprav-

v Posvetovalnico, imajo na določenih in za šolo pomembnih

ljenosti za šolo, ki praviloma poteka v spomladanskem času,

področjih še tako velike težave, da je njihovo všolanje vseka-

pred pregledom pokličejo in ponosno naznanijo, da je njihov

kor koristno preložiti. Pomembno pa je, da potem v času do

otrok v zadnjem času tako napredoval, da so povsem opustili

šole odpravljamo otrokove težave oziroma primanjkljaje.

vsakršno razmišljanje o tem, da ga ne bi dali v šolo.

Pri nekaterih otrocih se izkaže, da so glede na svojo starost
dovolj zreli in ni utemeljenih razlogov za odlog všolanja.

Upoštevajmo torej individualne razlike med otroki tako v nji-

Običajno gre predvsem le za strah in skrbi staršev v zvezi s

hovi starosti kot na vseh ostalih področjih. To pomeni, da so

šolanjem otroka. V takem primeru odložitev všolanja seveda

naša pričakovanja in zahteve do otroka v skladu z njegovo

ni smiselna, saj bi otroku s tem lahko naredili več škode kot

starostjo, njegovimi sposobnostmi in morebitnimi posebnost-

koristi. Za svoj optimalni razvoj otroci namreč potrebujejo

mi. Pomeni tudi, da otroka ne primerjamo z vrstniki, temveč

svoji starosti in svojim zmožnostim primerne izzive.

zaznavamo njegov lastni napredek, se ga veselimo, s tem pa
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otroka najbolje spodbujamo k nadaljnjim korakom v njego-

bi otrok rad hodil v šolo, jo idealizirajo in mu jo prikazujejo

vem razvoju.

enostransko, samo v najlepši luči: kako mu bo tam lepo, kako
bodo vsi, učitelji in drugi otroci, prijazni itd. Toda otrok se bo

Naj se šole veselijo!

v šoli srečal tudi z dolžnostmi, obremenitvami in omejitvami,

Otroci v tem starostnem obdobju so vedoželjni, pripravljeni

ki mu ne bodo vedno le v veselje. Zato bodimo v pogovorih o

na nove izzive, če so le-ti v skladu z njihovimi zmogljivostmi.

šoli z otrokom čimbolj realni, da ne bo potem razočaran.

Zato je pomembno, da znamo v otroku vzbuditi oz. ohranjati njegovo že kar nestrpno, veselo pričakovanje, navdušenje,

Poleg tega, da se bo v šoli naučil veliko novega, mu povej-

zanimanje in radovednost v zvezi s šolo. Naj se šole veseli-

mo tudi, da se mu bo včasih zdelo morda tudi težko ali bo

jo! Ne pozabimo pa pri tem na svojo starševsko vlogo. Vemo

utrujen in podobno, ampak pomembno je, da se bo potrudil

namreč, da odnos staršev do šole vpliva na otrokov odnos do

po svojih najboljših močeh, učiteljica in starši pa mu bodo

nje. Zato ni vseeno, kaj doživljajo in izražajo starši ob všola-

pomagali, ko bo potrebno.

nju otroka: ali jih je strah ali se skupaj z otrokom veselijo, ker
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Naj ve, da so učiteljice praviloma prijazne in imajo rade
otroke; rade bi jih pa tudi čim več naučile, zato je pomem-

Vsekakor pa otroka s šolo nikoli ne strašimo! Še posebej

bno, da bo dobro poslušal, da si bo zapomnil njihova navodila

pri vedenjsko težavnejšem otroku se namreč odrasli včasih

in lahko naredil tisto, kar bodo od njega zahtevale.

še spozabijo ter mu »zagrozijo« s šolo in z učiteljicami. Tak
otrok se lahko začne bati šole ali dobi odpor do nje, še preden

Pogovarjamo se lahko tudi o tem, da bo spoznal nove otroke

jo ima priložnost spoznati.

in da bi bilo lepo, če bi se spoprijateljil z njimi; da mu morda
nekateri tudi ne bodo najbolj všeč ali mu bo kdo celo nagajal

Šole tudi ne idealizirajmo! Še pogosteje kot zastraševanje v

itd.; toda če bo imel s tem težave, mu jih boste skupaj z učite-

današnjem času starši uberejo drugo skrajnost. V želji, da

ljico pomagali rešiti.

PODARIMO OTROKOM ČAS
Temelji otrokove pripravljenosti za šolo se sicer gradijo od

»Danes nimam časa! Zakaj internet dela tako počasi? Samo to

rojstva naprej, z veliko spodbudami, toda nikoli ni prepozno.

še naredim! Kdaj bom na vrsti? Nimam se časa igrati s teboj!

Pred nami je čas poletnih počitnic in dopustov, s tem pa tudi

Hitro naredi nalogo! Hitro pojej, ker se nam mudi! Obuj se že

več časa in moči staršev za prijetno druženje in ukvarjanje z

vendar!« Vam zveni znano?

otroki.
Vse bolj se nam mudi, vse bi radi naredili hitro, hitro izbrskali
informacije na spletu, bili hitro na vrsti pri blagajni, nestrpni

Irena Mohorović

smo v jutranji avtomobilski koloni, hitenje je postalo navada,

(članek je bil objavljen 30. 6. 2016
v Živi – prilogi Dolenjskega lista)

želimo »instant« rešitve, čas nas prehiteva.
Današnji čas zahteva od vseh nas hitro odzivanje. Hitro je
treba delati, hitro tudi počivati - v sedanjem času cvetijo centri za hitro sproščanje z namenom, da se okrepimo, da lahko

»Da si lahko brezskrben otrok,
moraš imeti skrbna mamo in ata.
Da si lahko vesel otrok,
moraš imeti še sestro in brata.
Dobro je še, če imaš
mačka, psa, drevo in reko.
Ni pa tako pomembno, da imaš
računalnik, motor in moderno obleko.«
Neža Maurer

potem ponovno hitimo.
Od otrok zahtevamo, da se hitro oblečejo, umijejo, pojedo, se
hitro poigrajo ali opravijo nalogo. Kolikokrat se vprašamo,
kam to vodi? In kakšen zgled dajemo odrasli otrokom?
Kaj bi storili, če bi dobili na bančnem računu vsako jutro nakazano 86.400 evrov, dan za dnem? Dovoljeno bi nam bilo,
da z njimi lahko naredimo, karkoli želimo, vendar pa bodo
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zvečer z računa zbrisani ne glede na to, koliko denarja smo

Koliko smo pripravljeni počakati? V trenutkih čakanja se iz-

porabili. Si to lahko predstavljamo?

kaže naša potrpežljivost, pokaže se naš značaj. Kolikokrat se
vprašamo, ali je bilo naše dejanje v duhu ljubezni do bližnje-

Ali veste, da ima prav vsak od nas takšno banko in takšen

ga, dejanje, ki ga lahko opredelimo kot dobro. Je bilo dejanje,

račun? Vsako jutro dobimo na svoj osebni račun 86.400

na katerega smo lahko ponosni, ali pa je bilo dejanje, za ka-

sekund in vsak večer jih izgubimo, če jih nismo pravilno in-

terega se v globini srca sramujemo?

vestirali. Kako izrabimo svoj čas – ali vse sekunde, ki so nam
dane za smiselno porabo? Jih unovčimo v prave namene ali

Kaj s svojim ravnanjem sporočamo otrokom? Otroci so naši

jih vržemo proč? Imamo nadzor nad osebnim računom časa

nemi opazovalci, posnemovalci, spremljevalci, lahko tudi

ali ima čas nadzor nad nami?

glasni kritiki, vse dokler se končno ne sprijaznijo, da na nas
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Čas je dragocenost. Lahko zaslužimo več denarja, toda več

izgubimo stik z otrokom. Dandanes je pogosto slišati: »Naš

časa ne moremo. Vsi imamo na razpolago enako količino

otrok se ne more skoncentrirati.« Pomislimo, kakšen zgled

časa, vendar ga neenako izkoristimo. Nihče drug kot vsak

dobijo otroci od nas - odraslih? Koliko časa smo si priprav-

sam je gospodar svojega časa, vsak posameznik se sleherno

ljeni vzeti za neko dejavnost in jo zbrano opraviti? Tako

jutro odloči, kako bo investiral svoj čas, čemu ali komu ga bo

kot odrasli tudi otroci hitijo in begajo z ene stvari na dru-

namenil, odloči se, ali bo dovolil, da čas upravlja z njim ali pa

go, zaposleni so z veliko dejavnostmi, podvrženi so neštetim

bo imel nadzor nad osebnim računom časa.

dražljajem, katerim se težko uprejo. Ali jih učimo, da je potrebno nekatere dražljaje enostavno spregledati in izbrati

Mislim, da nam je prišlo že v navado govoriti: »Zdaj nimam

tiste, ki so vredni naše pozornosti? Ali otroke učimo, da je

časa«. Prepuščamo se hitenju z enega konca na drugega,

potrebno čas v popoldnevu, po opravljenih dopoldanskih

dragocene sekunde, ki so nam na razpolago, pa prevečkrat

obveznostih, pametno razporediti in izrabiti, da nam ne bo

brezbrižno zapravimo.

spolzel mimo, ne da bi se zavedali kdaj? Ali jih spodbujamo,

da je potrebno začeto dejavnost tudi dokončati? Pomembno

jih okaral, da si morajo nujno vzeti čas za svoje otroke in

je, da ravnamo modro, da premišljeno izrabljamo čas in ga

preživeti z njimi več časa. Kaj bodo sicer vse igrače in knjige

namenjamo pomembnim stvarem in zmoremo reči »ne« tis-

otrokom pomenile, če pa se nihče ne igra z njimi, jim ne bere

tim, ki niso nujne. Dokler sami tega ne počnemo, ne moremo

zgodb, jih ne pelje na sprehod? Navdušenje nad igračkami,

tega pričakovati od otrok. Imejmo v mislih vsako sekundo ali

sploh če jih je preveč, sčasoma zbledi, odnosi, ki jih skrbno, z

minuto dneva, vprašajmo se, ali je to, kar delam, v dobrobit

ljubeznijo gradimo, pa ostanejo.

mene, mojih otrok, odločajmo se za dejanja, na katera bomo
lahko ponosni in imajo dolgoročne posledice.

Zimski in predpraznični čas je obdobje, ki nam prinese dolge
večere v toplini domov, v katerih lahko prijetno zadiši po

December je praznični mesec, ki poleg veselja in čarobno-

prazničnih dobrotah in je še bolj kot katerokoli drugo obdo-

sti kaže tudi drugo, temnejšo plat. Je tudi mesec, ko je osam-

bje nadvse primerno za to, da si vzamemo čas za družino, za

ljenost ljudi izražena v največji meri, ko je stopnja popivanja

prijatelje, drug za drugega, da namenimo čas svojim bližnjim

največja in ko v dnevnih novicah poslušamo o velikih gnečah

ter nam daje obilo priložnosti, da si vzamemo čas za svoje

v nakupovalnih središčih, o gneči na cestah, o zvrhanih na-

otroke, majhne ali velike.

kupovalnih vozičkih, o nakupovalni mrzlici. Potrošništvo je
na vrhuncu. Pa je res to tisto, kar nas osrečuje in radosti?

VZEMIMO SI ČAS ZA OTROKE, PODARIMO SEBI,
SVOJIM BLIŽNJIM IN SVOJIM OTROKOM ČAS!

Pri delu z otroki v prazničnem mesecu večkrat uporabim berilo, ki govori o tem, da so otroci pisali pisma dedku Mrazu

Nina Žnidaršič

o svojih željah za novoletna darila. Poleg želja po igračah pa

(članek je bil objavljen v »Živi« prilogi Dolenjskega lista, decembra 2015)

so si otroci želeli tudi, da bi se z njimi kdo igral, jim prebral
zgodbo ali jih peljal na sprehod ali igrišče. To je dedka Mraza zelo razjezilo, zato je napisal pismo mamam in očkom ter
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STROKOVNI DELAVCI (UČITELJI/
VZGOJITELJI/SVETOVALNI DELAVCI)
IN STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
V SODELOVANJU IN DIALOGU
(Primer iz prakse: Šola za starše)

Starši in strokovni delavci (učitelji/vzgojitelji/
svetovalni delavci) kot dragoceni partnerji
S sodelovanjem med učitelji, vzgojitelji, strokovnimi delavci in
starši (lahko) povečamo kakovost otrokovega izkupička. Sodelovanje je za vse strani dragoceno in pomembno. Ne le pomembno, temveč nujno je, da si starši in vzgojitelji izmenjujejo svoje
poglede in iskreno sodelujejo, kajti le vsi približno vse vemo o

4.		 mednarodna konferenca o specifičnih
			 učnih težavah v Sloveniji

otroku. Starši o svojem otroku vedo veliko - morda največ (le

			 »Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami –
			 podpora pri uresničevanju njihovih potencialov«

menjenosti«). Otroka poznajo od rojstva dalje in poznajo ga v

			 26. in 27. september 2014, Pedagoška fakulteta Ljubljana

če je njihovo videnje realno in brez pretirane čustvene »obreveliko različnih situacijah: ko je sam, pri druženju z odraslimi,
z brati, s sestrami, v manjših skupinah, na družinskih izletih in
počitnicah, ko je bolan, utrujen, dobre ali slabe volje. Razumeti
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Če katerikoli odnos zapolnjujejo kritika, nespoštovanje,
nezaupanje in moraliziranje, smo v nevarnosti, da krepimo
odtujenost in odpor sogovornika, hkrati pa mu ne damo
priložnosti, da do sebe in okolice razvije pozitiven,
sodelovalen odnos z dobršno mero odgovornosti.

moramo, da je kakorkoli in kadarkoli s starševske perspektive
v središču vedno (le) njihov otrok. Vzgojitelji, učitelji in ostali strokovni delavci imajo zaradi svoje izobrazbe in izkušenj
veliko znanja o vedenju, razvoju in vzgoji otroka. Z otrokom
preživijo velik del dneva (nemalokrat večji del kot starši), medtem ko se otrok druži s sovrstniki v najrazličnejših situacijah.
Otrok pa živi in obstaja v obeh perspektivah: šolski in domači.
Družinsko in šolsko življenje se nenehno prepletata. Družinska
situacija, otrokovo doživljanje in počutje v družini se zrcalijo
tudi v njegovem življenju in delu v šoli. Za otrokovo celostno
funkcioniranje doma in v šoli so nadvse pomembni konstru-

Dobra in uspešna komunikacija je vedno rešitev
ktivni, sodelovalni in soustvarjalni odnosi med otroki, učitelji/

Odnos med starši in vzgojitelji je vreden toliko, kolikor je vred-

vzgojitelji in starši.

na komunikacija v njem. S komunikacijo namreč izražamo
drug drugemu svoja občutenja, doživljanja in kažemo med-

Starše je k sodelovanju potrebno in pomembno pridobiti (tudi)

sebojno razumevanje, kar vpliva na kvaliteto medsebojnih

zato, da bi s svojim aktivnim sodelovanjem v vzgojno-izo-

odnosov. V življenju namreč ni moč ne komunicirati. Komuni-

braževalnem procesu in s prevzemanjem odgovornosti za

kacijske spretnosti niso prirojene, ampak se jih učimo, jih

svoja dejanja oz. z opravljanjem starševskega poslanstva lah-

negujemo in gradimo ter nadgrajujemo celo življenje.

ko konstruktivno prispevali pri otrokovem celostnem razvoju
in skupaj z otrokovimi vzgojitelji/učitelji soustvarjali najboljše
možne poti za otrokov celostni razvoj, pomagali pri negovanju

TEMELJNE VEŠČINE KOMUNICIRANJA

in vzdrževanju kvalitetnih medsebojnih odnosov in uspešnem
kreiranju njihove in skupne prihodnosti.

Si znamo sporočati in se slišati?
Komunikacija je proces, ki ga nenehno uporabljamo in za kate-

Kot pedagoški delavci moramo biti sposobni delati z vsemi

rega smo prepričani, da ga obvladujemo, četudi se ga večina

starši: s starši otrok iz različnih socialnih, kulturnih in ekonom-

ljudi nikoli ni zavestno učila. To je edini način in pot, da si lah-

skih skupin in s starši otrok z različnimi posebnimi potrebami.

ko sporočimo svoje misli, doživetja, občutke.

Samo s samorefleksijo in širokim pogledom na svet se bomo lahko zavedali razlik in skupnih točk ter se tako skušali čim bolj

Kadar ugotovimo, da se drugi ne strinjajo z nami, da se ne odzi-

približati otrokom in staršem (B. Jurišić).

vajo na naša sporočila, se zavemo, da je sporazumevanje spretnost, ki jo pogosto pomanjkljivo obvladujemo. Pravzaprav gre
za spretnost, ki jo moramo nenehno razvijati, zanjo skrbeti in
jo negovati. Komunikacije se lahko naučimo, jo izboljšamo ali
spremenimo.
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Ta je pravzaprav za vsakega človeka na nek način »delovno

moči in zmogljivosti, da bodo kos vsem porajajočim težavam,

orodje«. Kako spretno znamo uporabljati to »orodje«, zrcali za-

zato se tudi poveča potreba po informacijah o diagnozi, dolgo-

dovoljstvo, delovni uspeh in odnos z ljudmi.

ročnem izidu, ki je povezan s terapijo, vzgojo, korekcijo.

Izhodišče ustreznega komuniciranja je spoštovanje osebe, s

Učinkovito pošiljanje sporočil

katero govorimo, ne glede na to, kdo je in koliko je stara. Vse-

Prvi vidik učinkovite komunikacije je pošiljanje sporočil. Za

bina sporočila naj bo iskrena. Moč in kvaliteta ustrezne komu-

to morajo biti izpolnjeni trije osnovni pogoji: sporočilo mora

nikacije se pokaže zlasti pri reševanju problemov in konfliktov.

biti razumljivo, pošiljatelj mora biti zaupanja vreden, pomem-

Podlaga ali temelj ustrezne komunikacije je pozitiven in odgo-

bna pa je tudi povratna informacija o tem, kako je sporočilo

voren odnos s sogovornikom. Je krožni proces sprejemanja in

vplivalo na prejemnika. Eden od najpomembnejših elementov

oddajanja sporočil.

medosebnega komuniciranja je verodostojnost (kredibilnost)
pošiljatelja sporočila.

Strokovni prispevki zaposlenih

Vsi, ki želimo dobro komunicirati, moramo jasno in nedvoum-
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no povedati, ubesediti misli, občutja, doživljanja, ki jih želimo

Učinkovito sprejemanje sporočil

sporočiti svojemu sogovorniku. Poznavanje in obvladovanje

Načelno je temeljna ovira pri ustvarjanju učinkovite komuni-

jezika je nepogrešljiva spretnost, ki zelo olajša sporazumeva-

kacije naravnanost večine ljudi k ocenjevanju oz. vrednotenju

nje. Poleg tega pa mora sporočevalec dobro vedeti, kaj misli,

sporočila, ki ga prejmejo. Pojavi se v skoraj vseh razgovorih,

čuti in želi povedati. Komunikacija s starši otrok s posebnimi

posebno pa še tam, kjer se pojavljajo močna čustva.

potrebami zna biti še zahtevnejša in občutljivejša. To pa zato,
ker so na strani staršev otrok s posebnimi potrebami prisotna

Prav zato je tako pomembno za prejemnika, da pokaže, da želi

močna čustva. Poleg čustvene podlage so pogosto tudi oko-

čim bolj razumeti pošiljatelja, preden sporočilo sam ovrednoti.

liščine, v katerih živijo, ekonomsko in družbeno težje. Potreba

Učinkovito prejemanje sporočil temelji na dajanju povratne

po socialni podpori je večja, socialna mreža pa pogosto manjša

informacije o naši zaznavi sporočila ter sporočanju povratne

(Ljubešić, 2012). Ob številnih vprašanjih, ki se porajajo staršem,

informacije na način, ki omogoča razjasnjevanje in nadalje-

se povečuje stres, starši postajajo negotovi, dvomijo o svoji

vanje razgovora.

Harmonični odnosi med starši in strokovnimi delavci se vzpo-

komunikaciji in sodelovanju s starši otrok s posebnimi potre-

stavijo šele, ko se ustvarijo pogoji za relativno stabilna priča-

bami lahko naletimo na nekatere ovire, ki pa se jih moramo

kovanja.

naučiti prepoznavati in jih zaznavati. Med ovire pri sodelovanju sodijo: prekinjanje (gre za besedno ali nebesedno pre-

Sodelovanja med starši in vzgojitelji/učitelji si ne moremo

kinjanje, lahko pomeni tudi tekmovalnost, kdo bo prej prišel

zamisliti, ne da bi vključili komunikacijo in dobre medseboj-

do besede in jo dlje obdržal), zmanjševanje pomena težav, o

ne odnose. Vzgojitelj je središče oblikovanja življenja otrok in

katerih pripovedujejo starši (starši pričakujejo razumevanje,

odraslih, zato je prav on tisti, od katerega je odvisna učinkovi-

poslušanje in kasneje tudi svetovanje v zvezi s povedanim), kri-

tost komuniciranja med starši in njimi. Njegove komunikacij-

vda staršev (krivdo lahko s svojim pristopom omilimo ali pod-

ske spretnosti lahko spodbudijo ali skupaj z motnjami, ki na-

krepimo, starše je potrebno spomniti, da se vedenja, razmiš-

stajajo v komunikaciji, resno ogrozijo komunikacijo med starši

ljanja, reagiranja (lastnega in otrokovega) da tako priučiti ka-

in njim. Najpomembnejša orodja za uspešno komunikacijo so:

kor tudi odvaditi, pripravljenost na spremembe, drugačno

učinkovito pošiljanje sporočil, pozorno in aktivno poslušanje in

razmišljanje in ravnanje je že prvi korak k uspehu) poudarja-

uspešne povratne informacije.

nje težav – strokovnjakov, ustanove, sistema (strokovni delavec naj se v pogovoru s starši odzove na pripoved staršev, jih

Dialog in sodelovanje

skuša razumeti in skupaj z njimi soustvarjati rešitve, ki jih v

Dialog med starši in vzgojitelji mora potekati na profesional-

danih okoliščinah lahko tudi skupaj izpeljemo; (poudarjanje

ni ravni. Gre za odnos med strokovnjakom in laikom; učitelj/

težav na eni ali drugi strani ni učinkovito), poudarjanje oseb-

vzgojitelj/strokovni delavec ima na svoji strani strokovne kom-

nih težav staršem (ob konkretnih ciljih »tukaj in zdaj«) staršem

petence in sistem, zato ima v tem položaju v odnosu večjo moč.

ne jemljemo upanja in jih ne obremenjujemo z daljnoročno

Ker ima učitelj/vzgojitelj/strokovni delavec večjo moč, ima tudi

prihodnostjo; staršem pomagajmo narediti prvi korak do bliž-

večjo odgovornost za kakovost dialoga in odnosa.

njega cilja), ogrožanje kompetenc strokovnjakov s strani
staršev (strokovnjak naj posluša predloge staršev, pokaže naj

Strokovnjak mora v dialog prinesti potrebne vrednote: ena-

zanimanje in spoštovanje do njihovih informacij, hkrati pa

kovrednost, spoštovanje, odprtost, zaupanje, odgovornost. V

naj pojasni in utemelji tudi svoja stališča); ocenjevanje potreb

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

73

družine in načrtovanje pomoči je stvar strokovne pristojno-

9. Ne jadikujmo, bodimo optimistični.

sti in usposobljenosti; strinjanje in nestrinjanje ene in druge

(Povzeto po N. Ličen)

strani je potrebno sproti pojasnjevati in argumentirati in pretirana raba strokovnih izrazov skozi proces obravnave otroka

Komunikacijo in medsebojne odnose med starši in strokovnimi

(v pogovoru s starši pojasnimo čim več strokovnih izrazov,

delavci nemalokrat ovirajo tudi že omenjene razlike v pričako-

spodbujamo starše k dejavnemu spraševanju in hkrati prever-

vanjih. Kaj pričakujejo učitelji/vzgojitelji in kaj starši?

jamo, kako so razumeli določena navodila); v sklepnih pogovorih poskušajmo uporabljati čim več izrazov, ki so v besednjaku
staršev; strokovno izrazoslovje pa je namenjeno medsebojnemu sporazumevanju strokovnjakov. (Povzeto po B. Jurišić)
Da bi se izognili oviram v sodelovalnem odnosu s starši, je

Strokovni prispevki zaposlenih

.		da jih starši in otroci sprejemajo;
.		da jih starši cenijo in jim to tudi pokažejo;
.		da je druženje in partnerstvo s starši potrebno zaradi 							
			 kvalitete življenja otrok v vrtcu, šoli in doma;

dobro upoštevati nekaj osnovnih pravil. Naj nam bo v pomoč

.		da se na podlagi povratnih informacij, ki jih dobijo

„recept“ za delo s starši:

			 od staršev in otrok, krepi njihova samozavest.

1. S starši delajmo z mislijo, da imajo le-ti vedno dober 						
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Učitelji/vzgojitelji/strokovni delavci pričakujejo:

Starši pa pričakujejo:

			 namen.

.		da čutijo, da je otrok v vrtcu/šoli sprejet,

2. Starše aktivno poslušajmo v njihovem izražanju.

			 da ga ima učitelj rad;

			 iz različnih zornih kotov.

.		da se jih posluša, da si učitelj vzame čas zanje;
.		da so razumljeni v svojih bojaznih, stiskah

4.		 Ne kritizirajmo domače vzgoje.

			 in željah v zvezi z otroki;

3.		 Upoštevajmo dejstvo, da vidimo ljudje dogodke

5. Staršem povejmo, kaj je otrok naredil,
			 ne kakšen je njihov otrok.

.		da se jim prizna, da so dobri starši;
.		da se za težave otroka ne dolži staršev.

6. Med starši in vzgojitelji naj „živi“ delovna naveza.
7. S starši govorimo jasno, „po domače“…

Različnost potreb in pričakovanj lahko povzroča nezadovolj-

8.		 Staršem omogočimo, da se počutijo kompetentne.

stvo in nelagodje.

Da bi bilo sodelovanje med starši in strokovnimi delavci čim

Namen srečanj je večje medsebojno poznavanje, boljše sodelo-

uspešnejše, obstajajo različne poti in načini. V Posvetovalnici

vanje, izboljšanje komunikacije, razvijanje uspešnih odnosov,

za učence in starše Novo mesto se poslužujemo tradicionalne

razvijanje in negovanje vrednot, uspešno postavljanje meja

in uspešne poti in načina sodelovanja s starši, tako imenovane

otrokom, razvijanje delovnih in učnih navad pri otrocih, pre-

Šole za starše.

poznavanje in obvladovanje lastnih čustev, večje razumevanje
otrokovega spreminjanja skozi njegove razvojne faze.

ŠOLA ZA STARŠE:
Starši velikokrat pridejo v Šolo za starše po pomoč in po moč.

Ciljna skupina

Na srečanjih je namreč s strani staršev (velikokrat) čutiti veliko

Ciljna skupina Šole za starše so starši predšolskih, osnovnošol-

zadrego ali sram, da se je zataknilo prav pri njih in da imajo

skih in/ali srednješolskih otrok in mladostnikov. Starše je po-

težave ravno v njihovi družini. Prav Šola za starše ima osnovni

trebno v program vključiti z natančno predstavitvijo vsebin,

namen, da zmanjšuje strah pred problemi in da jih opogumlja,

uspešnim motiviranjem in s predhodnim zagotavljanjem

da spregovorijo o težavah, se z njimi uspešno spopadejo in sku-

občutka varnosti in sprejetosti, ki pri ljudeh porodita voljo in

paj z nekom (strokovnjakom) soustvarjajo rešitve.

pogum. Pri vključevanju v program ne gre (vedno) čakati na
lastno iniciativo in notranjo motivacijo staršev. Včasih jih je po-

Namen srečanj je podpreti starše v njihovi starševski vlogi

trebno tudi spodbuditi in prijazno povabiti, da pridejo naproti.

pri vzgoji otrok, jih spodbuditi k medsebojni komunikaciji v
družini ter prispevati k dobremu, odgovornemu in uspešnemu

Metode dela v Šoli za starše

starševstvu.

Razumevanje staršev ni le stvar razuma, ampak tudi srca in
socialnega čuta, zato ni nikakršnih jasnih in strogih predpisov,

Osnovni cilj v Šoli za starše je starševska izmenjava izkušenj in

kako naj Šola za starše poteka.

pripravljenost, da ubesedijo lastno razmišljanje, spregovorijo o
lastnih potrebah in predstavijo lastna ravnanja ob zadovolje-

Sama dam zelo velik poudarek uvodni fazi, ki zajema pogovor,

vanju le-teh in dobijo vpogled v lastna vzgojna (ne)ravnanja.

opis počutja, predstavitev občutkov in izražanje pričakovanj
vseh udeležencev. Tak način dela je možen v skupini, kjer je
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vključenih od osem do dvanajst, največ petnajst staršev. Nato

je, postavljanja jasnih in doslednih meja v otrokovem razvoju,

sledi teoretična predstavitev osrednje teme srečanja, ki jo vselej

obvladovanja konfliktov ter pravi in ustrezni meri izražanja

podkrepim s praktičnimi primeri. Osrednji del, najdejavnejši

ljubezni do otrok, nudenja pomoči otroku pri učenju (zlasti

del srečanja, je izmenjava starševskih izkušenj, lastnih prime-

otrokom s SUT).

rov, igre vlog in izražanje posameznih mnenj, ki ponazarjajo
vsebino, ki jo predstavim v teoretičnem delu. Gre za delavniško

Kdo so udeleženci Šole za starše?

obliko.

V šolah za starše prevladujejo ženske, mame, vendar pa tudi

Strokovni prispevki zaposlenih

število očetov ni zanemarljivo. Ugotavljam, da jih je vsako leto
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Na koncu sledi pogovor z udeleženci o vprašanjih, dilemah,

več. Najbolj spodbudna je ugotovitev, da se za to šolo odločita

izkušnjah in vtisih. Vselej opravimo evalvacijo srečanja, ki je

oba starša. To se mi zdi največja vrednost in možnost za (nad)

vsem skupaj pomembno sporočilo za nadaljnje delo.

gradnjo uspešnih družinskih odnosov in dobrega starševstva.

Za udeležence vselej pripravim tudi zloženko s povzetki vse-

V šolah za starše želimo poudariti smiselnost iskanja števil-

bine posameznega srečanja, ob koncu srečanj pa starši prejme-

nih možnosti ob mnogih vzgojnih zadregah. Starši, ki imajo

jo tudi »starševsko diplomo« kot »priznanje« za obiskovanje

več otrok, so (lahko) ob vsakem otroku modrejši in se v svoji

šole za starše.

starševski vlogi nenehno dograjujejo, izgrajujejo in nadgrajujejo.

Navadno se srečujemo na štirinajst dni ali enkrat mesečno.
Glede na potrebe in (z)možnosti se srečamo od tri do petkrat.

Ne odraščajo in rastejo le otroci – odraščamo in »rastemo« tudi

Družimo se v poznopopoldanskem času, od dve do tri ure.

starši. V tem vseživljenjskem procesu pa drug drugega bogati-

Teme izberemo in določimo skupaj. Vzgojne teme so v raz-

mo, si nabiramo modrosti in znanja ter gradimo na izkušnjah,

ličnih skupinah precej enotne – vselej namreč starši izrazijo

ki so naša najboljša učiteljica in najdragocenejša popotnica.

potrebo po večjem znanju obvladovanja veščin komuniciranja, kvalitetnega preživljanja skupnega časa, ki v družini šte-

Mateja Petric

ALI OTROKOV GLAS ŠTEJE?

OTROK, KJE SI?
Ko sem sedela na že prej omenjeni konferenci, sem si ob

Izkušnje uporabe slikovnega gradiva
v pogovoru z učencem

spodbudi govornic pričela postavljati vprašanje: »Koliko res

Strokovni prispevek je bil v daljši obliki objavljen v priročniku
Otrokov glas v procesu učenja in pomoči: Priročnik za vrtce,
šole in starše, ZRSŠ, 2013

Vsa pomoč, vsa naša prizadevanja so usmerjena v otroka,

slišimo in upoštevamo otroka?«

toda – koliko si vzamemo časa, koliko prostora mu damo,
koliko ga sploh vidimo, zagledamo, koliko se mu približamo

Kot socialna pedagoginja, zaposlena v Posvetovalnici za

na njegov način, da lahko on sam izrazi sebe, svoje potrebe,

učence in starše Novo mesto, se vsakodnevno srečujem z

predstavi svoj pogled na situacijo, v kateri živi on sam? Ko-

otroki z učnimi, s čustvenimi in z vedenjskimi težavami in z

liko mu dovolimo, da je soustvarjalec v vseh fazah delovnega

otroki in s starši, ki se soočajo s težavami v družini in social-

odnosa?

nih odnosih.
Pri pomoči otroku smo vsi enakovredni partnerji in le s ceKo sem se pred leti udeležila strokovne konference Strokovne

lostnim pristopom lahko učinkovito pomagamo. Ko otrok sto-

podlage za nadaljnji razvoj uresničevanja Koncepta dela

pi v mojo pisarno, je pomembno, da želim videti in prepozna-

»Učne težave v osnovni šoli«, me je prispevek raziskovalk

ti, kdo je, kakšna je njegova zaznava situacije, v kateri živi,

s Fakultete za socialno delo spodbudil k sodelovanju v pro-

kako doživlja svoje kvalitete in slabosti, kako doživlja svoj

jektu »Delovni odnos soustvarjanja: Izvirni delovni projekt

učni uspeh, šolski prostor, družinsko situacijo.

pomoči«. S pomočjo raziskovalk in študentov Fakultete za
socialno delo smo razvili in v praksi preizkusili slikovno pod-

Slikovno gradivo mi je v pomoč tudi pri definiranju nadalj-

porno gradivo pri pogovoru z učenci. Primere in konkretno

njih korakov in prepoznavanju ciljev, ki jih otrok zase želi

delo vam predstavljam v pričujočem prispevku.

doseči, saj vizualna podpora otrokom pogosto pomaga ubesediti njihove občutke, cilje in dosežke.

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

77

KAKO SLIKOVNO GRADIVO VKLJUČITI V PROCES SVETOVANJA?

IZKUŠNJE DELA S SLIKOVNIM GRADIVOM V PRAKSI

Ko otrok in starši prvič stopijo skozi vrata moje pisarne, se mi

Želim vam predstaviti nekaj primerov, kako slikovno gradivo

zdi bistvenega pomena, da se najprej posvetim ustvarjanju

lahko uporabimo pri delu z otroki in s starši.

stika z njimi. Kratek klepet pogosto razelektri ozračje, predstavitev mojega načina dela in namena naše ustanove pa pri-

Zaradi varovanja osebnih podatkov otrok in njihovih staršev

pomore k občutku varnosti in predvidljivosti, ki je zanje zelo

sem njihova imena in nekatere prepoznavne lastnosti spre-

pomembna.

menila.

Naslednji korak je skupno raziskovanje situacije. V prvi vrsti

MARTIN, 5. razred

me zanima, kako otrok doživlja svoje vedenje, svoje ocene,

Martin je bil deležen visokih pričakovanj od staršev, pred-

družino, skratka karkoli, zaradi česar so prišli k meni. V ra-

vsem na učnem področju. Mati je prikrito in odkrito kazala

ziskovanju se nato že usmerimo v soustvarjanje želenih izi-

razočaranje, kadar je bil ocenjen z manj kot 5. Martina sta

dov. Že pri tem koraku lahko otroci s pomočjo slikovnega

starša pogosto primerjala s starejšo sestro, ki je bila zelo us-

gradiva lažje pokažejo, kako se počutijo in kako doživljajo

pešna dijakinja.

svojo trenutno situacijo.

Strokovni prispevki zaposlenih

Martina povabim, da razmisli, kako je sam zadovoljen s svo-
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Simboli in slike so torej spodbuda in izhodišče za širši pogo-

jim učnim uspehom. V pomoč mu pripravim 10-stopenjsko

vor z otrokom in pomoč pri orientaciji in verbalizaciji lastne-

lestvico v obliki drevesa. Martin se postavi na 7. stopnico.

ga počutja, mnenj in pogledov na določeno tematiko.

Ker so bila pričakovanja staršev do otroka zelo visoka, ga
vprašam, kaj meni, kako je z njegovim učnim uspehom za-

Upoštevati pa moramo, da sta simbolna govorica in slikovni

dovoljen oče. Martin ga postavi na 8. stopnico, mater postavi

material bližje otrokom, ki so bolj vizualni tipi učencev in

na 4. stopnico.

zmorejo slike iz simbolne ravni prenesti na verbalno raven.
Nekateri otroci pa potrebujejo konkretne informacije in

Po več srečanjih, ko sem se srečevala tako z Martinom kot

vprašanja in jih lahko prenos na simbolno raven le zmede.

s staršema, starša v pogovoru povesta, da sta svoja pričako-

vanja, ki so bila prej ocene 4 in 5, znižala in sta sedaj zado-

.		oblak s strelo – zelo slabo.

voljna tudi z ocenami 3. V njihovem odnosu je zaznati več

Tjaž je kartice razpoloženja lahko dvigoval kot glasovnice,

sproščenosti in razbremenitev pritiska zaradi šolskih ocen.

kar je bila zanj, ki težko zdrži pri miru in potrebuje veliko

Za starša je dragocena informacija, ko pred seboj tudi grafično

gibanja, zanimiva dejavnost, sproti pa je lahko povedal ve-

vidita, kako ju v njunih pričakovanjih zaznava njun otrok.

liko pomembnih informacij za naša nadaljnja srečanja.

TJAŽ, 3. razred osnovne šole

MOJCA, 4. letnik srednje šole

Tjaž je deček, ki težko obvladuje svoje vedenjske reakcije. Ka-

Mojco je zelo obremenila ločitev staršev, predvsem dogaja-

dar ima občutek, da se mu godi krivica, brcne učiteljico, udari

nje po njej, saj sta se starša vsak posebej z njo pogovarjala o

sošolca, vrže stol, odide iz razreda in podobno. V pogovoru se

njunem doživljanju zakona in nekdanjega partnerja. Mojca

je pokazalo, da je Tjaž zelo občutljiv deček, ki pogosto s sočut-

je bila ob prejetih informacijah zmedena, ni vedela, ali naj

jem in z razumevanjem pristopi k svojim sošolcem, motijo ga

verjame očetu ali materi, v njej so bili veliki občutki krivde

krivice, ki jih opazi in nanje tudi opozori.

za razpad zakona staršev.

Kot pripomoček pri raziskovanju Tjaževega počutja v šolskem

Na čustvenem področju je izražala veliko negotovosti in ne-

prostoru in doma sem uporabila kartice razpoloženja, in sicer

zaupanja vase, želja za svoje življenje ni imela, pogosto se je

sem glede na otrokovo starost in zmožnost razumevanja

počutila krivo in manjvredno.

presodila, da bi bila namesto običajne 5-stopenjske lestvice
bolj primerna 4-stopenjska. Slikovno gradivo je vsebovalo

Pri delu z Mojco je bilo pomembno, da pridobi občutek zase,

naslednje simbole:

za svoje potrebe, da pridobi zaupanje vase. Pričeli sva počasi,

.		sonček – zelo dobro,
.		sonček, ki se skriva za oblakom – dobro,
.		oblak – slabo,
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kot metoda mi je bila pri tem v pomoč 5-stopenjska lestvica
razpoloženja s sončki in z oblaki. Z Mojco sva se sprehodili
skozi različne teme: doživljanje odnosa z materjo, z očetom,
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doživljanje sebe ob ločitvi staršev, doživljanje prihodnosti,

številke 7. Pogovoriva se, da gre lahko bolj postopoma in se

trenutne situacije…

do naslednjič potrudi za številko 5, kar pomeni, da bo vsak
dan obiskoval šolo in se potrudil narediti domačo nalogo.

Simboli so služili kot izhodišče za nadaljnji in bolj poglobljen
pogovor, Mojca je v pogovoru in s pomočjo lestvice ugotav-

Ponovno izdelava koledar, ki si ga Aleš obesi doma na hodni-

ljala, da njeno razpoloženje pogosto niha – ne le v doživljanju

ku, kjer lahko vsako jutro da kljukico sam sebi, ko se odpravi

med različnimi temami, ki sva jih izpostavili, ampak tudi v

v šolo. Aleš šolo obiskuje redno, potrebuje še veliko spodbu-

eni sami. V odnosu do očeta je npr. ugotovila, da se ob njem

janja od staršev, naprej pa delava tudi na področju razvijanja

občasno počuti zelo »sončno«, včasih pa je nanj tako jezna

ustreznih učnih strategij, organizacije in smiselnosti učenja.

kot »grozeč oblak s strelo«.
ALEŠ, 5. razred osnovne šole

POMEN UPORABE SLIKOVNEGA GRADIVA PRI DELU Z OTROKOM

Strokovni prispevki zaposlenih

Aleša je v Posvetovalnico za učence in starše napotila šola
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zaradi vse pogostejšega neopravičenega izostajanja od pou-

Ljudje smo celostna bitja. Informacije si najbolj zapomni-

ka. Starša sta povedala, da predvsem ob dnevih, ko je v do-

mo, kadar do nas pridejo po različnih kanalih – vizualnem,

poldanskem času doma mati (starša delata v izmenah), deček

slušnem, kinestetičnem - in so izrečene v dobrohotnem in

ne želi v šolo, ostane doma in gleda televizijo ali igra igre na

varnem vzdušju. Ko pa moramo spregovoriti o sebi, o svo-

računalniku.

jih doživljanjih, podati informacijo o lastnem življenju, smo
pogosto v zadregi, saj nismo navajeni razmišljati o sebi in o

Pogovorimo se o trudu, ki ga v prizadevanje, da bi redno

svojih dejanjih.

obiskoval šolo, vlagajo Aleš in starša. Pri tem nam je v pomoč stonoga z 10–stopenjsko lestvico. Aleš svoj trud pokaže

Za stik s seboj potrebujemo pripomočke, ki nam pri tem po-

na številki 2, trud staršev pa na številki 9. Pogovorimo se o

magajo. Slike, podobe, simboli, ki včasih govorijo že sami

velikem razkoraku med Aleševimi prizadevanji in prizadeva-

zase in nam pomagajo pripisati besede tistemu, kar se v

njem staršev. Aleš bi s svojim trudom želel napredovati do

meglenih občutkih rojeva v nas.

Slikovna gradiva, ki jih uporabljam pri svojem delu, so igriva, barvita, predvsem pa konkretna in za otroke oprijemljiva. Kako so z veseljem premikali figure na drevesu in iskali
svojo pozicijo, prepoznavali svoje razpoloženje med sončki,
oblaki in strelami, se premikali po posameznih gorah! Samo
malo drugače, pa vendar je ta simbolična govorica pomagala,
da so mi lažje povedali, kaj se v njih dogaja, meni pa pomagali, da sem jih lahko bolje razumela v njihovi resničnosti.
Slikovno gradivo je velika pomoč otrokom in staršem, da
lažje ubesedijo svoja mnenja, čutenja in razmišljanja, predstavijo svoja doživljanja in v sebi najdejo besede in slike, ki
ponazorijo njihovo trenutno situacijo in pogled nanjo.

Sabina Dogenik

»Sreča je kot metulj,
ki ga ne moreš uloviti.
Če pa si čisto miren in tih,
lahko sede nate.«

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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MNENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

MNENJA NAŠIH
SVETOVANCEV,
UPORABNIKOV

Meni je tukaj zelo lepo, saj lahko nekomu
zaupaš svojo težavo. Zahvaljujem se vam.
									
Tukaj mi je zelo všeč, saj se lahko pogovarjam o svojih
težavah. Tu mi tudi svetujejo, kaj moram narediti,
ko sem pod stresom.
								
Šolsko leto je končano, dosegla sem prav dober uspeh in
“normo” za štipendijo. Ker ste mi na poti do mojega uspeha
pomagali tudi vi, bi se Vam rada iz srca zahvalila.
Še enkrat hvala in lepe počitnice Vam želim!
									
Spoštovana gospa, z veseljem vam sporočam, da sem zaključil
1. letnik s prav dobrim uspehom. Želim vam lepe počitnice.
Upam, da se v jeseni zopet kaj srečava.
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MNENJA IN VTISI STARŠEV

S Posvetovalnico in z zaposlenimi smo zelo zadovoljni,
prav tako otroci, ki z veseljem obiskujejo vašo Posvetovalnico.
Želimo, da ostanete taki tudi v naprej in pomagate in svetujete
našim otrokom pri njihovem razvoju.

Zahvalila bi se, da ste se posvetili moji hčerki in nam
pomagali pri reševanju težav z učenjem oz. otrokom, ki je
zelo aktiven. Upam, da bomo našli rešitev in s tem
pomagali k boljši prihodnosti naše deklice.

V Posvetovalnici smo zelo lepo sprejeti.
Napredek pri otrocih je zelo viden. Vsi so prijazni
in ustrežljivi in vedno pripravljeni pomagati.

Zahvaljujem se vsem zaposlenim za pomoč našemu otroku
pri učnih težavah. Posvetovalnico toplo priporočam vsem
staršem, ki ne vidijo izhoda iz začaranega kroga težav
z učenjem. Z veseljem pridemo k vam, saj nas že pri vstopu
pričaka topel in prijazen sprejem. Najboljši ste. Hvala.
Hvala za prijazen in razumevajoč sprejem.
Od vas sem odhajala pomirjena in boljše volje.

								
Zelo smo veseli, da smo našli institucijo, ki razume
težave otroka, mu sistematično pomaga in ostalim
članom družine svetuje, kako najbolje prebroditi
težave s skupnimi močmi.
								
Z Nežo že četrto leto enkrat mesečno obiskujeva
Posvetovalnico za učence in starše v Novem mestu.

Iskreni odnosi, ki sem jih bila deležna z vaše strani,
obrodijo veliko sadov in dajo osebi veliko moč.
Jaz sem veliko naredila na sebi.
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Hvaležni sva gospe, da je zelo hitro ugotovila, kje so izvorne
težave otroka, saj je že po prvem obisku njeno življenje dobilo
popolnoma novo dimenzijo. Sebe in svoje težave je začela
sprejemati kot posebnosti in ne kot ovire.
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V tem procesu sprejemanja in iskanja novih

Žanu ste se posvetili z vso svojo strokovnostjo

in drugačnih učnih poti pa otrok ne sme ostati sam.

in močjo, mu pokazali, razložili in ga napotili

Pomembno je, da se starši vključimo v ta proces in

naprej za pridobitev odločbe za individualno pomoč

otroka sprejemamo takega, kot je in mu pomagamo.

v šoli.Prav tako ste meni pokazali, kako naj vodim Žana,

Iščemo njegove talente in jih spodbujamo. Pri tem

kar se tiče učenja, pisanja šolskih nalog in razvijanja učnih

nam ob strani stojijo strokovnjakinje v Posvetovalnici.

navad. O prijaznosti Vas in celotnega delovnega tima sem

Gospa je v tem času organizirala tudi nekaj strokovnih

oz. smo doma navdušeni, ker otrok mora začutiti, da mu

srečanj za starše, ki se soočamo s podobnimi problemi.

nekdo želi pomagati. Še danes, ko več ne hodimo v

To je bila dobra izkušnja, saj smo si lahko tudi izmenjali

Posvetovalnico, me Žan večkrat vpraša, kdaj gremo

praktične izkušnje in ugotovili, da imajo naši otroci kljub

k Vam, ker Vas zelo pogreša in je bil zelo navdušen

težjemu doseganju odličnih šolskih rezultatov izjemne

nad Vašim delom. Še enkrat se Vam zahvaljujem

sposobnosti na drugih, prav tako za življenje pomembnih

za ves Vaš trud, ker ste nama zelo

področjih. Posvetovalnica za otroke in starše ima v našem

veliko pomagali.

prostoru zelo pomembno vlogo, je tudi vmesni člen med šolo
in družino. Deluje z namenom, da otrok razvija pozitivno
samopodobo in s strokovnimi nasveti poišče nove poti do

Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto

lažjega učenja, starše razbremeni strahu in jih opremi

je velika stavba z zelo prijaznimi, srčnimi in vedno

z znanjem ter matični šoli podaja strokovna

pripravljenimi in strokovno izobraženimi zaposlenimi.

navodila za delo z učenci.

Lepo se zahvaljujem za vaš trud in si želim
še naprej uspešno sodelovanje.

Vse za dobro otroka. Hvala.

Pogovor med staršem in strokovno delavko

S Posvetovalnico sem sodelovala večkrat

se mi zdi odlična praksa. Obžalujem le to,

z daljšimi vmesnimi prekinitvami in ob različnih

da tovrstnih možnosti, da bi bila strokovna služba

priložnostih (društvo Bravo, testiranje nadarjenih, test

bolj vključena tudi v šolski sistem npr. v času razrednikovih

študijskih interesov, težave z učiteljico, odločba PP,

ur, kjer bi lahko otroci, predvsem pa mladina, dobila več

branje s tačkami). Vedno sem bila deležna prijaznega

»uvida«, kako prepoznati svoje težave in kako jih reševati,

sprejema. Strokovne delavke imajo posluh za težave in

ni več. Moja izkušnja je bila zelo pozitivna in hvaležna sem,

vprašanja staršev (in tudi otrok). Po vsakem srečanju sem

da mi je strokovna delavka v Posvetovalnici pomagala rešiti

odšla domov bogatejša za nova znanja, predvsem pa

težavo, ki jo je imel moj mladostnik. Če povem z njegovimi

POMIRJENA. Občutek, ki ga dobi mama,

besedami, ki so se me močno dotaknile:

ko ji prisluhnejo, povejo svoje mnenje, ponudijo

»Posvetovalnica mi je pomenila »varno točko«.

nasvet in svojo pomoč, je neprecenljiv!

Meni osebno je zelo veliko pomenil hiter odziv strokovne

Ob jubileju Posvetovalnici iskreno čestitam

službe v Posvetovalnici. Temu je sledil zelo pozitiven

in želim uspešno izvajanje njenega

pogovor s strokovno delavko in predstavitev sodelovanja

poslanstva tudi v bodoče.

s starši in z našim mladostnikom.
VSE DOBRO IN VELIKO USPEŠNIH ZGODB.
Vsaka uspešno zaključena zgodba bo za prihodnja
leta najboljša investicija v našo družbo. Boljšo družbo!
Na poti odraščanja našega mladostnika ste bili tam,
kjer starši nismo našli najboljše rešitve.
Hvaležnost je z besedami skoraj neizrekljiva!

40 let Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
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IZKUŠNJE
STROKOVNIH
DELAVCEV IZ
SODELOVANJA
Z NAMI
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V Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto smo bili
vedno lepo sprejeti. Z veseljem in brez težav ste nam prisluhnili. Razumeli ste naše težave, težave naših otrok in staršev
in nam jih pomagali reševati. Ponudili ste nam roko ali moč,
da smo znali krmariti po pravi poti. Nenehno ste spodbujali
naše otroke in njihove starše, da so poiskali svoje optimalne
zmožnosti za funkcioniranje v šoli in doma.
Iskrena Vam hvala za Vaše razumevanje,
sodelovanje in pomoč.
»Vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo
pomagali uresničiti sanje.«

»Ljudje, prižgimo luč!
Najprej za naše male;
ko nam preveč bo let
in njihov bo ta svet,
naj vrt jim bo, ne skale.
Prižgimo luč, ljudje!«
Frane Milčinski – Ježek

Lepo je ob sebi imeti strokovno podporo tima

S Posvetovalnico za učence in starše sodelujem že

Posvetovalnice. Vedno so na voljo. Sprejmejo vsak klic,

dolga leta. Prihajale ste na našo šolo, pomagale pri

vsakega učenca, starša, prošnjo za mnenje ali pomoč.

odkrivanju težav pri učencih. Na vsa ta srečanja imam

Njihova toplina jih poleg strokovnosti odlikuje že vrsto let.

zelo lepe spomine. Bile ste mi v veliko pomoč. Med nami

Skupaj z direktorico so odličen tim in premorejo tisto,

so se spletle vezi, ki ostajajo še danes, čeprav se ne

kar šole potrebujemo:strokovna mnenja, predavanja,

videvamo več tako pogosto. Ostajamo pa povezane

delavnice in še mnogo več. Hvala, dekleta.

preko staršev, posredujemo si informacije v zvezi
z učenci, videvamo se na dogodkih, ki jih organizirate.
Hvala vam za vse.
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POGLED
NAPREJ

Posvetovalnica za učence in starše je ustanova, ki ponuja
svojim uporabnikom kvalitetne strokovne storitve, ki so za
vse dostopne in brezplačne. Posvetovalnica je prostor znanja in izkušenj, kar je osnova svetovanja staršem in njihovim
otrokom in mladostnikom, ki doživljajo različne stiske in na
poti osebnostnega razvoja in krepitve potrebujejo podporo.
Ostati želimo iskan regijski center za diagnosticiranje, svetovanje in podporo otrokom in mladostnikom s težavami na
učnem, čustvenem in vedenjskem področju ter težavami v
psihosocialnem razvoju. Vzpostaviti želimo kvalitetnejše
povezave z vsebinsko podobnimi ustanovami. Približati se
potrebam in pričakovanjem otrok, mladostnikov, staršev in
poklicnih vzgojiteljev, se nanje odzivati in pomagati pri njihovem uresničevanju, bo naše temeljno vodilo in strokovni
izziv tudi v bodoče.
Delo S SVETOVANCI in ZA SVETOVANCE bo ostalo naša
temeljna in prioritetna dejavnost. Zavedamo se, da je najboljša promocija naše ustanove kvalitetno in strokovno
opravljeno delo.
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Zahvala
Za podporo pri izdaji jubilejnega zbornika se iskreno zahvaljujemo našim SPONZORJEM IN DONATORJEM

Mestna občina
Novo mesto

Občina
Šentjernej

Občina
Dolenjske Toplice

Občina
Semič

Občina
Črnomelj

Občina
Mirna peč

Občina
Žužemberk

Občina
Škocjan

Občina
Šmarješke
Toplice

Občina
Metlika

Posebna zahvala tudi učencem Ekonomske šole Novo mesto,
programa medijski tehnik, ki so Zbornik obogatili s svojimi fotografijami.
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Potovanje skozi 40 let
Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

92

