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Zasnova predavanja
• Na kratko predstaviti celoto projekta Oblikovanje 

vzgojnega koncepta srednje poklicne in strokovne 
šole in izid zadnje monografije Kazen v šoli?

• Nekaj značilnosti srednjega poklicnega in 
strokovnega šolstva pri nas

• Razlogi za potrebo po oblikovanju vzgojnega 
koncepta

• Osnovni elementi vzgojnega koncepta

• Strategije reševanja konfliktov



Nekaj podatkov o realni podobi poklicnega in 
strokovnega šolstva v Sloveniji v zadnjem 

obdobju

• vse večje vzgojne težave, vse večja tako 
etnična kot tudi socialno ekonomska 
raznolikost populacije, vključevanje učencev s 
posebnimi potrebami v redne šole ... 

• izbira srednje šole temelji na negativni selekciji 

• neoliberalna ideologija dela posameznika 
odgovornega za svoje izbire, prav tako pa tudi 
za svoje probleme; šolski neuspeh se pripisuje 
staršem in njihovim otrokom



• za »rizične skupine uporabnikov« je potrebno 
opozoriti na kategoriji »upanja« in »zaupanja« 

• pomanjkanje upanja in zaupanja mnogokrat 
vodi v odrekanje avtoritete tako staršem kot 
učiteljem



• Avtoriteta in s tem možnost učinkovitega vplivanja: 

– ni povezana le z nezaupanjem dijakov srednjih 
poklicnih in strokovnih šol v sposobnosti in 
pripravljenost družine in šole, da jim ponuja za njihovo 
življenje smiselno orientacijo,

– ampak tudi s pomanjkanjem zaupanja v želje in 
sposobnosti mladih za produktivno vključitev mladih v 
družbeno okolje med starši in še posebej učitelji, 

– saj takšna odnosna drža mnogokrat vodi v mehanizem 
»samoizpolnjujoče se prerokbe«, ko se tako imenovani 
»črni scenariji« glede najbolj problematičnih otrok 
oziroma mladostnikov žal uresničujejo z našo 
(ne)strokovno podporo! 



• v takšnih okoliščinah je seveda naloga šole in 
slehernega strokovnega delavca v njej, da 
vzpostavi ustrezno klimo zaupanja in 
avtoriteto temeljnih pravil bivanja in vzgojnih 
pričakovanj, bistveno zahtevnejša 

• analiza novega Pravilnika o šolskem redu kaže 
na nedomišljenost in nepoznavanje vzgojne in 
disciplinske problematike tudi v strokovnih 
službah MŠŠ …



Zakaj morajo imeti tudi poklicne in strokovne 
šole svoj vzgojni koncept?

• pravni razlogi - šola kot družbena institucija nima 
primarne pravice do vzgoje otrok in mladine; 
legitimiteto vzgoje ji dodeljujejo starši otrok, ki morajo 
biti vnaprej seznanjeni z vzgojnim konceptom institucije

• pedagoški razlogi - šola je zapletena institucija, v kateri 
delujejo mnogi vzgojni dejavniki, ki jih z vzgojnim 
konceptom povežemo v sklenjeno celoto, ki teži k 
realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih smotrov 
oziroma vrednot; če tega ne storimo, bodo omenjene 
dejavnike zasedle naključne partikularne ideologije



• Vzgojni načrt mora poleg predpisanega 
kurikuluma upoštevati tudi delovanje dejavnikov 
skritega kurikuluma

• Vrednote so diskutabilne in ne absolutno 
veljavne entitete

• Naloga učitelja v današnjem času naj bi torej ne 
bila le seznanjanje mladostnika z vrednotami, 
marveč tudi spodbujanje njegovega moralnega 
razsojanja ter razvoj tako imenovane pro-
socialne naravnanosti do sočloveka, šolske 
skupnosti, naravnega okolja in ne nazadnje do 
samega sebe. 



• minimalni cilj vzgoje – zagotavljanje odnosov, discipline 
in splošne klime, ki omogočajo nemoten potek vzgojno-
izobraževalne dejavnosti

• maksimalni cilji vzgoje - še posebej takrat, ko si 
prizadevamo za dosego višjih vzgojnih ciljev (oblikovanje 
osebno odgovorne, strpne, družbeno angažirane, 
okoljsko ozaveščene osebnosti), sta vzgoja in 
izobraževanje neločljivo povezana

• vzgojnega koncepta ni smiselno omejiti na disciplinski 
režim

• nujni »presežni element« etičnega razsojanja in 
delovanja pri Kantu in Levinasu: odpoved lastnemu 
ugodju na račun upoštevanja bližnje osebe



• NE NAZADNJE: Spretnost reševanja konfliktov 
in druge socialne veščine danes veljajo za 
splošne sporazumevalne kompetence na 
različnih poklicnih področjih, zato z uspešnim 
reševanjem konfliktov hkrati dosegamo 
pomembne cilje poklicne socializacije

• S tem se nam razkrije pomen teze o konfliktu 
kot idealni učni situaciji



Teoretska načela za oblikovanje vzgojnega 
koncepta

• iskanje raznolikih rešitev

• zagotavljanje konsistentnosti ravnanja

• pri utemeljevanju konkretnih vzgojno-
disciplinskih strategij je potrebno upoštevati 
globljo antropološko utemeljitev

• potrebno se je zavedati substancialne razlike 
med jezikom prava in jezikom bolj 
poglobljenih antropoloških teorij



Doslednost vzgojnega ukrepanja zahteva širši 
nabor pedagoških ukrepov

• osnovno načelo ukrepanja ob neprijetnih dogodkih:

– opozorilo z argumentacijo, zakaj je neko ravnanje sporno

– ko je z dejanjem prizadeta neka oseba (sošolec, učitelj), 
poseči po možnosti poprave posledic dejanja (s pomočjo 
mediacije, restitucije) – izberemo tiste alternativne ukrepe 
med dovoljenimi, ki jim sami najbolj zaupamo

– ko gre za hujše ali ponavljajoče dejanje, sledi formalni 
vzgojni ukrep

– ko tudi ti ne zaležejo, posebni dogovori/oblike pomoči 
(pedagoška pogodba) in razmislek o izključitvi oziroma 
ponujenem prešolanju



Sestavine operativnega metodičnega 
načrta vzgoje

• temeljni cilji – vrednote kot merilo, ki naj bo še posebej 
premišljeno opredeljeno v viziji šole

• osnovni teoretski koncept vzgoje - analitična pedagogika 
je učitelju lahko zemljevid predvidenega delovanja 
ustreznih vzgojnih dejavnikov 

• konkreten operativni načrt vzgojnih dejavnosti -
instrument uresničevanja vzgojnega koncepta šole

• normativni dokumenti, ki omogočajo spoštovanje/zaščito 
dijakovih pravic s pomočjo jasno opredeljenih pravil, ki 
določajo dijakove pravice in dolžnosti



Potencialni vzgojni učinki izbranih kurativnih 
in preventivnih ukrepov

• vsak vzgojni ukrep izhaja iz odgovorov na vprašanja:

– Je prekršek posledica zavestne odločitve ali prisile 
socialnih in psiholoških determinant?
• Avtonomija storilca ali ocena o storilcu kot žrtvi okoliščin 

– Je kazenska sankcija pravična/upravičena?
• Retributivna in restorativna teorija pravičnosti ali sankcija kot 

oblika tretmajske/terapevtske pomoči?

– S čim posamezne vrste kazni vplivajo na 
spremembo osebnostne naravnanosti storilca 
prekrška?



Formalni ukrepi (vzgojni ukrep)
– Ker s kaznovanjem izpostavimo, da na dijaka gledamo kot 

na odgovorno osebo in s tem lahko krepimo njegovo 
resnično odgovornost

– Ker je nagrajevanje in kaznovanje ena osnovnih oblik 
učenja v otroškem in mladostniškem obdobju

– POGOJ ZA POZITIVNI VZGOJNI UČINEK:

– Pravičnost dodeljenega ukrepa in verodostojnost učitelja

– Ustrezna obrazložitev utemeljenosti vzgojnega ukrepa, ki 
ni zgolj formalno-administrativna



Poravnava s pomočjo mediacije

• storilec mora poslušati zgodbo žrtve

• v njem se prebudi emocionalni distres kot 
osnova prosocialne motivacije (sočutje, 
empatična krivda)

• skupaj z žrtvijo išče način, kako povrniti nastalo 
škodo

• POGOJ ZA POZITIVNI VZGOJNI UČINEK:

• prostovoljnost udeležbe

• mediacija je del celovitega vzgojnega koncepta 
in jo podpirajo vsi strokovni delavci na šoli



Pozitivni vzgojni učinki 
(transformativni vidik) mediacije 

• opolnomočenje oseb, vpletenih v reševanje konflikta 

• premik k pripoznanju 

• aktivno poslušanje 

• empatično potopitev v položaj druge osebe

• vznik notranje prosocialne motivacije - motivacijskega premika 

• zmožnost pogleda na situacijo z vidika različnih udeležencev – torej 
preseganje egocentričnega pogleda 

• skupno iskanje primernih dejanj, s katerimi lahko popravimo nastalo 
škodo oziroma odpravimo stisko in zadovoljstvo ob storjenem 
prosocialnem dejanju

• Zato je vrstniška mediacija tudi PREVENTIVNI VZGOJNI UKREP, saj z 
aktivnim razvojem prosocialnih zmožnosti preprečuje nastajanje 
težjih konfliktov v institucionalnem okolju.



Poprava škodljivih posledic ravnanja 
s pomočjo restitucije

• Podobno kot v mediaciji prizadeti osebi povzročitelj povrne 
škodo, s tem pa dobi možnost za krepitev svoje osebnosti

• POGOJ ZA POZITIVNI VZGOJNI UČINEK:

• prostovoljnost udeležbe

• v šolski situaciji se običajno pojavi učitelj kot arbiter med 
storilcem in žrtvijo, ki določi ali vsaj potrdi ustreznost 
povračilnega dejanja v obliki izbranega »dobrega dela«

• ob tem storilec lahko razmisli o neprimernosti svojega početja 
(prepoznavanje perspektive drugega/žrtve in učenje socialnih 
veščin – kako žrtvi poravnati škodo), zgublja pa se pomemben 
element opolnomočenja storilca



Varovanje dijakov pred različnimi 
nevarnostmi in tveganji

• z nadzorom šolskega prostora preprečujemo priložnosti za 
odklonsko vedenje (negativna preventiva) in ustvarjamo občutek 
varnosti

• zagotovimo sistem hitrega sporočanja o konfliktih

• pozitivna preventiva kot (ideološki) zagovor ustreznih vzorcev 
reševanja konfliktov (tematske razprave o prepoznavanju nasilja, 
odvisnosti itn.)

• POGOJ ZA POZITIVNI VZGOJNI UČINEK:

• pretiran nadzor lahko poslabša klimo odnosov

• zavedanje, da zaščita pred negativnimi izbirami ustvarja “umetno 
okolje”, ni priložnosti za učenje iz konfliktnih dogodkov



Odpravljanje socialnih okoliščin 
družbene nepravičnosti

• odpravljanje strukturnega nasilja: 

–negativen vpliv neugodnih socialnih razmer

– različne obravnave spolov 

– in drugačnih kulturnih navad na sprejemanje in 
šolski uspeh

• zagotavljanje varne, vključujoče - inkluzivne 
skupnosti (občutek ontološke varnosti)

• Šola kot “tretji prostor” – ki zagotavlja neovirano 
soočenje javne in zasebne sfere



Kaj nam še prinaša monografija Kazen v šoli?

Namen monografije:

• Predstaviti izbrane, v svetu uveljavljene 
sistematične koncepte ukvarjanja z 
izstopajočim vedenjem dijakov 

Dva vsebinsko povezana dela monografije:

• Teoretske razprave

• Povzetki za učitelje uporabnih informacij, ki jih 
lahko hitro vgradite v svojo pedagoško prakso



Teoretski del monografije

• Gibbs: psihosocialna obravnava mladostnikov 
z antisocialnim vedenjem

– Analiza emocionalnih odzivov in miselnih 
sprevračanj odklonskih posameznikov

– Prikaz psihosocialne obravnave mladostnikov z 
antisocialnim vedenjem

• Cremin: vrstniška mediacija

– Prikaz teoretskih idej, na katerih je zasnovana 
metoda vrstniške mediacije

– Evalvacija uvajanja vrstniške mediacije v angleške 
srednje šole



• Skiba s sodelavci: koncept varne in odzivne 
šole s pristopom wraparound

– Prikaz celovitega vzgojnega koncepta javne šole, ki 
vključuje vnaprej predvidene sistematične 
intervence za dijake z izrazito izstopajočim 
vedenjem

– Koncept zajema:

• Oblikovanje varne in odzivne klime

• Zgodnje odkrivanje dijakov z večjim tveganjem za razvoj 
nasilnega vedenja in zgodnje ukrepanje

• Učinkovito odzivanje na nasilno vedenje in krizne 
situacije



Aplikativni del monografije

• Kroflič: dopolnjeni izročki predavanj na 
srednjih poklicnih in strokovnih šolah na temo 
vzgojne dimenzije

• Stolnik in Klarič: povzetki temeljnih rešitev v 
zvezi z reševanjem vzgojno-disciplinske 
problematike v srednjih poklicnih in strokovnih 
šolah 

• Slovar strokovnih pojmov, uporabljenih v 
monografiji



Tisto, kar dela uporabo sankcije v šolskem okolju 
strokovno ustrezno in jo loči od uporabe v okolju 
administrativno-upravnega ali kazensko-pravnega 
postopka, je nedvomno njena pedagoška vrednost 
ne glede na to, ali gre za formalni ali za 
alternativni vzgojni ukrep.

Kroflič  – zaključna misel uvodnega poglavja monografije


