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Povzetek 

Na področjih socialnih odnosov, samopodobe, šole in šolskega uspeha/neuspeha ter 

preživljanja prostega časa se tekom odraščanja lahko pojavijo težave, ki jih otroci in 

mladostniki ne zmorejo rešiti sami in v nekaterih primerih jim tudi njihovi starši ne znajo 

oziroma ne zmorejo pomagati. Zato so z namenom pomoči za tovrstne težave ustanovljene 

organizacije in programi dnevnih centrov za otroke in mladostnike. Žal je o teh programih 

in njihovi učinkovitosti premalo poznanega in predstavljenega, zato marsikdo pomoči 

potreben ostane brez tovrstne podpore.  

 

V nalogi smo na osnovi razpoložljive znanstvene literature opisali omenjena področja, 

njihov pomen za otroka oziroma mladostnika ter za njihove starše, potencialne težave in 

način soočanja z njimi. V empiričnem delu smo preverili, kakšne so kvalitete in 

potencialne težave v življenju otrok in mladostnikov, ki obiskujejo dnevni center za otroke 

in mladostnike Koper-PetKA ter kakšne učinke je zaznati ob obiskovanju programa. 

Ugotovili smo, da se težave otrok in mladostnikov, vključenih v program, v največji meri 

kažejo na področju kvalitetnega preživljanja prostega časa, največja izboljšava ob 

obiskovanju programa pa se kaže v učnem uspehu. Kljub temu, da Dnevni center PetKa ne 

vpliva enako na vsa področja v življenju otrok in mladostnikov, pa je iz rezultatov razbrati, 

da ima zelo pomembno in pozitivno vlogo ter vpliv pri izboljšanju kvalitete življenja otrok 

in mladostnikov.  
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čas, Dnevni center za otrok in mladostnike. 

 

 

 



 

 

                                                                                      

Abstract 

In these areas of social relations, self-esteem, school and school success/failure and leisure 

time, problems can arise during adolescence, which children and adolescents cannot solve 

themselves, and in some cases also their parents do not know how to solve these problems. 

Therefore, organizations and Daily centers for children and adolescents have been set up to 

help with such problems. Unfortunately, these programs and their effectiveness are not 

well known and representative, and many of them need help without such support.  

  

This work which is based on available scientific literature, the mentioned areas described 

their significance for the child or adolescent, and for their parents, potential problems and 

the way of dealing with them. In the empirical part, we examined the quality and potential 

problems in the lives of children and adolescents who visit the Daily center Koper-PetKA 

for children and adolescents, and what effects they detected when visiting the program. We 

have found that the problems of children and adolescents who are included in the program 

are mostly shown in the field of quality leisure time. Despite the fact that the Daily center 

PetKA does not have the same effect on all areas of the life of children and adolescents, it 

is clear from the results that it has a very important and positive role and an impact on 

improving the quality of life of children and adolescents. 
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1. UVOD 

Socialni odnosi, samopodoba, učni uspeh ter kvalitetno preživljanje prostega časa, so zelo 

pomembne kvalitete v življenju vsakega. V obdobju otroštva in mladostništva so še toliko 

bolj pomembne, saj se takrat gradijo ter oblikujejo. Žal marsikateri otrok in mladostnik na 

omenjenih področjih ne živi kvalitetnega življenja. Vse prevečkrat se zanemarja možnosti 

pomoči in težave se zasidrajo ter rastejo vse nadaljnje življenje. Delno je razlog tudi v 

nepoznavanju možnosti, ki jih nudijo različni programi, ko je Dnevni center PetKA.  

 

Cilj naloge je prikaz učinka programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike PetKA na 

štiri področja njihovega življenja in sicer na socialne odnose, samopodobo, učni uspeh ter 

kvaliteto preživljanja prostega časa. Podrobneje smo želeli ugotoviti na katero področje 

udeležba v programu najbolj in na katero najmanj vpliva. Zanimalo nas je tudi ali vplivata 

na razlike tudi spol ter starost otrok in mladostnikov.  

 

V teoretičnem delu je predstavljen pomen ter značilnosti pri otrocih in mladostnikih, pri 

čemer so posebej poudarjeni vrstniški odnosi ter sodoben način iskanja stikov in sicer 

iskanje stikov v virtualnem okolju.  Nadalje je predstavljena samopodoba in njen pomen za 

otroke in mladostnike. Razloženo je, kako se samopodoba gradi in oblikuje v različnih 

šolskih obdobjih, kako vpliva na izgradnjo identitete v mladostništvu ter kako je povezana 

z učno uspešnostjo. V poglavju o učnem uspehu povežemo samopodobo z učnim uspehom 

ter nadaljujemo z razširjeno predstavitvijo učnega uspeha in njegovega vpliva na ostala 

življenjska področja ter obratno. Dotaknili smo se tudi pomena prostega časa za otroke in 

mladostnike ter o pomenu in vlogi dnevnih centrov pri preživljanju prostega časa mladih.  

 

Zadnje poglavje je namenjeno pomoči za reševanje težav na zgoraj omenjenih področjih 

življenja otroka in mladostnika. Posebej predstavljamo Dnevni center za otroke in 

mladostnike Koper – PetKA; kdo obiskuje ta program, njegovo delovanje, namene in cilje.  

 

Teoretičnemu delu sledi empirični del, kjer je predstavljen raziskovalni načrt ter rezultati 

raziskovalnega dela.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Opis posamezne kvalitete in potencialnih težav v življenju otroka in 

mladostnik  

2.1.1 Socialni odnosi otrok in mladostnikov 

Temeljni čustveni mehanizem, preko katerega lahko otrok ob svojih starših oblikuje svojo 

sposobnost rasti ter vzpostavljnja odnosov do sebe in drugih, se začne že v zgodnjem 

otroštvu. Ameriški psihoanalitik John Bowlby je več desetletij raziskoval teorijo 

navezanosti z namenom, da bi z njo opisal biopsihološki ustroj človekove psihične 

strukture, kateri opredeljuje posameznikov način navezovanja ter ohranjanja stika z 

drugimi (Erzar L. K., 2003, str. 60).  Navezanost pomeni osnovno obliko jaza, ki je nastala 

v primarnem odnosu otrok-mati-oče. Vzorec navezanosti vključuje cel sklop misli, 

prepričanj, čutenj, načrtov in ciljev ter ima organsko, biološko funkcijo zavarovati otroka 

pred različnimi nevarnostmi in pa razvoj sposobnosti za samoobrambo (Erzar L. K., 2003, 

str. 61).  

 

Ainsworthova je v svojih raziskavah ugotovila štiri tipe navezanosti oziroma vedenja, ki je 

otroku zagotovilo materino bližino in sicer:   

- varna navezanost, 

- ambivalentna navezanost, 

- izogibajoča navezanost, 

- dezorganizirana navezanost  

(Ainsworth 2000; v: Erzar L. K., 2003, str. 63). 

 

Tip navezanosti, ki ga je Ainsworthova opazila pri otrocih starih leto in pol, se je kasneje 

izkazal kot trajen vzorec navezanosti v odnosih z drugimi v kasnejših dobah v življenju 

posameznika. Veliko raziskav kaže, da se v zaljubljenosti in intimnih odnosih znova 

vzpostavijo isti mehanizmi navezanosti, kot jih je posameznik razvil pri letu in pol (Erzar 

L. K., 2003, str. 63). 

 

Solomon (2001) je izpostavil sedem ravni strukture navezanosti in njega razvoja. Na teh 

ravneh se odvija nastanek patološke oz. sekundarne navezanosti, katera je samo na videz 
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varna ali lažna navezanost. Plasti segajo od jedrnega dela osebnosti - varne navezanosti, do 

konkretnih oblik medosebnih odnosov – lažna navezanost. Lažna navezanost ima v 

najtežjih primerih, korenine že v jedrnem delu osebnosti in takrat govorimo o osebnostnih 

motnjah (Solomon, 2001; v Erzar L. K., 2003, str. 82). 

Te ravni oz. plasti navezanosti pa so: 

- varna (tudi primarna/prenatalna) navezanost je temelj osebnosti, 

- nad njo nastane bolečina travme (ločitev od staršev, izguba, odsotnost stikov), 

- ta povzroči žalost, obžalovanje in obup, 

- kar vodi v nezavedni bes do sebe, s katero je bil otrok povezan, 

- toda, ker izražanje besa in agresivnosti do ljubljene osebe ogroža stik s to osebo, 

otroka ob besu preplavlja tudi tesnoba, stalni spremljevalec agresivne reakcije, 

- obe prekriva in maskira občutje sramu in krivde ter doživljanje sebe kot 

slabega, ki je eden od glavnih znakov primitivne agresivne organizacije jaza, 

- ker je svoj bes na druge potlačil in ker je ostal sam v čutenjih besa, tesnobe in 

sramu, poskuša otrok zdaj poiskati stik tako, da krivi samega sebe in se sovraži; to 

sovraštvo in zatekanje v krivdo se na zunaj kažeta kot nesposobnost vdrževati 

čustveno bližino (Solomon, 2001; v Erzar L. K., 2003, str. 82, 83) (glej Sliko 2.1). 

  

Slika 2.1 : Prikaz sedem ravni strukture navezanosti 

 

(Solomon, 2001; v Erzar L. K., 2003, str. 83) 
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Stalna prisotnost jeze v nezavedni procesih, pa je eden od temeljnih pokazateljev, da gre v 

odnosu določene osebe za ne-varno navezanost. Pri težjih motnjah in motnjah osebnosti pa 

se bo ta jeza razvila v samoizolacijo, samokaznovanje, samopohabljanje in samomor ali pa 

celo v izzivalno ter asocialno vedenje, katero bo vzbujalo jezo v okolici. Obrat jeze 

navznoter in obrat navzven sta zelo vidna pri fizičnem ter čustvenem nasilju (Erzar L. K., 

2003, str. 83, 84). 

 

 »Odnosi z otroki predstavljajo pri otrocih in mladostnikih enega izmed ključnih področij 

kvalitete v življenju« (Košir K., 2011, str. 112).  Ponovno zanimanje za vrstniške odnose se 

je obudilo v šestdestih letih prejšnjega stoletja, vendar pravi razcvet na tem področju se je 

zgodil v sedemdestih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Harlow, 1969; Cowen in 

sod., 1973; v Košir K., 2011, str. 113). V tem obdobju so nakazovali na pomen vrstniških 

odnosov, njihovo pomanjkanje ter posledice na otrokov kasnejši razvoj. Vse to je 

spodbudilo raziskovalce, da so si začeli postavljati vprašanje »Kako otroci razvijajo 

socialne odnose?« in pri tem so izhajali iz predpostavke, da je ključni dejavnik za 

oblikovanje odnosov socialno vedenje otrok (Košir K., 2011, str. 113). Poleg tega so se 

raziskovalci ukvarjali še z eno neznanko in sicer zakaj prihaja do razlik med otroki in 

mladostniki v socialnih spretnostih. Dve različni raziskovalni smeri sta poskušali pojasniti 

razvoj socialnih veščin otrok in mladostnikov in sicer: »prva izhaja iz predpostavke o 

zgodnjem osvajanju socialnih veščin in modelov procesiranja informacij in oblikovanje 

socialnih veščin pojasnjuje zlasti z različnimi socio-kognitivnimi konstrukti, kot so inter- in 

intrapersonalne kognicije« (Crick in Ladd, 1990; Dodge in Newman, 1981; Milich in 

Dodge, 1984; v Košir K., 2011, str. 114).  V okviru druge raziskovalne smeri pa so se 

raziskovalci osredotočili na socializacijske kontekste, kot je družinsko okolje v katerih 

poteka osvajanje socialnih veščin (Košir K., 2011, str. 114).  

 

Za lažje razumevanje medvrstniških odnosov se je v tem obdobju zaznala tudi potreba po 

diferencialnih opredelitvah, kot je na primer prijateljstvo in socialna sprejetost. Poleg teh 

dveh pojmov so raziskovalci dodali še vrstniško viktimizacijo kot posebno obliko odnosov, 

kjer so otroci izpostavljeni zlorabam, ki spodbujajo kognitivno-afektivna stanja, kot so 

prestrašenost, nezaupanje, negotovost (Kochenderfer in Ladd, 1996; v Košir K., 2011, str. 

114 in 115).  
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Prijateljstvo predstavlja prostovoljen diadni, intimen ter dinamičen odnos, kateri je 

osnovan na sodelovanju ter zaupanju. Za takšen odnos je značilno vzajemno potrjevanje ter 

naklonjenost (Rubin, Bukowski in Parker, 1998; v Košir K., 2011, str. 130). Na področju 

prijateljskih odnosov so raziskovalci preusmerili pozornost od preučevanja prijateljstev na 

vzdrževanje ter razpadanje prijateljstev. Pri iskanju izvorov socialnih veščin in deficitov so 

tudi tukaj še vedno prevladovali kognitivni modeli oziroma modeli socialnega procesiranja 

informacij. Prav tako so se nadaljnje raziskave dotaknile pomena starševskega vedenja na 

oblikovanje odnosov z vrstniki, pri čemer pa so še posebno izpostavili tipe navezanosti, 

katere je otrok oblikoval v zgodnjem otroštvu s primarnim skrbnikom (Košir K., 2011, str. 

115).  

Tipi navezanosti, ki se oblikujejo v zgodnjem otroštvu: 

- Varna navezanost: »To je vedenje, ki je izrazito fleksibilno. Otrok se zmore 

zaigrati sam, lahko zajoka, se upre materinemu odhodu, se hitro potolaži, in ko 

pride mati nazaj, z njo spet vzpostavi stik. Značilno za to obliko navezanosti je 

čustvena plastičnost in spontanost ter ustreznost otrokovih odzivov glede na 

situacijo« (Ainsworth 2000; v Erzar L. K., 2003, str. 63). 

- Ambivalentna navezanost: »Otrok, ki je ambivalentno navezan na svojo mater, bo 

ves čas z delom pozornosti usmerjen nanjo, ne bo se uspel v polnosti posvetiti sebi 

(igranju), na materin premik bo reagiral s paničnim strahom, ki ga ne bo mogoče 

potolažiti, oklepal se bo matere in jo zavračal, ko se bo vrnila. Značilno za to 

obliko navezanosti je, da so otrokove reakcije pretirane, skrajne. /.../ Razen 

skrajnih reakcij ni čustvene fleksibilnosti« (Ainsworth 2000; v Erzar L. K., 2003, 

str. 63). 

- Izogibajoča navezanost: »Otrok, ki je izogibajoče navezan, ne bo kazal nobenih 

znakov, da sploh opazi, da je mati ob njem. Ne bo reagiral na njen odhod, niti na 

njen prihod. Navzven bo to videti neproblematičen otrok, zaznamovan pa bo s 

čustveno neodzivnostjo. Meritve srčnega utripa, temperature in drugih pokazateljev 

stresa bodo pri tem otroku pokazale močan stres in hudo stisko, ki pa je ne bo 

izražal« (Ainsworth 2000; v Erzar L. K., 2003, str. 63). 

- Dezorganizirana navezanost: »Dezorganizirano navezani otrok bo hkrati jokal, 

tekel stran, iskal mater, jo odganjal in klical k sebi. Njegove reakcije bodo povsem 

nepredvidljive. /.../ Tudi če se bo oddaljil od matere, se ne bo znal z ničemer igrati« 

(Ainsworth 2000; v Erzar L. K., 2003, str. 63). 
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Dejavnike nesprejetosti oziroma sprejetosti so začeli iskati širše v vrstniški skupini otroka, 

ne pa samo v značilnostih samega otroka (na primer agresivnost, umik) (Košir, 2011, str. 

114). Kljub temu, da se pojma prijateljstvo in socialna sprejetost velikokrat prekrivata, še 

zdaleč ne pomenita isto (Parker in Asher, 1993; v Košir K., 2011, str. 130).   

Pomen vrstniških odnosov za šolsko (predvsem socialno) prilagojenost učencev pa 

predstavlja eno izmed pomembnejših raziskovalnih področij. V obdobju devedesetih let so 

bile izvedene longitudinalne raziskave, ki so pokazale, da je zavrnjenost s strani vrstnikov 

dokaj stabilen pojav ter povzroča motnje ponotranjanja in pozunanjanja, izostajanje od 

pouka, prilagoditvene težave pri prehodu v srednjo šolo itd. (Coir in sod., 1992; v Košir K., 

2011, str. 116).  

 

2.1.1.1 Vrstniki proti staršem 

 

V zadnjem času so se raziskovalci posvetili preučevanju relativnega prispevka različnih 

odnosov za specifične prilagoditvene izide, ko so odnosi z vrstniki nasproti odnosom z 

učitelji. Ladd navaja še nova raziskovalna področja: vedenje učencev nasproti vrstniških 

odnosov kot možni dejavniki razvoja in prilagojenosti; afektivni in fiziološki korelati 

vrstniških odnosov in socialne kompetentnosti; medspolne razlike v vrstniških odnosih ter 

kulturne in etnične podobnosti ter razlike v vrstniških odnosih in socialni kompetentnosti 

(Košir K., 2011, str. 116).  

Skozi zgodovino preučevanja vrstniških odnosov so bili raziskovalci različnih mnenj o 

tem, kakšen vpliv imajo vrstniki na medsebojna stališča ter na vedenje (Berndt in Keefe, 

1992, v Košir K., 2011, str. 116). Danes večina avtorjev meni, da je vpliv vrstnikov lahko 

pozitiven kot negativen. (Košir K., 2011, str. 116). Po Berndtu (1999) je odvisno od treh 

dejavnikov ali bo med vrstniki pozitiven ali negativen vpliv in sicer:  

- značilnost prijateljev: na primer pozitivno učno vedenje prijateljev ugodno deluje 

na šolsko prilagojenost, 

- značilnost prijateljskega odnosa (predvsem kvalitete ter stabilnost odnosa): 

kvaliteni prijateljski odnosi vključujejo veliko pozitivnih in malo negativnih 

interakcij, 

- interakcij med obema zgoraj navedenima dejavnikoma: posameznik ima lahko 

kvalitetno, stabilno prijateljstvo s sošolcem, kateri se redno neprimerno vede v šoli, 

negativen vpliv na učenca (Berndt, 1999; v Košir K., 2011, str. 120).  



David, Ana 2017. »Analiza učinkovitosti dnevnih centrov za otroke in mladostnike v okviru 

socialno varstvenih programov« Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici 
 

 

- 7 - 

 

Ker je socialno vplivanje med vrstniki vzajemen proces, si prijatelji čez čas postajajo vse 

bolj podobni (Berndt in Keefe, 1995; v Košir K., 2011, str. 117). Rezultati raziskav kažejo, 

da pri učencih, katerih prijatelji se v šoli vedejo prilagojeno, pride do porasta v šolski 

prilagojenosti. V nasprotnem primeru pa pride pri učencih, katerih prijatelji pripisujejo šoli 

manjši pomen, do upada v šolski prilagojenosti. Za takšen prijateljski odnos naj bi veljala 

visoka stopnja konfliktnosti ter rivalstva (Kinderman, 1993; v Košir K., 2011, str. 117). 

Brandt in Keefe (1992) navajata štiri motive, kateri omogočajo vplivanje s strani 

prijateljev: 

- potreba po odobravanju s strani drugih oziroma motivacija za to, da bi na druge 

naredili dober vtis. Vsak si želi, da bi ga prijatelji sprejeli in imeli radi, zato si 

prizadeva ustrezati njihovim pričakovanjem, 

- želja posameznikov, da bi razmišljali in se vedli kakor njihovi prijatelji. 

Posamezniki ponavadi izbirajo prijatelje, ki imajo neke značilnosti, ki jih 

občudujejo, 

- želja po vzviševanju lastne pomembnosti ob tekmovanju s prijatelji na različnih 

področjih, 

- potreba po tem, da ima posameznik prav, tukaj gre za vrsto socialne validacije v 

medosebnih odnosih. Podobno vedenje ter stališča prijateljev delujejo na 

zadovoljevanje te potrebe (Košir K., 2011, str. 117).  

 

Avtorja poudarjata, da so misli o velikem pritisku med vrstniki oziroma med prijatelji, o 

katerih pogosto beremo v psihološki literaturi, zelo netočne. Brandt in Keefe (1992) tudi 

poudarjata, da so med prijateljski vplivi večkrat pozitivni kot negatvni, zato pravita, da je 

prepričanje napačno, ko mislimo, da je vpliv prijateljev pretežno negativen. Avtorja 

omenjata še tretje prepričanje in sicer, da se posamezniki uklonijo pritisku svojih vrstnikov 

oziroma prijateljev iz strahu pred kaznijo. Seveda je tudi to prepričanje napačno, saj 

pogosto obstaja možnost, da se izognejo kazni, v skrajnem primeru se umaknejo iz odnosa 

(Brendt in Keefe, 1992; v Košir K., 2011, str. 119). »Prijateljski odnosi že po definiciji 

večinoma ne implicirajo prisile in pritiska, saj so opredeljeni kot odnosi, osnovani na 

enakosti in vzajemnem spoštovanju« (Brendt, 1999; v Košir K, 2011, str. 119).  

Psihologinja Rich Harris v svoji knjigi Otroka oblikujejo vrstniki, omeni zgodbo svoje 

mlajše hčere, ki je pri trinajstih letih začela kaditi. Zdelo se ji je, da se je tega lotila zelo 

modro, saj je hčeri kar naprej poudarjala ogabnost ter tveganje za zdravje. Vendar 
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nobenega učinka. Pripadala je skupini kadilcev, kjer se je kadilo in takšna je bila skupinska 

norma. Avtorica (2007) postavi vprašanje: »Mislite, da gre za pritisk vrstnikov?« Odgovor, 

ki sledi je enak odgovorom drugih raziskovalcev. Pritisk vrstnikov je velik nesmisel, to 

pravijo tudi mladostniki sami. Psihologinja Cynthia Lighfoot se je pogovarjala z 

mladostniki in eden izmed z njih na vprašanje zakaj je začel piti, pove tako:  

»Močno se trudiš pokazati, kako velik človek si, in če vsi pijejo, boš to najlažje naredil 

tako, da piješ sam. Vsem se zdi to prav, poleg tega jim dokažeš, da imaš enake vrednote 

kakor oni, da si ''pravi''. Trditve o pritisku vrstnikov pa so nesmiselne. Vsa leta šolanja sem 

poslušal opozorila, da bodo hodili k meni in mi ponujali: »Na, spij to, da boš kul.« A to 

sploh ni bilo tako.« (Rich Harris J., 2007, str. 244).  

 

Ugotovitve Lighfootove pravijo, da je vrstniški pritisk bolj želja, da delaš tisto, kar je za 

skupino pomembno in manj pritisk h konformnosti. Najstnikov ni potrebno siliti, da bi 

upoštevali pravila skupine, saj je bilo to urejeno že v otroštvu (Rich Harris J., 2007, str. 

244). 

 

Ryan (2001) ugotavlja, da so si vrstniki znotraj skupine podobni in podobnost med člani 

imenuje homofilija. K homofiliji naj bi prispevala dva procesa in to sta selekcija ter 

socializacija. »Socializacija oziroma vrstniško vplivanje se kaže na posredne in neposredne 

načine. Pomembno vlogo pri tem ima socialno okrepljevanje – tako se vedenja, ki jih 

vrstniki ne odobravajo, v prihodnosti manj pogosto pojavljajo. Drugi dejavnik homofilije 

je selekcija. Učenci najverjetneje izbirajo prijatelje, ki so jim že v osnovi podobni. Nato se 

ta podobnost zaradi procesov socializacije oziroma vrstniškega vplivanja običajno le še 

krepi.« (Ryan A., 2001; v Košir K., 2011, str. 117).  

 

O odnosu vplivanja med vrstniki, se zdi Brownova (1999) delitev smiselna. Vrstniške 

odnose deli na partnerske in prijateljske na eni strani ter na drugi strani na odnose z večjimi 

vrstniškimi skupinami (ang. Crowds), katere so lahko formalne ali neformalne. Vzajemno 

vplivanje je v diadnih odnosih veliko bolj izrazito kot je v odnosu med posameznikom ter 

množico, saj je vpliv množice na posameznika velik večji ter močnejši kot obratno. 

Posameznikov ugled med vrstniki se odraža skozi pripadnost določeni skupini. Nekatere 

vrstniške skupine imajo večji, nekatere manjši ugled in zato ne more biti vsak posameznik 

član katerekoli vrstniške skupine (Brown, 1999; v Košir K., 2011, str. 120).  
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Knjiga Otroka oblikujejo vrstniki; sporočilo za starše, ki precenjujejo svoj vpliv, govori o 

tem, da je splošno prepričanje, da so vedno starši krivi za to kako se njihovi otroci 

obnašajo, kar naredijo, postanejo itd. Večina pa pozabi na vrstnike oziroma prijatelje, s 

katerimi otrok preživi veliko časa, zato je avtorica eno od podpoglavij naslovila Starši proti 

vrstnikom (Rich Harris J., 2007).  

Veliko mladostnikov in otrok živi v soseskah, kjer je polno ljudi, ki so si med seboj 

podobni. Značilnost homogenih skupin je, kjer otroci prenašajo vse, kar so se naučili doma 

v vrstniško skupino, ter obdržijo vse, kar je vrstnikom skupnega. V homogenih soseskah, 

kjer gre otrokom ali mladostnikom dobro v šoli, je lahko upiranje mladostnikov le 

navidezno in neškodljivo. Avtorica zapiše dva primera mladostniške norosti: »Dekle si 

polovico las pobarva v rdeče in postane vegetarijanka. Fant se pobrije po glavi in posluša 

glasbo, ki je njegova družina ne prenaša«. Kljub tem norostim se vpišejo na univerzo. 

Težave bodo po vsej verjetnosti nastale takrat, kadar pride do razlik med cilji in 

vrednotami staršev ter člani skupine kateri mladostnik pripada. Izbira vrstniške skupine 

vpliva na odnos s starši. Mladostniki, ki pripadajo prijazni skupini se bodo boljše razumeli 

s starši, kot tisti ki so pripadniki slabe skupine (Rich Harris J., 2007, str. 243).  

Avtorica na kratko opiše primer iz svoje družine, o svojima popolnoma različnima 

hčerkama. Njuni hčeri sta odraščali v isti soseski, hodili sta v isto šolo, vendar s štiri letno 

razliko. V osnovni šoli sta imeli zelo podobni vrstniški skupini, v srednji šoli pa se je to 

spremenilo in starejšo opiše kot ''piflarka'', mlajšo pa kot ''gorečnica''. Starejša hči ni 

potrebovala nobenega usmerjanja in zato ni bilo problemov, mlajša hči pa se seveda ni 

zmenila za njune napotke, jih je zavračala in zato so nastajali problemi. Njune vrednote ter 

cilji so bili v nasprotju z njeno vrstniško skupino. Zaradi teh razlik se avtorica sprašuje: 

»Zakaj sta postala člana različnih vrstniških skupin. Sva to povzročila midva z možem? Je 

bila to najina krivda? In če bom odgovorila ne, boste mislili, da se skušam izogniti 

odgovornosti?« (Rich Harris J., 2007, str. 244). 

 

Otrokov ali mladostnikov, ki nočejo sodelovati, ni možno nadzirati in če hočejo nas vedno 

lahko prelisičijo. Upoštevanje pravil jim ne gre najbolje od rok in kot pravi Rich Harris 

(2007), nadziramo lahko mladostnike, kateri to dovolijo in to so ponavadi mladostniki, ki 

nadzor najmanj potrebujejo. Starši pa so nemočni ter se znajdejo v stiski pri mladostnikih, 

kateri bi nadzor najbolj potrebovali (Rich Harris J., 2007, str. 275).  
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Mladostniki, s katerimi imajo ponavadi starši težave, so mladostniki, ki pripadajo skupini, 

ki je starši ne odobravajo. Vsak normalen mladostnik rajši preživlja čas s skupino kot s 

svojimi starši, pa če je to všeč staršem ali ne. Zaradi tega starši določajo kazni, kot so 

policijska ura, ne dajo denarja mladostnikom ali jih zaklenejo doma. Otroci ali mladostniki 

se identificirajo s skupino, saj z njeno pripadnostjo čutijo, da so takšni kakršni so. Skupina 

lahko tudi slabo vpliva na njih, saj vse kar imajo skupnega s skupino, se bo z njihovim 

medsebojnim vplivanjem samo še stopnjevalo. Vendar pa je to medsebojno vplivanje 

vzajemno ter otroci ali mladostniki imajo za začetek veliko skupnega (Rich Harris J., 2007, 

str. 275). 

 

Raziskovalci socializacije pravijo, da različni starševski slogi različno vplivajo na otroka 

ali mladostnika o izbiri vrstniške skupine. Poudarjajo, da je pri starših z avtoritativnim 

slogom (ne prestrog ter ne preveč popustljiv) manj verjetno, da bo njihov otrok ali 

mladostnik zašel v težave ter si izbral napačno vrstniško skupino. Vendar so tej podatki 

dvomljive vrednosti. Preučevanje odnosov med starši (njihovim slogom starševstva) ter 

med otrokom ali mladostnikom je zapleteno. Tako psihologinja Diana Baumrind kot njeni 

nasledniki ter drugi raziskovalci socializacije, niso upoštevali v svojih študijah dednih 

vplivov, niso razlikovali med vplivi otrok na starše in staršev na otroke ter dobljeni 

rezultati se med etničnimi skupinami razlikujejo. Kar ponavadi mladostniki povedo 

raziskovalcem o njihovih starših ter njihovem ravnanju (preveč popustljivi, ravno pravi ali 

prestrogi), se velikokrat ne ujema s tistim, kar povedo starši (Rich Harris J., 2007, str. 276). 

»Med napakami raziskovalcev starševskega sloga je največja ta, da domnevajo, da je slog 

starševstva značilnost staršev. V resnici je značilnost odnosa med starši in otroki« (Rich 

Harris J., 2007, str. 277).  

Avtorica je prepričana, da nezavedne ter neprostovoljne vzorce dobimo od vrstnikov in ne 

od staršev. Osebnost otrok ali mladostnikov, ki se je izoblikovala v njihovi skupini, jo 

bodo odnesli s seboj v grob (Rich Harris J., 2007, str. 250).  

 

Otroci in mladostniki preko odnosov z vrstniki ter prijatelji dobijo občutek pripadnosti, 

vključenosti ter sprejetosti, kar pa je zelo pomembno za njihov psihosocialni razvoj. Te 

odnose vzpostavljajo ter vzdržujejo na različne načine, kar je odvisno od njihovega 

samovrednotenja, zunanjosti, samopodobe, osebnostnih lastnosti itd. V nadaljevanju se 
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bom navezala predvsem na splet, kot novo socialno okolje, katero je prav tako kot ostala 

socialna okolja zelo pomembno (Cerar M., 2007, str. 287).  

 

2.1.1.2 Iskanje socialnih odnosov v virtualnem okolju 

 

Imeti stike in jih ohranjati v obdobju odraščanja, zahteva od mladostnika različne socialne 

spretnosti ter sposobnosti. Od mladostnika se pričakuje, da bo razvil sposobnosti za 

začenjanje in vzdrževanje pogovora ter da se nauči ubesediti svoje občutke, misli. To je 

potrebno, da se mladostniki medsebojno povezujejo, komunicirajo in to jim omogoča 

oblikovanje ter urejanje socialnih spretnosti. Veliko mladostnikom pa ne uspe uspešno 

navezovati in gojiti stikov z vrstniki. Eden od prvih razlogov za takšne težave so problemi 

povezani z mladostnikovo zunanjostjo (telesne hibe). V najstniškem obdobju ima 

zunanjost pomembno vlogo pri navezovanju stikov, zato so mladostniki s telesnimi hibami 

zaznamovani kot neprivlačni ter niso zaželeni kot prijatelji. Tudi če pripadajo neki skupini, 

so mnogokrat tarča posmehovanja, so diskriminirani in zato takšni mladostniki težko 

razvijejo potrebne spretnosti za komunikacijo in navezovanje stikov. Zaradi negativnih 

izkušenj, negativne samopodobe ter izključevanja se jim še dodatno oteži nadaljnje 

vključevanje v družbo (Strniša, 2003; v Cerar M., 2007, str. 289).  Velikokrat mladostniki 

ne najdejo pravega načina za komunikacijo in vzroki za nepravilnost ter neučinkovitost 

komunikacije lahko izvirajo že iz družine. Konflikti ter čustvene napetosti so posledica 

slabih socialnih odnosov in to pri mladostniku povzroča omejevanje njegovih izkušenj, 

zavira razvoj ustreznih socialnih veščin in stališč, otežuje njegovo socializacijo ter na 

splošno upočasnjuje celoten osebnostni razvoj (Skalar, 1997; v Cerar M, 2007, str. 290).  

 

Kadar je mladostnikova socialna mreža manjša, nezadovoljiva ter mladostnik ne more 

zadovoljiti potreb socialno-psihološkega izbora, kot bi si sam želel, govorimo o 

osamljenosti oziroma o občutku izoliranosti (Nastran Ule, 2000; v Cerar M., 2007, str. 

294). Za mladostnike je danes značilna predvsem socialna osamljenost, pri kateri pa ne gre 

za pomanjkanje dejanskih socialnih odnosov ali čustveno osamljenost (zavrnitev, strah, 

izguba ljubljene osebe...) vendar gre za to, da ne zaznavajo več pravega pomena socialnih 

odnosov ter ne najdejo več pomembnih socialnih odzivov zase (Nastran Ule, 2000; v Cerar 

M., 2007, str. 294).  
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Moharan Martin in Schumacher (2003) sta navedla mnenja različnih avtorjev o lastnostih 

osamljenega mladostnika, ki:  

- je družbeno zadržan, zaskrbljen in zaprt vase, 

- je občutljiv na zavrnitev, 

- ima manjše zaloge družbenega znanja, 

- ima težave pri vzpostavljanju družbenih aktivnostih in sodelovanju v skupinah ter 

ima težave pri sklepanju prijateljstev, 

- s težavo zaupa svoje intimne podatke,  

- ima slabo samopodobo ter nizko samospoštovanje (Moharan-Martin in 

Schumacher, 2003; v Cerar M., 2007, str. 294 in 295).  

 

Poleg naštetega pa avtorji občutek osamljenosti povezujejo tudi z depresijo in drugimi 

težavami v duševnem zdravju. Obstajata tudi dve osebnostni dimeziji, ki naj bi se 

povezovali z doživljanjem občutka osamljenosti in to sta introvertnost ter nevrotičnost 

(Hamburger in Ben Artzi, 2003; v Cerar M., 2007, str. 295). Ena od oblik socialne 

anksioznosti je sramežljivost, ki je tudi povezana z osamljenostjo in je posledica nizkega 

samospoštovanja (Cerar M., 2007, str. 295).  

Osamljeni mladostniki naj bi kot alternativo za socialno anksioznost uporabljali splet, 

kateri jim predstavlja regulacijo socialnih strahov ter z njimi povezanih stisk, kot so 

nezadovoljujoči odnosi, depresije, bojazni ter nizko samospoštovanje (Cerar M., 2007, str. 

296). Proces samospoštovanja se pri mladostniku vedno razvija v okviru posamezne 

socialne realnosti in če se ta spremeni, se lahko pričakujejo tudi spremembe v 

samospoštovanju (Lamovec, 1994; v Cerar M., 2007, str. 296). Po mnenju Cerarjeve lahko 

to spremembo predstavlja virtualno okolje, kjer pride do spremembe v socialni dimenziji 

posameznikovega samospoštovanja, saj se virtualno okolje v različnih pogledih pomembno 

razlikuje od mladostnikovega realnega okolja. Sprememba socialne interakcije (splet) 

omogoča osamljenim mladostnikom, da ostanejo nevidni ter le opazujejo interakcije 

drugih. Splet omogoča anonimnost in odsotnost komunikacije iz oči v oči, kar pa pomaga 

pri zmanjšanju socialne anksioznosti, povečuje emocionalno podporo ter omogoča 

posamezniku, da nadzoruje raven zasebnosti. Tako mladostnik z manj razvitimi socialnimi 

veščinami uravnava negativna stanja, katera nastajajo zaradi osamljenosti (Moharan-

Martin in Schumacher, 2003; v Cerar M., 2007, str. 296). Anonimnost ima še eno 

pomembno posledico in sicer izenačuje socialni status udeležencev komunikacije. V 
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virtualnem okolju se vsakemu ponuja možnost za enako komuniciranje, saj ni materialnih, 

spolnih, rasnih, verskih, statusnih ali starostnih omejitev (Suler, 1999; v Cerar M., 2007, 

str. 299).  

Pri osamljenih oziroma pri sigmatiziranih osebah kot so na primer homoseksualci ali 

hendikepirani ljudje, predstavlja virtualno okolje ventil in odrešitev pred realnim 

življenjem. Vprašanje, ki pa se na tem mestu še vedno poraja je, ali je vitrualno okolje 

alternativa, ki lahko zamenja socialno interakcijo v realnem življenju ali je samo en del 

tega realnega življenja. Cerarjeva je tukaj navedla izjavo mladega uporabnika spleta, ki 

potrujejo omenjeno dilemo: »Resnično življenje je samo eno okno več in ponavadi ne moje 

najboljše.« (Praprotnik, 2003; v Cerar M., 2007, str. 297). Ta mladostnik meni, da je 

virtualno okolje zanj bolj pomembno kot resnično življenje. Niso pa vsi mladostniki istega 

mnenja, saj poročajo o tem, da jih splet prevzame do takšne mere, da slabo vpliva na 

njihovo produktivnost ter na ljudi okrog njih. Odvisniško vedenje pogosto deluje kot 

mašilo za prikrivanje nezadovoljivih potreb, katere izhajajo iz neprijetnega dogodka ali 

življenjske situacije, saj virtualno okolje omogoča uporabnikom, da pozabijo na težave ter 

pobegnejo iz resničnega življenja (Jeriček, 2001; v Cerar M., 2007, str. 297).  

 

Zaradi kompleksnosti virtualnega okolja prihaja še danes do razhajanj med raziskovalci in 

socialnimi kritiki ali splet izboljšuje ali slabša medosebne odnose v resničnem življenju. 

Prepričanja nekaterih raziskovalcev so, da splet povzroča škodljive posledice za 

mladostnikovo socialno mrežo, kot so socialna izolacija ter zmanjševanje vsakdanjih 

socialnih odnosov. Na drugi strani pa obstajajo raziskovalci, ki trdijo, da splet pozitivno 

učinkuje na mladostnikovo angažiranost, izboljšuje socialne odnose, osvobaja omejitve 

zaradi stigem bolezni, geografske ločenosti itd. (Kraut idr., 1998; Moharan-Martin in 

Schumacher, 2003; v Cerar M., 2007, str. 300). 

 

Stewe Duck (1997) poudarja, da je ustrezen odnos do samega sebe (samospoštovanje in 

samovrednotenje) ena najpomembnejših sposobnosti, saj je potreba, da se posameznik 

usposobi za življenje z drugimi (Skalar, 1997; v Cerar M., 2007, str. 290). Odnos, ki ga 

imamo do sebe, predstavlja podlago in zgled za podoben odnos z drugimi. Mladostniki s 

pozitivnim samovrednotenjem ali samospoštovanjem imajo dobro podlago za razvijanje in 

negovanje prijateljstev ter se lažje prilagajajo drugim. Vrstniki so pomemben del 

socialnega okolja, saj se povezujejo z mladostnikovo samopodobo ter samospoštovanjem. 
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Od vrstniških odnosov je odvisno, kakšen pogled bodo imeli mladostniki nase ter na druge 

ljudi okoli sebe. Varnost, ki jo mladostnik dobi iz sprejetja drugih, pripomore k razvijanju 

ustreznih socialnih veščin ter stališč za učinkovite medosebne odnose tudi v odrasli dobi. 

Nasprotno pa mu daje občutek osamljenosti ter zavrnjenosti pri vrstnikih. Bolj bo nagnjen 

k napačnemu zaznavanju sveta in nanj se bo lahko odzival z umikom pred socialnimi 

odnosi (Skalar, 1997; v Cerar M., 2007, str. 291). Naštela bom nekaj osebnostnih lastnosti, 

ki so povezane s pozitivnim in negativnim samovrednotenjem na področju socialnih stikov, 

ki jih navaja Skalarjeva (1985).  

Visoko samovrednotenje je povezano:  

- s psihološko prilagojenostjo ter čustveno stabilnostjo, 

- z boljšim socialnim sprejetjem v skupinah, v katerih posamezniki živijo, z višjim 

socialnim ter sociometričnim položajem in sploh večjim vplivom v socialnih 

interakcijah ter komunikacijah, 

- z doslednejšim upoštevanjem socialnih pravil v povezavi z zaupanjem drugim 

osebam (Skalar, 1985; v Cerar 2007, str. 291, 292).  

 

Negativno samovrednotenje pa je povezano: 

- z nevrotičnim sindromom, s simptomi bojazni, z različnimi vrstami strahu pred 

neuspehom, pred komunikacijo, pred nastopanjem ipd., 

- s slabšim socialnim ter socimetričnim položajem v skupinah. Učenci z nizkim 

samovrednotenjem so pogosto osamljeni posamezniki, ki ne čutijo pripadnosti 

razredni skupini,   

- z nestabilno samopodobo,  

- z neprilagojenim vedenjem ter delikventnostjo (Skalar, 1985; v Cerar 2007, str. 

291, 292).  

 

Pri obravnavi komunikacije in medosebnih odnosih v vrstniški skupini je nujno potrebno 

upoštevati strukturo socialne moči znotraj skupine, saj ima pomemben vpliv na naravo 

komunikacije. Večina vrstniških, razrednih in drugih podobnih skupin, je hierarhično 

strukturiranih ter v njih vlada lestvica vlog (Cerar M., 2007, str. 292). Diegritz in 

Rosenbusch (1977) sta na podlagi analize komunikacije v razredni skupnosti ugotovila, da 

socialno močnejši učenci izvajajo socialni pritisk na druge posameznike. Pristik izvajajo na 

različne načine, kot so ignoriranje, brezobzirno vpadanje v besedo, sramotilno 
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izpostavljanje, pretepanje ipd. (Diegritz in Rosenbusch, 1997; v Cerar M., 2007, str. 293). 

Omenjena raziskava kaže na to, da se posamezniki z nizkim samovrednotenjem bolj 

izogibajo socialnim odnosom ter so manj sprejeti v vrstniških skupinah, kot mladostniki z 

visokim samovrednotenjem. Vendar pa samovrednotenje ni samo po sebi stabilen pojav, 

odvisen je od socialnega konteksta, v katerem mladostnik vzpostavlja socialne odnose 

(Cerar M., 2007, str. 293). 

2.1.2 Samopodoba otrok in mladostnikov 

Že stoletje je minilo odkar so različne psihološke smeri znanstveno preučevale 

samopodobo, kljub temu pa še vedno prihaja do težav v splošni opredelitvi samopodobe. 

Mnogi psihologi opredelujejo ta psihični konstrukt na različne načine. Nekateri ga 

imenujejo sebstvo, drugi samopodoba, tretji identiteta, četrti socialni pas itd., vsem pa je 

skupna točka, da gre za množico odnosov, katere posameznik vzpostavlja do samega sebe 

(Kobal D., 2001; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 111). Navedla bom nekaj 

opredelitev  samopodobe različnih avtorjev: 

- Kobalova (2001) opredeljuje samopodobo kot organizirano celoto lastnosti, podob, 

občutij, potez, stališč, sposobnosti ter drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno 

da: v različnih razvojnih obdobjih ter okoliščinah jih posameznik pripisuje samemu 

sebi; se tesno povezujejo z vrednotami posameznika in vrednotami njegovega 

ožjega ter širšega socialnega okolja; so pod vplivom delovanja obrambnih 

mehanizmov (Kobal D., 2001; v Dolenc P., 2009, str. 97); ter sestavljajo referenčni 

okvir, s katerim posameznik uravnava ter usmerja svoje ravnanje (Musek, 1985; v 

Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 111).  

- Burns (1979, 1982) pravi, da je samopodoba individualna, dinamična ter osebna 

vrednostna podoba o sebi, katero posameznik razvija v odnosu s svojim okoljem ter 

je prisotna celo življenje (Burns, 1979, 1982; v Juriševič M., 1997, str. 12). 

- Piersova (1984) opredeljuje samopodobo kot relativno stabilno celoto 

posameznikov stališč do samega sebe. V samopodobi se odražajo opisi ter ocene 

posameznikovega vedenja in njegovih lastnosti (Wylie, 1989; v Juriševič M., 1997, 

str. 13). 

- Purkey (1970) pojmuje samopodobo kot kompleksen ter dinamičen sistem 

posameznikovih prepričanj o sebi, vsako to prepričanje pa je povezano z 

odgovarjajočimi vrednotami (Rogers, 1982; v Juriševič M., 1997 str. 13). 
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- Shavelson, Hubner in Stanton (1976) samopodobo označujejo kot posameznikovo 

zaznavo samega sebe, katera se oblikuje na podlagi interakcij posameznika z 

njegovim okoljem (Juriševič, 1997, str. 13). 

V sklopu samopodobe se velikokrat srečujemo s težavo pri določitvi različnih terminov, 

predvsem kadar prevajamo iz tujega jezika v slovenščino (največkrat iz angleščine v 

slovenščino), zato bom navedla nekaj terminov:  

- »Self-perception« pomeni samoznaznava in se uporablja za označevanje 

posameznikovih zaznav samega sebe, predstav, katere je razvil o samem sebi, ter 

občutkov, ki jih ima v zvezi s seboj (Cugmas Z., 2001; v Drofenik, Cugmas, 

Schmidt, 2007, str. 112). 

- »Self-assessment« označuje besedo samoocena, katera pomeni konkretno sodbo 

posameznika o sebi, ki je na podlagi določenega merskega inštrumenta 

(ocenjevalne lestvice) izražen kvantitativno (Cugmas Z.; 2001, v Drofenik, 

Cugmas, Schmidt, 2007, str. 112). 

- »Self-esteem« ali v prevodu samospoštovanje oziroma samopodoba se opredeljuje 

po Coopersmithu (1976) kot posameznikovo običajno oceno samega sebe: izraža 

stališča strinjanja ali nestrinjanja ter kaže stopnjo, v kateri posameznik verjame, da 

je sposoben, pomemben, priznan, uspešen ter vreden spoštovanja (Coopersmith 

1976; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 112).  

 

Samopodoba se pri posamezniku razvija postopoma na podlagi samoopazovanja, izkušenj 

in spoznanj iz socialnega okolja. Ta razvoj je kontinuiran ter značilen za vsako razvojno 

obdobje (Adlešič I., 1999, str. 202). Broughton (1975) je izhajal iz Piagetove teorije 

razvoja. Pri njem se samopodoba oblikuje na sedmih ravneh in sicer: 

1. do četrtega leta: otrok začne razlikovati med ''zunaj'' ter ''znotraj'', 

2. peto in šesto leto: ''jaz sem'' se istoveti s telesom ter se njegov razvoj povezuje z 

gibanjem, 

3. od sedmega do dvanajstega leta: ''jaz sem'' vključuje ideje o predmetih in reakcijah 

na te predmete, telo in dušo, 

4. od enajstega do sedemnajstega leta: posameznik razvija reflektivno samozavedanje, 

5. pozno mladostništvo: razvije se dobro razlikovanje med vedenjem ter izkušnjo, 

6. zgodnja odraslost: ''jaz sem'' kot opazovalec se loči od ''notranjega jaza'' kot 

subjekta, 
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7. odraslost: razvije se kontroliran ter integriran ''jaz sem'', kateri uspešno združuje vse 

elemente samega sebe (Broughton, 1975; v Adlešič I., 1999, str. 203).  

 

Novejši strukturni modeli samopodobe pa poudarjajo tudi njeno večplastnost in hierarhično 

urejenost, ki jo sestavljajo različna specifična področja delovanja na katerih ima 

posameznik izkušnje. Shavelson  in Bolus (1982) postavljata splošno samopodobo na sam 

vrh hierarhične strukture in jo delita na akademski ter na neakademski del. Pod akademsko 

ali učno samopodobo spadajo področja človekovega spoznavanja, pridobivanje določenega 

znanja ter učenje, neakademska samopodoba pa zajema telesno (telesne sposobnosti, 

zunanji videz), čustveno ter socialno (vrstniki, pomembne druge osebe) področje. Tako 

lahko govorimo o različnih primarnih področjih samopodobe, saj so med seboj povezana 

ter soodvisna, hkrati pa so tudi zelo povezana z splošno samopodobo (Dolenc P., 2009, str. 

98). Če se spustimo iz samega vrha splošne samopodobe do specifičnih področij, 

ugotovimo, da postaja samopodoba manj stabilna in je vedno bolj odvisna od specifičnih 

situacij. Nekateri raziskovalci pravijo, da višje ravni samopodobe preprečujejo nastanek 

sprememb na nižjih ravneh in delujejo kot nekakšen blažilec, ki preprečuje, da bi prehitro 

prišlo do sprememb v samopodobi na nižjih bolj specifičnih ravneh. Potrebno pa je tudi 

veliko sprememb na nižjih ravneh, da bi nastale spremembe na višjih ravneh (Drofenik, 

Cugmas, Schmidt, 2007, str. 113). Ludwg in Maehr (1967) sta dokazala, da sta uspeh ali 

neuspeh na primer pri atletiki spremenila samo samopodobo telesnih zmožnosti, ne pa tudi 

njihove splošne samopodobe (Ludwig in Maehr, 1967; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 

2007, str, 113).  

Samopodoba pomembno vpliva na čustva, vedenje ter na kognitivno usmerjenost 

posameznika. Raziskave kažejo, da je pozitivna samopodoba otrok in mladostnikov 

povezana z različnimi dosežki in prispeva k večji uspešnosti na učnem ter telesnem 

področju (Bracken, Bunch, Keith in Keith 2000; Marsh, Craven in Debus, 1998, v Dolenc 

P., 2009, str. 98). Otroci in mladostniki s pozitivno samopodobo se v primerjavi s tistimi z 

negativno učinkoviteje spoprijemajo s težavami, razvijajo zadovoljivejše odnose, si 

postavljajo visoke, vendar dosegljive cilje in kažejo večjo sposobnost po sprejemanju 

novih izzivov ter izkušenj. Pri posameznikih z negativno samopodobo pa je lahko večkrat 

prisotno agresivno vedenje, depresivnost, manjša storilnost itd. (Gresham, Lane, 

MacMillan, Bocian in Ward, 2000; v Dolenc P., 2009, str. 98). Na področju samopodobe 
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predstavlja šola pomembno varovalno funkcijo, saj pomaga preprečiti oblikovanje prenizke 

ali previsoke samopodobe (Dolenc P., 2009, str. 98).  

Avtorji se po večini strinjajo, da z razvojem osebnosti razvijamo stabilnejšo samopodobo 

(Shavelson, Hubner in Stanton 1976; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str, 113). Z 

razvojem postaja otrokovo mišljenje o lastni sposobnosti realnejše, se približa oceni, ki so 

jo podali drugi (Eccles, Wigfield, Harold in Blumenfield 1993; Marsh, Craven, Debus 

1994; Wigfield 1994; Wigfield idr. 1997; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007), otrokova 

mnenja o samem sebi postajajo vse bolj povezana ter sestavljajo sistem predstav o njih 

samih (Harter 1990, 1998; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 113).  

Z razvojem osebnosti in nastajanjem prehodnih obdobij se spreminja tudi stabilnost 

samopodobe. Prvo prehodno obdobje se pojavi v zgodnjih letih osnovnega šolanja, 

naslednje se pojavi nekoliko kasneje (različna prehodna obdobja v izobraževanju, prehod 

iz 4. v 5. razred), spremembe v telesnem videzu, socialnem področju in tretje prehodno 

obdobje pa se pojavi ob vstopu v srednjo šolo (Cole idr., 2001; Drofenik, Cugmas, 

Schmidt, 2007, str. 113 in 114).  

 

2.1.2.1 Šolska obdobja 

 

V predšolskem obdobju in prvih šolskih letih (od 5. do 8. leta starosti) se pri otrocih 

pojavljajo pomembne kognitivne ter socialne spremembe. Ob vstopu v 1. razred osnovne 

šole ima večina otrok zelo visoko, nerealno optimistično mnenje o sebi ter o svojih 

pričakovanjih (Cole idr. 2001; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 114). V višjih 

razredih se to mnenje nekoliko spremeni, saj otrok začne dobivati informacije o svojih 

sposobnostih in njihove ocene temeljijo predvsem na tem, kaj znajo. Kriterij za uspeh 

postane objektivnejši in otroci se začnejo primerjati med seboj (Cole idr, 2001; v Drofenik, 

Cugmas, Schmidt, 2007, str. 114). Različni avtorji ugotavljajo, da se samoocene otrok s 

starostjo postopoma spreminjajo in upadajo, predvsem na področju matematike, jezika in 

telesnih dejavnostih (Eccles, Jacobs, Lanza, Osgood in Wigfield, 2002; v Drofenik, 

Cugmas, Schmidt, 2007, str. 114). Poudarjajo tudi, da otroci v višjih razredih prihajajo v 

položaje, ko se med njimi poveča konkurenčnost ter pridejo v stik z več potencialnimi 

tekmeci. Zaradi teh sprememb ugotavljajo Eccles idr., da se tudi dogaja, da otrok, ki je bil 

na akademskem področju v nižjih razredih »zvezda«, potem v višjih razredih popusti 

zaradi višjih standardov ter otrok, ki so enako talentirani kot on. V nadaljnjih 



David, Ana 2017. »Analiza učinkovitosti dnevnih centrov za otroke in mladostnike v okviru 

socialno varstvenih programov« Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici 
 

 

- 19 - 

 

osnovnošolskih letih se od otrok pričakuje, da bodo postali vešči različnih miselnih 

procesov, stopnja katerih je odvisna od posameznika (Cole idr., 2001; v Drofenik, Cugmas, 

Schmidt, 2007). Če predvidevamo, da so tej procesi učinkoviti, potem je mogoče 

pričakovati, da se bo samopodoba otrok izboljšala (Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 

114).  

V obdobju zgodnjega mladostništva (med 10. in 14. letom) sta za samopodobo značilni 

konsolidacija ter druge velike spremembe v razvoju, s katerimi se mladostnik sooča. Na 

področju razvojnih nalog se začnejo spremembe na telesnem, socialnem, kognitivnem ter 

osebnostnem področju. Te naloge si sledijo v točno določenem časovnem zaporedju, se 

medsebojno povezujejo ter sooblikujejo mladostnikovo predstavo o sebi. Ena od zelo 

pomembnih razvojnih nalog v tem obdobju je doseganje telesne zrelosti in oblikovanje 

odnosa do lastnega telesa ter lastne spolne vloge. Mladostnika zaznamujejo fiziološke ter 

telesne spremembe, predvsem na področju spolnega dozorevanja in vse to pomembno 

vpliva na njegovo telesno sampodobo. Mladostnikova telesna samopodoba ni odvisna 

samo od njegovega doživljanja in zaznavanja telesnih sprememb, temveč se tudi oblikuje 

na podlagi odzivov drugih oseb. Telesni razvoj ter vzpostavljanje telesne samopodobe 

pomembno vplivata na prevzemanje mladostnikove spolne vloge (Huston in Alvarez, 

1990; v Dolenc P., 2009, str. 99). Ključnega pomena je, da mladostnik razume in sprejema 

nove želje, pritiske, občutja, telesna stanja ter sposobnosti. V tem obdobju odigra 

pomembno vlogo tudi družina, saj je pomembno kako doživlja spolnost in ali je spolnost 

pomemben del intimnega zakonskega odnosa ali ne. Starši morajo mladostniku spolnost v 

popolnosti ovrednotiti, jo povezati z odnosi in postaviti ustrezne meje, kjer se lahko 

odkrito pogovarjajo. Spolnost pomeni sprejemanje svoje vloge kot moški ali ženska in 

pomeni tudi sposobnost, da mladostnik pridobi nadzor nad svojim telesom ter da telesni 

stiki ne prevladajo njegove krhke identitete. Telo je temeljni nosilec identitete prostor, v 

katerem se odloči ali se bo posameznik po mladostništvu še psihično razvijal ali ne. Razkol 

med čustveno in telesno identiteto povzroči v mladostništvu nesposobnost integracije na 

ravni čutenja, mišljena ter telesnega razvoja. Najslabši primer tega razkola so spolne 

zlorabe v družini, saj te zlorabe pretrgajo vez med čustveno vezjo z materjo in očetom ter 

telesno mejo, katera je zelo pomembna v mladostništvu za razumevanje sebe, drugih in 

sveta. Zlorabljeni mladostniki ohranijo močno nepoškodovano spolno aktivnost in 

odzivnost, vendar njihova spolnost se ne ozira na čustveno stanje odnosa, na bližino, 

preverzijo ter varnost. Prevzemajo jih močni občutki gnusa, sramu in krivde, katere 
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navežejo na svojo čustveno identiteto, kar pa jim daje občutek, da se v sebi počutijo 

nevredne, razvrednotene, gnusne ter krive. Ravno zaradi teh iz zavesti odcepljenih čutenj v 

spolnosti nenehno iščejo stik, kateri bi jim omogočil integracijo njihove razklane 

duševnosti. Takšna spolnost je obvezno brez sramu, brez spoštovanja, brez bližine, je 

perverzna in pa v okolici vzbuja najbolj neprijetne občutke zavrženosti, gnusa ter 

razvrednotenja (Erzar L. K., 2003, str. 137, 138, 139, 140).  

 

2.1.2.2 Identiteta 

 

V mladostništvu je zelo pomembna izgradnja identitete. Izgradnja identitete pomeni, da se 

izoblikuje osebni odnos do potez, sposobnosti ter značilnosti, katere sestavljajo osebnost. 

Psihoanalitiki so to središče posameznikove zavesti poimenovali jaz. Lahko bi rekli, da se 

v obdobju mladostništva spremeni posameznikova struktura jaza in spremeni se do te 

mere, da postavi pod vprašaj, kot so osnovna izhodišča posameznika o sebi, svetu in 

osnovno dojemanje sebe ter drugih. Zaradi vsega tega predstavlja mladostništvo 

najbogatejši čas za izgradnjo identitete. V tem obdobju pa ni na preizkušnji samo 

mladostnik sam, vendar je vsa družina, ali bo sprejela izziv mladostništva ali ne. 

Oblikovanje mladostnikove identitete je v tesni povezavi z najglobljimi osebnostnimi 

potezami staršev. »Starša sta glavna stebra adolescentove identitete; oče podpira 

iniciativo, radovednost in opremi otroka za raziskovanje sveta, mati pa mu daje občutek 

pripadnosti, povezanosti in ga uči lojalnosti in zaveze.« (Erzar L. K., 2003, str. 142, 142) 

(glej Sliko 2.2).  

 

Slika 2.2: Tipi identitet, ki se oblikujejo v mladostništvu 

 

(Erzar L. K., 2003, str. 141) 
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Ameriški neopsihoanalitik Erikson (1986; v Burns, 1979) je v svoji teoriji psihosocialnega 

razvoja osebnosti pojasnil razvoj ter ohranjanje identitete v vseh življenjskih obdobjih. 

Erikson izhaja iz psihoanalitične predpostavke o kritičnih trenutkih, kateri zaznamujejo 

nadaljnji razvoj posameznika. Predpostavljal je, da se posamezniki v življenju srečajo z 

osnovnimi temeljnimi psihosocialnimi krizami. Med najpomembnejšimi krizami je t.i. 

kriza identitete, to je razvojni proces, kateri se oblikuje v mladostništvu. Tukaj se 

posameznik ponovno sreča z nerazrešenimi konflikti iz otroštva in sedaj se z njimi spopada 

na zrelejši način. Odstranitev teh konfliktov omogoči mladostniku vstop v odraslost kot 

integrirana osebnost z zrelo ter pozitivno sampodobo (Adlešič I., 1999, str. 203), v 

nasprotnem primeru pa lahko razvije izkrivljeno ter namišljeno samopodobo, kar pa vodi v 

t.i. identitetno zmedo (Kobal A., 2000, str. 66). Temelj za polni osebnostni razvoj je 

vzpostavljanje osebne identitete ter zavestna operedelitev lastne življenjske vloge in vsebin 

''samega sebe''. Samopodoba (odnos do samega sebe) je tesno povezana z razvojem jaza ter 

njegovih funkcij (Adlešič I., 1999, str. 204). Za razliko od Eriksona (1959), ki je pojasnil 

identiteto kot razvojni proces, pa jo je razvojni psiholog Marcia (1980) opredelil kot stanje 

oziroma dinamično strukturo osebnosti, katera v sebi združuje posameznikove navade, 

prepričanja, nagone ter notranje identifikacije (Kobal A., 2000, str. 69).  

 

Naslednja razvojna naloga, s katero se soočajo mladostniki je kognitivni razvoj, ki prinaša 

velike kvalitativne in kvantitativne spremembe. Prve se kažejo na način, kako mladostnik 

opredeljuje ter razrešuje miselne probleme v primerjavi z mlajšimi otroki, druge pa se 

najbolj kažejo v večji sposobnosti reševanja problemov ter večji učinkovitosti pri 

intelektualnih nalogah. Zaradi neizkušenosti mladostnikov z novimi kognitivnimi 

pridobitvami lahko opazimo nekatera vedenja, kot je argumentativnost (za dokazovanje 

stalno išče pojasnjevanje, hkrati pa išče dokaze za izpodbijanje nekega dejstva), 

egocentrizem, impulzivnost ter neodločenost (Zupančič, 2004; v Dolenc P., 2009, str. 99). 

Torej iz navedenega lahko sklepamo, da obstaja določena neposredna povezanost med 

kognitivnim razvojem in oblikovanjem koncepta sebe v mladostništvu. Občutki, 

koncepcije ter spoznanja o sebi postajajo vse bolj pomembni za oblikovanje samopodobe, 

glede njene vsebine, strukture, večje kompleksnosti, razčlenjenosti ter hierarhične 

urejenosti (Bracken idr., 2000; Harter 1990; Marsh, Craven in Debus 1998; v Dolenc P., 

2009, str. 99). Nove pridobitve na kognitivnem področju prinašajo spremembe tudi v 

socialni razvoj mladostnika. Novosti v socialnih odnosih (vrstniki, šola, starši) ter zahteve 
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okolja omogočajo, da mladostnik preide k odgovornejšim socialnim nalogam, prevzema 

temeljne odločitve glede njegovega ravnanja, nadaljnjega izobraževanja, vrednostnega 

sistema itd. (Zupančič, 2004; v Dolenc P., 2009, str. 100). Številne študije poročajo o 

spremembah na področju samospoštovanja ter samopodobe v obdobju mladostništva. V 

večini raziskav večdimenzionalne samopodobe ugotavljajo, da samoocene otrok na 

različnih področjih samopodobe upadejo med zgodnjim mladostništvom ter se znova 

zvišajo v poznem mladostništvu (Cole idr., 2001; v Dolenc P., 2009, str. 100).  

 

2.1.2.3 Samopodoba in učna uspešnost 

 

Samopodoba se povezuje tudi z učno uspešnostjo otrok in mladostnikov. Glede 

preučevanja učne uspešnosti, se raziskovalci ponavadi osredotočijo na splošni učni uspeh 

(povprečna ocena vseh šolskih predmetov, povprečna ocena posameznega predmeta). 

Mnogi avtorji (Byrne, 1984; Hansford in Hattie, 1982; West, Fish, Stevens, 1980; v 

Juriševič, 1999), kateri so preučevali povezanost med samopodobo ter učno uspešnostjo, so 

ugotovili, da sta konstrukta povezana med seboj, vendar so korelacije med njima zmerne 

do nizke (Byrne, 1984; Hansford in Hattie, 1982; West, Fish, Stevens, 1980; v Dolenc P., 

2009, str. 100). Marsh (1992, 1993) je na podlagi mnogih študij, v katerih je preučil 

povezanost med samopodobo osnovnošolskih otrok (vprašalnik samopodobe SDQ I) in 

njihovo učno uspešnostjo (na podlagi ocen učiteljev in ocen testov), ugotovil, da se 

uspešnost ne povezuje s splošno in neakadamesko samopodobo, temveč se pomembno 

povezuje z akademsko oziroma učno samopodobo (Marsh, 1992, 1993; v Dolenc P., 2009, 

str. 100). Rezultati raziskav potrujejo upravičenost strukturnega modela samopodobe, 

kateri predpostavlja ločevanje akademske samopodobe od neakademske, ter med 

različnimi komponentami akademske samopodobe. Kljub temu, da sta učna uspešnost ter 

samopodoba povezani, je njun odnos vse prej kot enostaven (vprašanje vzročno-posledične 

povezanosti). Marsh in Yeung (1997) sta pojasnila, da je smer povezanosti med 

samopodobo in učnimi oziroma šolskimi dosežki pogojena tudi z razvojnimi značilnostmi 

oblikovanja posameznikove samopodobe (Marsh in Yeung, 1997; v Dolenc P., str. 100, 

101). Vedno več avtorjev (Helmke in van Aken, 1995; Skaalvik in Hagtvet, 1990; v 

Dolenc P., 2009, str. 101) pa zastopa stališče recipročnosti odnosa med samopodobo ter 

učno uspešnostjo. James (1991; v Juriševič, 1999) pravi, da je potrebno biti pozoren pri 

preučevanju odnosa med samopodobo ter učno uspešnostjo, saj je potrebno upoštevati širši 
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kontekst oziroma številne dejavnike, kateri utegnejo posredno vplivati na ta odnos 

(pričakovanja učiteljev in staršev, odnose med učenci in učitelji ali starši, posameznikovo 

motivacijo ...) (Dolenc P., 2009, str. 101).  

 

Raziskave kažejo, da se učna uspešnost povezuje tudi z inteligentnostjo ter da je njuna 

stopnja povezanosti visoka. Na podlagi poznavanja posameznikove umske sposobnosti za 

učenje napovemo njegovo storilnostno uspešnost (Musek, 1993; v Kobal A., 2000, str. 

162). Podatek, da inteligentnost ni enotna ter homogena lastnost, ampak je sestavljena in 

da se močno povezuje z dosežki le na povsem določenih področjih, je danes znano že 

vsakemu. Znano je tudi, da niso vse visoko inteligentne osebe tudi visoko uspešne, manj pa 

so znane spremenljivke, ki se utegnejo pri nadpovprečno inteligentnih učencih povezati z 

neuspehom.  

Raziskave (Walsh, 1956; v Burns, 1979) so pokazale, da ocene učiteljev vplivajo na 

učenčevo vrednotenje o samem sebi. Da so to dokazali, je Walsh v svojo študijo o 

povezanosti med omenjenimi spremenljivkami zajel dve skupini osnovnošolskih dečkov z 

inteligenčnim količnikom 120 in več. Prvih 20 je bilo ocenjenih kot slabše uspešnih, 

drugih 20 pa kot boljše uspešnih. Izsledki raziskave kažejo na to, da se prva skupina 

dečkov vrednoti negativno (menijo, da niso zadosti sposobni, se ne cenijo itd.) Počutijo se 

zapostavljene ter osamljene, učitelji in sošolci jih pogosto kritizirajo, komunicirajo na 

stereotipni način itd. Pri uspešnih dečkih pa prihaja ravno do nasprotja, saj njihovo 

samospoštovanje je visoko, vključujejo se v izvenšolske dejavnosti, v medosebnih odnosih 

so samozavestni, počutijo se vredne itd.  

Brkovićeva raziskava pa proučuje povezanost med vrednostnimi vidiki samopodobe 

oziroma med samospoštovanjem ter inteligentnim učencem in dolžino preverjanja njegove 

učne uspešnosti. Za vzorec je vzel prvi, četrti, šesti ter osmi razred osnovne šole. S 

Coopresmithovim inventarijem samospoštovanja je ugotavljal stopnjo samospoštovanja, z 

nebesednim nizom Ravenovih progresivnih matric pa je ugotavljal stopnjo inteligentnosti. 

Povprečne učne ocene vseh šolskih predmetov za vsak razred ter učni uspeh iz preteklega 

šolskega leta (razen prvošolcev) je označil kot spremenljivko učna uspešnost. Ugotovil je:   

1. Čim dlje traja institucionalno izobraževanje ter čim pogosteje je povprečno 

inteligenten učenec ocenjevan uspešno, tem višja je njegova stopnja 

samospoštovanja. 
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2. Čim dlje traja institucionalno izobraževanje ter čim pogosteje je taisti učenec 

ocenjevan uspešno, višja je tudi njegova uspešnost na testu inteligentnosti. Pri 

neuspešnem učencu pa lahko zaznamo nasproten pojav; s prehajanjem v višje 

stopnje institucionalnega izobraževanja povprečno inteligenten učenec postopoma 

oblikuje nizko samospoštovanje, pa tudi teste za merjenje inteligentnosti rešuje 

vedno slabše. 

 

Slika 2.3: Posredna povezanost med samospoštovanjem in dosežki 

 

(Kobal A., 2000, str. 163) 

 

Na podlagi tega je možno sklepati, da je samospoštovanje (subjektivno doživljanje učne 

uspešnosti) spremenljivka, katera se posredno povezuje s stopnjo inteligentnosti (glej Sliko 

2.3). Če učenec konstantno dobiva iz svojega okolja (starši, učitelji, učenci) negativne 

informacije o svojem učnem uspehu, si brez dvoma ustvari o sebi negativno sliko. V 

sklopu teh misli si tudi svoja pričakovanja o lastnih sposobnostih oblikuje v skladu s svojo 

nizko samopodobo. Vse to (negativne sodbe o sebi) pa seveda vpliva na reševanje testa 

inteligentnosti, saj je jasno, da zaradi tega doseže nižji rezultat, kot mu omogočajo njegove 

lastne sposobnosti. Te ostanejo prikrite in jih noben »objektiven« instrument, kot je test za 

merjenje inteligentnosti ne more odkriti (Kobal A., 2000, str. 163).  

 

Mnogi raziskovalci (Burns, 1979) so z raziskavami doprinesli k boljšemu razumevanju 

odnosa med samopodobo in anksioznostjo. Skladajo se v postavki, da je zveza med njima 

obratno sorazmerna, kar pomeni: čim bolj ima posameznik izoblikovano pozitivno 

samopodobo (in visoko samospoštovanje), tem nižja je njegova stopnja anksioznosti. 

Obratno: manj kot se oseba ceni, čuti vrednega, uspešnega in sposobnega, bolj je 

anksiozna. Pomembno pa je vedeti, da zveza med omenjenima pojavoma ni vzročno 
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posledična, saj je nemogoče trditi, da je nekdo anksiozen zaradi neustrezne samopodobe, 

drugi pa se ne ceni dovolj zato, ker že od zgodnjega otroštva doživlja močna občutja 

tesnobe. Z gotovostjo lahko trdimo le, da je korelacija med njima negativna (Lamovec, 

1994; v Kobal A., 2000, str. 165).  

Rosenberg je leta 1965 ugotovil, da se mladostnikovo nizko samospoštovanje povezuje s 

somatskimi simptomi, kateri so značilni za anksioznost (glavobol, povečan srčni utrip). Na 

podlagi teh ugotovitev je sklepal o štirih dejavnikih, ki naj bi izzvali tesnobo in to so: 

nestabilna in spreminjajoča se samopodoba; lažno prikazovanje samega sebe v medosebnih 

odnosih; pretirana občutljivost na neugodne odzive iz okolja; fizična in čustvena izolacija 

od drugih, katera vodi v osamljenost. Zaradi tesne povezanosti teh dejavnikov ni moč 

ugotoviti, kateri je tisti, ki pravzaprav sproži negativno vrednotenje samega sebe (Kobal 

A., 2000, 165).  

Kretschhmannova (1977; v Skalar, 1985) raziskava proučuje, ali obstaja povezanost med 

šolsko tesnobo ter učiteljevim izobraževalnim slogom. Ugotovil je, da so manj anksiozni 

učenci, katere poučujejo razumevajoči učitelji, bolj pa oni, katere poučujejo strogi učitelji 

(Kretschhmannova, 1977; v Kobal A., 2000, str. 165).  

2.1.3 Učna uspešnost otrok in mladostnikov 

V zgodovini evropskega izobraževanja so bili formalnega izobraževanja deležni le princi 

ter sinovi plemstva, saj so veljali za edine pomembne člane družbe. Ostali pa naj bi še 

naprej opravljali svoje delo, brez kakšnih večjih pričakovanj. Na primer obrtnik je naučil 

svojega otroka svoje obrti ter mu pokazal posebne veščine, katere si je pridobil od svojega 

očeta in iz lastnih izkušenj. Vendar ima naša sedanja kultura kompleksnejše potrebe, zato 

so šole potrebne, saj razbremenijo starše in izpopolnijo, kar so oni začeli. Za samo 

družbeno integracijo, povezovanje v celoto, je potrebna višja stopnja izobraženosti mladih, 

kot jim jo lahko ponudimo doma (Adler A., 1999, str. 134).  

Z razvojem tehnologije ter različnih področij stare oblike izobraževanja niso več ustrezale. 

Naprej so učitelji učili kar s palico in rokami po vaseh in mestih, vendar so bili rezultati 

primerno skromni. Le verske šole in univerze so poučevale znanost ter umetnost, zato v 

tistem času niso niti kralji znali brati in pisati. Z industrijsko revolucijo so se začele stvari 

spreminjati in nastala je potreba po tem, da bi delavci znali pisati, brati, risati ter računati, 

in tako so nastale državne šole. Te šole pa so ustanavljali v skladu s potrebami vlad, te pa 

so takrat potrebovale izobražene, poslušne podanike, izšolane za koristi višjih razredov. V 
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skladu s tem ciljem je bil tudi predmetnik v šoli. Toda čez čas so pomanjkljivosti tega 

izobraževalnega sistema vedno bolj silile na dan. Svoboda je zacvetela, delavski razred pa 

je postajal vse bolj zahtevnejši ter močnejši. Posledica tega je bila prilagoditev državnih šol 

tem zahtevam in danes v izobraževalnem sistemu že prevladuje ideal, da je potrebno otroke 

učiti oziroma naučiti samostojnega mišljenja, potrebno jim je nuditi priložnost, da spoznajo 

umetnost, književnost ter znanost. Otroci se ne izobražujejo več samo zato, da bi se znali 

preživljati in izpolnjevati neko nalogo v tovarni, temveč da so deležni splošne družbene 

kulture ter da prispevajo za skupno dobro (Adler A., 1999, str. 135).  

 

Profesor sociologije Therborn (1995) pravi, da je znanje eno najbolj dinamičnih elementov 

sodobnih družb. Ne spreminja se samo pojmovanje samega znanja, vendar se spreminja 

tudi pomen znanja za razvoj sodobnih družb ter za vlogo posameznika v družbi. Na 

družbeno moč in položaj posameznika namreč vedno bolj odločilno vpliva posedovanje 

nekega znanja, saj so lahko le tisti, ki vedo, subjekt družbenega dogajanja (Therborn, 1995; 

v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 86).  

S širjenjem pomena drugih virov znanja se je sprva zdelo, da šola izgublja pomen kot 

prenašalka znanja. Od tod izhaja teza, da je šola pomembna le še zato, da ohranja 

»plemenska pravila discipline«. Tisti bolj kritični pa so celo trdili, da je šola namenjena 

temu, da »učence odvadi misliti« (Lipman, 1992) ali pa da je »institucija, katera temelji na 

filozofiji nesposobnosti in manjka«. Kljub vsem ugotovitvam je šola ostala uradno 

pooblaščena institucija za prenos znanja. S tem so ji dana pooblastila za izdajanje javnih 

listin, kjer sta posredno opredeljena raven ter obseg uradno priznanega znanja, ki ga je 

posameznik osvojil oziroma pridobil. Bilton (1996) je mnenja, da ji je s tem dan mandat 

racionalnosti ter priznan položaj pomembnega dejavnika »kognitivne enkulturacije«. Poleg 

pooblastila za podeljevanje spričeval, s katerimi se dokazuje usposobljenost za vstop v svet 

dela, poseben položaj šole tudi temelji na tem, da je šolanje v večini držav obvezno vsaj 

nekaj let (Bilton, 1996; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 86). 

 

Ustvarjalnega življenja v današnjem svetu si skoraj ne moremo predstavljati brez 

nenehnega izobraževanja ter dopolnjevanja znanj, katera so potrebna za človekov 

napredek. Izobraževanje je vseživljenjski proces. Toda v življenju ni obdobja, ko bi bilo 

izobraževanje tako močno prepleteno z dinamičnimi razvojnimi dogajanji s področij 

posameznikove osebnosti, kot je to v času otroštva ter mladostništva. Šolanje v tem 
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obdobju ne aktivira ter dopolnjuje le otrokovega intelektualnega in spoznavnega razvoja, 

ne omogoča samo širjenja njegovih znanj in ne razvija le sistematičnega poglabljanja 

njegovih vedenj, temveč se ravno v tem času otrok tudi na socialnem ter emocinalnem 

področju razvoja najbolj dinamično oblikuje in diferencira. Kljub temu, da se otrok skozi 

obdobje šolanja razvija, pa vseeno vstopa v šolo že z mnogimi sporočili, spodbudami in 

morda celo z zavorami, s katerimi so vstopali v njegovo osebnostno rast najpomembnejši 

ljudje v njegovem življenju in s tem vplivali na to, kar je otrok prinesel na svet s svojo 

naravo (Tomoti M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 16).  

Šola je za otroka pomemben »tretji sistem« – poleg družine ter širšega socialnega okolja v 

katerem se razvija, saj iz njega črpa za svoje oblikovanje potencialov, izkazuje svoje 

osebnostne ranljivosti itd. Šola predstavlja otroku tudi most med družino in socialnim 

okoljem, kateri mu v optimalnih razmerah olajšuje v zunanjem, širšem svetu udejanjati 

motive, zadostiti radovednostim in izpolnjevati potrebe po samopotrjevanju, ki so bile 

zastavljene že v prvih letih njegovega razvoja, preživetih v zanj tako pomembnem 

družinskem okolju (Tomoti M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 16). 

 

2.1.3.1 Šolska uspešnost 

 

Pod pojmom šolska uspešnost si predstavljamo predvsem ocene in spričevala, ki kažejo na 

to, ali je šolanje uspešno. Nekateri avtorji navajajo različne dejavnike, kateri naj bi bili 

glavni faktorji pri doseganju učnega uspeha. Po mnenju avtorjev lahko dejavnike šolske 

oziroma učne uspešnosti razdelimo v tri skupine: 

1. skupina dejavnikov so tisti, ki niso odvisni od izobraževalne institucije, se pravi 

družina posameznika, njegova samopodoba, umske sposobnosti in vrstniki. 

2. skupina dejavnikov je povezana s šolo in to so pedagogi, učitelji, profesorji, odnosi 

med učitelji/profesorji in učenci, metode učenja itd.  

3. skupina pa poudarja pomembnost fizioloških ter psiholoških lastnosti učenca pri 

doseganju učnega uspeha (Kobal, 2000; v Sarić N., 2016, str. 27).  

 

Avtorica (Tomori, 2000) pa navaja šolsko uspešnost v širšem smislu, ki določa potek ter 

izid naslednjih razvojnih nalog: 
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- razvoj samostojnega razmišljanja, oblikovanja stališč, presoje, iskanja novih 

rešitev, opredeljevanja, v skrajni stopnji oblikovanje smiselnega odgovora na 

izzive, dvome in dileme,  

- razvoj delovnih navad, sistematičnega izpolnjevanja nalog, načrtovanja ter 

organiziranja dela individualno in v skupini, 

- sposobnost pridobivanja ter izkazovanja znanja,  

- učenje sodelovanja z drugimi, 

- razvijanje različnih spretnosti ter veščin, 

- oblikovanje ustreznega vedenja v preizkušnjah in učinkovitega obvladovanja stresa,  

- prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje ter prispevek k delu skupine, 

- preizkušanje izvirnih načinov spoprijemanja z delovnimi in intelektualnimi izzivi, 

sprejemanje in izražanje čustvenega odziva na lasten uspeh in neuspeh ter na uspeh 

in neuspeh drugih (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 

16). 

 

»Ne glede na to, kako zavesten, dejaven in sistematičen je delež pedagogov pri tem, ko 

vsak šolar te naloge v procesu šolanja izpolnjuje in ne glede na to, ali je uspeh 

izpopolnjevanja teh nalog s strani pedagogov sproti in dokončno sploh opažen in 

evalviran, so prav ti procesi odločilni za celosten uspeh šolanja. Njihov skupen izid, bolj 

kot ocene same, odgovarja na vprašanje, kaj je posamezniku šolanje dalo za njegovo pot v 

življenju.« (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 16). 

 

2.1.3.2 Šolska neuspešnost in njene posledice 

 

O šolski neuspešnosti lahko govorimo takrat, kadar ena ali več od zgoraj naštetih nalog ni 

izpolnjena. Nedvomno pa se neuspešnost tudi kaže takrat, ko šolar ne izpolnjuje osnovnih 

nalog šolanja do te mere, da ne more vstopati v naslednje zahtevnostne stopnje 

izobraževanja, ko šolanje prekine na stopnji, ki je prenizka glede na njegove sposobnosti 

ter ko izstopi iz procesa šolanja prej, kot bi bilo optimalno glede na njegove subjektivne ter 

objektivne potrebe (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 17). 

Možnost za neuspešnost v šoli je večja pri otrocih in mladostnikih, kateri odraščajo v 

disfunkcionalni družini ter pri tistih, katerim osebnostne značilnosti, način vedenja in 

odzivanja močno otežujejo vključevanje in prilagajanje procesu šolanja. To so otroci in 
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mladostniki, ki izhajajo iz družin, kjer niso deležni ustreznih spodbud, pomoči, 

razumevanja in opore, tisti, ki jim stresi ter čustvene prizadetosti jemljejo moč, voljo in 

zbranost za učinkovitejše šolsko delo ter tisti, ki jim družina onemogoča razvoj zdrave 

samozavesti in gradnje zadovoljujoče samopodobe, jih obremeni z nerealno visokimi 

pričakovanji itn. (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 17). Glede 

osebnostnih značilnosti pa je šolska neuspešnost pogostejša pri otrocih in mladostnikih, 

kateri so že v osnovi manj prilagodljivi, impulzivni, nemirni, slabše organizirani, 

neustrezno socializirani, čustveno ranljivi, introvertirani ter pri tistih, ki so v primerjavi s 

svojimi vrstniki kakorkoli subjektivno ali objektivno izrazito drugačni (kronično bolni, 

otroci in mladostniki iz manjšinskih skupin...) (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek 

Lešnik K., 2002, str. 17). 

 

Neuspešnost v šoli lahko pomembno ogrozi posameznikov celosten osebni razvoj. 

Pomembno je, da razumemo dejstvo, da otrok ali mladostnik, ki ne izpolnjuje splošnega 

merila uspešnosti, se sam doživlja kot nesposobnega, manj vrednega, odrinjenega ali pa v 

celoti slabega. Izkušnja, da ne more izpolniti pričakovanja okolice, lahko pomembno 

ogrozi njegovo samospoštovanje in samopodobo. Kadar se otrok ali mladostnik znajde v 

takšni situaciji, poskusi na različne načine rešiti svojo samopodobo in samospoštovanje. 

Vendar tej obrambni mehanizmi se razlikujejo med otroki, saj so odvisni od otrokovih 

prvinskih osebnostnih značilnosti. Otrok ali mladostnik je lahko impulziven, hiperaktiven, 

vitalen in se z neuspešnostjo spopada na način, da šolsko neuspešnost nadomesti z 

uspešnostjo nekje drugje, na primer šport. Vendar tudi takšen otrok, če nima ustreznih 

spodbud v domačem okolju, se lahko začne potrjevati na negativne in destruktivne načine. 

Vase zaprt in preobčutljiv otrok oziroma mladostnik pa se lahko ob neuspehu še bolj zapre 

vase, njegova notranja stiska se še poglobi ter vzporedno z občutji krivde in zavračanja do 

sveta se veča navarnost njegove samouničevalnosti. Obe obliki odzivanja na šolsko 

neuspešnost ter posledično nizka samopodoba se lahko sčasoma stopnjujeta in globoko 

moteče posežeta v posameznikov nadaljnji osebnostni razvoj. Izkušnja neizpolnjenih 

lastnih pričakovanj in pričakovanj ožje okolice glede svojega izobraževanja je 

marsikateremu odraslemu vse življenje nerešena travma, negotovosti vase, občutje ter da 

so mu mnoge življenjske priložnosti nedosegljive (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek 

Lešnik K., 2002, str. 17). 



David, Ana 2017. »Analiza učinkovitosti dnevnih centrov za otroke in mladostnike v okviru 

socialno varstvenih programov« Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici 
 

 

- 30 - 

 

Otrok in še bolj mladostnik, za katerega je pripadnost vrstnikom še pomembnejša, je v 

primeru, da ni vključen v proces šolanja, odločilno prikrajšan tudi za socializacijo. Način 

za vključenost v vrstniško skupino išče na načine, ki so mu dosegljivi. To pa je zagotovo 

skupina, ki je enako neuspešna, izključena iz glavnega toka večjega dela generacije, enako 

(obrambno) odklonilna do socialnih norm ter pričakovanj po konstruktivnem prizadevanju, 

ki jih sami niso izpolnili. Značilnosti takšne vrstniške skupine je, da niso obvezujoči, ne 

vzbujajo občutij krivde in slabe vesti zaradi neopravljenih nalog, ampak lahko celo dajejo 

potrditve ter občudujejo drugačne, lažje oblike izkazovanja ranjenega ega. Takšna 

nadomestna samopotrjevanja pa so pogosto škodljiva za posameznika in destruktivna za 

okolico. Negativen odziv okolice na moteče ter nesprejemnljive oblike vedenja pa pri 

mladostnikih še poveča odpor in odklonilnost do socialnih meril in do vrednostnega 

sistema v širšem socialnem prostoru, iz katerega se počutijo izključene (Tomori M., 2000; 

v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 17, 18).  

Razumeti moramo, da je za te otroke oziroma mladostnike šola v bistvu prvi vir izkušenj s 

socialnim sistemom, ki ima svoje zahteve, omejitve, pravila in avtoriteto. Neugodne in 

boleče izkušnje iz šole se lahko prenesejo kot prispodoba v posameznikov odnos tudi do 

vseh drugih socialnih sistemov, s katerimi bo imel nesprestano opravka kasneje v življenju. 

Kot posledica nezadovoljujoče samopodobe ter občutki nesprejetosti v ožjem in širšem 

socialnem okolju, se pri mladostnikih lahko razvije doživljanje tesnobe, nemir, občutek 

nestrpnosti, nekateri lahko celo najdejo sprostitev v agresivnem ali impulzivnem preboju. 

Eno od zelo pomembnih tveganj ob doživljanju takšnih občutkov je lahko tudi iskanje 

olajšanja ter sprostitve s pomočjo psihoaktivnih snovi. Ena od takšnih snovi je alkohol, 

katera deluje »samozdravilno« in raztopi skrbi ter slaba občutja o samem sebi in jih 

nadomesti z varljivim samozadovoljstvom. Mučno doživljanje praznine, ki je lahko tudi 

ena od oblik notranje napetosti, pa nekateri mladostniki odganjajo tudi z drugimi načini 

oziroma oblikami tveganja, kot so hitra vožnja, izzivanje drugih in nasilna dejanja 

(največkrat proti šolajočim se vrstnikom ali likom avtoritete, ki jo doživljajo sovražno, ker 

jih je zavrnila) (Tomori M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 18). 

Ob vseh opisanih tveganjih pa so mladi, ki so neuspešni v šoli in prezgodaj izstopijo in 

šolskega sistema, tudi prikrajšani za razvojne spodbude, ki so posredno vpletene v proces 

šolanja: od spodbudnega občutka pripadnosti vrstnikom, prevzemanje odgovornosti, 

dejavno obvladovanje vedno težjih preizkušenj ter pomembno vero vase, ki raste skupaj z 

vsem tem. Veliko stvari lahko nadomestimo kasneje v življenju, tudi šolanje in 
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izobraževanje. Obstaja veliko odraslih oseb, ki so se kasneje v življenju odločili nadaljevati 

izobraževanje in so veliko dosegli. Če nekaterim razvojnim potrebam ni zadoščeno v času, 

ko je njihov čas, njihove izpolnitve kasneje ne moremo več nadomestiti (Tori M., 2000; v 

Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 18).    

 

2.1.3.3 Socialno v/izključevanje mladih kot posledica šolskega (ne)uspeha 

 

Šolska neuspešnost je lahko pomemben vir občutij nemoči in družbene izolacije, ni pa izid 

slučajnega razmerja med individualnimi življenjskimi razmerami ter sistemskimi oziroma 

institucinalnimi pogoji, saj jo nujno proizvede vsak šolski sistem v pogojih družbene 

neenakosti oziroma neenakih razmerij moči. Ko govorimo o šolski neuspešnosti naletimo 

na težavo, kako sploh določiti kriterije neuspešnosti:  

- govorimo o pričakovanjih staršev, ki jih otrok ne izpolnjuje, ali o nizki ravni 

pridobljenega znanja, 

- govorimo o spričevalu, zaradi katerega otrok ne more nadaljevati šolanja, kjer bi 

želel, 

- govorimo o popravnih izpitih ter ponavljanju letnika, 

- ali pa vprašanje neuspešnosti omejimo zgolj na tiste (ki jih je ne glede na število 

vedno preveč), ki predčasno izstopijo iz sistema srednjega šolstva (Mencin Čeplak 

M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 19).    

 

Umestnost tega vprašanja utemeljujejo tudi različni raziskovalni podatki, kateri kažejo, da 

je ravno strah pred neuspehom v šoli eno najtežjih bremen. Po raziskavi Centra za socialno 

psihologijo IDV FDV (Arhiv družboslovnih podatkov Fakultete za družbene vede), ki so jo 

opravili leta 1999 med osmošolci v Sloveniji, je razvidno, da ni strah samo povprečnih 

učencev pred neuspehom, ampak tudi odličnjake (27,9 odstotka odličnjakov). S 

psihološkega vidika predstavlja neuspeh velik problem za vse otroke, ki doživljajo 

razočaranje zaradi neizpolnjenih pričakovanj. Pomembno velik problem pa je to v družbah, 

kjer velja prepričanje, da je zaradi dosežene stopnje demokracije, družbenega standarda ter 

navideznega izginjanja razrednih razlik družbena mobilnost izjemno velika in položaj na 

hierarhični družbeni lestvici odvisen le od sposobnosti, pridnosti ter iznajdljivosti 

posameznika (Mencin Čeplak M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 19). 
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Neuspeh v šoli otrokom ne predstavlja problema le v smeri nevarnosti, da ne bodo izdelali 

razreda oziroma letnika, da bodo mogoče morali predčasno zapustiti šolanje ali da bodo 

pristali v kategoriji dolgotrajno brezposelnih, vendar jim predstavlja tudi socialno 

izključenost. Mladim, ki predčasno izstopijo iz sistema šolanja, grozi, da se jim bo 

mladostništvo namesto v fazo eksperimentiranja izteklo v »fazo izgnanstva, včasih trajne 

izključenosti in nedoločenosti« (Galland, 1993; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2000, str. 

19). Belgijske, nemške in švedske raziskave kažejo na to, da takšne skupine ljudi lahko 

občutijo tudi kulturno izključitev, medtem ko pa grške in italijanske raziskave kažejo na to, 

da je lahko takšna skupina prostorsko izločena. Zaradi finačnih težav se nekateri soočajo s 

težavami oziroma s primanjkljaji že od otroštva naprej in ker nimajo socialne ter 

institucionalne podpore (zaradi prezgodnje zapustitve šolanja) je njihova samopodoba zelo 

nizka, kar pa lahko vodi v deviantne oblike vedenja ter odvisnosti od psihoaktivnih snovi. 

Glavni faktor, ki povečuje tveganje za socialno izključenost, pa je nizka stopnja 

usposobljenosti, saj ta je vzrok za težave na področju kariere. Ljudje, ki se znajdejo v 

takšni situaciji, le stežka premagajo brezposelnost ali pa imajo možnost zaposlitve v 

nehvaležnih/slabih službah (poor jobs). Poleg vseh teh faktorjev pa povzročajo socialno 

izključnost tudi slabo mentalno zdravje ter nizka samopodoba (Lopez Blasco A., McNeish 

W., Walther A., 2003). 

 

V analizah tega procesa se mnogokrat spregleda, kako so naši medosebni odnosi, javni 

govori (strokovni, politčni...), vrednostno obremenjeni ter kako stigmatizirajo tiste, ki so 

neuspešni ali vsaj potencialno neuspešni. Mnoge analize, ki vzroke iščejo v strukturni 

neenakosti, mnogokrat pozabijo poudariti, da strukturne neenakosti ne delujejo niti 

enosmerno niti enoznačno. S tem avtorica (Mencin Čeplak M., 2000) ne trdi, da strukturne 

neenakosti niso pomembne, ravno nasprotno. Raziskovanje strukturnih pogojev, kateri 

reproducirajo in producirajo družbene neenakosti, so nujni pogoj za učinkovito 

spoprijemanje z izvori neenakosti, ki jih šolski sistem ne more odpraviti. Če na primer 

ugotovimo statistično povezavo med šolskim uspehom in socialnoekonomskim statusom, 

nacionalnostjo, družinskimi odnosi, to še ne pomeni, da lahko na podlagi tega napovemo 

uspeh oziroma neuspeh posameznika. Žal pa se ravno to velikokrat dogaja – če poznamo 

otrokov socialni izvor, to neredko samodejno, nezavedno vpliva na naša pričakovanja 

glede njegovega uspeha, na naš odnos do njega ter njegovih staršev. To pomeni, da 
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previligirane še bolj priviligiramo in depriviligirane še bolj depriviligiramo 

(stigmatiziramo) (Mencin Čeplak M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 19). 

 

Britanske raziskave kažejo na to, da učitelji v Veliki Britaniji med t.i. prikrajšanimi učenci 

ne pričakujejo samo več učnih, vendar tudi disciplinskih težav. Peter McLaren (1993) je z 

intenzivnim raziskovanjem prikritega učnega načrta ugotovil, kako ravno ta zapira 

možnosti otrok portugalskih priseljencev na eni od šol v Torontu. Veliko britanskih 

raziskovalcev je prikriti učni načrt upoštevalo kot zelo pomemen dejavnik razlik v šolskem 

uspehu (Blyth in Milner, 1996; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 20). 

Pričakovanja učiteljev do učencev ne pojasnijo vedno vseh razlik med njimi, vendar pa v 

tem razlikovanju zagotovo igrajo pomembno vlogo, saj ta pričakovanja pomembno 

vplivajo na njihovo ravnanje in na njihov odnos do učencev. Vplivajo na to, kako, koliko 

in koga spodbujajo, na kaj so pozorni pri posameznikih, ki pripadajo različnim družbenim 

skupinam, čemu pripisujejo njihov uspeh ali neuspeh, kako vrednotijo njihove dosežke 

(ocene) in čigave glasove slišijo oziroma preslišijo (Mencin Čeplak M., 2000; v Bergant 

K., Musek Lešnik K., 2002, str. 20).  

 

Osnovnošolci se začnejo kar hitro zavedati, da imajo nekateri učitelji drugačen odnos do 

kognitivno bolj kompetentnih kot do kognitivno manj kompetentnih učencev (Weinstein, 

Marshall, Sharp in Botkin, 1987; v Cugmas Z., 1991, str. 294). Raziskave različnih 

avtorjev kažejo, da učenci zaznavajo, da dajajo učitelji posameznikom, ki so bolj uspešni: 

- več možnosti za uspeh (postavijo jim več vprašanj, ponudijo jim več možnosti za 

sodelovanje, za delo...), 

- manj jih kontrolirajo, 

- dovolijo jim več avtonomnosti pri delu (pogosteje lahko sami izbirajo učne naloge), 

- dajejo jim manj navodil za delo ter jim nudijo manj pomoči pri delu, 

- omogočijo jim več časa za dokončanje naloge oziroma dela (ne zahtevajo, da 

končajo nalogo v točno določenem času), 

- dajejo jim posebne ter težje učne naloge s posebnimi in individualnimi navodili, 

- manj so pozorni na to, ali učenec natančno upošteva navodila, 

- posredujejo jim manj negativnih povratnih informacij kot učencem, kateri so v šoli 

manj uspešni (Weinstein, Marshall, Sharp in Botkin, 1987 ter Weinstein in 

Middlestadt, 1979; v Cugmas Z., 1991, str. 294, 295).  
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Cooper (1979) je mnenja, da učitelji pogosteje kritizirajo vprašanja, ki jih postavljajo bolj 

sposobni učenci, saj s tem kontrolirajo število vprašanj, ki jih postavljajo manj ter bolj 

sposobni učenci. V učiteljevem vedenju je možno razbrati njegova pričakovanja, ki jih ima 

v zvezi z učenčevo kognitivno aktivnostjo, stališči o kognitivni kompetenci učenca ter o 

kognitivnih dosežkih (Cooper, 1979; v Eccles Parsons, Kaczala in Meece, 1982). 

Zelo pomemben podatek iz raziskav Centra za socialno psihlogijo: leta 1999 je 58,7 

odstotka anketiranih osmošolcev odgovorilo, da je za njihov razred zelo ali srednje 

značilno, da »učitelji ne spoštujejo slabših učencev«, razlike v uspehu pa so zelo majhne. 

V raziskavi leta 2000, pa je le 12,4 odstotka anketiranih med 15. in 29. letom nasprotovalo 

trditvi, da so »učitelji v šoli izrazito bolj naklonjeni uspešnim učencem« (Sumarni pregled 

podatkov Mladina, 2000, FDV; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002). Če sedaj vse to 

povežemo s problemom osipa, je temeljno vprašanje avtorice Mencin Čeplak (2000): 

»Zakaj se mladi vpisujejo na tiste srednje šole, kjer je največ predčasnih izstopov? Zaradi 

že oblikovanega poklicnega interesa ali zaradi tega, ker drugih možnosti nimajo (bodisi 

zaradi nizkega učnega uspeha ali zaradi razmer, ki jih silijo, da se šolajo čim bliže domu 

in/ali se čim prej ekonomsko osamosvojijo). Koliko je torej vpis na šole z največjim osipom 

rezultat relativno avtonomne izbire in koliko rezultat pomanjkanja drugih možnosti, torej 

prisila?« (Mencin Čeplak M., 2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 20). Če je 

vpis na te šole (dve in triletne poklicne šole) le posledica neke dolge zgodovine, kjer so se 

učenci naučili izgubljati, potem vsekakor ne preseneča visok osip na teh šolah. Mencin 

Čeplak (2000) meni, da gre osip pripisovati prav temu in ne pa pomanjkanju sposobnosti. 

Stigma, ki jo občutijo manj uspešni učenci, je v družbenih razmerah katere strokovnjaki in 

politiki opisujejo kot razmere neskončnih možnosti, in zato implicitno ter eksplicitno 

neuspeh v življenju pripisujejo zgolj posamezniku, lahko usodna, ni pa nujno. Šolska 

neuspešnost ni vedno usodna za samospoštovanje, samopodobo itn. Če damo na stran 

podporo družine ter se omejimo le na šolo in šolski sistem, je smiselno omeniti 

raziskovalne podatke, ki dokazujejo, da je pomemben del mladih, kateri dosegajo 

podpovprečne rezultate (zadosten in nezadosten uspeh), kljub vsemu izraža relativno 

visoko zadovoljstvo s šolo. V že omenjeni raziskavi Centra za socialno psihlogijo na IDV 

FDV iz leta 1999, je dobrih 45 odstotkov osmošolcev, ki so dosegli zadosten uspeh, 

povedalo, da je v šoli ''čisto v redu''. (Anketiranih z nezadostnim uspehom je bilo v vzorcu 

premalo, da bi lahko sklepali o njihovem doživljanju šole). Podobnosti so opazili tudi na 

Portugalskem: visok odstotek učencev, ki kljub ponavljanju letnika izražajo visoko stopnjo 
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zadovoljstva z šolo, ne glede na neuspeh (Pais, 2001; v Bergant K., Musek Lešnik K., 

2002, str. 20). 

Portugalski raziskovalci menijo, da je za mlade ravno šola center njihovih 

družbenih/socialnih povezav oziroma odnosov. Tisti, ki kljub težavam ne izstopijo iz 

šolskega sistema, si ohranijo vrstniško mrežo, ki je lahko pomemben vir samospoštovanja, 

poleg tega pa imajo več možnosti, da ohranijo zaupanje v prihodnost. Ta informacija je 

izredno pomembna za oblikovalce mladinskih ter izobraževalnih politik. Kadar se 

sprašujejo ali dati prednost hitri poklicni integraciji, presekati izobraževalno pot ter s tem 

zamejiti možnosti prehajanja na družbeni lestvici ali omogočiti pravico do izobraževanja, 

dajejo prednost slednjemu.  

Prispevek avtorice (Mencin Čeplak M., 2000) se ne loteva ovir, katere postavlja šolski 

sistem, vendar bi avtorica rada poudarila, da je za razbremenjevanje učencev zelo 

pomembno, da je šola vertikalno ter horizontalno prehodna, ker druga dostopna možnost 

ohranja zaupanje, da se bo izobraževalna pot vsakemu (tudi manj uspešnim) ugodno 

iztekla. Vsekakor pa bi morali sistematično raziskovati mehanizme ter učinke prikritega 

učnega načrta, ki utrujejo razlikovanje v družbi, raziskovati bi morali tudi odnos učiteljev 

do šolsko manj uspešnih učencev ter do tistih, ki so stigmatizirani kot depreviligirani 

zaradi svojega socialnega izvora, nacionalnosti in družbenih razmer (Mencin Čeplak M., 

2000; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 20, 21).  

 

2.1.3.4 Kritični dejavniki šolske neuspešnosti pri prehodu iz razrednega na predmetni 

pouk ter svetovalna služba in njena vloga v zmanjševanju učne neuspešnosti kot 

dejavnika socialnega izključevanja 

 

Dosedanji pristopi k reševanju problema učne neuspešnosti so bili v veliki meri usmerjeni 

le v odpravljanje težav ter primanjkljajev. Izključna usmerjenost programov pomoči v 

šibka področja pa pogosto ni vodila do pričakovanih učinkov. Nekateri klasični izolirani 

pristopi so se v praksi pokazali za neučinkovite, sploh če so se uporabljali neselektivno kot 

edina možnost za raznovrstne težave. Veliko pomembnih raziskovalcev (Adelman, Taylor, 

1986) izpostavlja potrebo po refleksiji in določenih korelacijah smeri razvoja (Adelman, 

Taylor, 1986; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 54).  
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Sodobni pristopi  (Boekaerts, 1997) se želijo kompleksnemu problemu učne neuspešnosti 

približati iz širše perspektive. Zato pedagoški praktiki ter raziskovalci iščejo načine, kako 

razširiti žarišče vplivanja na šolsko nespešnost: 

- spodbuditi in razvijati otrokova/mladostnikova področja, 

- spodbujati motivacijo in uporabiti otrokove/mladostnikove interese za izboljšanje 

učne uspešnosti, 

- vplivati na sistemske dejavnike, ki zavirajo ali spodbujajo učinkovitost manj 

uspešnih učencev (Boekaerts, 1997; v: Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 54).  

 

Na področju preprečevanja šolske neuspešnosti prevladuje stališče (Hughes, 1988), da je 

potrebno preventivne ukrepe zastaviti na več ravneh (primarna, sekundarna in terciarna 

prevencija) in v različnih smereh. Potrebni so torej preventivni programi, kateri bodo 

usmerjeni tako v kritične probleme (npr. pomanjkanje zmožnosti bralnega razumevanja, ki 

ovira nadaljnje učenje) kot tudi kritična obdobja (prehodi med razvojnimi obdobji, 

različnimi stopnjami šolanja itd.) ter v celotno populacijo (npr. izboljšanje komunikacije). 

Prehodi med stopnjami razvoja in šolanja se pojavljajo kritična obdobja in lahko delujejo 

kot pospeševalna okoliščina nadaljnjega neugodnega razvoja. Če so pri otroku prisotni 

določeni rizični faktorji, lahko obdobje prehoda nadaljnji razvoj še pospeši v neželeni 

smeri. Prehodi iz razredne na predmetno stopnjo, iz osnovne v srednjo šolo itn., lahko 

pospešijo razširitev neuspeha na druga področja, lahko pospešijo pojavljanje ter povečajo 

intenzivnost učnih težav, ali pa pojav psihosocialnih motenj (Magajna L. in Gradišar A., 

1999; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 54). 

 

Izhodiša so spoznanja in sklepi domačih ter tujih študij o učni neuspešnosti in osipu. 

Komisija Organisation for Economic Co-operation and Development (v nadaljevanju 

OECD) priporoča tri temeljne ukrepe in sicer: 

- ukrepi na kurikularni ravni (sistemski ukrepi), 

- prehodi med programi (horizontalna in vertikalna prehodnost), 

- izobraževalno in poklicno usmerjanje (poklicna orientacija) (Bezič T., 1996; v 

Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 109).  
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Navedene ukrepe je avtorica analizirala iz vidika dejanske ter mogoče vloge svetovalnih 

služb v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu, od vrtca do univerze (Bezič T., 1996; v 

Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 109).  

 

Med ukrepe na kurikularni ravni, ki jo OECD priporoča, vsekakor spada tudi naša celovita 

kurikularna prenova, katero so načrtovali, oblikovali in jo v Sloveniji začenjajo izvajati 

tudi v praksi. Med cilje kurikularne prenove, z vidika socialne vključenosti otrok, 

mladostnikov in odraslih so zelo pomembni tisti, ki so povezani s povečanjem aktivne 

vloge učenca; s spodbujanjem skladnega duševnega in telesnega razvoja; s povečanjem 

socialno integracijske vloge šole; s povečanjem stopnje vključenosti otrok, mladostnikov 

in odraslih v izobraževanje ter povečanje stopnje prehodnosti ob nezmanjšani kakovosti s 

pripravo učencev na kakovostno življenje; vseživljenjsko izobraževanje za poklic ter z 

izboljšanjem funkcionalne pismenosti (Bezič T., 1996; v Bergant K., Musek Lešnik K., 

2002, str. 109). 

Med cilji in podcilji je z vidika obravnavanega problema še posebno pomemben cilj 

zagotoviti vsem temeljno poklicno izobrabo; zagotoviti svetovanje za izobraževanje in 

poklic; zagotoviti učenje učencem; zagotoviti večjo možnost izbire in povečanje sposobne 

pozornosti zlasti manj sposobnim. S tem bi naj bilo znanje še bolj kakovostno in trajno 

(Bezič T., 1996; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 109). 

 

Med ukrepe na kurikularni ravni lahko spadajo tudi nove programske smernice za delo 

svetovalnih služb. V temeljnih izhodiščih je zapisana temeljna opredelitev službe, ki na 

osnovi ter ob pomoči temeljnih načel uresničuje svoje poslanstvo na različnih področjih 

življenja, vrtca in šole: učenja in poučevanja kulture, klime, reda in discipline, osebnega, 

telesnega in socialnega razvoja ter poklicne orientacije, šolanja in reševanja socialno-

ekonomskih stisk. Svetovalne službe vsekakor lahko ogromno pripomorejo le, če naredijo 

vse kar je v njihovi moči, in da skupaj z drugimi ustvarjajo razmere za optimalen razvoj 

posameznika (Bezič T., 1996; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 109). 

Na tem mestu želi avtorica (Bezič, 1996) poudariti vlogo svetovalne službe predvsem v 

načrtovanju, spremljanju in evalviranju dela šole, pri izvajanju poklicne orientacije ter pri 

načrtovanju, izvajanju in evalviranju programov za delo z učenci s posebnimi potrebami 

(slepi in slabovidni, otroci z govornimi motnjami, motnjami vedenja in osebnosti, učenci z 

učnimi težavami itd.) (Bezič T., 1996; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 110 in 
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Adlešič S., 2008, str. 10). V posebnem delu smernic za sekundarno izobraževanje so še 

posebej poudarjene naloge svetovalne službe glede spremljanja učencev, ki so se 

preusmerili ali prešolali. Svetovalna služba tako v osnovni šoli kot tudi v sekundarnem 

izobraževanju opravlja pomembne naloge poklicnega usmerjanja in je predvsem 

odgovorna za koordinacijo teh nalog v ustanovi (Bezič T., 1996; v Bergant K., Musek 

Lešnik K., 2002, str. 110). Pri delu z otroki s posebnimi potrebami svetovalna služba poleg 

dela s samim učencem, njegovimi starši ter učitelji, sodeluje tudi z vodstvom in zunanjimi 

ustanovami. Namen sodelovanja z vodstvom je, da svetovalni delavec preuči učne ter 

vzgojne procese v sistemu konkretne šole z namenom načrtnega poseganja v te procese. 

Pod zunanje ustanove pa spada sodelovanje z drugimi svetovalni centri, zdravstveni 

domovi, Zavod RS za zaposlovanje, Centrom za socialno delo in drugimi ustreznimi 

socialno-varstvenimi ustanovami oziroma organizacijami (Adlešič S., 2008, str. 20, 21). 

Raziskave kažejo, da je izredno pomembno obdobje v otrokovem in mladostnikovem 

izobraževanju obdobje prehoda iz nižjega v višji ciklus ali iz nižjega v višji nivo sistema 

izobraževanja oziroma prehod iz šole v svet dela. Temu problemu je posebno pozornost 

namenila tudi že omenjena komisija OECD in pa številni slovenski ter tuji avtorji. 

Statistični podatki kažejo, da so novinci (to so otroci ali mladostniki, ki se vpišejo v šolo) 

populacija, katera je izpostavljena večjemu tveganju za doseganje uspeha, saj prehod 

zahteva prilagoditev višjemu nivoju, gre za: 

- spremembo pedagoškega reda, 

- novo socialno sredino, 

- spremembo življenjskega sistema (prevozi, dvoizmenski pouk, prehrana),  

- (vsaj začasno) izgubo občutka varnosti, sprejetosti in identitete (Bezič T., 1996; v 

Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 110). 

 

Zanimiva ugotovitev, ki se je pojavila v Sloveniji je, da programi, ki bi naj zadovoljevali 

potrebe in bili prilagojeni manj uspešnim učencem, niso dovolj. S kognitivnega vidika so 

programi prezahtevni in pouk je didaktično premalo prilagojen učencem. Zadnji statistični 

podatki prikazujejo, da je v prvih letnikih največ učencev, ki ponavljajo (3 odstotke več kot 

v višjih letnikih), čeprav je v nekaterih regijah manj takšnih učencev; neuspešni se tam 

pogosteje izpišejo ter ne ponavljajo (posavska, koroška, prekmurska regija), kar pa lahko 

pomeni večjo škodo kot samo ponavljanje letnika. Prešolanje ali preusmeritev pomenita 

spremembo pedagoškega in socialnega okolja, kar pa povzroči neko stopnjo stresa ter 
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potrebo po prilagoditvi. Tega pa ne zmorejo vsi mladostniki, zato je pomembno, da se jim 

pomaga z načrtnimi in sistematičnimi postopki, ki spodbujajo ter pospešujejo zadovoljstvo 

temeljnih potreb vsakega človeka (identiteta, varnost, sprejetost in občutek osebne 

kompetence). Tukaj odigrata zelo pomembno vlogo tako razrednik, kot seveda svetovalna 

služba, katera naj bi spodbujala pozitivno samopodobo in samozavest. Bezičeva (1996) je 

tukaj izpostavila štiri aktivnosti, ki naj bi jih razrednik in svetovalna služba izvajala: 

spoznavna srečanja (interakcijske vaje); program za osebni in socialni razvoj ter program 

poklicne orientacije (v nadaljevanju PO); pomembno je sodelovanje s starši, med starši ter 

razrednikom in svetovalno službo; pomembno je organizirati humani sprejem dijaka v 1. 

letnik, se zanj zanimati, organizirati čim več možnosti za stike z učitelji zunaj pouka, za 

vključitev v interesne dejavnosti ter za individualne stike (Bezič T., 1996; v Bergant K., 

Musek Lešnik K., 2002, str. 110). 

 Učitelji bi se morali zavedati težav prehodnega obdobja in zato bi mogli zmanjšati 

»skoke« v metodiki ter načinu preverjanja znanja in ocenjevanja, saj s tem povzročajo 

»stres« tistim učencem, ki so razvojno nekoliko počasnejši in slabše prilagodljiivi. V 

prvem mesecu bi morali strokovni delavci izvajati dejavnosti, s katerimi bi dosegali boljšo 

osebnostno prilagoditev učencev na zahtevnejšem nivoju (Bezič T., 1996; v Bergant K., 

Musek Lešnik K., 2002, str. 110). 

2.1.4 Preživljanje prostega časa 

Prosti čas je prisoten v vseh obdobjih človeške zgodovine, ampak z različnimi 

opredelitvami ter funkcijami (Tepavčević, 2003; v Mohar T., 2009, str. 44). Različni 

avtorji različno definirajo prosti čas. Ena od definicij J. Dumazedierja je, da je čas kot 

»skupek aktivnosti, katerim se posameznik svojevoljno lahko popolnoma predaja, tako da 

počiva ali se zabava, povečuje nivo svoje informiranosti ali izobrazbe, se prostovoljno 

družbeno udejstvuje ali uresničuje svojo svobodno ustvarjalno sposobnost, potem ko je 

osvobojen svojih profesionalnih, družinskih in družbenih obveznosti.« (Tepavčević, 2003; 

v Mohar T., 2009, str 44).  

 

Nekatere potrebe lahko posamezniki zadovoljujejo samo v svojem prostem času in 

organizacija prostega časa se razlikuje na podlagi individualnih razlik. Z vsemi 

prostočasnimi aktivnostmi ne moremo zadovoljevati vseh potreb, zato izbiramo različne 

prostočasne aktivnosti ali pa vzorce prostočasnega vedenja z namenom zadovoljevanja 
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različnih potreb, katere pa se tekom življenja spreminjajo (Mohar T., 2009, str. 44). Teorija 

o samoodločanju (Self-Determination Theory; SDT) predpostavlja, da je optimalno 

funkcioniranje človeka odvisno od zadovoljevanja osnovnih psihičnih potreb, kot so 

potreba po sposobnosti, avtonomiji ter povezanosti (Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, 

str. 162). 

V svojem prostem času smo različno opredeljeni, obremenjeni in omejeni z vidiki ter 

procesi, kot so materialni in čustveni, saj ti opredeljujejo naše celotno življenje (Teklić I., 

2013, str. 15). 

V prostem času poteka druženje, se razrešujejo konflikti v socialni sferi, prepletajo in 

vzdržujejo se socialne mreže, katere so posamezniku opora v življenju. Nekateri se v 

prostem času razbremenijo napetosti od službe, konfliktov z drugimi, mladi se na primer 

razbremenijo od šolskih ter družinskih obveznosti itd. Mladostniki se s pomočjo 

samoopazovanja in povratnih informacij med prostim časom vedno znova definirajo in 

oblikujejo svojo identiteto ter samopodobo. Preko prostočasnih aktivnosti se tudi naučijo 

slediti svojim ciljem in se zanje potruditi, oblikujejo svoj socialni jaz. Aktivno preživljanje 

prostega časa pripomore k izboljšanju samovrednotenja, fizičnega in psihičnega zdravja, 

ter to je čas iz kjer pogosto izvira samospoštovanje, občutek sposobnosti in osebnega 

nadzora (Tori M., 2012, str. 28).  

Raziskave so pokazale, da prosti čas mladostnikov vse bolj pozitivno vpliva na njihov 

razvoj (Witt in Caldwell, 2005; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, str. 156) saj imajo 

mladi v tem času več avtonomije kot v drugih dnevnih aktivnostih (Coatsworth idr., 2005; 

v Kuhar, 2007). Vodilno načelo pozitivnega razvoja mladih (positive youth development – 

PYD) je, da mladi pomembno prispevajo k družbi, vendar ne v smislu problemov ter 

obremenitev (Damon, 2004; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, str. 156). Tudi 

raziskave Coatswortha (2005) kažejo na to, da je aktivno preživljanje prostega časa 

povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati (boljše mentalno zdravje, boljši šolski uspeh). 

Te aktivnosti dajejo mladostniku občutek samorealizacije ter kompetentnosti (Coatsworth 

idr., 2005; v Mohar T., 2009, str. 52). Po Larsonu (2000) prosti čas nedvomno pripomore k 

sposobnosti za pobudo pri mladostniku. Pobuda je povezana z avtonomijo ter teorijo 

samoodločitve (Self-Determination Theory; SDT) (Larson, 2000; v Watts, C.E. in 

Caldwell, L.L., 2008, str. 157) in jo razumemo kot sposobnost, ki izhaja iz notranje 

motivacije, ta pa usmerja pozornost ter prizadevanja v smeri zahtevanega cilja. S pobudo je 

povezana sposobnost, da posameznik rekonstruira situacijo in jo ponovno ustvari kot 
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zanimivo, prijetno ali pa kot neko zahtevno obliko aktivnosti (Larson, 2000; v Watts, C.E. 

in Caldwell, L.L., 2008, str. 157). Te spretnosti olajšajo prehod v obdobje odraslosti 

(Kleiber, Larson in Csikszentmihalyi, 1986; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, str. 

157). Pobuda se kaže tudi v angažiranosti posameznika in Larson jo opredeljuje kot 

bistvenega pomena za razvoj lastnosti, kot so altruizem, kreativnost, državljanske 

obveznosti ter vodstvene sposobnosti (Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, str. 157). 

 

Pobuda je označena kot sposobnost neposredne pozornosti in truda ter vključuje razvoj 

specifičnih spretnosti (Larson, Hansen in Walker, 2005; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 

2008, str. 158). Raziskovalci so opredelili štiri specifične učne procese, ki se pojavijo, ko 

je pobuda razvita: znati določiti realne cilje; znati se potruditi in vztrajati; znati si 

razporediti čas; in znati prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Te spretnosti pa ne 

podpirajo samo pobude, vendar se prenesejo v kasnejše obdobje odraslosti (Watts, C.E. in 

Caldwell, L.L., 2008, str. 158). 

 

Na izbiro prostočasnih dejavnosti mladostnikov in otrok vplivajo različni dejavniki, kot so 

starost, spol, potrebe, kompetentnost, motivacija, kupna moč, izobrazba staršev, socialne in 

družinske razmere itn. Zaradi teh dejavnikov lahko prosti čas ustvarja tudi neenakosti ter 

izključenosti, je prepričana Černigoj-Sadarjeva (1991). Močan je vpliv družbe, v kateri 

mladostnik živi, značilnosti spolnega tipiziranja v taisti družbi, se pravi glede na spol 

specifično socializacijo, ki so je bili mladostniki deležni v otroštvu (Amon in Grego, 2000; 

v Mohar T., 2009, str. 52 in Tori M.. 2012, str. 32). Pomembno je doživljanje zadovoljstva 

ter uspeha ob aktivnosti. Posamezniki, ki so notranje motivirani za določeno aktivnost, se 

le-te udeležujejo zaradi nje same, zadovoljstva, katerega jim prinaša, kljub temu, da morajo 

vložiti trud, se čutijo aktivnosti bolj blizu in jo vzamejo za svojo (Tori M., 2012, str. 32).  

Zelo pomembna je povezava med socialnim ozadjem in življenjskimi možnostmi. Na 

mladostnike vplivajo vrednote, doživljanja ter vedenje socialne skupine, iz katere izhajajo 

in obratno. V tem medsebojnem vplivanju in v tem kompleksnem vzorcu socialnih 

odnosov pričenja mladostnik oblikovati svojo identiteto ter življenjski stil. Na prostočasno 

dejavnost bolj vplivata izobrazba in socialno okolje, kot pa tržna ponudba potrebščin za 

prosti čas. Izbira ponudbe ni odvisna samo od posameznikovih materialnih oziroma 

finančnih možnosti, vendar od njegovih potreb, interesov ter sposobnosti (Tori M., 2012, 

str. 33). Mladostniki, ki živijo v boljših socialno-družinskih razmerah, se manjkrat 
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dolgočasijo kot tisti, ki izhajajo iz slabših socialno-družinskih razmer (Lešnik, 1982; v Tori 

M., 2012, str. 34). Avtor (Lešnik, 1982) na podlagi svojih raziskav domneva, da imajo 

otroci oziroma mladostniki iz slabših socialno-družinskih razmer manj različnih možnosti 

za preživljanje prostega časa, manj spodbud do doma in zaradi tega večkrat doživljajo 

dolgčas, saj ne morejo in ne znajo delati stvari kot jih delajo drugi. Mladostnikom, ki 

izhajajo iz takšnega okolja, je potrebno pomagati, da bi lažje zmogli premagovati zavore, 

katere mogoče izvirajo iz različnih dosedanjih razvojnih razmer (Tori M., 2012, str. 34). 

Pri mladostnikih, ki jim je dolgčas, obstaja tudi večja nevarnost, da bodo v svoj prosti čas 

»vključili« tiste oblike vedenja, katera bodo moteče vplivala na okolico ali pa bodo morda 

celo ogrozili sebe ter druge. Tukaj gre za zlorabo prostega čas, ki je v večini primerov 

posledica dolgočasja. Dolgočasje lahko razložimo kot prazen prostor, ki ga je mogoče 

izpolniti z najbolj drznimi ter nevarnimi pobudami, saj je posameznik nasploh, še zlasti 

mladostnik, najbolj dojemljiv za tvegana in nevarna dejanja (Tori M., 2012, str. 34). 

 

Ljudje se za prostočasne aktivnosti odločamo potem, ko jih zavedno ali nezavedno 

»prefiltriramo« skozi socialne dejavnike (motivacija, količina prostega časa, stroški...) in 

skozi socialne filtre (spol, starost, izobrazba, mobilnost...). Zainteresiranost za določeno 

dejavnost je lahko tudi pogojena s krajem bivališča (mesto, vas), smerjo šolanja, učnim 

uspehom, poklicno usmeritvijo, izobrazbo staršev, družinskih ter socialnih razmer itd. Vsi 

našteti dejavniki pa se med seboj kombinirajo in so v medsebojni odvisnosti. Pri 

posamezniku imajo različno vlogo pri izbiri načina preživljanja prostega časa (Tori M., 

2012, str. 36). 

 

2.1.4.1 Pomen in vloga dnevnih centrov pri preživljanju prostega časa mladih 

 

Različne mladinske organizacije, dnevni centri za otroke in mladostnike ter drugi programi 

in projekti, ki so namenjeni preživljanju prostega časa otrok in mladostnikov, jim 

omogočajo, da kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, pridobivajo koristne delovne izkušnje, 

pridobivajo neformalno izobrazbo in kompetence ter se osebnostno kvalitetneje razvijejo 

(Vavpotič, 2007; v Mohar T., 2009, str. 69). 

 

V sklopu teh različnih organizacij se odvijajo strukturirane aktivnosti. To so aktivnosti, ki 

so znotraj okvirja omejitev, pravil in ciljev (Mahoney in Stattin, 2000; v Watts, C.E. in 
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Caldwell, L.L., 2008, str. 160). Te aktivnosti se ponavadi izvajajo pod nadzorom odraslih 

(npr. strokovnih delavcev v programu), spodbuda in podpora za sodelovanje pa pride s 

strani staršev (Mahoney in Stattin, 2000; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, str. 160). 

Poleg tega so aktivnosti povezane z akademskimi dosežki in z nižjo stopnjo anti-socialnega 

vedenja ter promocijo kompetenc (Mahoney, 2000; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, 

str. 160). Te aktivnosti vključujejo umetnost (kot sta glasba in gledališče), šport, hobije in 

pa obšolske aktivnosti kot so taborniki, »po-šolski klubi« ter druge organizirane aktivnosti 

(Mahoney in Stattin, 2000; v Watts, C.E. in Caldwell, L.L., 2008, str. 160). Mladi, ki 

sodelujejo oziroma se udeležijo športa, umetnosti in drugih organiziranih aktivnosti, 

pogosto poročajo o višji stopnji notranje motivacije med samo udeležbo (Watts, C.E. in 

Caldwell, L.L., 2008, str. 160). 

 

Pri načrtovanju, izvajanju ter uveljavljanju pri izbiri prostočasnih aktivnosti za otroke in 

mladostnike, je tudi potrebno upoštevati naslednja načela: 

- Načelo ustreznosti starosti in spolu: s tem načelom se izognemo pretirani 

obremenitvi otrok in mladostnikov. Pri načrtovanju aktivnosti je potrebno 

upoštevati razlike med spoloma, njihov telesni, čustveni, moralni, intelektualni ter 

družbeni razvoj (Mohar T., 2009, str. 46). Potrebno je tudi sodelovanje, občutek 

demokratičnosti ter povezanosti (Štirn, 2007; v Mohar T., 2009, str. 46). 

- Načelo svobode: to načelo zagotavlja bistvo samega prostega časa ter izbire 

prostočasnih aktivnosti. Ločimo dva vidika svobode in sicer prvi je svoboda od 

nečesa – osvoboditev od pritiskov, obveznosti, težav in obremenitev, zaradi katerih 

ima posameznik manj prostega časa, ki pa je potreben za humano življenje vsakega 

človeka. Drugi vidik svobode je svoboda za nekaj – to pomeni, da mora biti 

posameznik dovolj močen in odločen, da se svobodno opredeli za ustrezno izbiro 

aktivnosti, njihovo pozitivno koriščenje ter tudi za pasivno brezdelje (Petek, 2005; 

v Mohar T., 2009, str. 45).  

- Načelo prostovoljnosti: odločanje, udeležba in sodelovanje v aktivnosti je 

prostovoljno, kljub temu pa je prostovoljna dejavnost tudi obvezujoča ter 

spodbujena od zunaj (Lešnik, 1982; v Mohar T., 2009, str. 45). 

- Načelo samoodločanja: posameznik se sam odloča kako bo preživel prosti čas. Pri 

otrocih in mladostnikih so možne tudi sugestije ter usmeritve s strani staršev ali 

vzgojiteljev za sodelovanje pri različnih aktivnostih (Mohar T., 2009, str. 45).  
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- Načelo individualnosti: to načelo je v tesni povezanosti z načelom svobode. Tukaj 

se upoštevajo individualne značilnosti ter težnje vseh posameznikov (Mohar T., 

2009, str. 46). 

- Načelo kolektivnosti: načelo kolektivnosti ne pomeni nasprotja načelu 

individualnosti, ampak pomeni, da v kolektivnih dejavnostih in situacijah 

pripadnosti skupini posameznik razvija ter utrjuje samosvojo osebnost. Preko 

kolektivnega načina preživljanja prostega časa posameznik razvija smisel reševanja 

skupnih nalog, kolektivno strpnost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, občutek 

povezanosti in demokratičnosti (Mohar T., 2009, str. 46). 

- Načelo smiselnosti: tukaj gre za aktivnost prostega časa, preko katerih se 

uresničuje namen ter smisel prostega časa kot družbene in psihološke kategorije. 

Na ta način pridobiva prosti čas na svoji družbeni in etični kvaliteti. Vsebina 

prostega časa naj bo smiselna in to lahko dosežemo z aktivnim počitkom, z 

družbeno pozitivnim razvedrilom ter v osebnostnem razvoju. Vrednotenje prostega 

časa pa je odvisno od okoliščin, starostnega obdobja in socialnega okolja (Mohar 

T., 2009, str. 45, 46).  

- Načelo interesa: posamezniki prostočasne aktivnosti izbirajo na podlagi svojega 

interesa, za razliko od šolskih dejavnosti, kjer se uresničujejo interesi šolskega 

kurikuluma (Mohar T., 2009, str. 46). 

- Načelo kreativnosti: to načelo zajema dejavnosti, katere posameznika spodbujajo 

k izražanju individualnih zmožnosti, interesov in nagnjenj, uresničevanju osebnih 

zamisli, iniciativnosti, ter preko tega izražanje svoje individualnosti. S pomočjo 

kreativnega delovanja otrok mladostnik spoznava samega sebe in svoje zmožnosti. 

To v njem povečuje občutek ugodja ter daje kvalitetno vsebino njegovemu 

življenju (Mohar T., 2009, str. 46). 

- Načelo raznovrstnosti: raznovrstnost nas usmerja k iskanju večih načinov 

preživljanja prostega časa. Z raznolikostjo poskrbimo za krepitev in bogat razvoj 

posameznikove individualnosti ter njegove osebnosti na različnih nivojih (Mohar 

T., 2009, str. 46). 

- Načelo amaterizma: aktivnosti v prostem času naj ne bodo profesionalne in 

strokovne, saj te ponavadi že zahtevajo dovršeno znanje in sposobnosti. Predvsem 

v otroških in mladinskih programih ter tam, kjer se kažejo znaki potrošništva in 

pretirane komercializacije, je potrebno negovati amaterizem. Pomemben vidik 
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prostega časa je osebna rast in razvoj individualnih želja ter sposobnost 

posameznika. Tega pa ne moremo doseči s profesionalnimi aktivnostmi, ravno 

obratno, te aktivnosti celo zmanjšujejo motivacijo in zavirajo ustvarjalnost (Mohar 

T., 2009, str. 46). 

- Načelo aktualnosti: to načelo zahteva izvajanje dejavnosti, katere so za mlade 

aktualne tako v času kot tudi v prostoru (Mohar T., 2009, str. 46). 

- Načelo družbene sprejemljivosti: tole načelo zahteva, da so vse aktivnosti, katere 

se izvaja, družbeno sprejemljive, primerne za otroke in mladostnike ter njihov 

razvoj, in hkrati skušajo zadostiti družbenim kriterijem kvalitetnega preživljanja 

prostega časa (Mohar T., 2009, str. 46). 

 

Mladinske organizacije, dnevne centre za otroke in mladostnike ter druge programe in 

projekte imamo za »varen prostor«, kjer lahko mladostniki pridobivajo različno znanje, 

izkušnje, socialne kompetence itd. Te organizacije pa niso namenjene samo preživljanju 

prostega časa, vendar tukaj gre tudi za aktivno participacijo v procesu odločanja, katere 

dejavnosti se bodo izvajale, pridobivajo organizacijske veščine, naučijo se timskega dela, 

družbene aktivnosti in podobno. Vse to pa lahko pripore k pozitivnemu premiku v 

posameznikovem preživljanju prostega časa, ko preidejo iz pasivnega v aktivnega 

posameznika. Nacionalni program RS za mladino navaja temeljna načela mladinskega 

dela, kot so: celovitost, participacija, avtonomnost, integralnost, solidarnst, pluralnost, 

strpnost in nediskriminacijske prakse. Osnova programov je okrepiti ter razširiti vrednote 

demokracije med mladimi, spodbujati osebno avtonomijo, v družbi povečati participacijo 

mladih ter spodbujati njihovo socialno integracijo (Vavpotič, 2007; v Mohar T., 2009, str. 

69). 
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3. DNEVNI CENTRI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 

Pri konceptualizaciji dnevnih centrov za mlade se srečamo s podobnima pojmoma: 

1. Mladinske organizacije (mladinski klubi, centri, središča itd.) 

2. Dnevni centri za otroke in mladostnike 

 

Mladinske organizacije so v Evropi največkrat opredeljene kot nevladne ter neprofitne 

organizacije, katere temeljijo na prostovoljnem vključevanju in sodelovanju mladih 

(Mrgole, 2003; v Vavpotič, 2007, str. 53). Mladinske organizacije poznamo v različnih 

formalnih oblikah, kot so zveza društev, centri, klubi itd). Tako kot vsaka organizacija, ima 

tudi ta svoje značilnosti in sicer:  

- ima določeno stopnjo organizacije, 

- ima določeno obliko vodstva, 

- člani imajo skupno poslanstvo in vrednote, 

- delujejo po prepoznavni metodi, 

- njeno delo je namenjeno izpolnjevanju poslanstva (Cepin et al, 2003; v Vavpotič, 

2007, str. 53). 

 

»Dnevni centri pa so specializirani preventivni programi za kratkotrajno dnevno ali 

celodnevno obravnavo ter oskrbo otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za »normalno« 

družinsko življenje ali pa se soočajo s težavami v procesu odraščanja« (Vavpotič, 2007, 

str. 52). V Ustavi RS v 56. členu piše, da »otroci uživajo posebno varstvo in skrb. 

Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in 

zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, 

duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in 

mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske 

oskrbe, uživajo posebno varstvo države. /.../« (http://www.us-

rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf). Slovenija je podpisnica Konvencije o otrokovih 

pravicah, kar pa obvezuje državo, da mora otrokom priznati pravico do socialnega varstva 

ter staršem in zakonitim skrbnikom nuditi ustrezno pomoč in podporo pri izvrševanju 

njihove odgovornosti pri otrokovi vzgoji ter razvoju. Socialno vključevanje otrok mora 

potekati na vseh področjih življenja, saj se samo tako lahko zagotavlja njegovo nemoteno 

rast, razvoj ter varnost (Vavpotič, 2007, str. 57).  

http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
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Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZVS) v okviru mreže javne službe zagotavlja 

socialno varstvene storive, kot so pomoč družini, socialna preventiva itn. Njihova 

pomembna ciljna skupina so otroci in mladostniki ter njihove družine. Centri so temeljna 

institucija, katera pokriva večino socialnih aktivnosti, ki jih opredeljuje ZVS, ter so poleg 

tega osrednje mesto pri zagotavljanju pomoči in podpore pri reševanju socialnih 

problemov ter stisk ljudi. Centri so pomembni, saj so vladni javni zavodi in delujejo v 

lokalnem okolju ter zagotavljajo, da bo vsak človek (otrok in mladostnik) imel možnost 

dobiti podporo in pomoč. Temeljno poslanstvo centrov je torej, da nudijo pomoč v 

najširšem obsegu številnim posameznikom in družinam v težavah (Čačinovič Vogrinčič et 

al., 2003; v Vavpotič, 2007, str. 57, 58). 

3.1 Dnevni center koper – PetKA  

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA je preventivni socialno-varstveni 

program Centra za socialno delo Koper (http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke, 

2017). Namen takšnih  programov je preprečevanje in reševanje socialnih stisk posameznih 

ranljivih skupin prebivalstva ter dopolnjevanje socialno-varstvenih storitev in ukrepov. Za 

njihovo izvajanje niso predpisani vsebinski, tehnični in kadrovski standardi. »Programe se 

izvaja na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo 

(so)finaciranje in se oblikujejo tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe posamezne ciljne 

skupine uporabnikov ter izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v katerem se izvajajo« 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/, 2017). Mreže programov so 

oblikovane za posamezna področja oziroma posamezne ciljne skupine kot so: pomoč 

otrokom in mladostnikom prikrajšanim za primerno družinsko življenje ter mladostnikom s 

težavami v odraščanju; psihosocialna pomoč otrokom, odraslim in družinam; delo s 

povzročitelji nasilja, preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam nasilja; pomoč brezdomcem; 

področje zasvojenosti; področje duševnega zdravja; pomoč starejšim osebam, ki 

potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju; podpora za neodvisno življenje invalidov; 

socialno vključevanje Romov; preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk drugih 

ranljivih skupin 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/, 2017).   

http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke
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http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_programi/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/
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Socialno-varstveni programi se lahko izvajajo na tri načine: 

- javni verificirani programi, 

- razvojni in eksperimentalni programi, 

- dopolnilni programi.  

Javni verificirani »socialno-varstveni programi so programi, ki so strokovno verificirani 

po postopku, določenem v posebnem predpisu, ki ga sprejme Socialna zbornica Slovenije. 

Financirajo se iz sredstev države, občin in iz zasebnih virov. Vsi javni verificirani 

programi morajo biti sprotno evalvirani«  

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/, 2017). Pod javno verificirane 

programe spada tudi Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA.  

Razvojni in eksperimentalni »socialno-varstveni programi so programi, s katerimi se 

razvijajo različne nove metode in pristopi za preprečevanje in reševanje stisk in težav 

posameznih ranljivih skupin. Financirajo se iz sredstev države, občin in iz zasebnih virov 

ter trajajo predvidoma največ tri leta« 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/, 2017).  

Dopolnilni »socialno-varstveni programi so programi, ki dopolnjujejo javno službo ali ji 

nudijo alternativo, se pa izvajajo po načelih in metodah dela v socialnovarstveni 

dejavnosti. Praviloma se financirajo iz sredstev občin, donacij in zasebnih virov« 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji, 2017).  

Socialno-varstvene programe lahko še delimo v tri skupine glede na njihov namen in sicer: 

- Preventivne socialno-varstvene storitve in programi: njihov namen je 

povezovanje ter razvoj solidarnosti v skupnosti, ozaveščanju in motiviranju 

posameznikov in družin ter preprečevanje razvoja različnih socialnih stisk ter težav. 

Lahko so namenjeni celotni populaciji (univerzalna preventiva), rizičnim skupinam 

znotraj celotne populacije (selektivna preventiva) ali zelo rizičnim skupinam 

znotraj celotne populacije (indicirana preventiva). V to skupino spadajo programi v 

http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_programi/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/
http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_programi/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/
http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_programi/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/
http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_programi/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji/
http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_programi/mreza_socialnovarstvenih_programov_v_sloveniji
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okviru socialne rehabilitacije, programi za otroke in mladostnike, dnevni centri za 

osebe s težavami itd. 

- Kurativne storitve in programi: so namenjeni odpravljanju že nastalih socialnih 

stisk in težav. V takšne programe se vključujejo posamezniki in družine, pri katerih 

so se socialne stiske ter težave že pojavile. To so svetovalnice, varne hiše, komune, 

materinski domovi itd.  

- Vzdrževalne storitve in programi: pa so namenjeni posameznim ciljnim 

skupinam, pri katerih so težave že korenite in ne moremo pričakovati odprave 

obstoječih stisk ter težav. S storitvami in programi pomagamo lajšati te težave ter 

vzdrževati zanje socialno sprejemljivo stanje. V to skupino štejemo reintegracijske 

programe in skupine za samopomoč (Ferlan Istinič M., 2016). 

 

Program nudi otrokom in mladostnikom psihosocialno pomoč ter preventivno-vzgojne 

dejavnosti za njihove družine. Pogoji za vključitev v program so starost (otroci in 

mladostniki morajo biti stari od 6 do 18 let), prebivališče (bivati morajo v Mestni občini 

Koper ali Občini Ankaran), prostovoljna odločitev otroka oziroma mladostnika, motivacija 

za sodelovanje v programu ter soglasje staršev ali skrbnikov. PetKa je namenjena otrokom 

in mladostnikom, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, v odraščanju (prikrajšani so 

za primerno družinsko življenje), težave pri učenju ter težave na vedenjskem in čustvenem 

področju. Nudi se jim pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk (http://csd-

kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke, 2017).  

  

Dnevni center PetKA deluje tudi v času počitnic in takrat omogoča otrokom in 

mladostnikom različne brezplačne, kvalitetne ter aktivne dejavnosti, ki jih preživijo otroci 

in mladostniki v družbi vrstnikov (http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke, 

2017). Dejavnosti so v programu večinoma brezplačne, saj so namenjene izenačevanju 

socialnih razlik in omogočanju priložnosti socialno ali kako drugače prikrajšanim 

posameznikom. Vsi otroci in mladostniki, ki so na nek način socialno bolj ranljivi, tukaj 

najdejo varen prostor, kjer so obravnavani enakovredno, brez poudarjanja,  nacionalnih, 

socialnih, učnih, kompetentnih ter drugih razlik. 

 

Poleg psihosocialne pomoči program nudi otrokom in mladostnikom tudi pomoč pri 

šolskem delu, pri tem pa jim pomagajo zaposleni (strokovni delavci iz področja socialnega 

http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke
http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke
http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke


David, Ana 2017. »Analiza učinkovitosti dnevnih centrov za otroke in mladostnike v okviru 

socialno varstvenih programov« Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici 
 

 

- 50 - 

 

dela), delavci v programu javnih del ter prostovoljci/prostovoljke. Delo je vodeno, 

organizirano, individualno ali skupinsko. Otroci in mladostniki med šolskim letom delajo 

domače naloge, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, pridobivajo učne navade, 

aktivno preživljajo kvaliteten prosti čas, se preizkušajo v različnih vlogah, učijo se 

socialnih veščin, širijo svojo socialno mrežo, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo 

svoja močna področja, poglabljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, si postavljajo 

cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju. Dnevni center 

posameznikom ponuja podporo in pomoč pri različnih socialnih stiskah, na način različnih 

tematskih uric za pogovor in izražanje stisk, misli in idej ter druge skupine za otroke in 

mladostnike (http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke). Skozi interakcijski 

proces v skupini ugotovijo, da imajo tudi drugi otroci ter mladostniki podobne težave in da 

niso sami. Znotraj takšnega procesa, veliko otrok in mladostnikov prvič izkusi, da lahko 

oni komu pomagajo in prav tako lahko oni sami prejmejo pomoč (Berg C.R., Landreth 

L.G., Fall A.K., 2006, str. 166,167). 

Pri neposrednem delu z otroki in mladostniki morajo strokovni delavci upoštevati osnovne 

principe: 

- vzpostavljanje iskrenega ter pristnega, v osnovi prijateljsko naravnanega odnosa s 

posameznim otrokom in mladostnikom, 

- ustvarjanje prijetnega vzdušja in prostora zaupanja v skupini, 

- upoštevanje osnovnih razvojnih ter specifičnih potreb in možnosti posameznika, 

- postopno vzpostavljanje smiselnih pravil, zahtev in dogovorov v skupini (Božič J., 

1995, str. 101) (glej Sliko 3.1). 
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Slika 3.1: Shema, ki ponazarja oblike in funkcije medsebojnega sodelovanja 

 

(Božič J., 1995, str. 102) 

 

Cilji programa PetKA so:  

-        zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic, 

-        razbremenjevanje osebnih stisk in reševanje težav, 

-        krepitev in širjenje socialne mreže posameznika, 

-        pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti, 

-        razvijanje učinkovite komunikacije in izboljšanje komunikacijskih spretnosti, 

-        pridobivanje novih spretnosti in socialnih veščin, 

-        graditev pozitivne samopodobe, dvig samozavesti, 

-        izkustveno učenje, 

-        pridobivanje delovnih in učnih navad, 

-        izboljšanje učnega uspeha, 

-        odpravljanje odpora do učenja in šole, 

-        učenje sprejemanja drugačnosti, 

-        prevzemanje odgovornosti, 

-        spodbujanje in razvijanje samostojnosti posameznika, 
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-        konstruktivno reševanje konfliktov, 

-        izboljšanje kakovosti preživljanja prostega časa, 

-        izboljšanje odnosov posameznikov v družin, 

-      preprečevanje tveganega in odklonskega vedenja oziroma učenje novih, ustreznejših       

oblik vedenja 

(http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke).  

 

V program se vključujejo tudi zunanji organi, kot so koprske osnovne šole, Društvo za 

nenasilno komunikacijo, Društvo prijateljev mladine, ter druge organizacije in društva, ki 

se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki. Poleg tega pa tudi sodelujejo z 

Društvom za preventivno delo, preko katerega izvajajo Mladinske delavnice na osnovnih 

šolah, ki so namenjene osmošolcem in devetošolcem  (http://csd-

kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke).  

3.1.1 Sofinanciranje programov socialnega varstva 

V  Sloveniji se na področju socialnega varstva že več kot desetletje izvaja prenos širitev 

različnih oblik strokovne pomoči na zasebni sektor. Nevladne organizacije opravljajo večji 

del teh storitev in pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje posameznih storitev, ki jih vlada 

na podlagi ugotovljenega javnega interesa pogosto tudi sofinancira. »Prav področje 

socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost in učinkovitost kaže še v posebni 

obliki, saj se oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom bolj prilagojeni programi« 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/sofinanciranje_programov_socialnega_varstva/, 2017).   

  

Nekateri programi in njihovi izvajalci so se v preteklih letih izkazali s strokovnim načinom 

delovanja ter doseženimi rezultati, zato je ministrstvo leta 1998 pričelo z večletnim 

sofinanciranjem programov. Tako so v letu 1998 z izvajalci prvič sklenili pogodbe za 

obdobje petih let in s tem zagotovili izvajalcem stabilno sofinanciranje. V naslednjih letih 

se je nadaljevalo sklepanje večletnih pogodb. Na osnovi javnega razpisa pa so programom 

sofinanciranje podaljšali še za nadaljnjih pet let, če jim je prvo petletno obdobje že poteklo, 

ampak so še vedno izpolnjevali zahtevane pogoje. V letu 2014 je Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciralo okvirno 145 različnih programov 

s področja socialnega varstva. Za sofinanciranje vseh programov skupaj je bilo v letu 2014 

http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke
http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke
http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke
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namenjenih  cca. 10.500.000,00 evrov. 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/sofinanciranje_programov_socialnega_varstva/, 2017).   

 

Ministrstvo programe socialnega varstva sofinancira največ v višini do 80% vrednosti 

projekta, vsa ostala sredstva pa si morajo izvajalci sami zagotoviti iz lokalnih skupnosti, 

participacije uporabnikov, donacij ter drugih virov 

(http://www.mddsz.gov.si/%202010%29/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstveni_prog

rami/sofinanciranje_programov_socialnega_varstva/, 2017).    

 

Dnevni center PetKA je tudi financiran v okviru petletnega programa iz Ministrstva za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s strani Mestne občine Koper. Vsako 

leto Dnevni center PetKA podpirajo tudi različni donatorji in posamezniki, kot so Lions 

klub Ankaran Istra, Lekarna na Ogrlici, Petrol, Mlinotest, SportForum Slovenija, KŠOK, 

Banka Koper, Telekom Slovenija, Cineplexx, Gledališče Koper, Agraria Koper, Actual... 

(http://csd-kp.si/sl/page/view/id/predstavitev-petke). 
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4. EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bomo opredelili problem, cilj in namen, hipoteze raziskave ter 

raziskovalno metodologijo. V raziskovalni metodologiji so natančno opisani pripomočki, 

postopki zbiranja in obdelave podatkov ter izbor udeležencev. 

 

4.1 Opredelitev problema 

Živimo v svetu, kjer imamo zelo malo časa drug za drugega in malo staršev ima čas, da bi 

se ukvarjali s svojimi otroki/mladostniki glede domače naloge, odnosih v šoli in drugje itd., 

saj so prezasedeni zaradi svojih služb ali tega enostavno niso zmožni. Poleg tega se je 

veliko otrok/mladostnikov in njihovih družin nedavno preselilo v Slovenijo in zaradi 

neznanja jezika starši težko pomagajo otrokom/mladostnikom pri njihovih šolskih 

obveznostih. Posledično imajo otroci in mladostniki težave na področju socialnih 

spretnosti, samopodobe, učnih rezultatov in pri preživljanju prostega časa.  

Dnevni centri v socialno varstvenih ustanovah in programih ponujajo pomoč ter podporo 

na področju razvijanja socialnih spretnosti (spodbujajo druženje/socialna integracija), 

učnih in vedenjskih težav, ter spodbujajo otroke in mladostnike, da preživijo svoj prosti čas 

čim bolj kvalitetno. 

Dnevni centri spadajo pod preventivni, socialno varstveni program Centra za socialno delo. 

Med njihove cilje spada zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih 

negativnih posledic; graditev pozitivne samopodobe; izboljšanje šolskega uspeha, 

pridobivanje učnih navad, odpravljanje odpora do učenja in šole; krepitev in širjenje 

socialne mreže posameznika, izboljšanje kakovosti preživljanja prostega čas; pridobivanje 

občutka sprejetosti in varnosti... V Dnevnem centru PetKA se omogoči pomoč pri učenju 

(šolske snovi, slovenskega jezika) ter delanju domačih nalog, kvalitetno preživljanje 

prostega časa, spodbujanje kreativnosti z različnimi delavnicami, z vključitvijo v center 

otrok/mladostnik tudi pridobi oziroma spozna novo socialno mrežo/okolje... Pozitivna 

stran vključitve v Dnevni center PetKA je tudi ta, da otroci/mladostniki spoznajo 

otroke/mladostnike s podobnimi težavami in to jim daje občutek, da niso sami.  

Še vedno pa je med otroci, mladostniki in njihovimi starši premalo znanja oziroma 

ozaveščanja o Dnevnih centrih za otroke in mladostnike, programih, možnostih, ki jih 

ponujajo in rezultatih, ki jih tovrstne pomoči dosegajo. Zaradi premalo znanja o teh centrih 

pa prihaja do stigmatiziranja le-teh ter otrok in mladostnikov, ki jih obiskujejo.  
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4.2 Cilj in namen raziskave  

Cilj raziskave je prikaz učinka programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike PetKA 

glede na štiri področja življenja otrok in mladostnikov in sicer na socialne odnose, 

samopodobo, učni uspeh ter kvaliteto preživljanja prostega časa. Podrobneje smo želeli 

ugotoviti, na katero področje udeležba v programu najbolj in na katero najmanj vpliva. 

Zanimalo nas je tudi ali vplivata na razlike tudi spol ter starost otrok in mladostnikov.  

 

Pričakujemo, da se bo pokazal pozitiven vpliv programov Dnevnega centra za otroke in 

mladostnike na področju socialnih odnosov, samopodobe, učnega uspeha in kvalitete 

preživljanja prostega časa, pri čemer pričakujemo določene razlike glede na starost in spol. 

V primeru, da se predvidene koristi potrdijo, bi lahko rezultati služili za spodbujanje 

tovrstne pomoči in ohrabritev drugih, pomoči potrebnih otrok ter mladostnikov ter njihovih 

staršev, da se v podobne programe vključujejo oziroma vključijo svoje otroke. 

 

4.3 Hipoteze 

Na podlagi ciljev raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H1: Otroci in mladostniki, ki sodelujejo v programu Dnevnega centra za otroke in 

mladostnike PetKA imajo težave na področju socialnih odnosov, samopodobe, učnega 

uspeha ter kvalitete preživljanja prostega časa. 

H2: Programi Dnevnega centra za otroke in mladotnike PetKA pozitivno vplivajo na 

socialne odnose, samopodobo, učni uspeh ter kvaliteto preživljanja prostega časa otrok in 

mladostnikov s težavami na omenjenih področjih. 

H3: Spol in starost nista povezana z učinkom Dnevnega centra za otroke in mladostnike 

PetKA.  

 

4.4 Raziskovalna metodologija 

4.4.1 Udeleženci  

V raziskavo smo vključili 50 otrok in mladostnikov starih med 11-18 let, ki obiskujejo 

program Dnevnega centra PetKA. Od tega je bilo 17 deklic in 33 dečkov, ki so vključeni v 
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program v povprečju 2 leti. Po pregledu smo ugotovili, da je 9 (18%) anket pomanjkljivo 

rešenih, zaradi česa so bile neveljavne za nadaljnjo analizo. Predvidevamo, da anket niso 

rešili v popolnosti zaradi nerazumevanja nekaterih besed ali pa so spregledali kakšno 

trditev. 

4.4.2 Pripomočki, postopek zbiranja in obdelave podatkov  

V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodo in ustrezne tehnike obdelave 

podatkov.  

 

Podatke o stanju na štirih področjih otrokovega in mladostnikovega življenja smo merili z 

ustreznimi vprašalniki oziroma anketami. Natančneje:  

- anketni vprašalnik o kvalitetnem preživljanju prostega časa, ki je povezan z 

Dnevnim centrom za otroke in mladostnike PetKA, 

- vprašalnik o samopodobi (prilagojena krajša verzija vprašalnika samopodobe za 

adolescente SDQ III), 

- anketni vprašalniki o socialnih odnosih v šoli in v Dnevnem centru za otroke in 

mladostnike, 

- anketni vprašalnik o programu dnevnega centra PetKA, 

- anketni vprašalniki o učnem uspeh/neuspehu. 

 

Udeleženci so sami individualno reševali anketne vprašalnike na računalnikih v Dnevnem 

centru, izjemoma je bila avtorica prisotna v primerih, kjer je bilo slabše razumevanje 

slovenskega jezika in nekaterih terminov. Preden smo začeli z zbiranjem podatkov, smo 

naprej zbrali soglasja za sodelovanje otrok pri raziskavi. Soglasja so bila podpisana za vseh 

50 otrok. Nato smo začeli z zbiranjem podatkov. Udeleženci so anketne vprašalnike 

odgovarjali anonimno.  

 

Ko so bile vse ankete izpolnjene smo jih naprej pregledali, da bi ugotovili, koliko je 

veljavnih in koliko neveljavnih ter s tem neuporabnih za raziskavo. Pridobljene podatke 

smo obdelali s programom Excel in s tem omogočili boljšo preglednost podatkov. Na 

podlagi rezultatov raziskave smo lahko ugotovili povezanost med posameznimi področji 

ter s tem smo lahko ovrgli ali potrdili zastavljene hipoteze.   
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5. REZULTATI  

Rezultati so analizirani po sklopih, na osnovi zastavljenih hipotez.  

 

A. Prosti čas 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Ali otroci in mladostniki, ki obisujejo program v centru 

kvalitetno preživljajo svoj prosti čas?  

Najprej smo želeli ugotoviti, kako otroci in mladostniki preživljajo svoj prosti čas. 

Dejavnosti, s katerimi se v svojem prostem času ukvarjajo so predstavljene v tabeli 5.1 in 

sliki 5.1. 

 

Tabela 5.1: Kako otroci in mladostniki najrajši preživijo svoj prosti čas 

DEJAVNOST ZELO PRECEJ MALO NIČ 

S prijatelji/cami 51% 44% 5% 0% 

S fantom/dekletom 22% 20% 17% 41% 

Aktivni šport 39% 34% 27% 0% 

Nakupovanje 15% 24% 44% 17% 

Lokal, gostilna 2% 17% 37% 44% 

Diskoteka 5% 13% 8% 75% 

Grem ven s starši 24% 24% 46% 5% 

Kino 28% 18% 48% 8% 

Gledališče 5% 12% 24% 59% 

Knjižnica 10% 12% 39% 39% 

Prostovoljna dejavnost 

na socialnem področju 

17% 20% 20% 44% 

Igralnica (casino) 2% 2% 20% 76% 

Hoja okrog brez 

posebnega cilja 

17% 24% 34% 24% 

(David A., lastna raziskava 2017) 
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Slika 5.1: Prikaz pomembnosti dejavnosti, ki jih otroci vključujejo v svoj prosti čas 

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Tabela 5.1 in prav tako slika 5.1 nam prikazujeta pomembnost različnih dejavnosti za 

posameznika. Razvidno je, da je za posameznike zelo pomembno, da preživljajo svoj 

prosti čas s prijatelji oziroma prijateljicami (51%), to pa zato, ker se v njihovi družbi 

verjetno najbolj sprostijo od vseh obveznosti (šolske, družinske). Visoke odstotke 

zasledimo tudi pri preživljanju prostega časa s fantom/dekletom in sicer kar 41% otrok 

oziroma mladostnikov je odgovorilo, da jim preživljanje prostega časa s fantom ali 

dekletom nič ne pomeni. Glede na to, da je večina anketirancev v puberteti ali pa vsaj na 

vstopu v njo, so takšni rezultati presenetljivi. Pričakovali bi, da je za njih zelo ali pa precej 

pomembno preživljanje prostega časa s fantom ali dekletom, saj je puberteta obdobje, ko 

se začne spoznavanje intimnejših odnosov. Višji odstotek od pričakovanega zasledimo tudi 

pri pomembnosti diskoteke za posameznika. Kar 75% otrok in mladostnikov je odgovorilo, 

da za njih diskoteka ne pomeni nič. Iz tega lahko sklepamo, da so podali takšen odgovor, 

ker je še večina mladoletnih in ne sme iti v diskoteko ali pa enostavno nimajo želje iti ven. 

Podobno ugotavljamo pri casinoju (76%), zaradi mladoletnosti so odgovorili, da jim casino 

nič ne pomeni.   
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V anketnem vprašalniku smo jim dodatno zastavili vprašanje, katera je njihova najljubša 

dejavnost, s katero bi se želeli ukvarjati v prihodnosti in dobili smo zelo zanimive 

rezultate. Zaradi velikega nabora različnih želj oziroma dejavnosti smo jih razporedili v tri 

skupine in sicer v šport (42%), poklic (40%) ter drugo (8%). Predvidevali smo, da je na 

takšno raznolikost in zanimivost izbire dejavnosti vplivala odsotnost kakršnih koli 

omejitev (finančnih, izobrazba, oddaljenost itd.). Kot lahko razberemo iz rezultatov, je 

njihova predstava o prihodnjih dejavnostih v okviru prostega časa precej neproblematična  

in aktivna. 

 

Slika 5.2: Pomembnost dejavnosti glede na spol 

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Slika 5.2 prikazuje razlike v pomembnosti dejavnosti med fanti in dekleti. Kot je razvidno, 

je fantom najbolj pomemben aktiven šport (48%), takoj za tem pa so zelo pomembni 

prijatelji/prijateljice (44%). Pomembna jim je tudi punca (24%) ter da gredo v kino (20%). 

Ugotavljamo, da jim je malo aktivnosti zelo pomembnih ter da so tri dejavnosti popolnoma 

nepomembne za vse fante in to so lokal, gledališče ter casino. Pričakovali bi, da je vsaj za 

starejše fante pomemben lokal, kamor se gredo podružiti s prijatelji/prijateljicami. 

Pri dekletih opažamo, da jim je več dejavnosti pomembnih. Iz slike 5.2 lahko razberemo, 

da so jim zelo pomembni prijatelji/prijateljice (62,5%), zatem jim je pomembno druženje s 

starši (43,75%), ter da gredo v kino (37,5%). Pomembno jim je tudi nakupovanje 

(shopping) (25%). Tudi pri dekletih ugotavljamo, da jim je kljub velikemu naboru 

dejavnosti, malo dejavnosti zelo pomembnih. 
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Slika 5.3: Pomembnost dejavnosti glede na starost  

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Slika 5.3 prikazuje razlike v pomembnosti dejavnosti za različne starosti. V mlajšo skupino 

spadajo fanti in deklice stari od 12 do 14 let (29 otrok in mladostnikov; 70,7%). V starejšo 

skupino pa spadajo fanti in deklice stari od 15 do 18 let (12 otrok in mladostnikov; 29,3%). 

Iz grafa je razvidno, da so med skupinama manjše razlike. Pri mlajši skupini smo opazili, 

da so jim zelo pomembni prijatelji (11,4%), aktivni šport (10,8%) ter kino (9,5%). 

Pomembno, vendar nekoliko manj, jim je druženje s starši (9,2%) ter hoja okrog brez 

posebnega cilja (8%). 

Pri starejši skupini smo ugotovili, da so jim med zelo pomembnimi prijatelji/prijateljice 

(12,2%). Pomembni so jim tudi šport (10,6%) ter druženje s starši (9,4%). Pomembno, 

vendar nekoliko manj, jim je kino (7,9%), preživljanje časa s fantom/dekletom (7,7%) ter 

prostovoljna dejavnost na socialnem področju (8,6%). Največje razhajanje med mlajšimi in 

starejšimi v načinu preživljanja prostega časa je v primeru prostovoljne dejavnosti, ki je 

bolj prisotna pri starejših kot pri mlajših. 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Kaj omejuje otroke in mladostnike pri preživljanju 

prostega časa? 

Najprej smo želeli izvedeti koliko otroci in mladostniki namenijo svojega prostega časa 

posamezni dejavnosti oziroma koliko je za njih pomembna vsaka dejavnost posebej. Pri 
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drugem raziskovalnem vprašanju pa nas zanima, kaj jim predstavlja omejitev, da ne morejo 

vedno preživljati prostega časa kot bi si želeli. 

 

Slika 5.4: Omejitve otrok in mladostnikov pri preživljanju prostega časa 

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Slika 5.4 prikazuje dejavnike, kateri omejujejo otroke in mladostnike pri preživljanju 

prostega časa. Največ otrok in mladostnikov je odgovorilo, da ne morejo preživeti prostega 

časa kot bi hoteli, zaradi pomanjkanja časa. Kot »drugo« kar jih omejuje pri preživljanju 

prostega časa so navedli različne stvari, kot so oddaljenost prijateljev (2%), treningi 

nogometa (2%), učenje (2%). 10% otrok in mladostnikov je pod »drugo« navedlo, da jih 

nič ne omejuje pri preživljanju prostega časa. Enak ter dokaj visok odstotek zasledimo pri 

naslednjih dveh omejitvah. Razlog za višji odstotek za »v bližini ni aktivnosti, ki bi me 

zanimale« bi lahko bil, da veliko otrok in mladostnikov živi v okolici Kopra in tako so 

oddaljeni od dogajanja/aktivnosti v mestu. 15% otrok in mladostnikov je odgovorilo, da so 

preutrujeni za preživljanje svojega prostega časa. Na podlagi tega  smo sklepali, da imajo 

morda veliko šolskih obveznosti, različne treninge ali pa so enostavno brezvoljni, kar se 

pogosto zgodi, ko otrok ali mladostnik ne najde prave motivacije kako bi preživel svoj 

prosti čas. Pri prezaposlenosti podobno ugotavljamo (prezaposlenost s šolskimi 

obveznostmi, trening, glasbena šola) ali pa imajo težave pri razporeditvi obveznosti in tako 

jim zmanjka prostega časa.  
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3. Raziskovalno vprašanje: Kako so otroci in mladostniki preživljali prosti čas 

preden so bili vključeni v program? 

Želeli smo izvedeti na kakšen način so otroci in mladostniki preživljali prosti čas preden so 

se vključili v dnevni center. 

 

Slika 5.5: Preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov pred vključitvijo v program 

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Slika 5.5 nam prikazuje kako so otroci in mladostniki preživljali prosti čas preden so se 

vključili v program. Največ jih je preživljalo prosti čas enako kot sedaj in doma (29%). Da 

so najrajši preživljali prosti čas doma, je lahko več razlogov. Lahko niso imeli prijateljev; 

niso imeli zanimanja, da bi preživljali svoj prosti čas zunaj doma; fantje velikokrat v 

svojem prostem času igrajo igrice na računlaniku ali na playstationu itd. 29% otrok in 

mladostnikov je preživljalo prosti čas enako kot sedaj, se pravi se z obiskovanjem 

programa ni spremenil njihov prosti čas. Ugotovili smo tudi, da se je 46% otrokom in 

mladostnikom izboljšal način preživljanja prostega časa po obiskovanju programa. 

 

B. Samopodoba 

 

Pri samopodobi smo merili 13 različnih komponent samopodobe in sicer: matematične 

sposobnosti, verbalno izražanje, akademska samopodoba, reševanje 

problemov/ustvarjalnost, telesne sposobnosti/šport, zunanji videz, odnosi z vrstniki istega 

spola, odnosi z vrstniki nasprotnega spola, odnosi s starši, religija/duhovnost, 
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iskrenost/zanesljivost, emocionalna stabilnost/varnost ter splošna samopodoba. Za vsako 

komponento samopodobe smo postavili več vprašanj iz standardiziranega vprašalnika za 

adolescente (SDQ III), da smo dobili čim bolj natančne rezultate. Na voljo je bilo sedem 

stopenj strinjanja od »sploh se ne strinjam« do »povsem se strinjam«, s katerimi so otroci 

in mladostniki izrazili svoje strinjanje/nestrinjanje z vprašanjem. Najprej smo izmerili 

oziroma izračunali samopodobo za vsakega otroka ter mladostnika posebej in nato smo jih 

združili v skupine za boljšo preglednost. Rezultati so predstavljeni na Sliki 5.6. 

 

Slika 5.6: Prikaz povprečja za vsako komponento samopodobe 

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Slika 5.6 prikazuje povprečje točk na vprašalniku po posameznih komponetah 

samopodobe. Pri vseh komponentah je maksimalno število 42, povprečje pa 21, izjema sta 

bili komponenti iskrenost (ki kaže na zanesljivost vprašalnika) ter splošna samopodoba, saj 

je maksimalno število 56, povprečje pa 28. S tem izračunom maksimalnega števila in 

povprečja smo lahko ugotovili, ali so otroci in mladostniki pod povprečjem ali nad njim in 

tako smo izvedeli, ali je njihova samopodoba za vsako področje (komponento) dobra ali 

slaba.  

Iz grafa lahko razberemo, da so se pojavile manjše razlike med samimi komponentami. 
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področju matematičnih sposobnosti (povprečje 22,4), na področju akademske samopodobe 

(povprečje 24,3) ter na področju religije/duhovnosti (povprečje 24,2). Višjo samopodobo 

lahko zasledimo na področju telesnih sposobnosti/šport (povprečje 33,8), na področju 

odnosov z vrstniki istega spola (povprečje 30,5) in odnosi s starši (povprečje 32,7), na 

področju iskrenosti/zanesljivosti (povprečje 41,8) ter pri splošni samopodobi (41,4). Če 

pogledamo na splošno imajo otroci in mladostniki dobro samopodobo.  

 

Razlaga rezultatov: 

- Matematične sposobnosti: Tukaj smo preverjali različne stvari povezane z 

matematiko, kot so na primer razumevanje matematike, kako jo otroci in 

mladostniki doživljajo, ali jim predstavlja matematika izziv ali ne itd. Rezultati 

kažejo na to, da imajo tako otroci kot mladostniki povprečno matematično 

samopodobo.  

 

- Verbalno izražanje: Pri verbalnem izražanju smo preverjali, kako se otroci in 

mladostniki vidijo oziroma ocenjujejo na področju branja, razumevanja besedil in 

nalog, izražanja svojih potreb, čustev, hotenj itd. Rezultati so pokazali na dobro 

samopodobo. Predvidevamo, da imajo težave na tem področju predvsem otroci in 

mladostniki, ki so se nedavno preselili v Slovenijo in zaradi slabšega razumevanja 

jezika imajo tudi težave pri razumevanju nalog ter branju v slovenščini. 

 

- Akademska samopodoba: Tukaj smo preverjali njihov odnos do šolskih 

predmetov (npr. ali so jim všeč šolski predmeti, ali so jim zanimivi, imajo težave 

pri učenju pri predmetih ipd.). Rezultati so dobri, vendar so morda nekoliko 

kontradiktorni. Večina otrok in mladostnikov je odgovorila, da skoraj vseh 

predmetov nimajo radi, hkrati pa je večina odgovarjala, da jim večina predmetov ne 

povzroča težav ter da jih šolski predmeti zanimajo. Pomislili bi, da če otroku ali 

mladostniku ni všeč neki šolski predmet, potem ima tudi pri tem predmetu težave, 

vendar odgovori oziroma rezultati kažejo, da temu ni tako.  

 

- Reševanje problemov/ustvarjalnost: Pri četrti konponenti samopodobe nas je 

zanimalo ali imajo domišljijo, kako sebe vidijo pri reševanju problemov, ali na 

boljši način rešujejo probleme kot ostali itd. Rezultati so pokazali na dobro 
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samopodobo pri reševanju problemov in ustvarjalnosti. Večina otrok in 

mladostnikov se strinja, da je uspešna pri reševanju problemov ter da ima bujno 

domišljijo, vendar bi je radi imeli še več in tudi bolj izvirni bi radi bili.  

 

- Telesne sposobnosti/šport: Pri telesnih sposobnostih smo preverjali, kakšno je 

mnenje otrok in mladostnikov o njihovih telesnih ter športnih sposobnostih, ali 

imajo radi športne aktivnosti ipd. Večina pravi, da so dobri športniki/športnice, da 

imajo veliko energije za različne športne/telesne aktivnosti ter da so uspešni in 

uživajo v katerikoli dejavnosti, ki zahteva telesno sposobnost. Rezultati so zelo 

dobri, po pričakovanjih, saj imajo ponavadi otroci in mladostniki radi šport ter 

različne športne aktivnosti. 

 

- Zunanji videz: Tukaj nas je zanimalo mnenje otrok in mladostnikov o njihovem 

zunanjem videzu. Pri vprašanju ali so telesno privlačni ter ali bi radi bili bolj 

telesno privlačni, je bila večina neodločena. Pri ostalih stvareh pa so bili precej 

odločeni, npr. da so lepi, da so dobro telesno razviti, da imajo lepe poteze obraza 

itd. Rezultati kažejo na zelo dobro samopodobo na tem področju. Pričakovali smo 

morda nekoliko slabše rezultate, saj se mladostniki pogosto v tem obdboju 

srečujejo s težavami samopodobe oziroma samozavesti. Morda k zelo dobremu 

rezultatu na tem področju pomaga Dnevni center, kjer otroke in mladostnike učijo 

razviti ter zgraditi zdravo samozavest. 

 

- Odnosi z vrstniki istega spola: Pri tej komponenti samopodobe smo preverjali, 

kakšen odnos imajo otroci in mladostniki z vrstniki istega spola, kako sebe 

ocenjujejo v teh odnosih itd. Večina otrok in mladostnikov se strinja, da nimajo 

težav pri sklepanju prijateljstev z osebami istega spola, med njimi so priljubljeni, 

dobro se razumejo z njimi, v njihovi družbi so sproščeni itn. Rezultati so zelo dobri 

in kažejo na to, da otroci in mladostniki nimajo večjih težav na tem področju. 

 

- Odnosi z vrstniki nasprotnega spola: Tukaj smo preverjali podobno kot pri 

zgornji komponenti, vendar gre tukaj za odnose z nasprotnim spolom. Ugotovili 

smo zelo podobne stvari in sicer tudi na tem področju se večina otrok in 

mladostnikov strinja, da nima težav pri sklepanju prijateljstev, imajo veliko 
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prijateljev ter se počutijo sproščene pri navezovanju čustvenega odnosa z osebo 

nasprotnega spola. Tudi tukaj so rezultati zelo dobri.  

 

- Odnosi s starši: Tukaj smo preverjali, kakšen odnos imajo otroci in mladostniki s 

svojimi starši, se razumejo, ali jih starši spoštujejo itd. Večina je mnenja, da se 

razumejo s starši, se z njimi lahko pogovarjajo o različnih stvareh, da jih starši 

spoštujejo, povezujejo jih skupne vrednote ter da starši niso razočarani nad njimi 

oziroma nad tem, kar počnejo. To kaže na odlične rezultate na tem področju ter da 

se otroci počutijo dobro in sproščeno v odnosu s starši.  

 

- Religija/duhovnost: Pri tej komponenti samopodobe nas je zanimalo, kakšen 

pomen ima religija za otroke in mladostnike ter ali so verni ali ne. Na tem področju 

je prišlo do nekaterih zanimivosti in sicer večina otrok in mladostnikov je vernih, 

za nekatere je tudi pomembna religiozna oziroma duhovna rast, vendar veliko pa se 

jih ni strinjalo, da je zaradi vere njihovo življenje boljše in da so sami srečnejši. To 

je kar zanimivo, saj ponavadi ljudje verjamejo v nekaj ravno zato, ker verovanje v 

nekaj izboljšuje njihovo življenje in ga osmišlja. Do takšnih rezultatov je morda 

prišlo, ker so še mladi in so vero ter običaje prevzeli od staršev, sami pa se morda 

še ne zavedajo pravega pomena vsega tega.  

 

- Iskrenost/zanesljivost: Pri iskrenosti in zanesljivosti smo preverjali njihovo 

moralo ter ali se otroci in mladostniki vidijo kot zanesljiva, poštena in iskrena 

oseba. Rezultati so pokazali, da se otroci in mladostniki vidijo kot zanesljiva oseba, 

za veliko večino je poštenost najvišja vrednota, iskrenost se jim zdi zelo pomembna 

lastnost ter večina ni nikoli nič pomembnega ukradla. Zanimivost se je pojavila pri 

vprašanju »ali se počutijo krivo kadar jih odkrijejo, da goljufajo pri šolskih 

nalogah«. Približno pol otrok in mladostnikov je odgovorilo, da se ne strinjajo (se 

pravi se ne počutijo krive), pol pa jih je odgovorilo, da se strinjajo (se počutijo 

krive). Mislimo, da je prišlo do razlik zaradi različne starosti ter različnega pomena 

šole za posameznika. Mislimo pa, da to ne nakazuje, da tisti otroci in mladostniki, 

ki se ne počujito krive, da niso moralni oziroma da nimajo občutka krivde. Na 

splošno pa so rezultati na tem področju odlični.  
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- Emocionalna stabilnost/varnost: Tukaj so nas zanimala njihova čustva oziroma 

njihova stabilnost ter kako se na splošno počutijo. Tudi tukaj smo dobili odlične 

rezultate, saj se večina otrok in mladostnikov nagiba k optimizmu, ne počutijo se 

žalostne, niso nervozni, počutijo se sproščeno itd. Manjša odstopanja pa so se 

pojavila pri tem, da je večina odgovorila, da nima dosti problemov v življenju, 

hkrati pa jih je veliko odgovorilo, da se počutijo zaskrbljene. Morda se počutijo 

zaskrbljene zaradi šole (ocen), razmer v družini, lahko zaradi športa, ki ga trenirajo 

itd. Ne znamo točno pojasniti, zakaj je prišlo do teh odstopanj.  

 

- Splošna samopodoba: Pri splošni samopodobi smo preverjali njihovo splošno 

mnenje o samem sebi, kot je na primer ali se spoštujejo, cenijo, kako sami sebe 

doživljajo itn. Pri večini vprašanj smo dobili odlične odgovore, saj se otroci in 

mladostniki cenijo, spoštujejo, sebe doživljajo pozitivno, se sprejemajo kot oseba 

ter menijo, da kar počnejo v življenju je nekaj posebnega (krožki, šport, hobiji...). 

Vse to kaže na visoko in zdravo splošno samopodobo otrok in mladostnikov, kar 

pomeni odlične rezultate na tem področju. 

 

C. Socialni odnosi 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kakšni so socialni odnosi v življenju otrok in 

mladostnikov (dom, šola, prijatelji...) in kako so z njimi zadovoljni? 

Pri socialnih odnosih smo najprej želeli izvedeti kakšne odnose imajo otroci in 

mladostniki, v kolikšni meri jih znajo »oceniti«, koliko jih je zadovoljnih s temi odnosi ter 

ali so se njihovi medosebni odnosi kaj izboljšali po obiskovanju dnevnega centra. To 

prikazuje spodnja tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Ocena otrok in mladostnikov o njihovih socialnih odnosih 

 DA NE NE VEM 

Ali imaš težave s sklepanjem prijateljstev? 2% 90% 8% 

Imaš težave s sklepanjem ljubezenskih zvez? 25% 41% 34% 

Se dobro razumeš s starši? 85% 5% 10% 

Se dobro razumeš s sorojenci (če jih imaš)? 76% 7% 17% 

Ali si z medosebnimi odnosi zadovoljen/a? 83% 10% 7% 

Ali zaupaš ljudem, ki so ti blizu? 80% 13% 7% 



David, Ana 2017. »Analiza učinkovitosti dnevnih centrov za otroke in mladostnike v okviru 

socialno varstvenih programov« Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici 
 

 

- 68 - 

 

Ali v pogovoru vedno poskušaš doseči svoje? 35% 45% 20% 

Ali se pogovoru umakneš? 10% 73% 17% 

Znaš poslušati druge ljudi? 90% 5% 5% 

Ali ti bližnji dajejo praktično podporo (npr. posojajo/dajajo denar)? 73% 15% 12% 

Ali bi jo želel/a več? 23% 63% 14% 

Ali ti bližnji dajejo čustveno podporo (npr. te hrabrijo, tolažijo)? 78% 7% 5% 

Bi jo želel/a več? 34% 46% 20% 

Ali te bližnji spravijo v dobro voljo? 83% 5% 12% 

Ali so se odnosi do soljudi po obiskovanju dnevnega centra izboljšali? 37% 17% 46% 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Iz tabele 5.7 je razvidno, da imajo otroci in mladostniki v večini dobre odnose, da nimajo 

večjih težav ter da so zadovoljni z odnosi, ki jih imajo v življenju.  

85% otrok in mladostnikov se tudi dobro razume s starši, čeprav smo morda pričakovali, 

da bo ta odstotek nekoliko nižji, saj otroci in mladostniki, ki so vključeni v program 

dnevnega centra, prihajajo iz socialno ogroženih ter neurejenih družin. Ugotovili smo, da 

se večina otrok in mladostnikov dobro razume s sorojenci. Večina tistih, ki pa so 

odgovorili, »ne vem« nimajo nobenega brata oziroma sestre. 73% otrok in mladostnikov je 

odgovorilo, da se pogovoru ne umakne, 45% jih je odgovorilo, da ne poskušajo doseči svoj 

prav ter 90% otrok in mladostnikov zna poslušati druge ljudi. To nakazuje na dobro 

komunikacijo v socialnih odnosih. Veliko otrok in mladostnikov dobi tudi praktično 

podporo (npr. denar) ter čustveno (npr. tolažba), vendar zanimivo, da je kar 63% otrok in 

mladostnikov odgovorilo, da ne bi želeli več praktične podpore, ter 46% otrok in 

mladostnikov ne želi več čustvene podpore. Iz zadnjega vprašanja je razvidno, da se je 

37% otrokom in mladostnikom izboljšali socialni odnosi po obiskovanju dnevnega centra, 

17% otrok in mladostnikov meni, da se jim ni izboljšal ter kar 46% pa so neodločeni o tem 

ali so se jim izboljšali odnosi do soljudi.  

Večina otrok in mladostnikov se tudi odlično razume z vrstniki istega spola, z vrstniki 

nasprotnega spola pa se razumejo dobro. Takšni rezultati so po našem mnjenju razumljivi, 

saj se v obdoju otroštva ter mladostništva večina bolje razume z istim spolom, kot pa 

nasprotnim.  

Rezultati raziskave so pokazali še eno zanimivost pri odnosih. Večina otrok in 

mladostnikov redkeje (40%) komunicira preko spleta z znanci ali pa neznanci. Le 29% 

otrok in mladostnikov komunicira vsak dan preko spleta. Kljub temu, da živimo v dobi 
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interneta/spleta ter komunikacije preko njega, se otroci in mladotniki takšnega načina 

komuniciranja ne poslužujejo pogosto.  

 

D. Učni uspeh  

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kakšen je bil povprečni učni uspeh otrok in 

mladostnikov pred vključitvijo v dnevni center in kakšen je sedaj, ko so vključeni? 

Pri učnem uspehu smo najprej želeli izvedeti ali je prisotna razlika v učnem uspehu pred 

vključitvijo in po vključitvi v program, ter kakšna je ta razlika. 

 

Slika 5.8: Povprečje šolskih ocen otrok in mladostnikov pred vključitvijo in sedaj, ko so 

vključeni v program 

 

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Slika 5.8 nam prikazuje razlike med povprečjem ocen, ki so jih imeli otroci in mladostniki 

pred vključitvijo v program ter sedaj ko so vključeni. 16% otrok in mladostnikov je imelo 

negativno povprečje ocen pred vključitvijo v program, 51,25% jih je imelo dobro 

povprečje ter samo 18,75% jih je imelo odlično povprečje ocen. Sedaj, ko so vključeni v 

program pa je samo 6,25% otrok in mladostnikov z negativnim povprečjem, za kar 34,25% 

se je dvignilo število otrok in mladostnikov, ki imajo dobro povprečje (85,5%) in kar 

22,75% otrok in mladostnikov ima odlično povprečje ocen. 
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81% otrok in mladostnikov meni, da jim je pomoč pri učenju v dnevnem centru pomagala 

pri boljšem razumevanju snovi, 17% meni, da jim ne pomaga ter 2% ne vedo ali jim je 

pomoč pri učenju pomagala ali ne. Otroke in mladostnike smo tudi povprašali ali bi kaj 

spremenili pri načinu učenja v dnevnem centru in 68% jih ne bi nič spremenilo, 25% jih je 

odgovorilo, da bi radi nekaj spremenili ter 7% otrok in mladostnikov ne ve ali bi kaj 

spremenili pri načinu učenja v programu.  Iz rezultatov smo tudi ugotovili, da otrokom in 

mladostnikom ocene veliko pomenijo (46%), zato je pomembno, da program pozitivno      

vpliva na izboljšanje znanja ter ocen v šoli. 

 

Slika: 5.9: Razlike v šolskih ocenah glede na spol pred (a) in po (b) vključitvi v program  

(a) (b)  

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Sliki 5.9 prikazujeta razlike v povprečju šolskih ocen, ki so nastale med fanti in dekleti 

pred vključitvijo ter sedaj, ko so vključeni v dnevni center. Kot vidimo so dekleta imela 

bolj konstantno povprečje ocen kot fantje. 16% fantov je imelo povprečje nezadostno (1), 

največ (48%) jih je bilo zadostnih (2), 20% so imeli dobro (3) povprečje, 16% fantov je 

bilo prav dobrih (4) ter noben ni bil odličen. Pri dekletih pa opazimo, da nobena ni bila 

nezadostna, 25% deklet je imelo povprečje zadostno (2), 31,25% so imele dobro (3) 

povprečje, prav dobro (4) povprečje je doseglo 25% deklet, enako kot zadostno ter kar 

18,75% deklet je imelo odlično (5) povprečje.  

Sedaj, ko so vključeni v program (približno 2 leti), pa se je stvar nekoliko spremenila. 

Noben fant ni več nezadosten, število fantov z zadostnim povprečjem se je znižalo na 24%, 

kar 48% fantov ima sedaj povprečje dobro, 24% jih ima povprečje prav dobro ter 4% 

fantov ima sedaj odlično povprečje. Eno dekle (6,25%) ima sedaj nezadostno povprečje,  
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nobena ni zadostna, 37,5% jih ima sedaj dobro ter prav dobro povprečje ter enako število 

deklet (18,75%) ima še vedno odlično povprečje.  

Slika 5.10: Razlike v šolskih ocenah glede na starost pred (a) in po (b) vključitvi v 

program. 

(a) (b)  

(David A., lastna raziskava 2017) 

 

Sliki 5.10 prikazujeta razlike v povprečju ocen pred vključitvijo in sedaj, ko so vključeni 

glede na starostno skupino. V mlajšo skupino spadajo fantje in deklice stari od 12 do 14 let 

(29 otrok in mladostnikov; 70,7%). V starejšo skupino pa spadajo fantje in deklice stari od 

15 do 18 let (12 otrok in mladostnikov; 29,3%). Iz grafa je razvidno, da je mlajša skupina 

bolj napredovala kot starejša. Pred vključitvijo je imelo v mlajši skupini 6,9% 

posameznikov nezadostno povprečje, največ jih je imelo zadostno povprečje (34,5%), 

27,6% posameznikov je imelo dobro povprečje, 24,1% posameznikov je doseglo prav 

dobro povprečje ter 6,9% posameznikov je bilo odličnih. Pri starejši skupini jih je bilo kar 

16% nezadostnih, 50% posameznikov je zadostnih, dobro povprečje jih je doseglo 16,6% 

ter enako število posameznikov (8,3%) je imelo prav dobro in odlično povprečje.  

Sedaj, ko so vključeni v program opazimo velik napredek obeh skupin. V mlajši skupini ni 

več nihče nezadosten, število posameznikov z zadostnim povprečjem je padlo na samo 

6,9%, dobro povprečje jih sedaj dosega 44,1%, število posameznikov, ki ima prav dobro 

povprečje se je dvinilo kar na 37,9% ter 10,3% jih ima sedaj odlično povprečje. Pri starejši 

skupini je padlo število posameznikov z nezadostnim povprečjem na 8,3%, zadostnih je 

samo še 33,3%,  število posameznikov, ki sedaj dosegajo dobro oceno se je zvišalo na kar 

44,1% ter 8,3% jih ima še vedno prav dobro in odlično povprečje.  
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6. ANALIZA REZULTATOV 

V nadaljevanju smo povzeli najbolj ključne in pomembne rezultate, ki smo jih pridobili z 

obdelavo in analizo podatkov ter jih povezali s teoretičnimi dognanji in jih analizirali z 

vidika izkušenj z delom v Dnevnem centru PetKA. Rezultate smo razdelili na sklope: 

prosti čas, samopodoba, medosebni odnosi in učni uspeh, zato jih bomo tudi analizirali po 

teh sklopih in hipoteze preverjali po posameznih sklopih. H1 se nanaša na oceno stanja 

posameznega področja (prosti čas, samopodoba, socialni odnosi in učni uspeh), H2 na to 

ali se je stanje na posameznem področju ob obiskovanju programa PetKA izboljšalo ter H3 

ali so razlike v učinku programa na teh področjih glede na spol in starost. 

 

A. Prosti čas 

H1.prosti čas: Na podlagi rezultatov lahko v okviru prostega časa le delno potrdimo prvo 

hipotezo, da imajo otroci in mladotniki težave na področju preživljanja prostega časa. 

Ugotovili smo, da otroci in mladostniki največ prostega časa preživijo v okviru koristnih 

dejavnosti (npr. druženje z ljudmi in aktivni šport), vendar smo opazili, da hitro sledi tudi 

skupina nekoristnih dejavnikov pri preživljanu prostega časa (npr. nakupovanje, lokal, 

diskoteka), kar pa je njihovi starosti primerno. Zares problematične izbire aktivnosti v 

prostem času (casino, brez posebnega cilja) ni zaznati. Ugotovili smo tudi, da do težav 

prihaja zaradi različnih omejitev, kot so pomanjkanje prostega časa; v bližini ni aktivnosti, 

ki bi otroke in mladostnike zanimale ter preutrujenost. Zaradi teh omejitev se otroci in 

mladostniki poslužujejo manj aktivnih in koristnih dejavnosti v svojem prostem času.  

 

H2.prosti čas: Pri drugi hipotezi smo preverjali ali program Dnevnega centra pozitivno 

vpliva na kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Ugotovili smo, da so 

otroci in mladostniki pred vključitvijo v program slabše oziroma manj kvalitetno 

preživljali svoj prosti čas. Največkrat so preživljali prosti čas doma ter zunaj, sedaj pa svoj 

čas namenijo tudi aktivnemu športu ter fantu ali dekletu. H kvalitetnejšemu preživljanju 

prostega časa pripomore dnevni center, saj jih usmerja k izbiri pozitivnih dejavnosti. Na 

podlagi teh rezultatov lahko potrdimo hipotezo. 

 

H3.prosti čas: Pri tretji hipotezi nas je zanimalo ali spol in starost vplivata na razlike o 

vplivu Dnevnega centra za otroke in mladostnike PetKA. Na podlagi rezutatov lahko 
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potrdimo hipotezo v okviru preživljanja prostega časa. Ugotovili smo, da prihaja do več 

razlik med spoloma glede izbire pomembnih dejavnosti. Večini fantom je zelo pomemben 

aktiven šport, medtem ko so za dekleta zelo pomembni prijatelji/prijateljice. Takoj za 

aktivnim športom so fantom zelo pomembni prijatelji/prijateljice, dekletom pa so zelo 

pomembni tudi starši oziroma preživljanje časa z njimi. Zelo malo so fantom pomembni 

starši, iz česar lahko sklepamo, da imajo morda nekaj več težav z odnosom s starši kot 

dekleta. Opažamo, da se je pojavila tudi razlika v pojmovanju pomembnosti fanta ali punce 

za posameznico/posameznika. Fanje so odgovorili, da je za njih tudi punca pomembna, pri 

dekletih pa je ta odstotek nekoliko manjši. Morda zaradi družbe, v kateri živimo, 

verjamemo, da si dekleta bolj želijo imeti fanta in biti v zvezi. Razlog za takšen rezultat se 

morda tudi skriva v tem, da imajo dekleta večje probleme z samozavestjo in zato se težje 

»spustijo« v zvezo ter je zaradi tega za njih fant nepomemben. 

Tudi starost je delno povezana z različnim učinkom Dnevnega centra za otroke in 

mladostnike PetKA na preživljanje prostega časa med otroci in mladostniki. Prosti čas 

predstavlja za mladostnike čas osebne rasti, ko skozi osebne aktivnosti preizkušajo same 

sebe ter svoje sposobnosti, katere niso vezane na šolo. Prosti čas je v obdobju 

mladostništva nekoliko drugačen od obdobja v otroštvu, saj takrat začne mladostnik 

intuitivno spoznavati svojo novo identiteto in temu primerno se spremeni tudi prosti čas 

(Gomezel A., 2011, str. 62). Med mlajšo (12 do 14 let) in starejšo (15 do 18 let) skupino 

smo zaznali nekaj razlik. Skupini sta se predvsem razlikovali v pojmovanju pomembnosti 

kina, gledališča, knjižnice, prostovoljne dejavnosti na socialnem področju, casinoja ter hoje 

okrog brez posebnega cilja. Pričakovali smo nekoliko več razlik, saj je starejša skupina v 

puberteti in kot je znano prihaja v puberteti do nekaterih sprememb, kot so npr. težave z 

motivacijo in smislom v življenju, zdolgočasenost itd. Vendar, če pogledamo rezultate, 

mladostniki ki obiskujejo dnevni center znajo dokaj primerno izbrati aktivnosti za svoj 

prosti čas. Predvidevamo, da na takšne pozitivne rezultate (npr. da je mladostnikom tudi v 

puberteti veliko stvari pomembnih, znajo kvalitetno preživeti prosti čas...) vpliva Dnevni 

center.  

 

B. Samopodoba 

H1.samopodoba: Na področju samopodobe ne moremo potrditi prve hipoteze, saj otroci 

in mladostniki na večini komponent samopodobe dosegajo dobre rezultate. Sicer smo 

opazili nekaj težav pri različnih komponentah samopodobe otrok in mladostnikov.  
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V obdboju zgodnjega mladostništva (med 10. in 14. letom) so za samopodobo značilne 

velike spremembe v razvoju, s katerimi se mladostnik sooča. Na področju razvojnih nalog 

se začnejo spremembe na telesnem, socialnem, kognitivnem ter osebnostnem področju. 

Različni avtorji ugotavljajo, da se samoocene otrok s starostjo postopoma spreminjajo in 

upadajo, predvsem na področju matematike, jezika in telesnih dejavnostih (Eccles, Jacobs, 

Lanza, Osgood in Wigfield, 2002; v Drofenik, Cugmas, Schmidt, 2007, str. 114). Večina 

raziskav večdimenzionalne samopodobe ugotavlja, da samoocene otrok ter mladostnikov 

na različnih področjih samopodobe upadejo med zgodnjim mladostništvom ter se znova 

zvišajo v poznem mladostništvu (Cole idr., 2001; v Dolenc P., 2009, str. 100). Nekoliko 

nižje rezultate lahko opazimo tudi pri naši raziskavi pri teh treh komponentah samopodobe 

(matematične sposobnosti, verbalno izražanje ter telesne sposobnosti/šport). Vendar smo 

vse starostne skupine otrok in mladostnikov združili v eno skupino tako, da ne moremo 

vedeti, v točno kateri starostni skupini je prišlo do upada pri naši raziskavi.  

 

H2.samopodoba: Na podlagi dobrih rezultatov samopodobe otrok in mladostnikov lahko 

rečemo, da program Dnevnega centra za otroke in mladotnike PetKA pozitivno vpliva na 

samopodobo, ne moremo pa tega z gotovostjo trditi ali oceniti v kolikšni meri, saj nimamo 

primernih podatkov o tem, kakšna je bila samopodoba otrok in mladostnikov preden so se 

priključili programu. Samopodoba je kompleksen pojem, zato menimo, da z vprašanjem 

»Kakšna je bila vaša samopodoba pred vključitvijo v program?« ne bi dobili ustreznih 

odgovorov.  

 

C. Socialni odnosi 

Imeti stike in jih ohranjati v obdobju odraščanja zahteva od mladostnika različne socialne 

spretnosti ter sposobnosti. Od mladostnika se pričakuje, da bo razvil sposobnosti za 

začenjanje in vzdrževanje pogovora ter da se nauči ubesediti svoje občutke, misli. To je 

potrebno, da se mladostniki medsebojno povezujejo, komunicirajo in to jim omogoča 

oblikovanje ter urejanje socialnih spretnosti (Strniša, 2003; v Cerar M., 2007, str. 289).   

 

H1.socialni odnosi: Pri otrocih in mladostnikih, ki so vključeni v Dnevni center smo 

ugotovili, da se večina kar dobro znajde v medosebnih odnosih ter da imajo dobro razvite 

komunikacijske spretnosti. Težavo smo zaznali na področju sklepanja ljubezenskih zvez, 

kar je morda razumljivo, saj so še mladi (so sramežljivi, mladostniki imajo lahko težave s 
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samozavestjo...). Otroci in mladostniki preko odnosov z vrstniki ter prijatelji dobijo 

občutek pripadnosti, vključenosti ter sprejetosti, kar pa je zelo pomembno za njihov 

psihosocialni razvoj. Te odnose vzpostavljajo ter vzdržujejo na različne načine, kar je 

odvisno od njihovega samovrednotenja, zunanjosti, samopodobe, osebnostnih lasnosti itd. 

(Cerar M., 2007, str. 287). Veliko otrok in mladostnikov se zaradi različnih hib, težav s 

samopodobo, težav s komuniciranjem, poslužuje komuniciranja preko spleta. Vprašanje o 

pogostosti komuniciranja preko spleta smo zastavili tudi otrokom in mladostnikom, ki so 

vključeni v program in odgovori so bili presenetljivi. Večina jih je odgovorila, da splet kot 

sredstvo komuniciranja uporabljajo bolj redko.  

Poleg tega smo tudi ugotovili, da si otroci in mladostniki ne želijo še več praktične podpore 

od svojcev (npr. denar), ker jo morda dobijo dovolj in potešijo svoje potrebe po materialu 

(si kupijo čokoladico, pijačo, karto za v kino itd.). Tudi pri vprašanju ali si želijo še več 

čustvene podpore jih je več odgovorilo, da je ne želijo oziroma niso opredeljeni. Razlog, 

da si več otrok in mladostnikov ne želi še več čustvene podpore je morda, da jo dobijo 

dovolj, da potešijo potrebe po bližini, potrditvi itd., ali pa nimajo dobrih in urejenih 

odnosov v družini in si zaradi tega ne želijo še več stika s starši. Iz tega lahko tudi 

sklepamo, da odnosi doma in zunaj doma niso nujno povezani. Kljub temu, da imajo lahko 

otroci ter mladostniki neurejene odnose doma, to ne vpliva na odnose zunaj doma 

(prijatelji, šola, vrstniki itd.).   

Na podlagi teh rezultatov lahko zavrnemo prvo hipotezo na področju medosebnih odnosov 

in sicer, da imajo otroci in mladostniki težave na področju socialnih odnosov. 

 

H2.socialni odnosi: Ugotovili smo, da Dnevni center pozitivno vpliva na izboljšanje 

odnosov, s katerimi se srečuje večina otrok in mladostnikov v svojem življenju. Odstotki 

pri zadnjem vprašanju v tabeli 5.7 kažejo, da k zadovoljstvu in izboljšanju socialnih 

odnosov pripomore Dnevni center in na podlagi teh rezultatov lahko potrdimo tudi drugo 

hipotezo. Nekaj odstotkov otrok in mladostnikov je odgovorilo, da jim Dnevni center ni 

pomagal pri izboljšanju socianlih odnosov. 

Pri pregledu rezultatov, smo opazili, da bi lahko pri socialnih odnosih postavili še bolj 

sprecifična vprašanja in tako bi dobili bolj natančen vpogled v odnose otrok in 

mladostnikov. Postavili bi lahko vprašanja kot sta na primer »Ali imaš težave z 

vzdrževanjem prijateljskih odnosov?« ali »Ali imaš težave z vzdrževanjem ljubezenskih 
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zvez?«. S tema dvema vprašanjima bi lahko ugotovili ali imajo morda tudi težave z 

vzdrževanjem odnosov. 

 

D. Učni uspeh 

H1.učni uspeh: Na podlagi rezultatov lahko potrdimo prvo hipotezo, saj so otroci in 

mladostniki imeli oziroma imajo še vedno nekatere težave na področju šole in učnega 

uspeha. Kljub temu, da se je povprečje ocen izboljšalo, pa je še vedno nekaj odstotkov 

otrok in mladostnikov, ki imajo negativno ali zadostno povprečje.  

 

H2.učni uspeh: Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili o izboljšanju učnega uspeha lahko 

potrdimo tudi drugo hipotezo. Opaziti je veliko razliko oziroma napredek med ocenami, ki 

so jih otroci in mladostniki imeli pred vključitvijo v program ter sedaj, ko so vključeni 

približno 2 leti. Večina otrok in mladostnikov tudi meni, da jim pomoč pri učenju v 

dnevnem centru pomaga pri boljšem razumevanju snovi ter da ne bi nič spremenili pri 

načinu učenja v programu. Iz tega lahko sklepamo, da ima dnevni center pozitiven vpliv ter 

pomaga otrokom in mladostnikom pri izboljšanju ocen v šoli. Učni uspeh je področje, kjer 

se je izkazal največji napredek ob obiskovanju programa v dnevnem centru. 

 

H3.učni uspeh: Tretjo hipotezo, da spol in starost vplivata na razlike o vplivu Dnevnega 

centra za otroke in mladostnike PetKA, lahko v celoti potrdimo. Pri razlikah med spoloma 

smo ugotovili, da so dekleta imela boljše oziroma višje povprečje ocen pred vključitvijo v 

dnevni center kot fantje. Pri obeh spolih se vidi napredek po vključitvi v program, vendar 

so fantje nekoliko bolj napredovali in je ta napredek bolj očiten. Rezultat, ki smo ga 

pričakovali je bil, da bodo dekleta bolj napredovala, saj so imela že pred vključitvijo boljše 

povpečje, vendar so rezultati pokazali nasprotno. Morda je pri fantih bolj viden ta 

napredek, ker so imeli prej toliko slabše povprečje in je sedaj bolj vidna ta razlika. Lahko 

pa jim tudi pomoč v dnevnem centru bolj pomaga, ker imajo težave s samodisciplino in je 

to glavni razlog za slab šolski uspeh.  

Otroci in mladostniki se v času šolanja lahko srečujejo s kritičnimi problemi (npr. 

pomanjkanje zmožnosti bralnega razumevanja, ki ovira nadaljnje učenje) kot tudi s 

kritičnimi obdobji (prehodi med razvojnimi obdobji, različnimi stopnjami šolanja itd.). 

Prehodi med stopnjami razvoja in šolanja se pojavljajo kritična obdobja in lahko delujejo 

kot pospeševalna okoliščina nadaljnega neugodnega razvoja. Če so pri otroku prisotni 
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določeni rizični faktorji, lahko obdobje prehoda nadaljnji razvoj še pospeši v neželeni 

smeri. Prehodi iz razredne na predmetno stopnjo, iz osnovne v srednjo šolo itn., lahko 

pospešijo razširitev neuspeha na druga področja, lahko pospešijo pojavljanje ter povečajo 

intenzivnost učnih težav, ali pa pojav psihosocialnih motenj (Magajna L. in Gradišar A., 

1999; v Bergant K., Musek Lešnik K., 2002, str. 54).  

Otroci in mladostniki, ki so vključeni v program, se tudi srečujejo z različnimi naštetimi 

problemi. To lahko opazimo pri razlikah v šolskem napredku, predvsem v napredku med 

mlajšo (12 do 14 let) ter starejšo skupino (15 do 18 let) otrok in mladostnikov. Kljub temu, 

da sta obe skupini veliko napredovali, vidimo večji napredek pri mlajši skupini. Do teh 

razlik je prišlo po vsej verjetnosti ravno zaradi kritičnih obdobij, kot je puberteta, in ne 

smemo pozabiti, da tudi samopodoba igra veliko vlogo pri šolski uspešnosti oziroma 

neuspešnosti.  

7. SKLEP 

Področja v življenju otrok in mladostnikov kot so kvaliteten prosti čas, samopodoba, 

socialni odnosi ter učni uspeh, so zelo pomembna, predvsem pa je pomembno, da jih 

razumemo in jih poskušamo čim bolje razvijati.  

Z raziskavo smo ugotovili, da ima program Dnevnega centra velik vpliv na otroke in 

mladostnike. Na vsakem področju smo zaznali še nekaj težav, vendar je opaziti napredek v 

primerjavi s časom, ko programa v centru niso obiskovali. To nakazuje, da ima program 

zelo pozitiven vpliv na otrok in mladostnike. Pokazalo se je, da ima center največji vpliv 

na izboljšanje učnega uspeha ter na preživljanje kvalitetnejšega prostega časa. Iz razlik 

med spoloma smo ugotovili, da ima zaenkrat program boljši vpliv na fante kot na dekleta. 

Zakaj je prišlo do teh razlik, ne znamo pojasniti. Je pa to dobro izhodišče na naslednjo 

raziskavo, kjer se lahko bolj poglobimo v razlike o vplivu Dnenvega centra PetKA na spol. 

Zanimivost se je pojavila tudi v primerjavi mlajše in starejše skupine, program ima boljši 

vpliv na mlajšo skupino. Iz tega smo ugotovili, da je morda bolje, če se otroka čim prej 

vključi v takšen program, saj je pomoč bolj učinkovita.  

 

Kljub temu, da smo zajeli majhen vzorec otrok in mladostnikov, vključenih v Dnevni center 

PetKA, menimo, da smo dobili pomemben vpogled v težave otrok in mladostnikov, v 
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delovanje samega programa Dnevnega centra ter njegov prispevek k reševanju težav in 

lajšanju stiske otrok in mladostnikov ter njihovim družinam na omenjenih štirih področjih. 

Skozi to raziskavo so tudi sami otroci in mladostniki izvedeli nekaj o pomembnih življenjskih 

področijh oziroma se zamislili, na kakšen način preživljajo prosti čas in da bi lahko kaj 

spremenili. Morda so dobili tudi boljši vpogled v samega sebe skozi vprašalnik o sampodobi. 

Dnevni center je dobil boljši vpogled in oceno o stanju otrok in mladostnikov ter kako dobro 

sam program deluje, ali je učinkovit in kje so možnosti za izboljšavo. Zagotovo pa sem sama 

kot prostovoljka v Dnevnem centru veliko pridobila s to izkušnjo in raziskavo. Ogromno sem 

se naučila o teh štirih področjih, o njihovi vplivnosti med seboj, kako otrok ali mladostnik 

doživlja težave na teh področjih, kako mu lahko pomagamo, način dela in spopadanja s 

težavami s strani Dnevnega centra itd.  

 

Glede na to, da je Dnevni center ustanova, ki pozitivno učinkuje na življenje otrok, 

mladostnikov ter njihovih družin, bi morali bolj promovirati sam program centra, da bi več 

ljudi vedelo za to in s tem dobilo pomoč. Več kot bi bilo staršev ali skrbnikov, ki bi vključevali 

otroke in mladostnike v takšne pograme, bolj bi lahko pripomogli k zmanjšanju stigme ter 

predsodkov do takšnih centrov oziroma programov. Kot smo že omenili, so rezultati  pokazali, 

da je večji napredek pri otrocih in mlajših mladostnikih, kar pomeni, da bi bilo potrebno 

promovirati takšne centre že v vrtcu oziroma v prvih letih šolanja.  

 

V prihodnje bi lahko to raziskavo še nadgradili in sicer bi bilo zelo zanimivo, če bi primerjali 

otroke in mladostnike, ki so vključeni v program s tistimi, ki niso vključeni. S tem bi pridobili 

še boljšo predstavo o učinkovitosti centra ter kakšne so razlike v napredku (po določenem 

času) med otroci in mladostniki, ki so vključeni in med tistimi, ki niso.  

 

Kot pomanjkljivost raziskave pa smo izpostavili način pridobivanja podatkov o stanju pred 

vključitvijo. Žal nismo uspeli enako podrobno pridobiti podatke o stanju pred vključitvijo, kot 

smo jih lahko dobili za sedanje stanje. Pri tem nas je oviral tudi postopek za pridobitev takšnih 

informacij. Podatke oziroma informacije bi morali pridobiti s strani Centra za socialno delo 

Koper (z dovoljenjem staršev) ter s strani šole, ki jo obiskujejo otroci in mladostniki. Zaradi te 

ovire in kompleksnosti zbiranja podatkov smo se odločili bolj osredotočiti na sedanje stanje ter 

informacije o stanju pred vključitvijo pridobiti samo z vprašanji otrok in mladostnikov.  
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PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik 

 

Pozdravljeni, sem študentka na Fakulteti za Uporabne družbene študije, smer psiho-

socialna pomoč. Pripravljam diplomsko nalogo, v kateri raziskujem učinkovitost socialno 

varstvenih programov dnevnih centrov za otroke in mladostnike na 4 področjih: kvalitetno 

preživljanje prostega časa, samopodoba, socialni odnosi in učni uspeh.Vaše sodelovanje v 

raziskavi je ključnega pomena, saj brez vaših odgovorov raziskava ne bo možna. Anketa je 

anonimna, zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni izključno za 

statistično analizo pri pripravi diplomske naloge. Za izpolnjevanje boste potrebovali 

približno 20 minut časa. Na vprašanja prosim odgovorite čim bolje morete, četudi niste 

popolnoma gotovi ali se vam morda trditev zdi neumestna. Hvala.  

 

Q1 - Spol:  

 Moški  

 Ženski 

 

Q2 - Letnica rojstva.  

  

 

Q3 - Koliko časa si vključen/a v dnevni center?  

  

 

Q4 - Kako pogosto obiskuješ dnevni center?  

  

 

Q5 - V nadaljevanju navajam nekaj vprašanj o tvojem kvalitetnem preživljanju 

prostega časa. Na vprašanje odgovoriš tako, da trditev označiš oziroma dopolniš. 

Kako preživljaš prosti čas zunaj doma in kako pomembne se ti zdijo spodnje 

dejavnosti?    

 



 

 

                                                                                    

 

 MALO SREDNJE ZELO NIČ 

S prijatelji/prijateljicami      
S fantom/dekletom      
Aktivni šport     
Nakupovanje     
Lokal, gostilna     
Diskoteka     
Grem ven s starši     
Kino     
Gledališče     
Knjižnica     
Prostovoljna dejavnost na socialnem 

področju     

Igralnice (Casino)     
Hoja okrog brez kakršnega posebnega cilja     
 

 

Q6 - Ali si zadovoljen/na s tem, kako preživljaš prosti čas doma?  

 Ne, sploh ne  

 Malo  

 Še kar  

 Da, sem zadovoljen/na  

 Zelo sem zadovoljen/na  

 

Q7 - Ali si zadovoljen/na s tem, kako preživljaš prosti čas zunaj doma?  

 Ne, sploh ne  

 Malo  

 Še kar  

 Da, zadovoljen/na sem  

 Zelo sem zadovoljen/na  

 

Q8 - Kaj te omejuje pri preživljanju prostega časa?   

 Pomanjkanje prostega časa  

 Preutrujenost  

 Prezaposlenost  

 Pomanjkanje finančnih sredstev  

 V bližini ni aktivnosti, ki bi me zanimale  

 Zdravstveno stanje  

 Ne podpora staršev, skrbnikov  



 

 

                                                                                    

 

 Drugo:  

 

Q9 - Kakšno se ti zdi preživljanje prostega časa v dnevnem centru?  

 Dolgočasno  

 V redu  

 Zanimivo  

 Zelo zanimivo  

 

Q10 - Kako si preživljal/a prosti čas, preden si bil/a vključen/na v dnevni center?  

 Enako kot sedaj  

 Namenil/a sem ga učenju in šolskih stvarem  

 Bil/ sem zunaj s prijatelji/cami  

 Doma  

 Se udejstvoval/a različnih športnih aktivnosti  

 Počival/a  

 Drugo:  

 

Q11 - Ali se ti zdi, da se je splošno preživljanje prostega časa z obiskovanjem 

dnevnega centra izboljšalo?  

 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

Q12 - Katera je tvoja najljubša dejavnost, s katero bi se želel/a ukvarjati v 

prihodnosti?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    

 

Q13 - Spodaj so navedene različne trditve, ki jih boš ocenjeval/a glede na to, kako 

značilne so zate. Nanje odgovoriš tako, da označiš eno od trditev.  

 

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

Menim, da je dosti 

matematičnih 

problemov 

zanimivih in jih 

doživljam kot 

izzive  

      

Gledano v celoti 

zelo spoštujem 

samega/samo sebe 
      

Ponavadi sem 

precej miren/na in 

sproščen/na 
      

Skoraj vse šolske 

predmete imam 

rad/a 
      

Sem telesno 

privlačen/na       

Sem dober/a 

športnik/ca       

Ljudje se vedno 

lahko zanesejo 

name 
      

Imam težave pri 

stikih z osebami 

nasprotnega spola, 

ki so mi všeč 

      

Znam dobro pisati       
Pogosto sem 

zaskrbljen/a       

Dobro znam 

povezati ideje na 

način, kot jih drugi 

ne 

      

Grd/a sem       
Sem okoren/na in 

nespreten/na pri 

večini športnih in 

telesnih 

dejavnostih 

      

Na splošno sem       



 

 

                                                                                    

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

boljši/a pri 

matematiki, kot pri 

drugih predmetih  

Verska prepričanja 

imajo kaj malo 

skupnega z mojo 

življenjsko 

filozofijo 

      

Iskrenost se mi ne 

zdi posebno 

pomembna lastnost 
      

Imam veliko 

prijateljev med 

vrstniki 

nasprotnega spola  

      

Rad/a imam skoraj 

vse šolske 

predmete 
      

Rad/a bi imel/a več 

domišljije in in 

bil/a bolj izviren/na 
      

Telesno sem dobro 

razvit/a       

Ne razumem se 

preveč dobro z 

vrstniki istega 

spola 

      

Pri matematiki 

dobim občutek, da 

sem nesposoben/na 
      

Zaradi verskih 

prepričanj je moje 

življenje boljše, 

sam/a pa sem 

srečnejši/a 

      

Gledano v celoti se 

ne cenim dovolj       

Skoraj vedno 

govorim resnico       

Moji starši so 

razočarani nad tem 

kar počnem in  kar 

sem počel/a 

      

Skoraj vsi šolski 

predmeti mi 

povzročajo težave 
      



 

 

                                                                                    

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

Z lahkoto sklepam 

prijateljstva z 

vrstniki istega 

spola 

      

Sovražim šport in 

telesne aktivnosti       

Moja verska 

prepričanja me 

vodijo v žvljenju 
      

Gledano v celoti, 

zelo zaupam sam/a 

vase 
      

Včasih vzamem 

stvari, ki mi ne 

pripadajo 
      

Nisem preveč 

uspešen/a pri 

nalogah, ki 

zahtevajo veliko 

sposobnosti za 

besedno izražanje 

      

Imam podobne 

vrednote kot moji 

starši 
      

Pri reševanju 

problemov nisem 

preveč uspešen/na 
      

Za šport in telesne 

aktivnosti imam 

veliko energije 
      

Imam težave pri 

razumevanju 

vsega, kar je 

povezano z 

matematiko 

      

Neprestana 

duhovna oziroma 

religiozna rast je 

zame zelo 

pomembna  

      

Gledano v celoti 

imam zelo dobro 

mnenje o sebi 
      

V družbi z osebami 

nasprotnega spola 

sem precej 
      



 

 

                                                                                    

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

sramežljiv/a  

V primerjavi z 

drugimi ljudmi so 

moje govorne 

sposobnosti kar 

dobre 

      

Moji starši me 

nikoli niso posebno 

spoštovali 
      

Šolski predmeti me 

kaj dosti ne 

zanimajo 
      

Nisem 

zadovoljen/na s 

svojim videzom 
      

Nisem preveč 

uspešen/a pri 

katerikoli 

dejavnosti, ki 

zahteva telesno 

sposobnost in 

usklajenost gibov 

      

Vedno sem dober/a 

pri matematiki       

Gledano v celoti ne 

delam nič 

posebnega 
      

Z lahkoto sklepam 

prijateljstva z 

vrstniki 

nasprotnega spola 

      

Pogosto moram 

prebrati besedilo 

večkrat, da ga 

razumem 

      

Nimam dosti 

problemov       

Ko sem bil/a 

majhen/na, so starši 

z menoj lepo 

ravnali 

      

Hitro se učim pri 

večini šolskih 

predmetov 
      

Imam lepe poteze 

obraza       



 

 

                                                                                    

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

Le malo je 

vrstnikov istega 

spola, ki me imajo 

radi  

      

Gledano v celoti 

sebe doživljam kar 

pozitivno 
      

Znam dobro 

izraziti svoje 

mišljenje, hotenja 

in čustva 

      

Pogosto sem 

potrt/a        

Večkrat mi je bilo 

težko govoriti s 

svojimi starši 
      

Imam bujno 

domišljijo       

Rad/a bi bil/a bolj 

telesno 

privlačen/na 
      

Pri vrstnikih istega 

spola sem 

priljubljen/a 
      

V bistvu sem 

ateist/ka, ker ne 

verjamem, da 

obstaja bitje, ki bi 

bilo nad človekom 

      

Gledano v celoti 

imam zelo slabo 

mnenje o samem/i 

sebi 

      

Ne čutim se 

krivega/o kadar 

goljufam pri 

šolskih nalogah, 

razen če me 

odkrijejo 

      

Sproščen/a sem pri 

navezovanju 

čustvenih odnosov 

z osebami 

nasprotnega spola 

      

V šoli sem imel/a 

več težav z       



 

 

                                                                                    

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

branjem kot večina 

mojih 

sošolcev/sošolk 

Nagibam se k 

optimizmu       

Starši me razumejo       
Nobenega 

zanimanja nimam 

za izumiteljstvo 
      

Večina ljudi ima 

več prijateljev/ic 

istega spola, kot 

jim imam jaz  

      

Uživam v športu in 

telesnih aktivnostih       

Nikoli nisem bil/a 

preveč navdušen/a 

nad matematiko 
      

Poštenost je zame 

najvišja vrednota       

Zdi se mi, da 

nikdar nisem 

imel/a kaj dosti 

skupnega z vrstniki 

nasprotnega spola 

      

Postajam vedno 

bolj nervozen/na       

Nikdar ne bi 

dosegel/a 

akademskih časti, 

četudi bi trdo 

delal/a 

      

Pogostokrat 

odkrijem boljše 

načine za 

opravljanje 

rutinskih nalog 

      

Imam veliko 

prijateljev istega 

spola 
      

Nisem preveč 

zanesljiva oseba       

Verska prepričanja 

imajo kaj malo 

opraviti s tipom 

človeka, kakršen 

      



 

 

                                                                                    

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

 

 

želim postati 

Nikdar nisem 

ukradel/la kaj 

pomembnega 
      

Gledano v celoti ne 

sprejemam preveč 

seme/ga sebe  
      

Ali se je tvoja 

samopodoba po 

obiskovanju 

dnevnega centra 

izboljšala? 

      

 

 

 

Q14 - V tem sklopu so vprašanja o tvojih različnih socialnih odnosih v tvojem 

življenju (dom, šola, prijatelji...). Na vprašanja odgovoriš tako, da trditev označiš 

oziroma odgovor dopolniš. 

 DA NE NE VEM 

Ali imaš težave s sklepanjem prijateljstev?    
Ali imaš težave s sklepanjem ljubezenskih 

zvez?    

Se dobro razumeš s starši?    
Se dobro razumeš s sorojenci (v kolikor jih 

imaš)?    

Ali si z medosebnimi odnosi 

zadovoljen/na?     

Ali zaupaš ljudem, ki so ti blizu?    
Ali v pogovoru vedno poskušaš doseči 

svoje?    

Ali se pogovoru umakneš?    
Znaš poslušati druge ljudi?     
Ali ti bližnji dajejo praktično podporo (npr. 

posojajo denar?)     

Ali bi jo želel/a več?    
Ali ti  bližnji dajejo čustveno podporo (npr. 

hrabrijo/tolažijo)?    

Ali bi jo želel/a več?    
Ali te bližnji spravijo v dobro voljo?    
Ali so se odnosi do soljudi po obiskovanju 

dnevnega centra izboljšali?    

 

 



 

 

                                                                                    

 

Q16 - Na vprašanja odgovarjaš tako, da označiš odgovor: MALO, SREDNJE, 

VELIKO ali NE VEM. Možen je en odgovor.   

 

 Malo Srednje Veliko Ne vem 

V kolikšni meri te bližnji kritizirajo?     
Koliko časa tedensko preživiš v družbi 

ljudi, ki so ti blizu?     

Vpišite besedilo odgovora 3     
 

 

Q17 - Na vprašanja odgovarjaš tako, da označiš odgovor: DNEVNO, TEDENSKO, 

MESEČNO, REDKEJE ali NE VEM. Možen je en odgovor.   

 

 Dnevno Tedensko Mesečno Redkeje Ne vem 

Se velikokrat prerekaš z ljudmi na 

splošno?      

Se velikokrat prerekaš z bližnjimi?       
 

 

Q18 - Na vprašanja odgovoriš tako, da trditev označiš  oziroma dopolniš odgovor. 

Kakšen je bil tvoj povprečni učni uspeh pred vključitvijo v dnevni center?  

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 

Q19 - Kakšen je sedaj tvoj povprečni učni uspeh?  

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 

 

 



 

 

                                                                                    

 

Q20 - Ali misliš, da ti pomoč pri učenju v dnevnem centru pomaga pri boljšem 

razumevanju snovi? 

 DA  

 NE  

 NE VEM  

 

Q21 - Ali bi pri načinu učenja v dnevnem centru kaj spremenil/a?  

 DA  

 NE  

 NE VEM  

 

Q22 - Če bi rad/a kaj spremenil/a, kaj to je?  

  

 

Q23 - Kadar dobiš slabo oceno v šoli, se počutiš slabo?   

 DA  

 NE  

 VSEENO MI JE   

 

Q24 - Ali misliš, da tvoja uspešnost/neuspešnost vpliva na tvoje odnose s 

sošolci/sošolkami?  

 DA  

 NE  

 VSEENO MI JE  

 

Q25 - Koliko ti pomenijo ocene v šoli?  

 NIČ  

 MALO  

 SREDNJE  

 VELIKO  

 

Q26 - Tvoj uspeh/neuspeh v šoli pripisuješ:  

 SEBI  



 

 

                                                                                    

 

 STARŠEM  

 UČITELJEM  

 Drugo:  

 

Q27 - Naštej 3 tvoje najboljše šolske predmete.  

  

 

Q28 - Naštej 3 tvoje najslabše šolske predmete.  

  

 


