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Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije  

v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo  

organizira 

 

strokovni posvet z delavnico 
 

 

SODELOVANJE S STARŠI  

PRI REŠEVANJU VZGOJNIH IN UČNIH IZZIVOV 
 

 

v petek, 6. marca 2015 v Ljubljani 

 

 
Kakovostno sodelovanje med učitelji (vzgojitelji) in starši je eno od temeljnih načel delovanja sodobne 
šole (vrtca) – oboji si namreč delimo odgovornost za vzgojo in izobraževanje otrok in mladih, zato 
kakovostnejše sodelovanje prispeva tudi k boljšim vzgojnim učinkom. A pot do vzpostavitve 
ustreznega sodelovanja ni preprosta, zato pred vse, ki smo pri tem udeleženi, postavlja vrsto izzivov. 
 
Na tokratnem strokovnem posvetu v organizaciji ZDPDS in v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo se 
želimo ukvarjati z izjemno aktualnim vprašanjem reševanja vzgojnih ter učnih izzivov in težav z vidika 
sodelovanja med starši na eni ter učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci na drugi strani. 
Kakšne so naloge, odgovornost, pričakovanja in ne nazadnje pristojnosti enih in drugih? Udeležence 
posveta vabimo, da skupaj z nami razmišljajo o treh sklopih vprašanj: 
 
 
1. Kako razumeti tvoren odnos med starši in strokovnimi delavci – koliko besede dati staršem, 

kdaj jih poslušati in upoštevati njihova mnenja, želje, utemeljitve? Kako zagovarjati svoje strokovne 
pedagoške odločitve, tudi ko so te v nasprotju s pričakovanji staršev? Kje je meja med zaželeno 
participacijo staršev in njihovim poseganjem v strokovno avtonomijo učiteljev? Kako ubraniti 
strokovno avtonomijo?  
 

2. Kako na drugi strani misliti vlogo strokovnih delavcev, zlasti učiteljev in vzgojiteljev, pri 
pouku in vzgoji učencev ter reševanju vzgojnih težav in izzivov na osnovi sodelovanja s 
starši? Ali in do kakšnih konfliktnih situacij, povezanih z vzgojnim ukrepanjem in vzgojno 
obravnavo otrok, prihaja med vrtcem oz. šolo in družino? Se soočamo z »birokratizacijo« 
vzgojnega ukrepanja in ali ni prav ta nujna za zaščito pravic in dostojanstva otrok in mladih? 
Kakšna je ob vseh omenjenih vprašanjih vloga vzgojnega načrta: ali ta dokument, ki naj bi vseboval 
tudi razmislek o sodelovanju med šolo in starši, dovolj kakovostno opravlja to vlogo? 

 
3. V kolikšni meri smo lahko zadovoljni s programi, ki so na šolah namenjeni izobraževanju 

staršev o vzgojni problematiki, kot so npr. programi šole za starše? In kakšna je ponudba 
programov strokovne pomoči učiteljem za reševanje konkretnih pedagoških vprašanj? Dosegajo 
svoj namen ali bi jih veljalo zasnovati drugače? Kako?   
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K sodelovanju na posvetu vabimo vzgojitelje, učitelje, svetovalne in druge strokovne delavce, pa 
tudi ravnatelje in njihove sodelavce v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, 
vzgojnih in prevzgojnih zavodih. 
 
S plenarnimi predavanji bodo na posvetu sodelovali prof. dr. Jana Kalin, prof. dr. Robi Kroflič in 
prof. dr. Mojca Kovač Šebart, ki bodo sodelovali tudi pri izvedbi delavnic, na katerih boste aktivni 
udeleženci lahko predstavili konkretne primere iz lastne pedagoške prakse, o katerih bi želeli 
diskutirati z drugimi udeleženci ter vabljenimi strokovnjaki s področ ja vzgoje in izobraževanja. 
 
 

 
Veseli bomo vaše udeležbe na posvetu, še posebej pa bi vas radi povabili, da na njem tudi aktivno 
sodelujete s svojimi prispevki. Dobrodošla bodo vaša razmišljanja in predstavitve konkretnih težav, 
primerov in praks ter vaših odzivov nanje, morebitnih dvomov ter vprašanj, ki so se vam ob tem 
porajala. 
 
Vaši prispevki so lahko krajši, v obsegu 1 do 3 strani (opis konkretnega primera in z njim povezanih 
vprašanj, o katerih bi želeli diskutirati v okviru delavnic), ali daljši, v obsegu od 5 do 10 strani (v obliki 
strokovnega č lanka). Prispevki bodo objavljeni v zborniku posveta, ki bo izšel pri ZDPDS v elektronski 
obliki. Izbor najbolj kakovostnih prispevkov bo objavljen v reviji Sodobna pedagogika oz. v eni 
od strokovnih publikacij ZRSŠ.  
 
 
 
POMEMBNI DATUMI IN INFORMACIJE 
 
 Posvet bo potekal v petek, 6. marca 2015, predvidoma od 9. do 15. ure v Ljubljani .  

 Rok za prijavo na posvet: 16. januar 2015. Zaradi narave dogodka je število udeležencev 

omejeno, zato vas vabimo, da nam prijavnico pošljete č im prej.  

 Rok za oddajo prispevkov za aktivne udeležence: 2. februar 2015.  

 Kotizacija je simbolič na: 25 EUR za udeležence brez prispevka in 15 EUR za aktivne 

udeležence, ki boste sodelovali s prispevkom. ViZ ustanovam, ki bodo udeležbo omogoč ile 

več  č lanom strokovnega kolektiva, priznamo popust v višini 15 % (za 3 do 5 udeležencev) 

oz. 30 % (za več  kot 5 udeležencev z iste ustanove).  

 

 
 
V upanju, da se nam boste na strokovnem posvetu lahko pridružili, vas lepo pozdravljamo, 
                                                                                                              

 

 
Dr. Robi Kroflič   

PREDSEDNIK  

PROGRAMSKEGA ODBORA 

 

                                                      

Dr. Damijan Štefanc 

PREDSEDNIK ZDPDS 

  

 


