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RAZMERJE SOCIALIZACIJE IN VZGOJE DO DRUŽBENE REPRODUKCIJE 

mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

 

Kant: civilizacijski koncept vzgoje, bi moral zaobiti tako starše kot oblast; starši namreč skrbijo 

le za to, da njihovim otrokom v svetu dobro uspeva in vladarji obravnavajo svoje podanike le 

kot instrumente za svoje namene. (Kant, v Zgaga, 1991, str.37) 

Preživetje katerekoli človeške družbe je odvisno od produkcije življenjskih potrebščin in 

reprodukcije delovne sile. Lasch (1992, str.182) pravi, ”da je socializacija produkcije uvod v 

socializacijo reprodukcije same.” Produkcija je zgodovinsko določena v vsebinah “poučevanja 

in življenja znanosti same”, in je hkrati spremljana s stalnimi spremembami in inovacijami, 

vendar je še vedno odraz reprodukcije družbe.  

Kot primer vprašanja odgovornosti do socializacijsko-vzgojne naloge lahko danes izpostavimo 

kot aktualno vprašanje trditev Ellen Richards (v Lasch, 1992, str.183): “V socialni republiki je 

otrok kot bodoči državljan premoženje države in ne lastnina staršev. Zaradi tega je njegovo 

blagostanje neposredna skrb države.” Odgovor odgovornosti za pravilno uravnan sistem 

družbene reprodukcije iščemo med posameznikom (permisijo), družino (avtoriteto) in družbo 

(avtoritarnostjo). 

Odgovor, od kje takšen velik interes države za zlomitev individualne reprodukcije in 

zagotovitev javne legitimacije gospostvenega razmerja lahko razberemo iz Nemitzovega 

pojasnila: “Pri proizvajanju ljudi, gre sicer za proizvodnjo individuov, s tem pa ne nujno tudi za 

individualno produkcijo. Pri proizvajanju ljudi, v katerikoli obliki že, gre za družbene 

produkcijske procese, če proizvedeni ljudje vstopajo v sklope družbene reprodukcije in so v 

njih dejavni. Gre za proces družbene produkcije v privatni formi.”(Nemitz, 1992, str.64). 

Socializacija predstavlja enega  nujnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bi se družba lahko 

reproducirala. Predstavlja proces kontinuiranega vključevanja novih generacij v družbo. 

Natančneje povedano, predstavlja bistvo tega procesa, omogočanje trajanje družbene 

ureditve skozi daljše obdobje z zahtevo zamenjave svojih članov. Kot smo prej ugotovili 
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predstavlja odliko socializacije nenačrtnost, spontanost zahtev vraščanja posameznika v 

določeno kulturno okolje. Vendar takšen proces ni dovoljšen za zagotovitev reprodukcije. 

Družbena reprodukcija je načrten, intencionalen proces in kot tak je nadgradnja ali umetnost 

naravnega, kulturnega. Družbeno reprodukcijo predstavlja zgolj vzgoja. O vzgoji kot konstanti 

ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o konstantnemu cilju vzgoje, ki je hkrati konstanten 

obči družbeni interes, tj. družbi prilagojen posameznik. Oblika družbenosti pa je določena z 

vzgojnim stilom. Vzgoja predstavlja funkcionalno zahtevo reprodukcije vrednostnega sistema 

stare generacije  novim. Vzgoja zahteva kontinuiteto pojmovanja celovitosti družbenega 

življenja ali družbene zavesti in s tem nadaljevanja družbe. Proces vključevanja posameznika v 

družbo je na ravni posameznika realiziran proces funkcionalne zamenjave. Posameznik preko 

vzgoje šele postane pripadnik določene družbe. Posameznika zaznamuje določen vzgojni stil. 

Potrebno je prepoznati funkcionalnost in reproduktivnost posameznega vzgojnega stila z 

vlogo posamezne kulture. Izkaže se, da ne moremo govoriti o prednostih in slabostih 

posameznega vzgojnega stila, če ga ne vežemo na točno določen čas in prostor, katerega 

naloga je zagotavljanje družbene reprodukcije. Vsaka kritika vzgojnega stila je neutemeljena, 

če se ne veže na izpolnitev zastavljenih reprodukcijskih ciljev posamezne družbe. Želimo 

povedati, da so si posamezni vzgojni stili po svojem vzgojnem učinku enakovredni znotraj 

različnih kultur medtem, ko njihova kritika upravičeno izbere en sam prevladujoč stil znotraj 

kulture. Nobena vzgojna tehnika ali vzgojni stil ni boljši ali slabši sam po sebi, saj rezultat 

posameznega vzgojnega stila ni odvisen od posamezne vzgojne tehnike, temveč od vrste 

družbenih reprodukcijskih procesov. 

Javornikova in Šebartova pravita: “Delitev na dva koncepta prevzgojne dejavnosti, ki sta si 

diametralno nasprotna t.i. kaznovalno-nadzorovalni in tretmajski (permisivni) pristop, je 

nezadostna. Takšno razlikovanje se namreč izgublja v naštevanju značilnosti, ki naj bi 

opredeljevale posamezen pristop, in v poudarjanju dimenzij, na podlagi katerih naj bi pristop, 

ki se zanj zavzemamo, dajal boljše, učinkovitejše rezultate ali vsaj prihranil gojencu stiske, 

napetosti, neprijetnosti ipd. Če ne upoštevamo procesa (simbolne) identifikacije kot 

odločilnega, temeljnega mehanizma slehernega vzgojnega procesa, bodo dileme kaznovalno-

nadzorovalni, ali permisivni, ali... pristop, ostajale nerazrešene in ne bomo se mogli rešiti iz 
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kroga medsebojnih prepričevanj in dokazovanj kaj kdo s posameznim pojmom v resnici misli 

in česa ne...” (Javornik, Šebart, 1990, str.42-43) 

Velja zakonitost, ki pravi, da se posameznik avtomatično in brez težav vključi v družbo, v kateri 

je bil primarno socializiran (zaznamo proces vzgoje kot nadgradnjo temeljnega procesa), ne 

more pa se na enak način vključiti v kakršno drugo družbo. Potrebna je resocializacija ali bolje 

čista vzgoja. 

Funkcija integracije posameznika v družbo je pogojena tudi psihološko, skozi psihološko 

strukturo posameznikov. Posameznik mora imeti za lastno vključitev v družbo povsem 

določene osebnostne lastnosti. Vsebina funkcionalne zamenjave je povsem dokončna, šele z 

izpolnitvijo osebnostnih lastnosti posameznika, ki so pomembni za družbeno preživetje. Jasno 

je, da takšno pogojevanje zahteva odlike vzgoje. Družbeno preživetje predstavlja tisti 

reprodukcijski element, ki ga imenujemo vzgojni stil. 

V povezavi družbene reprodukcije socializacija - vzgoja, odkrivamo več zakonitosti. Sem lahko 

uvrstimo spoznanje, ki predstavlja socializacijo in vzgojo kot proces ontogenetičnega razvoja 

posameznika. Znotraj tega procesa ne obstaja noben segment, ki bi ne bil povezan s procesi 

reprodukcije družbe. Ta “razredno” selektiven proces lahko deluje le tako, da vzame v svoj 

račun legitimacijo gospostvenih razmerij. Socializacija je zgodovinsko spremenljiv proces, 

pomeni da ne poteka v vseh družbah enako, temveč se spreminja skladno s spreminjanjem 

tipov reprodukcijskih procesov v družbi. Bistvo uspešne socializacije je uspešnost vzgoje. 

Godina pravi: “Pri tem je bistveno pomembno, da kriteriji pomembnosti ne izhajajo iz samega 

socializacijskega procesa, temveč iz tega, kako določen segment socializacije vstopa v 

realizacijo reprodukcije obstoječe družbe. Iste vzgojne tehnike npr. v različnih tipih družbe 

dobijo povsem različne predznake, prav na osnovi dejstva, da so v teh različnih tipih družb z 

vidika njihove reprodukcije različno funkcionalne. Nalogo objektov reprodukcije družbe, v 

različnih družbah in socializacijskih procesov realizirajo različne vzgojne tehnike in tipi vzgoje. 

Premik od prvega k drugemu tipu vzgoje ni premik od bolj ali manj represivnem tipu vzgoje, 

temveč premik od enega zgodovinskega tipa produkcije posameznikov kot objektov družbe k 

drugemu zgodovinskemu tipu te iste produkcije.” (Godina, Anthropos, št.3-4, 1993, str.241) 
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Da je krog reprodukcije družbe zaključen je potrebno vedeti, da se posameznik skozi proces 

socializacije in skozi proces vzgoje konstituira kot objekt te reprodukcije na dva načina in sicer, 

da je opredeljena njegova pozicija v samem smislu socializacijsko-vzgojnega procesa in v 

njegovi opredeljenosti pozicionalne vloge v procesu družbene reprodukcije. 

 

Se nadaljuje. 
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OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še 

posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci z avtističnimi motnjami ter 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. 

Postopek usmerjanja se lahko prične na zahtevo staršev ali na predlog vrtca. Otroci s 

posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o usmeritvi ali po novem zapisnik (od 1.1.2019 

dalje), so v vrtcu usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v redni oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo 

oz. zapisnikom nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni 

pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-

izobraževalnega dela). Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani 

MIZŠ. Zapisnike izdajajo Centri za zgodnjo obravnavo. Glede postopkov pomoči otroku v 

našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete z našo svetovalno službo. Za otroke s 

posebnimi potrebami strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, pripravi individualiziran 

program, v katerem so natančneje opredeljeni cilji, prilagoditve, strategije za vključevanje 

otroka v skupino itd. 
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Program s prilagojenim izvajanjem izvajajo zunanji strokovni delavci, povprečno 2 ali 3 ure na 

teden. Otrokom nudijo dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o usmeritvi oziroma 

zapisnikom. Pri svojem delu se posvetujejo s strokovnimi delavci v oddelku, svetovalno službo 

in vodstvom vrtca. K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega 

programa povabimo tudi starše otrok s posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je 

sodelovanje med starši in vrtcem za otrokov napredek še posebej pomembno. 

Tudi v današnjih časih upam, da se starši zavedate in z vašimi otroci izdelujete stvari, ki jih 

objavljamo vsakodnevno na naši spletni strani vrtca Šempeter in tako pripomorete k razvijanju 

grafomotorike, govora, sledenja navodil… To seveda velja za predšolske otroke, ki bodo jeseni 

postali prvošolci. Tako pomagate vašemu otroku, da bo v septembru lažje in suvereno vstopil 

v prvi razred. Sedaj je primeren čas, da se starši z otrokom pogovarjate, berete, opisujete, 

opazujete in uživate v različnih dejavnostih. To je primeren čas, za opazovanje svojega otroka, 

za vaša opažanja in videnja. 

Kot pomočnica ravnatelja za Vrtec Šempeter opažam, da je otrok s posebnimi potrebami v 

našem vrtcu vedno več. Strokovno osebje vrtca, vodstvo in svetovalna delavka opažanja pri 

otroku vedno predstavimo staršem že v prvi starostni skupini. Vem, da je za starša to 

nerazumljivo, težko in da določeni starši tega ne sprejmejo, ali pa potrebujejo nekaj let za 

spoznanje, da je otrok drugačen. Strokovno osebje se vedno trudi in prilagodi delo takim 

otrokom in se skupaj z otrokom veseli napredkov. Nam so taki otroci izziv in veseli smo, da jih 

imamo. 

 

 

Obstajajo deli srca, za katere človek niti ne ve, da jih ima, dokler ne začuti ljubezni do otroka. 

(Anne Lamott) 
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MOJA IZKUŠNJA S TERAPEVTSKO OBRAVNAVO OTROK 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Pozdravljeni, dragi bralci! 

Danes bi vam rada predstavila nekaj zanimivosti v zvezi s terapevtsko obravnavo otrok skozi 

moje izkušnje. Začutila sem željo, da delček svoje poti delim tudi z vami. Lepe stvari je treba 

deliti, kajne? Že nekaj časa preden sem se podala na to pot, kjer se nahajam sedaj, sem iskala 

stičišče med mojima študijema. In kar nekaj časa sem potrebovala, da sem ga našla. 

Profesorica, ki me je poučevala na fakulteti, poleg pedagoškega dela s svojim možem opravlja 

tudi terapevtsko delo na svojem inštitutu s posamezniki, pari, družinami in tudi z otroki. Izvaja 

tudi razne delavnice in izobraževanja. In tako se je začelo. Na področju terapevtske obravnave 

otrok sem se izobraževala na Družinskem inštitutu Bližina v Celju in iskala informacije za 

poglabljanje v to področje. V živo se spomnim občutka zagnanosti, ki me je prevzel, da sem po 

zaključenem izobraževanju takoj pričela zbirati materiale in pripomočke za delo na 

omenjenem področju. Začutila sem neizmerno željo, da pričnem to izvajati z namenom 

pomoči otrokom in njihovim družinam, hkrati pa sem skozi to želela spoznavati tudi sebe in 

svoje odzive. In raziskovati zakaj. Želja je bila res zelo velika in globoka. Pravijo, da če je želja 

dovolj močna, da se ti uresniči. Nekaj pa je že na tem, saj sem hitro pridobila možnost za 

izvajanje v okviru prostovoljnega dela v društvu Veselje do Življenja. V društvu sem imela vso 

podporo in možnost za samostojno izvajanje terapevtske obravnave otrok. S kolegico sva jo 

poimenovali kar Igralna pomoč otroku. Igralna zato, ker je v ospredju igra, pomoč pa zato, ker 

se skozi igro otroku nudi pomoč. 

Težko v eni povedi napišem kaj vse je terapevtska obravnava otrok. Namenjena je otrokom od 

4. leta dalje pa vse do mladostnikov. Pogosto se za takšno pomoč zanimajo starši otrok, pri 

katerih opažajo razna vedenja kot npr. močenje postelje, agresivno vedenje, 

samopoškodovanje, razne nepojasnjene simptomatske težave, pa tudi samomorilne misli, ter 

ob travmatičnih dogodkih, kot so npr. ločitev staršev, smrt v družini, nasilje v družini, ipd. 

Nekateri starši se za to odločajo tudi iz preventivnih razlogov. Igralna pomoč otroku ni 
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 Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
Andreja Gabrščka 1 

5290 Šempeter pri Gorici 
TTR: 01383-6030681515 

 +386 5 39 35 211       +386 5 39 35 212       o-irsempeter.ng@guest.arnes.si   http://www.os-iroba.si 

 

12 
 

enkraten dogodek, temveč predstavlja dolg proces. Zajema veliko, je zelo široko področje. 

Glavni namen pa je vsekakor ta, da otroku skozi igro in odnos z izvajalcem omogoči prostor, 

kjer je lahko otrok tak, kakršen je in kjer lahko izraža svoj notranji svet, svojo stisko. V tistem 

trenutku je sprejet z vsemi svojimi čutenji, mislimi in s tem, kar doživlja. Cilj je, da otrok razvija 

zavedanje, stika s seboj, izražanje čustvenega doživljanja. Pri delu se uporablja 

trodimenzionalni pripomoček, peskovnik s figuricami, kar otroku ob stalni prisotnosti odrasle 

osebe, izobražene za to področje, omogoča, da svoje težave, probleme, s katerimi se srečuje, 

zminimalizira na figurice v peskovniku. Tako ob strokovni pomoči lahko »upravlja« s svojim 

notranjim svetom. 

Proces sem pričela z uvodnim pogovorom z družino, kjer sem družino spoznala, kjer so mi 

nakazali zakaj so poiskali takšno pomoč ter naredili osnovni plan. Nato sem pričela z 

individualnimi obravnavami otroka v sklopu 10 srečanj, 1x na teden po 50 minut. Za svoje delo 

sem najpogosteje uporabljala peskovnik in figurice ter vodo, v manjši meri pa tudi lutke, papir 

in barvice. Glede na potrebe otroka sem izvedla tudi različne socialne igre. Otroci so radi 

prihajali na srečanja, izražali so veselje ob tem, da pričnejo z igro. Vmes srečanj sem glede na 

potrebe staršev in tudi ob koncu ciklusa srečanj individualno izvedla pogovor s starši in 

predstavila svoja opažanja ter dala možnost za svetovanje in jim podala napotke pri vzgoji in 

tudi pri njihovi osebni rasti, če so to potrebovali. Starši so večkrat izrazili, da pri vedenju otrok 

in tudi pri sebi opažajo razliko na boljše, na koncu srečanj pa za vse skupaj izrazili hvaležnost. 

To je bilo tudi zame obdobje, ko sem pri sebi še naprej iskala in našla razne odgovore na 

vprašanja, ki sem si jih postavljala že dolgo časa v zvezi s svojim življenjem. To ni bila rast in 

poglobljeno delo družin, ki so prihajale k meni, temveč je predstavljalo rast in poglabljanje tudi 

same sebe. Terapevtska obravnava otrok ali drugih posameznikov je vedno rast tako klienta 

kot tudi terapevta oz. svetovalca. V vsaki situaciji oz. primeru, ki ga je deležen svetovalec, lahko 

najde nekaj, kar še lahko predela in prečisti v zvezi s svojim življenjem. Tak odnos je tako lahko 

terapevtski za oba. Zato je ključnega pomena pri takem delu samoevalvacija, supervizija. Za 

rast je bistveno, da terapevt oz. svetovalec naslovi in ozavesti tisto, kar se mu v tem odnosu 

prebuja. Tako lahko napreduje tako pri sebi kot pri svojem delu. 

http://www.os-iroba.si/
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Za lažjo predstavo prilagam nekaj fotografij pripomočkov, ki sem jih uporabljala pri terapevtski 

obravnavi otrok: 

 

 

Lesen peskovnik z modro podlago in drobnim peskom. 

 

Različne figurice (prijazne, strašljive, fantazijske, razni predmeti, …). 

http://www.os-iroba.si/
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Igra. Kaj doživljate ob pogledu na to postavitev figuric? 

 

 

 

Tudi tukaj je prisotno intenzivno dogajanje. 

http://www.os-iroba.si/
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Precej zgovoren prizor. 

 

 

 

Pravo bojišče ali zabava? 

http://www.os-iroba.si/
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Igra tudi izven peskovnika. Je težava postavljanje mej? 

 

Kakšne odnose gojijo v tej družini lutk? 

 

Za zaključek vam želim, da bi se zmogli podati na raziskovanje svoje notranjosti ne glede na 

izkušnje ali starost. Za spremembe ni nikoli prepozno. 

Srečno! 

http://www.os-iroba.si/
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OTROŠKI NASVETI ZA STARŠE 

Andreja Stantič, vzgojiteljica 

 

NE razvajajte me, dobro vem, da ne morem imeti vsega, kar želim.  

NE bojte se biti strogi. To mi je všeč, tako vem, kaj smem in česa ne. 

NE bodite grobi z mano, sicer bom mislil, da se samo s silo kaj doseže. Rad bom upošteval 

nasvet. 

NE bodite nedosledni. Zaradi tega sem negotov in se izogibam vsaki obveznosti. 

NE nasedajte mojim provokacijam, kadar govorim in delam vse samo zato, da vas razžalostim. 

Na ta način bi lahko dosegel kakšno »zmago«. 

NE bodite žalostni, kadar vam rečem, da vas sovražim. Ne mislim  resno, samo želim, da bi vam 

bilo žal zaradi tistega, kar ste mi naredili. 

NE podcenjujte me. Zaradi tega bom igral »velikega šefa«. 

NE delajte stvari, ki jih lahko opravim sam. Zaradi tega se počutim kot dojenček, utegnil pa vi 

vas imeti za svoje služabnike. 

NAJ moje razvade ne pritegnejo vaše pozornosti. To me samo vzpodbuja, da nadaljujem z 

njimi. 

NE opozarjajte me pred drugimi. Bolj pazljiv bom, če se boste z menoj pogovorili na štiri oči.  

NE razpravljajte o mojem obnašanju med prepirom. Ne vem zakaj, ampak takrat slabo slišim 

in ni mi do sodelovanja. Naredite, kar mislite, da je potrebno, toda pogovorimo se kasneje, v 

miru.  

NE pridigajte mi! Bili bi presenečeni, če bi vedeli, kako dobro vem, kaj je prav in kaj narobe. 

http://www.os-iroba.si/
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NE dajajte mi občutka, da so moje napake grehi. Moram se naučiti delati napake, ne da bi pri 

tem občutil krivdo.  

NE pridigajte mi kar naprej, sicer se bom naredil gluhega. 

NE zahtevajte pojasnil za moje obnašanje. Včasih res ne vem, zakaj sem to storil. 

NE precenjujte me. Če me je strah posledic, se utegnem zlagati.  

NE pozabite, da rad eksperimentiram. Tako se učim, vas pa prosim, da ste potrpežljivi. 

NE varujte me pred posledicami. Na izkušnjah se učim.  

NE bodite preveč pozorni, kadar sem lažje bolan. Lahko bi začel uživati v bolezni, če bi začutil, 

da mi posvečate preveč pozornosti.  

NE zavračajte me, ko želim odgovore na vprašanja. Sicer bom moral spraševati in poiskati 

odgovore drugje. 

NE govorite mi, da ste idealni in nezmotljivi. S takimi je tako težko živeti. 

 

NE skrbite, če preživimo malo časa skupaj. Važno je, kako ga preživimo. 

NIKAR naj moje bojazni ne postanejo vaša tesnoba. Še bolj bom prestrašen. Pokažite mi, da 

ste hrabri. 

NE pozabite, da ne morem odrasti brez veliko razumevanja in podpore; graja mi nikoli ne uide, 

zaslužena pohvala pa.  

BODITE moji prijatelji, pa bom tudi jaz vaš. Učite me z zgledom, ne s kritiko. 

IN POLEG VSEGA, ZELO VAS IMAM RAD, IMEJTE TUDI VI MENE … 

 

Iz knjižice za učitelje in starše povzela Andreja Stantič. 

http://www.os-iroba.si/

