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13

UVODNIK

REAGIRANJE  
V KONFLIKTNIH SITUACIJAH
dr. Robi Kroflič 

Če v zgodovini pedagoških idej iščemo neko stalnico v zvezi z vprašanjem, kakšno vlogo 
ima v vzgoji kazen, je to zagotovo ugotovitev, da se v vzgoji nujno srečamo s situacijami, 
ko moramo vzgajani osebi jasno pokazati, da je neko ravnanje neprimerno. To storimo na 
način, da dejanje obsodimo, s tem pa vzgajani osebi na tak ali drugačen način pokažemo, 
da njenega ravnanja ne odobravamo. Pozitivna pedagoška vrednost kazni je vedno povezana 
s pogojem, da kaznovana oseba izvrševalca kazni sprejema kot verodostojno osebo, to je 
kot osebo, ki ravna pravično in v korist vzgajane osebe; v takšnem primeru bo kakršnakoli 
obsodba njenega ravnanja v njej sprožila stisko, ki lahko kot negativen ojačevalec sproži 
pozitivno reakcijo v smislu izogibanja podobnim problematičnim ravnanjem v prihodnosti 
oziroma iskanja načina, kako s pozitivnim dejanjem popraviti napako. Kaznovalnega učinka 
sankcije ni mogoče določiti z objektivnimi kriteriji, ampak je pri opredelitvi neke sankcije 
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kot kaznovalne odločilno doživljanje osebe, ki ji je ukrep namenjen. Zato lahko v zvezi z 
določanjem vloge vzgojne sankcije zapišemo sledeče:

Ločnice med kaznijo kot negativnim ukrepom in spodbudo oziroma nagrado kot pozitivnim 
ukrepom ne določa vzgojna teorija, ampak tista oseba, ki ji je ukrep namenjen. Zgodi se 
nam lahko, da bo našo obliko pomoči, zaščite ali celo spodbude otrok doživel kot hujšo 
obliko kazni od tradicionalnih kazni v vzgoji. Zato je kazen v vzgoji neizogibna, nelagodje, 
ki spremlja vsakega starša in učitelja ob kaznovanju otroka, pa smo dolžni vzeti nase kot 
najtežje breme vzgojnih odločitev!

Le kazen brez izključitve osebnega podpornega odnosa, ki jo poleg tega otrok doživlja kot 
pravično, ima lahko pozitivne pedagoške učinke, izogibanje vsakemu negativnemu odzivanju 
na otrokovo ravnanje pa je prej posledica nezainteresiranega odnosa in ne spodbuja otro-
kove odgovornosti.

Osrednja točka vrednotenja pozitivnega pomena vzgojnih ukrepov, tudi kaznovanja, je otrok 
in njegove razvojne potrebe. (Povzeto po Kroflič, 2007.)

Z možnostjo uporabe kazni v vzgoji kot sistematičnem prizadevanju za krepitev pozitivnih 
osebnostnih lastnosti in naravnanosti (vrlin) se v vzgojni teoriji srečujemo od antike naprej. V 
dialogu Protagora Sokrat ugotavlja, da lahko tako v družini kot v državi spodbudimo plemenito 
ravnanje z ustrezno uporabo nagrad in kazni, čeprav ne poznamo odgovora na vprašanje, 
od kod izvira človekova krepost. Ta ugotovitev se bo ohranila v modelih sistematičnega 
razmišljanja o kaznovanju prekrškov vse do danes in to kljub temu, da smo na vprašanje 
o izvoru človekovih kreposti, pa tudi nasprotnih nagnjenosti, dobili številne in raznovrstne 
odgovore znotraj različnih ved, od etike in prava, kriminologije in penologije, do psihologije, 
pedagogike in teorij vodenja razreda oziroma vzgojno-izobraževalne institucije.

Za uvod v sistematično razmišljanje o vlogi kazni v vzgoji pa sta pomembni še dve, razmeroma 
splošno sprejeti ugotovitvi. Prva se nanaša na trditev E. Dürkheima, da angelska družba, v 
kateri ne bi prihajalo do kršitev dogovorjenih skupnih norm in vrednot, ne obstaja. Skupnosti, 
ki bi uspele uspešno zajeziti kriminalna dejanja posameznikov, bi namreč začele težiti k sank-
cioniranju lažjih moralnih prekrškov (Kanduč, 2007: 119), saj je mehanizem določanja meja 
dopustnega in sankcioniranja tistih ravnanj, ki prestopajo vnaprej določene meje, odločilen za 
utrjevanje moralne zavesti in identitete skupnosti in posameznika. Ali kot zapiše M. Kundera 
v romanu Knjiga smeha in pozabe (1987: 202-203), človekova nagnjenost k zadajanju bolečine 
ne izvira iz naravne hudobije, ampak iz potrebe, da “povzdigne svoj svet in njegove postave” 
ter s tem zavaruje meje lastne identitete pred prišleki “zunaj meja njegovega sveta”. Lahko bi 
celo zapisali, da branjenje meja dopustnega več kot o osebi, ki ne upošteva pravil, govori o 
tistih, ki vzpostavljamo pravila in sisteme sankcioniranja prekrškov.
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Konflikti so torej neizbežna sestavina vsakega družbenega prostora, tudi razreda oziroma šole. 
Še več, so tudi nujen pogoj razvoja tako posameznika kot skupnosti, s tem pa “idealna učna 
situacija”, če smo seveda zmožni razviti ustrezna komunikacijska orodja za njihovo reševanje: 
“Ker živimo v svetu razlik, se '(…) največ lahko naučimo iz najbolj neugodnih/nasprotujočih 
situacij, ki jih zase nikoli ne bi izbrali. Ko je življenje najbolj zapleteno, prežeto z bolečino in 
težavami, takrat osebnostno rastemo v največji meri (…). (…) stiska je lahko eno od presežnih 
razpoloženj, v katerih vzgoja cveti - razpoloženje, ki sili pravičnost navzven, ruši zidove 'najstva' 
in namesto opisanega razodeva tisto, kar je.'” (Katz, 1999: 72; glej tudi Kroflič, 2003).

Če so torej konflikti normalna sestavina življenja v skupnosti, še več - potencialna idealna učna 
situacija, ne moremo mimo sklepa, da reagiranje v konfliktnih situacijah tvori jedro vzgoje in 
discipliniranja v javni šoli. Kakršenkoli razmislek o vzgoji brez konfliktov in potrebe po kaznovanju 
je zato neustrezen, kakor tudi nenehni poskusi pedagogike dvajsetega stoletja, da bi iznašla 
'brezkonflikten model vzgoje' in 'nadomestek za kaznovanje v disciplinskih situacijah'. In če 'bran-
jenje meja dopustnega več kot o osebi, ki ne upošteva pravil, govori o tistih, ki vzpostavljamo 
pravila in sisteme sankcioniranja prekrškov', potem iskanje vzgojnih nadomestkov za kaznovanje 
govori predvsem o 'nelagodju, ki spremlja vsakega starša in učitelja ob kaznovanju otroka, kot 
najtežjem bremenu vzgojnih odločitev'.

Kaj nam o sankcioniranju prekrškov sporočajo penološke 
teorije kaznovanja?

Začetek sistematičnega teoretskega in kasneje z znanstvenimi metodami podprtega 
proučevanje kaznovanja sega v drugo polovico osemnajstega stoletja, ko nastanejo tudi prvi 
kazenski zakoniki na načelih modernega prava. Čeprav se penologija in kriminologija uk-
varjata predvsem z vprašanjem kaznovanja odrasle osebe, ki je zagrešila kriminalno dejanje, 
vzorci razmišljanja o pravičnosti in koristnosti kazni prodirajo tudi v pedagoški diskurz. Da 
bi na kratko opisali razvoj najosnovnejših vzorcev teorij kaznovanja, si poglejmo, na kakšen 
način teoretiki kaznovanja odgovorijo na naslednja vprašanja:

→ Kako lahko v antropološkem smislu opredelimo človeka kot potencialnega storilca 
kaznivega dejanja?

→ S katerimi temeljnimi kriteriji presojamo ustreznost kazenske sankcije?

→ S čim posamezne vrste kazni vplivajo na spremembo osebnostne naravnanosti storilca 
kaznivega dejanja?
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Storilec kaznivega dejanja oziroma vzgojnega prekrška in temeljni kriterij 
za presojo ustreznosti kazni

Odgovori na prvi dve vprašanji razdelijo razmišljanje o kaznovanju v dve veliki skupini. Na 
eni strani imamo zagovornike teze, da je človekovo ravnanje posledica svobodne, avtonomne 
odločitve, zato je tudi polno odgovoren za posledice svojega ravnanja. Iz takšne antropološke 
opredelitve človeka kot avtonomnega bitja logično izhaja retributivna teorija kaznovanja, ki 
za osrednji kriterij presojanja ustreznosti kazenske sankcije opredeli pravično povračilo po 
načelu sorazmernosti prekrška in sankcije (just desert). Enostavno povedano, če ocenimo, da je 
storilec kaznivega dejanja lahko predvidel posledice svojega ravnanja in je vedel, da z dejanjem 
krši družbene norme, je torej odločitev za sporno dejanje sprejel zavestno, svobodno, zato je 
upravičen do povračilnega ukrepa - to je kazni.

Če se je ta teorija kaznovanja utrdila v obdobju razsvetljenstva kot osnova sankcioniranja delik-
tov v okviru modernega prava in se v obdobju po drugi svetovni vojni uklonila primatu druge, 
tretmajske teorije, se je v zadnjih nekaj desetletjih (eden od sprožilcev je upor zapornikov v 
kaznilnici Attica leta 1972 in rojstvo politike ničte tolerance proti zlorabi drog in nasilnemu ve-
denju v ZDA) pod vplivom ideologije neoliberalizma ponovno razširila kot dominanten vzorec 
razmišljanja o prekršku in sankciji. V ozadju neoliberalizma je namreč ideologija svobodne 
izbire, skladna z logiko potrošništva, njen podaljšek pa je tudi teza, da je posameznik ne glede 
na mnogokrat obremenjujoče družbene razmere individualno odgovoren za posledice lastnih 
škodljivih izbir, češ v današnji družbi, temelječi na logiki svobodnega trga, imamo vsi enake 
možnosti uspeha, le “izkoristiti jih je treba” (o ideologiji izbire in porastu anksioznosti je v 
zadnjem obdobju mednarodno odmevne študije objavila R. Salecl (2007 in 2010)). Ideologija 
svobodne izbire pa ima po mnenju J. L. Beauvoisa (2000) še dve posledici, to je izoblikovanje 
“kulta internalnosti” kot temeljne družbene vrednote današnjega časa, ko je zaželeno, da se v 
družbenem okolju kažemo kot osebe, ki ravnajo premišljeno in samoiniciativno; in pa nov tip 
“liberalnega gospostva”, ki posameznika manj kot z grožnjami prepovedi naslavlja z implicitnim 
sklicevanjem na “samouresničenje” tipa “Ti si dober človek ali ne? Torej boš naredil, kar ti je 
naloženo, kajti prav to bi naredil dober človek, kot si ti (...)” (prav tam: 156). Ko je očitno 
kriminalno dejanje storjeno, pa udari po njem s topovi argumentacije ničte tolerance, češ lahko 
bi vedel, da takšno ravnanje naša družba obsoja in tudi pravično kaznuje.

Drugo skupino teoretskih pogledov na kaznovanje tvorijo zagovorniki teze, da je storilec 
kaznivega dejanja v večji ali manjši meri žrtev različnih okoliščin, ki bistveno vplivajo na nje-
gove odločitve. O avtonomnosti odločitve za kaznivo dejanje torej težko govorimo, saj na 
ravnanje posameznika vplivajo številne determinante (biološke, psihološke in socialne), ki bi 
jih z ustreznimi ukrepi morali spremeniti in s tem storilcu kaznivega dejanja omogočiti, da 
v bodoče pod vplivom zanj neugodnih okoliščin ne bo ponavljal neustreznih dejanj. Ker ni 
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izpolnjen pogoj za utemeljevanje upravičenosti izrekanja povračilne kazni (saj je storilec žrtev 
okoliščin in ne svobodna osebnost), se pri izbiri sankcije osredotočimo na vprašanje pomoči 
posamezniku, da bo v bodoče lahko obvladoval težavne okoliščine, s tem pa k vprašanju njenih 
koristnih učinkov. Iz takšne antropološke opredelitve človeka kot determiniranega bitja logično 
izhaja utilitaristična teorija kaznovanja, ki za osrednji kriterij presojanja ustreznosti kazen-
ske sankcije opredeli koristnost učinkov sankcije za storilca (načelo individualne prevencije). 
Sankcije v tem teoretskem spektru se praviloma ne imenujejo več kazni, ampak oblike pomoči 
(tretma), pri čemer imajo lahko konkretni “ukrepi pomoči” za storilca celo agresivnejše učinke 
kot klasično odmerjena kazen po načelu pravičnega povračila (Kanduč, 2007; Petrovec, 1998). 
Pomislimo samo na agresivne tretmajske medicinske tehnike možganske kirurgije, prikazane 
v filmu Let nad kukavičjim gnezdom, ali tretmajske psihološke tehnike, prikazane v filmu 
Peklenska pomaranča. V isto skupino bi lahko šteli tudi argumente za izločitev posameznika 
iz primarnega socialnega okolja in namestitev v prevzgojni zavod ali zapor kot prevzgojno 
institucijo, kot obliko reagiranja na škodljive socialne determinante, kar je prikazano v nekoliko 
starejšem filmu Štiristo udarcev. 

Ob prikazani delitvi teorij kaznovanja v dve prevladujoči paradigmi, retributivno in utilitaristično, 
velja dodati, da vsako konkretno zavzemanje za določen spekter sankcij vedno zasleduje oba 
omenjena kriterija pravičnosti in koristnosti učinka, le da prva paradigma načelu pravičnosti 
praviloma daje prednost pred načelom bodočih koristnih učinkov (in seveda obratno), pri 
čemer so opisane prioritete pri ocenjevanju sankcij botrovale temu, da se je retributivizem kot 
vodilna teorija uveljavil predvsem v pravnih in upravno-administrativnih postopkih ugotavljanja 
krivde in določanja sankcije, utilitarizem pa v pedagoških in prevzgojnih sistemih ukvarjanja 
s prestopniki. V pravilih družbenih institucij, kakršna je šola, prevzgojni zavod ali zapor kot 
prevzgojna institucija, pa naletimo na prepletanje obeh načel, ki dodatno zaplete presoje 
o ustreznosti ukrepov glede na (u)pravno-administrativni vidik formalnega sankcioniranja in 
pedagoški vidik pričakovanj, da bo izvedba sankcije imela pozitivne posledice. 

Tretja paradigma teorij kaznovanja, imenovana abolicionizem, pa poskuša izstopiti iz zgoraj 
opisane dileme, s tem da na eni strani zanika pomen kazni kot pravičnega povračila in predlaga 
novo teorijo pravičnosti (restorativna pravičnost), med alternativnimi ukrepi za reševanje konf-
liktov pa prevladujejo takšni, ki mnogo bolj kot v tretmajskem pristopu izpostavijo avtonomne 
zmožnosti storilca za rešitev konflikta, čeprav je njihova utemeljitev vezana na transformativni, 
to je (pre)vzgojni učinek, kar je še posebej značilno za vrstniško mediacijo, ki jo bom pod-
robneje predstavil v nadaljevanju, ko si bomo ogledali opis konkretnih disciplinskih ukrepov, 
ki izhajajo iz posameznih paradigem kaznovanja, ter njihove potencialne pozitivne učinke na 
razrešitev konflikta in nadaljnje vedenje storilca.

V zadnjih dvajsetih letih se je odnos družbe do kriminalitete in odklonskega vedenja temeljito 
spremenil, tako da postaja vse bolj nestrpen, sovražen in izključujoč, o čemer priča uveljav-
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ljanje politike ničte tolerance, ki je v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja nastala na pod-
lagi ponovnega uveljavljanja klasične retributivne teorije kaznovanja in (re)distributivne teorije 
pravičnosti (Kroflič, 2008). Gibanje za restorativno pravičnost se je skupaj z abolicionizmom 
vzpostavilo zaradi nezadovoljstva z obstoječim sistemom sankcioniranja prekrškov. Koncept 
restorativne pravičnosti izpostavi dejstvo, da so si v retributivnem sistemu sankcioniranja 
prekrškov osebe, ki imajo pravico izrekanja kazni (na sodišču je to sodnik, v šolski situaciji 
razrednik, učiteljski zbor oziroma ravnatelj), prilastile pravico do reševanja konfliktov, ki je v 
tradicionalnih družbah pripadala samim akterjem konflikta. V ozadju te prilastitve so pred-
postavke o maščevalnosti ljudi (ki bi praviloma ne upoštevali načela pravičnega povračila, če bi 
jim prepustili odločitev o načinu sankcioniranja prekrška) in zaščiti temeljnih človekovih pravic 
(saj se večina tistih, ki posežejo v pravice druge osebe, naj ne bi bila pripravljena dogovoriti o 
pravični poravnavi škode), ki pa po mnenju kritičnih teoretikov predvsem prikrivajo dejstvo, da 
s tem dejanjem strukture na oblasti poskušajo legitimirati svojo oblast. Oblastniška razmerja 
se utrjujejo tudi v tretmajskem pristopu, ki je storilcu odvzel dostojanstvo odgovorne osebe 
in ga prisilno podredil sistemom tretmajske pomoči, slednje pa so se podobno kot rezultati 
postopkov retributivnega kaznovanja izkazali za neučinkovite, o čemer priča še vedno vi-
sok odstotek povratnikov med kriminalci. Tudi zato je po mnenju zagovornikov restorativne 
pravičnosti potrebno razreševanje konflikta vrniti tistim, ki jih to neposredno zadeva, pri tem 
pa iskati take metode poravnalnih postopkov in ukrepov, ki bi učinkoviteje reševali medosebne 
in družbene konflikte.

Temeljna načela restorativne pravičnosti so, da si prizadevamo za obnovitev stanja prizadetih 
pred kaznivim dejanjem (angl. restore), pri tem pa bi morali najbolj neposredno vpleteni in 
prizadeti s kaznivim dejanjem (žrtve) imeti možnost polno sodelovati v odzivu nanj, če to 
želijo. Naloga vlade je pri tem skrb za pravičen javni red, naloga skupnosti pa izgradnja in 
vzdrževanje pravičnega miru (Van Ness, 2002; povzeto po Završnik, 2008). Iz teh načel Van 
Ness izpelje temeljne vrednote restorativne pravičnosti: soočenje storilca, žrtve in članov skup-
nosti, poboljšanje storilca s konkretnimi dejanji (z opravičilom, spremembo vedenja, povračilom 
škode ali prostovoljnim prosocialnim delovanjem), reintegracija storilca in žrtve (ki obsega tri 
ključne elemente: spoštovanje kot nasprotje sramu, materialno pomoč žrtvam in storilcem, ter 
moralno/duševno usmerjanje) ter inkluzija kot priložnost žrtve, storilca in prizadete skupnosti, 
da sodelujejo v pravnem postopku. Ključni elementi inkluzivne obravnave prekrška pa so: 
vabilo zainteresiranim strankam, da sodelujejo v postopku, priznanje in upoštevanje njihovih 
interesov ter odprtost za alternativne pristope v reakciji na konflikt oziroma kaznivo dejanje 
(prav tam).

Restorativni sistem torej vzpostavlja nov koncept pravičnosti in odzive na konflikte, ki omogoča 
žrtvi, da predstavi svojo zgodbo in je aktivno vključena v proces določanja odziva na konflikt, 
storilca pa spodbuja, da se preoblikuje v tej smeri, da bo uskladil svoja pričakovanja s skup-
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nostjo, v kateri živi. Tovrstno soočanje terja od storilca veliko večji intimni vložek v poravnalni 
proces v primerjavi s tradicionalnim kaznovanjem, saj naj bi se žrtvi empatično približal, ji 
priznal nastalo oškodovanje in ji z dogovorjenimi dejanji to škodo tudi povrnil, s tem pa 
spremenil svoje problematično vedenje.

Če se v območju družbenega reagiranja na kriminaliteto mnogi teoretiki sprašujejo, ali je 
koncept restorativne pravičnosti sploh mogoče uvesti v pravosodni sistem, saj se je moderno 
pravo vendarle paradigmatsko vzpostavilo na distributivni teoriji pravičnosti, pa so se načela 
restorativne pravičnosti začela zelo uspešno uveljavljati v predsodnih obravnavah konfliktov v 
skupnosti ter v šolskih okoljih. Tudi v teh sredinah pa restorativni ukrepi v celoti ne nadomestijo 
klasičnih formalnih oblik povračilne kazni, zato morajo biti ustrezno umeščeni v celovit sistem 
vzgojnega delovanja šole ob bok formalnim izrekom vzgojnih opominov, svetovalnemu delu in 
drugim vrstam kurativnih disciplinskih dejavnosti, kar bo razvidno iz nadaljnje razprave.

Vrste kazni in njihov potencialni vpliv na osebnostno 
naravnanost storilca

Vsaka teoretska paradigma kaznovanja za vrste sankcij, ki jih predlaga, predvideva, da bodo 
imele pozitiven učinek na storilca, pa tudi na družbeno sredino, v kateri se je zgodil prestopek 
in obsodba dejanja. Drugače povedano, pedagoški učinek kazni (po kriteriju koristnosti) je 
poleg razmisleka o legitimnosti izrekanja določene kazni (po kriteriju pravičnosti) nujen ele-
ment presoje, po kakšnem ukrepu poseči v zvezi s konkretnim prekrškom oziroma kaznivim 
dejanjem. Glede na današnje, pri nas splošno prisotno prepričanje o neučinkovitosti klasičnih 
disciplinskih sredstev, se v pedagoški literaturi srečujemo z mnogimi idejami o oblikovanju 
nabora alternativnih vzgojnih kurativnih ukrepov, s katerimi bi lahko po potrebi nadomes-
tili klasične formalne opomine, ukore in izključitve; in pa o naboru preventivnih dejavnosti, 
s katerimi bi vnaprej preprečili nastajanje hujših konfliktnih situacij. Vtis, da je na primer 
vnaprejšnja zaščita šolskega prostora z mehanizmi nadzora, ali pa uporaba vrstniške mediacije 
za reševanje konflikta brez neposrednega posredovanja učitelja oziroma restitucijske zahteve 
po poravnavi škode, ukrep, ki je nasproten logiki kaznovanja, je povsem napačen. Ne nazadnje 
so takšne pobude nastale tudi v krogu penoloških in kriminoloških teorij, zato si velja podrob-
neje pogledati, v kateri razsežnosti posameznega ukrepa se skriva njegov “transformativni”, to 
je (pre)vzgojni potencial.
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(Pre)vzgojna vrednost povračilne kazni

Najprej je potrebno jasno izpostaviti razliko med maščevanjem in povračilno kaznijo po načelu 
just desert. Moderne teorije kaznovanja namreč negativne izkušnje, s katero prizadenemo 
storilca prepovedanega dejanja, ne enačijo z maščevanjem, ampak s povračilom, ki bo po 
prestani kazni storilca ponovno vključilo v simbolni red zakonitega ravnanja, torej v skupnost. 
Povračilna kazen pa naj bi poleg jasne obsodbe dejanja imela tudi prevzgojno vlogo, s tem 
da krepi odgovornost storilca, hkrati pa ga z vzpostavitvijo asociativne povezave prekrška s 
kaznijo (kot neprijetno posledico za storilca) odvrača od ponavljanja nedovoljenega dejanja.

Neposredno krepitev odgovornosti zagovorniki prevzgojne vrednosti povračilne kazni pov-
ezujejo z mehanizmom identifikacije. S tem, ko kaznujemo nedovoljeno ravnanje, namreč 
storilcu implicitno sporočamo, da ga imamo za dovolj zrelo osebnost, da bi lahko predvidela 
posledice svojega ravnanja. Če pri tem nima občutka, da ga kaznujemo kapriciozno, iz priza-
detosti oziroma maščevanja, bo to tiho sporočilo lahko sprejel, se z njim poistovetil, s tem pa 
krepil podobo sebe kot odgovornega bitja. Po tej razlagi torej sprejetje kazni kot pravičnega 
povračilnega dejanja krepi storilčevo odgovornost (Pavlović, 1996).

Krepitev odgovornosti storilca pa lahko poteka tudi posredno preko kaznovanja prekrška. Če 
namreč prekršku dosledno sledi uporaba kazni, bo slednja delovala kot negativni ojačevalec 
neprimernega vedenja. Kot v svojem zagovoru retributivnega kaznovanja zapiše Kodelja 
(2006), lahko na osnovi argumentov behaviorizma in kognitivizma sklepamo, da je učenje s 
pomočjo nagrajevanja vzornega vedenja in kaznovanja prekrškov najuspešnejši način, preko 
katerega otrok spoznava razliko med pravičnim in krivičnim, kar je nujni pogoj njegovega 
moralnega razvoja. Da pa na vzpostavitev asociativne povezave med prekrškom in kaznijo na 
podoben način kot otrok reagira tudi odrasla oseba, s tem da se odvrača od dejanj, ki prinašajo 
tudi zanjo negativne posledice (to je kazen), so menili teoretiki kaznovanja že na samih izvorih 
novoveškega pojmovanja kaznovanja v okviru moderne teorije kazenskega prava.

V vzgojnem kontekstu šole je izrek formalnega vzgojnega ukrepa povezan še z utemeljitvijo 
kazni. Če na sodišču zadošča, da sodnik sankcijo utemelji z navajanjem člena zakona, ki je bil 
z dejanjem kršen, v šolskem kontekstu to nikakor ni dovolj, čeprav se na formularjih o izreku 
vzgojnega ukrepa pojavi ista dikcija. Razrednik je dolžan v postopku izrekanja kazni storilcu 
jasno utemeljiti, zakaj njegovo ravnanje ni dopustno, pri tem pa se mora posluževati etičnih 
kriterijev. V času nastanka modernega prava je bila kot podlaga kazenskim zakonikom in 
prvim listam človekovih pravic uporabljena predvsem retributivna teorija pravičnosti, danes 
pa, kot ugotavljata Strike in Moss (2003), moramo utemeljitev sankcije argumentirati s pre-
sekom različnih etičnih kriterijev. Enostavno povedano, z etično argumentacijo si moramo 
prizadevati za dejanja, ki imajo najboljši izid za največje število vpletenih ljudi (utilitarizem), 
za dostojanstvo, spoštovanja in pravično obravnavo vsakega posameznika (etika pravičnosti), 
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za odnose prijateljstva, ljubezni, skrbi in zaupanja, ki jih tvorimo z drugimi ljudmi in dajejo 
vrednost in smisel našemu življenju (etika skrbi), za dejanja, ki pozitivno vplivajo na občutek 
skupnosti (komunitarijanska etika) ter za dejanja, ki prispevajo k pozitivnemu oblikovanju 
naše osebnosti (etika vrlin). V šoli mnogokrat naletimo na etične dileme, ki jih ni mogoče 
rešiti z upoštevanjem vseh etičnih načel. Sleherni učitelj pa bi se moral zavezati poznavanju 
in upoštevanju navedenih etičnih argumentacij in nase prevzeti strokovno odgovornost glede 
tehtanja o argumentih za dajanje prednosti določenim etičnim načelom pred drugimi (Kroflič, 
2007). Predpostavka potrebnosti etične utemeljitve vzgojnega ukrepa je v tem, da bo storilec 
razumel, zakaj je bilo njegovo dejanje neprimerno, in se zato v bodoče ne bo več odločal za 
enake prekrške (več o tej problematiki najdete v 10. poglavju).

Ne glede na to, da med nobenim prevzgojnim ukrepom in pozitivnimi prevzgojnimi posledi-
cami ni vzročno-posledične povezave, nas zgoraj opisani argumenti prepričujejo, da lahko tudi 
uporaba retributivne kazni, ki se primarno ne utemeljuje z utilitarističnimi kriteriji pričakovanih 
pozitivnih učinkov na kaznovano osebo, kot stranski učinek sproži pozitivno spremembo v 
vedenju kršitelja pravil. V kolikor pa v luči retributivne teorije poskušamo interpretirati možne 
pozitivne posledice tistih šolskih ukrepov, ki naj bi bili najbližji retributivni logiki, to so formalni 
vzgojni opomini, ne moremo mimo dodatne hipoteze, da so ti predvsem opozorilo staršem 
otroka oziroma mladostnika, da naj se začno “resno ukvarjati” s svojim otrokom in s tem pri-
pomorejo k njegovi ustreznejši vzgoji. In kot se v zaporu nikoli ne srečamo s čisto retributivno 
logiko prestajanja kazni, ampak je ta vedno kombinirana z določenimi neposrednimi pre-
vzgojnimi dejavnostmi po načelih tretmajskega pristopa (v naših zaporih še vedno prevladuje 
t. i. socioterapevtski model prevzgoje, ki ga je predvsem zaradi prezasedenosti zaporov vedno 
težje izvajati, vendar strokovni delavci v zaporih za spremembo osnovne paradigme prevzgoje 
ne vidijo nobene alternative; glej Perhavc, 2002), se tudi izrek formalnega vzgojnega ukrepa v 
šoli praviloma kombinira z mehanizmi vzgojne pomoči. O tem priča tudi zahteva po nastanku 
individualnega vzgojnega načrta za vsakega učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin (Zakon 
o osnovni šoli 2007 in Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli 2008).

(Pre)vzgojna vrednost tretmajske pomoči

Če model retributivnega kaznovanja po načelih redistributivne pravičnosti stavi na prevzgoj-
ni učinek kot stranski učinek kazni, se po drugi svetovni vojni okrepi iskanje neposrednih 
(pre)vzgojnih metod, ki obsega širok spekter medicinskih, psiholoških in socialnih pristopov 
za poboljšanje prestopniške osebnosti. Kljub očitkom, da tak pogled na prevzgojo storilcu 
jemlje dostojanstvo svobodne in odgovorne osebe, saj ga naslavlja kot osebo, potrebno 
terapevtske pomoči, ter kritiki večkrat agresivnih oblik terapije (Petrovec, 1998), se je 
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tretmajska logika obravnave storilca kaznivega dejanja v prevzgojnih institucijah ohranila do 
danes, zajema pa predvsem tri oblike dejavnosti, in sicer individualno svetovanje, skupinske 
terapije kot oblike treningov socialnih veščin in oblike izobraževanja, s katerim naj bi pos-
ameznika opremili z možnostmi, da se na manj konflikten način vključi v socialno sredino 
(izbrane teme splošnega izobraževanja, dokončanje poklicne izobrazbe). V javnih šolah pa 
se ta logika največkrat pojavlja v svetovalnem pogovoru in različnih oblikah skupinskega 
dela, s katerim želimo okrepiti zavedanje moralnih konfliktov in spodbuditi razvijanje social-
nih veščin za nenasilno reševanje konfliktov.

Osnovni namen individualnih svetovalnih (“terapevtskih”) pogovorov je kljub menjavanju 
psiholoških teorij kot strokovne podlage tej metodi ukvarjanja s prestopniki ostajal podo-
ben. Na eni strani naj bi svetovana oseba ozavestila izvore lastnih frustracij in konfliktnega 
vedenja, na drugi strani pa naj bi krepila bolj pozitivno samopodobo in s tem osnovo 
za bolj primerne strategije reševanja konfliktov. Za oblikovanje ustrezne etične dimenzije 
svetovalnega pogovora se je pri nas od osemdesetih let naprej uveljavil Gordonov model, ki 
opozarja učitelje in svetovalne delavce na pomen jezika sprejemanja, aktivnega poslušanja 
in jaz-sporočil (Gordon, 1983; več o tem v 10. poglavju).

V zadnjem obdobju nastajajo vedno bolj strukturirane razlage primanjkljajev, ki so značilni 
za vedenjsko težavne mladostnike, nanašajo pa se na razvojne zaostanke v moralnem pre-
sojanju, kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov in pomanjkanje socialnih 
veščin. Gibbsove raziskave (glej poglavje 1.1 v pričujoči monografiji) so pokazale, da večina 
težavnih mladostnikov ostaja na nižjih ravneh moralnega presojanja, za katere je značilno 
ohranjanje visoke stopnje egocentričnega doživljanja konfliktnih situacij, iz česar izvirajo 
tudi različne strategije zagovora lastnih predstav, tudi z uporabo agresije, ter opravičevanja 
lastnega vedenja. Vse te strategije je mogoče po mnenju avtorjev EQUIP programa (glej 
poglavje 1.2 v pričujoči monografiji) odkriti z ustreznimi strukturiranimi pogovori in 
vprašalniki, odpravljanje vedenjskih težav pa že presega klasično individualno terapijo, še 
posebej ko gre za krepitev socialnih veščin. 

Značilnost psihosocialne paradigme je namreč oblikovanje pozitivne vrstniške kulture in 
varnega ozračja, v katerem člani skupine prevzemajo perspektive drugih in jim pomagajo, 
hkrati pa pomoč prejemajo tudi sami ter s tem krepijo socialne veščine. Čeprav so se 
“terapevtski” treningi socialnih veščin vsaj v začetni fazi razvoja oblikovali predvsem v obliki 
terapevtskih skupin, ki so v vodenem okolju omogočale zaznavanje skupinske dinamike in 
možnosti za konstruktivno reševanje konfliktov, se v zadnjem obdobju avtorji programov za 
spopadanje z izstopajočim vedenjem zavzemajo za oblikovanje ustreznih oblik sodelovanja 
v realnih življenjskih okoljih (sem sodi tudi program Varne in odzivne šole, ki je predstavljen 
v 2.1 in 2.2 poglavju v pričujoči monografiji).
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Pomembno vlogo pri premagovanju vedenjskih težav tako otrok in mladostnikov kot odras-
lih oseb pa predstavlja spodbujanje nadaljevanja oziroma ponovnega vključevanja teh oseb 
v programe izobraževanja. Vedenjske težave so mnogokrat pogojene s težavnimi socialnimi 
razmerami in z izgubo zaupanja v boljše pogoje življenja, ki bi jih posameznik lahko dose-
gel z boljšo izobrazbo. Mnoge empirične raziskave dokazujejo, da se kriminalno vedenje 
statistično pomembno povezuje s slabimi socialnimi razmerami storilcev, ki jim ožajo prostor 
bolj produktivnih načinov reševanja življenjskih težav. Pomislimo samo na znamenito zgodbo 
Heinzova dilema, ki jo je Kohlberg uporabljal za proučevanje stopnje moralnega presojanja. 
Heinz naj bi se znašel v situaciji, ko lahko bolni bližnji osebi pomaga le tako, da iz lekarne 
ukrade zdravila, saj zanje nima denarja. Mnogi teoretiki so kasneje to zgodbo označili 
kot tragično in ne moralno dilemo, saj Heinz zaradi slabega socialnega položaja nima na 
voljo ustrezne legalne izbire. Boljša poklicna usposobljenost pa posamezniku vsaj načelno 
omogoča izstopiti iz začaranega kroga tragičnih izbir.

Kot vidimo, zagovorniki tretmajskega pristopa predlagajo take ukrepe, s katerimi neposred-
no (pre)vzgojno vplivamo na osebe, ki so zagrešile družbeno neprimerno ali celo kriminalno 
dejanje. Poleg tradicionalnega očitka, da lahko uspešne vzgojne učinke dosegamo le kot ne-
nameravane, stranske posledice drugih dejavnosti (vzornih odnosov, prosocialnih dejavnosti, 
izobraževanja), na tretmajske pristope letijo tudi očitki, da storilce problematičnih dejanj ne 
jemljejo kot odgovorne subjekte, da tretmajski postopki sankcioniranja prekrškov praviloma 
ne vključujejo perspektive žrtve storjenega dejanja ter da se tretmajske obravnave odvijajo 
v zaščitenem, nenaravnem okolju, ki storilcem preprečuje dostop do neprimernih izbir (ko 
bi vedenjsko problematično dejanje lahko ponovili), namesto da bi se v socialnih veščinah 
urili v realnem življenjskem okolju. So pa tudi ti ukrepi, ko gre za vedenjsko težavne osebe, 
praviloma izsiljeni (saj se le redki posamezniki povsem prostovoljno odločijo za sodelovanje 
v tretmajskih dejavnostih), zato jih vključene osebe mnogokrat ne doživljajo kot oblike 
pomoči, ampak kot kaznovalne ukrepe.

(Pre)vzgojna vrednost abolicionističnega prizadevanja za soočenje storilca 
in žrtve - mediacija in restitucija

Ena od osnovnih idej abolicionistične paradigme kaznovanje je v tem, da v presojo poravnalnih 
ukrepov, ki naj sledijo prekršku, aktivno vključimo akterje konflikta na način, da upoštevamo 
predvsem perspektivo žrtve oziroma oseb, ki so bile prizadete s konfliktom. Kljub temu, da 
teoretiki mediacije in različnih oblik poravnave škode ugotavljajo, da gre za tradicionalne ob-
like reševanja sporov v skupnosti, ki jih poznajo mnoge kulture, je zanimivo, da jih abolicionisti 
ponovno odkrijejo kot uspešno alternativo modernim konceptom povračilne kazni in tretma-
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jskim modelom prevzgoje. V kontekstu iskanja alternativnih oblik sankcioniranja prekrškov pa 
abolicionistični metodi mediacije in restitucije prodreta tudi v vzgojne zasnove javnih šol.

Vrstniška mediacija, v kateri vlogo mediatorja odigra oseba, ki statusno ni na višjem položaju 
od oseb v konfliktu - v šoli je to torej sošolec - se je v zadnjih desetletjih močno uveljavila v 
zahodnem svetu (ZDA, Kanada, Avstralija, Velika Britanija, Nemčija, skandinavske države). V 
naših pravilnikih in priporočilih za oblikovanje vzgojnega načrta osnovne šole se je pojavila šele 
pred kratkim kot možna oblika alternativnih vzgojnih ukrepov, prav tako v Pravilniku o šolskem 
redu v srednjih šolah (kjer se skriva pod izrazoma pobotanje oziroma poravnava), zato jo velja 
predstaviti nekoliko podrobneje.

Glavna posebnost reševanja moralnega konflikta v mediaciji je v tem, da lahko namesto 
zahtevnega etičnega presojanja z vidika različnih etičnih načel uporabimo situacijo, v kateri 
vrstnik zagotovi, da lahko vpleteni v konflikt neovirano povedo svojo zgodbo (kako so sami 
videli in doživeli konfliktno situacijo). Pri tem je zelo pomembno, da mediator nenehno pre-
verja, če je vpleteni v konflikt slišal in ustrezno razumel zgodbo druge osebe. V kolikor se ob 
poslušanju zgodb konflikt ne razreši, mediator z vprašanjem spodbudi vpletene, da predla-
gajo, kako bi se lahko konflikt razrešil z določeno obliko poravnave škode oziroma bodočim 
izogibanjem podobnih nesporazumov. In ko vpleteni dosežejo sporazum, sprejemljiv za vse, 
mediator določi rok za razrešitev konflikta in po določenem času preveri, ali so se mediiranci 
držali sporazuma.

Ta relativno preprosta tehnika reševanja konflikta od mediatorja torej ne zahteva, da pozna 
in zna uporabiti zapleteno logiko soočanja konkretne situacije z uporabo etičnih načel, kar je 
značilnost Strikovega modela etičnega presojanja (Strike in Moss, 2003), in omogoča, da jo 
lahko vodi za to usposobljen vrstnik. Od vrsniškega mediatorja se poleg poznavanja tehnike 
vrstniškega posredovanja, ki se je mediatorji naučijo v programih usposabljanja, predvsem 
pričakuje, da skrbi za druge, resno misli pomagati svojim vrstnikom rešiti probleme, zagotavlja 
priložnost, da oba udeleženca povesta svojo zgodbo, pazljivo in spoštljivo posluša, je občutljiv 
in dojemljiv za čustva vsake osebe in je potrpežljiv in prijazen (Davies, 2008), poleg tega pa 
mora prepoznavati raznolikost učencev/dijakov po spolu, kulturi, vedenju, starosti, rasi itn. 
(Cohen, 2002). 

V ozadju mediacijskega posredovanja pri reševanju konfliktov se skriva dokaj zapletena logika 
psiholoških mehanizmov, ki je praktično identična utemeljitvi pomena prosocialnih emocij 
v induktivnem vzgojnem pristopu (Kroflič, 2008 in 2010). Čeprav ni nujno, da jo mediator 
pozna, si jo velja v grobem ogledati, saj iz nje izhaja ocena pedagoške vrednosti mediacijskega 
posredovanja.

Ko poslušalec prisluhne zgodbi druge osebe in se empatično potopi v njeno perspektivo, 
začuti emocionalni distres (prizadetost) te osebe. Ob tej prizadetosti praviloma ne ostane 
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ravnodušen, ampak se tudi v njem vzpostavi nelagodje (empatični distres), ki se ga lahko reši 
tako, da popravi napako ali doseže dogovor o prihodnjem ravnanju ter s tem razreši konflikt, 
ki je tudi njemu neprijeten. Motivi namere po prostovoljni razrešitvi konflikta so povezani s 
prosocialnimi emocijami, predvsem z empatično krivdo (ko se zavemo odgovornosti za pos-
ledice lastnega ravnanja) in s sočutjem (ko do sebi bližnje osebe ne moremo biti ravnodušni, 
zato poskušamo odpraviti vzroke njenega nelagodja, prizadetosti itn.). Če mediatorju te 
prosocialne motive uspe prebuditi, s tem krepi osebnostne naravnanosti oziroma socialne 
veščine, ki so potrebne za moralno delovanje: kognitivne zmožnosti razumevanja perspek-
tive drugega, prosocialne emocije (motivacija za moralno delovanje) ter predstave, kaj lahko 
naredim v konfliktni situaciji za odpravo napetosti. 

Ravno zaradi poseganja uspešne mediacije v kognitivno, emocionalno in afektivno dimenzijo 
osebnosti vseh udeležencev (tako oseb v sporu kot mediatorja) Baruch Bush in Folger (2005) 
vrstniško mediacijo označita za metodo, ki lahko transformira osebnostne lastnosti udeležencev, 
s tem da omogoči opolnomočenje oseb, vpletenih v reševanje konflikta (ki se kaže kot občutek, 
da so udeleženci zmožni sprejemati lastne odločitve ter obvladovati svoje življenjske prob-
leme), ter premik k pripoznanju (ki se kaže v obliki občutka priznanja, razumevanja in empatije 
do pogleda drugega udeleženca v dani situaciji). Za razliko od ostalih kurativnih metod se 
torej reševanje konflikta v mediaciji navezuje na konkretno situacijo, v katero so udeleženci 
osebno vpleteni, zato ima tudi doživetje pozitivne razrešitve napetosti veliko transformativno 
moč, način reševanja konflikta pa jih uvede v uporabo različnih prosocialnih zmožnosti. Med 
njimi velja omeniti aktivno poslušanje (Gordon, 1983; Kroflič, 2010a), empatično potopitev 
v položaj druge osebe (Kroflič, 2008 in 2010a), vznik notranje prosocialne motivacije, ali kot 
to poimenujejo predstavniki etike skrbi - motivacijskega premika (Kroflič, 2010a), zmožnost 
pogleda na situacijo z vidika različnih udeležencev -. torej preseganje egocentričnega pogleda 
in presojanja, ki je značilna oblika kognitivnega izkrivljenja (Gibbs, 2002), skupno iskanje 
primernih dejanj, s katerimi lahko popravimo nastalo škodo oziroma odpravimo stisko in 
zadovoljstvo ob storjenem prosocialnem dejanju. Zato ni naključje, da Cremin (2007) vrstniško 
mediacijo obravnava tudi kot preventivni vzgojni ukrep, saj z aktivnim razvojem prosocialnih 
zmožnosti preprečuje nastajanje težjih konfliktov v institucionalnem okolju.

Kot vsaka metoda seveda tudi vrstniška mediacija ni “čarobna palica”, ki vselej privede do opti-
malnih (pre)vzgojnih učinkov. Da bi imela pozitivne učinke, velja upoštevati določene omejitve 
mediacije in pogoje njene uporabe v šolski situaciji. Najprej je treba poudariti, da mediacija 
ne sme biti izsiljena (ali formalna kazen ali mediacijski dogovor), zato je logika “mediacije 
kot možne alternative izreku formalnega vzgojnega ukrepa” v Pravilniku o šolskem redu v 
srednjih šolah zavajajoča, saj omogoča kalkuliranje storilcev prekrška, da se bodo z udeležbo v 
mediacijskem posredovanju izognili formalni kazni. Mediacija prav tako ni primerna za najhujše 
konflikte, ko bi soočenje med storilcem in žrtvijo lahko povzročilo dodatne hude napetosti; 
vrstniška mediacija pa tudi ne pride v poštev za reševanje konfliktov med dijaki in učitelji, saj 
predpostavlja statusno enak položaj mediatorja in vseh strank v sporu. Zadnja omejitev velja 
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za uporabo mediacije v iskanju pravične poravnave škode, kjer ne sme priti do barantanja, ali 
in koliko škode naj storilec povrne žrtvi.

Sistematične evalvacije mediacijskih praks v šolah v Veliki Britaniji pa izpostavijo še eno načelno 
ugotovitev, ki jo velja upoštevati. Mediacija je najuspešnejša, če je del celovitega vzgojnega 
koncepta in jo podpirajo vsi učitelji in vodstvo šole (Cremin, 2007). Mediacija kot ena najbolj 
prepoznavnih metod reševanja konfliktov po paradigmi restorativne pravičnosti je zgodovinsko 
nastala kot oblika reševanja konfliktov v skupnosti, medtem kot se je sodobno kazensko pravo 
vzpostavilo kot uradni institucionalni odziv države na kaznivo dejanje po načelih redistribu-
tivne pravičnosti. Ker moramo sodobno šolo obravnavati tako kot skupnost kakor tudi kot 
tipično družbeno institucijo (Kroflič idr., 2009), je smiselno, da se kot odzivi na konflikte v 
njej pojavljajo tako redistributivni kot restorativni mehanizmi reševanja sporov. Če prvi ščitijo 
formalno zakonitost delovanja dijakov in učiteljev, so drugi namenjeni samostojnemu reševanju 
sporov, ki krepi občutek skupnostne povezanosti in pomena moralnih norm in pravil, ki so bila 
dogovorjena v skupnosti. Zaradi različnosti notranje logike reševanja konfliktov v omenjenih 
pristopih pa ti postopki niso enostavno zamenljivi. Zato mnogi teoretiki zagovarjajo rešitev, 
po kateri uspešno izvedena mediacija ne zadrži izreka formalnega ukrepa, če glede na naravo 
prekrška to terjajo šolska pravila. Seveda pa je v praksi mogoča tudi izjema, še posebej če 
se vsi prizadeti strinjajo, da bo mediacijsko posredovanje ustrezno nadomestilo za formalni 
ukrep.

Posebna oblika restorativnih ukrepov, ki deluje po podobni logiki kot mediacija, se imenuje 
restitucija oziroma poravnava nastale škode. Tudi zanjo je značilno, da se ne osredotoča na 
prekršek oziroma napako povzročitelja konflikta, ampak na to, kako storjeno napako popraviti 
ter s tem dati zadoščenje prizadeti osebi oziroma skupnosti. Po Gossen (1994) je cilj restitucije 
v tem, da prizadeti osebi povzročitelj povrne škodo, s tem pa dobi možnost za krepitev svoje 
osebnosti (več o tem najdete v 10. poglavju). Se pa v načinu, kako je restitucijo opredelila D. 
Gossen, skrivajo tri pasti. Prva je v tem, da avtorica poskuša restitucijo prikazati kot ukrep, 
ki nima nič skupnega s kaznovanjem ali zbujanjem krivde, kar je seveda odvisno zgolj od 
doživljanja osebe, ki ji je naložena poravnava škode, zato ne moremo metodi sami oziroma 
namenom tistega, ki odloča o poravnavi škode, pripisovati nekaznovalnosti. Druga je v pogoju 
prostovoljnosti, ki po mnenju D. Gossen ni nujen, kakor (in to je tretja past) ni nujno soočenje 
storilca in žrtve, da bi sama odločila o primernem povračilu za nastalo škodo. V kolikor namreč 
prizadeti sami in prostovoljno ne najdejo ustreznega povračila, se zgublja večina pozitivnih 
vzgojnih učinkov, ki smo jih spoznali ob opisu mediacije.

Raziskava v vrtcu Nova Gorica je že sredi devetdesetih let pokazala, v zadnjem obdobju pa 
je to potrdila tudi raziskava v vrtcu Vodmat, da že predšolski otroci spontano uporabljajo 
restitucijo kot način reševanja sporov, pri tem pa uporabijo način mediacijskega posredovanja 
med storilcem in žrtvijo (Kroflič, 1997 in Kroflič idr., 2010). V šolski situaciji se običajno 
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pojavi učitelj/razrednik kot arbiter med storilcem in žrtvijo, ki določi ali vsaj potrdi ustreznost 
povračilnega dejanja v obliki izbranega “dobrega dela”. Seveda ima lahko tudi v tem primeru 
opravljanje dobrega dela (pre)vzgojni naboj, saj ob tem storilec lahko razmisli o neprim-
ernosti svojega početja (prepoznavanje perspektive drugega/žrtve in učenje socialnih veščin 
- kako žrtvi poravnati škodo), zgublja pa se pomemben element opolnomočenja storilca, ki 
smo ga spoznali kot pogoj transformativnega značaja mediacije in je povezan s specifičnim 
epistemološkim samoomejevanjem učitelja kot avtoritete, ki prizadetim osebam ne razlaga 
vzrokov za neprimernost določenega dejanja, ampak jim omogoči, da jih prepoznajo sami s 
pomočjo uvida v posledice lastnega ravnanja na prizadeti osebi ali situaciji (Kroflič idr., 2010 
in Kroflič, 2010a).

(Pre)vzgojna vrednost preventivne zaščite šolskega okolja

Čeprav si danes pojem preventive predstavljamo predvsem v “medicinskem pomenu” kot 
varovanje dijakov pred različnimi nevarnostmi in tveganji, sta se pojma preventivne vzgoje 
in prevencije družbe pred kriminalom uveljavila že v devetnajstem stoletju, za duhovnega 
očeta ideje preventivne metode pa velja J. J. Rousseau. V antropološkem smislu je Rousseau 
zagovarjal trditev, da se človek rodi brez nagnjenosti k zlu, ta pa se vzpostavi zaradi škodljivih 
vplivov družbene sredine, zato je predlagal konstrukcijo vzgojnega okolja, iz katerega bi umak-
nil vse potencialno škodljive vzgojne dejavnike, v tem okolju pa bi se otrok neovirano razvil v 
moralno bitje. Idejo, da nezaščiteno družbeno okolje škodljivo vpliva na potek vzgoje, so zdra-
vorazumsko sprejeli mnogi pedagogi devetnajstega stoletja, ki so se ukvarjali s (pre)vzgojo 
zapuščene mladine, pojem preventivne vzgoje pa je najbolj uveljavil utemeljitelj salezijanskega 
reda Don Bosco. Skrb za oblikovanje zdravega vzgojnega okolja so salezijanci sprejeli kot del 
svoje doktrine, tako da tudi njihov zavod na Rakovniku v začetku dvajsetega stoletja velja za 
edino institucijo, ki se poleg prisilnih delavnic ukvarja s prevzgojo prestopnikov v Sloveniji.

Če se torej ideja preventivne (pre)vzgoje izoblikuje iz Rousseaujeve antropološke predpostavke, 
pa jo kasneje prevzame predvsem logika utilitarizma, ki izpostavi idejo o otrocih in mladostni-
kih kot posebej ranljivih (torej še ne avtonomnih) bitjih, ki jim ne smemo prepustiti na voljo 
nevarnih življenjskih izbir, ampak jih moramo zaščititi pred potencialno škodljivimi vplivi, v prvi 
vrsti pred vznikom posebno nevarnih vedenj, kot so zloraba alkohola in drog, nasilje in podob-
no. Razmišljanje o kaznovanju nezaželenega vedenja torej nadomesti vnaprejšnja zaščita pred 
tem vedenjem ter razmišljanje o tem, kako s sistemi učinkovitega nadzora vnaprej preprečiti 
priložnosti za odklonsko vedenje in ustvariti občutek varnosti. Takšni projekti pa postanejo še 
posebej zanimivi, ko se na primer v šolah začno pojavljati ekscesne oblike vedenja, kakršni so 
na primer strelski pohodi (enega najbolj odmevnih opisuje nagrajeni dokumentarec M. Moora 
Bowling za Colombino), razraščanje medvrstniškega nasilja in zlorabe drog.
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Med znanimi modeli take preventivne zaščite pred nasiljem velja omeniti povečevanje nadzora 
nad skupnimi prostori v šolah (videonadzor, zaposlovanje varnostnikov, dežuranje učiteljev v 
skupnih prostorih šole v času odmorov) in Olweusov preventivni model preprečevanja nasilja 
(Olweus, 1995), ki se je preko projekta Varna šola močno razširil v Sloveniji. 

Olweusov program združuje tako preventivno delo kot reagiranje na pojave trpinčenja med 
učenci oziroma dijaki. Gre torej za celostni pristop za preprečevanje vrstniškega nasilja na šolah 
in ga zato uvrščamo med preventivne in intervencijske možnosti delovanja. Program, katerega 
cilj je zniževanje trenutne ravni trpinčenja med učenci in preprečevanje pojava novih primerov, 
sestavljajo naslednja načela: ustvariti šolsko okolje, kjer prevladujejo toplina, pozitivni interesi 
in vključenost odraslih in prav tako postavljanje meja in trdne omejitve glede nesprejemljivega 
vedenja; sankcije, ki sledijo prekoračitvi meja in kršitvi pravil, je potrebno dosledno uporabljati, 
ne smejo pa biti sovražne ali vključevati telesne kazni; dejavnost učencev v šoli in zunaj nje 
mora biti do določene stopnje nadzorovana, temeljno za uspešnost programa pa je tudi 
zavedanje problema in aktivno vključevanje učiteljev, drugega osebja šole, učencev in staršev. 
Zato se je potrebno seznaniti z razsežnostjo tega problema na šoli in se odločiti, da bodo tako 
učenci kot odrasli, ki imajo moč, sodelovali pri njegovem reševanju (prav tam). 

Ključne dejavnosti tega projekta so torej nadzor, sistem sporočanja o nasilju (anonimne pri-
jave) in delo z vsemi vzgojnimi akterji. Podoben, a nekoliko razširjen koncept ponuja projekt 
R. Skibe Varne in odzivne šole, ki ga je omenjeni avtor s sodelavci v okviru centra za prosvetno 
politiko v Indiani zasnoval kot odziv na v ZDA prevladujočo politiko ničte tolerance. Okvir 
celovitega vzgojnega pristopa obsega tri nivoje delovanja: ustvarjanje pozitivne klime za vse 
dijake, zgodnje odkrivanje in intervence za rizične dijake ter učinkovite odzive na dijake z 
resnimi vedenjskimi težavami. Med intervencijskimi praksami, ki pri nas še niso poznane, velja 
omeniti pristop wraparound, ki predvideva vzpostavitev podporne mreže za posameznike s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami in njihovo družino, poleg strokovnih služb (v šoli, centrov 
za mentalno zdravje, centrov za socialno skrbstvo in organov za mladinsko pravosodje) pa 
vključuje tudi naravne podporne osebe, poleg staršev in sorodnikov tudi prijatelje; več o tem 
projektu glej poglavje 2.2). Že na tem mestu pa velja omeniti, da projekt Varne in odzivne 
šole z zahtevo po oblikovanju pozitivne klime za vse dijake in graditvijo podporne mreže 
za posameznike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in njihovo družino presega teoretski 
okvir preventivnega pristopa, saj si prizadeva za ustvarjanje polja pozitivnih vrstniških izkušenj 
in kulturo reagiranja na konflikte, ki pomaga večkrat izstopajočim posameznikom zgraditi 
mrežo podpornih/vključujočih odnosov, ki ga lahko vključijo v socialno sredino brez uporabe 
nezaželenih vedenjskih odzivov na frustracije.

Od česa si torej pri metodi preventivne zaščite šolskega okolja obetamo pozitivne (pre)
vzgojne učinke? Vzgoja v preventivni paradigmi deluje v negativnem smislu kot zaščita 
oziroma preprečevanje možnosti, da bi otrok/mladostnik posegel po “slabih izbirah”, ali pa 
v pozitivnem smislu kot doktrinarno ponujanje takih dejavnosti oziroma izkušenj, ki jih sami 
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ocenjujemo kot pozitivne. Akcije tipa “šport namesto drog” ali pa preprečevanje možnosti, da 
bi otrok oziroma mladostnik v šolskem okolju prišel v stik z nevarnimi izkušnjami (droge, alko-
hol in podobno), so primeri preventivne vzgojne dejavnosti. Kadar se ta strategija ne posreči, 
se določeno dejavnost lahko ponudi kot kompenzacijo za problematičen življenjski stil otroka 
oziroma mladostnika, pri čemer naj bi se ta posameznik navezal na “zdravo” dejavnost in z njo 
nadomestil odvisnost od destruktivnega življenjskega stila. Tako lahko na primer športni napori 
postanejo “adrenalinski nadomestek” za bolj problematično dejavnost. V sistem preventivnega 
pristopa pa sodi tudi sistem hitrega sporočanja o konfliktih in zagovor ustreznih vzorcev 
reševanja konfliktov (tematske razprave o prepoznavanju nasilja, odvisnosti itn.).

Seveda ne moremo zanikati pozitivnega pomena varovalnih ukrepov pred vznikom hujših 
konfliktov, kakor tudi ne pomena pozitivnih preventivnih ukrepov za dvigovanje zavesti o 
rizičnih življenjskih dejavnikih in pomenu izogibanja negativnim izkušnjam. A da bi oba ukrepa 
delovala pozitivno, se moramo zavedati nekaterih temeljnih pomanjkljivosti in nevarnosti pre-
ventivnega vzgojnega pristopa.

Podobno kot za tretmajske oblike (svetovalne) pomoči tudi za preventivne pristope velja, da v 
njih izhajamo iz predpostavke otroka/mladostnika, ki še ni zmožen samostojnega odgovornega 
odločanja, kar kot implicitno sporočilo lahko dodatno vpliva na njihovo dojemanje samih sebe 
kot neavtonomnih bitij. Nadalje se moramo zavedati, da zaščita pred negativnimi izbirami iz 
šole ustvarja “umetno okolje”, v katerem ni priložnosti za učenje iz realnih konfliktnih dogodkov, 
zato mnogi preventivni programi vključujejo strategije učenja socialnih veščin v neavtentičnih 
okoljih, morebiten prenos teh veščin iz umetnega območja socialne igre v resnično območje 
obvladovanja realnega šolskega konflikta pa je zelo vprašljiv. Zadnji ugovor oziroma opozorilo 
gre nereflektiranemu vnašanju mehanizmov nadzora v šole, saj lahko pretiran nadzor poslabša 
klimo odnosov, o čemer pa strokovnjaki, ki razmišljajo o zavarovanju socialnega prostora, 
premalo razmišljajo, šole pa ob povečanem videonadzoru postajajo nekakšni “reality showi” po 
vzoru Big Brotherja …

Odpravljanje socialnih okoliščin družbene nepravičnosti

Z abolicionistično kritiko klasičnega kaznovanja in tretmajsko terapevtskih pristopov smo se 
že srečali ob opisu mediacije in restitucije, na tem mestu pa velja izpostaviti še eno plast 
abolicionizma, to je kritiko strukturnega nasilja, ki ga zoper ranljive družbene skupine ustvarja 
širši družbeni sistem zaradi zaščite političnih in ekonomskih interesov družbenih elit.

Šola kot družbena institucija nikakor ni izvzeta iz procesov varovanja interesov družbenih 
elit, o čemer pričajo tako strukturni podatki o šolski reprodukciji socialnega statusa učencev 
in dijakov kot “uvažanje” sistemov retributivih pristopov za odpravljanje nasilja iz elitnih 
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območij družbenih sredin odraslih v šolske politike. Za opis prvega primera velja omeniti 
izjemno visok delež vpliva socialnega statusa družine učencev in dijakov na njihov šolski uspeh 
(Medveš idr., 2008), za opis drugega primera pa prenos politike ničte tolerance iz prizadevanja 
župana New Yorka, da bi Manhattan očistil brezdomcev, priseljencev in narkomanov, v javne 
šole v ZDA, ki se je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja pojavil s sprejetjem Odloka o šolah 
brez orožja, kasneje pa se je doktrina doslednega in ostrega sankcioniranja nasilja prenesla tudi 
v šolske politike v Evropo (Wacquant, 2008).

Čeprav je naivno pričakovati, da bi lahko šole reševale probleme družbene nepravičnosti in 
strukturnega nasilja uspešneje kot ostala javna družbena sfera (Kanduč, 2003), se vendar v 
zadnjem obdobju pojavlja kopica poskusov, da bi šolski sistem oblikovali na osnovah, ki v čim 
večji meri sledijo temeljnim kriterijem družbene pravičnosti (torej Rawlsovim načelom enakih 
možnosti, poštenih enakih možnosti in diference). Ko razmišljamo o posebej ranljivih družbenih 
skupinah otrok in mladostnikov, imamo običajno v mislih učence in dijake, ki prihajajo iz so-
cialno ogroženih družin, neenakopravno obravnavo spolov, učence in dijake s posebnimi potre-
bami (v tej skupini so še posebej ranljiva skupina učenci in dijaki z izstopajočim vedenjem!) ter 
učence in dijake, ki prihajajo iz družinskih okolij z drugačnimi kulturnimi navadami, še posebej 
ko gre za slabo poznavanje učnega jezika in nizko vrednotenje pomena šolske izobrazbe. 
Vedno številčnejše raziskave dokazujejo, da je v slovenskih šolah za te rizične skupine učence 
in dijakov relativno slabo poskrbljeno (glej npr. Peček in Lesar, 2006).

Med ukrepi in koncepti, ki se neposredno soočajo z odpravo strukturnega nasilja v šolah, velja 
omeniti sisteme socialnih podpor za revne, kompenzacijske programe za učenje slovenščine 
kot drugega jezika okolja, predvsem pa zavzemanje za oblikovanje šole kot varne in vključujoče 
- torej inkluzivne skupnosti.

Med dimenzijami inkluzivne naravnanosti šole, ki so posebej pomembne za dijake z izstopajočim 
vedenjem, je potrebno poudariti sledeče. Emocionalni in vedenjski odzivi so na eni strani 
posledica dogajanja v posamezniku in na drugi strani posledica dogajanja v socialnem kon-
tekstu. Kot zapiše Metljak (v Kobolt, 2010), so vedenjske motnje pojem, ki služi opazovalcu 
ali udeležencu v konfliktu, da skupen problem pripiše zgolj akterju z izstopajočim vedenjem. 
To še posebej velja za šolsko okolje, ki je naravnano k normalizaciji vedenja (beri: prilagoditvi 
vedenja dijakov šolskemu redu, ki ga praviloma definiramo pedagoški delavci), zato pomeni 
izstopajoče vedenje dijakov v luči takega diskurza najbolj motečo obliko posebnosti dijaka, ki 
se ne more uspešno odpravljati s podobnimi prijemi, kot jih uporabljamo pri drugih oblikah 
posebnih potreb (specifične učne težave, duševne motnje, invalidnost, senzorni hendikepi 
itn.). Če za druge posebne potrebe predvidevamo metodične prilagoditve pouka in programe 
učne pomoči, nas odnosno razumevanje izstopajočega vedenja opozarja, da je za te dijake 
pomembna predvsem “kultura skupnosti, ki jih bo vključila in podprla v njihovih potrebah po 
pripadnosti in participaciji” (prav tam).



31UVOD

Šola mnogokrat, namesto da bi pomenila varovalni dejavnik zoper vedenjske odklone, do-
datno spodbuja izstopajoče vedenje. 

Eden pomembnih ogrožajočih dejavnikov, ki ga srečamo v današnji šoli, je redukcija vzgoje 
na disciplinski režim. Ta namreč predpostavlja, da v šolo vstopajo posamezniki, ki smo jih že 
pred tem navadili na sprejemanje temeljnih norm in pravil vedenja, kar pa zagotovo ne velja 
za nekatere ciljne skupine dijakov, s katerimi se pogosto srečujemo v srednjih šolah. Naj kot 
prvo tako skupino omenim dijake z motnjami pozornosti in hiperkinetično motnjo (ADHD), 
za katere je statična postavitev pravil v učilnici in predpostavka neprekinjene pozornosti 
med učno uro nepremostljiva ovira, na katero se odzovejo z nemirom in motenjem pouka, 
čeprav so lahko v drugem okolju, kjer jim je omogočeno več gibanja in hitrejše menjavanje 
objektov pozornosti, povsem nemoteči in sposobni sprejeti dogovorjena pravila. Težave s 
sprejemanjem pravil šolske institucije imajo tudi posamezniki z narcisistično osebnostno 
usmeritvijo, saj se pred vstopom v šolsko institucijo niso soočili s simbolno identifikacijo 
z družbeno normo, zato so kot mehanizem prilagajanja na okolje razvili predvsem iskanje 
podobe, v kateri pritegnejo pozornost nase, pa čeprav s kršenjem pravil. Prav tako pa 
praviloma pozabljamo, da za dijake iz mnogih kulturnih okolij (dijaki iz socialno ogroženih 
družin, dijaki iz kulturnih okolij, v katerih šolska uspešnost ne pomeni pomembne vrednote) 
uspešnost prilagoditve na šolski režim ni kulturna vrednota, saj jo doživljajo kot prisilo 
večinske kulture. Za naštete skupine dijakov torej predpostavka, da se morajo prostovoljno 
podrediti disciplinskemu režimu šole (pa naj je ta še tako upravičen!), preprosto ni spre-
jemljiva.

Drugo veliko oviro pri prilagajanju vedenja pravilom življenja v šoli pomeni formalizacija insti-
tucionalnih praks, ki ji mladi preprosto ne zaupajo več, predvsem pa v uspešnem dokončanju 
šolskih obveznosti ne vidijo perspektive, kar je posledica splošne družbene anomije. Če 
se politika še lahko sprijazni z državljansko neaktivnostjo (ki ji na nek način celo ustreza, 
da lahko v relativnem miru izvršuje svoje oblastniške vloge), je izguba upanja in zaupanja 
za šolo izjemno moteča, saj spodkopava avtoriteto učitelja in institucije, s tem pa tudi 
motivacijski naboj, s katerim bi dijake pripravila do potrebnega učnega angažmaja. Drugi 
negativni učinek istega pojava je občutek nepripadnosti oziroma odtujenosti in izgube 
ontološke varnosti (Giddens, 1991), ki jo še poglablja neoliberalna ideologija svobodne 
izbire (Salecl, 2010) z ustvarjanjem na videz neskončnih možnosti alternativnih življenjskih 
izbir, če v izbranem šolskem programu ne bomo uspešni. Občutek odtujenosti namreč sproži 
mnoge frustracije zaradi neizpolnjenih socialnih potreb po vključenosti v skupnost, varnosti, 
prijateljstvu, ljubezni itn., odziv na te frustracije pa je izstopajoče vedenje.

Najprepričljivejšo ilustracijo pregleda dejstva, da je izstopajoče vedenje odnosni pojav, ki 
prav toliko kot o dotični osebi govori o socialni sredini, ki določeno vedenje označi kot 
problematično, je podal strokovnjak za vedenjsko problematiko iz univerze v Harvardu, 
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P. Noguera ob obisku srednje šole v Oaklandu, Kaliforniji. Vodstvo šole je relativno slabe 
dosežke na zunanjih testiranjih znanja pripisalo predvsem prevelikemu številu vedenjsko 
motečih dijakov in se ob strinjanju učiteljskega zbora odločilo, da bo najbolj moteče dijake 
usmerilo v poseben razred na šoli, za vodenje tega razreda pa najelo posebej izurjenega spe-
cialnega pedagoga. Učitelji so izbrali najbolj moteče dijake in jih namestili v poseben razred, 
staršem pa so obljubili, da bodo njihovi otroci deležni mentorskega dela, izletov, poletnih 
služb in obogatenega afro-ameriškega kurikula, ki ga bo poučeval nadarjen mlad črni učitelj, 
nikakor pa naj namestitev v poseben razred za celoten čas pouka ne bi pomenila segregacije 
in izolacije. Že po tednu dni je bilo tako dijakom kot specialnemu pedagogu jasno, da nov 
razred dejansko pomeni “izolacijsko enoto”, kar je ustvarilo zelo nestimulativno klimo. Še bolj 
zanimivo pa je bilo dogajanje v ostalem delu šole. Na vprašanje, kako se je spremenila klima 
v razredih, iz katerih so izločili najbolj moteče dijake, je večina učiteljev odgovorila, da so 
njihova mesta “zavzeli” novi problematični dijaki, nekateri pa so celo predlagali ustanovitev 
novega posebnega razreda, v katerega bi namestili še eno skupino problematičnih dijakov. 
Nekaj tednov po eksperimentu je Noguera prišel na pedagoško konferenco in povedal, da 
na šoli redki učitelji v svojem razredu niso predlagali izločitve nobenega od dijakov, hkrati 
pa predlagal, da naj ti učitelji povedo, na kakšen način obvladujejo klimo v razredu. To se je 
izkazalo za zares radikalno idejo, saj se pred tem učitelji nikoli niso pogovarjali med sabo, 
kako obvladovati disciplino v razredu. Ta primer kaže, zakaj je problematično predpostavljati, 
da lahko boljše učno okolje ustvarimo s pomočjo izključevanja vedenjsko problematičnih 
dijakov (povzeto po Kroflič, 2008a). Poleg tega pa prepričljivo izpostavi dejstvo, da diag-
noza “motečega vedenja” vsaj toliko kot o akterju izstopajočega vedenja govori o tistem, za 
katerega je vedenje moteče. Učitelji, ki imajo težave z uravnavanjem vedenja, te največkrat 
pripišejo izključno težko vodljivim posameznikom, opisani primer pa pokaže, da se v njihovih 
razredih vedno znova pojavijo moteči posamezniki, medtem ko uspešnejši učitelji “motenj” 
ne zaznavajo - oziroma, če si dovolimo nekoliko svobodno razlago - jih ne sprovocirajo.

Če torej diagnosticiranje “vedenjskih motenj” in specialno-pedagoška obravnava ter v skra-
jnem primeru izločitev dijakov z izstopajočim vedenjem ne rešuje problema nediscipline v 
srednji šoli, si za konec poglejmo, kako se lahko s pomočjo socialnoodnosnega pristopa in 
graditve inkluzivne šolske skupnosti uspešneje spopademo s problemom nepravične obrav-
nave izstopajočih dijakov, strukturnega nasilja organizacije življenja v šoli in posledično 
z disciplinsko problematiko. Socialnoodnosni pristop namesto spreminjanja neprimernega 
vedenja predlaga usmerjenost v odnosni in medosebni vidik kot temelj vedenja, namesto 
individualnih obravnav in specifičnih treningov socialnih veščin pa oblikovanje razredne 
skupnosti kot središče razvoja vključujoče skupnosti (Kobolt, 2010). Ideja inkluzivne skup-
nosti pa v zvezi z obravnavo vedenjsko izstopajočih posameznikov predlaga omogočanje 
vsem mladostnikom, da so aktivno/enakovredno vključeni v procese odločanja, omogočanje 
heterogenih osebnih stikov, preko katerih posameznik oblikuje identiteto glede na iskanje 
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tistega, kar ga z drugimi povezuje in tistega, kar ga od drugih ločuje, ter kot oblikovanje 
prostora vzajemnega sodelovanja in medsebojne pomoči. 

V ozadju teh idej pa je še eno spoznanje, da je namreč realno družbeno življenje danes 
soočeno s heterogenostjo življenjskih potekov in konstrukcij smisla (ki vključujejo tudi odnos 
do skupnih vrednot), zato je raznolikost dijakov v šoli nujen pogoj za oblikovanje identitete 
in realne samopodobe vsakega posameznika, če seveda znamo in zmoremo sproti reševati 
medosebne konflikte, ki nastajajo v družbeni realnosti zaradi različnosti želja in pričakovanj 
vključenih posameznikov.

Vzgojno in disciplinsko ukrepanje na ravni šole

Po pregledu vzgojno-disciplinskih pristopov, ki so na voljo za reagiranje na konflikte v šolskem 
okolju, si za zaključek poglejmo, katera načela velja upoštevati pri izbiri raznolikih možnih 
reakcij na konflikte, da bomo ohranili teoretsko in praktično konsistentnost delovanja ter 
smiselno povezanost pravno-normativnega in vzgojno-transformativnega razmišljanja.

Ena od skupnih točk različnih vzgojno-disciplinskih ukrepov je ključna vloga argumentacije 
učitelja, s katero jasno označi določeno vedenje/ravnanje kot nedopustno, išče vzroke za 
tako ravnanje pri dijaku, ugotavlja, kako svoje ravnanje doživlja in ocenjuje sam dijak ter 
se odloča, s čim popraviti nastalo škodo in v bodoče preprečiti podobna ravnanja. Pri tem 
so nam lahko v pomoč osnovna pravila svetovalnega pogovora in dve vrsti etične argumen-
tacije, ki jih lahko uporabimo pri utemeljevanju neprimernosti določenega vedenja. Prva je 
uporaba modela različnih etičnih kriterijev, ki ga je razvil K. Strike, druga - teoretično bolj 
enostavna - pa uporaba induktivne logike utemeljevanja neprimernosti vedenja z uvidom v 
škodljive posledice dejanja, ki se uporablja v modelu mediacijskega reševanja sporov. Učitelj 
bi seveda moral biti usposobljen za etično argumentacijo utemeljevanja pomena šolskih 
pravil, hkrati pa bi se moral zavedati, da zgolj pravno-administrativno utemeljevanje nedo-
pustnosti določenega vedenja (sklicevanje na kršitev določenega člena pravilnika o šolskem 
redu) za dijake z izstopajočim vedenjem praviloma ne zadostuje, da bi sprejeli izbrano 
pravilo kot za njih zavezujočo moralno normo.

Druga pomembna ugotovitev pa se nanaša na zahtevo po oblikovanju konsistentnega 
vzgojnega koncepta, ki bo omogočil uporabo širše palete vzgojnih dejavnosti in disciplinskih 
ukrepov, ne da bi ob tem porušili enotnost vzgojnih pričakovanj in eno od temeljnih načel 
pravičnosti, da podobni vzgojni konflikti terjajo podobno vzgojno in disciplinsko obravnavo. 
Še enkrat velja opozoriti, da se v ozadju uporabe vsakega vzgojnega ukrepa skrivajo različni 
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teoretski razlogi, ki vključujejo izbrano etično utemeljitev pravice do uporabe ustrezne 
sankcije, percepcijo osebe, ki jo obravnavamo, kot avtonomne oziroma bistveno determin-
irane pri svojih odločitvah, razloge za pedagoško vrednost sankcije, pa tudi zavedanje, da 
tudi izrek (še posebej formalnega) ukrepa vključuje postopek ugotavljanja krivde in vzrokov 
za določeno dejanje ter svetovalni pogovor kot obliko pedagoške pomoči konfliktnemu 
dijaku. Vsebinsko smo torej dolžni usklajevati logiko uporabe formalnih vzgojnih ukrepov, 
pri katerih je v ospredju vidik sankcioniranja prekrška in jasne obsodbe nedopustnosti 
določenega vedenja, z logiko alternativnih vzgojnih ukrepov, pri katerih je praviloma v os-
predju preventivni vidik preprečevanja hujših konfliktov in razmislek o neposrednih vzgojnih 
učinkih povračilnega ukrepa. Tisto, kar dela uporabo sankcije v šolskem okolju strokovno 
ustrezno in jo loči od uporabe v okolju administrativno-upravnega ali kazensko-pravnega 
postopka, pa je nedvomno njena pedagoška vrednost ne glede na to, ali gre za formalni ali 
za alternativni vzgojni ukrep.
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Tabela 1: Kriteriji za razvrščanje teorij kaznovanja

Kriteriji za razvrščanje teorij kaznovanja:

–   antropološka opredelitev človeka/potencialnega storilca kaznivega dejanja:

 → človek kot nedeterminiran, avtonomen subjekt (retributivizem)

 → človek kot determinirano bitje, “žrtev okoliščin”:

 → biološke determinante (izhodiščni pozitivizem - Lombrozo, medicinske metode tretmaja)

 → psihološke determinante (psihoanaliza, psihoterapevtski pristopi tretmana)

 → socialne determinante (sociološke teorije družbene anomije, kritika strukturnega nasilja znotraj 
abolicionizma)

 → človek kot avtonomno bitje, ki zasluži priložnost, da popravi napako (abolicionistični metodi mediacije in 
poravnave škode) 

–   kriteriji za presojanje ustreznosti kazenske sankcije:

 → pravičnost po načelu sorazmernosti prekrška in sankcije - just desert, ki se naslanja na redistributivno 
pravičnost, izpeljano iz Rawlsa (retributivizem)

 → korist oziroma učinek sankcije (utilitarizem, pozitivizem, ideologija tretmaja)

 → abolicionizem kot poskus izstopa iz zgornje paradigmatske dihotomije, s tem da:

 → ustvari novo, restorativno teorijo pravičnosti

 → bolj kot ideologija tretmaja zasleduje tudi korist žrtve

–   vrsta sankcije in njeni potencialni vplivi na storilca:

 → prevzgojna vrednost povračilne (ne tudi maščevalne) kazni

 → nagovor storilca kot odgovornega bitja in identifikacija z odgovornostjo

 → uporaba kazni in nagrade - temeljna oblika učenja/utrjevanja pomena družbene norme, ki vodi 
postopno v avtonomijo

 → prevzgojna vrednost tretmajske pomoči

 → individualne terapije

 → psihosocialna paradigma in skupinske terapije kot treningi socialnih veščin

 → pomen doizobraževanja

 → prevzgojna vrednost abolicionističnega prizadevanja za soočenje storilca in žrtve - mediacija in restitucija

 → prepoznavanje perspektive drugega

 → vzbujanje recipročnega emocionalnega distresa in s tem vznik prosocialnih emocij - motivacija za 
poravnavo škode

 → učenje socialnih veščin - kako žrtvi poravnati škodo po načelu restorativne pravičnosti

 → zavračanje kazni in preventiva ter odpravljanje socialnih okoliščin družbene nepravičnosti

 → negativna preventiva kot odpravljanje priložnosti za odklonsko/kriminalno vedenje (nadzor)

 → pozitivna preventiva kot ideološki zagovor ustreznih vzorcev reševanja konfliktov

 → odpravljanje strukturnega nasilja

 → zagotavljanje varne, vključujoče skupnosti, ki omogoča občutek ontološke varnosti
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1 Uredniški uvodnik v branje izbranih 
poglavij Razumevanje in obravnavanje 
antisocialnega vedenja iz monografije 
Moralni razvoj in realnost: onstran 
teorij Kohlberga in Hoffmana
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V monografiji Moral development and reality: beyond the theories of Kohlberg and Hoffman 
(Moralni razvoj in realnost: onstran teorij Kohlberga in Hoffmana) John C. Gibbs s primerjavo, 
soočenjem in celo preseganjem univerzalnih teorij moralnega razvoja raziskuje naravo moral-
nega razvoja, socialnega vedenja in medsebojne človeške povezanosti. Gibbs naslovi temeljna 
vprašanja, kot so: Kaj je morala? Ali lahko govorimo o moralnem razvoju? Ali motivacija za 
moralno ravnanje v osnovi izhaja iz pravičnosti ali iz empatije? Kaj pogojuje prosocialno in kaj 
antisocialno vedenje oz. kako se lotiti razumevanja in obravnave slednjega? Ali moralni razvoj, 
vključno s trenutki moralnega navdiha, odraža globljo realnost?

Imaginacijska postavitev na položaj drugega oz. vživljanje v položaj drugega in zavzemanje 
socialne perspektive je bistvo moralnega razvoja in vedenja. Zavzemanje perspektive drugega 
se navezuje na pravičnost in koristnost morale, tj. na pravičnost ali medsebojno spoštovanje in 
na empatijo oz. skrbstvo. Avtor se razlage slednjih dveh komponent morale loteva preko teorij 
Kohlberga in Hoffmana. 

V okviru zbornika bomo osredotočeni na razlage in možne načine obravnave ter odpravljanja an-
tisocialnega vedenja. Gibbs se pri tem deloma naslanja na omenjeni teoriji, čeprav nobena izmed 
njiju ne razvije zadostne razlage tega pojava, saj se pri razlagi antisocialnega vedenja v osnovi 
obe naslanjata na razvojne zaostanke pri zavzemanju perspektive drugega ter na “stereotip”, 
da zlorabe in zanemarjanje posameznikov v otroštvu pogojuje njihovo antisocialno vedenje v 
naslednjih življenjskih obdobjih. Zlorabljanje in zanemarjanje do neke mere zagotovo je povezano 
z razvojnimi zaostanki in ostalimi rizičnimi faktorji za razvoj antisocialnega vedenja, zmeraj pa 
to ne velja, saj imamo konkretne primere posameznikov, ki bi po zakonitostih omenjenih teorij 
svojo egocentrično naravnanost morali preseči.

Pri razlagi antisocialnega vedenja bo govora o razvojnih zaostankih v moralnem presojanju, kog-
nitivnem izkrivljanju, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov in pomanjkanju socialnih veščin, torej o 
primanjkljajih oz. omejitvah, ki so značilne za vedenjsko težavne mladostnike, ki pri doživljanju 
konfliktnih situacij ohranjajo visoko stopnjo egocentričnega doživljanja, pri razlagi lastnega 
vedenja pa uporabljajo različne strategije zagovarjanja, opravičenja, celo agresijo. Omenjene 
primanjkljaje bomo konkretneje spoznali na primeru Timothyja McVeighta, ki je pri svojih 27. 
letih zagrešil bombni napad, ki je do napada 11. septembra 2001 veljal za najhujši smrtonosni 
teroristični napad v ZDA.

V drugem delu poglavja pa predstavljamo multikomponentni program EQUIP, ki v osnovi ses-
toji iz dveh komponent, in sicer iz pristopa vzajemne pomoči in psiho-pedagoškega pristopa. 
Medtem ko se prvi del programa osredotoča na oblikovanje pozitivne vrstniške kulture, se drugi 
del programa osredotoča na strategije za razvoj zrelejšega moralnega presojanja, na pridobivanje 
veščin za obvladovanja jeze in odpravljanje miselnih zmot ter na osvajanje in uporabo socialnih 
veščin. Poleg predstavitve samega programa vsebuje poglavje tudi ponazoritev njegove uporabe, 
delovanja in učinkov na primeru mladoletnih prestopnikov, ki so zagrešili hujše oblike kaznivih 
dejanj.
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1.1 RAZUMEVANJE 
ANTISOCIALNEGA VEDENJA

 dr. John C. Gibbs

V naslednjih dveh poglavjih bomo znanje o razumevanju in občutenju moralnih dilem - s 
posebnim poudarkom na predstavljenih razvojnih teorijah Kohlberga in Hoffmana - aplicirali 
na področje socialnega vedenja. V tem poglavju bomo nekaj več pozornosti namenili ra-
zumevanju in možnim načinom odpravljanja antisocialnega vedenja. Kot je mogoče razbrati 
iz ugotovitev Kohlberga in Hoffmana, se temeljne oblike obravnavanja antisocialnega ve-
denja vsaj v določenih delih prekrivajo z načeli spodbujanja decentracije in razvoja moral-
nega presojanja oz. spodbujanja v smeri osvajanja socialnih norm ter razvijanja motivacije 
za prosocialno delovanje na podlagi empatije. Ne glede na to, ali je naš namen omogočanje 
kognitivnega razvoja ali socializacija s pomočjo empatije, je ključnega pomena prizadevanje, 
da egocentrično naravnanim oziroma pretirano nase usmerjenim posameznikom, pa naj 
bodo to otroci, mladostniki ali odrasle osebe, ponudimo priložnost in spodbudo za zavze-
manje perspektive drugih. Nekaj programov spodbujanja zavzemanja perspektive drugih 
bomo predstavili v naslednjem poglavju.

V pričujočem poglavju pa bomo spregovorili o pretirani usmerjenosti nase in drugih pri-
manjkljajih oz. omejitvah, ki so značilni za mladostnike, pri katerih opažamo antisocialno 
vedenje. Pri tem velja opozoriti na pazljivo uporabo pojma primanjkljaji. Tako naj najprej 
opozorimo, da je potrebno egocentrično naravnanost in druge primanjkljaje razumeti kot 
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težnjo k določenemu načinu razmišljanja in ne kot popolno nesposobnost zavzemanja per-
spektive drugih. Poleg tega velja izpostaviti, da so tovrstne težnje rezultat “zapletene 
kombinacije dejavnikov narave in nege” (Rutter, 1997: 390). “Narava” zajema dejavnike, 
ki so vsaj deloma nevrofiziološkega izvora, takšna sta npr. težaven temperament in hiper-
aktivnost, “nega” pa vključuje tako neposredne vplive na otroka, kot sta zanemarjanje ali 
zloraba, kot tudi posredno vplivanje makrookoljskih dejavnikov, npr. pripadnost določenemu 
socialnemu razredu ali slab ekonomski položaj staršev (Collins idr., 2000; Kazdin, 1995; 
prim. Bronfenbrenner in Morris, 1998). Kljub temu, da se v podrobnosti dejavnikov 
narave in nege na tej točki ne bomo spuščali, velja opozoriti, da je ozadje in vpliv spre-
menljivk narave in nege potrebno upoštevati tudi v nadaljevanju, ko bomo natančneje 
razdelali primanjkljaje v mišljenju mladostnikov, pri katerih opažamo antisocialno vedenje. 

Primanjkljaji, ki so značilni za mladostnike, pri katerih 
opažamo antisocialno vedenje

Srednješolski učitelj iz Clevelanda (Ohio) po imenu Dewey Carducci (1980) je po dolgolet-
nih izkušnjah z agresivnimi mladimi, za katere je bilo značilno antisocialno vedenje, prišel do 
treh zaključkov glede primanjkljajev mladostnikov s tovrstnimi težavami. Carducci je opazil, 
da so ti mladostniki običajno “obtičali na določeni stopnji moralnega, etičnega, socialnega 
ali emocionalnega razvoja, na kateri jih zanima le, kako zadovoljiti svoje trenutne potrebe, 
ne glede na to, kakšen učinek bo slednje imelo na druge.” Nadalje je Carducci pri težavnih 
mladostnikih opazil, da “za lastno neprimerno obnašanje krivijo druge”. Tretje opažanje pa 
je bilo, da mladostniki “ne vedo, kateri koraki [v primeru konflikta] (...) vodijo do [konstruk-
tivne] rešitve” (157-158). Poznejše raziskave na področju vedenjskih težav, kljubovalnega 
vedenja in drugih vzorcev antisocialnega vedenja v mladostništvu (npr. Kazdin, 1995) so 
pokazale, da Carduccijeva opažanja v presenetljivo veliki meri držijo.

Avtorji tega prispevka (Gibbs, Potter, Barriga in Liau, 1996) smo primanjkljaje, ki so značilni 
za težavne mladostnike, poimenovali, (a) razvojni zaostanki v moralnem presojanju, (b) kog-
nitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov in (c) pomanjkanje socialnih veščin. 
Omenjeni primanjkljaji so do neke mere povezani, vendar gre kljub temu za ločene lastnosti 
(Barriga, Gibbs, Potter in Liau, 2001; Leeman, Gibbs in Fuller, 1993). V nadaljevanju sledi 
pregled literature na področju treh glavnih, med sabo povezanih področij primanjkljajev 
mladostnikov, pri katerih se pojavlja antisocialno vedenje. Primanjkljaje bomo nato pon-
azorili na primeru Timothyja McVeigha, ki je pri svojih 27-ih letih zagrešil bombni napad. 
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Zaostanek v moralnem razvoju

Zaostanek v moralnem razvoju se v našem primeru nanaša na nezrelo moralno presojanje, ki se 
pri posamezniku nadaljuje v obdobje mladostništva in odraslosti. Podobno kot se prosocialno 
vedenje deloma razvije na podlagi zrelega zaznavanja (ali doživljanja) situacij kot moralnih 
oziroma nemoralnih1, je izvor antisocialnega vedenja med drugim mogoče iskati v nezrelem 
moralnem presojanju posameznika in zaostankih na tem področju. Glavni značilnosti nezrelega 
moralnega presojanja pa sta egocentrična naravnanost ter moralno presojanje, ki ne presega 
konkretnih, površinskih lastnosti ljudi ali dejanj.

Za moralno presojanje, ki se osredotoča zgolj na površinske lastnosti ljudi ali dejanj (prvi 
dve stopnji po Kohlbergu, op. p.), je značilno, da posamezniki moralnih potez ne ločujejo od 
površinskih, materialnih lastnosti ljudi, predmetov in dejanj. Posamezniki na prvi stopnji mor-
alnega presojanja po Kohlbergu tako moralnost dejanj presojajo glede na materialne posledice 
dejanj ali izstopajoče fizične lastnosti. Na drugi stopnji moralnega presojanja, za katero je 
značilna pragmatična vzajemnost, pa pri presoji upoštevajo konkretne izmenjave uslug ter se 
poslužujejo načela “zob za zob”. Raziskave (Blasi, 1980; Campagna in Harter, 1975; Chandler 
in Moran, 1990; Gavaghan, Arnold in Gibbs, 1983; Gregg, Gibbs in Basinger, 1994; Jennings, 
Kilkenny in Kohlberg, 1983; Nelson, Smith in Dodd, 1990; Trevethan in Walker, 1989) kažejo, 
da se v skupini delinkventnih mladostnikov oziroma mladostnikov z vedenjskimi težavami 
v primerjavi s kontrolnimi skupinami mladostnikov (vsaj v primeru, ko morajo mladostniki 
sami pojasniti razloge za njihovo presojo) pojavlja značilno več posameznikov z zaostankom 
v moralnem razvoju. Prav tako je iz rezultatov razvidno, da ti večinoma presojajo na drugi 
stopnji moralnega razvoja po Kohlbergu. V študiji, ki smo jo izvedli (Gregg idr., 1994), nas 
je med drugim zanimalo, ali so ti zaostanki povezani z moralnimi vrednotami (izpolnjevanje 
obljub, pomoč drugim, spoštovanje življenja itd.). Rezultati so pri proučevani skupini mla-
dostnikov pokazali zaostanke na vseh omenjenih področjih. Največja razlika v primerjavi s 
kontrolno skupino se je pokazala pri navajanju razlogov, zakaj bi morali spoštovati zakone. 
V skupini nedelinkventnih mladostnikov so bili največkrat navedeni razlogi, značilni za tretjo 
stopnjo moralnega razvoja po Kohlbergu. Mladi so na primer navajali, da je zakone potrebno 
upoštevati zaradi pričakovanj, ki jih imamo eden do drugega, zato ker je kršenje zakonov 
sebično, zato ker bi sicer vladal kaos in ne bi vedeli, kako se obnašati, in zato ker nam sicer 
ljudje ne bi več zaupali. Delinkventni mladostniki pa so v nasprotju s kontrolno skupino pri 
vprašanju o vzrokih za upoštevanje zakonov razmišljali predvsem o tveganju, da posameznika 
ujamejo in možnosti, da pristane v zaporu.

Izpostaviti velja, da se zaostanek v moralnem razvoju nanaša predvsem na razloge oziroma 
utemeljevanje moralnega presojanja oziroma vrednot. Spominjam se primera iz poznih osemde-
setih, ko sem se o vrednotah pogovarjal s petnajstletnim Joeyjem, ki je obiskoval srednješolski 

1 Več o tem najdete v 5. poglavju monografije: Gibbs, J. C. (2003): Moral development and reality: beyond the theories of Kohlberg and 
Hoffman, Sage Publications, Inc.
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program za mladostnike z vedenjskimi težavami v mestu Columbus v Ohiu. Presenetilo me 
je, kako resno in s kakšno odkritostjo je Joey odgovarjal na vprašanja o pomenu izpolnje-
vanja obljub, govorjenja po resnici, pomoči drugim, pomoči ljudem v življenjski nevarnosti, 
spoštovanja tuje lastnine in uboganja zakonov, kako zavzeto je zatrjeval, da je vse to izredno 
pomembno. “In zakaj je na primer tako pomembno, da ubogaš zakone?” sem povprašal Joeyja. 
“Zato, ker... [premor] no, to je tako kot v trgovini - tudi če misliš, da te ne vidijo, nikoli ne 
veš, mogoče imajo tudi kamere!” mi je odgovoril. Na podoben način je Joey utemeljeval tudi 
pomen preostalih vrednot: če nekaj obljubiš, moraš obljubo izpolniti zato, ker če tega ne 
narediš, lahko to človek izve in se ti maščuje; drugim moraš pomagati zato, ker boš mogoče 
kdaj potreboval njihovo uslugo itd. Ko mi je Joey razložil, zakaj je odgovarjal tako, kot je, sem 
bil nad njegovimi odgovori nekoliko manj navdušen. Upravičeno se lahko vprašamo, ali bi 
bilo Joeyju mogoče zaupati, da bo ravnal skladno z navedenimi vrednotami tudi v situacijah, 
ko bi bil njegov strah pred možnimi opazovalci in nadzornimi kamerami šibkejši od njegovih 
egocentričnih motivov. Pravzaprav je pri mnogih antisocialnih mladostnikih mogoče opaziti 
zaostanek na področju moralnega razvoja kljub temu, da trdijo, da so jim navedene vrednote 
pomembne (Gregg idr., 1994). Do tega prihaja ravno zato, ker ne razumejo globljih vzrokov 
oziroma temeljev pomena teh vrednot.

Izrazit egocentrizem, ki je prisoten dlje, kot je običajno

Pri mladostnikih, pri katerih opažamo antisocialno vedenje, se visoka izraženost egocentrične 
naravnanosti in egoističnih motivov na prvih dveh stopnjah moralnega presojanja kaže tako, da 
jih “zanima le, kako zadovoljiti svoje trenutne potrebe, in sicer ne glede na to, kakšen učinek 
bo slednje imelo na druge” (Carducci, 1980: 157). Kot majhni otroci se bodo tako “v primeru, 
da njihovim lastnim željam ne damo prednosti pred željami drugih, pritoževali, da jim delamo 
krivico” (Beck, 1999: 236). Mladostniki z zaostanki v moralnem razvoju se namreč

usmerjajo v zadovoljevanje lastnih potreb in želja ter od sveta zahtevajo, da se jim ves čas pri-
lagaja. Poleg tega imajo, vsaj kar se tiče drugih in zaznavanja znakov, da so drugi nepravični 
do njih, “detektor nepravičnosti”, ki se sproži ob vsaki malenkosti. Na področju prepoznavanja 
lastnega krivičnega ravnanja ter prepoznavanja truda staršev in ostalih ljudi, ki jim pomagajo, 
pa je pri njih opaziti slepo pego, saj prizadevanj drugih sploh ne vidijo (Lickona, 1983: 149; 
prim. Redl in Wineman, 1957: 153-154).

V zgodnjem otroštvu je egocentrizem povsem običajen pojav. Za zgodnje otroštvo je 
namreč značilna centriranost mišljenja - ker v razvoju še ni prišlo do decentracije, se otroci 
osredotočajo zgolj na lastne potrebe, želje in impulze. Preko priložnosti za zavzemanje 
perspektive drugega, ki jo otrokom med drugim nudita vrstniška interakcija in induktivna 
disciplina, pa egocentrizem običajno upade. Damon (1977), ki je proučeval razvoj razlogov 
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za poslušnost pri otrocih, je odkril več razlogov za upad egocentrične naravnanosti in 
pravi: “Medtem ko je lastna dobrobit pozneje otrokom še vedno pomembna, (...) na višjih 
stopnjah na lastne interese gledajo vedno bolj v kontekstu dobrobiti vseh, ki jih položaj 
zajema” (221). Pri tem pa družinsko okolje otrokom z večjim tveganjem za razvoj veden-
jske motenosti pogosto ne nudi priložnosti za zavzemanje perspektive drugega, saj vzgoja 
staršev teh otrok temelji na izražanju moči in avtoritarnosti (Kazdin, 1995). Zaradi tega se 
presojanje na prvih dveh nivojih moralnega razvoja skupaj z egocentrično osredotočenostjo 
na lastno dobrobit in dajanjem prednosti lastnim interesom pred interesom drugih ohranja 
še naprej in vztraja tudi v mladostništvu.

Kognitivno izkrivljanje,  
ki izhaja iz zaščite lastnih interesov

Pri razvoju socialne kognicije in vedenja je poleg shem, 
ki so značilne za posamezno stopnjo moralnega razvoja, 
potrebno omeniti še nekatere druge dejavnike. Medtem 
ko so za razvoj prosocialnega vedenja značilne kogni-
tivne sheme, ki omogočajo zrelo moralno presojanje, 
antisocialno vedenje pogosto izvira iz popačenega zaz-
navanja, ki sloni na neustreznih kognitivnih shemah. Pri 
kognitivnem izkrivljanju (prim. izraz “miselne zmote”, 
Yochelson in Samenow, 1976, 1977, 1986; oz. “napačna 
prepričanja”, Ellis, 1977) gre za neustrezne sheme in ne-
pravilno zaznavanje različnih dogodkov. V nadaljevanju si 
bomo ogledali primere kognitivnega izkrivljanja, ki lahko 
sprožajo agresijo in druge oblike antisocialnega vedenja, 
kadar pri posamezniku prevladuje takšen tip mišljenja. 

Pretirana usmerjenost nase: primarno kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite 
lastnih interesov

Dlje kot egocentrizem traja, večja je možnost, da se bo pri posamezniku oblikovala primarna 
shema kognitivnega izkrivljanja, ki služi zadovoljevanju potreb jaza, in jo v nadaljevanju 
imenujemo pretirana usmerjenost nase. Zaradi pomanjkanja priložnosti za zavzemanje per-
spektive drugih v razvoju moralnega presojanja se egocentrizem, sicer značilen za zgod-
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nje otroštvo (vključno s shemo “To hočem takoj zdaj!”, ki je značilna za t. i. časovno 
centriranost oziroma osredotočanje izključno na sedanjost), lahko utrdi in preoblikuje v 
kompleksen sistem shem, ki izkrivljajo zaznavanje. Tako nastale sheme posameznika vodijo 
pri zaznavanju in razlagah dogodkov ter celotni življenjski filozofiji ali pogledu na svet. 
Avtorji tega prispevka (Gibbs idr., 1996) smo to obliko kognitivnega izkrivljanja definirali 
kot “shemo, pri kateri posameznik lastnim pogledom, pričakovanjem, potrebam, pravicam, 
trenutnim občutkom in željam pripisuje tako pomemben status, da le redko ali sploh nikoli 
ne upošteva sicer povsem utemeljenih pogledov drugih ljudi (in ni zmožen premisliti, kaj 
bi bilo dolgoročno gledano najboljše tudi zanj)” (108).2 Takšna naravnanost predstavlja 
tveganje za razvoj antisocialnega vedenja ob prisotnosti egoističnih motivov, ki imajo sicer 
lahko povsem običajen obseg in intenziteto.

Številni klinični psihologi, ki se ukvarjajo z obravnavanjem težavnih mladostnikov, opažajo 
povezavo med splošno egocentrično naravnanostjo in antisocialnim vedenjem mladostnikov. 
Stanton Samenow (1984) tako citira 14-letnega prestopnika, ki je dejal: “Že ob rojstvu sem 
vedel, da bom počel, kar bom hotel. Zdelo se mi je, da pravila in zakoni niso narejeni zame” 
(160). Redl in Wineman (1957) pa navajata primer mladostnika, ki je ukradel vžigalnik in 
se zagovarjal takole:

Vse, kar je rekel v svoj zagovor, je bilo: “Hotel sem pač imeti vžigalnik.” Ob vprašanju: 
“Dobro, si pač hotel vžigalnik, ampak kako to, da si se ga odločil ukrasti?” se je ujezil. 
“Kako za vraga pa mislite, da ga bom dobil, če ga ne sunem? A imam mogoče denar, da 
bi si ga kupil?” (...) Dejanje (...) se mu je tako zdelo čisto opravičljivo (...) “Stvar hočem 
imeti, ne morem je dobiti drugače, kot da jo sunem, zato jo bom sunil - ker bi jo pač rad 
imel.” (154-155) 

Pri skupinskem delu z mladoletnimi prestopniki, ki smo ga izvajali sami (glej naslednje 
poglavje), je eden izmed mladostnikov podobno menil, da je krajo avtomobila povsem 
zadostno utemeljil z besedami: “Moral sem iti v Cleveland.” Drugi mladostniki v skupini, ki 
so bili obtoženi kraje v trgovini in drugih prestopkov, pa so omenjali, da so v tistem hipu 
razmišljali samo o tem, ali jim bo uspelo izvesti dejanje, ne da bi jih zalotili. Na položaj so 
gledali zgolj z lastne perspektive in iz njihovih pripovedovanj ni bilo zaslediti, da bi kakor 
koli razmišljali o posledicah, ki jih imajo njihova dejanja za žrtve.

2 Na skupinski ravni pretirani usmerjenosti nase ustreza pojem skupinske pristranosti ali etnocentrizma. Kot izpostavlja Edgerton 
(1992), “pripadniki številnih družb zase uporabljajo zaimek “mi”, medtem ko na vse ostale gledajo kot na tujce, ki so neprijetni ali so 
celo nižja rasa od njih (...) Mnogi menijo, da je njihov način življenja edini pravilni” (148). Edgerton opozarja tudi na nevarnost, ki se 
lahko pojavi kot posledica odsotnosti poskusov zmanjševanja lastne etnocentrične agresije:

 V nasprotju z večino indijanskih plemen v Severni Ameriki, pri katerih je bilo zaslediti kanibalizem, pripadniki ljudstva Tonkawa za 
uživanje človeškega mesa niso navajali nobenih verskih razlogov, niti kanibalizma niso spremljali z rituali. Sosednjim plemenom se je 
to zdelo žaljivo, poleg tega pa je ljudstvo pogosto plenilo in iskalo nove žrtve, kar je za sosednja plemena postalo tako ogrožujoče, da 
je leta 1862 šest plemen, ki jih ni družilo nič drugega kot to, da so prezirali Tonkawe, slednje napadlo in pobilo polovico pripadnikov 
plemena. (100)
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Tovrstno primarno kognitivno izkrivljanje je še posebej opazno v skupinah agresivnih fantov. 
Kot primer lahko navedemo njihovo odzivanje na naslednjo zgodbo, ki se uporablja v sklopu 
programa EQUIP za pridobivanje veščin obvladovanja jeze in jo podrobneje obravnavamo v 
naslednjem poglavju.

Gary je v svojem stanovanju v kuhinji. Njegova punca Cecilia je jezna nanj, ker je naredil 
nekaj, kar jo je prizadelo. Zavpije nanj in ga sune v ramo. Garyja ob tem preplavijo misli. 
Čeprav se moti, še naprej razmišlja isto in popade ga bes. Cecilio zmerja s kletvicami. V 
bližini je oster kuhinjski nož. Gary ga zagrabi in Cecilio zabode ter ji zada hude poškodbe 
(Potter idr., 2001: 56; prim. Gibbs idr., 1995).

Pri našem delu z mladostniki smo prišli do zanimivega zaključka - agresivni mladostniki se 
z Garyjem večinoma identificirajo. Na vprašanje “Kaj menijo, da je šlo Garyju po glavi?”, so 
se praviloma odzivali brez oklevanja in zavzeto odgovarjali, da je Gary na primer pomislil: 
“Kdo pa misli, da je? Nima se kaj tako obnašati do mene. Mene že noben ne bo suval. Jaz 
sem tukaj šef in lahko počnem, kar hočem. Kako si me sploh drzne dotakniti?” Prav tovrstna 
kognitivna izkrivljanja, za katere je značilna pretirana usmerjenost nase, so v veliki meri 
skladna tako z rezultati samoocenjevalnih vprašalnikov kot z ocenami staršev in podatki 
o mladostnikovem nasilnem oz. agresivnem vedenju (npr. Barriga in Gibbs, 1996; Barriga, 
Landau, Stinson, Liau in Gibbs, 2000; Liau, Barriga in Gibbs, 1998).

Agresivni mladostniki so “največkrat mnenja, da so njihove pravice pomembnejše od 
drugih” (Beck, 1999: 27). Tako so njihovi egoistični motivi močno izraženi tudi v socialnem 
vedenju. Čeprav so največkrat drugi tisti, ki so žrtev njihovega ravnanja, ti mladostniki 
kot žrtev dojemajo sebe in velikokrat ne sprevidijo, da so bili krivični do drugih, temveč 
menijo, da se njim samim godi krivica. Prepričani so, da jim drugi delajo krivico, jih ne 
spoštujejo ali jih poskušajo onemogočiti, ter kršijo njihove pravice (ki jih sami dojemajo 
precej egocentrično):

Zamislite si naslednja dva scenarija. Predstavljajte si voznika tovornjaka, ki preklinja po-
časnega voznika (...) [ali pa] velik narod, ki zaradi naftnih interesov napade pripadnike 
sosednjega, manj številčnega naroda, ki se upira njihovi prevladi. Čeprav je v teh primerih 
razlika med položajem žrtve in tistim, ki nad žrtvijo izvaja nasilje, jasna, bodo nasilneži 
v obeh primerih zelo verjetno trdili, da so prav oni žrtev: (...) Objekt, proti kateremu je 
usmerjen njihov bes, je resnična žrtev (vsaj v očeh neodvisnih opazovalcev), ki pa jo nasil-
než vidi kot tistega, ki nasilje izvaja. (26, lasten poudarek).

Proaktivna in reaktivna agresija. Občutek upravičenosti do posebnih privilegijev in prehitro 
sklepanje o krivičnosti ravnanja drugih odraža pretirano usmerjenost nase in težave v mladost-
nikovem jazu, pri čemer gre lahko za (a) grandiozen ego, ki ga spremlja občutek večvrednosti, 
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ali (b) ranljiv ego, za katerega je značilen občutek manjvrednosti. Če je za posameznika značilen 
grandiozen ego, ta druge ljudi zaznava in obravnava kot šibkejše od njega samega. Drugi pos-
amezniki so torej manjvredni in se ga ne smejo niti dotakniti, obenem pa ima občutek, da z 
njimi lahko manipulira ali jih nadzira s pomočjo nasilja. Za takšno osebo je agresija preprosto 
način življenja. V primeru ranljivega ega pa se posamezniku zdi, da je svet poln ljudi, ki ga ne 
spoštujejo dovolj in ga poskušajo ponižati. Takšen posameznik bo nasilen takrat, ko bo v dejanjih 
drugih prepoznal grožnjo ali žalitev, čeprav za to morda ne bo nobenega objektivnega razloga 
(Beck, 1999). V nadaljevanju bomo agresijo v skladu s to delitvijo razdelili na (a) proaktivno 
(če je prisotna v večji meri, govorimo o antisocialni osebnostni naravnanosti) ter (b) reaktivno 
(Dodge in Coie, 1987).  

Prestopniki, ki se odzivajo s proaktivno ali reaktivno agresijo, imajo med drugim skupno tudi 
(pre)visoko samospoštovanje (Baumeister, 1997). Takšni posamezniki “močno reagirajo na dom-
nevno kršenje njihovih pravic - na primer z besedami: Nobene pravice nimaš, da se tako obnašaš 
do mene,” (Beck, 1999: 138). Razlogi za tovrstne odzive so pri različnih vrstah agresivnega 
vedenja različni. Proaktivnemu prestopniku “se zdi samoumevno, da ima več pravic kot drugi, 
in bo privilegije zase samozavestno zahteval tudi od drugih (138-139)”. Po nasilnem dejanju 
se bo takšen posameznik počutil kot pravi “zmagovalec”, saj se mu bo zdelo, da se je  povsem 
upravičeno odzval na nedopustno ravnanje ali nespoštovanje s strani drugih. Ravno nasprotno pa 
se bo “prestopniku, ki se odzove z reaktivno agresijo, zdelo, da nihče ne prepozna njegovih pravic 
ter se bo z jezo in občasno tudi nasiljem odzival, kadar se mu bo zdelo, da ga drugi zavračajo ali 
ga ne spoštujejo.” Samospoštovanje je pri tej vrsti agresije bolj podvrženo nihanju in depresivnim 
občutkom. Pri posameznikih, ki reagirajo reaktivno, je po agresivnem dejanju občasno sicer prav 
tako zaslediti občutek zadoščenja, saj se jim zdi, da so se povsem upravičeno odzvali na krivico 
in žaljivo ravnanje drugih, vendar jih je v nasprotju s proaktivnimi prestopniki obenem pogosto 
“sram ali občutijo krivdo”. Pri njih se torej pojavlja tako empatični distres kot pripisovanje krivde 
samemu sebi (Beck, 1999: 138-139; prim. Wink, 1996).

Tudi moški, ki so fizično nasilni do svojih žena, vsi Garyji iz naše zgodbe torej, se lahko odzivajo 
bodisi z reaktivno bodisi s proaktivno agresijo (Chase, O'Leary in Heyman, 2001). V večini prim-
erov pa gre za posameznike, ki reagirajo reaktivno; udarijo torej “impulzivno, ker jih popade bes 
zaradi občutka zavrnjenosti, ljubosumja ali strahu, da jih bo žena zapustila” (Goleman, 1995). 
Proaktivni agresivneži nasprotno udarce delijo

hladno in preračunljivo (...) Ko se razjezijo (...), se jim pulz ne poveča, kot je sicer običajno, 
temveč se bitje njihovega srca upočasni (...) To pomeni, da se na fiziološki ravni umirijo, 
mirni pa ostanejo celo ob stopnjevanju nasilja in brutalno nasilnih dejanjih. Tako se zdi, da 
je nasilje pri njih preračunana oblika ustrahovanja, s katero nadzirajo partnerke in jim vlivajo 
strah. (Goleman, 1995, str. 108-109; glej tudi Gottman idr., 1995) 
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Sekundarno kognitivno izkrivljanje

Da bi lahko nadaljevali z egocentričnim in antisocialnim vedenjem, se prestopniki (predvsem 
tisti, za katere je značilen reaktiven način odzivanja) največkrat zatečejo k racionalizacijam 
ali t. i. sekundarnemu kognitivnemu izkrivljanju. Različne oblike sekundarnega kognitivnega 
izkrivljanja agresivne posameznike ščitijo pred različnimi vrstami psihološkega stresa, ki bi ga 
sicer lahko izzvalo njihovo škodovanje drugim. Izmed različnih vrst stresa naj na tem mestu 
omenimo empatični distres, ki je povezan z emocijami in se nanaša na občutek krivde, ki 
temelji na sposobnosti empatije. Empatični distres in krivdo lahko izzovejo znaki žrtvine 
stiske (Miller in Eisenberg, 1988; Redl in Wineman, 1957). Če držijo Hoffmanove trditve 
o zanesljivosti konstrukta empatije, je mogoče sklepati, da je endogena oziroma primarna 
antisocialna osebnostna naravnanost in nezmožnost empatije (za katero je značilna popolna 
odsotnost kakršne koli predispozicije za empatično odzivanje) (Lykken, 1995) razmeroma 
redek pojav. Večina posameznikov, ki so nasilni do drugih, mora torej oblikovati načine 
spoprijemanja s pojavom empatičnega distresa in občutkom krivde.

Poleg tega pa se morajo prestopniki spoprijeti s stresom, ki je predvsem kognitivne narave. 
Čeprav je ta vrsta stresa sicer povezana z občutji krivde in vrednotenjem lastne moralnosti, 
pa prvenstveno izvira iz protislovij v samopodobi zaradi očitnega in krivičnega nasilja nad 
drugimi. Pri prestopnikih, ki imajo občutek, da so do mnogih stvari preprosto upravičeni, 
je moralnost na splošno manj pomemben del samopodobe. Kljub temu pa veliko kliničnih 
psihologov meni, da prav tako kot večina ljudi (Epstein in Morling, 1995; Nucci, 2002) 
tudi antisocialni posamezniki in deloma celo prestopniki, za katere je značilna proaktivna, 
torej bolj destruktivna vrsta agresije, težijo k ohranitvi oziroma vzdrževanju “pozitivne” 
samopodobe (Beck, 1999; Samenow, 1984). Da bi opravičili nasilje do drugih, se na primer 
prepričujejo, da nikoli niso nasilni brez razloga. Ker pa je tako očitno in krivično škodovanje 
drugim v neskladju z zaznavanjem in prikazovanjem sebe kot dobrega človeka, to kljub 
vsemu privede do določene mere psihološke napetosti in stresa (Kelman in Baron, 1968; 
Swann idr., 1999).

Sekundarno kognitivno izkrivljanje je pri prestopnikih torej, med drugim, način spoprijeman-
ja s stresom. Posamezniki, pri katerih opažamo antisocialno vedenje, preko sekundarnega 
kognitivnega izkrivljanja zmanjšujejo količino stresa, ki ga doživljajo zaradi empatičnega 
odzivanja oziroma kognitivnega neskladja, ter tako vzdržujejo delovanje v skladu s preti-
rano usmerjenostjo nase.3 Fritz Redl in David Wineman (1957), ki pripadata psihodinamski 
usmeritvi, sta tako opisovala “posebne mehanizme, ki jih [pri otrocih z močno izraženim 
antisocialnim vedenjem] razvije ego za zaščito pred krivdo in ohranjanje vedenja [ki poteka 

3 Izvor kognitivnega izkrivljanja ter škodovanja drugim ali sebi pa ni vedno v pretirani usmerjenosti nase (ne glede na to, ali gre za proak-
tivno ali reaktivno odzivanje). David Moshman (v tisku) opisuje dinamiko izkrivljanja in škodovanja drugim na primeru indoktriniranih 
vojakov, ki so zagrešili nezaslišane zločine.
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v smeri takojšnjega zadovoljevanja potreb]” (146). Po besedah Alberta Bandure (1991) 
in v skladu z njegovo teorijo socialnega učenja tovrstna izkrivljanja posamezniku dovolju-
jejo, da svoje nepravično in nasilno vedenje “loči” od lastnega samospoštovanja oziroma 
ocenjevanja lastne vrednosti. V naši tipologiji (Barriga, Gibbs idr., 2001; Gibbs, Barriga 
in Potter, 2001) smo tovrstna izkrivljanja, ki služijo ohranjanju egocentrično naravnanega 
vedenja, poimenovali pripisovanje krivde drugim, predvidevanje slabih namenov drugih in 
zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje.

Pripisovanje krivde drugim. Kot je ugotovil že Carducci (1980), je pri posameznikih, pri 
katerih je prisotno antisocialno ali agresivno vedenje, pogosto opaziti pripisovanje krivde 
drugim. Takšno prelaganje krivde na druge logično sledi iz občutka egocentričnosti pos-
ameznika, da je do nekaterih stvari preprosto upravičen; slednje smo že ponazorili s prim-
erom agresivnega voznika tovornjaka in vodje velikega naroda, ki krivdo za kršitev pravic 
pripisujeta dejanjem svojih žrtev. Podobno so mladostniki v pogovoru o Garyjevem dejanju 
navajali, da si je Cecilia sama kriva, ker je Garyja “izzivala”. “Če ne bi bila tako lena in bi 
po kuhinji malo bolj pospravila,” se je glasil komentar enega izmed njih, “je ne bi zabodel.” 
Zgodba o Garyju je bila napisana na podlagi resničnega dogodka in tudi v resnici je moški, 
ki je svojo ženo zabodel do smrti zato, ker si je drznila z otroci sesti k večerji brez njega, 
umirajoči ženi dejal: “Prisilila si me v to. Sama si si kriva.” (Aloniz, 1997: 5A). Harry Vorath 
in Larry Brendtro (1985) pa sta izpostavila, da “zapleteni sistemi”, ki se razvijejo pri mla-
dostnikih, pri katerih je opaziti antisocialno vedenje,

služijo prelaganju odgovornosti za lastne težave na nekoga drugega ali na okoliščine. Če 
takšnega mladostnika vprašamo, kaj ga je spravilo v težave, bo najverjetneje odgovarjal, 
da sta bila vsega kriva njegova starša; da je zašel v slabo družbo in se družil z napačnimi 
ljudmi; da se je proti njemu zarotila policija, da so ga imeli učitelji na piki ali da je imel 
pač smolo. Mladostnik tako preko projekcije, zanikanja, racionalizacije in potlačevanja 
neprijetnih čustev kmalu postane strokovnjak v izogibanju odgovornosti. (37) 

Kognitivno izkrivljanje, ki smo ga poimenovali pripisovanje krivde drugim, definiramo kot 
“zmotno pripisovanje krivde za lastna zlonamerna dejanja zunanjim virom, najpogosteje 
drugi osebi, skupini ali trenutnemu stanju (pijanosti4, vplivu mamil, slabi volji, itd.), ter 
zmotno prepričanje, da so za njegovo nasilje in druge oblike škodovanja drugim krive 
nedolžne žrtve (Gibbs, Potter in Goldstein, 1995: 111). Posebna strategija pripisovanja 
krivde za lastno neupravičeno agresijo vojaškim avtoritetam se imenuje “avtorizacija” (na 

4 Edgerton (1992) je za škodljivo ocenil kulturno prepričanje, ki so ga zasledili v plemenu Ojibwa in še nekaterih plemenih severnoameriških 
Indijancev. Ti so namreč menili, da resni prestopki oz. “zločini, zagrešeni v opitem stanju, niso bili namerni” in so zato opravičljivi. 
Edgerton meni, da tovrstno kulturno prepričanje in nesprejemanje krivde lahko ogrozi obstoj celotne skupine: S tem, ko so pripadniki 
plemena Ojibwa opravičevali umore, posilstva, zlorabo otrok, incest in podobna dejanja, če so bila le-ta zagrešena v opitem stanju, 
so pravzaprav spodbujali zločince, da zagrešijo še več takšnih dejanj (...) S prepričanjem, da (...) ni nihče kriv za to, kar je storil pod 
vplivom alkohola, je družba sama sebe obtožila na propad. (185)
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primer opravičevanje agresije z besedami: “Samo sledil sem ukazom.”) (Kelman, 1973; Kel-
man in Hamilton, 1989).

Sekundarno kognitivno izkrivljanje, katerega primer je tudi pripisovanje krivde drugim ima 
ego-obrambno funkcijo in služi uravnavanju ali nevtraliziranju neželenih čustvenih odzivov. 
Medtem ko večina ljudi kognitivne strategije uporablja za uravnavanje vedenja ob privlačnih 
ciljih in prosocialno oziroma z lastne strani nadzirano vedenje5 se prestopniki kognitivnega 
izkrivljanja poslužujejo z namenom zasledovanja antisocialnih ciljev. Kognitivnega izkrivl-
janja, kot je strategija pripisovanja krivde drugim, se poslužujejo, da jim ni potrebno spre-
meniti lastnega antisocialnega vedenja. Svoja dejanja si na najrazličnejše načine opravičujejo 
in poskušajo nevtralizirati ali razumsko odmisliti občutja krivde, do katerih prihaja zaradi 
empatičnega odzivanja. Podobno je tudi njihovo odzivanje na neprijetna čustva, ki jih 
povzroča neskladje med nasilnim ravnanjem in samopodobo. Vse to torej počnejo z na-
menom zasledovanja antisocialnih vedenjskih ciljev. Eden izmed delinkventnih mladostnikov 
je o zagrešenih vlomih in žrtvah svojih dejanj na primer razmišljal: “Če sem se počutil slabo, 
sem si rekel: Saj si je sam kriv. Lahko bi poskrbel za boljše ključavnice ali pa vsaj vklopil alarm” 
(Samenow, 1984: 115). Če bi njegove besede prevedli v našo terminologijo, bi mladostnik 
dejal: “Če se me je polotila krivda, ker sem z žrtvijo pričel sočustvovati, ali je dejstvo, da so 
zaradi mene trpeli nedolžni ljudje, ogrozilo moje samospoštovanje, sem neprijetna čustva 
nevtraliziral tako, da sem krivdo prenesel na žrtve. Mislil sem si, da so bili v varovanju last-
nega doma malomarni in so si tako zaslužili to, kar se jim je zgodilo” (prim. Gibbs, 1994). 
Hoffman (2000) se je strinjal s predpostavko, da prestopniki krivdo eksternalizirajo, da bi 
nevtralizirali, premestili ali kako drugače uravnavali čustva, ter zapisal, da:

se navedbe skladajo z našo (Hoffman, 1970) raziskavo. V slednji se je pokazalo, da učenci 
sedmega razreda, za katere je bila v moralnem presojanju značilna zunanja motivacija 
(krasti ne smemo, ker nas lahko pri tem ujamejo), pogosto doživijo občutek krivde pri 
preizkusu z zgodbo, v kateri eden izmed likov škodi drugemu. Vendar pa je potrebno izpo-
staviti, da gre pri tem le za trenuten občutek krivde, ki mu že v naslednjem trenutku sledi 
eksternalizacija krivde ter drugi načini zmanjševanja krivde (291, poudarek dodan).

S pripisovanjem krivde prestopnik premešča krivdo, ki jo doživi zaradi empatije, s sebe na 
druge. Premeščanje krivde prestopnikov ego začasno ubrani pred neprijetnimi čustvi (npr. 
prizadetostjo ali občutkom osramočenosti), ki bi jih sicer doživljal zaradi prestopka. Ta 
mehanizem je še posebej opazen pri prestopnikih, ki se odzivajo z reaktivno agresijo. Aaron 
Beck (1999) omenja pacientko, ki se je “na otroke večkrat razjezila zaradi izredno blagih 
prestopkov.” S pomočjo psihoterapije je sčasoma prepoznala lastno prepričanje, da: 

“če otroci ne ubogajo, to pomeni, da so slabi.” Boleča čustva pa so pri njej izvirala iz 
globljega pomena tega prepričanja, da “to, da otroci ne ubogajo, pomeni, da sem slaba 

5 Več o tem najdete v 5. poglavju monografije: Gibbs, J. C. (2003): Moral development and reality: beyond the theories of Kohlberg and 
Hoffman, Sage Publications, Inc.
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mama.” Tako je mama najprej napačno posplošila vedenje otrok in oblikovala prepričanje, 
ki je nato botrovalo še napačno posplošeni razlagi tega, kaj njihovo vedenje pove o njej 
sami. S pripisovanjem krivde otrokom pa je pacientka preusmerila pozornost z bolečih 
občutij, katerih izvor je bila njena lastna negativna samopodoba (xii, poudarek dodan).

Čeprav v navedenem primeru občutja krivde niso vodila do fizične zlorabe otrok, je rezultat 
pripisovanja krivde drugim, še posebej takrat, ko se boleče čustvo povezuje s ponižanjem, 
pogosto konča z agresijo. Nasilni posameznik se lahko zateče k nasilju, če meni, da je 
povzročitelj domnevne žalitve ali ponižanja “izzival” ali “si kazen zaslužil”. Kadar žalitev akti-
vira negativne dele samopodobe in neprijetna čustva zaradi spremljajočih miselnih procesov 
(“Vsi mislijo, da me lahko ponižujejo, da sem šibek, da nimam moči, da sem manjvreden.”), 
lahko posameznik bolečini začasno ubeži tako, da se zateče k agresiji (čeprav seveda kljub 
začasni preusmeritvi pozornosti občutek manjvrednosti in ranljivosti vztraja še naprej). Pri 
nekaterih prestopnikih, za katere je značilna reaktivna agresija, “lahko samo nasilno dejanje 
ublaži občutek hude ponižanosti. Tako sta fizično nasilje in celo umor lahko ekstremna 
načina pridobivanja moči, preko katerih storilec rešuje oškodovano samopodobo” (Beck, 
1999: 266). Slednje velja tudi za spolno nasilje. Sadistični posiljevalec, ki je bil prepričan, 
da ga ženske zaničujejo, je “vzburjenje” ob kriminalnem dejanju pripisoval “temu, da sem 
si vzel mlado, nedolžno punco iz višjega razreda in jo spravil na moj nivo - tako kot bi si 
mislil ‘Pa je [bila ponižana] ena fina prasica (...) Zdaj pa ni več tako vzvišena, a?’” (Groth in 
Birnsbaum, 1979: 45-46). Zanimivi so tudi rezultati raziskave Timothyja Kahna in Heather 
Chambers (1991). V sklopu slednje sta avtorja ugotovila, da je med mladoletnimi spolnimi 
prestopniki, ki so za napad krivili žrtve, opaziti več ponovnih prestopkov, kot med tistimi, ki 
krivde niso pripisovali žrtvam.

Pri tem velja dodati, da v navedenem primeru posiljevalca žrtev napadalca sploh ni poznala, 
kaj šele, da bi ga pred napadom na kakršen koli način zaničevala. A v glavi storilca je pri-
padala kategoriji človeštva (žensk), ki naj bi imela do njega zaničujoč odnos, kar je bil zanj 
dovolj dober razlog za nasilje. Svoje zamere in objekte maščevanja pretirano posplošijo tudi 
številni drugi prestopniki (Wilson in Herrnstein, 1985). Redl in Wineman (1957) navajata 
primer gojenca zavoda Pioneer House, ki se je “na vso moč trudil dokazati, da je krasti 
[drugim gojencem zavoda] v redu z besedami: ‘Saj je nekdo tudi meni pred dvema tednoma 
sunil denarnico’” (150). Podobno je šestnajstletnik potem, ko je streljal na sošolce in jih sm-
rtno ranil, namestniku ravnatelja (ki ga je pridržal do prihoda policije) svoje dejanje razložil 
z besedami: “G. Myrick, ljudje so bili do mene vedno krivični” (Lacayo, 1998).

Občutek, da so bili drugi ljudje do posameznika krivični, motive za antisocialno vedenje pri 
posamezniku le še okrepi. Kot pravi Beck (1999), bo človek, ki meni, da je doživel krivico 
in so ga na nek način ponižali, običajno aktiviral svoj “vedenjski sistem (...) in se pripravil 
na protinapad” (31). Prestopniki dejanja, kot so spolni napad, kraja ali umor, pogosto 
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zagrešijo, da bi si tako povrnili izgubljeno samospoštovanje ali ublažili neprijetne občutke. 
Svoja dejanja si razlagajo kot odziv na kratenje njihovih pravic, odpravljanje krivice, ki so jih 
proti njim zagrešili drugi, poskus “da bi se maščevali” ali “poravnali račune”. Hoffman (2000) 
o načinu racionalizacije, ki je značilna za prestopnike, pravi, da nasilneži pogosto “menijo, da 
so zato, ker so bili v preteklosti žrtev nasilja, upravičeni do nasilja nad drugimi,” pri čemer gre 
pravzaprav za “obrnjeno obliko recipročnega vedenja v skladu z načelom [zob za zob], kar (...) 
podpira našo trditev (...), da lahko recipročnost (...) obrnemo tako v smer antisocialnega kot 
prosocialnega vedenja” (292-293). V primeru mladostnika, ki je načrtoval napad zato, ker je 
bil svet do njega krivičen, lahko opazimo opisani način presojanja na drugi stopnji moralnega 
razvoja po Kohlbergu in seveda tudi miselno shemo pripisovanje krivde drugim, s katero je 
mladostnik poskušal opravičiti sicer neopravičljivo škodovanje nedolžnim žrtvam.

Predvidevanje slabih namenov drugih. Kognitivno izkrivljanje lahko prepoznamo tudi v bese-
dah prej omenjenega sadističnega posiljevalca, ki je posilstvo opravičeval z besedami, da ga 
je žrtev zaničevala in je bila do njega “vzvišena”. Iz primera lahko razberemo tako miselno 
zmoto pripisovanja krivde drugim (“sama si je bila kriva”) kot predvidevanje slabih namenov 
drugih (vtis, da ga je dekle hotelo ponižati). Predvidevanje slabih namenov drugih smo opre-
delili kot “neutemeljeno oceno, da imajo drugi v odnosu do posameznika slabe namene, 
prepričanje, da se v socialni situaciji lahko zgodi nekaj katastrofalnega, ali prepričanje, da 
se lastno vedenje in vedenje drugih ne bo nikoli spremenilo” (Gibbs idr., 1996: 290). Kogni-
tivno izkrivljanje po načelu predvidevanja slabih namenov drugih je bilo razvidno tudi v naši 
skupini mladostnikov, ki so na vprašanje “Kaj bi rekli, na kaj je Gary pomislil, kaj mu je šlo po 
glavi?” (glej primer zgoraj) na primer odgovarjali, da je Gary pomislil: “Cecilia me sovraži”, 
“Cecilia me zaničuje”, “Če se ne bom branil, me bo ubila!” in “Pustila me bo!”. Podobno 
kot pripisovanje krivde drugim lahko tudi primeri tovrstnega kognitivnega izkrivljanja služijo 
tako spodbujanju agresije kot varovanju nasilneževega ega pred neprijetnimi čustvi zaradi 
neupravičenega nasilja.

Neutemeljeno predvidevanje, da imajo drugi slabe namene, da želijo škodovati ali se vedejo 
sovražno, se prav tako povezuje z antisocialnim vedenjem. Rezultati študije Kennetha Dod-
gea in sodelavcev (Coie in Dodge, 1998) so podprli tezo, da agresija pogosto izvira prav 
iz takšnih napačnih atribucij. V omenjeni študiji so visoko agresivni mladostniki moškega 
spola v primerjavi z nizko agresivnimi mladostniki drugim osebam v statistično večji meri 
neutemeljeno pripisovali sovražne namene v situacijah, kjer so bili nameni drugih nejasni in 
dvoumni. Poleg tega so Dodge in sodelavci (Dodge, Price, Bachorowski in Newman, 1990) 
ugotovili, da je tovrstnega pripisovanja več med visoko agresivnimi mladoletnimi prestopniki, 
za katere je značilno odzivanje z reaktivno agresijo.

Pretirano predvidevanje slabih namenov drugih vodi v psihopatologijo, ki jo lahko zasledimo 
pri klinični populaciji. Psihiatrična diagnoza “paranoidnih blodenj” se tako nanaša na pred-
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videvanje najslabšega v zvezi z dogodki in vedenjem, ki se pacientov sploh ne dotikajo 
neposredno. Beck na primer navaja primer paranoidnega pacienta, ki je smeh razposajene 
skupine neznancev na uličnem vogalu interpretiral kot “znak, da ga hočejo osramotiti” 
(Beck, 1999: 28).

Vse kaže, da je eden izmed dejavnikov tveganja za razvoj sheme predvidevanja slabih na-
menov drugih in posledične agresije tudi fizična zloraba. V longitudinalni raziskavi Dodgea, 
Batesa in Pettita (1990) se je na primer pokazalo, da so otroci, ki so bili pri štirih letih žrtve 
fizičnega nasilja, v primerjavi z drugimi otroci, pri interpretiranju zgodb ljudem pogosteje 
pripisovali slabe namene ter kazali več znakov kognitivnega izkrivljanja. Ob vstopu v vrtec 
je bilo pri teh otrocih opažena tudi višja stopnja agresivnega vedenja. Sklepamo lahko, da 
je prav predvidevanje slabih namenov drugih skupaj z neustreznim tolmačenjem socialnih 
informacij tisto, kar posreduje med fizično zlorabo in kasnejšim agresivnim vedenjem. Beck 
(1999) to pripisuje “prestrogi vzgoji, zaradi katere se pri otroku oblikujejo [posplošeni] vtisi 
o sovražnosti drugih, medtem ko se otrok sam sebi zdi lahka tarča za sovražna dejanja 
drugih” (134). Beck navaja tudi naslednji primer reaktivne agresije iz klinične prakse:

Osemletnega Terryja so na kliniko napotili, ker je bil prepoznan kot težaven in neubogljiv, 
v šoli so imeli z njim težave zaradi motečega vedenja, doma pa se je spravljal na mlajša 
sorojenca in neprestano kljuboval staršem in učiteljem (...) Oče se je na Terryjevo agresiv-
nost do mlajšega brata odzival s tepežem in klofutami, ki pa niso imele nobenega učinka 
(...) Nasilje se je stopnjevalo do te mere, da je Terryja oče pri šestih letih butal ob zid, se z 
njim ruval ter ga nemalokrat odvlekel v sobo in ga zaklepal vanjo (...) Terry se je pogosto 
pritoževal, da so “vsi proti njemu.” Pod vtisom tega prepričanja si je razlagal tudi vedenje 
vrstnikov. Če je srečal sošolca in je šel ta mimo njega, kot da ga ni opazil, je Terry vedenje 
vrstnika razlagal s tem, da ga hoče ponižati. Svojo razlago vedenja vrstnika je opisal z 
besedami: “S tem mi hoče pokazati, da sem nihče, da me  ne misli niti opaziti.” (...) Zara-
di prizadetosti je čutil močno potrebo, da si povrne načeto samospoštovanje, zavpije na 
vrstnika in izzove pretep. Pri tem se mu je zdel njegov “protinapad” povsem upravičen, saj 
se mu je zdelo, da se je samo branil. (132-133)

Tako kot pri pripisovanju krivde drugim prihaja tudi pri mehanizmu predvidevanja slabih 
namenov drugih do pretiranega posploševanja (kot je npr. razvidno iz primera “vsi so proti 
meni”). Raziskave kažejo, da lahko pri visoko agresivnih mladostnikih pogosto zasledimo 
izjave, kot so “Če se ne boš stepel, ko te nekdo izziva, bodo vsi mislili, da si reva” (Slaby 
in Guerra, 1988, poudarek dodan) ali “Saj vsi kradejo - zakaj potem ne bi še jaz?” (Barriga 
in Gibbs, 1996, poudarek dodan). Beck (1999) pri tem dodaja zanimivo opažanje: “Za pos-
ameznika je precej bolj boleče, če se mu zdi, da so ljudje do njega “vedno” krivični, kot če 
ima takšen občutek le v določeni situaciji. Izvor jeze tako ni sam dogodek, temveč napačno, 
posplošeno sklepanje o pomenu le-tega” (74).
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Predvidevanje slabih namenov drugih od preostalih načinov sekundarnega izkrivljanja loči de-
jstvo, da ta vrsta izkrivljanja ne spodbuja le agresije, pač pa lahko vzbuja tudi depresivne 
občutke. Posamezniki, pri katerih opažamo antisocialno vedenje, si o svetu, ljudeh in sebi 
velikokrat mislijo najslabše, kar še posebej velja za prestopnike, ki se odzivajo z reaktivno 
agresijo. Negativne lastnosti in namene pa pripisujejo tako drugim kot njim samim (lastnim 
sposobnostim, prihodnosti itd.). Poleg kognitivnega izkrivljanja, ki izhaja iz zaščite lastnih 
interesov, smo avtorji tega prispevka (Barriga idr., 2000) proučevali tudi kognitivno izkrivljanje, 
za katerega je značilno zaničevanje samega sebe (sem npr. spada miselna zmota “Nikoli ničesar 
ne naredim prav”).6 Za odnos med kognicijo in vedenjem na splošno velja, da je korelacija 
med njima tem višja, tem bolj je način mišljenja povezan z vedenjem (Dodge, 1986). V naši 
raziskavi  je izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov močneje koreliralo z vedenjskimi 
motnjami, za katere je značilna eksternalizacija, izkrivljanje, za katerega je značilno zaničevanje 
samega sebe, pa je močneje koreliralo z vedenjskimi motnjami, povezanimi z internalizacijo 
(Barriga idr., 2000). Zaključimo torej lahko, da pretirano pripisovanje krivde drugim ljudem 
vodi v agresijo, medtem ko lahko pretirano pripisovanje krivde sebi sproža depresivne občutke. 
Kognitivno izkrivljanje, ki služi obrambi jaza, pa je kljub šibki povezanosti odvisno od težav, ka-
terih vzrok je internalizacija. Izmed različnih načinov kognitivnega izkrivljanja, ki služijo zaščiti 
lastnih interesov, statistično pomembno (čeprav šibko) korelacijo s težavami internalizacije v 
največji meri pojasnjuje kategorija predvidevanje slabih namenov drugih. Slednje kot kategorija 
sekundarnega izkrivljanja služi prvenstveno obrambi jaza, vendar lahko kljub temu povzroči 
popačeno zaznavanje oziroma izkrivljanje, za katerega je značilno zaničevanje samega sebe 
(Barriga idr., 2000; prim. Quiggle, Garber, Panak in Dodge, 1992).

Zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje. Poleg prelaganja krivde na druge in 
pripisovanja slabih namenov žrtvi se lahko posameznik pred dejavniki, ki bi kazali na neustr-
eznost njegovega vedenja oz. bi njegovo vedenje zavirali (npr. empatija in neskladje med 
vedenjem in samopodobo), zaščiti tudi preko omalovaževanja žrtve ali zmanjševanja pomena 
svojega dejanja, s čimer nadalje vzdržuje antisocialno vedenje. Sami (Gibbs idr., 1995) smo 
mehanizem zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje definirali kot: “prikazovanje 
antisocialnega vedenja na način, da slednje v resnici ni povzročilo nobene prave škode, da je 
sprejemljivo ali celo občudovanja vredno, ali kot uporaba slabšalnih imen pri sklicevanju na 
druge, s katerimi ponižujemo žrtve ali jih razvrednotimo” (113). V naši skupini je eden izmed 
članov v zvezi s krajo torbice, ki je bila obešena na nakupovalni voziček, razmišljal, da je imela 
lastnica od tega pravzaprav korist, saj jo je naučil, da mora biti v prihodnje bolj previdna. 
Prav tako so nekateri člani skupine menili, da je prav, da je Gary svojo punco zabodel, saj se 
bo tako “prasica” naučila, kje je “njeno mesto”. Na podoben način prestopniki resnost vandal-

6 Zanimivo naj bi se težave, povezane z internalizacijo in kognitivnim izkrivljanjem, za katerega je značilno zaničevanje samega sebe, 
pogosteje pojavljale pri posameznikih z ego strukturo na višji razvojni stopnji, medtem ko so motnje eksternalizacije in kognitivno 
izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov, bolj značilne za posameznike z manj razvitim egom (Noam, 1998).
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izma včasih zmanjšujejo z besedami, da je šlo samo za “potegavščino” ali, da so samo nekaj 
“ušpičili” (Sykes in Matza, 1957). Slaby in Guerra (1988) sta ugotovila, da se visoko agresivni 
mladoletniki bolj verjetno strinjajo z izjavami, kot je na primer: “Pretepeni ljudje zaradi pretepa 
najbrž ne trpijo preveč.” Beck (1999) pa navaja, da so številni posiljevalci prepričani celo, da 
bo posiljena žrtev ob posilstvu “uživala” (141).

Pri tem je pomembno opozoriti tudi na verbalno nasilje kot del strategije zmanjševanja resnosti 
dejanja/napačnega poimenovanja. V televizijskem intervjuju je prestopnik, ki je služil zaporno 
kazen zaradi umora trgovke, dejal, da dejanja ne obžaluje, saj žrtev ni hotela “sodelovati” in 
“ni upoštevala pravil”. Poleg tega, da je krivdo za dejanje pripisal žrtvi, je s temi besedami 
poskušal prikriti lastno samopoveličevanje in trgovko obtožil “nesodelovanja”. Pri tem je imela 
beseda “sodelovanje”, ki sicer označuje socialno decentrirano vedenje in “skupno delo ter 
doseganje skupnega cilja”, v njegovem primeru povsem drugačen pomen in je pomenila, da 
mu “noče dati tega, kar hoče od nje”. Pomen “pravil” pa je podobno priredil in so v resnici 
označevala njegove želje.

Strategija zmanjševanja resnosti dejanja/napačnega poimenovanja in uporaba izrazov, ki žrtve 
razvrednotijo, je pomembna značilnost ideoloških “zločinov iz poslušnosti” (Kelman in Hamil-
ton, 1989). Uporaba poniževalnih in zaničevalnih izrazov za ljudi, ki predstavljajo nasprotnike, 
se pogosto uporablja pri urjenju vojakov in jo je mogoče zaslediti tudi v pripravah tolp na 
spopad z drugimi tolpami. Cilj metode je zmanjšati pomisleke vojakov ali članov tolpe v zvezi 
z nasiljem in bodočimi žrtvami. Vladne uslužbence, ki se poslužujejo zasliševalnih tehnik, 
ki vključujejo mučenje, nadrejeni prav tako pogosto opominjajo, da niso njihove žrtve nič 
drugega kot “golazen” (Timerman, 1981). Takšni izrazi, ki žrtve razvrednotijo, so eno izmed 
glavnih orodij za pridobivanje moči ega. Nasilni mladostniki strategijo uporabljajo predvsem 
za uravnavanje empatičnega odzivanja in doseganje takšnega nivoja empatije, kot ga pos-
ameznik še lahko tolerira. Kognitivno izkrivljanje lahko prepoznamo tudi v opisu nekdanjega 
komunističnega aktivista, ki je z izvajanjem ukazov sodeloval pri stradanju štirinajstih milijonov 
ukrajinskih kmetov ter bil pogosto priča “bridkemu joku žensk in otrok”:

Vse to je bilo izredno težko prenesti. Še huje pa je bilo v tem sodelovati (...) Moral sem se ves 
čas prepričevati, da moram vztrajati in ne smem pustiti, da se mi smilijo. Prepričeval sem se, 
da izvršujemo nekaj, kar je zgodovinskega pomena, nekaj neizogibnega. Saj smo vendar le 
izpolnjevali našo revolucionarno dolžnost. Sejali smo seme socialistične domovine, ki je bilo 
nujno za izvrševanje petletk. (Conquest, 1986: 233)

V primeru iz ukrajinske zgodovine so bili ženske in otroci predstavljeni kot “sovražniki” načrta. 
Ko je izkrivljanje resničnosti s pomočjo načrtne retorike (in besed, kot so premagovanje 
usmiljenja, dejanja zgodovinskega pomena, revolucionarna dolžnost, govor o sovražnikih načrta 
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itd.) v naslednjih letih izgubilo svojo moč, so se izvajalci počasi začeli zavedati realnosti. Kmalu 
se je kljub posluževanju strategije zmanjševanja resnosti dejanja/napačnega poimenovanja po-
javil intenziven občutek krivde, ki je tudi sicer pogost element posttravmatske stresne motnje 
pri vojnih veteranih in lahko vztraja dolga leta (Grossman, 1995). 

Od resnosti dejanj se posameznik lahko distancira tudi s pomočjo “rutinizacije” (Kelman, 
1973; Kelman in Hamilton, 1989). Beck (1999; prim. Hollander, 1995) ta proces imenuje 
mišljenje, osredotočeno na izvedbo, in meni, da je bilo “tipično tudi za birokrate v nacističnem 
in sovjetskem aparatu”:

Tako “omejen” način mišljenja je značilen za posameznike, ki so [zelo natančni] in katerih 
pozornost je osredotočena predvsem na podrobnosti uničevalnega projekta, v katerem so-
delujejo (...) Ti posamezniki so lahko tako zelo osredotočeni na to, kar počnejo, da ne vidijo 
ničesar drugega in lahko pozabijo na dejstvo, da je cilj delovanja, pri katerem sodelujejo, 
krut in nečloveški. (18)

Spodbujanje raziskovanja o kognitivnem izkrivljanju, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov: 
Vprašalnik How I Think (HIT)

Pri vzdrževanju antisocialnega vedenja igrajo pomembno vlogo tako primarna kognitivna 
izkrivljanja (pretirana usmerjenost nase) kot sekundarna kognitivna izkrivljanja (pripisovanje 
krivde drugim, predvidevanje slabih namenov drugih, zmanjševanje resnosti dejanja/napačno 
poimenovanje). Za ocenjevanje prisotnosti tovrstnega izkrivljanja potrebujemo zanesljive in 
veljavne pripomočke. Z željo oblikovati enega takšnih pripomočkov smo na podlagi preteklih 
prizadevanj (npr. Bandura, Barbaranelli, Caprara in Pastorelli, 1996) avtorji (Barriga, Gibbs 
idr., 2001) oblikovali vprašalnik How I Think - HIT (Kako razmišljam, op. p.) (Gibbs, Barriga 
in Potter, 1992, 2001). HIT je vprašalnik tipa papir-svinčnik in je namenjen skupinskemu 
ocenjevanju, postavke pa večinoma predstavljajo štiri kategorije kognitivnega izkrivljanja, ki 
izhajajo iz zaščite lastnih interesov. Da bi čim bolje zajeli vsebino kognitivnega izkrivljanja, smo 
postavke oblikovali na podlagi ene izmed štirih kategorij antisocialnega vedenja, pridobljenih iz 
opisa vedenjske motnje (Conduct Disorder) in opozicionalno kljubovalne motnje (Oppositional 
Defiant Disorder) v četrti izdaji Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj 
(DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994). Te štiri kategorije so: neupoštevanje pravil, 
zakonov ali avtoritet (tj. opozicionalno oz. kljubovalno vedenje), fizična agresivnost, laganje in 
kraja. Postavka “Če ljudje preveč sprašujejo, te sami prisilijo v laganje” predstavlja na primer 
kognitivno izkrivljanje po načelu pripisovanja krivde drugim, ki se v tem primeru nanaša na 
laganje. Poleg tega so bile vključene tudi postavke, ki bi jih lahko označili z imenom neobičajno 
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odzivanje (za odkrivanje značilnosti, kot so iskanje odobravanja drugih, upravljanje z lastno 
podobo ter neustrezno odzivanje zaradi pomanjkanja socialnih veščin ali drugih razlogov). Da 
postavke, ki so bile namenjene odkrivanju kognitivnega izkrivljanja, ne bi preveč izstopale, 
smo mednje pomešali tudi pozitivne (npr. “Kadar te prijatelji potrebujejo, jim moraš stati ob 
strani”) in obenem želeli spodbuditi uporabo celotne ocenjevalne lestvice.

Vprašalnik HIT se je izkazal kot veljaven in zanesljiv pripomoček, s pomočjo katerega bi bilo 
mogoče nadalje raziskati vlogo kognitivnega izkrivljanja tako na začetku kot pri nadaljevanju 
antisocialnega vedenja. Konfirmativna faktorska analiza je potrdila tudi faktorsko strukturo 
vprašalnika. Interna konsistentnost vprašalnika je bila zelo visoka, saj je koeficient alfa znašal 
med 0,92 in 0,96. Podobno so se pri podlestvicah kognitivnega izkrivljanja, vedenjskega poka-
zatelja in podlestvici neobičajnega odzivanja koeficienti gibali med 0,63 in 0,92. Rezultat  
vprašalnika je odvisen tudi od samoocene, ocene s strani staršev ter institucionalnih pokaza-
teljev antisocialnega vedenja, kar kaže na dobro konvergentno veljavnost vprašalnika. S socio-
ekonomskim statusom (SES), inteligenco ter povprečjem ocen rezultat ni koreliral, torej ima 
vprašalnik dobro divergentno veljavnost. Prav tako je mogoče govoriti o visoki diskriminantni 
veljavnosti, saj je vprašalnik konsistentno razlikoval med skupinami mladostnikov, pri katerih 
je opaziti antisocialno vedenje (med njimi so bili nekateri v zaporu, drugi na prostosti), ter 
kontrolnimi skupinami. Več podatkov o konstruktni veljavnosti vprašalnika je mogoče najti v 
poročilu Alvara Barrige in sodelavcev (Barriga, Gibbs idr., 2001; Barriga, Morrison idr., 2001).

Pomanjkanje socialnih veščin

Za mladostnike z močno izraženim antisocialnim vedenjem je poleg zaostanka v moralnem 
razvoju ter kognitivnega izkrivljanja, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov, značilno tudi poman-
jkanje socialnih veščin. Socialne veščine lahko opredelimo kot uravnoteženo in konstruktivno 
obnašanje v medosebnih situacijah, zlasti kadar so le-te težavne. Tako se bo socialno vešč 
mladostnik z vrstniškim pritiskom in napeljevanjem k odklonskemu vedenju spoprijel na kon-
struktiven način in vrstnikom na primer predlagal sprejemljivejšo alternativo. Podobno se 
bo na jezno obtoževanje odzval mirno in iskreno ter poskušal nesporazum razrešiti ali se 
opravičiti. Posamezniki, ki se odzivajo na takšen način, pa niso “ne agresivni, ne pretirano 
podredljivi” (Carducci, 1980: 161; prim. Jakubowski in Lange, 1978); prav s takšnim pristo-
pom je namreč mogoče doseči ravnovesje med lastnim pogledom na položaj in pogledom 
nekoga drugega. Robert Deluty (1979) je socialne veščine opredelil kot ustrezno asertivno 
odzivanje, ki ne posega po skrajnostih, kot so grožnje ali agresija na eni strani ter pretirano 
podrejanje ali umik na drugi (čeprav je lahko miren odhod v določenih okoliščinah prav tako 
povsem ustrezen odziv). Posameznik z dobrimi socialnimi veščinami bo tako podal argumente 
oziroma razložil svoj lasten pogled na stvar in drugim istočasno sporočal, da spoštuje nji-
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hov pogled, občutja in upravičena pričakovanja. Uporaba socialnih veščin pri komuniciranju z 
drugimi naj bi zmanjševala osredotočenost nasse in spodbujala vzajemno spoštovanje. Načine 
uravnoteženega, produktivnega soočanja s socialnimi situacijami med drugim opisujeta avtorja 
Arnold Goldstein in Ellen McGinnis (1997), ki predlagata vaje z več konkretnimi zaporedji 
“korakov” oziroma načinov vedenja, ki omogočajo ustrezno delovanje v socialnih situacijah.

Pomanjkanje socialnih veščin kot neuravnoteženo vedenje

Raziskave na splošno kažejo, da imajo mladostniki z močno izraženim antisocialnim vedenjem 
v primerjavi s kontrolnimi skupinami slabše razvite socialne veščine. To se sklada s Carduc-
cijevim opažanjem (1980), da ti mladostniki največkrat “ne vedo, kateri koraki [v primeru konf-
likta] (...) vodijo do [konstruktivne] rešitve” (157-158). Če pomislimo na odsotnost modelov 
konstruktivnega reševanja problemov v družinskem okolju antisocialnih posameznikov (Kazdin, 
1995), pomanjkanje socialnih veščin niti ne preseneča. Barbara Freedman s sodelavci (Freed-
man, Rosenthal, Donahoe, Schlundt in McFall, 1978) govori o odsotnosti ali resnem priman-
jkljaju socialnih veščin med mladoletnimi prestopniki moškega spola, ki so pristali v zaporu. 
V omenjeni študiji so raziskovalci uporabili polstrukturirani intervju, t. i. Adolescent Problems 
Inventory (API) in ugotovili, da prestopniki dosegajo nižje rezultate. To se je pokazalo tudi pri 
podskupini mladostnikov, ki je pogosto kršila pravila. Povezava med antisocialnim vedenjem 
in pomanjkanjem socialnih veščin se je prav tako pokazala v raziskavi, ki so jo izvedli Dishion, 
Loeber, Stouthamer-Loeber in Patterson (1984), medtem ko v raziskavi Hunterja in Kellyja 
(1986) korelacije niso bile statistično pomembne. Omenjeno raziskavo smo se odločili ponoviti 
tudi sami (Simonian, Tarnowski in Gibbs, 1991). Pri tem smo uporabili prilagojeno in posodo-
bljeno verzijo intervjuja API, in sicer t. i. Inventory of Adolescent Problems-Short Form (IAP-SF; 
Priloga B v Gibbs, Swillinger, Leeman, Simonian, Rowland in Jaycox, 1995), odpravili pa smo 
tudi nekaj pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri izvedbi njune študije. Rezultati, pridobljeni 
s pomočjo IAP-SF so pokazali negativno korelacijo med socialnimi veščinami ter različnimi 
pokazatelji antisocialnega vedenja (resnost kaznivih dejanj, ki so jih mladostniki zagrešili, 
število zapornih kazni, samoocena glede težav z alkoholom ter število poskusov pobegov 
in dejanskih pobegov). Negativna korelacija se je po IAP-SF pokazala tudi med socialnimi 
veščinami ter pogostostjo neopravičenega izostajanja iz šole, številom zagrešenih kaznivih 
dejanj pred zaporno kaznijo ter podatki o neprimernem vedenju in poročili o incidentih med 
prestajanjem kazni (Leeman idr., 1993). 

Prisotnost socialnih veščin smo torej opredelili kot uravnoteženo in konstruktivno vedenje v 
težavnih medosebnih situacijah. Pomanjkanje socialnih veščin se pri mladostnikih torej ravno 
nasprotno kaže kot neuravnoteženo in destruktivno vedenje, kar je razvidno predvsem v dveh 
vrstah medosebnih situacij: (a) v primeru vrstniškega pritiska oziroma spodbujanja vrstnikov 
k odklonskemu vedenju se bo mladostnik s slabše razvitimi socialnimi veščinami vrstnikom 
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podredil in se odločil za neodgovorno vedenje, (b) v situacijah, ki posameznika razjezijo, se bo 
pojavilo neodgovorno agresivno vedenje (osredotočanje nase in poniževanje drugih). Susan 
Simonian s sodelavci (Simonian idr., 1991) je s pomočjo faktorske analize potrdila veljavnost 
omenjenih kategorij. V raziskavi so kategorijo, ki se nanaša na vrstniški pritisk, poimenovali 
vrstniški pritisk k antisocialnemu vedenju (in jo opredelili kot “vrstniški pritisk in nagovarjanje k 
resni kršitvi družbenih norm/zakonov,” 24). Agresivno odzivanje v situacijah, ki posameznika 
razjezijo, pa predstavlja “izzivanje odziva” ali z drugimi besedami, situacije, v katerih se po-
javlja provokacija. Nekatere izmed postavk, ki so se nanašale na pritisk zaradi provokacije, so 
vključevale jasno provokacijo in od udeležencev zahtevale takojšen odziv, medtem ko so opisi 
drugih vključevali “več časa za načrtovanje odziva” (23; na primer: “Zamujaš v službo, zaradi 
česar se boš moral zagovarjati pred besnim šefom.”). V primeru pritiska zaradi provokacije 
je bilo število socialno ustreznih odzivov v obratnem sorazmerju z neposredno izraženimi 
oblikami antisocialnega vedenja. Ko je šlo za kategorijo vrstniškega pritiska k antisocialnemu 
vedenju pa je število ustreznih odzivov koreliralo s prikritimi oblikami antisocialnega vedenja.

Študija primera

Pri zloglasnem Timothyju McVeighu7 je bilo kljub nekaterim specifičnim posebnostim primera 
opaziti številne znake primanjkljajev, ki so značilni za mladostnike, pri katerih opažamo antiso-
cialno vedenje. V svojih dvajsetih je McVeigh kazal znake tako zaostanka v moralnem razvoju 
kot kognitivnega izkrivljanja, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov in pomanjkanja socialnih veščin. 
Primer si bomo v nadaljevanju ogledali še nekoliko podrobneje.

Razvojni zaostanek v moralnem presojanju

Timothy McVeigh je celo v zgodnji odraslosti še vedno presojal na konkretnem nivoju in razmišljal 
izrazito egocentrično. “Pomemben del McVeighovega življenjskega nazora” predstavljalo načelo 
zob za zob (Michel in Herbeck, 2001: 68). Iz Timothyjevih opisov lastnih načel in uporabe izrazov 
“zob za zob”, “vse se vrača, vse se plača” ter “maščevanje je sladko” je jasno razvidna logika, ki je 
značilna za drugo stopnjo moralnega razvoja po Kohlbergu. “Kdor koli je bil do njega krivičen, ali 
pa se je McVeighu samo zdelo, da je, si je s tem nakopal grozovitega sovražnika. McVeigh tega 
namreč zlepa ni pozabil” (Michel in Herbeck, 2001: 68). Celo izražanje nestrinjanja je bilo zanj 
višek nesramnosti in je v njem vzbudilo željo po maščevanju.

7 Timothy McVeigh je leta 1995 izvedel bombni napad na vladno zgradbo v Oklahoma Cityju in pri tem ubil 168 ljudi. Zvezno sodišče 
v Oklahomi ga je leta 1997 spoznalo za krivega in ga obsodilo na smrt, op.p.
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Razloge za zaostanek v moralnem razvoju lahko pri Timothyju McVeighu delno razložimo z 
njegovo družinsko zgodovino. McVeigha sicer doma niso fizično zlorabljali, vendar so ga vsekakor 
zanemarjali. Tako lahko sklepamo, da mu družinsko okolje ni nudilo prav veliko priložnosti za za-
vzemanje perspektive drugega. McVeigh je imel “zelo malo spominov, ki bi vključevali interakcijo” 
s starši. Prav tako se “ni počutil povezanega” z veliko večino preostalih sorodnikov (Michel in 
Herbeck, 2001: 21). Niti takrat, ko ga je v šoli nek nasilnež javno ponižal, mu oče ni ponudil 
opore. Nekaj bližine je izkusil le v tesnejšem odnosu z dedkom, vendar pa se je odnos v precejšnji 
meri “vrtel okoli njunega skupnega konjička: zanimanja za orožje” (23).

Kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov 

V opisih duševnega delovanja Timothyja McVeigha je bilo ogromno primerov tako primarnega 
kognitivnega izkrivljanja (pretirane usmerjenosti nase) kot sekundarnega kognitivnega izkrivljanja 
(pripisovanja krivde drugim, predvidevanja slabih namenov drugih ter zmanjševanja resnosti de-
janja/napačnega poimenovanja).

Pretirana usmerjenost nase

Pri McVeighu se je začetna egocentrična naravnanost utrdila in preoblikovala v kognitivno 
izkrivljanje pretirane usmerjenosti nase, kazal pa je tudi znake samopoveličevanja in celo 
antisocialne osebnostne naravnanosti. Ko se je kot najstnik izpisal iz kolidža, je izjavil, da ve 
več kot učitelji in da so predavanja zanj preprosto “preveč dolgočasna” (Michel in Herbeck, 
2001: 38). Aroganten je bil tudi v vojski in odkrito preziral tako vojake kot častnike, ki so 
po njegovem mnenju o orožju in vojaških vajah vedeli precej manj kot on. Na začetku ga 
je vojska sicer “zabavala” (103) in je z veseljem razkazoval svoje znanje, čez nekaj časa 
pa ga je “vsakodnevna rutina začela dušiti” (112). Postal je “nemiren, naveličan vojaškega 
vsakdana in si je želel, da bi bil on tisti, ki bi postavljal pravila”. Tako je sestavil načrt napada, 
s katerim je želel napraviti vtis na mlajšo sestro. Izvesti je želel bombni napad, na kar je 
celo namignil z besedami, da se bo “zgodilo nekaj velikega” (196). Napad je do potankosti 
načrtoval in nekaj posameznikov prepričal oziroma prisilil, da so mu pomagali. Prepričan je 
bil, da “bodo zgodovinske knjige o njem govorile kot o mučeniku ali celo heroju” (166). 
Pričakovana slava mučenika se je skladala tudi z njegovim dojemanjem samega sebe kot 
skromnega, nesebičnega križarja. Kot bi rekel David Moshman (v tisku), je oblikoval lažno 
moralno identiteto.   

Še vedno pa ni jasno, ali bi Timothyja McVeigha lahko opisali kot klasično antisocialno 
osebnost. Čeprav McVeigh ob škodovanju drugim skorajda ni čutil krivde, za to ni bila 
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kriva nezmožnost empatije, temveč prav učinkovita uporaba kognitivnega izkrivljanja, ki 
izhaja iz zaščite lastnih interesov. McVeigh je v določenih primerih bil sposoben pristne 
empatije. Poleg tega je bilo pri njem opaziti tudi negotovost in ranljivost, ki je značilna za 
prestopnike, ki izražajo reaktivno agresijo. V dolgem pismu sestri je tako izrazil “potrebo, 
da bi ga vsaj kdo v družini razumel.” Omenil je celo svoje “divje obnašanje in kršenje 
zakonov” (Michel in Herbeck, 2001: 145), čeprav je slednje takoj zatem pripisal (namišljeni) 
krivičnosti tamkajšnjih policijskih uslužbencev.

Na splošno se zdi, da je bilo McVeighevo agresivno odzivanje bolj reaktivne kot proaktivne 
narave, kar podpira tudi dejstvo, da je njegovo samospoštovanje ves čas nihalo med eno 
in drugo skrajnostjo. Ko se je McVeigh vrnil v majhno domače mesto, se mu je delno tudi 
zaradi izgube statusa, ki ga je imel v vojski, zdelo, “da gredo stvari samo še navzdol (...) 
Dolge ure je preživel v službi, kjer ni imel prave prihodnosti, imel je občutek, da nima 
pravega doma in tudi v ljubezni ni imel sreče” (Michel in Herbeck, 2001: 103). Razmišljal je 
o samomoru, a se je nato ponovno “spravil skupaj” in “se pričel navduševati nad idejo, da bi 
postal lovec - a ne kakršen koli lovec, temveč lovec, ki bi bil plen sposoben od daleč stran 
ubiti z enim samim strelom” (104).

Na reaktiven način agresivnega vedenja pri McVeighu kaže tudi njegova zaskrbljenost glede 
statusa v družbi ter zaznanega (ne)spoštovanja s strani drugih. Ko je McVeigh nekega dne 
prejel pismo, v katerem so ga vabili, naj postane naročnik neke revije z besedami, da bodo 
veseli “tako strokovno podkovanega bralca,” je McVeigh pismo komentiral z besedami: “Je že 
skrajni čas, da mi nekdo izkaže spoštovanje” (Michel in Herbeck, 2001: 376). McVeigh se je 
počutil ponižanega tako v otroštvu, ko je bil žrtev bullyinga v šoli, kot tudi v odraslosti, ko 
je bil prepričan, da vlada s svojimi dejanji ponižuje “njega in njegove somišljenike”: “Zdelo se 
mu je, da se vlada posmehuje vsem patriotom in ljubiteljem orožja” (167). Tako se je odločil 
poskrbeti, da bo vlada “za to plačala” (168) in da bo utišal “smeh tirana” (167). V pismu ses-
tri je zapisal: “Moje razmišljanje se je iz intelektualnega spremenilo v (...) živalsko, mislim si, 
Odtrgaj barabam glave in jim pokaži hudiča!” (196). In res je tudi Uradu za alkohol, tobak 
in orožje v pismu zagrozil: “Vsi vi tiranski kurci boste enkrat še pošteno nasrkali” (180).

Podrobnejša obravnava McVeigheve egocentrične naravnanosti tako razkriva, da so se 
pri slednji pojavljale tako značilnosti reaktivne kot proaktivne agresije. Primeri kombinacij 
obojega niso redki, pravzaprav je istočasno pojavljanje znakov pri agresivnih posamezni-
kih precej pogosto. Čeprav se zdi, da je na splošno mogoče govoriti o dveh kvalitativno 
različnih tipih nasilnih posameznikov, so se prav zaradi pogostosti pojavljanja znakov obeh 
vrst agresije nekateri raziskovalci pričeli spraševati, ali gre pri agresivnem vedenju morda 
vendarle za kontinuum lastnosti in ne za dva ločena tipa agresije, ter oblikovali alternativni 
model agresivnega vedenja (Bushman in Anderson, 2001).
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Pripisovanje krivde drugim

McVeigh je kazal tudi številne znake sekundarnega izkrivljanja, vključno s strategijo pripiso-
vanja krivde drugim. V srednji šoli je bil prepričan, da so za njegovo pomanjkanje interesa 
“krivi učitelji” (Michel in Herbeck, 2001: 32). Poleg učiteljev je seznam ljudi, na katere je 
prelagal krivdo, vseboval “pokvarjene politike, fanatične vladne agente, visoke davke, puri-
tanske zakone in zakone o orožju” (2). Podobno je o “ameriških ženskah” menil, da so krive 
za “prikrajšanost nasprotnega spola na področju seksa” (114). Na sojenju pa se je skliceval 
na institut “skrajne sile”, saj so ga “vladni zločini, kot sta bila poboja v mestih Waco in Ruby 
Ridge (...), prisilili” v podobno ukrepanje (277, lasten poudarek).

Predvidevanje slabih namenov drugih

Podobno kot zelo agresivni mladostniki navajajo sovražno vedenje drugih, ki ga sprožijo 
sami, kot dokaz, da se glede odnosa drugih do njih niso motili (Lochman in Dodge, 1998), 
je McVeigh smrtno kazen sprejel kot dokaz, “da je ameriška vlada brezsrčna in kruta” 
(Michel in Herbeck, 2001: 350). Prepričan je bil, da ima vlada zle namene in je v njej videl 
resno grožnjo:

“Če bi mimo orbite Plutona proti Zemlji letel meteor, (...) bi bila to resna nevarnost.” Po-
dobno ameriška vlada ni odgovarjala za dogodke (za streljanje na civiliste zaradi nošnje 
orožja, op. p.) v Wacu in Ruby Ridgeu, kar je po mnenju Timothyja McVeigha pomenilo, 
da so v resni življenjski nevarnosti vsi lastniki orožja. (Michel in Herbeck, 2001: 285-
286)

McVeigh je že v predhodnih izgredih precenjeval posledice svojih dejanj in menil, da bodo 
le-te katastrofalne. Ker je bil prepričan, da nevarnost vedno preži nanj in ga lahko kjer koli 
kdo napade, je imel na številnih skritih mestih v hiši shranjene pištole (Michel in Herbeck, 
2001: 89). Orožje je imel celo v avtomobilu, v vojski pa je najel majhno skladišče in tja znosil 
na stotine galon sveže vode, hrane, pušk in drugih stvari, če bi na svetu slučajno “izbruhnilo 
kakšno sranje” (60).

Morda je del nagnjenosti k pretiravanju v zvezi z grožnjami in nevarnostmi Timothy McVeigh 
celo podedoval. McVeigheva mama je bila namreč pozneje sprejeta v psihiatrično bolnišnico 
zaradi paranoidnih blodenj (kar bi lahko označili za ekstremno verzijo predvidevanja slabih 
namenov drugih) (Beck, 1999). McVeigh sam je že prej

pri mami opazil obnašanje, [ki se je celo njemu] zdelo nenavadno, in sicer že več kot dve 
leti pred bombnim napadom, (...) ko je kar naprej izklapljala stvari iz vtičnic. Sprva je sicer 
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mislil, da varčuje z elektriko, pozneje pa je sprevidel, da je mamo v resnici strah škodljivih 
vplivov elektromagnetnega sevanja. (Michel in Herbeck, 2001: 381)

Zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje

McVeighevo izkrivljanje ter napihovanje lastnega jaza je vodila vojaška metafora: “Vojska 
pomeni akcijo, težke odločitve. Odločitve o življenju in smrti” (Michel in Herbeck, 2001: 
212). Pri tem je McVeigh sebe videl kot pogumnega patriota, neke vrste Robina Hooda. 
Večkrat se je naslavljal kar z “mi”, kot bi bil del politične skupine ali vojaške organizacije 
in ignoriral dejstvo, da je bil nazadnje v vozilu z bombo le on sam. Nedolžni civilisti, ki so 
bili žrtev bombnega napada, so bili zanj “del sovražnega imperija” (225) in zgolj podatek o 
“številu padlih” (300),  ki ga je želel doseči. Celo dojenčki, ki so umrli v napadu, so bili zanj 
le “postranska škoda” (331). Podobno kot komunistični aktivist, ki smo ga citirali prej, in 
podobno kot številni teroristi, ki se v napad podajo iz ideoloških vzrokov, je bil tudi McVeigh 
prepričan, da ima “dolžnost”, ki jo mora izpolniti. Vsakršno sočustvovanje z žrtvami je bilo 
znak šibkosti. McVeigh se je že v otroštvu naučil, da “moški v njihovi družini ne jokajo” (19). 
Soočen z žrtvami in njihovimi družinami je resnost svojega dejanja opravičeval z besedami, 
da ljudje “umirajo vsak dan” (324). Pozive, naj pokaže vsaj nekaj sočutja in krivde zaradi 
števila žrtev, je, kot je značilno za egocentrično naravnanost in pretirano usmerjenost nase, 
prav tako zavračal in med drugim dejal: “Ne mislim se (...) zviti v klobčič in se zjokati samo 
zato, ker to od mene zahtevajo žrtve” (325).

Da bi se ubranil pred krivdo in sočutnim odzivanjem, je McVeigh tovrstne odzive uravnaval 
na različne načine. Od resnosti dejanja se je najverjetneje čustveno oddaljil tudi s pomočjo 
“mišljenja, ki je usmerjeno zgolj na izvedbo,” in ga Beck (1999) označuje kot popolno 
zatopljenost v podrobnosti. Bombo je sestavljal tako zavzeto, kot bi šlo za del “tehničnega 
projekta” (Michel in Herbeck, 2001: 288). Poleg tega je po končanem nameščanju in ak-
tiviranju bombe z mesta zločina hladnokrvno odkorakal s čepki proti hrupu v ušesih. Ko 
je bomba eksplodirala, se ni niti ozrl, da bi videl, kakšno razdejanje je povzročila. Pozneje 
je na televiziji videl nekaj otrok, ki so bili žrtve njegovega dejanja, in takrat mu je bilo “za 
trenutek žal”. Vendar je bil bolj kot to razočaran, da eksplozija ni bila še bolj spektakularna. 
“Prekleto,” je pomislil, “škoda, da se ni zrušila cela stavba” (Michel in Herbeck, 2001: 245).

Pomanjkanje socialnih veščin

V zapletenih medosebnih situacijah je bil Timothy McVeigh, blago rečeno, nespreten. Av-
torja McVeigheve biografije (Michel in Herbeck, 2001) tako nista našla niti enega primera 
konfliktne situacije, v kateri bi McVeigh na položaj pogledal objektivno in problem uspel 
razrešiti na konstruktiven način. McVeigh se je namesto tega ali hitro umaknil iz položaja, 
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človeku zagrozil ali ga napadel oziroma se strateško umaknil z namenom, da bi načrtoval 
napad. Kot primer lahko navedemo spor s sodelavcem, s katerim se je McVeigh sprl kmalu 
zatem, ko je začel delati v trgovini z orožjem in se “namesto, da bi spor poskusil zgladiti, 
užaljeno umaknil. Čez nekaj tednov je dal odpoved” (101). Pogosto se je udeleževal tudi 
sejmov z orožjem, kjer je ljudem lažje “prodajal svoje argumente” (125) in se izognil nega-
tivnim odzivom, s katerimi se je srečeval v vsakdanjem okolju. 

McVeigh je ljudem večkrat tudi grozil, saj je bilo že samo nestrinjanje zanj provokacija. 
V skladu z znaki reaktivne agresije lahko predvidevamo, da se je pri njem na podlagi 
zaznane provokacije sprožila kognitivna shema predvidevanja slabih namenov drugih in mu 
sporočala: “Če se ljudje ne strinjajo z mano, to pomeni, da me ne spoštujejo” (Beck, 1999). 
Takšna kognitivna shema običajno poskrbi, da se ogroženost in bolečina zaradi domnevnega 
nespoštovanja preobrazita v jezo. Slednje je tudi sicer značilno za nasilneže, ki se odzivajo 
z reaktivno agresijo. McVeigh se je podobno odzval po neki potegavščini, ko je poklical 
vrstnikovo mamo in ji z zastrašujočim glasom rekel: “Zdaj me pa dobro poslušajte, gospa. (...) 
Če vaš sin ne bo nehal s tem sranjem - in on dobro ve, o čem govorim - mu povejte, da vem, 
kje živite. Če ne neha, vam bom požgal hišo, jebemti” (Michel in Herbeck, 2001: 98).

Sicer pa je bila McVeigheva jeza morda še najbolj nevarna ob navideznem umiku iz situacije. 
Takrat se je v resnici odpravil snovat načrt, kako bi se maščeval. Nekoč je izvedel, da se je eden 
izmed njegovih prijateljev pritožil nad njim. To ga je izredno razjezilo, vendar “ni rekel ničesar. 
Nadel si je odločen izraz, se usedel, pobral revijo in začel brati” (Michel in Herbeck, 2001: 
152). Morda je že v tistem trenutku razmišljal o maščevanju; pozneje so prijatelja namreč 
brutalno pretepli in ga oropali. Po izvedenem ropu je bil McVeigh zadovoljen, da je rop uspel, 
a hkrati izredno razočaran, da človeka niso ubili, pač pa samo hudo pretepli in prestrašili.

Povzetek študije primera in komentarji

Če povzamemo, je bil McVeigh izredno maščevalen, egocentrično naravnan posameznik, 
ki je ljudem pogosto grozil. Med predmeti, ki jih je imel pri sebi ob aretaciji, je bila med 
drugim tudi ameriška ustava. Na zadnji platnici ustave je imel McVeigh napisano: “Sledite 
zakonom ustave ZDA in ne bomo vas ustrelili” (Michel in Herbeck, 2001: 228). Drugače 
povedano: “Strinjajte se z mano in ne bom vas ubil.” Slednje je odličen primer McVeighevega 
egocentrizma oz. pretirane usmerjenosti nase, sicer pa so bili iz njegovih izjav razvidni tudi 
ostali primanjkljaji, ki so tipični za mladostnike, pri katerih opažamo kronično antisocialno 
vedenje: egocentričnost in maščevalnost (zaostanek v moralnem razvoju), arogantno pre-
vzemanje vloge razsodnika in rablja ter eksternalizacija krivde, pripisovanje slabih namenov 
in sovražnosti drugim, opravičevanje lastnih dejanj (pretirana usmerjenost nase) in pose-
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ganje po grožnjah zaradi nezmožnosti uravnotežene komunikacije in razreševanja konfliktov 
(pomanjkanje socialnih veščin).

Zaradi pretirane usmerjenosti nase oziroma neupoštevanja perspektive drugih je bil 
McVeigh v interakcijah z drugimi pogosto krivičen in je le malokrat pokazal sočutje. To 
lahko povežemo tudi s Hoffmanovo in Kohlbergovo teorijo moralnega razvoja. Obenem 
pa McVeighev primer v nekaterih značilnostih odstopa in postavlja določene predpostavke 
avtorjev pod vprašaj. Tako bi glede na McVeighev zaostanek na področju moralnega razvoja 
na osnovi Kohlbergovih predpostavk o razumevanju pravičnosti pričakovali, da bi prihajal iz 
družine s še nekoliko manj priložnosti za zavzemanje perspektive drugega, družine, v kateri 
bi ga na primer zlorabljali ali resneje zanemarjali.

Podobno primer Timothyja McVeigha tudi Hoffmanove teorije, vsaj na prvi pogled, ne 
podpira v celoti. Na podlagi primera ne moremo povsem pritrditi Hoffmanovim ugotovitvam 
v zvezi z zanesljivostjo konstrukta empatije, ki naj bi se še posebej zanesljivo pojavljala 
takrat, ko gre za skupino, ki ji pripada tudi posameznik sam. McVeigh se je moral ob napadu 
zavedati, da bodo njegove žrtve ameriški državljani, torej skupina, ki ji je pripadal tudi sam, 
in je potemtakem gotovo občutil določeno mero empatije. Ali pa je bil vendarle osebnostno 
moten in ni občutil ničesar? Temu najbrž ni bilo tako, saj naj bi v otroštvu kazal veliko mero 
empatičnega distresa, kadar koli se je srečal z živaljo, ki je bila poškodovana. Z empatičnim 
distresom je moral po lastnem poročanju “opraviti” tudi v trenutkih neposredno pred in po 
bombnem napadu. Tako bi v skladu s Hoffmanovo teorijo lahko podali argument, da je povod 
za zločin, ki ga je zagrešil McVeigh, pravzaprav odseval prisotnost in ne odsotnost empatije. 
V McVeighevem primeru je prisotnost empatije v resnici stanje le še poslabšala: empatično 
odzivanje na dogodke in poročanje o žrtvah streljanja agentov FBI v bližini mesta Waco se je 
pri njem preobrazilo v maščevalen bes. Vzroke za to gre iskati v značilnostih druge stopnje 
moralnega razvoja po Kohlbergu, za katero je značilno načelo moralne vzajemnosti, pa tudi 
v prej opisanih načinih kognitivnega izkrivljanja ter McVeighevem pogostem posluževanju 
groženj. Nekoliko zrelejši in bolj uravnotežen posameznik bi se na podlagi empatičnega 
doživljanja situacije v nasprotju z McVeighem usmeril v konstruktivnejše in ustreznejše 
usmerjeno odzivanje.

Kljub temu, da je nekatere značilnosti McVeighevega primera do neke mere mogoče razložiti 
s predpostavkami Hoffmanove in Kohlbergove teorije, bi morala avtorja razlago resnejšega 
in kroničnega antisocialnega vedenja dopolniti z dejavniki kognitivnega izkrivljanja, ki izhaja 
iz zaščite lastnih interesov. Če je miselno izkrivljanje prisotno v dovolj veliki meri, lahko 
tovrstne miselne zmote namreč povzročijo izbruh agresije in vzdrževanje le-te celo pri 
posameznikih, ki v družinskem okolju niso doživeli hujše zlorabe in so sposobni empatije. 
Omenjeni teoriji prav tako ne namenjata pozornosti pozitivnemu vplivu socialnih veščin 
na moralno vedenje in presojanje. Za slednje so namreč delno odgovorne tudi kognitivne 
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sheme ter navade kot utrjeni načini odzivanja, ki lahko prispevajo h konstruktivnemu in 
uravnoteženemu vedenju v socialnih situacijah. Kohlbergovo in Hoffmanovo teorijo bi bilo 
torej priporočljivo dopolniti tako, da bi poleg prosocialnega vedenja upoštevali tudi antiso-
cialno vedenje. Po zaključeni obravnavi ključnih konceptov v zvezi s primanjkljaji, ki lahko 
prispevajo k antisocialnemu vedenju (zaostanek v moralnem razvoju, kognitivno izkrivljanje 
in pomanjkanje socialnih veščin), se v naslednjem poglavju od razumevanja ključnih pojmov 
preusmerjamo k obravnavi antisocialnega vedenja.  
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1.2 OBRAVNAVANJE 

ANTISOCIALNEGA VEDENJA

 dr. John C. Gibbs

Leta 1993 se je v mladoletniškem zaporu v mestu Columbus (Ohio) skupina osmih mla-
dostnikov pod vodstvom odraslega vodje udeležila srečanja za vzajemno pomoč. Tema 
tokratnega srečanja je bila težava, o kateri je poročal petnajstletni Mac, eden izmed članov 
skupine. Mac se je s težavo srečal, ko je članica osebja, sicer v skladu s pravili zapora, želela 
pregledati njegovo torbo, na kar se je odzval s kletvicami in upiranjem. Tako člani skupine 
kot Mac so se strinjali, da je njegov odziv, ki je bil podkrepljen s kletvicami, predstavljal t. i. 
težave z avtoriteto. Kakšen pa je bil globlji pomen tega problema in kakšna miselna zmota 
(oz. kognitivno izkrivljanje) ji je pravzaprav botrovala? V nadaljevanju pogovora je Mac 
povedal, da je imel v torbi nekaj, kar mu je zelo ljubo in česar mu ne bi mogel nihče nado-
mestiti. Šlo je namreč za fotografije, na katerih je bila njegova stara mama. Mac je dodal, 
da nikomur ne bo dovolil, da mu te fotografije vzame. Macovi vrstniki so sicer razumeli, kaj 
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želi povedati, vendar pa se jim je njegov pogled na situacijo zdel enostranski. Bilo je jasno, da 
misli le na svoje fotografije in ne upošteva pogleda uslužbenke. Gospa je le sledila pravilom 
pregledovanja šolskih torb, ki so namenjena temu, da se v institucijo ne prinaša nedovoljenih 
snovi. Poleg tega do njega ni bila nasilna in ni imel razloga za sklepanje, da mu bo fotografije 
zasegla. Skupina je v vedenju prepoznala primer težave z avtoriteto, saj je Mac uslužbenki 
nasprotoval in jezno odreagiral. V njegovem mišljenju so prepoznali miselni zmoti pretirane 
usmerjenosti nase in predvidevanja slabih namenov drugih. Macovo jezo zaradi disciplinskega 
ukrepa, ki ga je izreklo osebje, so člani skupine smatrali za neupravičeno, saj so menili, da 
mora posledice vedenja nositi sam. Prevedeno v terminologijo programa: Mac se je srečeval 
s težavami zaradi izbruhov jeze, ki jih je izzvala miselna zmota pripisovanja krivde drugim. 
Pri obravnavanju Macove težave so bile skupini (in njemu samemu) v pomoč tudi veščine in 
znanje, ki so jih pridobili v drugem sklopu srečanj znotraj programa. Slednje se je nanašalo 
na razumevanje razlogov za prepoved vnašanja nekaterih stvari v institucijo, spoznavanje z 
različnimi načini popravljanja miselnih zmot, ki bi se jih Mac lahko poslužil, veščine upravljanja 
z jezo in različne načine konstruktivnega izražanja svojih želja. 

Med srečanjem, ki je trajalo več kot eno uro, je Macova jeza počasi splahnela. Besedni napad 
na članico osebja je nazadnje obžaloval in ko je na stvar pogledal še z njene plati ter se 
poskusil postaviti v njeno kožo, je sprevidel, da je bilo njegovo vedenje krivično in da je krivda 
za to njegova (ter tako odpravil zmoto pripisovanja krivde drugim). V naslednjih srečanjih je 
Mac nadaljeval z vajami za zavzemanje perspektive drugih, oblikovanih v skladu s Kohlbergovo 
in Hoffmanovo teorijo. Macovo vedenje je postajalo vedno bolj konstruktivno ter odgovorno 
in njegove težave z avtoriteto ter težave zaradi izbruhov jeze so se močno zmanjšale.

Procesi obravnave antisocialnega vedenja so v primerjavi s procesi moralnega razvoja oziroma 
socializacije veliko bolj intenzivni ter hkrati bolj sistematični in kratkoročno naravnani. Glavno 
načelo obravnave antisocialnega vedenja pa je zelo podobno načelu spodbujanja moralnega 
razvoja. Pri obeh je namreč glavni cilj preseganje osredotočenosti nase oziroma centracije ter 
delovanje v smeri decentracije v socialnih situacijah preko treninga zavzemanja perspektive 
drugih. Kot smo videli v prejšnjem poglavju, k antisocialnemu vedenju prispevajo primanjkljaji 
na več področjih, ki se povezujejo s pretirano usmerjenostjo nase (zaostanki v moralnem 
razvoju, sociokognitivna izkrivljanja in pomanjkanje socialnih veščin). Zato morajo biti tudi 
programi obravnavanja mladih, pri katerih je opaziti antisocialno vedenje, sestavljeni iz več 
komponent (Kazdin, 1995). V nadaljevanju bomo prikazali primer obravnavanja antisocialnega 
vedenja, program EQUIP (Gibbs idr., 1995; Horn, Shively in Gibbs, 2001; Potter idr., 2001), v 
katerega smo avtorji vključili več elementov ter številne priložnosti za zavzemanje perspektive 
drugih. 

Program EQUIP združuje dva osnovna pristopa obravnavanja antisocialnega vedenja; pris-
top vzajemne pomoči in psiho-pedagoški pristop. Slednji del programa vključuje različna 
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področja, ki spodbujajo razvoj moralnega presojanja, sposobnost obvladovanja jeze (vključno 
z odpravljanjem kognitivnega izkrivljanja) ter trening socialnih veščin (glej Gibbs, v tisku; 
Goldstein, 1999; Goldstein, Glick in Gibbs, 1998). V nadaljevanju bomo prikazali povezo-
vanje pristopa vzajemne pomoči ter psiho-pedagoškega pristopa znotraj programa EQUIP in 
vpliv obeh delov programa na spodbujanje zavzemanja perspektive drugih. Poglavje bomo 
zaključili z razmislekom o tehnikah, s pomočjo katerih lahko še intenzivneje spodbujamo 
zavzemanje perspektive drugega, kot je na primer podoživljanje kriminalnega dejanja s 
pomočjo igre vlog, ki se uporablja pri prestopnikih, ki so zagrešili hujše oblike kaznivih 
dejanj.

Pristop vzajemne pomoči

Opisano srečanje skupine mladostnikov leta 1993 se osredotoča na prvi del programa 
EQUIP, ki bi ga lahko opisali kot našo verzijo programa Positive Peer Culture (Vorrath in 
Brendtro, 1985), namenjenega oblikovanju pozitivne vrstniške kulture. Znotraj programa 
EQUIP smo ta pristop poimenovali vzajemna pomoč. Glavni cilj programa Positive Peer 
Culture je bil oblikovanje norme “skrbnosti v odnosu do vrstnikov” (21) znotraj skupine. S 
tem naj bi mladostnike, pri katerih je opaziti antisocialno vedenje, motivirali za medsebojno 
pomoč in doseganje pozitivnih sprememb. Ljudje si pri spremembah kolektivno pomagajo 
že več tisoč let, sodobne vrstniške in podporne skupine ter skupine za vzajemno pomoč pa 
izvirajo iz leta 1935, ko je bila ustanovljena skupina Anonimni alkoholiki (AA). Po ustano-
vitvi društva AA so tovrstne skupine kar vzcvetele. V zadnjih letih je bilo samo v ZDA 
ustanovljenih okoli 500.000 skupin za samopomoč, v katere je včlanjenih več kot dvanajst 
milijonov prebivalcev (Hurley, 1988; Wuthnow, 1994). Nekatere izmed njih so podobno kot 
Anonimni alkoholiki namenjene boju proti odvisnosti (npr. skupine za pomoč odvisnim od 
iger na srečo), v drugih se srečujejo posamezniki, ki se spopadajo s stresnimi ali težkimi 
življenjskimi situacijami (npr. starši samohranilci, srčni bolniki, ovdoveli posamezniki, žrtve 
posilstev ali spolnih zlorab, starši umorjenih otrok). Tretja različica pa so skupine, ki nudijo 
pomoč prijateljem in sorodnikom posameznikov z različnimi težavami (kot je npr. skupina 
Al-Anon za samopomoč družinam alkoholikov).

V 40. letih 20. stoletja se je pristop vzajemne pomoči pričel izvajati tudi z namenom nudenja 
pomoči posameznikom, ki predstavljajo grožnjo širši in ožji okolici. V psihiatrični bolnišnici v 
Veliki Britaniji je Jones (1953) osnoval metodo, s pomočjo katere je bilo mogoče oblikovati 
terapevtsko skupnost tudi med bolniki sociopati. Neodvisno od Jonesovega pristopa so 
Lloyd McCorkle, Albert Elias in Lovell Bixby (1958) približno ob istem času začeli podoben 
pristop izvajati v New Jerseyju na vzorcu delinkventnih prestopnikov ter ga poimenovali 
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vodena skupinska interakcija. Metodo skupinske interakcije so pozneje razširili in izpopolnili 
Vickie Agee (1979), ki je pristop priredila za pomoč nasilnim mladostnikom, ter Harry Vor-
rath in Larry Brendtro (1985), ki sta delo v skupini razširila na populacijo mladostnikov z 
različnimi oblikami antisocialnega vedenja. Vorrath in Brendtro sta svoj program vzajemne 
pomoči poimenovala Positive Peer Culture. 

Problematika negativne mladinske kulture

Mladostniki, pri katerih opažamo agresivno in antisocialno vedenje, predstavljajo v oblikah 
skupinskega dela precejšen izziv. Skupine za vzajemno pomoč, ki so namenjene antisocial-
nim mladostnikom, se od večine podpornih skupin razlikujejo po tem, da jih člani skupin 
ne ustanavljajo sami, temveč so oblikovane s strani odraslih, v nekaterih primerih pa jih 
odredi celo sodišče. Zato se pri oblikovanju tovrstnih skupin na začetku največkrat po-
javi odpor. Pri antisocialnih mladostnikih strokovnjaki pogosto opažajo negativne norme 
oziroma prepričanja (ali v našem primeru kognitivno izkrivljanje), kot so: “Drogiranje je 
kul [zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje], spolno nasilje in izkoriščanje je 
dokaz moškosti [zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje], misliti je potrebno 
predvsem nase [pretirana usmerjenost nase]” (Brendtro in Wasmund, 1989: 83). V analizi 
“moralnega ozračja” na neki srednji šoli v Bronxu (New York) sta Kohlberg in Higgins (1987) 
te norme poimenovala nasprotovalne norme ali “antinorme” (lahko bi rekli tudi, da gre za 
primere kulturno normativnega kognitivnega izkrivljanja, kot je na primer že omenjeno 
predvidevanje slabih namenov drugih ali pripisovanje krivde drugim; kar je razvidno v izjavah 
kot “Zmlatil te bom, če me samo narobe pogledaš.” in “Sam si kriv, če sem ti nekaj ukradel, 
ker ne paziš na svoje stvari in s tem izzivaš.” (110). V mladoletniških zaporih in prevzgojnih 
domovih se pogosto ustvari subkultura, za katero so značilne negativne norme “ter naspro-
tovanje pravilom in ciljem teh institucij. Vzpostavi se tudi neizrečeno pravilo prikrivanja 
kršenja pravil s strani drugih, medtem ko je glavni način pridobivanja moči nad ostalimi 
prestopniki fizično nasilje” (Osgood, Gruber, Archer in Newcomb, 1985: 71). Čeprav Kohl-
berg in Higgins (1987) nista posebej omenjala funkcije kognitivnega izkrivljanja, ki jo imajo 
lahko negativne norme, pa sta opozorila, da lahko onemogočajo empatijo ter zavzemanje 
perspektive drugih (110). Podobno se je v longitudinalnih raziskavah izkazalo, da vsebina 
pogovorov z antisocialnimi vrstniki, ki bi jo lahko označili kot nasprotovalno (vsebina, ki 
implicira kršenje norm), napoveduje nasilno vedenje, delinkventnost in zlorabo različnih 
substanc (Dishion, McCord in Poulin, 1999).

V programih vzajemne pomoči, ki so namenjeni mladostnikom z izraženim antisocialnim 
vedenjem, pa si prizadevamo preobraziti prav egocentrično naravnano mišljenje ter sheme, 
ki kažejo na kognitivno izkrivljanje, obenem pa odpraviti negativni vpliv delinkventnih vrst-
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nikov. Tovrstni programi torej stremijo k oblikovanju pozitivne vrstniške kulture in varnega 
ozračja, v katerem člani skupine prevzemajo perspektivo drugih in jim pomagajo, hkrati 
pa pomoč prejemajo tudi sami. Glavni namen pristopa je doseganje sprememb v smeri 
bolj odgovornega vedenja. Med tehnike, ki se pri tem uporabljajo, spada na primer t. i. 
sajenje dobrega semena oziroma vključevanje prosocialnejših vrstnikov v skupino; razbijanje 
norm oziroma spreminjanje načina razmišljanja (npr. označevanje pomoči drugim kot de-
janje moči, in spodbijanje prepričanja, da je nudenje pomoči znak šibkosti ali da drugim 
pomagajo samo mevže); soočanje ali razmislek o odgovornosti (v našem okviru odpravljanje 
miselne zmote pripisovanja krivde drugim); spodbujanje pogovora o lastni zgodovini (t. i. 
življenjska zgodba); izoliranje in obravnava posameznih izrazito negativno usmerjenih članov 
skupine ter nudenje pomoči skupnosti ter priložnosti za pridobitev zaupanja vase (Vorrath 
in Brendtro, 1985).

Vzajemna pomoč in zavzemanje perspektive drugih

Opis srečanja skupine mladostnikov v okviru programa EQUIP leta 1993 jasno kaže tudi 
nekaj glavnih značilnosti predhodnika EQUIP-a, programa Positive Peer Culture. Ob pojavu 
težave, ki jo skupina na srečanju obravnava, tako tudi v sklopu programa EQUIP člani 
skupine najprej razmislijo, v katero kategorijo problemov bi težavo lahko uvrstili, pri čemer 
si pomagajo z vnaprej znanim seznamom težav (glej Tabelo 2.1), ki se značilno pojavljajo 
pri mladostnikih z izraženim antisocialnim vedenjem (sem spada tudi Macov problem). 
Takšne težave so na primer upiranje avtoriteti, nekontrolirana jeza, kraja, laganje itd. Med 
najpogostejše težave spada tudi nesramnost do drugih, ki zahteva delo na zavzemanju 
perspektive druge osebe. Pri tem nam lahko pomaga ena izmed tehnik zavzemanja perspek-
tive drugih, tako imenovano soočanje, ki je nastalo v okviru programa Positive Peer Culture 
in preko katerega naj bi se člani skupine (v našem primeru Mac) zavedeli posledic svojih 
dejanj za druge. Pri tem naj bi skupina ali vodja skupine člana, ki se srečuje z neko težavo, 
spoštljivo, a odločno spodbujal v smeri zavzemanja perspektive oseb, ki so bile prav tako 
vpletene v konflikt. Vickie Agee (1979) navaja, da so za učinkovito soočanje nasilnih presto-
pnikov s posledicami njihovih dejanj najbolj primerne tehnike, pri katerih smo neposredni, 
konkretni ter prestopnika naslavljamo na osebnem nivoju, saj se v nasprotnem primeru 
ne bo zavedal škode, ki jo je z nasiljem povzročil drugim. Vodja skupine oziroma terapevt 
lahko prestopnika s posledicami njegovega dejanja poskuša soočiti na primer tako, da omeni 
njegovo sestro, če jo le-ta ima. Izpostavi lahko, da je bila morda tudi storilčeva žrtev 
nekomu sestra, nato pa v skladu z nivojem moralne vzajemnosti prestopnika vpraša: “Če ni 
nič narobe s tem, kar si storil punci, ki je prav tako nekomu sestra, ali bi bilo potem v redu, 
če bi nekdo nekaj podobnega storil tvoji sestri?” (113-114). Podoben primer neposrednega 
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soočenja s posledicami na konkretnem nivoju je vprašanje, ki ga je psihiater John R. Smith iz 
Oklahome v zaporu postavil Timothyju McVeighu nekaj let pred McVeighevo usmrtitvijo:

Smith je McVeigha želel soočiti s trpljenjem, ki ga je povzročil njegov bombni napad žrtvam. 
Že prej je opazil, da se McVeigh rad pogovarja z ljudmi, in je to poskušal uporabiti, da bi pri 
njem izzval empatičen odziv. “Mislim, da bi te namesto smrtne kazni morali zapreti v čisto 
majhno samico, Tim,” mu je dejal. “In ne bi smel nikoli več govoriti z nikomer.”

McVeigh ga je presenečeno pogledal in takoj vstal s stola. “A v majhno samico bi me dali?” 
je rekel.

“Veš, Tim, nekaj takšnega si ti naredil žrtvam in njihovim družinam,” je odgovoril Smith. 
“Družine žrtev se zaradi tebe ne bodo mogli nikoli več pogovarjati s preminulimi bližnjimi.” 
(Michel in Herbeck, 2001: 289)

Samuel Yochelson in Stanton Samenow (1977) menita, da je pomemben del soočenja tudi 
pogovor o “verigi prizadetih posameznikov” (223). Slednje se nanaša na razširjeni krog družin 
in znancev žrtev vsakega kaznivega dejanja, ki občutijo posledice kljub temu, da niso nep-
osredno prisotne. Hoffman (2000) predlaga, da “se med soočenjem prestopniku predstavi 
tudi življenjsko situacijo žrtve, ki presega trenutek, ko je bilo zagrešeno kaznivo dejanje (...), 
saj delinkventi sicer na to redko pomislijo” (292). Harry Vorrath in Larry Brendtro (1985) 
nadalje poudarjata, da je za uspeh soočenja izredno pomembno, da poteka v varnem in 
konstruktivnem ozračju.

Evalvacija različnih programov vzajemne pomoči

Raziskave rezultatov programa Positive Peer Culture in podobnih programov, ki se izvajajo v 
šolah, mladoletniških zaporih, preiskovalnih zaporih, zasebnih zavodih za pomoč mladoletnikom 
ter bivalnih skupnostih, si glede učinkov programov niso enotne. Rezultati raziskav večinoma 
kažejo, da naj bi imeli tovrstni programi pozitiven vpliv na samopodobo in samospoštovanje 
prestopnikov. Obenem pa ni jasno, ali se lahko zaradi programa zmanjša tudi odstotek 
mladostnikov, ki ponovno zagrešijo kaznivo dejanje. Slednje je bilo namreč manj verjetno v 
raziskavah, ki so bolj strogo nadzirale pogoje (Gibbs idr., 1996), medtem ko so se pri nekaterih 
programih pokazali celo negativni učinki (Dishion idr., 1999).

Nedoslednost v uspešnosti različnih programov vzajemne pomoči je po našem mnenju deloma 
mogoče pripisati temu, da programi ne namenjajo dovolj pozornosti primanjkljajem mladost-
nikov, pri katerih opažamo antisocialno vedenje (Carducci, 1980).
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Tovrstni programi lahko na začetku povzročijo, da postanejo mladoletni prestopniki na nek način 
celo “odvisni od pomoči”. Kot navajata Vorrath in Brendtro (1985), do tega pride tudi zato, 
ker mladostniki s tem, ko pomagajo drugim, sami sebi “dokazujejo, da so dobri” (6) in si tako 
zvišujejo samospoštovanje. Po drugi strani pa se zaradi pomanjkanja veščin in konstruktivnih 
načinov komunikacije pri nudenju pomoči vrstnikom mladostniki pogosto srečujejo z neuspehi 
in se zato lahko vsega skupaj hitro naveličajo. Če se zgodi to, se na koncu pogosto zatečejo 
k temu, kar najbolje poznajo: grožnjam in poniževanju. Brendtro in Albert Ness (1982) sta 
v želji, da bi preučila skupinsko delo in vzajemno pomoč ter ugotovila, kje v programih so 
potrebne izboljšave, izvedla anketo na desetih šolah in ustanovah, ki izvajajo program Positive 
Peer Culture ali kateri drug soroden program. Devet izmed desetih ustanov je menilo, da je 
velik problem “zloraba tehnike soočenja” (npr. “nadlegovanje, zmerjanje, kričanje na vrstnike, 
obkladanje s sovražnimi kletvicami in ustrahovanje s fizičnim nasiljem” (322). Dejstvo, da pri 
uporabi t. i. soočanja pogosto naletimo na težave, pravzaprav ni tako zelo presenetljivo. Kako 
se je mogoče prepričati, da bodo mladostniki, ki imajo težave z antisocialnim vedenjem, lahko 
ponudili pomoč vrstnikom v skupini, za katere je prav tako značilno pomanjkanje veščin za 
razreševanje konfliktov in se s podobnimi težavami srečujejo tudi sami? Naš odgovor na to je 
povezovanje pristopa vzajemne vrstniške pomoči s psiho-pedagoškim pristopom, ki spodbuja 
razvoj veščin, potrebnih za nudenje pomoči.

Tabela 2.1: Seznam težav in miselnih zmot

Seznam težav

Ime                                                                                     Datum

Najprej preberi cel seznam, nato pa se vrni na začetek, še enkrat počasi preberi navodila in odgovori na vprašanja.

Težave na področju vedenja se v stiku z drugimi kažejo kot ravnanje, s katerim posameznik škoduje sebi, drugim ali 
poškoduje tujo lastnino.

1. Si bil/a že kdaj žrtev takšnega ravnanja?

da ne

Spomni se primera, ko si bil/a žrtev takšnega ravnanja nekoga drugega. Izmed težav na spodnjem seznamu 
izberi težavo, ki jo je imela ta oseba in ime težave napiši na črto.

2. Si tudi sam/a kdaj neprimerno ravnal/a in koga prizadel/a?

da ne

Spomni se primera, ko si sam/a neprimerno ravnal/a in si koga prizadel/a. Izmed težav na spodnjem seznamu 
izberi težavo, ki najbolje opiše tvoje vedenje v tem primeru in ime težave napiši na črto.
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Splošne težave

Prve tri vrste težav lahko opišemo kot splošne težave. Te težave se lahko povezujejo s katero koli izmed specifičnih 
težav. Če misliš, da vedenje predstavlja eno izmed splošnih težav, to označi na seznamu splošnih težav, vendar pa 
moraš za boljše razumevanje nujno izbrati in napisati tudi eno od specifičnih težav.

1. Slaba samopodoba 

Ta oseba ima o sebi slabo mnenje. Pogosto se ji zdi, da jo ponižujejo ali da je ničvredna. Hitro obupa. Večkrat se 
smili samemu/i sebi in misli, da se drugi spravljajo nanj/o, čeprav je v resnici on/a tisti/a, ki se spravlja na druge. 
Oseba se počuti sprejeto le okoli ljudi, ki imajo prav tako slabo mnenje o sebi.

Na kratko opiši primer, ko se je ta težava morda pokazala pri tebi ali kom drugem.

Ali vsebuje primer tudi bolj specifično težavo? 

da ne

Katero?

2. Škodovanje samemu sebi

Oseba počne stvari, ki ji škodujejo. Poleg tega beži pred težavami in jih pogosto zanika.

Na kratko opiši primer, ko se je ta težava morda pokazala pri tebi ali kom drugem.

Ali vsebuje primer tudi bolj specifično težavo? 

da ne

Katero?

3. Škodovanje drugim

Oseba počne stvari, ki škodujejo drugim. Ni mu/ji mar, kakšne so potrebe ali občutki drugih. Rad/a ponižuje ljudi 
in se jim posmehuje. Izkorišča šibkejše ljudi in ljudi, ki imajo težave.

Na kratko opiši primer, ko se je ta težava morda pokazala pri tebi ali kom drugem.
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Ali vsebuje primer tudi bolj specifično težavo? 

da ne

Katero?

Specifične težave

4. Težave z avtoriteto

Oseba se zapleta v hude spore z učitelji, starši in drugimi predstavniki avtoritete, pogosto že zaradi manjših stvari. 
Ne mara, da mu/ji kdor koli ukazuje ali svetuje. Ne uboga. Celo kadar se drugemu podredi, jezno pogleduje, kuha 
mulo ali preklinja.

da ne

Poznam nekoga s to težavo.

To težavo opažam pri sebi.

da ne

5. Težave zaradi izbruhov jeze

Oseba s to težavo je hitro užaljena, stvari jo hitro spravijo ob živce ali razdražijo; pogosto reagira z izbruhi jeze.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne

6. Izziva, je nasilen/na do drugih

Oseba grozi, ustrahuje, nadleguje, izziva ali ponižuje druge. Če misli, da so bili drugi nesramni do njega/e, se bo 
maščeval/a, tudi če druga oseba v resnici ni mislila nič slabega.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne
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7. Zavaja druge

Oseba zavaja druge in jih pripravi do tega, da namesto nje naredijo nekaj slabega; če druge pri tem ujamejo, 
pobegne in jih pusti same.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne

8. Hitro pade pod slab vpliv

Oseba se druži z neodgovornimi vrstniki, ki jo brez težav prepričajo, naj stori nekaj slabega. Ustreže vsaki želji 
vrstnikov, ker si želi, da bi ga/jo sprejeli.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne

9. Težave z alkoholom ali drogami

Oseba uživa snovi, ki ji škodijo, in se boji, da sicer ne bi imel/a prijateljev. Boji se soočiti z življenjem. Preko zlorabe 
alkohola ali drog se izogiba ljudem in težavam. Običajno je zelo sebičen/na in zmanjšuje resnost zlorabe drog z 
izgovori, kot so npr. da droge v resnici niso tako škodljive ali da uporabe drog ali alkohola ne more nadzirati. Če 
naredi nekaj narobe, za to krivi droge in pravi, da “je bil/a takrat zadet/a in ni sam/a kriv/a”.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne

10. Kraja

Oseba brez dovoljenja jemlje stvari, ki pripadajo drugim. Drugih ne spoštuje. Pripravljen/a je prizadeti drugo 
osebo, da bi dobil/a to, kar hoče.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne
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11. Laganje

Osebi ni mogoče zaupati, ker le redko govori resnico in ne pove vsega. Resnico spreobrača, da bi ustvaril/a lažen 
vtis. Če misli, da mu/ji bodo drugi verjeli, se rajši zlaže, kot da bi priznal/a, da je nekaj naredil/a narobe. Zdi se 
mu/ji razburljivo, da si izmisli neko zvijačo in ga/je ne dobijo, da torej ljudi prelisiči ali “prenese okoli”. Včasih se 
zlaže celo, ko s tem ne more ničesar pridobiti.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne

12. Postavljanje pred drugimi

Oseba skuša narediti vtis na druge, se napihuje in postavlja. Igra klovna, da bi si s tem pridobil/a pozornost 
drugih. Strah ga/jo je pokazati, kako se v resnici počuti.

Poznam nekoga s to težavo.

da ne

To težavo opažam pri sebi.

da ne

Koliko svojih težav si naštel/a?

Katere izmed teh so najresnejše?

Najbolj resna težava

Druga najresnejša težava

Tretja najresnejša težava

S tem, ko si prepoznal/a svoje težave, si naredil/a pomemben korak k napredku. Shrani ta list, saj ga bomo 
uporabljali na kasnejših srečanjih in ti bo lahko v precejšnjo pomoč.

Miselne zmote

Ime Datum

Z izrazi, ki so predstavljeni v nadaljevanju, opisujemo miselne zmote. Te izraze bomo uporabljali na srečanjih 
skupine in v okviru celotnega programa. Ko prepoznaš svojo težavo, moraš poiskati še miselno zmoto, ki jo je 
povzročila. Zapomni si: miselna zmota je tista, ki povzroča tvoje težave z vedenjem ali v odnosih z drugimi.
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Primarne miselne zmote

1. Pretirana usmerjenost nase

Pretirana usmerjenost nase se kaže tako, da se ti zdi, da so tvoji občutki in tvoja mnenja bolj pomembna od 
občutkov in mnenj drugih. Morda niti ne pomisliš, kako se počutijo drugi ali kakšno je njihovo mnenje. Takšno 
zmoto lahko prepoznaš tudi po tem, ko v situaciji misliš samo na to, kaj bi rad/a v tistem trenutku, ne pa na to, 
kakšne bodo posledice tvojega vedenja zate ali za druge.

Pretirana usmerjenost nase spada med “primarne” ali temeljne miselne zmote. Takšna zmota lahko vpliva na 
zmožnost premisleka o tem, kako se počutijo drugi in jo resno omeji.

Ali prepoznaš miselno zmoto pretirana usmerjenost nase pri kom, ki ga poznaš? Po čem sklepaš, da bi bila ta 
miselna zmota lahko prisotna pri tej osebi? Poskusi razložiti, ne da bi pri tem uporabljal/a ime te osebe.

Potrebno je vedeti, da nihče ne more zagotovo vedeti, kaj si misli druga oseba – to ve le oseba sama. Lahko torej 
samo ugibamo, kaj si oseba misli, a v to ne moremo biti prepričani, dokler nam sama ne zaupa svojih misli.

Ti je že kdaj kdo rekel “vem, kaj ti gre po glavi,” a v resnici ni vedel? Razloži.

Kaj moraš torej storiti, če želiš izvedeti, kaj si nekdo drug misli?

Sekundarne miselne zmote

Pri osebi, ki je pretirano usmerjena nase, se pojavljajo še druge (sekundarne) miselne zmote, s pomočjo katerih 
se oseba izogiba neprijetnim občutkom (občutku krivde, obžalovanju, nizkemu samospoštovanju) zaradi 
neprimernega (antisocialnega) obnašanja. Takšno razmišljanje osebi omogoča, da še naprej razmišlja na sebičen 
način ali se obnaša sebično. Pri osebi, ki razmišlja na sebičen (pretirano nase usmerjen) način, lahko skoraj 
vedno poleg temeljne zmote pretirane usmerjenosti nase odkrijemo tudi eno izmed sekundarnih miselnih zmot, 
ki so opisane spodaj.

2. Zmanjševanje resnosti dejanja/napačno poimenovanje

Zmanjševanje resnosti dejanja je miselna zmota, pri kateri misliš, da tvoje vedenje ni tako zelo grozno oziroma 
tvoje težave niso tako zelo resne, kot v resnici so. Napačno poimenovanje pa pomeni, da svoje nasilno vedenje 
opravičuješ sam/a pred sabo in se poskušaš prepričati, da je vse v redu s tem, da se tako obnašaš. Poleg tega 
lahko pomeni tudi to, da druge ljudi zmerjaš s slabšalnimi imeni in si potem misliš, da je čisto prav, da si bil do njih 
nasilen/na ali si jih prizadel/a.

Primeri:

“Šli smo se samo malo peljat!” Kaj se je v resnici zgodilo: “Ukradli smo avto in se več ur vozili naokoli, ko je zmanjkalo 
bencina, smo avto nekje pustili.”

“Saj je sploh ni bolelo. Saj sem jo samo porinil/a.” Kaj se je v resnici zgodilo: “Punco zelo boli, ker sem jo z vso močjo 
porinil/a ob steno.”

“Bil je izdajalec in si je sam kriv.” Kaj se je v resnici zgodilo: “Pretepel/la sem ga in ga obrcal/a, ker je svojemu sosedu 
povedal/a, da sem mu ukradel/la radio, kar je bilo sicer res.” Ali pa: “Brutalno sem ga pretepel/la, ker je ravnatelju 
povedal, da imam pištolo in sem grozil/a drugim.”
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Napiši še sam/a primer in razloži, zakaj spada sem.

3. Predvidevanje slabih namenov drugih

Miselna zmota predvidevanja slabih namenov drugih se kaže tako, da misliš, da se ti bodo vedno dogajale samo 
slabe stvari in se ti zdi, da ne moreš vplivati na to, kaj se ti v življenju dogaja. Poleg tega misliš, da se ljudje ne 
morejo spremeniti ali izboljšati in da se tudi ti nikoli ne boš spremenil/a. Predvidevanje slabih namenov drugih lahko 
pomeni tudi, da misliš, da so ljudje vedno sebični ali pa načrtujejo, kako bi škodovali tebi ali komu drugemu.

Primeri

S prijateljem/ico hodita po šolskem hodniku, ko se v vaju nenadoma zaleti učenec. Takoj pomisliš, da je to storil 
zanalašč in sploh ne pomisliš na to, da bi bila lahko samo nesreča. Kaj se je v resnici zgodilo: Vsi ste hoteli čim prej 
priti v razred, ker je že zvonilo. Fant se je v vaju zaletel po nesreči in se vama je opravičil, a si mislil/a, da je nasilnež, 
ker je bil večji od tebe.

Imaš težavo in praviš, da ti tako ali tako ne bo nihče pomagal. Kaj se v resnici dogaja: Svoje težave nisi nikomur 
zaupal/a in je tudi ne nameravaš, ker misliš, da so ljudje sebični.

Na pultu v knjižnici je nekdo pozabil CD-predvajalnik in slušalke. Misliš si, da je najbolje, da predvajalnik ukradeš, ker 
ga bo sicer kdo drug.

Napiši še sam/a primer in razloži, zakaj spada sem.

4. Pripisovanje krivde drugim

Pripisovanje krivde drugim pomeni, da nočeš prevzeti odgovornosti za svoja dejanja. Čeprav je v resnici nekaj 
tvoja krivda, za to dejanje kriviš druge. Ta zmota se kaže tudi tako, da misliš, da ni nič narobe s tem, če se vedeš 
neprimerno, kadar si pod vplivom mamil ali slabe volje ali pa si to lahko privoščiš, ker so bili ljudje tudi do tebe kdaj 
nasilni ali krivični.

Primeri:

“Zapadel/la sem v slabo družbo.” Kaj se je v resnici zgodilo: Bil/a si pripravljen/a pomagati prijatelju/ici vzeti nekaj, kar 
ni njegovo/njeno.

“Bil/a sem pijan/a, ko sem pretepel/la tistega tipa, ki je na novo prišel v šolo.” Kaj se je v resnici zgodilo: S prijatelji ste 
se napili in ste pomislili, da bi bilo zabavno pretepsti fanta, ki je ravno prišel na vašo šolo. Dobro si torej vedel/a, da boš 
storil/a nekaj slabega!

“Razjezila me je in spomnil/a sem se, kako so bili tudi do mene nasilni. Zaradi tega sem se še bolj razjezil/a in sem 
moral/a nekaj storiti.” Kaj se je v resnici zgodilo: Dekle ti je reklo, da jo pusti pri miru in da se noče pogovarjati s tabo. 
To te je razjezilo in zato si jo udaril/a. Ko pa ti je isto rekel fant, ki je bil večji in močnejši od tebe, si ga pustil/a pri 
miru.

Napiši še sam/a primer in razloži, zakaj spada sem.
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Ali je med mislimi in vedenjem kakšna povezava? Razloži.

Koliko svojih težav si naštel/a?

Najpogostejša težava

Druga najpogostejša težava

Tretja najpogostejša težava

S tem, ko si prepoznal/a svoje težave, si naredil/a pomemben korak v smeri odpravljanja zmot. Le močni ljudje 
priznajo svoje miselne zmote in vedenjske težave, ki jih te povzročajo. 

EQUIP in psiho-pedagoški pristop  
oz. osvajanje veščin

Če si ogledamo Macovo težavo in omen-
jeno srečanje skupine mladostnikov, je 
poleg osnov programa Positive Peer Cul-
ture iz primera razvidnih še nekaj drugih 
značilnosti. Skupina je v Macovem primeru 
poleg obravnavanja težav z avtoriteto ter 
težav zaradi izbruhov jeze obravnavala tudi 
miselne zmote, ki so konfliktu botrovale. Ta 
novost v programu je obravnavanje težav 
še nekoliko poglobila. A vendar niti poglo-
bljeno obravnavanje problemov osnovne 
problematike ne zajema v zadostni meri: 
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osnovna težava namreč leži v primanjkljaju  mladoletnih prestopnikov, njihovih omejitvah 
in pomanjkanju veščin ter zrelosti, ki je potrebna za učinkovito medsebojno pomoč (prim. 
Carducci, 1980). Poleg tega, da mladoletne prestopnike motiviramo, jih moramo opremiti 
tudi z ustreznimi veščinami, s katerimi bodo pomagali sebi in drugim.

V sklopu srečanj psiho-pedagoškega pristopa, ki predstavljajo drugi del programa EQUIP, 
so se Mac in preostali člani skupine spoznali s pogostimi miselnimi zmotami in različnimi 
veščinami nudenja pomoči. Srečanja v sklopu psiho-pedagoškega pristopa so namenjena 
izobraževanju, treningu veščin, posredovanju znanja in dvigu informiranosti na različnih 
področjih, ki predstavljajo predpogoj uspešnega spopadanja z vsakodnevnimi težavami (glej 
Goldstein, 1999). Program EQUIP vpeljuje elemente psiho-pedagoškega pristopa prav z 
namenom dela na primanjkljajih, ki zavirajo učinkovitost mladostnikov tudi, ko so ti že 
motivirani za nudenje medsebojne pomoči. Ko je skupina dovolj motivirana in pripravljena 
za novosti, se srečanja postopoma lahko dopolnijo ali združujejo s treningi oziroma usposa-
bljanji v okviru psiho-pedagoškega pristopa, ki člane skupine poskušajo opremiti z zrelostjo 
in veščinami, potrebnimi za doseganje sprememb pri sebi in drugih.

Medtem ko naj bi med srečanji, namenjenimi vzajemni pomoči, oblikovali varno vrstniško 
vzdušje, kjer lahko vsakdo prosi za pomoč, so posredovanju veščin za nudenje pomoči 
namenjena posebna srečanja. Mac in ostali člani ene prvih EQUIP skupin so prav tako 
imeli priložnost sodelovati v usposabljanjih in preko njih pridobivati pomembna orodja 
ter uvid v različne težave. Usposabljanje je med drugim vključevalo spoznavanje z razlogi 
za pravila, ki prepovedujejo vnašanje prepovedanih snovi v institucijo, osvajanje tehnik za 
odpravljanje miselnih zmot, trening veščin obvladovanja jeze in korakov za konstruktivno 
ravnanje v socialnih situacijah. Osvojene vsebine so se pri Macovem premagovanju težav z 
avtoriteto ter priznavanju težav z izbruhi jeze tako med samim srečanjem kot tudi pozneje 
izkazale za ključne. Znotraj programa EQUIP si prizadevamo za doseganje višjih nivojev 
moralnega presojanja, (kar poskušamo doseči s pomočjo vsebin za spodbujanje moralnega 
razvoja ter z nalogami, ki od mladostnikov zahtevajo odločanje o ravnanju v hipotetičnih 
socialnih situacijah); obenem pa prestopnike spoznavamo z načini za odpravljanje miselnih 
zmot ter obvladovanje jeze in socialnimi veščinami (še posebej tistimi, ki prispevajo h 
konstruktivnemu in uravnoteženemu vedenju). Program EQUIP se torej loteva povezovanja 
in širitve pristopa vzajemne pomoči ter psiho-pedagoškega pristopa, hkrati pa vpeljuje 
novosti (npr. spoznavanje z različnimi načini kognitivnega izkrivljanja, ki izhajajo iz zaščite 
lastnih interesov). Poleg tega, da je program sestavljen iz dveh ključnih delov, je vsebinsko 
razčlenjen še z enega pomembnega vidika, saj je psiho-pedagoški pristop sestavljen iz treh 
tesno povezanih sklopov dejavnosti, ki ustrezajo trem med seboj povezanim primanjkljajem 
mladostnikov, pri katerih opažamo antisocialno vedenje.
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Združevanje psiho-pedagoškega pristopa ter pristopa vzajemne pomoči 
znotraj programa EQUIP in drugih programov

Usposabljanja se v skupine EQUIP uvajajo z razlago, da bodo osvojene veščine sodelujoče us-
posobile za nudenje pomoči vrstnikom. Namesto poudarjanja primanjkljajev se osredotočimo 
na potencial mladostnikov za nudenje pomoči in tako že na samem začetku povečamo 
pripravljenost mladostnikov za sodelovanje. Litwack (1976) je ugotovil, da se motiviranost 
mladoletnih prestopnikov poveča, če jim vnaprej povemo, da bodo osvojene veščine lahko 
uporabljali za pomoč vrstnikom, kar izboljša tudi dejansko osvajanje veščin. Tradicionalni in 
neposredni psiho-pedagoški pristopi tega spoznanja ne upoštevajo in mladostnike pogosto 
implicitno stigmatizirajo ter jim dajejo občutek, da niso dovolj kompetentni. Ker so mladost-
niki v skupini deloma odvisni od vodje, to zlahka privede do obrambnih reakcij in poveča 
odpor ter pogostost kršenja pravil (Riessman, 1990). A prav tako kot moramo pristop 
vzajemne pomoči dopolnjevati s psiho-pedagoškim pristopom, velja tudi nasprotno. Slednji 
bo namreč uspešen le v primeru, če se bomo spopadli tudi z odporom, ki ga mladoletni 
prestopniki čutijo do pomoči, ter se lotili odpravljanja antisocialnih norm, ki se značilno 
pojavljajo v skupinah delinkventnih mladostnikov. 

Medsebojno dopolnjevanje ter povezovanje pristopa vzajemne pomoči in psiho-pedagoškega 
pristopa (treninga veščin) pa ni značilno samo za EQUIP. Združevanje različnih spoznanj in 
pristopov je prisotno tudi v številnih drugih okoljih in programih. Eden izmed takšnih je na 
primer program Recovery Training and Self Help (National Institute on Drug Abuse, 1993). 
Program je namenjen vzdrževanju abstinence po zdravljenju odvisnosti od alkohola ali drog 
in vključuje “načrt treninga veščin, ki lahko posamezniku poleg obiskovanja podporne sk-
upine pomagajo v procesu zdravljenja” (19). Program je bil sprva osredotočen predvsem na 
obiskovanje podporne skupine, pozneje pa so ga dopolnili še s treningom veščin, saj so av-
torji menili, da bi “v skupini za vzdrževanje abstinence lahko čas poleg pogovora o naključno 
izbranih temah namenili tudi izobraževanju. Tako delo v skupini ne bi bilo omejeno zgolj 
na želje prisotnih posameznikov” (33). V okviru srečanj podporne skupine se odvija tudi 
trening veščin v programu, ki so ga osnovali Goldstein in sodelavci (Goldstein, Glick, Irwin, 
Pask-McCartney in Rubama, 1989) in je namenjen disfunkcionalnim družinam antisocialnih 
mladostnikov. Učenje veščin oziroma pridobivanje kompetenc je pogosto vsebovano v pro-
gramih, ki spodbujajo sodelovalno učenje in predvidevajo vključevanje sposobnejših učencev 
v skupino (Carducci in Carducci, 1984). Predpriprave in pridobivanje veščin je poleg tega 
mogoče zaslediti v številnih programih vrstniške pomoči, ki so zasnovani tako, da se starejše 
mladostnike spodbuja, da se postavijo v kožo mlajših vrstnikov z več dejavniki tveganja in 
jim nato pomagajo.
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Psiho-pedagoški pristop in zavzemanje perspektive drugega v okviru pro-
grama EQUIP

Zavzemanje perspektive drugega je nadvse pomemben del programa EQUIP. Dotika se tako 
dela v skupini, katere osnova je vzajemna pomoč, kot srečanj v okviru psiho-pedagoškega 
pristopa, še posebej pa je poudarjeno v prilagoditvi teh pristopov znotraj programa. Trije 
sestavni deli psiho-pedagoškega pristopa, ki se uporabljajo v srečanjih v okviru programa 
EQUIP, so predstavljeni v Tabeli 2.2. V nadaljevanju bomo tako opisali priložnosti za za-
vzemanje perspektive, ki jih nudi vsak izmed treh sestavnih delov, ter omenili nekatere 
dosedanje oblike posredovanj in njihove rezultate. 

Tabela 2.2: Povzetek programa usposabljanj

Številčne oznake na vrhu opisov v tabeli označujejo zaporedje tematike posameznih srečanj.

Obvladovanje jeze/odpravljanje 
miselnih zmot

Socialne veščine
Odločanje o ravnanju v socialnih 
situacijah

1
Ponovna ocena in
preoblikovanje prepričanj
o jezi/agresiji

Ocena in spreminjanje prepričanj.
Obvladovanje jeze in ne 
odpravljanje jeze.

2
Konstruktivno izražanje 
nezadovoljstva

Pripravi si, kaj boš rekel/la.
Priznaj svoj delež krivde in 
drugemu povej, kako si tudi sam/a 
prispeval/a k težavi.
Predlagaj konstruktivno rešitev.

3
Primer svetovalca
“moža z Marsa”

Uvid v sebičnost prebivalcev 
planeta A.
Sodelujočim želimo sporočiti, da 
so prebivalci planeta B tisti, ki so 
zares močni.
Sodelujoči v skupini kot prebivalci 
planeta B.

4
Anatomija jeze
(SMTP)

Mišljenje kot vir jeze.
Zgodnji opozorilni
(telesni) znaki.
Zmanjševanje jeze s pomočjo 
prigovarjanja samemu/i sebi.

5
Priskoči na pomoč vrstniku/ci, ki 
je žalosten/a ali razburjen/a

Bodi pozoren/a in razmisli, kako bi 
vrstniku lahko pomagal/a.
Poslušaj in ne prekinjaj.
Vrstniku/ci stoj ob strani.

6
Jerryjeva dilema
Zvestoba, zavezanost.
Tesno prijateljstvo kot vrednota.

Markova dilema
Prekinitev odnosa na
prijazen način.
Maščevanje je nezrelo.

7
Nadziranje in odpravljanje 
miselnih zmot

Vaja Garyjeve miselne zmote.
Pisanje dnevnika.

8
Odzivanje na
vrstniški pritisk

Pomisli:
“Zakaj bi to hotel/a storiti?”
Razmisli o posledicah.
Predlagaj kaj drugega
(manj škodljivega).

9
Jimova dilema

Ne moreš zaupati prijatelju,
ki neprestano krade.
Krasti ne smemo,
tudi če gre za neznanca.



84 Kazen v šoli? Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja

10
Spoznavanje tehnik obvladovanja 
jeze

Globok vdih, štetje nazaj, v misli si 
prikličemo
nekaj mirnega.
Tehnike zmanjševanja jeze, s 
katerimi si pridobimo čas.

11
Izogibanje pretepom in prepirom

Ustavi se in za trenutek pomisli.
Pomisli na posledice.
Z nastalim položajem
se spoprimi na kak
drug način.

12
Alonzova/Sarahina dilema

Ni prav, da prijatelju
pustimo, da krade
(avtomobile, stvari iz trgovine).

Posledice kraje.
Pravi prijatelj te ne bi
silil v krajo.

Usklajevanje vedenja z doseženim 
nivojem presojanja (odpravljanje 
napačnih prepričanj, uporaba
socialnih veščin).

13
Razmisli o posledicah

Razmisli o posledicah,
preden kaj narediš
(razmišljanje v stilu če-potem).
Različne vrste posledic
(še posebej za druge).
PDO (pomisli na drugo osebo).

14
Pomoč drugim

Pomisli:
“Ali kdo potrebuje pomoč?”
Pomisli, kako lahko pomagaš, kdaj 
lahko pomagaš, itd.
Ponudi pomoč.

15
Georgeova/Leonova dilema

Moral/a bi povedati, da brat 
preprodaja droge/prijatelj načrtuje 
pobeg.
Zaradi brata/prijatelja
lahko kdo umre.
Pomembno je, da ujamemo 
preprodajalce drog.

16
Raba “jaz” sporočil za 
konstruktivne izide

“Ti” sporočila
(poniževanje, grožnje).
Raba “jaz” sporočil
namesto “ti” sporočil.

17
Priprava na naporen pogovor

Vnaprej razmisli o tem,
kako se boš najverjetneje počutil/a 
in kako se bo
počutila druga oseba
(PDO, pomisli na
drugo osebo).
Razmisli, kaj boš rekel/a.
Pomisli, kako se bo po
vsej verjetnosti odzvala
druga oseba.

18
Daveova dilema

Ne smemo sprejeti vloge kurirja 
drog, tudi če nas prijatelj prosi za 
enkratno uslugo.
S tem bi lahko ogrozili
sestrino življenje.
Usklajevanje vedenja z doseženim 
nivojem presojanja (odpravljanje 
napačnih prepričanj, miselnih zmot, 
spodbujanje).

19
Samoocenjevanje

Samoocenjevanje, samorefleksija.
Odpravljanje miselnih zmot s 
pomočjo prigovarjanja samemu/i 
sebi.
Vztrajanje pri konstruktivnih načinih 
odzivanja.

20
Primerno ravnanje v položaju, 
kjer je nekdo jezen nate

Osebi poskusi najprej potrpežljivo 
prisluhniti.
Pomisli na nekaj, s čimer bi se 
morda lahko strinjal/a in osebi 
povej, da ima glede tega prav.
Opraviči se ali razloži situacijo, 
podaj konstruktiven predlog.

21
Juanova dilema

Morali bi povedati, da ima prijatelj 
s samomorilskimi nameni v sobi 
skrite britvice.
Samomor je oblika miselne zmote 
pretirane
usmerjenosti nase.
Eksistencialna, duhovna vprašanja.
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22
Preusmerjanje krivde

Katera izmed tvojih dejanj ali besed 
običajno razjezijo druge?

Vaja za sprejemanje svojega deleža 
krivde (odpravljanje miselne zmote 
pripisovanja krivde drugim)

23
Sporočanje drugi osebi, da jo 
cenimo in se lahko obrne na nas

Pomisli, ali bi drugi radi slišali, da 
jim stojiš ob strani.
Pomisli, kaj boš osebi
rekel/a in kdaj itd.
Pristopi k osebi in ji povej, da ti ni 
vseeno zanjo.

24
Samova dilema

Prav je, da poveš, da je prijatelj v 
trgovini nekaj ukradel.
Prav je, da so osebe, ki nekaj 
ukradejo, kaznovane.
Lastnica trgovine si ni sama kriva 
(zmota pripisovanja
krivde drugim).

25
Nadaljevanje razmisleka o 
posledicah dejanj za druge/
Odpravljanje nerealnih pogledov 
nase

Vaja Žrtve in nasilneži.
Razmislek o posledicah za žrtev.
Tudi, če si bil/a sam/a žrtev nasilja, 
ti to ne daje pravice, da si nasilen/a 
do drugih.
Razmisli o bolečini in posledicah, 
ki jih je tvoje dejanje povzročilo 
drugim (tehnika PDO).

26
Primerno ravnanje v primeru, da 
nas nekdo nečesa obtožuje

Pomisli, kako se počutiš in se 
poskušaj pomiriti.
Pomisli, ali ima oseba morda prav 
(PDO).
Če ima oseba prav, se opraviči/
popravi storjeno škodo; če se 
moti, reci, da se moti, da je dobila 
napačen vtis itd.

27
Reggieva dilema

Morali bi povedati,
da nasilni oče pije.
Prav bi bilo, da stori to, kar je 
najbolje za vso družino.
Tudi sami najbrž ne bi hoteli, da 
vam kdo laže.
Mama kljub temu ne bi smela 
prelagati krivde na Reggieja.

28
Nasilnež in zaključni pregled

Vaja Kako razmišlja nasilnež.
Zaključek vaj za zbujanje vesti.

29
Primerno odzivanje
na neuspeh

Vprašaj, ali drugi menijo,
da ti ni ravno najbolje uspelo.
Pomisli, kaj bi lahko
storil/a drugače.
Odloči se, da poskusiš
znova in naredi načrt,
kako se boš tega lotil/a.

30
Antonieva dilema

Ni prav, da je prijatelju
pomagal goljufati.
Prijatelju, ki večkrat goljufa,
ne moreš zaupati.
Popravljanje miselnih zmot.

31
Zadnje srečanje: Gor ali dol?

(33 misli, veščin in vedenj)
Gor je primerno, realno, konstruktivno in odgovorno.
Dol je neprimerno, nerealno, izkrivljeno, destruktivno in neodgovorno.
V zadnjem srečanju zaobjamemo vsebine vseh treh delov programa,
hkrati pa je srečanje priložnost za pojasnila v zvezi z napredkom in motiviranje
za uporabo osvojenih veščin.
Preverimo osvojeno znanje in veščine,
ki naj bi jih pridobili v treh izvedenih delih programa.
Spodbujamo uporabo znanja in veščin, ki so jih udeleženci pridobivali
v sklopu srečanj, za pomoč sebi in drugim.
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Prvi sklop: Omogočanje razvoja zrelejšega moralnega presojanja  
(odločanje o ravnanju v socialnih situacijah)

Mladostniki z zaostankom v moralnem razvoju potrebujejo obilico priložnosti za zavzemanje 
perspektive drugega, kar naj bi jim ponudili v čim bolj intenzivni in zgoščeni obliki. Le 
tako bomo namreč lahko spodbudili njihov moralni razvoj in jim omogočili, da dosežejo 
starosti primerno raven moralnega presojanja. Če delinkventne mladostnike privedemo do 
razmišljanja o perspektivi drugega in pričnejo druge upoštevati tudi v situacijah, ki prese-
gajo doseganje lastnih ciljev, se bodo od predkonvencionalnega, egocentrično naravnanega 
presojanja postopoma pričeli premikati v smer zrelejših in bolj vzajemnih moralnih sodb. S 
pogledi drugih ljudi lahko mladostnike soočamo tako na mikro nivoju (v majhnih skupinah) 
kot tudi preko širše zasnovanih ukrepov (npr. vpeljevanje reform v ustanovo). Širše zasno-
vani ukrepi in programi, kot je na primer Pravična skupnost (Just Community), ponujajo 
različne možnosti za preoblikovanje ustanov v skladu z osnovnimi načeli demokracije in 
pravičnosti, katerim naj bi sledile tudi šole in prevzgojni domovi oziroma mladoletniški 
zapori. V skladu s tem naj bi učencem, oskrbovancem ali zapornikom omogočili sodelovanje 
pri oblikovanju pravil ustanove in njihovem uveljavljanju (npr. Duguid, 1981; Hickey in 
Scharf, 1980; Higgins, 1995; Kohlberg in Higgins, 1987; Power, Higgins in Kohlberg, 1989). 
Še širše zasnovano je posredovanje na makro nivoju. Takšne ukrepe lahko zasledimo v okviru 
multisistemske terapije (Multiple Systems Therapy, Henggeler idr., 1998); znotraj katere se 
kot prejemnike pomoči poleg težavnih mladostnikov obravnava tudi njihove družine in širšo 
skupnost. Zelo obetajoči so tudi rezultati programov aktivnosti za mlade ali t. i. Youth Char-
ter Programs, v sklopu katerih posamezniki, ki imajo pomemben vpliv na mlade v skupnosti 
(starši, učitelji, trenerji, predstavniki policije, duhovniki, delodajalci) oblikujejo načela dela 
in načrt programa aktivnosti za mlade ter poskrbijo za njihovo dosledno izvajanje (Damon, 
1997).

Na drugi strani pa imamo programe, ki predvidevajo ukrepe na mikro nivoju in se osredotočajo 
predvsem na razvoj sposobnosti zavzemanja perspektive drugih. Večina programov svetuje 
oblikovanje skupine, znotraj katere se spodbuja moralni razvoj preko reševanja nalog, ki vse-
bujejo moralne dileme in odločanja o ravnanju v domnevnih socialnih situacijah. Udeleženci 
morajo svoje odločitve tudi ustrezno utemeljiti, ustreznost njihovih argumentov pa nato 
presojajo vrstniki, običajno tisti na višji stopnji moralnega razvoja, ter vodja skupine (npr. 
Gibbs, Arnold, Ahlborn in Cheesman, 1984; prim. Taylor in Walker, 1997). Med ukrepe 
na mikro nivoju spada tudi program EQUIP, ki se v svojem bistvu osredotoča na vrstniško 
skupino mladostnikov, čeprav poleg oblikovanja varne in primerne vrstniške kulture hkrati 
poudarja pomen oblikovanja pravičnega okolja in ugodne klime tudi med zaposlenimi, ki z 
mladimi sodelujejo, ter predpisuje uporabo veščin reševanja problemov in izrazov za miselne 
zmote na ravni celotnega sistema.
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Ukrepi, ki slonijo na teoriji moralnega razvoja, običajno omogočajo doseganje zrelejšega 
moralnega presojanja tako na mikro kot na makro nivoju. Kljub temu žal ne moremo zago-
toviti, da se bo zaradi izvajanja teh ukrepov zmanjšalo število primerov antisocialnega ter 
agresivnega vedenja (Gibbs, Arnold, Ahlborn in Cheesman, 1984; Niles, 1986). Vendar pa 
lahko ukrepi poleg spremembe v moralnem presojanju povzročijo tudi spremembo vedenja 
prestopnikov. Kot primer takšnega ukrepa naj navedemo štirimesečni program dela v skupini, 
ki sta ga oblikovala avtorja Jack Arbuthnot in Donald Gordon (1986). V navedenem primeru 
se je pri mladostnikih, pri katerih so učitelji opazili antisocialno vedenje, po zaključenem 
programu pokazal napredek na področju moralnega razvoja in tudi vedenja samega. Slednje 
se je pokazalo kot upad kršenja pravil in disciplinskih ukrepov, zmanjšanje števila izostankov 
od pouka in izboljšanje učnega uspeha. Spremembe so bile opazne pri ocenjevanju vedenja 
dva do tri tedne po zaključenem programu in prav tako pri ponovnem testiranju po enem 
letu. Razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino na področju vedenja (merjenega 
s strani učiteljev in neopravičenim izostajanjem od pouka) pa je bila na ravni razreda 
statistično pomembna šele pri meritvah, izvedenih čez eno leto, kar nakazuje na t. i. speči 
učinek. Do podobnega rezultata smo prišli tudi sami (Leeman idr., 1993). Ugotovili smo 
namreč, da so imeli posamezniki z največjim napredkom na področju moralnega razvoja, 
kljub temu, da spremembe na ravni celotne skupine, vključene v program EQUIP, niso bile 
statistično pomembne, najmanjšo verjetnost, da bodo ponovno zagrešili kaznivo dejanje 
in to več kot leto dni pozneje (speči učinek, ki ga po 6 mesecih še ni bilo, se je pokazal 12 
mesecev po zaključenem programu in odhodom iz ustanove). Rezultati raziskave (Leeman 
idr., 1993) bodo podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

Omenjena programa za doseganje višjih nivojev moralnega razvoja (Arbuthnot in Gordon, 
1986; Leeman idr., 1993), ki sta uspela doseči dolgoročne učinke na vedenjskem področju, 
sta bila sestavljena iz večih komponent, kar najverjetneje ni naključje. Primerjava programa 
EQUIP ter programa avtorjev Arbuthnot in Gordon (1986) nadalje razkriva več podob-
nosti. Pri obeh programih so izvajalci še pred pričetkom srečanj poskušali vzpostaviti pravila 
pozitivne komunikacije in v skupini vrstnikov oblikovati ugodno klimo. V ta namen je bilo 
izvedenih več aktivnosti za spodbujanje povezanosti, odprtosti ter dobrih odnosov v skupini. 
Poleg tega sta oba programa vključevala različne vsebine. Prav tako kot znotraj EQUIP-a je 
bilo tudi v programu Arbuthnota in Gordona nekaj srečanj namenjenih urjenju v “aktivnem 
poslušanju in spoznavanju s komunikacijskimi veščinami (t. i. “jaz” sporočili). Potreba po 
spoznavanju komunikacijskih veščin se je sicer pojavila šele tekom programa in je skupinski 
proces začasno celo prekinila, vendar pa je bilo izobraževanje nujno potrebno zaradi po-
manjkanja teh veščin pri udeležencih, ki je zaviralo uspeh diskusij” (210, lasten poudarek). Ar-
buthnot in Gordon sta na koncu zaključila, da je za spodbujanje moralnega razvoja ključnega 
pomena, da programi poleg vsebin za napredovanje v moralnem presojanju vsebujejo tudi 
(a) tehnike spodbujanja skupinske povezanosti in sodelovanja (prim. s programoma Positive 
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Peer Culture in Just Community) na eni strani in (b) “trening socialnih veščin, da se doseženi 
nivo moralnega presojanja iz mišljenja prenese tudi v vedenje” na drugi (215).

Tako je tudi v okviru programa EQUIP nekaj srečanj namenjenih odločanju o ravnanju v 
hipotetičnih socialnih situacijah, kar naj bi prav tako pripomoglo k zrelejšemu moralnemu 
presojanju. Na teh srečanjih udeleženci obravnavajo dvanajst problemskih situacij, ki se 
nanašajo na antisocialno vedenje, cilj srečanj pa je doseganje zrelih moralnih odločitev 
ter vrednot in podajanje razlogov zanje. Vsak član mora pred skupino in vodjo skupine 
podati razloge za svojo presojo. Pri tem so predstavljene problemske situacije postavljene v 
različna okolja; domače okolje, šolo, zapor in službo. Moralne dileme so oblikovane tako, da 
v skupini spodbujajo pogovor o moralnih vprašanjih in tudi zavzemanje perspektive druge 
osebe. S pomočjo razreševanja problemskih situacij in zavzemanja perspektive drugega naj 
bi mladostnike vodili do razumevanja globljih razlogov za oblikovanje določenih moralnih 
vrednot ali odločitve za različna dejanja (kot so npr. kraja, iskrenost, izpolnjevanje obljub, 
odločitev proti kraji in goljufanju, odkritost z vrstniki in družinskimi člani, odklanjanje drog 
in preprečevanje samomora). V primeru skupinskega pogovora o Macovem nesprejemanju 
pravila o pregledovanju torb v mladoletniškem zaporu se je za zelo koristno izkazala prob-
lemska situacija, v kateri nastopa lik Juan. V tej se Juan sprašuje, ali naj enemu izmed 
zaposlenih razkrije, da ima njegov sostanovalec Phil, ki trpi za depresijo in je v preteklosti 
poskušal storiti samomor, v sobi skrite britvice (člani skupine so v našem primeru razumeli 
in sprejemali razloge za prepoved vnašanja nekaterih stvari v zapor).

Reševanje problemskih situacij lahko še posebej učinkovito spodbuja zavzemanje pers-
pektive drugih, če si pri tem pomagamo s poizvedovalnimi vprašanji. Tako se na primer 
razreševanje Juanove dileme običajno zaključi z vprašanjem: “Kdo bi (poleg Phila samega) 
trpel, če bi Phil storil samomor?” (Gibbs, Potter in Goldstein, 1995: 94-95; glej tudi Potter 
idr., 2001). Navedeno vprašanje spodbuja člane skupine k zavzemanju perspektive Philovih 
bližnjih. S pomočjo vprašanja poskušamo pri mladostnikih doseči empatično vživljanje v 
vlogo žrtvine družine, njihovo bolečino in žalost, cilj pa je tudi, da mladostniki v Philovih 
namerah prepoznajo miselno zmoto pretirane usmerjenosti nase. V drugi problemski situ-
aciji, v kateri nastopa Alonzo (glej Tabelo 2.3), člane skupine k zavzemanju stališča žrtve 
in razmišljanju po načelu moralne vzajemnosti na podoben način spodbuja šesto vprašanje 
oziroma navodilo: “Predstavljaj si, da je to tvoj avto”. Tehnika “predstavljaj si, da si sam 
žrtev” se pravzaprav poslužuje prav miselne zmote pretirane usmerjenosti nase in lastnosti 
slednje uporabi za razumevanje perspektive drugih. Vprašanja v zvezi z Alonzovo dilemo 
člane spodbujajo k razmisleku o možnih neprijetnih posledicah, ki bi lahko doletele Alonzo-
vega prijatelja (osmo vprašanje) ter celotno Rodneyjevo družino. Nekatera izmed vprašanj 
pa so namenjena odpravljanju ovir, ki posamezniku onemogočajo zavzemanje perspektive 
drugih. Mladostniki morajo v njih odkriti in odpraviti primere sekundarnega kognitivnega 
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izkrivljanja, kot sta strategiji pripisovanje krivde drugim (drugo vprašanje) ter zmanjševanje 
resnosti dejanja/napačno poimenovanje (tretje in četrto vprašanje).

Odločanje o ravnanju v hipotetičnih socialnih situacijah skupaj z vnaprej oblikovanimi vprašanji 
mladostnike v skupini spodbuja, da se vživijo v položaj nekoga, ki v situaciji ni neposredno 
prisoten. Tako je eden izmed zaželjenih zaključkov skupine ugotovitev, da kasetnikov ne bi 
smeli krasti niti iz avtomobilov ljudi, ki jih ne poznamo (Jimova dilema). Dilemo, v kateri 
nastopa lik po imenu Dave, naj bi člani po tem, ko so soočeni z možnostjo, da bi bilo zaradi 
tega lahko v nevarnosti življenje sestre, ki je odvisnica, razrešili z odgovorom, da bi zavrnili 
vlogo kurirja, da mamila ne bi prišla v sosesko, kjer živi sestra. Tudi ta pristop deluje podobno 
kot tehnika “predstavljaj si, da si sam žrtev”, ki izkorišča zmoto pretirane usmerjenosti nase 
in mladostnike nagovarja, naj si predstavljajo, da bi zaradi napačne odločitve trpel nekdo, ki 
jim je blizu. Ta pristop izkorišča “empatijo, ki je pri teh mladostnikih sicer rezervirana samo za 
bližnje in njihovo osredotočanje zgolj na situacije “tukaj in zdaj”, da bi tako poskrbel za razvoj 
njihovih prosocialnih motivov” (Hoffman, 2000: 297).

K spodbujanju moralnega razvoja in zavzemanja perspektive drugega poleg poizvedovalnih 
vprašanj prispeva tudi sama struktura skupinskih srečanj. Srečanja potekajo v štirih zaporednih 
korakih: mladostnike najprej spoznamo s problemsko situacijo, nato jih na različne načine 
spodbujamo v smer zrelejšega moralnega presojanja, sledi zmanjševanje razvojnih zaostankov, 
zaključimo pa z utrjevanjem doseženega nivoja moralnega presojanja (glej Gibbs, v tisku; Gibbs 
idr., 1995; Goldstein idr., 1998; Potter idr., 2001). Pri zmanjševanju zaostankov na področju 
moralnega presojanja si lahko pomagamo tudi tako, da zrelejše mladostnike spodbujamo k 
izražanju pomislekov glede argumentov, ki jih pri odločitvah podajajo manj zreli vrstniki. 

Odločanje o ravnanju v socialnih situacijah in oblikovanje pozitivne mladinske kulture. Srečanja, 
na katerih mladostniki razrešujejo probleme, ki se nanašajo na socialno interakcijo, po eni 
strani služijo spodbujanju moralnega razvoja in zavzemanju perspektive druge osebe, po drugi 
strani pa prispevajo tudi k oblikovanju pozitivne kulture oziroma klime. Namen prve problem-
ske situacije (Primer svetovalca “moža z Marsa”) je prav odkrivanje skupnih vrednot, obenem 
pa naj bi preko razreševanja spodbujali skladnost in prosocialnost skupine. Dilema  svetovalca 
“moža z Marsa” je opisana takole:

Mož z Marsa se je odločil, da bi se rad preselil na drug planet. Izbiral je med več planeti, na 
koncu pa sta mu ostala planet A in planet B. Planet A je nasilen in nevaren kraj. Prebivalci 
tega planeta mislijo le nase in jim ni mar, če koga prizadenejo. Planet B pa je precej bolj 
varen in miren kraj. Prebivalcem tega planeta ni vseeno za druge. Tudi oni se radi zabavajo, 
če pa njihova dejanja koga prizadenejo,  jim je zaradi tega hudo. Prebivalci planeta B se ves 
čas trudijo, da bi bil njihov planet še boljši.
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Si osebni svetovalec moža z Marsa. Na kateri planet bi mu svetoval, naj se preseli?

planet A / planet B / ne vem (obkroži eno možnost) 

Razreševanje dileme svetovalca moža z Marsa običajno pripomore k temu, da mladostniki 
sprevidijo, da imajo na področju prosocialnega vedenja in odnosa do drugih vendarle skupne 
vrednote. Večina mladostnikov se odloči, da bi možu svetovala, naj se preseli na planet B, 
ki je opisan kot prosocialnejši. Pri tem na vprašanje, zakaj so se tako odločili, člani skupine 
najpogosteje uporabljajo prav dele opisa planeta in navajajo, da bi možu svetovali planet B 
zato, ker tam ni toliko nasilja, ker je planet bolj varen in miren, ker se prebivalci zabavajo, ne 
da bi koga prizadeli in so si pripravljeni pomagati, ker si prebivalci planeta prizadevajo za to, 
da bi bil njihov planet še boljši, in ker jim je na planetu B hudo, če koga prizadenejo in se mu 
tudi opravičijo. V neki skupini je eden izmed mlajših članov z žalostnim glasom dodal, da bi 
možu svetoval planet B, ker tam “starši preživijo več časa z otroci.”

Tabela  2.3: Alonzova dilema
Ime Datum

Alonzo s prijateljem Rodneyjem hodi po neki stranski ulici. Rodney se ustavi pri lepem športnem avtomobilu, ki 
izgleda kot nov, pogleda v avto in navdušeno reče: “Poglej! Ključi so še vedno notri. Preizkusiva, česa je sposobna ta 
zverina. Daj, greva!”

Kaj bi moral reči ali storiti Alonzo?
1. Bi moral Alonzo poskusiti prepričati Rodneyja, naj avta ne ukrade? 

Da, moral bi ga prepričati. / Ne, pusti naj, da ga ukrade. / Ne vem.

(Obkroži eno izmed možnosti.)

2. Če Rodney Alonzu reče, da si je lastnik sam kriv, saj je v avtomobilu pustil ključe in si tako neprevidni ljudje 
tako ali tako zaslužijo, da jim ukradejo avto? Bi moral Alonzo v tem primeru prepričati Rodneyja, naj avta ne 
ukrade?

Da, moral bi ga prepričati. / Ne, pusti naj, da ga ukrade. / Ne vem. 

(Obkroži eno izmed možnosti.)

3. Če Rodney Alonzu reče, da je avto najbrž zavarovan in da bo lastniku zavarovalnica tako ali tako pokrila večino 
škode? Bi moral Alonzo v tem primeru prepričati Rodneyja, naj avta ne ukrade?

Da, moral bi ga prepričati. / Ne, pusti naj, da ga ukrade. / Ne vem. 

(Obkroži eno izmed možnosti.)

4. Če Rodney Alonzu reče, da ni nič takšnega, če ukradeš avto in da njegovi prijatelji
 to počnejo ves čas? Kaj bi moral v tem primeru storiti Alonzo? 

Da, moral bi ga prepričati, naj ga ne ukrade. / Ne, pusti naj, da ga ukrade. / Ne vem.

(Obkroži eno izmed možnosti.)
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5. Kaj če Alonzo ve, da ima Rodney ženo in otroka, ki bosta trpela, če Rodneyja zalotijo
 pri kraji in bo šel zato v zapor ter izgubil službo? Bi moral Alonzov tem primeru 
 prepričati Rodneyja, naj avta ne ukrade?

Da, moral bi ga prepričati. / Ne, pusti naj, da ga ukrade. / Ne vem. 

(Obkroži eno izmed možnosti.)

6. Predstavljaj si, da je to tvoj avto. Zamisli si, da Alonzo ni le Rodneyjev prijatelj, ampak tudi tvoj. 
 Alonzo ve, da je to tvoj avto. Bi moral Alonzo v tem primeru prepričati Rodneyja, naj  avta ne ukrade?

Da, moral bi ga prepričati. / Ne, pusti naj, da ga ukrade. / Ne vem. 

(Obkroži eno izmed možnosti.)

7. Kako pomembno se ti zdi, da ljudje ne jemljejo brez dovoljenja stvari, ki
 pripadajo drugim?

To se mi zdi zelo pomembno. / Srednje pomembno. / Ne zdi se mi pomembno.

(Obkroži eno izmed možnosti.)

8. Recimo, da Rodney kljub temu, da ga Alonzo poskusi prepričati, naj avta ne ukrade, vseeno ukrade avtomobil. 
Alonzo ve, da je Rodney pod vplivom mamil in bi lahko povzročil hudo nesrečo, zaradi katere bi lahko kdo umrl. 
Kaj bi bilo najbolje, da Alonzo stori v tem primeru?

Pokliče policijo. / Ne pokliče policije. / Ne vem. 

(Obkroži eno izmed možnosti.)

Drugi sklop: Pridobivanje veščin za obvladovanje jeze ter odpravljanje miselnih zmot

V prvem delu srečanj, ko se mladostniki spoznavajo s presojanjem na višji ravni moralnega 

mišljenja ter rešujejo moralne dileme preko zavzemanja perspektive drugih, se njihova 

egocentrična naravnanost običajno že nekoliko omili. A ker je pri večini prestopnikov opa-

ziti veliko bolj utrjeno obliko egocentrične pristranosti, tj. kognitivno izkrivljanje pretirane 

usmerjenosti nase, smo slednje naslovili v ločenem sklopu programa. Kombinacijo ranljivosti 

in pretirane usmerjenosti nase, ki označuje prestopnike, za katere je značilna reaktivna 

agresija, je Beck (1999) poimenoval “oko viharja, ki izvira iz lastnega jaza” (24) in je pravi 

vzrok jeze ter antisocialnega vedenja. Z reaktivno agresijo se je odzival tudi petnajstletni 

Mac v primeru iz leta 1993, v katerem smo na srečanju za vzajemno pomoč odkrivali 

njegove težave z avtoriteto in težave zaradi izbruhov jeze. Sklop znotraj EQUIP-a, ki je 

namenjen obvladovanju jeze in obravnavanju podobnih težav, obsega deset srečanj, ki jih 

bomo natančneje opisali v nadaljevanju. Osredotočili se bomo predvsem na prikaz različnih 

perspektiv, tehnik in delov, ki so pomembni pri obvladovanju jeze, in se navezujejo na 

različne vire s področja kognitivno-vedenjske terapije (pregled v Beck in Fernandez, 1998; 

glej tudi Dahlen in Deffenbacher, 2000).
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Prvo srečanje - Ponovna ocena in preoblikovanje prepričanj o jezi/agresiji. Srečanja, namen-
jena obvladovanju jeze, se začnejo z metakognitivnim razmislekom ter pogovorom o jezi in 
agresiji. Podoben pristop lahko zasledimo v številnih programih obvladovanja jeze. Pogovor 
antisocialnim mladostnikom omogoči, da na lastno jezo oz. agresijo pogledajo z drugega 
zornega kota, jo ocenijo bolj objektivno in pričnejo razmišljati o tem, kakšne težave jim 
jeza lahko povzroči. Ta srečanja tako nadgrajujejo razmislek o jezi in pogovor o morebitnih 
kratkotrajnih prednostih izražanja jeze. Mladostniki v okviru skupine EQUIP so na enem 
izmed srečanj sprva omenjali “adrenalin” oziroma občutek moči, ki ga dobijo s tem, ko so 
do drugih agresivni. Ko se je pogovor nadaljeval, pa je skupina prišla do zaključka, da se 
občutek moči povezuje z miselno zmoto pretirane usmerjenosti nase in lahko povzroči kar 
nekaj škode. Mladostniki so tako navajali, da lahko zaradi tega: “izgubiš prijatelje,” ker ti 
ljudje “ne zaupajo” in se te bojijo, pa tudi “ne spoštujejo te in se nočejo družiti s tabo.” 
Podobno je pogovor o prednostih jeznega in agresivnega odzivanja, za katerega je skupina 
najprej ugotavljala, da se tako “lahko drugemu maščuješ” in “ne pustiš, da te drugi žalijo 
ali ti ukazujejo”, vodil do pomislekov, kot na primer: “Ampak potem se lahko tudi drugi 
maščujejo tebi.” Ali v besedah člana skupine, ki je bil že na višjem nivoju moralnega razvoja 
in je svoje misli zelo lepo izražal: “Krog maščevanja se potem nikoli ne konča.”

V prvem srečanju poskušamo doseči drugačen pogled na jezo tudi s pomočjo ponovne 
ocene in spreminjanja pojmovanja jeze. Vodja skupine članom pove, da nenasilje in sposob-
nost obvladovanja še ne pomeni, da je človek, ki se odziva na takšen način, reva ali zguba. 
Pri tem navede primer znanega športnika ali kakšne druge znane osebe, ki je uspela prav 
s pomočjo močne samodiscipline. Nato lahko navede primer osebe, ki ji ni uspelo, ker je 
izgubila živce. Pomembno sporočilo, ki naj bi ga vodja posredoval članom skupine, je, da 
so “močnejši, kadar uspejo nadzirati lastno odzivanje na dejanja drugih, še posebej, če jih 
ti poskušajo izzvati” (Goldstein, 1999: 83; prim. Feindler in Ecton, 1986). Beck (1999) 
navaja primer nekega moškega, ki je ženo po svojih besedah pretepal zato, ker se je zaradi 
njenih kritičnih opazk počutil, kot da mu jemlje “moškost”. Beck ga je vprašal, če je “s tem, 
ko pretepa nekoga šibkejšega, res bolj moški? Ali pa je morda močnejši, če se obvlada 
in se na žalitev ne odzove ter tako ohrani nadzor nad sabo in nad položajem?” Tako kot 
mladostniki v skupini je nasilnež svojo jezo pozneje lahko vsaj deloma nadzoroval že s 
tem, ko se je opomnil, “da se bo bolj možatega počutil tako, da bo ohranil trezno glavo in 
položaj obvladal [ter ohranil nadzor nad sabo]” (267). Pri tem je zelo učinkovita tudi vaja 
vizualizacije, pri kateri si člani skupine človeka, ki jih izziva, predstavljajo kot klovna, ki “jih 
hoče dobiti v pest. Prigovarjati si morajo, da jih hoče klovn povleči v lastno cirkuško areno, 
kjer bi se samo osmešili” (po: Feindler in Ecton, 1986; Goldstein idr., 1998). Oblikovanje 
nenasilnih možnosti odzivanja in nadziranja lastnih reakcij imenujemo tudi opolnomočenje, 
saj posamezniku nudi več možnosti in ta tako ne ostane ujet v en sam (nasilen) način 
odzivanja. Čeprav se je v nekaterih položajih potrebno tudi braniti, lahko pogosto z ne-
nasilnim načinom odzivanja dosežemo precej več. Znotraj programa EQUIP želimo delovati 
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v smeri konstruktivnega obvladovanja in nadziranja jeze, pri čemer so aktivnosti namenjene 
obvladovanju in ne odpravljanju jeze kot take.

Drugo srečanje - Ključna vloga misli pri jezi. Nadziranje misli in telesa. Omilitev jeze. Drugi 
teden srečanj nadaljujemo z razmišljanjem o težavah z jezo in poskušamo doseči, da mla-
dostniki na jezo pogledajo z drugega zornega kota. Mladostnike seznanimo z zaporedjem 
različnih odzivov, ki se pojavijo pri jezi in agresiji. Povemo jim, da jezo običajno sproži 
nek sprožilni dogodek ali izjava, ki posameznika pritisne na “pravo točko”, sledi miselni 
proces v povezavi s sprožilnim dogodkom, nato se odzove telo (napnejo se mišice itd.) in 
na koncu sledijo posledice (okrajšano SMTP ali v ang. AMBC). Glavni cilj izobraževanja je 
sodelujočim predstaviti ključni pomen misli, ki imajo pri odzivanju pomembnejšo vlogo kot 
dejanski sprožilni dogodek. Prav s pomočjo misli lahko pripomoremo tako k jeznemu kot 
bolj umirjenemu odzivanju (prim. Novaco, 1975). Mladostniki naj bi se na tem srečanju 
naučili nadzirati misli, zaradi katerih se jeza lahko še stopnjuje in jih nadomestiti z bolj 
odgovornim prigovarjanjem samemu sebi (npr. “Če se hoče osmešiti, naj se kar, mene pa 
ne bo potegnil zraven.”), ki umiri jezo in pridobi čas za bolj kontroliran in konstruktiven 
odziv (glej tudi tretji sklop: Pridobivanje socialnih veščin). Pri tem je še posebej učinkovito 
tiho prigovarjanje, ki odpravlja napake miselne zmote pretirane usmerjenosti nase (npr. 
“Ne morem pričakovati, da se bodo ljudje vedno vedli tako, kot hočem, da se.” ali “Če 
je nekdo tako razdražljiv, mora biti res grozno nesrečen.”). Mladostniki se v tem sklopu 
naučijo še prepoznavati in nadzorovati “zgodnje” telesne znake (hitro bitje srca, zardevanje, 
stiskanje pesti itd.), ki kažejo na naraščanje jeze, ter načine, kako jih ublažiti. Podobno tudi 
Beck (1999) svoje udeležence uči prepoznavati “rdečo luč”, ki jim “sporoča, da se morajo 
umakniti” (263).

Tretje srečanje - Nadziranje in odpravljanje miselnih zmot. Tretji teden naj bi pogovor tekel o 
miselnih procesih, pri čemer posebno pozornost namenimo miselnim zmotam. Miselni pro-
cesi si vsekakor zaslužijo mesto v sklopu, ki obravnava obvladovanje jeze. Sprožilni dogodek 
jeze ne povzroči sam po sebi, temveč je za to kriva posameznikova lastna na kognitivni 
shemi temelječa interpretacija dogodka. Zato so zelo uporabne tudi tehnike, ki imajo hiter 
učinek in s katerimi lahko pridobimo nekaj časa, kot na primer globoko dihanje (glej četrto 
srečanje). Na tem mestu v skupino vpeljemo pisanje strukturiranega dnevnika, ki mladost-
nikom pomaga pri zavedanju in nadzorovanju lastnih težav v vedenju ter miselnih zmot, ki 
pripeljejo do težav. Vodja skupine se v sklopu tega srečanja posluži vaje Garyjeve miselne 
zmote (glej Tabelo 2.4), s pomočjo katere naj bi mladostniki pridobili uvid v povezavo med 
miselnimi zmotami, pripisovanjem napačnega pomena dogodkom ter nasiljem. Primer naj 
bi ponazoril pomen pravočasnega odpravljanja miselnih zmot, še preden le-te povzročijo 
škodo. Eden izmed članov skupine, ki so prisostvovali srečanju leta 1993, je za odpravljanje 
miselne zmote pretirane usmerjenosti nase predlagal, da bi si Mac podobno kot Gary lahko 
dejal: “Tudi jaz bi bil jezen, če bi bil na njenem mestu. V bistvu ima od mene pravico 
zahtevati, da se do nje vedem lepše.”
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Tabela  2.4: Garyjeve miselne zmote

Ime Datum

Gary je v kuhinji v svojem stanovanju. Njegova punca Cecilia je jezna nanj, ker je naredil nekaj, kar jo je prizadelo. 
Zavpije nanj in ga sune v ramo. 

Garyja ob tem preplavijo misli. Čeprav se moti, še naprej razmišlja isto in popade ga bes. Cecilio zmerja s kletvicami. 
V bližini je oster kuhinjski nož. Gary ga zagrabi in Cecilio zabode ter ji zada hude poškodbe. 

1. Kaj meniš, kakšne misli so Garyja spreletavale med samim dogodkom in po njem? Napiši nekaj primerov.

2. Kakšne miselne zmote prepoznaš v njegovih mislih? Cecilia je bila jezna na Garyja, ker je naredil nekaj, kar jo 
je prizadelo. Kaj bi po tvojem mnenju to lahko bilo?

3. Kaj bi si Gary v tem položaju lahko rekel? Kako bi si Gary lahko pomagal z nasprotnimi mislimi in odpravil 
miselne zmote? Predlagaj nekaj misli, ki bi si jih Gary lahko dejal pri vsaki izmed miselnih zmot.

4. Bi Gary, če bi uspel popraviti miselne zmote, vseeno zabodel Cecilio?    

Da bi vedenje Garyja in mladostnikov v skupini postalo pravičnejše in bolj sočutno, se 
morajo naučiti, kako lahko prepoznajo in “z nasprotnimi mislimi kljubujejo” ter odpravljajo 
sekundarno kognitivno izkrivljanje. Tako so člani skupine med obravnavanim srečanjem pred-
lagali, da bi pripisovanje krivde drugim oziroma zmotno mišljenje, da si je Cecilia sama kriva, 
lahko odpravili z nasprotnimi mislimi, kot je na primer: “Nihče mi ne pravi, da moram pograbiti 
tisti nož - če ga zagrabim, bom torej sam kriv za to.” Podobno je predvidevanje slabih namenov 
drugih in misel, da tako ali tako ni upanja, mogoče odpraviti na primer z mislijo: “Če se do 
nje začnem obnašati lepše, nama lahko uspe ustvariti boljši odnos.” Mišljenje, da bi Cecilii 
“pokazal, kar ji gre in bi končno dobila svojo lekcijo,” pa mladostnik lahko spodbija na primer z 
mislijo: “S tem, da nekoga zabodeš in ga morda celo ubiješ, ne boš nikogar naučil ničesar.”



95IZBRANI PREVODI

Četrto srečanje - Tehnike sproščanja in omilitev jeze. K umirjanju in zmanjševanju jeze lahko 
bistveno pripomorejo tehnike, s katerimi  se učimo nečesa, kar je v popolnem nasprotju z jezo 
(t. i. nasprotno pogojevanje). Med tovrstne tehnike spada na primer umirjeno prigovarjanje 
samemu sebi. Mladostniki se v četrtem srečanju spoznajo še z drugimi orodji za zmanjševanje 
jeze, kot so globok vdih, štetje nazaj in priklic pomirjajočega prizora. Ta orodja so zelo 
pomembna, saj se jih mladostniki zaradi njihove preprostosti običajno poslužujejo pogosteje 
kot prigovarjanja samemu sebi. Tako lahko stopnjevanje jeze mladostnik prepreči tako, da še 
pred razmislekom o miselnih zmotah zajame nekaj globokih vdihov ter si tako pridobi nekaj 
dragocenega časa za popravljanje le-teh.

Peto srečanje - Tehnika prigovarjanja samemu sebi in omilitev jeze: razmišljanje o posledicah in 
tehnika PDO (“pomisli na drugo osebo”). Na petem srečanju se vodja skupine vrne k tehnikam 
zmanjševanja jeze, ki vključujejo prigovarjanje samemu sebi. Prva izmed dveh predvidenih 
tehnik se imenuje mišljenje “če-potem” oz.“razmišljanje o posledicah” (Feindler in Ecton, 1986). 
O pomenu tehnike govorijo rezultati različnih raziskav, ki so pokazali, da se visoko agresivni 
in slabše prilagojeni otroci slabše odrežejo pri predvidevanju in opisovanju možnih posledic 
dejanja, ki bi jih utegnili utrpeti oni sami ali drugi (Spivack in Shure, 1989). Da bi razvili 
predvidevanje možnih posledic, ki ga lahko uporabijo pri prigovarjanju samemu sebi, vodja 
skupine mladostnike preko pogovora o posledicah agresivnega ter antisocialnega vedenja sez-
nani z razmišljanjem o različnih posledicah, (pogovor o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah, 
praktičnih in čustvenih posledicah ter posledicah za posameznika in za druge). S tem, ko 
poudarjamo pomen posledic za druge ljudi, nas pogovor samodejno pripelje do druge tehnike 
“pomisli na drugo osebo” ali okrajšano PDO.

Šesto srečanje - Konstruktivni izidi. Šesto srečanje naj bi sodelujoče naučilo, da lahko spore 
rešujejo konstruktivno tudi s pomočjo ustreznega prigovarjanja samim sebi. Če se uspejo 
pomiriti, lahko mirneje komunicirajo in ne podžigajo jeze še bolj (razvoj socialnih veščin). Tako 
se mladostniki v konfliktnih situacijah naučijo na primer nadomestiti izjave, ki vsebujejo t. i. “ti 
sporočila” (npr. “Ti kreten, vrni mi radio!”) z “jaz sporočili” (npr. “Res rabim ta radio”).

S pomočjo “jaz” sporočil je namreč lažje izzvati empatičen odziv ali v skladu s Hoffmanovo 
teorijo zavzeti perspektivo drugega8, medtem ko se “ti” sporočila pogosteje izkažejo za 
neproduktivna in izzovejo obrambne reakcije.

Sedmo srečanje - Samoocenjevanje. Prigovarjanje samemu sebi je pomembno tako za odprav-
ljanje miselnih zmot kot za samoocenjevanje, samonagrajevanje (glej Bandura, 1991) in 
konstruktivna samokritika. Samoocenjevanje je tudi glavna tema sedmega srečanja. S tem, 
ko se mladostniki priučijo vrednotenja in ocenjevanja lastnih dejanj, lahko moralnost posto-

8 Več o tem najdete v 4. poglavju monografije Gibbs J. C. (2003): Moral development and reality: beyond the theories of Kohlberg and 
Hoffman, Sage Publications, Inc.
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poma postane pomembnejši del njihovega jaza9. V sklopu tega srečanja pa mladostnike 
obenem pripravimo na bolj metakognitivno oziroma informativno naravo gradiva, predstav-
ljenega v naslednjih srečanjih.

Osmo srečanje - Preusmerjanje krivde. Na tej točki sklopa obvladovanja jeze pogostost 
obrambnih reakcij običajno že upade. Tako lahko prestopnike, ki se pogosto dojemajo kot 
žrtve provokacij, preusmerimo k razmisleku o tem, da morda izzivajo sami. Osmo srečanje 
je torej namenjeno obravnavanju pristranosti, saj članov skupine pogosto spregledajo, da 
so situacijo izzvali sami in krivdo pripišejo drugim. Obdelati je torej potrebno miselni zmoti 
pripisovanja krivde drugim ter pretirane usmerjenosti nase. Na začetku osmega srečanja 
vsakega izmed članov poprosimo, da razmisli o vedenju, s katerim izziva ali prizadene 
druge, ter navede dva primera takšnega vedenja. Skupina nato razmisli o tem, kako bi 
bilo mogoče odpraviti zmote, ki jim botrujeta pretirana usmerjenost nase in pripisovanje 
krivde drugim. Srečanje se nadaljuje s preizkušanjem tehnike preusmerjanja krivde, ki naj bi 
članom skupine pomagala pri prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja. Tehniko lahko 
na primer uporabimo, če eden izmed članov reče: “Nobenih problemov nimam. Vi ste tisti, 
ki ustvarjate probleme, ne jaz. Jaz imam problem samo s tem, da me ne nehate moriti.” V 
tem primeru bi preusmerili krivdo tako, da bi odvrnili: “Ko boš zbral pogum, da se spoprimeš 
s svojimi težavami, bo to res krasno. Potem boš hvaležen ljudem, ki ti hočejo pomagati, 
in jih ne boš samo poniževal ter jim pripisoval krivde za lastna dejanja.” (prim. Vorrath in 
Brendtro, 1985).

Deveto in deseto srečanje - Nadaljevanje razmisleka o posledicah, ki jih imajo naša dejanja 
za druge; odpravljanje nerealnih pogledov nase; odločenost za spremembe. Cilj zadnjih dveh 
srečanj je utrditi empatično odzivanje in sprožanje krivde ob neprimernih dejanjih ter člane 
motivirati za nadaljnjo uporabo tehnik za obvladovanje jeze in sprejemanje odgovornosti. 
V ta namen so bile oblikovane vaje (kot npr. vaja Žrtve in nasilneži, glej Tabelo 2.5), preko 
katerih je mogoče doseči spremembe v mišljenju nasilnih posameznikov, ki jih vodi zmota 
pretirane usmerjenosti nase. Na tem mestu ponovno opozorimo na posledice, ki jih imajo 
naša dejanja za druge; hkrati izpostavimo, da niso resnične žrtve skoraj nikoli nasilne, zato 
ni prav, da se “maščujemo svetu” in nedolžnim posameznikom samo zato, ker smo bili nekoč 
sami žrtev nasilja (pripisovanje krivde drugim) ter poskušamo doseči uvid članov, da so 
bili pravzaprav večkrat v vlogi nasilneža kot v vlogi žrtve. Vodja skupine nato še nadgradi 
tehniko PDO (pomisli na drugo osebo) in sicer tako, da navodilo preoblikuje v “Pomisli na 
bolečino, ki so jo s svojim ravnanjem v preteklosti že povzročil/a drugim.”:

Samorefleksija oz. samoocenjevanje predstavlja pomemben korak naprej, saj gre za pogled 
nazaj na lastno življenje, razmislek o preteklih dejanjih, soočanje s tem, da si v preteklosti 

9  Več o tem najdete v 5. poglavju monografije Gibbs J. C. (2003): Moral development and reality: beyond the theories of Kohlberg and 
Hoffman, Sage Publications, Inc.
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s svojim vedenjem škodoval drugim in premislek o poti naprej. Pri Anonimnih alkoholikih in 
programu zdravljenja odvisnosti od alkohola, ki zajema dvanajst korakov, korak opisujejo 
tudi kot “iskreno in neustrašno preizpraševanje lastne preteklosti.” Ta korak se loteva raz-
mišljanja o lastni preteklosti in preteklih dejanjih, ravno obratno torej od prejšnjih korakov, 
ki so namenjeni spodbujanju razmišljanja o posledicah bodočih dejanj. A obenem lahko 
prav razmislek o lastni preteklosti privede do tega, da v prihodnje o posledicah dejanj 
razmislimo, še preden se zanje odločimo. Član skupine si mora v tem koraku predstavljati, 
da je sam žrtev, ki je utrpela posledice njegovih dejanj, in si predstavljati bolečino, ki jo 
doživlja žrtev. V nadaljevanju mora še naprej razmišljati v skladu z navodilom PDO in 
imeti hkrati v mislih bolečino, ki jo je dejanje povzročilo. To naj bi posameznika odvrnilo 
od dejanja, še preden bi znova povzročil prav takšno bolečino sebi ali nekomu drugemu 
(Gibbs idr., 1995: 160).

Tabela 2.5: Žrtve in nasilneži 

Ime                                                                                 Datum

Si na družinski poroki, kjer te poprosijo, da odpelješ stara starša domov. Stara starša v svoji hiši živita že vrsto let. 
Pripelješ ju domov in ju pospremiš do vhodnih vrat. Ko odpreš vrata, vidiš, da so v hišo vlomili. Stvari, ki pripadajo 
tvojim starim staršem, ležijo razmetane po tleh. Kristalni kozarci so razbiti in uničen je tudi album z družinskimi 
fotografijami. Ukradenih je bilo več stvari, med drugim tudi poročni prstan, ki je pripadal še prababici.

1. Kaj bi storil/a najprej?

2. Kako bi se počutil/a? So tudi tebi že kdaj kaj ukradli? Kako si se takrat počutil/a? Ti to lahko pomaga razume-
ti, kako se počutita tvoja stara starša?

3. Bi dedka in babico pustil/a, da to noč prespita v hiši sama? Zakaj? Misliš, da bi ju bilo strah ali da bi ju skr-
belo? Se spomniš primera, ko je bilo tebe česa strah ali te je kaj skrbelo? Ti to lahko pomaga razumeti, kako se 
počutita stara starša?
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4. Ali misliš, da bosta stara starša dobila stvari nazaj? Misliš, da jima zavarovalnica (če sta zavarovana) lahko 
povrne denar in bo tako vse v redu? Zakaj?

5. Kdo je v tej situaciji žrtev? Se spomniš še koga, ki trenutno ni prisoten, a bo kljub temu prizadet? Katere 
izmed žrtev bodo občutile posledice tudi čez nekaj časa? Naštej različne posledice za žrtve (telesne, psihične, 
denarne, posledice, ki se kažejo v vsakodnevnem življenju, posledice za prijatelje).

6. Kdo je nasilnež v tej situaciji? Če bi nasilnež prej pomislil na posledice, misliš, da bi se vseeno odločil za vlom 
v hišo?

7. Si bil/a tudi sam/a že kdaj žrtev? Koga? Si bil/a kdaj tudi v vlogi nasilneža? Do koga si bil/a nepravičen/na ali 
nasilen/na? Ali se ljudje potem, ko so bili žrtev nasilja, običajno nasilni do drugih ali ne?

8. Si bil/a večkrat v vlogi žrtve ali nasilneža?

Tretji sklop: Pridobivanje socialnih veščin

Sposobnost obvladovanja jeze je obvezen predpogoj za osvajanje in uporabo socialnih 
veščin: če besa ne znamo nadzorovati, si bomo namreč zaman prizadevali za uravnoteženo 
in konstruktivno vedenje. S pridobivanjem desetih najpomembnejših socialnih veščin (prim. 
Goldstein in McGinnis, 1997; McGinnis in Goldstein, 1997) v EQUIP-u pričnemo šele po 
izvedbi sklopa za obvladovanje jeze. Vodja skupino pri osvajanju socialnih veščin vodi skozi 
štiri faze: prva je modeliranje ali “demonstriranje veščine”, sledi igra vlog ali “preizkušanje 
veščine” (v primeru, da se član skupine ne more spomniti, kje bi veščino lahko uporabil, mu 
pomagamo s seznamom), v tretjem koraku posamezniku ponudimo povratne informacije 
v zvezi z igro vlog (t. i. “diskusija o veščini”), pri četrtem koraku pa posameznik veščino 
uporabi tudi sam (bodisi v ustanovi, zaporu ali v skupnosti).
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Socialne veščine je običajno mogoče poučevati v obliki praktičnega treninga, ki je sestavljen 
iz več zaporednih korakov, katerih namen je odpravljanje pretirane usmerjenosti nase in 
zavzemanje stališča drugega v različnih socialnih situacijah. Zavzemanje perspektive drugih 
je vključen kot sestavni del treninga številnih socialnih veščin, pri nekaterih je zavzemanje 
stališča drugih zahtevano tudi neposredno. Znotraj srečanja, ki obravnava pripravo na na-
poren pogovor, npr. sprašujemo: “Kako misliš, da se počuti druga oseba pred napornim 
pogovorom? Zakaj?”, medtem ko mladostnikom med srečanjem Primerno ravnanje v primeru, 
da nas nekdo nečesa obtožuje svetujemo naj pomisli: “Česa me obtožuje druga oseba? Ali 
ima prav?”.

Primer: Učenje socialnih veščin v okviru načrta vaj za zavzemanje perspektive drugega lahko 
ponazorimo s primerom uspešnega izražanja nezadovoljstva. (To je bila tudi socialna veščina, 
katere uporabo smo na omenjenem srečanju leta 1993 priporočili Macu.) Koraki osvajanja 
te veščine predvidevajo postopno zavzemanje perspektive drugega v specifičnih medosebnih 
situacijah, kjer želi posameznik izraziti nezadovoljstvo oziroma se nad čim pritožiti.

Prvi korak: Prepoznavanje problema. “Kako se počutiš? Kaj je narobe? Kdo je odgovoren 
za to? Si tudi sam/a na kakršen koli način prispeval/a k vzroku težave, ali pa k težavi še 
vedno prispevaš?”

Drugi korak: Načrtuj in razmišljaj vnaprej. “Komu bi rad/a povedal/a, da te je nekaj zmo-
tilo? Kdaj? Kje? Kaj boš rekel/a?” (Glej tretji korak.)

Tretji korak: Izrazi nezadovoljstvo. Osebo pozdravi na prijazen način. Mirno in brez ovin-
karjenja osebi zaupaj, v čem je problem in kako se zaradi tega počutiš. Če si k težavi na 
kakršen koli način prispeval/a, reci, da veš, da je krivda deloma tudi tvoja in daj vedeti, 
kaj si ti pripravljen/a storiti.

Četrti korak: Podaj konstruktiven predlog. Osebi povej, kako pričakuješ, da se težava 
razreši. Drugo osebo povprašaj, ali se ji tvoj predlog zdi sprejemljiv. Če tudi druga oseba 
poda konstruktiven predlog, reci, da predlog ceniš ali da se ti tudi njen predlog zdi spreje-
mljiv in pravičen (Potter idr., 2001: 81).

V našem primeru je v igri vlog, ki je sledila prikazu veščine, sodeloval član skupine po imenu 
Joe. V igri vlog se je želel soočiti z očetom, ki je šel raje v gostilno, kot bi se pogovarjal z  
njim. Joe je v prvem korakom prepoznal svoja občutja jeze. Nato je kljub temu, da je bil za 
težavo v prvi vrsti kriv oče, spoznal, da je k težavi deloma prispeval tudi sam, saj je problem 
poskušal ignorirati in pozabiti nanj na primer tako, da je “zbežal in šel žurat” (prvi korak). 
V skladu z drugim korakom je Joe oblikoval načrt, da poskusi z očetom o tem spregovoriti, 
“ko bo oče doma in dobre volje mu bom na čim bolj prijazen način povedal, kaj me teži”. 
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Sledila je igra vlog in ganljiva izpoved: potem, ko je Joe namišljenemu očetu (članu skupine) 
povedal, da je deloma tudi sam prispeval k problemu, je nezadovoljstvo izrazil z naslednjimi 
besedami: 

“Oči, rad bi se pogovoril s tabo o tem, zakaj greš raje v gostilno, kot da bi bil z mano. 
Ko pridem iz šole, si skoraj vedno v gostilni, in če sem zaradi nečesa žalosten in se hočem 
pogovoriti s tabo, te nikoli ni tam.”

Joe se je v igri vlog dogovoril, ob katerih urah bo oče doma in sinu na voljo za pogovor 
(tretji korak). Oče se je strinjal, da je sinov predlog pravičen in sprejemljiv, Joe pa je bil vesel 
očetove pripravljenosti za sodelovanje (četrti korak). Na koncu so člani in vodja skupine 
Joeju ponudili povratno informacijo o igri vlog in se strinjali, da je zelo dobro sledil vsem 
štirim korakom. Igri vlog je sledila še uporaba veščine. Sicer ne vemo, ali je Joe tudi v resnici 
uspel najti priložnost, da bi svoje želje izrazil pred očetom, vendar se je s pomočjo vaje 
naučil, kako lahko ravna v takšni in podobnih situacijah.

Glede na to, da se pridobivanje socialnih veščin nanaša na vzdrževanje ravnotežja preko 
sprejemanja različnih stališč in zavzemanja perspektive drugega, bi bilo ta korak morda 
bolj ustrezno poimenovati pridobivanje veščin socialne interakcije. Joe je moral pri izvedbi 
vaje  pomisliti, kdaj bo oče najbolj dostopen, kdaj lahko stopi do njega, prav tako je že 
pred igro vlog predvidel in sprejel očetov pogled na stvari in že takoj na začetku priznal, 
da je z zatiskanjem oči in bežanjem k problemu deloma  prispeval tudi sam. Ko sta se na 
koncu dogovorila za rešitev, je pokazal odprtost tudi za očetove predloge, vprašal očeta, 
če se mu dogovor zdi pravičen in sprejemljiv, in mu povedal, da je vesel, da si je vzel čas 
za pogovor.

Evalvacija programa EQUIP

Za konec nam ostaja vprašanje, ali mnogotere priložnosti za zavzemanje perspektive dru-
gega znotraj programa EQUIP zares vplivajo na primanjkljaje mladostnikov, pri katerih 
opažamo antisocialno vedenje, in lahko privedejo do zmanjšanja njegove pogostosti. V 
želji, da bi odgovorili na to vprašanje, smo oblikovali sistematično in strogo nadzirano 
raziskavo, ki je proučevala učinkovitost programa (Leeman idr., 1993). Raziskava je bila 
izvedena v srednje varovanem mladoletniškem zaporu v mestu Columbus (Ohio). Vzorec je 
zajemal 57 mladoletnih prestopnikov moškega spola v starosti od 15 do 18 let. Udeleženci 
so bili naključno razporejeni na oddelek, kjer se je izvajal program EQUIP (zajemal je dve 
skupini po 6 do 8 udeležencev), ali pa v eno izmed dveh kontrolnih skupin (pri čemer prva 
izmed kontrolnih skupin ni bila deležna nobenega obravnavanja, članom druge pa je bilo 
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posredovano sporočilo, ki naj bi zvišalo njihovo motivacijo). Skupine so se med tednom 
srečevale vsakodnevno in skupaj preživele uro in pol. Po treh tednih so dva izmed skupaj 
petih tedenskih srečanj nadomestili s srečanji, znotraj katerih se je začel izvajati načrt, ki 
ga predvideva EQUIP.

Raziskava je vključevala meritve, ki so bile osnovane na uradnih podatkih zavoda in samoo-
ceni vedenja v njem ter vedenja po odhodu iz njega. Mladostniki, ki so sodelovali v pro-
gramu EQUIP, so pokazali precejšen napredek tako glede vedenja v zavodu kot vedenja po 
odhodu na prostost. Tako je bil napredek skupine v programu EQUIP statistično značilno 
večji od napredka kontrolne skupine, kar se je pokazalo kot razlika v samooceni pogostosti 
lastnega neprimernega vedenja, številu incidentov, ki jih je zabeležilo osebje, ter pogostosti 
neopravičenega izostajanja od pouka. Učinek programa je bil razviden tudi dvanajst mesecev 
po tem, ko so mladostniki zavod zapustili. Odstotek mladostnikov, ki so ponovno zagrešili 
kaznivo dejanje, je bil pri udeležencih programa EQUIP zelo nizek in enakomeren, medtem 
ko se je odstotek povratnikov v kontrolni skupini opazno povečal. Odstotek mladostnikov, ki 
so sodelovali v programu EQUIP in so po izpustitvi zopet zagrešili kaznivo dejanje, je tako 
po šestih kot po dvanajstih mesecih znašal 15 %. V kontrolnih skupinah pa je bilo po šestih 
mesecih že 29,7 % povratnikov, pri naslednjem merjenju, dvanajst mesecev po odhodu iz 
zavoda, pa je odstotek narasel celo na 40,5 % (kar je precej višje od 15 % povratnikov v 
eksperimentalni skupini).

Poleg omenjenih rezultatov smo ocenjevali še dve spremenljivki, socialne veščine in raven 
moralnega razvoja (medtem ko podatkov o prisotnosti kognitivnega izkrivljanja zaradi pre-
tirane usmerjenosti nase žal ni bilo mogoče pridobiti, ker vprašalnik How I Think - HIT še ni 
obstajal). Tudi na področju socialnih veščin se je pri skupini mladostnikov v programu EQUIP 
v primerjavi s kontrolnima skupinama pokazal statistično pomemben napredek. Slednji je 
visoko koreliral s samooceno izboljšanja vedenja med bivanjem v zaporu. Pri udeležencih, ki 
so se pred izvedbo raziskave na testu socialnih veščin uvrstili relativno visoko, je bilo manj 
poročil o problematičnem vedenju že pred zaporno kaznijo, bolj sprejemljivo so se vedli 
tudi v zaporu, po izpustitvi pa se praviloma niso znašli med povratniki. Spremembe na ravni 
moralnega presojanja mladostnikov v programu EQUIP niso bile statistično pomembne, a 
se je po dvanajstih mesecih pokazala visoka in statistično pomembna negativna korelacija 
s številom povratnikov (medtem ko po šestih mesecih učinka, kot že omenjeno, še ni bilo 
zaznati, kar nakazuje na možnost zapoznelega oz. t. i. spečega učinka). Leeman in sodelavci 
(1993) tako zaključujejo, da je vsebine, ki so namenjene razvoju moralnega presojanja, v 
programu smiselno obdržati v primeru, da te dolgoročno služijo kot splošna osnova za 
doseganje zrelejšega socialnega vedenja (prim. Barriga, Morrison idr., 2001). Na splošno pa 
so bili rezultati raziskave, ki so jo izvedli Leeman in sodelavci, pozitivni in lahko služijo kot 
spodbuda za nadaljnje raziskave o učinkovitosti večkomponentnih skupinskih programov, 
ki so sestavljeni iz različnih vsebin, in katerih glavni namen je motiviranje in usposabljanje 
mladoletnih prestopnikov za medsebojno pomoč.
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Zavzemanje perspektive drugega in mladostniki, ki so 
zagrešili hujše oblike kaznivih dejanj

Iz rezultatov omenjene študije (Leeman idr., 1993) bi torej lahko sklepali, da je preko pro-
grama EQUIP mogoče doseči pomembne spremembe pri precejšnjem številu mladoletnih 
prestopnikov. Čeprav so bili prestopniki, ki so sodelovali v študiji, v mladoletniškem zaporu 
zaradi različnih kaznivih dejanj in zločinov, od manjših prestopkov do umorov, pa bo v pri-
hodnosti program potrebno dopolniti. S tem bi bilo zavzemanje perspektive drugih uspešno 
uvedeno tudi v skupino mladostnikov, ki so zagrešili hujše oblike kaznivih dejanj in pri katerih 
je pretirana usmerjenost nase še posebej močno prisotna. EQUIP bi najverjetneje lahko še 
pridobil na učinkovitosti, če bi ga povezali s programi, ki poudarjajo intenzivnejše in obširnejše 
načine zavzemanja perspektive drugega. Za ta namen bi bili primerni programi zavedanja 
perspektive žrtev (npr. California Department of the Youth Authority, 1994; Hildebran in Pith-
ers, 1989; Mendelson, Quinn, Dutton in Seewonarain, 1988; Murphy, 1990; prim. tudi Hilton, 
1993). Tovrstni programi poskušajo podobno kot EQUIP preko hipotetičnih situacij spodbuditi 
zavzemanje perspektive drugega in zbuditi sočutje do žrtve (to je tudi glavni namen vaje 
Žrtve in nasilneži (glej Tabelo 2.5), ki smo jo priredili po programu zavedanja perspektive 
žrtev organizacije California Department of the Youth Authority (1994). Zavedanje posledic 
dejanj poskušajo izzvati tudi s pomočjo video posnetkov, filmov, časopisnih člankov, člankov 
iz revij, gostov, ki mladostnike nagovorijo (običajno so to žrtve, ki okrevajo, ali družinski člani 
umorjenih žrtev), iger vlog, dnevnikov, nalog, ki jih morajo prestopniki izpolniti, ter različnih 
plakatov.

Še posebej intenzivna oblika igre vlog, ki ji velja nameniti nekoliko več pozornosti, je obnovitev 
zločina, ki ga je sodelujoči zagrešil. Tehnike se poslužujejo na primer v Teksasu znotraj skupin-
ske terapije za mladoletne storilce, ki so bili spoznani za krive umora (Texas Youth Commission 
Capital Offender Group Program; Alvarez-Saunders in Reyes, 1994). Program traja štiri mesece 
in je oblikovan z namenom, da bi “porušili zid obrambnih reakcij mladostnikov in jih prisilili, 
da občutijo trpljenje žrtve, odkrijejo svojo vest in občutijo obžalovanje” (Woodbury, 1993: 
58). V sklopu programa mladoletni storilci uprizorijo izseke iz lastne zgodovine, vključno z 
odnosi v družini, ter obnovijo tudi dejanski umor. Med podoživljanjem zločina morajo storilci 
na mestu zločina vztrajati do konca, tudi če so v resnici po umoru pobegnili s kraja dogodka. 
Člani skupine in vodja poskušajo storilce obenem soočiti s trpljenjem žrtve ter tako doseči 
empatičen odziv in krivdo. Spodbujajo jih tudi, da uslišijo prošnje žrtve, (ki jo igra eden izmed 
članov skupine), in poskušajo doseči, da bi jo videli trpeti. V nadaljevanju se mora v kožo žrtve 
postaviti storilec: ko odigra žrtev, naj bi občutil vse to, o čemer so prej govorili (prim. Beck, 
1999).

Agee in McWilliams (1984; prim. Pithers, 1999) sta empatično odzivanje nasilnih mladoletnih 
prestopnikov poskušala doseči preko nazornega podoživljanja zločina in igre vlog v sklopu 
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programa vzajemne pomoči. Pri tem navajata primer empatičnega uvida 14-letnega Larryja, 
ki je prvič začutil krivdo zaradi hudega spolnega prestopka. Larry,

ki je bil v zaporu zaradi ugrabitve in posilstva dvoletne deklice, je vprašal, kakšen je načrt 
srečanja. Že večkrat je izrazil željo, da bi na srečanju obravnavali njegov napad na deklico, 
a je podrobnosti zločina nato opisoval povsem brez čustev. Tako smo se pred naslednjim 
srečanjem dogovorili, da bo zločin uprizoril na večji lutki, ki naj bi predstavljala njegovo 
žrtev, in upali, da bo to pripeljalo tudi do čustvenega odziva. Larry je tako pred skupino 
opisal, kako je prišel v sobo in kaj mu je v tistem hipu rojilo po glavi. V speči deklici je 
videl dobro priložnost, da seksa z nekom in pomislil je kam bi jo lahko odpeljal, da ga ne 
bi odkrili. Deklici je z dlanjo prekril usta, da ne bi jokala, ter jo ugrabil. Odpeljal jo je v 
bližnji park in jo s kar nekaj težavami posilil. Hudo poškodovano deklico je nato pustil v 
parku. Kasneje je povedal, da mu je bilo v tistem trenutku čisto vseeno, ali bo umrla ali pa 
preživela. Vseeno pa ga je bilo zaradi tega, kar je storil, malo strah. 

Ko je Larry odigral zločin in pri tem uporabil lutko, so bili tako mladoletni prestopniki kot 
prestopnice v skupini šokirani in bilo je jasno, da se jim dejanje gnusi. Enako je bilo tudi z 
vodjo skupine. Člani skupine so se od Larryja dejansko fizično oddaljili in svoje stole poma-
knili stran od njega. Med odmikanjem se je eden izmed mladostnikov po nesreči dotaknil 
članice, ki je bila v otroštvu tudi sama zlorabljena. Ta je od groze zakričala. Po uprizoritvi 
je bilo sprva kar malce težko nadaljevati, a so vrstniki Larryju kljub temu povedali, da jih je 
njegovo dejanje šokiralo in se jim je gnusilo. Larry je pred tem večkrat dejal, da ob misli na 
žrtev ne občuti ničesar, tokrat pa se je zdelo, da se je prvič zares zavedel resnosti svojega 
zločina. Brez besed je poslušal druge člane in zdelo se je, da mu je bilo še posebej težko, 
ko mu je tudi vodja povedal, da je ob uprizoritvi zločina občutil gnus. Ko se je srečanje 
zaključilo, so bili udeleženci še vedno nekoliko šokirani in ena od deklic je vodjo srečanj 
prosila, če lahko lutko odnese stran z oddelka.

Vpliv srečanja na Larryja se je zares pokazal šele čez dobra dva, tri mesece, ko so ga zopet 
poklicali na sodišče. Ko ga je sodnik povprašal, kakšen je zdaj njegov pogled na žrtev, je 
odgovoril z iskrenim obžalovanjem in bilo je razvidno, da se zaveda, kakšno trpljenje je s 
svojim dejanjem povzročil. Slednje je bilo v ostrem kontrastu z njegovim poprejšnjim vede-
njem, arogantnostjo in pomanjkanjem obžalovanja na sodišču. (Agee, 1979: 292-293)

Obnovitev zločina je pomembno prispevalo k razreševanju Larryjevega problema. Sliko-
vita uprizoritev je vsekakor izzvala “več čustvenih odzivov” v zvezi z Larryjevim grozovitim 
zločinom - najprej pri Larryjevih vrstnikih in vodji skupine, nato pa posledično tudi pri 
Larryju. Njegova uprizoritev zločina je prisotne šokirala in navdala s tako močnim gnusom, 
da tega nekaj časa sploh niso mogli ubesediti. Larryjevi vrstniki so se od njega tudi fizično 
odmaknili. Igra vlog je s pomočjo uporabe lutke v sobo prinesla grozo in to tako učinkovito, 
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da je bil Larry sedaj v sobi kljub prisotnosti drugih popolnoma sam; ostal je brez kakršne 
koli fizične, čustvene ali socialne povezave oziroma opore. Slednjega mu ni več nudil niti 
vodja skupine - ko je sprevidel, da se njegovo dejanje gnusi celo njemu, je bil Larry “več kot 
očitno prizadet”. Iztirjenost njegovega dejanja in škoda, ki jo je s tem povzročil, je v tistem 
trenutku prodrla skozi njegovo kognitivno izkrivljanje in brezčutno arogantnost. Prišlo je do 
decentracije in Larry je jasno zagledal nezaslišanost zločina skozi oči opazovalcev. Tudi sam 
je začutil grozo in gnus. Zdelo se je, da je njegovo “avtomatsko” vedenje ter pomanjkanje 
sočutja do žrtve nadomestila presunjenost in “šokiranost nad tem, kar je storil”. Sprememba 
je bila opazna tudi mesece pozneje na sodišču, ko Larryjevo vedenje ni več kazalo arogant-
nosti in brezbrižnosti, temveč je vse kazalo na to, da mu je žal in se vsaj delno zaveda, kako 
resen zločin je zagrešil ter kako veliko škodo je povzročil deklici. Delo z Larryjem smo sicer 
nadaljevali in še zdaleč ni bilo dokončano, vendar je s tem narejen precejšen napredek. 

Poglavja v zadnjem sklopu knjige Aarona Becka Prisoners of Hate (1999) (Ujetniki sovraštva) 
govorijo o “svetlejši plati človeške narave” in potencialu kognitivne terapije, ki preko poz-
navanja zakonitosti delovanja človeškega razuma deluje v smer decentracije na področju 
dojemanja odnosov in družbe, vzajemnosti v moralnem presojanju in v smer vedno večje 
empatije. Pri tem nam lahko pomagajo tudi različne oblike igre vlog, pri katerih prestopnike 
postavimo v vlogo žrtev ali rekonstruiramo njihov zločin. Tovrstne tehnike in pristopi so še 
posebej uporabni pri delu s kaznjenci, ki so zagrešili resne zločine. Čeprav nas Larryjev zločin 
navdaja z gnusom in grozo, premik v njegovem dojemanju zločina kljub temu govori o upanju 
celo za tako resne primere. Prav zavzemanje perspektive drugega je v navedenem primeru 
poskrbelo za to, da je mladostnik, kriv nepredstavljivega zločina, prvič pokazali znak krivde. 
Zdi se, da Larryjev primer potrjuje tako Beckove ugotovitve glede virov človeškega uma 
kot Kohlbergovo (oz. Piagetovo) poudarjanje pomena socialne decentracije, Hoffmanove 
ugotovitve v zvezi z zanesljivostjo predispozicije za empatično odzivanje in teoretične pred-
postavke vseh treh avtorjev glede doseganja višjih ravni moralnega presojanja.

Naslov zadnjih poglavij Beckovega dela je Od teme proti svetlobi. Ali Larryjeva sprememba 
potemtakem predstavlja prehod iz temačne sfere kognitivnega izkrivljanja v smer svetlobe, 
resnice, in gre za več kot le metaforo? Se je Larry spremenil tudi v globljem, duhovnem 

smislu?
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2 Uredniški uvodnik v branje priročnika 
Preprečevanje nasilja v šolah ter 
prispevka o pristopu wraparound 

Priročnik Preprečevanje nasilja v šolah je nastal v okviru projekta Varne in odzivne šole, ki je 
bil oblikovan kot odziv na v ZDA prevladujočo politiko ničte tolerance. Sedaj poteka v okviru 
centra za prosvetno politiko v zvezni državi Indiani ter prejema subvencijo Urada za pro-
grame izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ameriškega Ministrstva za šolstvo (U. S. 
Department of Education, Office of Special Education Programs). Projekt se trenutno izvaja 
na različnih šolah v zveznih državah Indiana in Nebraska, cilj projekta pa je vpeljevanje do-
brih praks na področju preprečevanja nasilja in sovražnega vedenja v šolah ter povečevanje 
varnosti na šolah. Program se izvaja na treh ravneh, in sicer zajema: a) ustvarjanje pozitivne 
klime za vse učence/dijake, b) zgodnjo identifikacijo in intervencijo za rizične učence/dijake 
ter c) učinkovito odzivanje na učence/dijake z resnimi vedenjskimi težavami.

Dodana vrednost programa je njegova celostna naravnanost, saj s prizadevanjem za vz-
postavitev pozitivne šolske klime, z nudenjem pomoči rizičnim učencem/dijakom pri vz-
postavljanju dobrih odnosov z drugimi ter oblikovanjem široke palete možnih odzivov na 
nasilno vedenja, zaobjame tako preventivne kot tudi podporne in kurativne vidike vzdrževanja 
discipline v šolskem prostoru. Program pa izpostavi tudi to, da graditev varnih in odzivnih 
šol terja tesno sodelovanje šol, strokovnih služb, staršev in učencev/dijakov samih.

Ena izmed intervencijskih praks, ki prav tako temelji na celostnem pristopu, pa je t. i. pristop 
wraparoud, kateri se usmerja na oblikovanje podporne mreže za mladostnike s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami, pri čemer pa zraven strokovnih služb vključuje tudi naravne podporne 
osebe (zraven staršev tudi sorodnike, prijatelje).
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2.1 PREPREČEVANJE 
NASILJA V ŠOLAH10

 Priročnik za celovito načrtovanje ukrepov

 dr. Russell Skiba, Kimberly Boone, Angela Fontanini,
Tony Wu, Allison Strussell in dr. Reece Peterson

10 Priročnik je bil zasnovan in izdan v okviru projekta Varne in odzivne šole (Safe and responsive schools) pri Centru za izobraževanje 
zvezne države Indiana (Indiana education policy center), ki je nadstrankarska organizacija, katera se ukvarja z raziskovalno de-
javnostjo in pridobivanjem informacij s področja izobraževanja ter posredovanjem le-teh zakonodajalcem, članom državnega odbora, 
Ministrstvu za šolstvo v zvezni državi Indiana, vodjam šolskih okrožij, ravnateljem, učiteljem in drugim zainteresiranim osebam na 
zvezni in državni ravni. Center izvaja raziskave ter objavlja rezultate študij na področjih, kot so izobraževalne reforme, poklicni razvoj, 
visokošolsko izobraževanje, financiranje, izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Izdane publikacije so dosegljive na: http://www.
indiana.edu/~iepc/.
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Uvod

V poznih 90. letih so ZDA pretresli brutalni primeri šolskega nasilja ter pri učiteljih in učencih 
zbudili strah, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi na njihovi šoli. Pri prizadevanju za večjo 
varnost učiteljev in učencev ter oblikovanju spodbudnega učnega okolja je ključnega pomena 
prav razreševanje vprašanj, povezanih z disciplinsko problematiko in preprečevanjem nasilja.

V zadnjem desetletju je preprečevanje nasilja v šolskem prostoru pritegnilo pozornost širše 
javnosti. Strokovnjaki so se pričeli spraševati, ali bi bilo v šolah potrebno izvajati več pre-
ventivnih programov in si prizadevati za izboljšanje šolske klime ter posredovanja osnovne 
kulture v medsebojnih stikih. Ali bi bilo mogoče zgodnje opozorilne znake prepoznati še pred 
izbruhom nasilja? Ali je pri preprečevanju nasilja v šoli potrebno posegati po načelu ničte 
tolerance in ukrepih, kot sta začasna ali trajna izključitev iz šole, ali so nam na voljo tudi druge 
možnosti? In ne nazadnje, kako naj se šole pripravijo na potencialne izbruhe nasilja oz. krizne 
situacije? 

Prikazati želimo, da je oblikovanje različnih programov, ki lahko pomembno prispevajo k 
zmanjševanju primerov nasilja in problematičnega vedenja, možno. Oblikovanje učinkovitih 
programov za povečevanje varnosti v šolah, zahteva poglobitev v problematiko in razume-
vanje njenega ozadja. V pričujočem prispevku smo si zadali cilj prikazati glavne ugotovitve 
dosedanjih spoznanj o preprečevanju nasilja v šolah. Zanimalo nas je, na kakšen način lahko 
obstoječi podatki v zvezi z nasiljem v šoli pripomorejo k razumevanju preprečevanja nasilja ter 
katere izmed strategij preprečevanja nasilja v šoli so se izkazale za najučinkovitejše in kako jih 
je mogoče prenesti v prakso.

Kaj vemo o nasilju v šolah?

V zadnjih petnajstih letih je v ZDA moč opaziti skrb zbujajoč porast nasilja med mladimi. V 
starostni skupini od 15 do 24 let so na drugem mestu najpogostejših vzrokov smrti umori, 
med Afroameričani iste starostne skupine pa so umori celo vodilni vzrok smrti. Poleg tega se 
je v obdobju med letoma 1985 in 1994 odstotek aretacij zaradi nedovoljenega posedovanja 
orožja v skupini mladih do 18 let na letni ravni povečal za 104 %11.      

Vendar se v šoli odvija le manjši del nasilja v skupini otrok in mladostnikov, prav tako iz podat-
kov na državni ravni ni mogoče razbrati, ali se problematika nasilja v zadnjem času stopnjuje 

11 Glej: Centers for Disease Control National Center for Injury Control and Prevention (1996). Ten leading causes of death, United States, 
1996. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control. Federal Bureau of Investigation 
(1997). Uniform crime reports for the United States, 1996. Washington, D. C.: US Department of Justice.
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(glej npr.: Heaviside, Rowand, Williams in Farris, 1998; Chandler, Chapman, Rand in Taylor, 
1998). Pravzaprav bi naj bilo med letoma 1992 in 1994 celo manj kot 1 % vseh umorov in 
samomorov med učenci v ZDA povezanih s težavami v šoli. V šolskem okolju se zgodi manj 
kot en umor na milijon učencev in tako je možnost, da mladoletni učenci umrejo nasilne smrti 
izven šolskega okolja, skoraj 40-krat večja kot možnost nasilne smrti v šolskem okolju. Čeprav 
pretresljivi primeri pobojev s strelnim orožjem ustvarjajo vtis, da se nasilje v šolah dramatično 
povečuje, pa raziskave na ravni celotnih ZDA razkrivajo, da ostaja odstotek pojavnosti nasilja v 
šolah enak ali pa celo rahlo upada (seznam spletnih strani, na katerih je mogoče najti nekatera 
nacionalna poročila o nasilju v šoli, je naveden spodaj).

Žal pa niso vse šole enako varne. Podatki na nacionalni ravni kažejo, da je tveganje za 
resnejše izbruhe nasilja nekoliko večje v višjih razredih osnovnih šol, srednjih šolah ter šolah, 
ki jih obiskuje veliko število učencev. Poleg tega imajo učenci v šolah v urbanih okoljih, ki jih 
večinoma obiskujejo otroci pripadnikov manjšin z nižjim socio-ekonomskih statusom (SES), 
dvakrat večjo možnost, da postanejo žrtve nasilja kot učenci, ki šolo obiskujejo v predmestjih, 
manjših mestih ali podeželskih okoljih. Pri oblikovanju rešitev, ki so nastale kot odziv na 
tragične dogodke v predmestnih in podeželskih okoljih, ne smemo pozabiti na še bolj trdo-
vratne in resne težave z nasiljem v urbanem okolju in šolah, ki jih obiskujejo otroci staršev z 
nižjim socio-ekonomskim statusom.

Nekaj spletnih strani s poročili o šolskem nasilju

Nacionalni center za izobraževalno statistiko ZDA  
(National Center for Education Statistics) 
Težave z nasiljem in disciplino v ameriških javnih šolah: 1996-1997 
(Violence and Discipline Problems in U.S. Public Schools: 1996-1997) 
http://nces.ed.gov/pubs98/violence

Ministrstvo za šolstvo ZDA (US Department of Education) 
Letno poročilo o varnosti v šolah, oktober 1998 
(Annual Report on School Safety, October, 1998) 
http://www.ed.gov/pubs/AnnSchoolRept98/

Zgodnje odzivanje na opozorilne znake (Early Warning, Timely Response) 
http://www.ed.gov/offices/OSERS/OSEP/earlywrn.html

Nacionalni center za izobraževalno statistiko ZDA  
(National Center for Education Statistics) 
Poročanje učencev o nasilju v šolah v letih 1989 in 1995 
(Students’ Reports of School Crime: 1989 and 1995) 
http:/nces.ed.gov/pubs98/crime
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Inštitut za pravosodno politiko (Justice Policy Institute) 
Panika v šolstvu: napadi s strelnim orožjem in prave nevarnosti, s katerimi se srečujejo mladi 
v ZDA (School House Hype: School Shootings and the Real Risks Kids Face in America) 
http://www.cjcj.org/schoolreport.html

Nacionalni center za izobraževalno statistiko ZDA  
(National Center for Education Statistics) 
Indikatorji stopnje kriminala in varnosti v šolskem prostoru, 1998 
(Indicators of School Crime and Safety, 1998) 
http://nces.ed.gov/pubs/safety/

Partnerstvo za oblikovanje politik in izvajanje zakona IDEA 
(The Policy Making Partnership for Implementing IDEA) 
Novi členi zakona IDEA 97 
(New IDEA 97 Regulations) 
http://www.ideapolicy.org

Zdi se torej, da podatki o nasilju v šolah nasprotujejo splošno razširjenemu mnenju učiteljev, 
učencev in javnosti, da je nasilje v šolah izredno pereč problem in da se stanje slabša. Čeprav 
so strelski napadi z večjim številom smrtnih žrtev v šolah s statističnega vidika izjemno redki, 
ti podatki staršem ne pomenijo veliko, dokler obstaja še tako neznatna možnost, da se kaj 
podobnega lahko zgodi na njihovi šoli in njihovim otrokom. Nedvomno je bolj smiselno iskati 
učinkovite rešitve in programe v želji, da bi preprečili vsakršno možnost smrti na šolskih tleh, 
kot da se na prisotnost nasilja preprosto privadimo. 

Podatki o nasilju v šolah pa vodijo do presenetljivih zaključkov o pomenu vsakodnevne disci-
pline v razredu. V eni izmed študij, ki je zajela vzorec učiteljev in upravnikov podeželskih šol, 
je večina sodelujočih menila, da se stopnja nasilja na njihovi šoli povečuje (Peterson, Beekley, 
Speaker in Pietrzak, 1996). Med oblikami nasilnega vedenja, ki naj bi po njihovem mnenju 
porasle, jih večina ni navajala uporabe drog, združevanja v tolpe ali nedovoljenega nošenja 
strelnega orožja, temveč so navajali blažje oblike nasilnega vedenja, na primer širjenje govoric 
o vrstnikih, stopnjevanje nasilja med vrstniki, verbalno ustrahovanje in grožnje, prerivanje in 
spolno nadlegovanje. Podobno sliko odražajo tudi rezultati nacionalnih poročil, iz katerih je 
razvidno, da šole ki imajo z disciplino manj težav, poročajo o manjšem številu resnih prestop-
kov. 

Omenjene ugotovitve so izjemno pomembne, saj je iz njih mogoče razbrati, da je s hudimi 
oblikami kaznivih dejanj in nasiljem povezano tudi povsem vsakdanje vzdrževanje discipline v 
šolskem prostoru. Šole bi tako že z izvajanjem celovitejših programov, ki stremijo k oblikovanju 
ugodnejše šolske klime in preprečevanju blažjih oblik nasilnega vedenja, lahko zmanjšale tve-
ganje za pojav hujših oblik nasilja.
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Temeljne predpostavke preprečevanja nasilja v  
šolskem prostoru 

Na osnovi podatkov o razmerju med blažjimi disciplinskimi kršitvami, nevljudnostjo in 
nespoštljivostjo in hujšimi oblikami nasilja je bilo oblikovano izhodišče ene izmed temeljnih 
predpostavk učinkovitega preprečevanja nasilja v šolskem prostoru. Ugotovitve raziskav namreč 
kažejo, da se blažje oblike nasilnega vedenja, s katerimi se učitelji vsakodnevno srečujejo, 
pogosto povezane z hujšimi oblikami nasilja in zato so se šole v Indiani zavezale storiti vse, 
kar je v njihovi moči, da bi zmanjšale možnost stopnjevanja manjših incidentov in blažjih 
oblik nasilnega vedenja ter s tem pojavljanje hujših oblik nasilja, ki lahko vodi do življenjske 
ogroženosti vpletenih. Pristop, ki ga pri tem uporabljajo, sloni na treh temeljnih predpostavkah 
oziroma načelih.

1. Nasilje lahko preprečimo

Ker se tragični dogodki in hujše oblike nasilnih dejanj na prvi pogled zdijo povsem nepred-
vidljivi, se pojavlja vprašanje, ali je nasilje sploh mogoče preprečiti. Podatki na srečo kažejo, 
da je s pomočjo preventivnih ukrepov tveganje za pojav hujših oblik nasilja mogoče precej 
zmanjšati. Če karikiramo, s preventivo je podobno kot z napovedovanjem pljučnega raka - ne 
moremo napovedati, kdo bo zbolel, a opustitev kajenja običajno močno zmanjša tveganje za 
njegov razvoj. Tako tudi ni zagotovila, da bodo šole s celovitimi preventivnimi programi nasilje 
v celoti izkoreninile. Praviloma pa velja, da na šolah, ki se odločajo za izvedbo večjega števila 
preventivnih programov, v povprečju zasledimo manj nasilnih izgredov in najverjetneje je na 
njih možnost za izbruh hujših oblik nasilja mnogo manjša.

2. V boju proti nasilju ni ene same učinkovite rešitve

Po tragičnih dogodkih na ameriški šoli Columbine so se številne šole v ZDA zatekle k uporabi 
detektorjev kovin ali pa so v šolo vpeljale strogo načelo ničte tolerance ter se posluževale 
izključevanja učencev iz šole zaradi vsakršnega nasilnega vedenja ter pri tem upale, da bodo 
s tem problematiko nasilja odpravile. Žal pa skorajda ni podatkov, ki bi podpirali trditev, da 
lahko šolsko varnost povečamo z uporabo ene same strategije. Nasprotno - zdi se, da so 
najučinkovejši programi tisti, ki so zasnovani kar se da celostno in za spodbujanje varne šolske 
klime ter odzivanje na nasilno vedenje združujejo vrsto različnih strategij. 
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3. Učinkovita preventiva zahteva nenehno načrtovanje in veliko vztrajnost

Po tragičnih pobojih in strelskih napadih na šolah, se je ameriška javnost začela zavedati, da do 
podobnih izbruhov nasilja lahko pride kjer koli ter da je za zagotovitev varnosti nujno potrebno 
ukrepanje, in ne zgolj samozadovoljno ohranjanje trenutnega stanja. Učinkoviti programi za 
varnejše šole zahtevajo nenehno načrtovanje, vztrajnost in sodelovanje tako zaposlenih v šoli 
kot staršev in članov skupnosti. Tako kot pri vzgoji otroka sta tudi pri načrtovanju ukrepov za 
varnejše šole potrebni velika predanost in vztrajnost vseh sodelujočih. 

Celovit model preprečevanja 
nasilja v šolskem prostoru

V zadnjih letih so se vodilni raziskovalci na področju 
nasilja v šoli začeli ukvarjati tudi s proučevanjem 
učinkovitosti programov preprečevanja nasilja v 
šoli. Rezultati različnih študij kažejo, da so pri 
zmanjševanju nasilja najučinkovitejši proaktivni 
programi, ki ne predvidevajo zgolj odzivanja na 
nasilje, temveč poudarjajo preventivne dejavnosti, 
pri katerih sodelujejo tako družinski člani kot 
učenci in predstavniki skupnosti. Uspešni pro-
grami poleg tega običajno vključujejo več različnih 
komponent in se s kompleksnostjo problematičnega vedenja ter nasilja v šoli spoprijemajo s 
celostno naravnanim pristopom (Elliott, Hamburg in Williams, 1998; Gottfredsosn, 1997). 
Omeniti velja, da imamo trenutno veliko več podatkov o uspešnosti preventivnih progra-
mov, ki se lotevajo preprečevanja bullyinga12, reševanja konfliktov preko vrstniške mediacije 
ali obvladovanja jeze, kot podatkov o učinkovitosti bolj tehnično naravnanih rešitev (npr. 
nameščanje detektorjev kovin, video nadzor) (Skiba in Peterson, 1999).

Celovito zasnovani preventivni programi lahko v presenetljivo kratkem času dosežejo izjemen 
učinek. Tako so na primer na eni izmed ameriških šol v neki revni mestni četrti, kjer je bil 
osip med učenci iz manjšinske populacije kar 70 do 80 %, v okviru programa preprečevanja 
nasilja v šoli učiteljem ponudili pomoč svetovalca, ki jih je usmerjal k pogostejši rabi pohval 

12 Dekleva (1996: 120) navaja več definicij termina bullying, med drugim Rolandovo definicijo (1988), ki v primeru bullyinga govori o 
“dolgotrajni in sistematični uporabi nasilja, duševnega ali telesnega, ki ga izvaja posameznik ali skupina, proti osebi, ki se v svojem tre-
nutnem položaju ne more braniti”. Izraz se v strokovni literaturi uporablja skoraj izključno v zvezi z mladino oz. šolajočo se mladino. 
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in jim pomagal preoblikovati pravila v razredu, da so bila le-ta bolj pozitivno naravnana. 
Število izključitev se je v enem letu zmanjšalo za 35 %, do konca tri leta trajajočega projekta 
pa se je tudi osip zmanjšal za skoraj 40 % (Meyer, Mitchell, Clementi in Clement-Robertson, 
1993).

 Vse kaže, da se čustvenih in vedenjskih težav v šoli najbolj uspešno loteva celostno obliko-
van model preventivne discipline (American Psychological Association, 1993; Dwyer, Osher, 
in Warger, 1998; Walker, Horner, Sugai, Bullis, Sprague, Bricker, Kaufman, 1996). Slednji 
temelji na predpostavki, da v boju proti nasilju v šolah ni ene same učinkovite rešitve, ter 
predvideva ukrepanje na treh različnih ravneh:

 I. Oblikovanje varne in odzivne klime v šolskem prostoru;

II. Zgodnje odkrivanje učencev z večjim tveganjem za razvoj nasilnega vedenja  
 in zgodnje ukrepanje;

III. Učinkovito odzivanje na nasilno vedenje in krizne situacije. 

Vsako izmed naštetih vsebin bomo skupaj z navedbo primerov uspešnih strategij podrob-
neje predstavili na naslednjih straneh.

I. Oblikovanje varne in odzivne šolske klime

Prvi korak v prizadevanju za oblikovanje varne in odzivne šolske klime za vse učence je 
izvajanje primarnih preventivnih ukrepov, npr. konstruktivnega razreševanja konfliktov ter 
učinkovitejšega vodenja razreda, vendar na ravni celotne šole. Kot pravi stari angleški pre-
govor, lahko pričakujemo, da bo “morska gladina ob plimi dvignila vse čolne”. Z drugimi 
besedami, tovrstni ukrepi ne bodo koristili le učencem, pri katerih opažamo znake nasilnega 
vedenja, temveč tudi vsem ostalim. Sicer pa celovito zasnovani programi največkrat pred-
videvajo izvajanje programov za preprečevanje nasilja, posredovanje veščin razreševanja 
konfliktov, vrstniške mediacije ter učinkovitejšega vodenje razreda.
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Razreševanje konfliktov in preprečevanje nasilja kot del učnega načrta

V času, ko se skoraj vsakodnevno srečujemo z raznimi oblikami nasilja, so predstavniki 
številnih šol pričeli razmišljati, da bi v učne načrte umestili tudi veščine razreševanja konflik-
tov in preventivne dejavnosti za preprečevanje nasilja. V okviru programov, ki obravnavajo 
omenjene problematike, naj bi učencem posredovali različne veščine, se z njimi pogovarjali 
o izbrani tematiki ter tako povečali njihovo sposobnost razreševanja konfliktov, spremenili 
njihov odnos do konfliktov in nasilja. Različni programi so se na tem področju prvič pojavili 
sredi 80. let 20. stoletja, danes pa so šolam na voljo raznovrstni programi, namenjeni 
uspešnemu razreševanju konfliktov, preprečevanju nasilja in reševanju medosebnih prob-
lemov. Tovrstni učni načrt je praviloma vpet v širši program, in vključuje različne vsebine, 
kot npr. vrstniško mediacijo, sodelovalno učenje, programe za upravljanje vedenja učencev 
na ravni celotne šole ter programe za obvladovanje jeze.

Po poročanju šol izvajanje programov za razreševanje konfliktov in preprečevanje nasilja 
pogosto privede do obetajočih sprememb v vedenju učencev in njihovem odnosu do 
omenjenih področij. Še posebej veliko pozitivnih rezultatov je bilo opaženih pri ukrepih 
in prizadevanjih, ki so zahtevala sodelovanje celotne šole - eden takšnih je bil program za 
kreativno reševanje konfliktov, t. i. Resolving Conflict Creatively. Pri takšnem načinu izvajanja 
programov so učitelji poročali o upadu pogostosti fizičnega nasilja, porastu sodelovanja med 
učenci ter zmanjšanju števila izključitev in splošnega osipa. Pri izvajanju tovrstnih programov 
pa je potrebna precejšnja mera vztrajnosti in doslednosti, saj so spremembe v vedenju 
učencev neposredno povezane tudi s tem, kako pogosto se načrtovane vsebine izvajajo 
(Tolan in Guerra, 1994).

Da bi povečali možnost uspeha vsebin učnega načrta, namenjenega razreševanju konflik-
tov in preprečevanju nasilja, moramo nekaj pozornosti nameniti tudi vprašanjem v zvezi 
z načrtovanjem izvedbe in izobraževanjem učiteljev. Glede na to, da je število uspešnih 
učnih programov omejeno, jih moramo najprej podrobno pregledati in se prepričati, ali so 
primerni za potrebe naših učencev. Presoditi je potrebno tudi, ali je učno gradivo primerno 
za učence na določenem geografskem območju ter ali je način podajanja snovi ustrezen 
glede na starost naših učencev. Nadalje velja opozoriti, da poučevanje veščin za uspešno 
razreševanje konfliktov in preprečevanje nasilja od učiteljev največkrat zahteva uporabo 
pestrega nabora pristopov in metod, kot so modeliranje, razprave, video posnetki in igre 
vlog. Zato morajo biti zaposleni že pred začetkom izvajanja programa obveščeni o njegovem 
časovnem obsegu, vedeti morajo, koliko truda bo potrebno vložiti v njegovo izvajanje, ter se 
udeležiti izobraževanja s področja izvajanja predlaganih vsebin. Slednje namreč pomembno 
vpliva na motivacijo za izvedbo programa, na njegovo dejansko izvedbo ter na rezultate 
programa, ki se kažejo v spremembi odnosa učencev do nasilja in razreševanja konfliktov ter 
tudi v njihovem vedenju.
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Vrstniška mediacija13

Vrstniška mediacija se prične z usposabljanjem skupine učencev za izvajanje pogajalskega 
procesa, ki temelji na upoštevanju različnih interesov. Usposabljanje vključuje spoznavanje 
z različnimi komunikacijskimi strategijami ter načini reševanja problemov, preko katerih 
učence usposobimo za pomoč vrstnikom pri morebitnih nesoglasjih ter za razreševanje 
le-teh brez prepirov oziroma nasilja. Učenci se na vrstnike, ki imajo vlogo vrstniškega me-
diatorja, obrnejo prostovoljno, ti pa jih nato poskušajo odvrniti od neplodnega pripisovanja 
krivde drug drugemu in jim pokazati, kako lahko oblikujejo rešitve, ki bodo sprejemljive za 
vse udeležence konflikta. Medtem ko nekateri programi predvidevajo uporabo vrstniške 
mediacije zgolj v neformalnih situacijah, kot na primer pri igri na šolskem dvorišču, pa drugi 
dovoljujejo in spodbujajo uporabo vrstniške mediacije kot pomoč pri razreševanju sporov 
med vrstniki tudi v razredu. Sicer pa vrstniška mediacija najpogosteje nastopa kot del 
obširnejšega programa razreševanja konfliktov.

Rezultati številnih raziskav kažejo ugoden vpliv vrstniške mediacije pri izboljševanju šolske 
klime (glej: Johnson in Johnson, 1996). Po dosedanjih podatkih lahko uporaba vrstniške 
mediacije privede do pomembnih sprememb v načinu, kako učenci pristopajo h konfliktom in 
kako jih razrešujejo: učenci, ki sodelujejo v procesu vrstniške mediacije, so svojim prijateljem 
bolj pripravljeni pomagati pri razreševanju problemov, manjša pa je tudi verjetnost, da bodo 
menili, da si nekateri učenci zaslužijo “batine”. Izvajanje programov vrstniške mediacije 
zmanjšuje pogostost pretepov ter število učencev, ki potrebujejo posebno obravnavo, manj 
je tudi poseganja po skrajnih ukrepih izključitve. Pri učencih, ki so prevzeli vlogo media-
torjev, pa je učenje strategij za posredovanje vodilo do višjega samospoštovanja in celo do 
izboljšanja učnega uspeha.

Vendarle je vrstniška mediacija zapleten proces in njen uspeh je v veliki meri odvisen od 
pravilnega načrtovanja, usposabljanja in pozornega spremljanja samega procesa in njegovih 
rezultatov. Pred začetkom implementacije vrstniške mediacije mora šola razmisliti, kako bo 
potekala izvedba, ter odgovoriti na vprašanja, kot so: Kateri učenci so primerni kandidati za 
vlogo mediatorjev in kako, po katerih kriterijih jih bodo izbirali? Kje in kdaj se bo mediacija 
odvijala? Za reševanje takšnih in podobnih vprašanj je najbolje določiti koordinatorja pro-
jekta ali skupino, ki bo odgovorna za načrtovanje in izvedbo projekta. Zelo pomembno je 
tudi, da se učenci, ki izvajajo vrstniško mediacijo, zavedajo glavnih načel in poteka samega 
procesa - po nekaterih ocenah naj bi za izobraževanje učencev mediatorjev v začetni fazi 
potrebovali vsaj 12 do 15 ur. Po vzpostavitvi programa moramo nato ves čas pozorno 
spremljati njegov potek. Z učenci, ki imajo vlogo vrstniških mediatorjev, so priporočljiva 
vsakotedenska srečanja oziroma vsaj srečanja na 14 dni, saj tako poskrbimo za nadaljnje 

13 Več o tem najdete v 3. poglavju.
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izobraževanje učencev ter vzdržujemo njihovo vnemo in učinkovitost. Vrstniška mediacija je 
torej orodje, ki veliko obeta, saj se preko posredovanja vrstnikov učenci spoznavajo z meto-
dami nenasilnega razreševanja konfliktov. Pri sami izvedbi programa pa moramo biti pozorni 
na pravilno načrtovanje, kakovostno izobraževanje in usposabljanje ter oceno uspešnosti 
programa. Poleg tega je zaželeno, da se vrstniška mediacija, če je le mogoče, izvaja kot del 
programa za preprečevanje nasilja na ravni celotne šole.

Učinkovitejše vodenje razreda

Medtem ko se za nekatere resnejše nasilne izgrede zdi, da so izbruhnili tako rekoč čez noč, 
se nasilje v šoli večinoma začne z blažjimi oblikami nasilnega vedenja, ki se nato stopnjuje 
do točke, ko se moramo z njim spoprijeti. S pravočasnim in primernim odzivanjem lahko že 
v razredu preprečimo, da bi problematično in nasilno vedenje ušlo izpod nadzora.

Raziskave s področja nasilja v šolskem prostoru potekajo že trideset let, zato imamo danes 
na voljo široko paleto znanj o učinkovitosti oziroma neučinkovitosti različnih pristopov in 
ukrepov, ki preprečujejo stopnjevanje neprimernega vedenja v razredu (Black, 1994: 44-47; 
Gettinger, 1988: 227-242). Na podlagi teh ugotovitev so v zadnjih desetih letih bili obliko-
vani različni priročniki s področja vodenja razreda. Čeprav se programi razlikujejo v tem, 
čemu namenjajo poudarek, vsaj v določeni meri sledijo naslednjim načelom učinkovitega 
vodenja razreda:

1. Več možnih strategij 

Učinkovito vodenje razreda običajno sloni na povezovanju več različnih strategij (glej Ta-
belo 3.1). Pri ustvarjanju spodbudnega učnega okolja moramo upoštevati nasvete glede 
strukturiranja razreda (npr. vnaprej določena postavitev miz, ki omogoča gibanje in prispeva 
k ustrezni dinamiki učne ure) ter načine ustreznega odzivanja (npr. pohvala za primerno 
vedenje).

2. Izpostavljanje dobrih plati

Kot smo že omenili, lahko izboljšanje klime v razredu in na ravni celotne šole veliko prispeva 
k večji povezanosti med učenci.

3. Učenje odgovornosti

Cilj strategij vodenja razreda ni samo uspešno nadziranje vedenja učencev, temveč tudi 
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razvoj samoobvladovanja in čuta za odgovornost. Strategije razrednega upravljanja tako 
niso le način odzivanja na neprimerno vedenje, ampak učencem hkrati sporočajo, kakšni so 
primerni načini vedenja v socialnih interakcijah.

4. Nadziranje lastnih čustev

Kadar se učenci vedejo agresivno ali sovražno, se je na njihovo vedenje velikokrat težko 
odzvati na miren način. Vendar jeza in čustveno obarvani odzivi s strani učiteljev in osta-
lih šolskih delavcev lahko prav tako prispevajo k začaranemu krogu stopnjevanja nasilja. 
Programi za učinkovito vodenje razreda zaposlenim v šoli svetujejo kako se na miren in 
konstruktiven način odzivati na konflikte.

5. Konsistentnost 

Bistvo uspešnega vodenja razreda je, da učence naučimo primernega vedenja v šoli in 
razredu. Tega se učenci najlažje naučijo, če so pravila jasna ter če se dosledno upoštevajo 
tako znotraj razreda kot na ravni celotne šole.

6. Zgodnje odzivanje 

Ignoriranje neprimernega vedenja učencem sporoča, da postavljena pravila v resnici ne 
veljajo. Čeprav se na različne kršitve pravil ni potrebno odzivati enako strogo, je izredno 
pomembno, da učenci vedo, kakšne so posledice kršitev pravil in da kršitve tudi zares 
pripeljejo do določenih posledic. Le tako namreč dojamejo, da mislimo resno in da je pravila 
potrebno upoštevati.

Tabela 3.1: Strategije, s katerimi lahko preprečimo stopnjevanje nasilnega vedenja.a

Preventiva:

 → živahne in zanimive dejavnosti;

 → smiselne naloge;

 → jasno postavljena pravila in vnaprej znane posledice;

 → raznolike aktivnosti;

 → humor in spodbujanje zanimanja.

Neverbalna komunikacija:

 → očesni stik;

 → približevanje učencu; 

 → rahel dotik rame. 
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Pohvala primernega vedenja, ki je nasprotni pol neprimernega:

 → “Zalotite” jih pri primernem vedenju in jih pohvalite.

Pohvalite druge učence:

 → Ne ignorirajte neprimernega vedenja.

 → Pohvalite vedenje, ki ga od učencev pričakujete.

 → Pohvalite učence, ki so svoje vedenje spremenili. 

Besedno opominjanje:

 → Učence opomnite takoj, ko se neprimerno vedenje pojavi.

 → Učencem jasno povejte, kakšno vedenje od njih pričakujete.

 → Osredotočite se na vedenje in ne na učenca.

Dosledno opominjanje:

 → Odzivajte se na “preizkušanje” veljavnosti pravil.

 → Strategija “pokvarjene plošče” oz. nenehnega ponavljanja.

 → Izogibajte se prepirom.

Neprimerno vedenje naj ima posledice:

 → Učenec ne sme več sodelovati pri trenutni aktivnosti – odvzem privilegija.

 → Posledice ne smejo biti prehude, trajajo naj le kratek čas, in so izvedene takoj po neprimernem vedenju.

 → Doslednost je pomembnejša kot resnost posledic.

 → Po izvedeni kazni nadaljujte z delom kot običajno.

a Povzeto po: Slavin, R. E. (1994). Educational Psichology: Theory and Practice. Boston: Allyn & Bacon.

Učinkovitost programov uspešnega vodenja razreda, ki so bili vpeljani na ravni celotne šole, se 
je izkazala v zmanjšanju osipa, zmanjšanju števila trajnih in začasnih izključitev iz šole, znižala 
se je stopnja izgorelosti učiteljev, učenci so postali bolj uspešni pri reševanju nalog in izboljšal 
se jim je splošni učni uspeh. Izvajanje učinkovitih programov uspešnega vodenja razreda pa 
od učiteljev seveda terja veliko predanosti in vztrajnosti. Učenci lahko na uvedbo novega 
sistema reagirajo tako, da “preizkušajo na novo postavljene meje”, zaradi česar se na začetku 
lahko pojavi nekoliko več neprimernega vedenja. Pa vendar večina učiteljev in šol poroča, da 
se čas, ki je potreben za preprečevanje ali obvladovanje neprimernega vedenja v učilnici, še 
kako izplača, saj se med drugim zmanjša čas, ki je potreben za obravnavanje problematičnih 
učencev in izboljša se celotna šolska klima.
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Preprečevanje bullyinga

Pomen preprečevanja bullyinga še dodatno podkrepi dejstvo, da se je za veliko število učencev, 
ki so bili v preteklih letih vpleteni v strelske napade na ameriških šolah, izkazalo, da so bili v 
preteklosti žrtve bullyinga. Tako imenovani bullying je v šolah močno prisoten - v ZDA kar tretjina 
osnovnošolcev in okoli 10 % srednješolcev poroča, da so bili žrtve bullyinga. V primerjavi z učenci 
pa šolski delavci obseg pojava pogosto podcenjujejo, zato je učence strah, da tudi v primeru, 
da bi o le-tem poročali učiteljem, ti ne bi ukrepali (Atlas in Pepler, 1998: 86-99; Olweus, 1993). 
Bullyinga ne moremo preprečiti zgolj z ukrepi na individualni ravni. Največkrat je v preprečevanje 
potrebno vključiti celotno šolo ter ukrepati tako na ravni šole kot na ravni razreda in posamezni-
ka. S tovrstnimi programi, ki vključujejo pogovor in uporabo video posnetkov, lahko povečamo 
obveščenost učiteljev, staršev in učencev o prisotnosti in resnosti pojava bullyinga. Šolska in 
razredna politika pa morata v zvezi z njim jasno sporočati, da takšno vedenje ni sprejemljivo. 
K zmanjševanju bullyinga lahko pripomoremo s povečanjem nadzora odraslih na mestih, kjer je 
le-tega manj, saj se bullying večinoma dogaja prav na takšnih krajih. Ne nazadnje pa je potrebno 
ukrepati predvsem na ravni posameznika, kot na primer vključiti žrtve v trening asertivnosti ter 
opraviti svetovalni razgovor tako z žrtvami kot z nasilneži. Slednje namreč pripomore k ugodni 
razrešitvi obstoječih primerov bullyinga (Elsea in Smith, 1998: 203-218).

Pri tem velja izpostaviti, da bistvo učinkovitih programov za preprečevanje bullyinga v šoli ni 
le znanje; številne študije namreč kažejo, da šolam, ki so trdno odločene in predane boju za 
njegovo odpravo, to v veliki meri tudi uspeva. Ključ do uspeha namreč leži predvsem v zave-
danju, pozornosti in odnosu do problema. Da bi bilo preprečevanje bullyinga uspešno, se morajo 
učenci, starši in učitelji zavedati, da je izvajanje le-tega nekaterih učencev s strani sovrstnikov 
resen problem, ki ga ne smemo spregledati. S pomočjo osveščanja ter trdne odločenosti šole 
in skupnosti, lahko celoviti in večplastni pristopi zmanjšajo pojavljanje bullyinga ter izboljšajo 
celotno šolsko klimo.

II. Zgodnje odkrivanje učencev z večjim tveganjem za razvoj nasilnega 
vedenja in zgodnje ukrepanje

V večini primerov strelskih napadov na šolah, ki so se končali z izidom večjega števila smrtnih 
žrtev, se je izkazalo, da so se že pred napadom kazali znaki težav, vendar so le-ti bili do neke 
mere spregledani. Tovrstni tragični dogodki tako opozarjajo na izjemen pomen zgodnjega pre-
poznavanja svarilnih znakov in nudenje pomoči učencem z večjim tveganjem za razvoj nasilnega 
vedenja. Grožnje, ustrahovanje in nasilje so med učenci postale že skorajda vsakdanje prakse, 
zato bi učitelji in ostali šolski delavci morali več pozornosti nameniti odkrivanju zgodnjih znakov 
nasilnega vedenja, hkrati pa bi šola morala oblikovati strategije odzivanja na različne grožnje. 
Pomembni pa so tudi postopki zaznavanja in odkrivanja znakov nasilja med učenci na ravni 
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celotne šole, ter programi tutorstva in svetovanja, ki strokovnim delavcem šole pomagajo pri 
prepoznavanju in nudenju ustrezne pomoči osamljenim učencem in tistim, pri katerih obstaja 
večje tveganje za razvoj nasilnega vedenja. 

Zgodnji opozorilni znaki

V preteklih letih so strokovnjaki na podlagi številnih raziskav prišli do pomembnih ugotovitev 
glede identifikacije zgodnjih opozorilnih znakov, ki se pojavljajo pri učencih z večjim tvegan-
jem za razvoj hujših oblik nasilnega vedenja. Poznavanje teh znakov bi šolam lahko pomagalo 
pri prepoznavanju učencev, ki potrebujejo več podpore, ter pri odločanju, kdaj je pravi čas za 
ukrepanje. Kot odziv na strelski pohod v Springfieldu v Oregonu v Ameriki leta 1998 je Bela hiša 
ameriškemu Ministrstvu za šolstvo in pravosodje naročila, naj oblikuje priročnik za šole in šolske 
skupnosti z naslovom Zgodnje odzivanje na opozorilne znake: Priročnik za večjo varnost v šolah 
(Early Warning, Timely Response: A Guide to Safe Schools) (Dwyer, Osher in Warger, 1998).  

Zgodnji znaki nasilnega vedenja sami po sebi sicer niso nujno pokazatelj resnega problema, 
saj otroci, pri katerih je opaziti nekatere izmed znakov, niso vedno nagnjeni k nasilnemu ali 
samodestruktivnemu vedenju. Vendar pa na osnovi prepoznavanja znakov nasilnega vedenja 
lahko še pravi čas preverimo, ali imamo kakršne koli razloge za skrb, ter se odzovemo na potrebe 
otroka, ki takšne znake kaže. Prepoznavanje zgodnjih svarilnih znakov nam tako omogoča, da 
ukrepamo odgovorno in otroku nudimo pomoč, še preden nasilno vedenje uide izpod nadzora 
(Early Warning, Timely Response: A Guide to Safe Schools, str. 6).

Opozorilni znaki, opisani v priročniku, so predstavljeni v Tabeli 3.2. Med znaki, na katere moramo 
biti pozorni, lahko najdemo različne primere motečega in problematičnega vedenja, ki jim učitelji 
v šoli že sedaj običajno namenjajo največ pozornosti. Pri tem je pomembno omeniti tudi manj 
očitne znake, kateri nakazujejo na socialno osamitev, izključenost in zavrnjenost. V rizično sku-
pino pa sodijo tudi učenci, ki so sami doživeli ustrahovanje, trpinčenje ali druge oblike vrstniškega 
nasilja. Večino strelskih napadov v ameriških šolah so namreč zagrešili prav socialno izolirani in 
vase zaprti učenci.
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Tabela 3.2: Seznam zgodnjih opozorilnih znakov
(Vir: Early Warning, Timely Response: A Guide to Safe Schools)

Znak Opis 

Socialna osamitev
Delna ali popolna prekinitev socialnih stikov, ki ji botrujejo 
depresivni občutki, občutki zavrnjenosti, ustrahovanosti, 
nevrednosti in pomanjkanje samozaupanja.

Močna občutja izoliranosti in 

osamljenosti
V nekaterih primerih so lahko občutja izoliranosti in pomanjkanje 
prijateljev dejavnik tveganja za agresivno vedenje in nasilje.

Močan občutek zavrnjenosti
Otroci, ki imajo več težav, so pogosto izolirani od vrstnikov in 
nimajo socialne opore, hkrati pa zaradi teh dejavnikov pri njih 
obstaja več možnosti, da bodo čustveno stisko izražali z nasiljem.

Znaki, da je učenec žrtev nasilja
Pri učencih, ki so žrtve nasilja, vključno s fizičnim nasiljem in 
spolno zlorabo, pogosto obstaja večja verjetnost pojavljanja 
samodestruktivnega in nasilnega vedenja v interakciji z drugimi.

Učenec je žrtev posmehovanja in 

ustrahovanja

Če se otroku sovrstniki posmehujejo, se norčujejo iz njega, ga 
ustrahujejo ali ponižujejo, se učenec lahko prične izogibati socialnim 
stikom in v primeru, da ne prejme ustrezne pomoči, svoja občutja 
izrazi z agresijo in nasiljem. 

Pomanjkanje interesa za šolo

Če se učenec, ki mu v šoli ne gre preveč dobro, počuti ničvrednega, 
po krivem kaznovanega, ga nekaj jezi ali pa se mu zdi, da so ga 
pred drugimi očrnili, se lahko prične odzivati s čustvenimi izbruhi, 
nasilnim vedenjem ali slabšanjem učne uspešnosti.

Izražanje nasilja v pisnih izdelkih in 

risbah

Pretirano izražanje nasilja v pisnih izdelkih in risbah skozi daljše 
časovno obdobje, pri čemer je nasilje običajno usmerjeno na točno 
določene posameznike (družinske člane, vrstnike, učitelje).

Neobvladovanje jeze
Pogosto in intenzivno izražanje jeze, že kot odziv na manjše 
frustracije, lahko kaže na večjo možnost pojavljanja nasilnega 
vedenja, usmerjenega proti sebi in drugim.

Impulzivno reagiranje z udarci, 

ponavljajoče pretepanje, zastraševanje 

in bullying

Manj resni pojavi nasilnega vedenja, pretepanje in bullying so v 
zgodnjem otroštvu razmeroma običajen pojav, a lahko prerastejo v 
resnejšo težavo, če se nanje nihče ne odzove.

Težave z disciplino v preteklosti

Kronične vedenjske težave ter neupoštevanje discipline v šoli in 
doma lahko kažejo na nezadovoljene čustvene potrebe, ki so vzrok 
kršenja norm in pravil, zavračanja avtoritete, izostajanja od pouka 
in agresivnega vedenja, usmerjenega proti vrstnikom in odraslim.

Primeri nasilnega in agresivnega 

vedenja v preteklosti

Otrokom in mladostnikom, pri katerih je bilo v interakciji z drugimi 
opaženo nasilno oz. agresivno vedenje, je potrebno pravočasno 
nuditi pomoč in oceno strokovnjaka. Še posebej rizična je tista 
skupina mladih, pri katerih se je vzorec antisocialnega vedenja 
pojavil že zelo zgodaj in v različnih okoljih.
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Nestrpnost do razlik in predsodki

Nestrpnost do rasnih, etničnih, verskih, jezikovnih, spolnih razlik 
ter razlik v spolni usmerjenosti ali zunanjemu izgledu, članstvo v 
sovražnih skupinah ter ustrahovanje posameznikov s posebnimi 
potrebami ali zdravstvenimi težavami.

Zloraba drog in alkohola
Zloraba drog in alkohola zmanjšuje samonadzor ter pri otrocih in 
mladostnikih povečuje možnost nasilja, pri čemer so mladi lahko 
storilci, žrtve ali oboje.

Člani tolpe
Tolpe, v katerih prevladujejo antisocialne vrednote ter vedenje, ki 
vključuje izsiljevanje, ustrahovanje in vrstniško nasilje, med drugimi 
učenci vzbujajo strah in povzročajo stres.

Resne grožnje z nasiljem Eden od najzanesljivejših pokazateljev nasilja in samodestruktivnega 
vedenja so resne in podrobno izdelane grožnje z nasiljem. Zato je 
potrebno oblikovati ukrepe, ki bi pomagali razumeti naravo teh 
groženj ter preprečevati njihovo uresničevanje. 

Medtem ko je poznavanje dejavnikov tveganja za pojav nasilnega vedenja lahko v precejšnjo 
pomoč tako šolskim delavcem kot družinskim članom, pa tovrstno prepoznavanje znakov terja 
izredno pazljivost. Prvič, navedenih znakov nikakor ne smemo uporabljati za utemeljevanje ra-
zlogov za kaznovanje ali izključevanje učencev, prav tako se je potrebno izogibati označevanju 
oz. stereotipiziranju učencev z opaženimi lastnostmi. Cilj tovrstnih ukrepov je namreč zgodnje 
zagotavljanje pomoči otrokom s povečanim tveganjem za razvoj problematičnega ali nasil-
nega vedenja. Prav tako je pri prepoznavanju znakov pomembno razumevanje celovitosti in 
kompleksnosti razvoja otrok in njihovega vedenja. Pri učencih z večjim tveganjem za razvoj 
hujših oblik agresivnega oziroma nasilnega vedenja se običajno pojavlja več opozorilnih znakov 
skupaj, zato je potrebno paziti, da se na en sam primer vedenja, ki bi ga lahko označili kot 
nasilnega, ne odzovemo prehitro in pretirano. Opozorilne znake je potrebno razumeti v prim-
ernem razvojnem kontekstu in s kančkom zdrave pameti. Kar lahko na določeni stopnji razvoja 
prepoznamo kot opozorilni znak, je lahko na drugi stopnji razvoja povsem običajno vedenje. 
Če učenec v šolo prinese nož, je to vsekakor resen prestopek, ki ga v ZDA prepoveduje tudi 
Odlok o šolah brez orožja (Gun-Free Schools Act), medtem ko se pri izključevanju učencev 
zaradi predmetov, kot so npr. pilice za nohte, lahko upravičeno vprašamo, ali takšni ukrepi res 
prispevajo k zagotavljanju večje varnosti šole. Opozorilne znake je potrebno razumeti kot del 
vzorca vedenja, ki je lahko zaskrbljujoče, saj se s časom lahko utrdi in zaostruje, seznam znakov 
pa prispeva prav k zgodnjemu nudenju pomoči učencem, ki jo res potrebujejo. 
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Odzivanje na grožnje

Po pojavu strelskih pohodov na šolah, ki so pritegnili pozornost medijev celotnih ZDA, so 
grožnje z nasiljem postale del šolskega vsakdana. V raziskavi šolskih inšpektorjev v Indiani, 
ki je bila izvedena junija leta 1999, je bilo ugotovljeno, da je bilo v šestih tednih po poboju 
na ameriški šoli Columbine v Indiani prijavljenih kar 136 groženj z bombnim napadom po 
zgledu strelskega napada na šoli Columbine. Ti zaskrbljujoči podatki opozarjajo na veliko 
število učencev, ki so tako ali drugače čustveno prikrajšani ter se poslužujejo skrajnih načinov, 
da bi opozorili nase in na svoje potrebe. Šole morajo biti na tovrstne dogodke pripravljene z 
jasnim načrtom ravnanja ter jasno določenimi vlogami, ki naj bi jih v takšnih situacijah prevzeli 
posamezni šolski delavci.

Izrednega pomena je, da so zaposleni z načrtom dobro seznanjeni ter da le-ta vključuje tudi 
razmislek o tem, katerih komunikacijskih kanalov in ukrepov se v primeru nevarnosti lahko 
poslužimo. Medtem ko se načrti ravnanja v primeru resnih groženj z nasiljem od šole do šole 
lahko precej razlikujejo, bi vendarle naj sledili naslednjim smernicam: 

 → Spodbujanje učencev k poročanju o grožnjah: Vključuje podajanje jasnega sporočila 
učencem, da je poročanje odraslim o grožnjah z nasiljem za njih zares najbolje. 
Učencem mora biti vedno na voljo nekdo, ki mu lahko zaupajo, zato je potreb-
no poskrbeti, da se lahko obrnejo na različne osebe (npr. na učitelja, svetovalnega 
delavca, starša ali ravnatelja). Morebiti je potrebno z učenci opraviti pogovor in jim 
nuditi svetovanje glede prepoznavanja opozorilnih znakov nasilja in groženj, ki bi jih 
morali zaupati odraslim. Seveda pa je učencem potrebno zagotoviti zaščito, da zaradi 
poročanja o grožnjah ne bodo žrtve maščevanja.

 → Ustrezna obravnava groženj: Pri razgovorih v šoli in skupnosti je potrebno izpostaviti, 
da morajo tako starši kot učitelji poročila o grožnjah jemati resno ter o morebitni 
nevarnosti obvestiti vodstvo šole ter po potrebi tudi policijo. Učenci se z odločitvijo, 
da se v primeru grožnje z nasiljem obrnejo na odraslo osebo, izpostavijo določenemu 
tveganju in če njihovo poročilo ne bo naletelo na primeren odziv, bomo s tem 
zmanjšali verjetnost prihodnjega obveščanja odraslih oseb o dogajanju. Slednje velja 
tako za učence, ki so o grožnji z nasiljem poročali odrasli osebi, kot tudi za njihove 
vrstnike.  

 → Vnaprej načrtovani odzivi: Odločitve v zvezi s tem, kako reagirati na grožnje, je 
potrebno načrtovati vnaprej in ne v kaotičnem času, ki ugotovljenim grožnjam sledi. 
Za oceno tveganja in resnosti grožnje se lahko obrnemo tudi na šolske svetovalne 
delavce in lokalne centre za mentalno zdravje. V nekaterih primerih je ukrep za resno 
grožnjo z nasiljem, kot je na primer začasna ali trajna izključitev učenca iz šole, lahko 
pogojne narave: učenec, ki je grozil s hujšimi oblikami nasilja, se lahko v šolo vrne pod 
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pogojem, da sodeluje z ustreznimi ustanovami, ki podajo oceno tveganja njegove vr-
nitve. Glede odzivanja na resne grožnje je v politiki šole oziroma skupnosti ključnega 
pomena, da so ukrepi načrtovani vnaprej, da so zapisani in da so o njih obveščeni vsi 
šolski delavci, saj se le tako lahko izognemo zmedi v krizni situaciji. 

 → Sodelovanje z lokalnimi organi kazenskega pregona in centri za mentalno zdravje: 
V primeru nekaterih groženj, še posebej če učenec omenja posedovanje strelnega 
orožja, je potrebno stopiti v stik s policijo. Sodelovanje s policijo ter centri za men-
talno zdravje je nasploh ključnega pomena, vzpostavljena pa mora biti tudi jasna in 
odprta komunikacija v zvezi s kakršnimi koli grožnjami. Pri načrtovanju odzivanja 
morajo šole vedeti, kdo bo v primeru grožnje poročal in komu bo poročal. Več infor-
macij o sodelovanju med izobraževalnimi institucijami, policijo in centri za mentalno 
zdravje je zbranih v poglavju Krizni ukrepi in krizno upravljanje.

Če povzamemo: kakršnekoli grožnje, pa naj bodo usmerjene proti učencem, učiteljem ali šolski 
lastnini, zahtevajo resno obravnavo. Učenci se morajo zavedeti, da jim bo v primeru poročanja 
o grožnji z nasiljem odrasli osebi, zagotovljena varnost in da se bomo na svarilo primerno 
odzvali. Poleg tega je ključnega pomena, da so ukrepi in načela odzivanja na krizne situacije 
načrtovani vnaprej in da so o njih obveščeni vsi šolski delavci.

Ocena tveganja in odkrivanje težav na ravni celotne šole

Potek ukrepanja v primeru zgodnjih ali urgentnih opozorilnih znakov ter resnejših groženj naj 
bi bil predviden vnaprej in osnovan na sodelovanju skupine strokovnjakov, s pomočjo katerega 
je mogoče podati oceno nevarnosti oziroma resnosti opozorilnih znakov. Priporočila za ob-
likovanje ukrepov na podlagi zgodnjih znakov govorijo o oblikovanju skupine strokovnjakov s 
področja duševnega zdravja. Resnost opaženih opozorilnih znakov lahko s pomočjo razgovora 
z učencem oz. posamezniki, ki otroka poznajo, ter standardiziranimi testi čustvenega ter 
vedenjskega delovanja ocenijo šolski psihologi ali drugi člani skupine, ki so za to usposobljeni. 
Pri tem se morajo strokovnjaki posvetovati z učitelji, preostalimi šolskimi delavci in starši ter 
skupaj z njimi oblikovati primerne strategije ukrepanja. Tudi v primerih, ki zahtevajo urgentno 
ukrepanje in pri katerih je primernejše oblikovanje manjše skupine strokovnjakov, ki sprejema 
odločitve, se je tesno sodelovanje s centri za mentalno zdravje in centri za socialno skrbstvo, 
policijo in starši pripomoglo k oblikovanju ustreznih in dobro pretehtanih odločitev. 

V prid proaktivnemu delovanju in zgodnjemu odkrivanju učencev, pri katerih so prisotni de-
javniki tveganja, priča visoko število groženj z napadi v šoli. Pri tem lahko posežemo po 
splošno dostopnih pripomočkih za oceno težav na ravni celotne šole (npr. Systematic Screening 
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for Behavioral Disorders) (glej Walker in Severson, 1992) in tako pridobimo dragocene po-
datke o učencih, ki potrebujejo pomoč. S pomočjo teh instrumentov je namreč mogoče dovolj 
zgodaj identificirati učence, pri katerih obstaja več dejavnikov tveganja, še preden se nasilno 
vedenje stopnjuje in izrazi v obliki resnega napada ali destruktivnega vedenja. Namen tovrstnih 
pripomočkov je torej preko ocenjevanja, razvrščanja ali opazovanja vedenja prepoznati učence 
s težavami na področju vedenja in čustvovanja ter jim pravočasno ponuditi pomoč.

V zadnjem času so nekatere šole pričele razmišljati tudi o uporabi dokumentacije v zvezi 
s kršitvami šolskih pravil, ki bi prav tako lahko pomagala pri odkrivanju in nudenju pomoči 
učencem s težavami na področju vedenja ali čustvovanja. Sistem, ki bi temeljil na podatkih o 
kršitvah pravil, naj bi pri določenem številu kršitev sprožil ukrepe in skupinsko posvetovanje 
glede učenca ter po potrebi tudi oblikovanje osebnega načrta pomoči. Ena večjih prednosti 
takšnega pristopa je, da ima večina šol tovrstne podatke že na voljo. A zaradi kompleksnosti 
procesov šolske discipline bi morali biti pri uporabi tako oblikovanega sistema izredno previdni 
(Morrison in Skiba, v tisku).

Zgodnje ukrepanje: tutorstvo in svetovanje 

Odkrivanje učencev z večjim tveganjem za razvoj nasilnega vedenja s pomočjo opozorilnih zna-
kov ali uveljavljenih pripomočkov pa je seveda šele začetek v boju proti nasilju na šolah. Potem 
sledijo programi usposabljanja, npr. tutorstvo in svetovanje, ki ogroženim učencem pomagajo, 
da se ponovno povežejo z drugimi, da ponovno vzpostavijo pozitivne socialne odnose.

Cilj tutorstva je oblikovanje varnega odnosa med učencem in starejšim vrstnikom ali odraslo 
osebo, znotraj katerega otrok prejema pomoč in občutek varnosti. Tutor se z učencem srečuje 
enkrat do dvakrat na teden in izvaja različne aktivnosti; učencu svetuje, se z njim pogovarja, 
ga vodi na izlete ali mu pomaga pri izvajanju družbeno koristnih del. Še bolj pomembno kot 
vključevanje v različne dejavnosti pa je, da učenec pridobi izkušnjo toplega in varnega odnosa 
z odraslim. Med najbolj celovite programe tutorstva v ZDA trenutno spada t. i. program Veliki 
bratje/Velike sestre Amerike (Big Brothers/Big Sisters of America), ki po podatkih nacionalnih 
raziskav na področju preprečevanja nasilja v šoli dosega zelo dobre rezultate. Poleg omenjen-
ega obstaja še kar nekaj programov, ki se izvajajo na ravni šole ali celotne skupnosti. Po uvedbi 
enega izmed teh programov so šole zabeležile upad nasilnega vedenja učencev, izboljšanje 
njihovega samospoštovanja, višje aspiracije v zvezi z željenim poklicem ter izboljšanje socialnih 
veščin in šolskega uspeha (Mihalic in Grotpeter, 1997; glej tudi: Lee in Cramond, 1999: 172-
178). 

Za razvoj učinkovitega tutorskega programa so ključni naslednji elementi. Učinkovitega men-
torstva seveda ni brez dobrih tutorjev zato je najprej potrebno izbrati predane in odgovorne 
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posameznike, ki so pripravljeni prevzeti to vlogo ter jim ponuditi izobraževanje in usposabljanje 
na področju dela s težavnimi učenci. Prav tako pa tutorstvo zahteva dolgotrajno vzdrževanje 
in negovanje odnosa; po nekaterih podatkih se prve spremembe pri učencih, ki so deležni 
tutorstva, pojavijo šele po letu dni. Zato tutorji potrebujejo oporo, katero se jim lahko nudi z 
rednim srečevanjem s preostalimi tutorji kjer imajo priložnost razmisliti o uspešnosti lastnega 
dela ter se pri morebitnih težavah posvetovati z drugimi. Nenazadnje velja izpostaviti, da k 
uspešnosti programa pripomore tudi sodelovanje staršev in lokalne skupnosti.

Med ukrepi za preprečevanje nasilja v šoli v ZDA se je zraven tutorstva močno uveljavilo tudi 
svetovanje. Pri tem velja izpostaviti, da uspešnost svetovanja zelo variira in je v precejšnji 
meri odvisna od vrste težave, ki jo poskušamo razrešiti. Tako so se na primer pri učencih, ki 
kažejo znake depresije, kot posebej učinkoviti izkazali skupinski kognitivno-vedenjski pristopi, 
ki privedejo do dobrih rezultatov v relativno kratkem času. Medtem ko pa pri učencih, za kat-
ere je značilno moteče ali antisocialno vedenje, svetovanje ponavadi ni učinkovito. Pravzaprav 
izkušnje kažejo, da lahko pristopi, kot je npr. skupinsko svetovanje, pri tovrstnih težavah 
stanje še celo poslabšajo, saj se problematično vedenje ob stiku z drugimi učenci s podobnimi 
težavami lahko stopnjuje (Reynolds, 1991).  

Eden izmed največjih izzivov, s katerim se pri izvajanju programov srečujejo šole, je zagotav-
ljanje, da imajo vključeni strokovnjaki za duševno zdravje dovolj časa za izvajanje svetovanja. 
Če je delo organizirano tako, da se morajo šolski psihologi in svetovalni delavci prvenstveno 
ukvarjati s testiranjem in usmerjanjem učencev, jim pogosto zmanjka časa, da bi se lahko 
posvetili tudi izvajanju pomoči in oblikovanju kakovostnega odnosa z rizičnimi učenci. Da bi 
svetovanje in pomoč učencem postala pomemben del preprečevanja nasilja v šoli, je potrebno 
strokovnjakom za duševno zdravje za le-to zagotoviti dovolj časa. To je mogoče doseči z 
zaposlitvijo dodatnega psihologa ali svetovalnega delavca ali pa s preoblikovanjem zadolžitev 
zaposlenih na način, da se večji del zadolžitev dotika razvoja preventivnih programov na 
področju duševnega zdravja.

III. Učinkovito odzivanje na nasilno vedenje in krizne situacije

V šolskem prostoru se določenim kršitvam pravil ter pojavu nasilnega vedenja nikakor ne 
moremo izogniti, nujno pa je, da se nanje ustrezno odzovemo. Varne in odzivne šole imajo 
natančno izdelane ukrepe in postopke obravnavanja ter odzivanja na nasilno vedenje oziroma 
kršenje pravil. Za zagotavljanje varnosti in odzivnosti je namreč ključno, da se oblikuje široka 
paleta različnih ukrepov, ki naj bodo skladne s težo prestopka ter naj preprečujejo pretirano 
poseganje po ukrepih, kot sta začasna ali trajna izključitev. Dobro pripravljene šole in okrožja 
imajo tako vnaprej pripravljene načrte ravnanja v kriznih situacijah, v katerih so določene tudi 
vloge in postopki za odzivanje na krizne dogodke.
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Je uporaba načela ničte tolerance učinkovita? 

V ZDA so dogodki, kot je bila npr. dvoletna izključitev osmih učencev iz Decatura v Illinoisu 
zaradi pretepa, zbudili pozornost strokovne in širše javnosti glede uporabe načela ničte tol-
erance v šoli. Slednje ima zaradi na videz preprostega reševanja, sicer izredno zapletene 
problematike nasilnega vedenja, veliko privržencev tako med politiki kot vodji šolskih okrožij 
v ZDA.

Vendarle pa je uporaba načela ničte tolerance kmalu po njegovi vpeljavi postala precej sporna 
(glej: Skiba in Peterson, 1999). Šole, na katerih so načelo ničte tolerance upoštevali, so sicer 
poročale o večjem številu zaseženega orožja, vendarle pa je upoštevanje politike ničte toler-
ance hkrati vodilo do vedno večjega števila začasnih ali trajnih izključitev in so nekateri učenci 
tako bili izključeni samo zato, ker so v razred prinesli sporne predmete, na primer sponke za 
papir, bonbone proti kašlju ter protibolečinske tablete ali celo zato, ker niso opravljali domačih 
nalog. 

Vpeljava pristopa ničte tolerance je tako povečala število začasnih ali trajnih izključitev iz šole. 
Na žalost pa do sedaj še nimamo nikakršnih podatkov o kakršnih koli pozitivnih učinkih, ki bi 
jih začasna ali stalna izključitev imela na izboljšanje vedenja učencev ali varnosti šole. V javnosti 
sicer prevladuje mnenje, da se šole izključitve poslužujejo samo v najresnejših primerih, vendar 
se ukrep v nekaterih šolah žal uporablja prepogosto. V šolskem letu 1997/98 je bilo v zvezni 
državi Indiana le 4 % vseh izključenih učencev zaradi resnih prestopkov. Ukrepi, ki predvidevajo 
izključitev učenca, se namreč pogosto uporabljajo nedosledno. Tako se je v eni izmed študij 
izkazalo, da učenci za zmanjšanje možnosti začasne izključitve, raje zamenjajo šolo, kot da 
bi spremenili svoje vedenje. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da so šole v ZDA pri poseganju po 
ukrepu, kot sta trajna ali začasna izključitev učencev pogosto vedejo pristransko: ugotovljeno 
je namreč bilo, da imajo učenci afroameriškega porekla dva do trikrat večjo možnost, da jih 
bodo zaradi nasilnega vedenja izključili iz šole in so že za manjše prestopke velikokrat kazno-
vani strožje kot ostali učenci. In ne nazadnje, ne le, da je na voljo malo podatkov, ki pričajo o 
kratkoročni učinkovitosti začasne izključitve učencev iz šole, pa ima dolgoročno gledano lahko 
le-ta celo negativne posledice, saj obstaja večja možnost, da izključeni učenci šole ne bodo 
nikdar dokončali.

Sporočilo načela ničte tolerance je na prvi pogled zelo privlačno, saj staršem in skupnosti 
sporoča, da šole k obravnavi nasilja pristopajo resno. Kljub temu, da je v nekaterih situacijah 
začasna izključitev učenca iz šole ustrezen ukrep, tako zaradi njegove lastne varnosti kot 
zaradi varnosti drugih, pa vendarle zaenkrat še nimamo na voljo podatkov o tem, da bi 
kaznovanje z izključitvijo lahko rešilo problem nasilja v šolskem prostoru ali učence spodbudilo 
k drugačnemu odzivanju na situacije.
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Alternative začasni in trajni izključitvi učenca iz šole: nekaj možnih disciplinskih ukrepov 

Če želimo prekiniti začarani krog nasilja, je skrajni čas, da rigidni sistem kaznovanja nado-
mestimo z naborom ukrepov, ki nam omogočajo učinkovitejše odzivanje in so skladni s težo 
prekrškov. Med tovrstne alternativne ukrepe spadajo: 

 →  Šolski pripor: S šolskim priporom ali sobotnim priporom učence zadržimo v šoli in jih 
hkrati soočimo s posledicami njihovih dejanj. Seveda je učinkovitost šolskega pripora 
odvisna tudi od same izvedbe le-tega; če učence nadzira odrasla izurjena oseba in od 
njih zahteva nadaljevanje s šolskim delom ali reševanje domačih nalog, je verjetnost 
pozitivnih učinkov večja.

 → Restitucija: Restitucija je vzgojni ukrep, ki učencu ponudi možnost, da popravi stor-
jeno napako oz. škodo, način izvedbe pa je običajno prilagojen naravi prestopka. 
Tako na primer naj učenec, ki uniči šolsko lastnino za sabo počisti razdejanje ali pa na 
primer sodeluje v projektu za lepšo ureditev šolskega okolja in na tak način popravi 
storjeno škodo.

 → Obvladovanje jeze: Agresivni učenci niso zmožni samoobvladovanja v socialnih in-
terakcijah, poleg tega pa dejanja drugih pogosto zaznavajo kot bolj sovražna, kot 
so dejansko. Tečaji ali programi za obvladovanje jeze pomagajo spremeniti njihovo 
zaznavanje in jih naučiti primernih načinov odzivanja v konfliktnih situacijah.

 → Individualni načrti za spremembo vedenja: Pri oblikovanju načrtov pomoči nam lahko 
pomaga funkcionalno ocenjevanje vedenja, pri katerem šolski psihologi in specialni 
pedagogi uporabljajo razgovore, ček-liste in opazovanje. Funkcionalno ocenjevanje 
vedenja nam pomaga pri razumevanju razlogov za uničevalno vedenje in pri obliko-
vanju načrta za spremembo vedenja oziroma za odpravljanje nezaželenega vedenja. 
V ZDA je zadnja revizija zakona o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami šole 
zavezala k uporabi funkcionalnega ocenjevanja vedenja za učence s posebnimi potre-
bami, pri katerih obstaja nevarnost, da jih bo zaradi neustreznega vedenja potrebno 
prešolati, hkrati pa morajo šole oblikovati tudi individualne načrte za njegovo odprav-
ljanje. Čeprav so pripomočki za funkcionalno ocenjevanje vedenja in individualni učni 
načrti prvotno bili namenjeni le za učence s posebnimi potrebami, se lahko izkažejo 
kot koristno orodje za obravnavo najbolj vedenjsko problematičnih učencev, ne glede 
na to, ali so identificirani kot učenci s posebnimi potrebami ali ne.

 → Alternativne metode discipliniranja: V želji po bolj enakomerni razdelitvi odgovornosti 
za vzdrževanje discipline so nekatere šole razvile alternativne strategije in postopke 
za določanje posledic kršitev. Ena izmed takšnih strategij je na primer t. i. najstniško 
sodišče, pri katerem se oblikuje svet učencev, ki je zadolžen za zaslišanja v zvezi s 
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kršitvami in za odločanje glede posledic. Po principu restorativne pravičnosti se učenci, 
ki so na takšen ali drugačen način škodovali drugim, soočijo z žrtvijo in posledicami 
svojih dejanj s ciljem pravične poravnave, torej popravo storjene napake oz. škode. 

 → Alternativne oblike izobraževanja: Pri nekaterih učencih so težave lahko tako resne, 
da je potrebno razmisliti o začasni vključitvi v alternativne oblike izobraževanja. Kako-
vostno zasnovane in dobro organizirane alternativne šole lahko zadostijo specifičnim 
potrebam teh učencev, kot je na primer potreba po bolj strukturiranem okolju.

 → Pristopi, ki temeljijo na sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti: Težave, ki jih je 
mogoče opaziti pri nasilnih mladostnikih, so pogosto večplastne in se odražajo tako v 
šoli kot v družini ter v širši skupnosti. Pri obravnavi učencev z zelo resnimi težavami je 
ključnega pomena sodelovanje in skladno ravnanje strokovnih služb - izobraževalnih 
ustanov, centrov za mentalno zdravje, centrov za socialno skrbstvo ter policije. V 
zadnjem času se precej pogosto uporabljajo sodelovalni pristopi, kot je npr. t. i. 
wraparound, ki predvidevajo povezovanje različnih institucij in organov. Takšni pris-
topi izboljšujejo komunikacijo in povezovanje strokovnih služb ter omogočajo razvoj 
celovitih načrtov pomoči problematičnim učencem in njihovim družinam.

Šole se izključitve kot najstrožjega ukrepa v preveliki meri poslužujejo tudi zato, ker ne poznajo 
dovolj drugih alternativnih rešitev. Z oblikovanjem večjega nabora možnosti za spopadanje s 
kršitvami pravil ter nasilnim vedenjem bi morda lahko zmanjšali število izključitev, hkrati pa 
uspeli v šolah obdržati več učencev ter povečali njihov interes za šolanje.

Krizni ukrepi in krizno upravljanje 

V ZDA smo v preteklem desetletju bili priča mnogim tragičnim dogodkom v šolah. Ravnatelji 
šol in vodje šolskih okrožij so se pričeli spraševati, kako bi se v tovrstnih krizni situaciji odzvali 
na njihovi šoli. Na podlagi izkušenj posameznikov, ki so bili prisotni v tovrstnih kriznih situ-
acijah ter natančnih analiz lahko zaključimo, da je ključnega pomena vnaprej pripravljen načrt, 
saj je le tako mogoče preprečiti paniko v konkretni krizni situaciji. Šole morajo poskrbeti, da 
šolski delavci in različne strokovne službe že vnaprej natančno vedo, kako v krizni situaciji 
odreagirati in kakšne postopke lahko uporabijo za pomoč žrtvam, če bi prišlo do najhujšega. V 
večini strelskih napadov je tragičen razplet dogodkov in številne smrtne izide preprečilo prav 
trezno in hitro odločanje primerno usposobljenih posameznikov, ki so bili odgovorni za šolsko 
varnost in koordiniranje ukrepov.14 

Načrtovanje in odzivanje v krizni situaciji bi naj bilo sestavljeno iz naslednjih treh glavnih 
korakov: 

14 V incidentih, ki so se zgodili proti koncu 90. v Clevelandu (Ohio) in Miamiju (Florida), so šolski delavci in koordinatorji varnosti v šoli na 
podlagi znanja, ki so ga pridobili s pomočjo izobraževanja za ravnanje v primeru nevarnosti, v situaciji, kjer so učenci grozili z orožjem, 
zelo hitro posredovali in preprečili najhujše.
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Prvi korak bi naj vključeval oblikovanje dobro premišljenega načrta ukrepanja v primeru nevar-
nosti. Znotraj le-tega bi najprej morali določiti člane krizne skupine, ki bo skrbela za ukrepanje 
v primeru nevarnosti, vlogo vsakega izmed članov ter način izobraževanja in obveščanja šolskih 
delavcev o nevarnosti. Zaposleni v šoli bi morali biti dobro seznanjeni z vnaprej dogovorjenimi 
znaki in signali, ki sporočajo, da je šola v nevarnosti, ter bi morali vedeti, kako se naj v primeru 
različnih nevarnosti odzovejo. Potrebno bi bilo preveriti, ali vnaprej določeni način obveščanja 
zares deluje, in zagotoviti, da bodo obvestilo o pojavu nevarnosti prejeli vsi zaposleni. Poleg 
tega je pomembno, da določimo, kako bi v primeru nevarnosti obvestili policijo in centre za 
mentalno zdravje ter kako naj bi ukrepala vsaka izmed njih. Za lažjo preprečitev širjenje govoric 
in napačnih informacij bi moral načrt predvideti tudi način zbiranja podatkov o dogodku in 
poročanja o njem. Dobro premišljen načrt bi naj vključeval obvladovanje prisotnosti medijev, 
določitev prostora, od koder bi lahko novinarji varno poročali, izbor osebe za komuniciranje z 
mediji in razmislek o tem, kako starše in učence zaščititi pred pretiranim vdiranjem v njihovo 
zasebnost. 

Enako pomemben je naslednji korak - seznanjanje z načrtom. Še tako dobro zasnovani načrti 
izgubijo svoj pomen, če jih ne uporabljamo. Vsi načrti naj bi bili akcijsko zasnovani, s točno 
določenim urnikom izobraževanja zaposlenih, načini obveščanja staršev, datumi sestankov ter 
komunikacijo z interesnimi skupinami v skupnosti. Že v procesu načrtovanja bi bilo potrebno 
oblikovati načrt vaj ukrepanja v primeru nevarnosti; kljub pomislekom nekaterih, da vaje učence 
le po nepotrebnem prestrašijo, številni avtorji navajajo, da srečevanje z načrtom ukrepanja 
močno zmanjšuje verjetnost paničnih odzivov. Pri načrtovanju vaj pa bi morali člani krizne 
skupine upoštevati potrebe šole oz. skupnosti. Naslednje področje, ki terja temeljit razmislek, 
je seznanjanje učencev z načrtom ukrepanja v primeru nevarnosti. Učenci morajo vedeti, kako 
se odzvati, vendar pa jih ne seznanimo z vsemi signali in komunikacijskimi kanali, preko katerih 
bodo o nevarnosti obveščeni učitelji in zaposleni, saj bi to zmanjšalo njihovo učinkovitost. 
Kljub temu je seznanjanje učencev z načrtom ukrepanja pomembno, saj so v nasprotnem 
primeru zmedeni in jih ob srečanju z nevarnostjo lahko zajame panika.  

Pomemben del načrta ukrepanja je tudi razmislek o odzivih in postopkih, ki dogodku sledijo. 
Dobro oblikovan načrt bi moral upoštevati posledice šoka in napetosti, ki se pojavijo ob 
krizi, ter bi moral predvideti načine nudenja strokovne pomoči žrtvam, družinam in znancem. 
Odgovoriti je potrebno na vprašanje, katere službe so v skupnosti zadolžene za tovrstno 
pomoč, kateri strokovnjaki (npr. šolski psihologi, svetovalni in socialni delavci) bodo nudili 
oporo in pomoč v procesu žalovanja ali spopadanju vpletenih s posledicami travmatičnega 
dogodka ter kako bodo učenci, zaposleni in starši lahko prišli v stik s strokovnjaki. Razmisliti 
moramo tudi o načinu obveščanja staršev in skupnosti v zvezi s samim dogodkom. Priročniki 
za načrtovanje odzivanja v primeru nevarnosti in kritičnih dogodkov običajno vsebujejo različne 
obrazce in primere pisem ter možnih obvestil za medije, s pomočjo katerih lahko obvestila 
vnaprej oblikujemo tudi sami in povečamo možnosti, da bodo izjave premišljene in učinkovite, 
da ne bodo žrtev po nepotrebnem dodatno razburile. 
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Zaključek: Ničta toleranca vs. zgodnje odzivanje 

Iz pretresljivih tragedij v šolah v ZDA in napadov, ki so posnemali najbolj odmevne poboje, se 
lahko naučimo dveh stvari. Prva je, da se lahko zgodi tudi nam. Nasilje v šolskem prostoru ni 
pojav, ki je omejen na določene sloje prebivalstva ali samo na določena geografska področja: 
nasilje lahko prizadene katero koli šolo ali skupnost in zato moramo biti na možnost nasilja 
pripravljeni. Drugo sporočilo je, da pri reševanju nasilja v šoli ne obstaja ena sama preprosta 
rešitev. Medtem ko pristop ničte tolerance, ki je priljubljen tudi v političnem prostoru, pri 
starših in v skupnosti sicer lahko ustvari vtis, da šole nasilje obravnavajo resno, pa obstaja 
le malo podatkov, ki bi dokazovali, da pristop prispeva k pozitivnim spremembam v vedenju 
učencev in da so šole zaradi takšnega načina odzivanja varnejše.

Šolam in področjem, ki si želijo učinkovite in celostno zasnovane preventive, kot alternativo 
ničti toleranci predlagamo pristop, ki bi ga lahko poimenovali načelo zgodnjega odzivanja 
(glej Tabelo 3.3). Podobno kot pristop ničte tolerance tudi strategije zgodnjega odzivanja 
gradijo na predpostavki, da je za vzdrževanje discipline in varnosti v šolah ključnega pomena 
zgodnje ukrepanje; če kršitve disciplinske politike preprosto ignoriramo ali jim ne namenjamo 
dovolj pozornosti, le-te pogosto prerastejo v resnejše kršitve ali celo nasilje. V nasprotju z 
ničto toleranco pa načelo pravočasnega odzivanja ne predpostavlja, da morajo biti odzivi 
ostri in da je učencu potrebno naložiti strogo kazen. Načelo zgodnjega odzivanja predvideva, 
da lahko pojavnost nasilja zmanjšamo s prizadevanjem za vzpostavitev bolj pozitivne šolske 
klime, nudenjem pomoči rizičnim učencem pri vzpostavljanju dobrih odnosov z drugimi ter z 
oblikovanjem široke palete možnih posledic nasilnega vedenja, pri čemer je potrebno resnost 
posledic prilagoditi resnosti prestopka. 

Za oblikovanje varnih in odzivnih šol je ne nazadnje potrebno tudi tesno sodelovanje šol, strok-
ovnih služb, staršev in učencev samih. V preteklosti smo namreč preveč odgovornosti nalagali 
zgolj šolskim delavcem in pričakovali, da bodo brez pomoči sami razrešili problematiko nasilnega 
vedenja v šolah. Vendar pa je reševanje resnejših primerov nasilnega vedenja in obravnavanje 
učencev z najbolj perečimi težavami preveč kompleksno, da bi odgovornost zmogla prevzeti 
šola sama. Potrebno je spodbujati sodelovanje ustanov ter oblikovati učinkovite in trdne vezi 
med izobraževalnimi ustanovami, strokovnjaki s področja duševnega zdravja, policijo in centri 
za socialno skrbstvo, saj se lahko le skupaj ustrezno odzovejo na potrebe rizičnih učencev. 
Podobno lahko z aktivnim vključevanjem staršev v oblikovanje ukrepov in načrtov odzivanja na 
nasilje v šoli bistveno povečamo možnosti ukrepanja ter poskrbimo za bolj dosledno izvajanje 
ukrepov tako doma kot v šoli. Prav tako pa je možnost sodelovanja v dialogu in pri načrtovanju 
ukrepov za varnejše šole potrebno zagotoviti tudi učencem. Pogledi učencev na razreševanje 
konfliktov in nasilja so velikokrat precej drugačni od pogledov šolskih delavcev; če naj bi učenci 
pomagali pri odkrivanju nasilnih vrstnikov, je potrebno prisluhniti tudi njihovemu mnenju glede 
tega, kako bi v procesu lahko najbolje sodelovali.
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Tabela 3.3: V iskanju novega modela šolske discipline: ničta toleranca vs. zgodnje odzi-
vanje

Ničta toleranca Zgodnje odzivanje

Čas odziva
Odzivanje na neprimerno vedenje s 
takojšnjimi ukrepi z namenom, da bi 
“nasilne učence kazen izučila”.

Odzivanje na neprimerno vedenje takoj, 
ko se pojavi. 

Reševanje problematike neprimernega 
vedenja preko izboljšanja šolske klime in z 
zgodnjim odkrivanjem težav.

Odziv
Oster odziv, pogosto poseganje po 
trajni ali začasni izključitvi učenca iz 
šole.

Širok spekter možnih odzivov in ukrepov, 
ki so prilagojeni resnosti nasilnega 
vedenja.

Namen Vzpostavljanje avtoritete, kaznovanje.
Učenca naučiti možnih alternativ 
nasilnemu odzivanju.

Izid Konflikt, izoliranje učenca.
Manj nasilnega vedenja in vzdrževanje 
spodbudnega učnega okolja.

Obseg delovanja Reaktivno odzivanje s ciljem 
vzpostavljanja reda.

Proaktivno in celostno zasnovano 
delovanje ter vključevanje staršev, učencev 
in skupnosti.

Strategije
Začasna ali trajna izključitev učenca, 
varnostne naprave.

Veliko različnih strategij tako za doseganje 
dobre šolske klime kot za zgodnje 
odkrivanje težav in učinkovito odzivanje.

Podatki o učinkovitosti Ni podatkov
Podatki nekaj raziskav govorijo o 
pozitivnih učinkih.
Potrebno je pridobiti še več podatkov.

Glede posredovanja znanja in pripravljanja učencev na izzive 21. stoletja so šole v zadnjem 
času naredile pomemben napredek. Vendar so še tako dobri izobraževalni načrti brez pomena, 
če učencem v šolah ne moremo zagotoviti varnosti oziroma jih naučiti, kako lahko živijo skupaj 
in čim bolje sodelujejo. Da bi lahko zagotovili varne in odzivne šole, se moramo poslužiti 
obširnega, celovitega in dolgoročnega načrtovanja ukrepov ter široke palete učinkovitih strate-
gij, obenem pa poskrbeti za sodelovanje šole, družine in širše skupnosti. Dandanes nasilnega 
vedenja v šolah ne moremo več preprosto ignorirati in upati, da bo minilo; nasprotno, šole 
morajo biti pri doseganju varnosti in pri spoprijemanju z disciplinskimi težavami enako aktivne 
kot so na področju izobraževalnih ciljev in učnih dosežkov. Pri tem imamo na voljo vire, 
ki šolam lahko pomagajo pri doseganju tega cilja. Z zadostnim posvečanjem pozornosti in 
energije lahko šole z njihovo pomočjo na različne načine izboljšajo šolsko varnost in disciplino 
ter tako ustvarijo zdravo in spodbudno učno okolje.
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2.2 UČINKOVITO ODZIVANJE: 
PRISTOP WRAPAROUND15

 dr. Reece L. Peterson

Učinkovito preprečevanje nasilja v šolskem prostoru

V preteklih desetletjih je prišlo do dramatičnega porasta števila otrok s čustvenimi ali ve-
denjskimi težavami, ki potrebujejo različne oblike institucionalne pomoči, tovrstni programi 
pa seveda tudi veliko stanejo. Posledično se je pojavilo vprašanje, ali se učinki tovrstnih 
programov na čustveno in vedenjsko delovanje otroka nadaljujejo tudi po njegovi vrnitvi v 
primarno okolje. Kot odziv na tovrstna vprašanja je Zveza inštitutov za duševno zdravje (Na-
tional Institutes of Mental Health) v ZDA leta 1984 ustanovila program za pomoč otrokom 

15  Izraz smo ohranili v ang. obliki, saj v stroki še ni ustaljene slovenske ustreznice, op.p.
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in mladostnikom, t. i. Children and Adolescent Service System Program (CASSP) s ciljem, 
da bi socialne službe povezala v celovit sistem pomoči (Stroul, 1993). Omenjeni pristop 
se namreč osredotoča na usklajevanje  in povezovanje služb, ki skrbijo za duševno zdravje, 
izobraževanje, socialno pomoč in podobne socialne storitve, v mrežo, ki bi kar najbolje zado-
voljila individualne potrebe otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v njihovem domačem 
okolju, prav tako pa se osredotoča tudi na nudenje opore družinskim članom ter na njihovo 
vključevanje v proces zdravljenja. Plod tovrstnih prizadevanj je pristop wraparound.

Kaj je wraparound?

Wraparound je pristop, namenjen oblikovanju pozitivnih odnosov in podpornih mrež med 
mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, njihovimi družinami, učitelji in ostalimi 
skrbniki. Pristop temelji na filozofiji, ki poudarja vlogo družine in iskanje posameznikovih 
vrlin, uporablja pa se pri oblikovanju ter načrtovanju pomoči za otroke s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami oziroma za otroke, ki predstavljajo rizično skupino za razvoj le-teh, ter 
njihove družine. Pri pristopu wraparound naj bi tim strokovnjakov identificiral potrebe, želje 
ter omejitve tako družin kot ponudnikov storitev, ter oblikoval načrt pomoči, ki naslavlja 
njihove interese in predvideva sodelovanje podpornih oseb iz domačega okolja, kadar koli je 
to možno (Eber, Nelson in Miles, 1997; Burchard, 2000).

Wraparound tim sestavljajo družinski člani, naravne podporne skupine (npr. prijatelji, sorod-
niki) ter strokovni delavci, zaposleni v šolah ali službah, ki delujejo na področju duševnega 
zdravja, zaščite otrok ter pravosodnega sistema za obravnavo mladoletnih prestopnikov. 
Tovrstni timi razvijajo celovite načrte, ki združujejo različne poglede ter usmerjajo razno-
like potrebe družin, šolskih delavcev in preostalih ponudnikov storitev. Poleg tega zbi-
rajo informacije o možnih sistemih opore, storitvah in posegih, jih usklajujejo in, če je 
to potrebno, oblikujejo nove sisteme, ki bi prepoznavali potrebe otrok in mladostnikov 
ter njihovih primarnih skrbnikov (tj. družin, učiteljev) doma, v šoli in v širši skupnosti. 
Kombinacija opore iz naravnega okolja (npr. otroško varstvo, transport, mentorji in podpora 
med starši) ter običajnega posredovanja (npr. posredovanja pozitivnega vedenja, trening 
socialnih veščin, navodila za branje ter terapije) lahko vodi do učinkovitejših rezultatov. Pri 
pristopu wraparound torej ne gre za storitev, temveč za natančno določen proces, katerega 
cilj je oblikovanje tima, ki nato sestavi celovit načrt pomoči za pomoči potrebne otroke in 
njihove družine.

Pristop wraparound, ki temelji na delovanju strokovnega tima in poteka v sodelovanju z 
družino, se uporablja za obravnavo učencev s kroničnimi in resnimi čustvenimi oziroma ve-
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denjskimi težavami, ki zahtevajo oblikovanje celovitega načrta pomoči ter povezano delovanje 
družine, šole in skupnosti. Wraparound lahko zagotovi povezavo različnih prizadevanj s strani 
družine, učiteljev in drugih skrbnikov ter ponudnikov storitev, kar je mogoče doseči s pomočjo 
doslednega izvajanja ukrepov in natančnega spremljanja načrta storitev, pa tudi z zagotavljan-
jem sodelovanja družine, ki naj bi imela pri oblikovanju in izvajanju načrta nadvse pomembno 
vlogo. Soglasje med člani tima glede različnih vlog oziroma ciljev in potreb, zagotavlja ugodno 
okolje za implementacijo učinkovitih načinov posredovanja. Sodelovanje družine/učenca ter 
povezovanje strokovnih služb je elementarni del tega pristopa, saj je s tem zagotovljeno 
nudenje opore družini, učiteljem in preostalim delavcem, ki sodelujejo z otrokom. Podrobna 
analiza potreb na različnih življenjskih področjih, kot so npr. potrebe po varnosti in zadovolje-
vanju zdravstvenih, socialnih ter psiholoških temeljnih potreb, ter analiza življenjskega okolja 
je prav tako pomemben del pristopa, ki poganja celoten proces načrtovanja. Pomemben del 
celovitega načrta pomoči učencem pa predstavljajo tudi učinkovita vedenjska in znanstvena 
posredovanja.

Kaj vemo o pristopu wraparound?

O obširni bazi študij v zvezi s pristopom wraparound zaenkrat še ni mogoče govoriti, kar gre 
po vsej verjetnosti pripisati relativni novosti koncepta. Nekaj pomembnih ugotovitev pa je 
predstavljenih v posebni izdaji ameriške revije, t. i. Journal of Child and Family Studies, katere 
osrednja tema je prav wraparound (Malysiak, 1997; VanDenBerg in Grealish, 1997):

 → Pri otrocih in mladostnikih, ki prihajajo v stik z dejavnostmi, oblikovanimi v skladu z 
načeli pristopa wraparound, obstaja večja verjetnost, da si bodo uredili ugodnejše in 
stabilnejše življenjske pogoje.

 → Pri precejšnjem številu otrok in mladostnikov, ki so bili deležni pomoči, oblikovane s 
pomočjo pristopa wraparound, je mogoče zaslediti izboljšanje vedenjskega prilaga-
janja in čustvenega delovanja.

Nekateri raziskovalci (Eber, Rolf in Schrieber, 1996; Eber in Nelson, 1997; Malloy idr., 1998) 
poročajo, da se mladostnike in otroke, ki so bili deležni pomoči v skladu s pristopom wrap-
around, manj pogosto vključujejo v programe pomoči, ki zahtevajo bivanje izven doma. Prav 
tako pa poročajo o manj pogosti rabi restriktivnih šolskih ukrepov ter izboljšanju na področju 
vedenjske, šolske, socialne prilagojenosti ter splošne prilagojenosti po koncu šolanja.

Eden izmed glavnih argumentov za implementacijo pristopa wraparound je, da je nudenje 
pomoči v okviru skupnosti finančno ugodnejše, kot v okviru nudenja institucionalne oblike 
pomoči.
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Kako oblikovati načrt pomoči v skladu s pristopom 
wraparound?

Filozofija in značilnosti pristopa wraparound se ponekod že vključujejo v obstoječe pro-
gramske strukture strokovnih služb na področju šolstva, duševnega zdravja, zaščite otrok, 
mladoletniškega prava in podobnih služb (Burns in Goldman, 1999), vendar je za njihovo 
učinkovitost nujno, da se strokovne službe ter predstavniki skupnosti razumejo in dosežejo 
soglasje glede izvajanja omenjenega pristopa. Za učinkovito izvajanje pristopa je priporočljivo 
upoštevati naslednje korake (VanDenBerg in Grealish, 1997):

1. Oblikovanje skupine, v kateri predstavniki skupnosti nastopajo kot glavni akterji s 
področja dejavnosti wraparounda in nudenja pomoči otrokom in družinam.

2. Oblikovanje podskupin, katerih naloga je identifikacija rizičnih skupin otrok in mla-
dostnikov, iskanje možnih načinov obravnave, vzpostavljanje zaupanja, seznanjanje s 
potekom wraparounda in izvajanje tovrstnih storitev na lokalni ravni.

3. Izbor strokovne službe in koordinatorja, ki prevzame odgovornost za upravljanje 
finančnih sredstev in nadzira izvedbo programa.

4. Po identifikaciji rizičnega otroka oz. družine, priporočilu za sodelovanje v programu 
in pristanku otroka oz. družine za sodelovanje, koordinator opravi neformalno oceno 
spretnosti oz. močnih področij otroka ter njegove družine, na podlagi katerih nato 
izbere najprimernejše individualizirane pristope in oblike pomoči.

5. Oblikovanje tima, ki je sestavljen iz štirih do desetih članov, vključno z otrokom in 
posamezniki, ki so z družino tesno povezani. 

6. Prvo srečanje tima in oblikovanje individualiziranega načrta pomoči.

7. Izvajanje načrta pomoči, pri čemer se tim še naprej redno srečuje in spremlja rezultate 
ter načrt pomoči po potrebi spreminja in dograjuje.

V procesu izvajanja pomoči eden izmed sodelujočih običajno prevzame vlogo koordinatorja, 
ki poskrbi, da so upoštevana osnovna načela pristopa ter da se pri oblikovanju načrta 
pomoči hkrati dosledno upoštevajo želje in potrebe družine ter zahteve strokovnih služb. 
Posameznik, ki to vlogo prevzame, lahko prihaja iz ene izmed strokovnih služb ali pa iz 
skupnosti same.
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Trenutno se po svetu preizkuša več različic izvajanja pristopa wraparound. Pri eni ima 
tako na primer najpomembnejšo vlogo šola, medtem ko se pri drugi bolj poudarja vloga 
skupnosti ter vloga prostovoljcev, ki nudijo pomoč otrokom in družinam z manj zahtevnimi 
potrebami. Med preostalimi oblikami pristopa wraparound nekatere ciljajo na specifične 
starostne skupine (npr. predšolske otroke), diagnoze (npr. avtizem) ali izvajanje storitev 
(npr. pomoč pri pomembnih prehodih) (Duckworth idr., 2001; Bruchard, 2000).

Zaključek

Wraparound je obetajoč pristop celovitega nudenja pomoči otrokom in mladostnikom z 
resnimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. Začetne ugotovitve kažejo, da naj bi pristop 
wraparound učencem s tovrstnimi težavami omogočal pridobljene vedenjske vzorce ohran-
jati tudi v manj strukturiranih okoljih. Nekatere rezultate so podprli tudi v praksi, obstoječi 
podatki pa kažejo, da je wraparound po vsej verjetnosti stroškovno učinkovitejša alternativa 
institucionalnim oblikam pomoči.
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3 Uredniški uvodnik v branje izbranega 
poglavja Kaj je vrstniška mediacija? 
iz monografije Vrstniška mediacija 

Mediacija je pomembno orodje na področju reševanja konfliktov, ki zadnje čase vse bolj 
pridobiva na veljavi in pogostosti uporabe tudi v šolskem prostoru. Mediaciji v šolskem 
prostoru, konkretneje vrstniški mediaciji, veliko pozornosti namenja H. Cremin, ki se s tem 
področjem ukvarja že okoli dvajset let. 

Izbrano poglavje Kaj je vrstniška mediacija? predstavlja oris zgodovinskega razvoja mediacije, 
pristopa alternativnega reševanja sporov in restorativne pravičnosti. Na pravnem področju 
je razvoj mediacije in pristopa alternativnega reševanja sporov pospešilo nezadovoljstvo 
s sodnimi in formalnopravnimi postopki, ki pogosto ne privedejo do rešitve konfliktov, ki 
bi zadovoljile same akterje konflikta (storilce in žrtve) in s tem prispevale k razreševanju 
sporov,  prav tako pa se mediacija vse bolj uveljavlja v lokalnih okoljih in šolah. 

Predstavljeni so štirje vidiki oz. “zgodbe” o mediaciji, kot jih opisujeta Baruch Bush in Folger 
(2005): zgodba o zadovoljstvu, zgodba o socialni pravičnosti, zgodba o transformaciji in 
zgodba o zatiranju. Vsaka izmed teh se povezuje z eno izmed vej mediacije. Iz primerjave 
pristopa “zadovoljstva” ter pristopa “transformacije” pri mediaciji sledi ugotovitev, da je 
transformativna mediacija obširnejša ter da večji poudarek namenja proaktivnosti. Tovrstna 
mediacija namreč spreminja naravo konfliktnih odnosov in sprtima stranema nudi možnost 
opolnomočenja, zavzemanja drugačne perspektive, pridobivanja novih veščin ter priložnost 
za rast in razreševanje težav. Povezana pa je tudi z vrstniško mediacijo v šoli in z mediacijo 
v skupnosti. 

Na koncu poglavja sledi še predstavitev rezultatov raziskave o dejavnikih uspešne vrstniške 
mediacije, ki je bila izvedena na petnajstih šolah v Birminghamu.
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3.1 KAJ JE VRSTNIŠKA MEDIACIJA?
 dr. Hilary Cremin

Uvod

Mediacija kot oblika reševanja sporov je naposled stopila v odraslo dobo, pa čeprav človeka 
v resnici spremlja že od samega začetka in se pojavlja v najrazličnejših kulturah in verstvih. 
Mediacija je del številnih kultur v Aziji in Afriki, kjer predstavlja tradicionalno, miroljubno 
obliko reševanja konfliktov. V sedemdesetih letih so ZDA poskrbele za začetek uveljavljanja 
mediacije v zahodnem svetu, nakar se je metoda razširila še v Avstralijo, Kanado in različne 
dele Evrope. Dandanes se mediacija s pridom uporablja predvsem na področju prava, kjer 
predstavlja del širšega modela alternativnega reševanja sporov (ARS), prisotna pa je še na 
številnih drugih področjih. Tako se dandanes srečujemo z različnimi oblikami mediacije, npr. 
mediacijo v skupnosti, mediacijo med žrtvami in storilci, okoljsko mediacijo, vrstniško media-
cijo, gospodarsko mediacijo, družinsko mediacijo, mediacijo na delovnem mestu in mediacijo 
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med skupinami. Tisto, kar mediacijo loči od drugih oblik reševanja sporov je njena nevtralna, 
spodbujevalna, prostovoljna in neformalna narava. In prav zaradi omenjenih lastnosti me-
diacija odpira številne priložnosti za preoblikovanje konfliktov in medosebnih odnosov. V 
tem poglavju si bomo ogledali prisotnost mediacije na področju prava, skupnostnih vprašanj 
in izobraževalnih ustanov. Poglavje orisuje rast mediacije, alternativnega reševanja sporov 
(ARS) ter restorativne pravičnosti in se še posebej osredotoča na transformativno mediacijo. 
Opisuje psihološke in filozofske poglede na mediacijo, ki se mestoma naslanjajo na tradicio-
nalne vzhodne kulture in dežele na južni polobli, nato pa se osredotoči na vrstniško podporo 
in vrstniško mediacijo v šolah. Na koncu poglavja se dotaknem še lastnega raziskovanja 
dejavnikov uspešnega izvajanja vrstniške mediacije v sklopu 15 šol v Birminghamu, poglavje 
pa sklene razmislek glede rezultatov.

Kaj je mediacija?

Kljub hitremu napredovanju področja ali morda prav zaradi hitrega napredka so definicije 
ARS in mediacije pogosto še vedno nejasne oz. pojmovane precej različno. Čeprav se pos-
amezniki, ki se ukvarjajo z mediacijo, in sicer so to mediatorji, vodje projektov, svetovalci, 
uporabniki mediacije in akademiki različnih disciplin, strinjajo, da ima mediacija velik poten-
cial tako na socialnem kot na praktičnem ter osebnem nivoju, je med njimi glede zgodovin-
skih in teoretičnih izhodišč mediacije precej nesoglasij. Razlog za to gre iskati v dejstvu, 
da ima mediacija več različnih izvorov. Deloma namreč izvira iz tradicionalne mediacije v 
skupnosti, deloma pa iz prava. Definicija mediacije je odvisna od pogleda, ki ga imajo na me-
diacijo posamezne discipline in interesne skupine. Ameriška avtorja Baruch Bush in Folger 
mediacijo nekoliko ohlapno definirata kot: “neformalni proces, v katerem nevtralna tretja 
oseba, ki nima pooblastil za predlaganje rešitve, sprtima stranema pomaga doseči dogovor, 
sprejemljiv za vse udeležence” (2005: 8). Avtorja v nadaljevanju predstavljata štiri različne 
“zgodbe” o mediaciji, ki vplivajo na različne definicije in izvajanje mediacije, in sicer so to 
zgodba o zadovoljstvu, zgodba o socialni pravičnosti, zgodba o transformaciji in zgodba o 
zatiranju. Pri tem imajo prve tri zgodbe pozitiven, zadnja pa negativen predznak.

V ospredju zgodbe o zadovoljstvu je prepričanje, da lahko mediacija pomaga spor voditi v 
smeri zadovoljevanja človekovih potreb in obenem poskrbi za hitro, učinkovito in stroškovno 
ugodno razreševanje sporov. Slednje “vodi do bolj učinkovite uporabe virov za reševanje 
zasebnih in javnih sporov ter posledično večjega zadovoljstva ‘uporabnikov’ sodnega sistema” 
(Baruch Bush in Folger, 2005). Med zagovornike mediacije kot orodja za večje zadovoljstvo 
spadata med drugim tudi Fisher in Ury (1981). Pri zgodbi o socialni pravičnosti pa se pri 
mediaciji poudarja priložnost, da z njo ponovno vzpostavimo vezi med posamezniki in 
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prispevamo k bolj trdni skupnosti. Tako mediatorji med drugim pomagajo pri preprečevanju 
izkoriščanja in preko upoštevanja lokalnih potreb prispevajo k večji socialni pravičnosti. Eden 
izmed avtorjev, ki pri mediaciji poudarjajo element socialne pravičnosti, je na primer Moore 
(1994). Medtem pa zgodba o transformaciji poudarja, da leži “edinstvena obljuba mediacije 
v njeni sposobnosti za preoblikovanje konfliktne interakcije, tako da konflikti pravzaprav 
opolnomočijo obe strani in hkrati družbo, ki ji sprti strani pripadata” (Baruch Bush in Folger, 
2005: 13). Zagovorniki zgodbe o zatiranju pa menijo, da se je mediacija kljub temu, da so 
gibanje vodili najboljši nameni, izkazala za “nevaren instrument za povečevanje moči države 
v primerjavi s posameznikom ter močnih skupin v primerjavi s šibkejšimi” (prav tam, 2005: 
15). Pristaši te zgodbe nadalje izražajo skrb, da lahko neformalnost in konsenzualnost 
procesa vodita do tega, da se mediacija uporablja kot cenejša in hitrejša alternativa formal-
nim pravnim procesom, s čimer sprtima stranema (običajno revnejšemu sloju prebivalstva) 
onemogočamo dostop do posluževanja precedenčnega prava in varstva človekovih pravic. 
Med avtorji, ki na mediacijo gledajo na ta način, je na primer Fiss (1984). Zgodbi o zado-
voljstvu in zatiranju na splošno povezujemo s pravno tradicijo mediacije, zgodbi o socialni 
pravičnosti in transformaciji pa z mediacijo v skupnosti. Omenjene razlike vodijo tudi do 
razhajanja v praksi. Mediacijo tako izvajajo na različne načine, v različnih sektorjih pa jo 
sestavljajo različni procesi.

Pri gospodarski mediaciji in mediaciji na delovnem mestu se na primer sprti strani na 
začetku procesa običajno na kratko sestaneta, da bi podali uvodne izjave, nato pa mediator 
začne s procesom t. i. “shuttle” ali “posredne” mediacije, kjer je vsaka stran v svoji sobi, s 
čimer se zagotovi zaupnost poslovnih skrivnosti. V primeru mediacije v skupnosti je začetek 
drugačen - mediatorji se s sprtima stranema namreč dobijo ločeno in posameznike obiščejo 
na domu. Stranki se nato lahko srečata iz oči v oči, če (in ko) se jima zdi, da sta na to 
pripravljeni. Če se ne želita srečati, se proces lahko nadaljuje v ločenih sobah. Pri družinski 
in vrstniški mediaciji pa delo v nasprotju s tem poteka ob neposrednem stiku, iz oči v oči - 
razen v primerih, ko je v družini prisotno nasilje. Mediacija med žrtvami in storilci ima lahko 
precejšen potencial, kadar se žrtve srečajo s storilci, vendar pa morajo biti pri tem vedno 
na prvem mestu želje žrtve. Poleg tega je srečanje iz oči v oči možno le v primeru, da obe 
strani privolita v srečanje in sta nanj dobro pripravljeni (Liebmann, 2000).

Trenutno obstaja kar nekaj priložnosti za trening mediacije v različnih sektorjih in na 
različnih ravneh. Na nekaterih področjih pri izvajanju mediacije sodelujejo prostovoljci (npr. 
pri mediaciji v skupnosti, vrstniški mediaciji in nekaterih oblikah mediacije med žrtvami in 
storilci), medtem ko mediatorji drugje prejmejo plačilo za posamezno srečanje (v primeru 
družinske mediacije, medicinske mediacije, ponekod mediacije med žrtvami in storilci), imajo 
redno plačo ali pa so samozaposleni. Mediacija v skupnosti običajno ni plačljiva, medtem ko 
se lahko stroški mediacije na področju prava približajo stroškom najema odvetnika. Razlike 
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v honorarjih in zaračunavanju storitev so povezane tako z različnimi tradicijami in filozofijo 
mediacije kot s finančnimi vprašanji (Liebmann, 2000). Pri mediaciji v skupnosti, ki te-
melji na konceptih opolnomočenja, empatičnega razumevanja in odgovornosti, je glavni cilj 
posredovanje veščin in storitev čim večjemu številu članov skupnosti. Pri tej obliki mediacije 
je usposabljanje mediatorjev financirano iz prostovoljnih prispevkov ali javnega sektorja, 
mediatorji pa storitve ponujajo zastonj. Drugi ponudniki storitev mediacije se osredotočajo 
predvsem na nudenje storitev visoke kakovosti in mediatorjem nudijo plačilo, da bi tako 
zagotovili konsistentnost in zanesljivost storitev ter odgovornost posameznika.

Mediacija na področju prava

V pravnem kontekstu je mediacija definirana kot “prostovoljni proces, v katerem poskuša 
mediator kot nevtralna oseba pomagati sprtima stranema doseči dogovor, ki je sprejemljiv 
za vse udeležence, ter spor razreši hitreje, kot če bi ta prispel pred sodišče” (Genn, 2000). 
Mediatorji, ki delujejo na pravnem področju, v nasprotju z arbitri in sodniki ne izrekajo 
odločitev, prav tako strank ne silijo v dogovor in jim ne naročajo, kaj morajo storiti. V Tabeli 
4.1 sledi povzetek glavnih prednosti mediacije na pravnem področju po Hazel Genn (2000), 
ki obenem potrjuje Baruch Bushevo in Folgerjevo trditev, da je za definicije mediacije v 
pravu pogosto značilna “zgodba o zadovoljstvu”.

Po začetkih današnje oblike mediacije, ki se je oblikovala v Avstraliji in Ameriki v sedemde-
setih letih 20. stoletja (Astor in Chinkin, 2001), je v Veliki Britaniji preko številnih pobud 
prišlo do institucionalizacije različnih alternativ sodnim postopkom. Ena izmed prvih or-
ganizacij, ki so se začele ukvarjati z mediacijo v Veliki Britaniji, je bila organizacija ACAS 
(Advisory, Arbitration and Conciliation Service), ki se ukvarja z mediacijo in arbitražo v 
primerih industrijskih sporov. Organizacija ACAS, ki je bila ustanovljena leta 1975, je pov-
sem neodvisna in nepristranska, čeprav je (pod pogoji Zakona o varnosti zaposlitve 1975) 
z januarjem 1976 postala nosilec javnega pooblastila. ACAS se poslužuje precej direktivne 
oblike mediacije in delo mediatorja opredeljuje z besedami: 

“Mediator sprtima stranema pomaga doseči sporazumen dogovor. Pri tem običajno lah-
ko predlaga načine nadaljevanja procesa in podaja formalne predloge. Slednji sicer niso 
obvezujoči, vendar pa se od sprtih strani pričakuje, da razmislijo o predlogih kot osnovi 
za reševanje spora.”  (ACAS, 2005: 10)

Po zaslugi splošnih reform na področju postopkov civilnega prava v devetdesetih letih se je 
pozornost od sodnega obravnavanja primerov v formalnem okolju preusmerila k aktivnostim 
pred samo obravnavo (Glasser in Roberts, 1993). Z Zakonom o družinskem pravu (1996) je 
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bil v Veliki Britaniji zakonsko določen postopek sporazumne razveze, ki od parov zahteva 
tudi razmislek o možnosti mediacije. Zakon določa možnost pravne pomoči pri mediaciji na 
enak način kot pri pravnem zastopništvu. Reforme, ki jih je uvedel Woolf (1996), so sodnike 
opremile z učinkovitimi orodji vodenja sodnih zadev, poleg tega pa gre razvoj stroke v smer 
spodbujanja reševanja sporov pred sodno obravnavo tudi s strani sodišč. Kot pomemben cilj 
je namesto “(raz)sodbe” torej v ospredje stopila “poravnava”. V predgovoru knjige (avtorice 
Hazel Genn) Lord Woolf, takrat še glavni sodnik pritožbenega sodišča, zapiše, da mediacija 
ponuja priložnost za “hitro, cenovno ugodno in konstruktivno reševanje sporov”. Izrazi tudi 
mnenje, da bi “si morali udeleženci v civilnih sporih prizadevati, da se spor razreši izven 
sodišča in se na sodišče obračati le v skrajni sili”, o mediaciji pa meni, da “so različne oblike 
mediacije najbrž ena najbolj učinkovitih metod za razreševanje sporov izven sodne dvorane” 
(Genn, 2000: 9). Vendar pa Woolf hkrati priznava, da ljudje še vedno niso dovolj dobro 
seznanjeni z mediacijo in različnimi koristmi, ki jih ta lahko prinese sprtima stranema.

Tabela 4.1: Prednosti mediacije po H. Genn

Fleksibilnost

Mediacijo je mogoče uporabiti tako za presojanje sporov glede 

manjših ali večjih zahtevkov kot tudi sporov, ki niso finančne nara-

ve, temveč gre za spore zaradi odnosov ali vedenja.

Kreativni dogovori

S pomočjo mediacije je mogoče doseči kreativnejše rešitve, kot jih 

omogočajo sodni postopki. Sodniške odločitve so običajno ome-

jene na finančno kompenzacijo za pretekle dogodke; dogovori, ki 

so doseženi preko mediacije, pa se lahko dotikajo tudi ravnanja v 

prihodnosti.

Izboljšanje odnosov

Izurjen mediator lahko pomaga izpostaviti morebitne nesporazume 

in odkriti težave, ki se skrivajo v ozadju. Tako se spor omili in je 

mogoče doseči spravo med sprtimi posamezniki ali poslovnimi 

sodelavci, ki so v dolgotrajnejših odnosih.

Prihranek časa in denarja

Mediacija pogosto vodi do hitrejših rezultatov kot sodni postopki 

in s tem omogoči prihranek pri času ter posledično zmanjšuje 

pravne in preostale stroške.

Zmanjšanje stresa

Zaradi svoje neformalnosti in prihranka pri času mediacija ponuja 

reševanje sporov, ki je za sodelujoče manj stresno kot sodne 

obravnave.

Vir: Genn (2000: 15-16)
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Kot primer posluževanja mediacije v smislu alternative sodnim postopkom naj omenimo 
program mediacije londonskega okrožnega sodišča Central London County Court (CLCC). 
Začetki programa segajo v leto 1996, ko je bil program osnovan kot pilotni projekt, kasneje 
pa je postal redni del sodne prakse. Program ponuja cenovno ugodno mediacijo v primerih, 
ko zahtevki presegajo 5.000£ (meja za spore majhne vrednosti). Program londonskega 
okrožnega sodišča je kot prvi tovrstni program v Veliki Britaniji postal model za druge 
programe sodne mediacije. Glavni cilj programa je bil udeležencem spora v začetnih fazah 
postopka ponuditi praktično brezplačno sodno mediacijo, kar vključuje triurno seanso me-
diacije z izkušenim mediatorjem, ki udeležencem spora pomaga doseči dogovor o poravnavi 
brez ali s pravnim zastopništvom. Namen programa je bil spodbujati hitro reševanje sporov 
in omejiti pravne stroške s pomočjo vpeljevanja neformalnega procesa, s pomočjo katerega 
bi se udeleženci lahko izognili sodnim postopkom. Snovalci programa so predvidevali, da bo 
izvajanje mediacije zmanjšalo tudi stroške pravne pomoči. Obenem pa je bilo sodelovanje v 
programu povsem prostovoljno in brez kakršne koli prisile. V poročilu o pilotnem projektu 
Genn navaja, da je 62 odstotkom udeležencev mediacije uspelo doseči dogovor o poravnavi, 
poroča pa tudi o visoki ravni zadovoljstva med udeleženci (Genn, 1998). Kljub temu avtorica 
zaključuje, da bo na področju izobraževanja javnosti in pravnega sektorja o koristih alter-
nativnega reševanja sporov potrebno storiti še precej, saj se za mediacijo še vedno odloča 
majhen odstotek ljudi (okoli 5 odstotkov vseh, ki jim je bila mediacija ponujena).

Liebmann (2000) kot razlog za vedno večjo rabo mediacije v Veliki Britaniji navaja nezado-
voljstvo s pravnim sistemom. Pri tem se sklicuje na rezultate študije, ki jo je izvedel britanski 
organ za varstvo potrošnikov National Consumer Council (Taylor Nelson AGB, 1995). V 
študiji je bilo ugotovljeno, da se je približno trem četrtinam vseh, ki so bili udeleženi v 
resnem sporu, zdelo, da je trenutni pravni sistem prepočasen, preveč zapleten, staromoden, 
da se mu ljudje raje izognejo in da sistem tisti posamezniki, ki ga dovolj dobro poznajo, 
zlahka izkoriščajo. Pri vprašanju, kateri način lotevanja konflikta bi jim bil ljubši, je le 8 
odstotkov anketirancev izbralo možnost sodnega procesa. Triindvajset odstotkov je izbralo 
možnost reševanja konflikta tako, da bi “sedeli okoli mize in govorili z neodvisnim strokovn-
jakom, ki nato sprejme odločitev”, večini, 53 odstotkov, pa je bila najljubša možnost, da bi 
“sedeli pri mizi z neodvisnim strokovnjakom, ki bi nam pomagal doseči dogovor” (Liebmann, 
2000: 12). Povsem jasno je, da je vedno pogostejše poseganje po mediaciji povezano z 
naraščajočim nezadovoljstvom s pravnim sistemom, ki je pogosto nefleksibilen in pretirano 
formaliziran. Tako je Leggattova analiza razsodišč (Leggatt, 2001) v Veliki Britaniji pred 
nekaj leti vodila do oblikovanja Bele knjige (2004), ki močno spodbuja rabo “sorazmernega 
reševanja sporov” v reformiranem sistemu upravnega sodstva. Britanski parlament naj bi v 
bližnji prihodnosti sprejel tudi Zakon o sodiščih in razsodiščih ter z njim uvedel radikalne 
reforme na tem področju.
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Uporaba mediacije kot oblike alternativnega reševanja sporov je vedno pogostejša tudi 
v ZDA. Ameriški kongres je leta 1998 tako sprejel tudi Zakon o alternativnem reševanju 
sporov. Zakon naroča strankam v civilnem postopku na okrožnih sodiščih, da upoštevajo 
možnost ARS v ustrezni fazi procesa, okrožna sodišča pa morajo strankam v postopku 
zagotoviti vsaj enkratno srečanje z namenom ARS. Institucija “sporazumne ločitve” (Tesler, 
2001) v ZDA podobno vpeljuje napreden interdisciplinarni model reševanja sporov, ki je v 
zadnjem času deležen precej pozornosti. V skladu s tem modelom pri ločitvi sodeluje več 
usposobljenih svetovalcev za ločitve (strokovnjaki s področja duševnega zdravja), specialist 
s področja zdravja otrok in strokovnjak za finance. S podpisom dogovora o izločitvi pa 
se zagotovi, da v primeru, da se katera koli izmed strank odloči za tožbo, strokovnjaki v 
sodnem postopku ne morejo več sodelovati. 

V Avstraliji so zahteve po reformah obrodile množico raznolikih praks ARS, ki jih upoštevajo 
tako sodišča kot razsodišča in ombudsmani na ravni celotne države, zveznih držav in teri-
torijev (Buck, 2005). Na področju avstralskega civilnega prava alternativno reševanje spo-
rov tako postaja redna praksa (Ruddock, 2004). K temu prispeva med drugim avstralska 
vlada, ki spodbuja ARS in se tovrstne prakse poslužuje tudi sama, da bi tako postala “vzor 
strankam v postopku” (Buck, 2005). Zaradi vedno večje priljubljenosti in širokega razpona 
različnih metod in tehnik ARS se je avstralski svet za alternativno reševanje sporov NADRAC 
odločil oblikovati slovarček izrazov ARS (NADRAC, 1997, 2003), da bi tako poenotil upora-
bljane termine in povečal zaupanje v ARS. Spencer (2005) opaža, da avstralska vlada vedno 
pogosteje posega po ARS, in se loteva vprašanja, ali so te metode sploh še “alternativne”. 
V Avstraliji je znotraj krogov ARS potekala resna debata o upravičenosti uporabe besede 
“alternativne”. Medtem ko se strankam v postopku oznaka zdi povsem primerna, se številni 
odvetniki z njo ne strinjajo. V Avstraliji so bili tako oblikovani različni predlogi, po katerih 
naj bi “A” v kratici ARS pomenila “asistenco” pri reševanju sporov ali pa reševanje sporov, ki 
je “ustrezno” (ang. “appropriate”) oz. “dodatno” (ang. “additional”) (Spencer, 2005: 17).

Pravni krogi se na ARS odzivajo z mešanimi občutki. Nekateri ARS vidijo kot primeren 
odziv na zahteve po spremembah v sodnih sistemih, drugim pa se zdi, da ogroža poklicno 
hierarhijo. Kritiki ARS trdijo, da se položaj ranljivih strank v primerih, ko sodne postopke 
nadomestijo neformalni postopki pravičnosti, le redko izboljša (Abel, 1982). Pojavlja se tudi 
mnenje, da mediacija ogroža moč sodnih organov, ki imajo pomembno vlogo pri sledenju in 
ponovnem vzpostavljanju ključnih družbenih vrednot (Fiss, 1984). Tovrstni argumenti so se 
ponovno razplamteli kot odziv na zanimanje britanske vlade za vpeljevanje alternativnega 
reševanja sporov na temeljna področja javnega prava. Zahteve po posluževanju ARS pa v 
določeni meri nasprotujejo razvoju kulture zagotavljanja osnovnih človekovih pravic, ki jo 
je britanska vlada obeležila tudi s podpisom Evropske konvencije o človekovih pravicah leta 
1998. Številni so namreč mnenja, da se o nekaterih pravno zapisanih “pravicah” ne bi smeli 
pogajati.
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Kot opozarja Acland (1995), je pomembno vedeti, kdaj je mediacija primerna in kdaj ne. 
Mediacija na primer ni ustrezna v naslednjih primerih; če ena od strank ni pripravljena ali 
sposobna sodelovati v procesu ali se držati dogovora; kadar eni od strank ni v interesu, da 
bi se pogodila; če so prisotne grožnje oz. obstaja možnost nasilja in kadar je spor potrebno 
presojati javno. Pred nekritično rabo mediacije svari tudi Liebmann (2000). V primerih, ko 
je ena stran močnejša od druge, mora biti mediator dobro izurjen, da lahko izenači neena-
komerno porazdeljeno moč. In celo takrat, ko mediator poseduje vse potrebne veščine, 
obstaja nevarnost, da se stranke z malo družbenega kapitala pogodijo prehitro in sprejmejo 
nižjo vsoto, kot bi jim pripadala v skladu z zakonom. Raziskovalci v zadnjem času omenjajo 
nevarnost, da bi mediacija postala “cenejša oblika prava.” Posamezniki in velika združenja 
bi se preko mediacije namreč lahko začeli izogibati odgovornosti in pri tem pozabljati na 
človekove pravice (Liebmann, 2000). Avtorica nadalje opozarja, da bi mediacija hitro postala 
žrtev lastnega uspeha, če bi mediacijo začeli odrejati sodniki in pravni strokovnjaki. To bi 
lahko vodilo do cinične rabe mediacije, kjer bi medianta samo sledila odrejenemu, namesto 
da bi aktivno sodelovala v procesu.

Baruch Bush in Folger (2005) navajata vrsto različnih avtorjev, ki opozarjajo na to, da lahko 
izvajanje mediacije na način, ki stremi k doseganju dogovora, ovira učinkovitost procesa. 
Njuna kritika se nanaša predvsem na različne modele mediacije, ki bolj kot k opolnomočenju 
strank v procesu in motiviranju za dejavno reševanje spora stremijo k drugim ciljem: 

“Če torej povzamemo, lahko na vseh področjih, kjer se pojavlja mediacija - tako pri sodnih 
procesih kot v skupnostnih, družinskih in organizacijskih okoljih - zasledimo preizpraševa-
nje obstoječih modelov mediacije, katerih glavni cilj je doseči dogovor ... bistvo različnih 
kritik teh modelov je, da se z osredotočanjem na doseganje dogovora izgublja pomen 
osrednjih vrednot in prednosti mediacije, ki vplivajo tako na zasebno kot na javno sfero 
... Mediacija namreč omogoča svobodo odločanja, interakcijo med sprtima stranema in 
dejavno sodelovanje med njima - kar je obenem osrednji element transformativnega mo-
dela.” (Baruch Bush in Folger, 2005: 95)

Avtorja menita, da kljub temu, da t. i. “model zadovoljstva” (ki se osredotoča na potrebe 
strank in odpravljanje nepravičnosti) lahko privede do rešitve problema, težave ne izginejo, 
temveč izbruhnejo nove, in kmalu se ponovi ista zgodba. Baruch Bush in Folger zaključujeta, 
da bi zato pri mediaciji moral prevladovati transformativni model, saj bi le tako lahko 
izkoristili vse njene prednosti.
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Mediacija in restorativna pravičnost

Temeljit razmislek o mediaciji ni mogoč brez kratkega opisa filozofskega ozadja in orisa restor-
ativne pravičnosti v praksi; restorativna pravičnost je po mnenju mnogih pravzaprav nadredni 
pojem, ki vključuje tudi mediacijo. Delo na področju restorativne pravičnosti v veliki meri 
zadeva področje komunikacije in stremi k opolnomočenju tako žrtev kot storilcev dejanj ter 
širše skupnosti, kateri pripadajo. Britansko združenje Mediation UK restorativno pravičnost 
opredeljuje kot pristop, v katerem poskušajo sodelujoči “prikazati škodo, ki je bila povzročena, 
in poiskati najboljši način, da se to škodo popravi” (pridobljeno s strani www.mediationuk.org 
avgusta 2006). Ključni akterji v procesu restorativne pravičnosti so skupnosti, žrtve in storilci 
dejanj. Pristopi restorativne pravičnosti so vedno bolj prisotni tudi v britanskem kazenskem 
sodstvu. V Veliki Britaniji se izvajajo trije glavni modeli restorativne pravičnosti:

 → mediacija med žrtvami in storilci;

 → skupinske družinske konference;

 → poravnalne konference.

Mediacija med žrtvami in storilci je oblika mediacije, pri kateri storilec dejanja dobi priložnost, 
da tako ali drugače prispeva k povračilu škode žrtvi. Žrtvam pa je po drugi strani omogočeno, 
da storilcu zastavijo vprašanja (običajno se pojavljajo vprašanja, kot so npr. “Zakaj ravno jaz?” 
in “Ali bo storilec dejanje ponovil?”) ter jim povedo, kako veliko škodo so jim z dejanjem 
povzročili. V nekaterih primerih se žrtve s storilci srečajo v živo, večinoma pa se odločijo za 
posredno obliko mediacije, kjer sporočila posreduje posrednik.

Skupinske družinske konference se uporabljajo v različnih kontekstih, ne le v namene re-
storativne pravičnosti. Tovrstne konference zagotavljajo prostor, kjer je mogoča komunikacija 
skupine zbranih (v primeru kaznivega dejanja to lahko vključuje tudi žrtev), ki nudi podporo 
posameznikom, običajno mladim, ki so se znašli pred pomembno življenjsko odločitvijo. Po-
ravnalne konference pa so še nekoliko bolj strukturiran proces, kjer vodja srečanja oz. t. i. 
konference običajno sledi standardnemu postopku spraševanja, postavlja (večinoma odprta) 
vprašanja po določenem vrstnem redu ter tako vsem sodelujočim omogoči, da povedo svoje 
mnenje. Pri tej vrsti mediacije sodelujejo (mladi) posamezniki, ki jim je mediacija namenjena, 
njihovi skrbniki in prijatelji, razširjena družina, strokovnjaki, ki nudijo podporo, žrtev ali žrtve 
dejanja (v primerih, ko želijo sodelovati) in podporniki žrtve. Vprašanja so oblikovana tako, 
da spodbujajo obliko skupinske interakcije in komunikacije, ki lahko prispeva k izboljšanju 
zdravja in splošnega počutja tako žrtve kot storilca dejanja, pa tudi k zmanjšanju kriminala in 
antisocialnega vedenja.

Restorativno pravičnost kot pristop k zmanjševanju kriminala je podprlo tudi britansko 
ministrstvo za notranje zadeve. Na ministrstvu so zapisali, da je “bistvo ‘tradicionalne prav-
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ice’ kaznovanje storilcev za kazniva dejanja s strani države, medtem ko gre pri restorativni 
pravičnosti za to, da poskušajo storilci škodo poravnati neposredno v stiku z ljudmi ali 
organizacijami, ki so bile oškodovane” (pridobljeno s strani www.homeoffice.gov.uk avgusta 
2006). Britansko ministrstvo podpira restorativno pravičnost med drugim tudi zato, ker 
žrtvam znotraj sistema kazenskega sodstva namenja več pozornosti in jim nudi priložnost, da 
od storilcev zahtevajo razlago ter bolj smiselno povrnitev škode, storilci pa dobijo možnost, 
da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Poleg tega tovrstni pristop pripadnikom skup-
nosti nudi neposredne dokaze, da storilci za prestopke res odgovarjajo in se škodo trudijo 
popraviti. Rezultati pilotnih študij, ki jih navaja britansko ministrstvo za notranje zadeve, 
kažejo, da je s pristopi restorativne pravičnosti mogoče zmanjšati pojavnost posttravmatske 
stresne motnje pri žrtvah, v nekaterih primerih pa prestopnike zaradi tovrstnih pristopov 
celo odvrnejo od kriminala. Na ministrstvu nadalje menijo, da pristop nikakor ne sodi med 
mehkejše, saj se številni storilci težko soočijo s posledicami svojih dejanj. Postopki restor-
ativne pravičnosti so že več let prisotni tudi v številnih izobraževalnih sistemih po vsem 
svetu. Veliko so na tem področju storile predvsem ZDA, Kanada in Avstralija (Braithwaite, 
2001; McCold, 2003; Morrison, 2003).

Mediacija v skupnosti

Mediacija v skupnosti je običajno spodbujevalna in nedirektivna ter se v prvi vrsti osredotoča 
na odpravljanje težav in vzdrževanje odnosov in ne na kvazipravne procese. Združenje 
Mediation UK, ki je glavna krovna organizacija na področju mediacije v Veliki Britaniji, 
mediacijo definira kot “uveljavljen način reševanja nesoglasij, kjer nepristranska tretja stran 
(mediator) posameznikom v sporu pomaga doseči rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani” 
(www.mediationuk.org.uk). Iz navedenega so jasno razvidni ključni elementi mediacije, kot 
so nevtralnost, spodbujanje, neformalnost in sodelovanje, prav tako kot pogoj, da mediator 
nima moči pri odločanju o sprtih straneh, temveč slednji zgolj usmerja, da se držita pravil 
mediacije, s katerimi sta bili seznanjeni vnaprej. Na podlagi lastnega raziskovanja področja 
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ter raziskav H. Cornelius in S. Faire (1989) M. Liebmann (2000: 12-13) navaja vrednote in 
vodila, ki so implicitno prisotna pri mediaciji v skupnosti. Med slednje spadajo:

 → zmožnost prisluhniti drugim, in sicer tako njihovim čustvom kot dejstvom;

 → sodelovanje z drugimi, priznavanje prispevkov obeh strani;

 → iskanje skupnih točk in ne razlik;

 → izražanje sebe in sprejemanje drugih kot osnova za reševanje konflikta;

 → izražanje lastnega doživljanja namesto obtoževanja drugih;

 → ločevanje med lastnostmi problema in osebe;

 → razumevanje pogleda drugih; 

 → uporaba kreativnega pristopa k reševanju konfliktov;

 → raziskovanje vprašanja, kaj bi si stranke v procesu želele za prihodnost in izogibanje 
obtoževanju za pretekla dejanja;

 → razmislek o vseh možnih rešitvah in šele nato izbor tiste izmed možnosti, ki bi jo 
želeli preizkusiti;

 → iskanje rešitve, pri kateri so vsi zmagovalci in pri kateri so upoštevane želje vseh 
sodelujočih, v nasprotju s pristopom, kjer le ena stran zmaga in druga izgubi.

Kot je razvidno iz zgornjega seznama, pravno tradicijo mediacije in mediacijo v skupno-
sti povezuje več skupnih vrednot in praks, obenem pa je podobne vrednote in elemente 
procesa mediacije v skupnosti mogoče zaslediti tudi v nekaterih oblikah svetovanja ter 
podpornega managementa in tudi v tradicionalnih oblikah reševanja sporov v skupnostih po 
različnih koncih sveta. Tako so prav vrednote aktivnega poslušanja, spodbujanja, empatije, 
sodelovanja in opolnomočenja tisto, kar povezuje storitve mediacije v skupnosti z različnimi 
izvajalci, ki lahko sledijo različnim modelom in postopkom.

Liebmann nadalje našteva prednosti omenjenih oblik mediacije (Liebmann, 2000: 11). Av-
torica kot ključno prednost mediacije omenja dejstvo, da proces sprti strani spodbudi, 
da se namesto obtoževanja osredotočita na reševanje problema. Mediatorji sodelujočim 
pomagajo najti skupne točke in poiskati pot naprej. Proces mediacije vsem udeležencem 
omogoča, da povedo svojo plat zgodbe in opišejo, kakšno škodo so utrpeli, medtem ko 
jim druga stran resnično prisluhne. Če posamezniki slišijo, kako njihove vedenje vpliva na 
druge in jim rešitev ni vsiljena, temveč so vključeni v oblikovanje le-te, bodo svoje vedenje 
namreč veliko bolj verjetno spremenili. Ker imajo udeleženci osrednjo vlogo pri oblikovanju 
izida spora, mediacija sprtima stranema omogoča, da se osredotočita tako na lastne potrebe 
kot na kompleksno naravo njihovega spora. Zaradi fleksibilnosti procesa lahko obe strani 
na spor pogledata bolj celostno, kar omogoča razmislek o različnih vidikih spora, vključno z 
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neformalnimi vidiki, ki jim pravo ne namenja posebne pozornosti. Mediacija v skupnosti v 
primerjavi z bolj formalnimi in tradicionalnimi procesi reševanja sporov namreč ne poudarja 
zgolj pravnega vidika, ampak se osredotoča na psihosocialne procese.

Model mediacije, ki se trenutno uporablja v skupnostih v Veliki Britaniji, izvira iz ZDA in se 
uporablja od osemdesetih let prejšnjega stoletja. V sedemdesetih je vlada predsednika Jim-
myja Carterja omogočila razvoj prvih lokalnih centrov za pravičnost (Neighbourhood Justice 
Centres). Namen slednjih, ki so postali poznani tudi pod imenom “programi mediacije v 
skupnosti”, je bil omogočiti alternativo sodnim postopkom in prostor, kjer bi se posamezniki 
lahko lotevali reševanja sporov. Med najbolj dejavnimi so bili centri v New Yorku, Los Ange-
lesu in Filadelfiji. V tovrstnih programih mediacije v skupnosti so sodelovali prostovoljci iz 
lokalne skupnosti, ki so se udeležili usposabljanja za mediacijo sporov in so nato pomagali 
razreševati spore, vključno s spori med sosedi, družinskimi člani, podnajemniki in stanoda-
jalci, prodajalci in kupci, prijatelji in manjšimi podjetji. Sprte strani so center obiskale bodisi 
zato, ker so jim obisk svetovali lokalni prebivalci, lahko pa so jih tja napotila tudi okoliška 
sodišča ali centri za socialno delo. Uspeh teh zgodnjih programov je bil izjemen (Cohen, 
1995). Centri so bili v obdobju po koncu šestdesetih let, ko je šel razvoj v smer nenasil-
nega reševanja sporov na lokalni ravni, izjemno uspešni. Strokovnjake, ki so se ukvarjali 
s tem področjem (glej npr. Beer idr., 1987), so pogosto gnala močna prepričanja; svoje 
sodržavljane so želeli opolnomočiti in jim posredovati veščine za razreševanje sporov, kar naj 
bi prispevalo k povezanosti celotne skupnosti in izboljšalo kvaliteto življenja posameznikov 
v tej skupnosti (Cremin, 2001).

Mediacija se pogosto povezuje s filozofijo nenasilja, ki jo je mogoče zaslediti v različnih 
svetovnih religijah. V ZDA in Veliki Britaniji so pomembno vlogo pri spodbujanju in rasti 
mediacije v skupnosti odigrali kvekerji oz. t. i. Versko društvo prijateljev. Kvekerska tradicija 
nenasilja sega vse do leta 1661, ko je George Fox, eden od ustanovnih očetov verskega 
gibanja, pred Charlesom II. prisegel, da v prihodnosti ne bo povzdignil orožja proti komur koli. 
Kvekerji še danes vztrajajo pri tradiciji pacifizma, v zgodovini pa so se ukvarjali z neformalno 
mediacijo na najrazličnejših krajih sveta. Dva izmed mediatorjev, ki svoje delo in svetovne 
nazore opisujeta v svojih delih, sta npr. John McConnell in Adam Curle (slednji tudi sam kveker 
in predavatelj na univerzah v Exetru, Gani, Harvardu in Bradfordu) (Curle, 1981; McConnell, 
1992).

Mediacija v skupnosti še naprej cveti tako v ZDA kot v Veliki Britaniji. Združenje Mediation 
UK navaja, da se je med leti 2004 in 2005 mediacije v skupnosti poslužilo več kot 40.000 
ljudi (www.mediationuk.org.uk). Pri tem se več kot 200 ponudnikov mediacije v skupnosti 
ukvarja s konflikti med sosedi. Kot del preventivnega pristopa k obvladovanju konfliktov v 
skupnosti številni ponudniki izvajajo tudi usposabljanja za učence in učitelje na šolah. Primer 
ene izmed organizacij, ki se ukvarja z mediacijo v skupnosti v Veliki Britaniji, je valižanski 
center Cardiff Mediation Service. Organizacija deluje od leta 1996 in skrbi za mediacijo na 
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področju mesta Cardiff. Od leta 1999 deluje pod okriljem združenja Mediation Wales, ki 
združuje agencije za mediacijo v skupnosti šestih različnih področij Walesa. Sprte strani so 
na organizacijo večinoma napotene zaradi sosedskih sporov s strani stanovanjskih agencij 
ter vladnih in prostovoljnih organizacij, lahko pa se za mediacijo odločijo tudi same. Sicer 
pa je Cardiff Mediation neodvisna dobrodelna organizacija z dvema stalno zaposlenima 
(koordinatorjem in vodjo primerov), ki usklajujeta delovanje 30 do 40 prostovoljno delujočih 
mediatorjev (Waddington, 2000). Podobna organizacija na drugem območju Velike Britanije 
se imenuje Lincolnshire Mediation. Na spletni strani organizacije, ki se prav tako ukvarja z 
mediacijo v skupnosti, je med drugim mogoče najti naslednjo študijo primera (pridobljeno s 
strani www.lfms.org.uk/mediation_case_studies.html januarja 2007):

Gospod in gospa S. ter gospod in gospa B. že tri leta stanujejo eden zraven drugega, a 
se že od samega začetka ne morejo “sporazumeti o ničemer”. Vse skupaj se je začelo s 
prepirom med otroci, spor pa se je še zaostril, ko je bil na ulici poškodovan avtomobil in so 
sosedje eden drugemu namerno ovirali izhod na skupnem dovozu. Poleg tega je bilo med 
težavami navedeno zmerjanje in “vohunjenje”, na dom pa so si oboji večkrat pošiljali tudi 
policijo in stanovanjsko inšpekcijo. Tako ena kot druga stran je že večkrat prejela obvestila 
preko odvetnika in težave so bile vedno hujše ...

Sosedje so si želeli, da bi se sovražnost prenehala, vendar ne eni ne drugi niso vedeli, kako 
bi lahko dosegli rešitev in niso želeli imeti opravka drug z drugim. Nazadnje so kljub temu 
privolili v mediacijo, čeprav je to pomenilo, da se bodo morda primorani srečati. Media-
torji iz organizacije Lincolnshire Mediation so se z vsakim parom posebej dogovorili za 
uvodni sestanek, na katerem so zbrali informacije o obsegu samega spora in sodelujočim 
razložili pravila mediacije. Obe strani sta še enkrat izrazili željo, da bi položaj razrešili in 
tako so se dogovorili, da se dobijo v varnem okolju organizacije Lincolnshire Mediation.

Na naslednjem srečanju so se mediatorji sestali z vsemi vpletenimi. Sodelujočim so ra-
zložili osnovna pravila mediacije in nato je vsak izmed parov dobil priložnost, da razloži, 
kako položaj vpliva nanje, drugi par pa se je na povedano lahko odzval. Pogovor je bil 
na trenutke zelo buren, a so ga mediatorji uspešno krotili in sproti uveljavljali že prej 
dogovorjena pravila. Kljub temu je v tej fazi prihajalo do številnih frustracij, kar je bilo 
najbolj jasno razvidno, ko je gospod S. zapustil sobo. Pozneje se je ob razburjenju podob-
no odzvala tudi gospa B.. Po premoru so se sosedje počasi umirili in mediatorji so proces 
uspeli usmeriti v prihodnost ter stranke povprašali, kako bi si želele, da stvari izgledajo 
v prihodnje. Udeleženci so imeli zelo podobne želje glede razrešitve spora in počasi so 
začeli komunicirati med sabo. Gospa B. se je med drugim vprašala: “Kako smo prišli do te 
točke?” Gospa S. pa je odvrnila: “Morda sicer nikoli ne bomo tesni prijatelji, vendar pa se 
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bomo od zdaj naprej najbrž o težavah sposobni pogovarjati.” S pomočjo mediatorjev je bil 
na koncu sestavljen dogovor, ki so ga vsi prisotni tudi podpisali.

Iz nadaljnjega poročila policije je razvidno, da se je spor razrešil in policistom po uspešni 
mediaciji ni bilo več treba posredovati.

Velik del mediacije v skupnosti v Veliki Britaniji sloni na filozofiji transformativne me-
diacije Barucha Busha in Folgerja. Avtorja menita, da je transformativna moč mediacije 
najpomembnejša izmed njenih koristi in prekaša vse ostale, ki jih sicer prav tako priznavata. 
Transformativni modeli mediacije uporabnikom namreč posredujejo različne veščine, zaradi 
česar so njihovi učinki dolgoročnejši in presegajo razrešitev posameznega spora. Transforma-
tivna mediacija sicer ne more spreminjati značaja ljudi ter prerazporejati moči ali dostopnosti 
virov, niti se ne ukvarja s podajanjem nasvetov ali svetovanjem. Cilj transformativne media-
cije je zgolj omogočiti “dinamičen premik” od določenega načina zaznavanja sebe in drugih 
k drugačnemu načinu zaznavanja. Med dolgoročnimi koristmi mediacije lahko zasledimo 
osvajanje veščin, ki se prenašajo v bodoče situacije (Hallberlin, 2001). Baruch Bush in Folger 
(2005) menita, da transformativna mediacija tako prispeva k napredku družbe kot celote, 
čeprav se tovrstne učinke mediacije pogosto spregleda, saj se večina debat o javnih koristih 
mediacije osredotoča na prihranek pri javnih sredstvih, predvsem pri sodnih stroških.

Antes idr. (2001) so izvedli študijo, v kateri so raziskovali spremembe, do katerih je prišlo v 
sklopu programa REDRESS, kjer se je transformativna mediacija izvajala znotraj ameriškega 
poštnega podjetja US Postal Service. V študiji so zabeležili naslednje rezultate (Antes idr., 
2001: 69):

 → Burna čustva se pomirijo in nadomestijo jih mirnejša, udeleženci se od obrambnega 
reagiranja pomaknejo k odprtosti in namesto prerekanja ter pritoževanja nekomu 
tretjemu stopijo v neposredno interakcijo z drugo stranjo.

 → Udeleženci med procesom mediacije v interakcijo stopajo z vse večjim zaupanjem.

 → Kljub težavnosti in negativnosti začetne interakcije je slednjo mogoče voditi v smer 
pozitivnega in produktivnega pogovora.

 → Sodelujoči obnovijo vezi ali prvič zares stopijo v odnos eden z drugim.

 → Med mediacijo se sodelujočim odpre drugačen pogled tako na lastna dejanja kot 
na dejanja nasprotne strani in na celotno situacijo.

 → Pogovor o določenem incidentu pogosto vodi do pogovora o širših problemih, ki se 
pojavljajo v odnosu ali na delovnem mestu.
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Zabeležene spremembe kažejo na premike znotraj kulture delovnega mesta in prikazujejo 
rezultate transformativne mediacije, ki velikokrat presegajo zgolj reševanje konkretnih spo-
rov. Podoben potencial ima lahko tudi šolska mediacija, ki jo bomo raziskali v nadaljevanju 
poglavja.

V naslednjem razdelku poglavja se lotevamo orisa različnih psiholoških in filozofskih pogle-
dov na konflikte in mediacijo, ki bodo služili kot teoretična podlaga za pregled glavnih 
značilnosti vrstniške mediacije v šolskem kontekstu.

Psihološki pogledi na mediacijo

Izmed različnih psiholoških spoznanj so za področje reševanja konfliktov in mediacije pred-
vsem koristna spoznanja socialne psihologije. Na intelektualno sfero socialne psihologije 
so na samem začetku pomembno vplivala imena, kot so Darwin, Marx in Freud. Slednji 
so pri konfliktih poudarjali predvsem pojavljanje tekmovalnosti in destruktivnih elementov 
ter zanemarjali pozitivne in sodelovalne modele reševanja konfliktov (Deutsch in Cole-
man, 2000). V tridesetih letih 20. stoletja je Lewin s svojo teorijo polja prispeval številne 
izraze, s katerimi je opisoval tako pozitivne kot negativne vidike konfliktov, sodelovanja 
in tekmovalnosti. Preko analize sil, ki se pojavljajo v posameznikovem psihološkem polju, 
je Lewin opredelil tri osnovne tipe psihološkega konflikta: konflikt dvojnega približevanja, 
konflikt dvojnega izogibanja in konflikt približevanje - izogibanje (Lewin, 1935). Lewinove 
ideje sta v petdesetih letih naprej razvijala Von Neumann in Morgenstern, ki sta razvila 
teorijo iger, medtem ko je Deutsch (1949, 1973) formaliziral teoretične razlage sodelovanja 
in tekmovalnosti ter razvil teorijo, ki sta jo kasneje dopolnila Johnson in Johnson (1989). V 
teoriji je mogoče prepoznati dve osnovni ideji - prva se nanaša na različne vrste medsebojne 
odvisnosti ciljev posameznikov v določenem položaju, druga pa govori o različnih načinih 
reagiranja:

“Če povzamemo, teorija povezuje konstruktivno reševanje konfliktov z učinkovitim, sode-
lovalnim načinom reševanja problemov - konflikt je predstavljen kot skupen problem, za 
njegovo razrešitev pa je potrebno medsebojno sodelovanje. Do destruktivnega lotevanja 
konfliktov po drugi strani prihaja zaradi tekmovalnosti, saj udeleženci v tem primeru tek-
mujejo drug z drugim ali poskušajo zmagati na račun drugega, kar pogosto vodi do izgub 
na obeh straneh. ” (Deutsch, 2000: 30)

Konflikt sam po sebi tako ni ne slab ne dober, ni ne konstruktiven ne destruktiven; končni 
izid je odvisen od tega, kako se konfliktov lotevamo. Tretja stran (mediator) lahko inter-
venira tako, da povečuje možnosti konstruktivnega izida, sprti strani pa je mogoče naučiti, 
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kako lahko preprečita sovražno zaostritev sporov. V zadnjih nekaj desetletjih so omenjeni 
teoretični pogledi na reševanje konfliktov odigrali pomembno vlogo pri širjenju mediacije.

Zanimiva so tudi razmišljanja antropologa in socialnega psihologa Ausburgerja (1992) o 
vplivu kulture na odnos do konfliktov in mediacije. Ausburger je mnenja, da sodobne za-
hodne individualistične kulture pri reševanju konfliktov pogosto odpovejo in v neustreznem 
lotevanju konfliktov vidi vzrok, da le-ti pogosto vodijo do negativnih psiholoških posledic 
tako za posameznika kot za družbo na splošno. Ena izmed pomembnih negativnih posledic 
izvira iz potlačevanja sramu:

“Individualistične družbe se izogibajo občutenju sramu, onemogočajo njegovo razrešitev 
in že v najzgodnejših obdobjih zavirajo posameznikov razvoj s pretiranim poudarjanjem 
krivde, ki zakriva druga čustva in postane eden pomembnejših psihičnih mehanizmov, ki 
skrbijo za notranji nadzor. Občutenje sramu se tako tipično poveže s primitivnim in in-
fantilnim besom - posameznik ima ob sramu občutek, da kar gori. Bolj kolektivne kulture 
pa dovoljujejo, da krivda in sram dozorita in posledično mehanizmi notranjega nadzora 
delujejo veliko bolj usklajeno in povezano. ” (Ausburger, 1992: 82)

V tradicionalnih kolektivističnih kulturah na vzhodu in deželah na južni polobli sta čast in 
sram močni recipročni sili, ki imata pomembno vlogo pri povezovanju skupin, nadzorovanju 
meja, določanju članstva v skupini in konformnosti. Tovrstne kulture na mediacijo gledajo 
kot na nujno za preživetje skupnosti. Sodobne zahodne družbe pa se namesto tega zanašajo 
na pravo kot abstrakten sistem zapisanih pravil, primerov in uveljavljenih praks. Kot opo-
zarja Ausburger (1992: 191), to v sferi človeških odnosov “ni najbolj učinkovita niti najbolj 
zadovoljujoča rešitev.” Mediacija pa ponuja drugačne rešitve in priložnost za ponovno uvel-
javljanje skoraj pozabljenih socialno-psiholoških pristopov.

Negativne psihološke posledice načina reševanja konfliktov v individualističnih kulturah 
nadalje izvirajo iz dejstva, da se razrešitve konflikta skoraj nikoli ne proslavlja. Ausburger 
(1992: 240) opaža, da “je prav zaključna slovesnost, ki predstavlja manjkajoči korak pri večini 
konfliktov, v resnici ključnega pomena, saj izpostavlja vrednost znanja, pridobljenega v prejšnjih 
korakih.” V večini urbanih okolij zahodnega sveta se ta korak zanemarja. Šole seveda niso 
izjema in prezaposleni učitelji, pomočniki učiteljev in ravnatelji se po razrešitvi konflikta, pri 
kateri se je pokazala otrokova velikodušnost, sposobnost odpuščanja ali zgolj pragmatičnega 
mišljenja, prehitro pomaknejo naprej. Tako so dragocene priložnosti za pohvalo in potrjevanje 
prosocialnega vedenja ter za njegovo ojačitev pogosto izgubljene in enako velja za socialno 
učenje.

Augsberger (1992: 243) navaja številne “mite o konfliktih,” ki so prisotni v zahodnih 
individualističnih kulturah in imajo negativen vpliv na posameznikovo duševno zdravje. Ti miti 
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predstavljajo oviro tudi v primeru mediacije. Kot poudarja avtor, je na primer pri priznavanju 
krivde prisotno zmotno mišljenje, da gre za opravičevanje, vdajanje krivdi ali samoobtoževanje, 
medtem ko gre v resnici le za avtentično priznanje odgovornosti za svoja dejanja in pos-
ledice le-teh. Podobno se obžalovanje pogosto zmotno razume kot sinonim za kaznovanje, 
samoobdolževanje, kesanje, manipulativno klečeplazenje ter prosjačenje, v resnici pa največkrat 
kaže zgolj na zrelo obžalovanje neprimernega vedenja. Za poravnavo se prav tako večkrat 
zmotno misli, da gre za povračilo, namenjeno temu, da bi se izognili maščevanju (zaradi 
strahu) ali si prislužili sprejemanje druge strani (zaradi sramu), v resnici pa je namen porav-
nave ponovna vzpostavitev pravičnosti za obe strani (razreševanje krivde in odgovornosti). 
Sprave ni mogoče enačiti z vzpostavitvijo pravičnejših hierarhij od prisotnih, ki so morebiti 
prispevale k škodi, ampak gre pri spravi za skupen proces osvobajanja bolečin preteklosti 
ter ponovno vzpostavljanje sedanjosti in novih možnosti v prihodnosti preko medsebojnega 
spoštovanja in sprejemanja. Odpuščanje podobno nikakor ni arbitrarno in enostransko dajanje 
odpustkov, odvisno od velikodušnosti tistega, ki oprošča, pač pa gre za medosebno izmenjavo 
med obema stranema.

Novejše pojmovanje reševanja konfliktov in mediacije, kot se poraja v 21. stoletju, naj bi 
temeljilo na prepletu globalnih in medkulturnih pogledov na naravo konfliktov in pravičnosti. 
Tradicionalne kulture konflikte obravnavajo kot problem, ki se tiče celotne skupnosti; skupina 
gleda na konflikt in kontekst kot svoj lasten. Zahodne urbane kulture pa v nasprotju s tem 
konflikt obravnavajo kot stvar posameznika in njegove osebne težave, ki se skupine ne tičejo. 
Tako v zahodnih urbanih kulturah obstaja veliko večja verjetnost, da bodo posamezniki pri 
reševanju spora uporabili način, ki je bolj napadalen in pri katerem gre za neposredno na-
govarjanje in soočenje obeh strani, ali pa bodo vsaj mnenja, da je to edini možni način za 
razreševanje spora. Ljudje v tradicionalnih kulturah v nasprotju s tem večkrat posežejo po 
bolj miroljubnem, posrednem stilu reševanja sporov, kjer sodeluje še tretja stran. Nadalje 
tradicionalne kulture visoko vrednotijo harmonijo, solidarnost, medsebojno povezanost, čast 
in ohranjanje ugleda, hierarhijo in razlike v statusu, medtem ko dajejo urbane zahodne kulture 
prednost individualizmu, avtonomiji, neodvisnosti, zaupanju vase, samozavesti, kakovosti in 
enakopravnosti (Ausburger, 1992: 32).

Transformativna mediacija Barucha Busha in Folgerja (2005) na nek način nasprotuje 
ideologiji individualizma zahodnega sveta. Transformativna mediacija namreč poudarja, da 
se v “ljudeh skriva moč in sposobnost globokih povezav, ki je pomembnejša od njihovih 
pomanjkljivosti” (Baruch Bush in Folger, 2005: 250). Iz tega sledi, da je konflikt mogoče 
usmeriti v produktivno smer tudi brez zapisanih pravnih pravil. Mediacija nam torej veliko 
ponuja v smislu dobrobiti in duševnega zdravja v konfliktnih situacijah.
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Druga veja psihologije, ki je vplivala na raziskovanje mediacije, je humanistična psihologija. 
Zgodnji modeli mediacije v skupnosti, oblikovani v terapevtskih okoljih v ZDA, so ideje črpali 
iz humanističnega svetovanja, ki ga je osnoval Carl Rogers. Za humanistično usmerjeno 
svetovanje je značilno, da ima klient ves čas nadzor nad procesom, medtem ko je terape-
vtova naloga izkazovati empatično razumevanje, brezpogojno sprejemanje in pristnost v 
odnosu do klienta (Rogers, 1951). Svetovalec si v prvi vrsti prizadeva klientu povrniti lastno 
samospoštovanje, hkrati pa ga želi spodbujati v smeri notranjega prevzemanja nadzora. 
Mediacija tovrstna prizadevanja prenaša v sfero medosebnih konfliktov, vendar pa mediacije 
kljub temu ne moremo enačiti s svetovanjem ali terapijo. Pri svetovanju in terapiji imajo 
strokovnjaki namreč na voljo drugačne vrste izobraževanja in supervizijo, ki je v primeru 
mediacije ni vedno mogoče ali potrebno zagotoviti (Cremin, 2001).

Ideje humanistične psihologije so bile sicer oblikovane kot reakcija na mehanicistične 
teorije behaviorizma in psihoanalize. Medtem ko je pri behaviorističnih teorijah v ospredju 
pogojno učenje in pri psihoanalizi vpliv zgodnjih izkušenj, ki se zapišejo v naše nezavedno, 
humanistična psihologija sloni na predpostavki, da so ljudje kompleksna bitja, zmožna 
odločanja o svoji usodi in ne le žrtve preteklih izkušenj. Humanistični psihologi tako sledijo 
vodilu, da je vsakemu posamezniku dana sposobnost za razvoj lastnih potencialov oz. za 
“samoaktualizacijo”, kot to poimenuje Maslow. Namesto patološkega pogleda na človeško 
naravo tako gledajo s precejšnjim optimizmom.

Prepričanje o sposobnosti posameznikov za reševanje težav ob podpori empatične in 
razumevajoče tretje strani ima ključno mesto tudi v teoretičnih pogledih na mediacijo, kar 
je prisotno predvsem pri transformativni mediaciji, ki smo jo opisali zgoraj. Baruch Bush in 
Folger (2005) omenjata učinek destruktivnega pristopanja k reševanju konfliktov, ki sprti 
strani še bolj odtuji in povečuje sovražnost, medtem ko se udeleženci zaznavajo kot šibke 
in ostajajo osredotočeni zgolj nase. V nasprotju s tem konstruktivno pristopanje k reševanju 
konfliktov udeležence poveže in drugo stran prikazuje kot bolj človeško, udeleženci pa se 
posledično počutijo močnejše in so bolj pripravljeni upoštevati poglede druge strani. H 
konstruktivnosti med drugim pomembno prispevata tudi opolnomočenje in priznavanje, ki 
sta ključna elementa mediacije. Tako je transformativna mediacija lahko učinkovito psihoso-
cialno orodje za bolj zdravo in učinkovitejše reševanje konfliktov.
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Filozofski pogledi na mediacijo

Podobno kot pri psiholoških lahko tudi pri filozofskih vplivih, na katerih sloni mediacija, 
zasledimo humanistične ideje. Mediacija je vsekakor povezana s humanističnimi idejami, 
hkrati pa nekoliko paradoksalno z zatonom humanizma v 20. stoletju. V osnovi se namreč 
zanaša na posameznikovo sposobnost za iskanje rešitev lastnih problemov brez zanašanja na 
zunanjo avtoriteto ali verska pravila. Mediacija je torej v svojem bistvu reševanje konfliktov, 
v celoti je usmerjena na človeka in temelji na optimističnem pogledu na človeško naravo. 
V zgodovini filozofske misli je bilo podobno videnje človeka najmočneje prisotno v 19. sto-
letju, kot je razvidno iz del Locka, Comta, Nietzscheja in Matthewa Arnolda, inovativnega 
britanskega kritika in ravnatelja internatske šole v Rugbyju.

Izraz “humanizem” je nemškega izvora in je bil prvič uporabljen v srednjem veku za opiso-
vanje humanističnega kurikula, ki je temeljil na grški in latinski književnosti ter poučevanju 
zgodovine. V 15. stoletju se je izraz povezoval z renesančnimi idejami o učenju, v 19. 
stoletju pa še z dvema stebroma izobraževanja - s klasičnimi avtorji in tekmovalnimi ig-
rami. Omenjena stebra je v Veliki Britaniji v kurikul med prvimi vpeljal Matthew Arnold. 
Za Arnolda je “osrednji resnično humanistični pogled” kljub sodobnosti in evropskemu iz-
voru predstavljal esenco oz. tisto bistveno, kar presega zgodovinske razlike in razlike med 
državami (Davies, 1997).

V 19. stoletju je humanizem doživel novo preobrazbo in postal sinonim za posvetno vrsto 
religije. Nietzschejeva slavna izjava “Bog je mrtev” je gradila na ideji “humanistične religije”, 
kot jo je pojmoval pozitivistični mislec Auguste Comte. Humanizem 19. stoletja je tako 
nadalje razvijal poglede, ki so prevladovali v obdobju razsvetljenstva in so poudarjali pomen 
razuma, znanosti in spoštovanja človečnosti. Odsotnost boga, ki se je pojavila v 19. stoletju, 
je nadomestilo zaupanje v človeka in vse, kar naj bi človeštvo doseglo s pomočjo znanosti, 
inovacij in gospodarske rasti.

V 20. stoletju je optimizem prejšnjega stoletja počasi začel usihati. Marx, Freud in Darwin 
so temeljito zamajali idejo o človeku kot središču vesolja in pokazali, da človeku vladajo 
zakoni in pojavi, ki pogosto niso pod njegovim nadzorom in niso vedno dostopni razumu. 
Sodobni svet je sicer omogočil pojav industrijskega kapitalizma in gromozanski napredek 
v znanosti, a so ga obenem zaznamovali Auschwitz, nevarnost nuklearne vojne, grozote 
nacizma in stalinizma, neokolonializem, evropocentrizem, rasizem, globalno segrevanje in 
lakota tretjega sveta. Če je bilo 19. stoletje priča smrti boga, se je moralo 20. stoletje 
soočiti s smrtjo človeka oz. njegove belopolte, zahodne, heteroseksualne moške različice. 
Ob pojavu postmodernizma na koncu 20. stoletja se je človeški subjekt tako soočal z 
grozljivim pomanjkanjem varnosti in gotovosti. Ali kot je dejal Foucault: “Kot je razvidno iz 
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arheologije filozofske misli, je človek izum sodobnega časa. In to izum, ki se mu morda bliža 
konec” (Foucault, 1970: 386-387). Osnovne predpostavke humanizma, resnice, pomena in 
celo jezika so se v postmodernem času izkazale za napačne. To je imelo izjemen učinek tudi 
na dojemanje konfliktov in pravičnosti. Za moderno in postmoderno misel je bilo značilno 
predvsem eksperimentiranje in spoznanje, da znanje in pravica nikoli nista absolutna.

Za Matthewa Arnolda je bilo samoumevno, da pogled na človeštvo temelji na pogledih 
belega, evropskega moškega, ko pa se je v 20. stoletju na pretekle ideje začelo gledati z 
zgodovinskega vidika, je bilo za trditev, da lahko filozof s pomočjo razuma odkrije univer-
zalno resnico in vrednote, vedno težje najti tehtne argumente (Matthews, 1996). Eden 
izmed prvih mislecev 20. stoletja, ki si je drznil podvomiti v humanizem, je bil Jean-Paul 
Sartre. Sartre je v celoti zanikal obstoj abstraktne človeškosti, ki naj bi delovala v smeri 
izpolnitve svojega bistva. V delu L’Etre et le Ne´ant (Bit in nič) je tako zapisal: “Sem takšen, 
kot me vidi Drugi” (Sartre, 1943: 222). Bil je mnenja, da notranje doživljanje samo po sebi 
ne obstaja in da se sebstvo oblikuje šele preko dejavnosti v svetu. Slaba vera (mauvaise 
foi) pri Sartru označuje vero kot kultivirano iluzijo, s katero si poskušamo prikriti nelagodje 
ob dvojnosti človeške eksistence - dejstvu, da človek lahko in pravzaprav mora sprejemati 
lastne odločitve brez sklicevanja na zunanjo avtoriteto. “Za Sartra svoboda posameznika 
pomeni priznanje omejitev človeške eksistence - omejitev v času in prostoru, omejitev s 
fizičnimi lastnostmi, lastno preteklostjo in zgodovinskim trenutkom, v katerem se nahajamo 
- in te omejitve mora posameznik z lastnimi dejanji presegati” (Sartre, 1943: 68). Delo 
Sartra je pomembno povezano tudi z delom Simone de Beauvoir, s katero sta živela skupaj 
v Parizu. Delo Simone de Beauvoir namreč označuje začetek feminističnega pogleda na 
filozofska vprašanja, ki je spodkopal tradicionalne filozofske predpostavke, ki so temeljile na 
maskulinističnem pogledu.

Najusodnejša pa je bila za humanizem kritika strukturalistov. Strukturalizem se je oblikoval 
v drugi polovici 20. stoletja in v tistem času postal eden najbolj priljubljenih načinov obrav-
navanja jezika, kulture in družbe. Ferdinand de Saussure je začel pisati o strukturalizmu v 
sklopu lingvistike, širše pa se je izraz strukturalizem začel uporabljati v zvezi z delom fran-
coskega antropologa Claudea Lévi-Straussa. V Franciji se je pojavilo tudi strukturalistično 
gibanje, v katerem so imeli pomembno vlogo misleci, kot so Lacan, Foucault in Althusser. 
Matthews v zvezi s Saussurjem pravi: “Tisto, kar je bilo specifično pri Saussurjevem pristopu 
k jeziku, je bila odločenost, da se namesto zgodovinskega razvoja posameznih jezikov loti 
proučevanja struktur, ki so skupne jeziku kot takemu” (Matthews, 1996: 135). Avtor nadalje 
meni, da “ima odločitev za strukturalistični pristop, pa naj bo to na področju lingvistike 
ali antropologije (...) pomembne filozofske implikacije. Strukturalizem namreč nasprotuje 
pogledu na jezik (in posledično misel) kot na transparentno reprezentacijo objektivne re-
alnosti: narava sveta namreč ni tista, ki določa, kakšne koncepte lahko oblikujemo v zvezi 
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s svetom, temveč je odnos ravno obraten” (Matthews, 1996: 138). Takšen pogled torej 
nasprotuje vsem metafizičnim doktrinam, ki govorijo o možnostih absolutne vednosti. Da-
vies na slednje gleda nekoliko drugače:

“Strukturalizem ruši dve temeljni ideji humanizma: predpostavko o neodvisnosti racional-
ne zavesti in o avtentičnosti posameznikovega govora. Posameznik ne misli, ampak je 
mišljen. Podobno človek ne govori, temveč je govorjen. Mišljenje in govor, ki humanistom 
predstavljata osnovno jedro identitete, sta locirana drugje, sebstvo pa je v osnovi prazno. 
”  (Davies, 1997: 61)

Foucault (1977) je v svojem delu Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora apliciral 
ideje strukturalizma na koncept sodstva in na koncept kazni. Moč nadziranja in kazno-
vanja je po Foucaultu fragmentirana, različni vplivni “diskurzi” pa se porajajo v vseh oblikah 
socialne interakcije, se širijo, dosegajo zrelost in nato zopet usihajo. Diskurzi sami tako 
nimajo specifičnega zgodovinskega izvora, v zgodovini diskurzov po Foucaultovem mnenju 
ni zločincev in žrtev, niti “vélikih zgodb”, ki bi stremele k poenotenju ali sistematizaciji 
načinov mišljenja. Ti diskurzi “zgolj obstajajo” in se razvijajo na sebi lasten in nepredvidljiv 
način. In medtem, ko posameznik sicer lahko izbira med različnimi odzivi na diskurze, se 
nikakor ne more izogniti njihovemu vplivu. Tako bodo npr. na učenca afriškega porekla v šoli 
neizogibno vplivali diskurzi o slabši učni uspešnosti in prestopništvu temnopoltih afrokar-
ibskih moških. Ne glede na to, ali se učenec odloči za vedenje v skladu s stereotipom ali 
za vedenje, ki stereotipom nasprotuje, diskurz tako ali drugače vpliva nanj. Celo v primeru, 
da se učitelji zavestno trudijo zagotoviti enake možnosti za vse, so v določeni meri tudi 
sami nosilci in sooblikovalci diskurza, ki se mu izogibajo. Po Foucaultu možnost boja proti 
diskurzu ne obstaja; človek lastne dejavnosti ne more svobodno uporabljati in tako ne more 
osvoboditi ne sebe ne drugih. Diskurzi namreč svoj zagon črpajo prav iz svoje kompleksnosti 
in razdrobljenosti, njihov učinek na posameznika ter obravnavo splošnih vprašanj v zvezi s 
pravičnostjo in konflikti pa je težko natančno določiti:

“V vsem kazenskem postopku in v izvrševanju kazni kar mrgoli dodatnih instanc. Okrog 
glavnega sojenja so se namnožila majhna vzporedna sodišča in sodniki: psihiatrični ali 
psihološki izvedenci, sodniki za izvrševanje kazni, vzgojitelji in uradniki iz kaznilniške ad-
ministracije razkosujejo zakonsko kaznovalno oblast ...” (Foucault, 1977: 2116)

Implikacije strukturalizma za področje mediacije so jasne. Tradicionalno pravosodje sloni na 
ideji enotne pravne zgodbe, ki jo je ustoličila zgodovina in ki naj bi se oblikovala na podlagi 
avtoritete modrecev vsake generacije, pravni poklic pa si vsaj teoretično prizadeva zagotoviti 
pravico za vse. A v družbi, ki jo krojijo vplivni diskurzi izven nadzora posameznikov ali sk-

16  Prevod Draga Braca Rotarja (Foucault, 2004: 28) 



159IZBRANI PREVODI

upin, za katere je značilna fragmentacija in kompleksnost ter neulovljivost jezika, sta resnica 
in pravičnost relativna koncepta: njun pomen je odvisen od mesta, kjer se posameznik 
nahaja, in njegovega položaja v družbi. Mediacija pa po drugi strani ponuja lokalno osno-
vano reševanje posameznih sporov in ne govori o objektivni resnici ali pravici, temveč zgolj 
omogoča proces, v katerem lahko sprti strani poiščeta rešitev, ki je “dovolj dobra” za vsako 
izmed njih. Kot izpostavljata Baruch Bush in Folger (2005), lahko to vodi do spremembe 
oz. transformacije načina dojemanja konflikta, vendar mediacija v osnovi kljub temu ni 
zasnovana na esencialističnem pogledu na človeško naravo.

Na Foucaultove ideje sta se med drugim odzvala nemški filozof Habermas in francoski mislec 
Derrida, ki sta imela na Foucaulta diametralno nasprotne poglede. Medtem ko je Habermas 
podpiral modernistično prizadevanje za osvoboditev človeka preko jezika, enakopravnosti v 
medosebnih odnosih in razširjenega koncepta razuma, je Derrida trdil, da sta jezik in moč 
preveč prepletena, da bi bila tovrstna prizadevanja lahko uspešna. Habermas pa je poskušal 
povezati normativne vidike filozofske refleksije s pojasnjevanjem pojavov v družboslovju. 
Menil je namreč, da je teorijo in prakso mogoče povezati s pomočjo razumskega uvida, prav 
tako kot je posameznika mogoče opolnomočiti in ljudi spodbuditi, da se lotijo spreminjanja 
težavnih okoliščin in poskrbijo za lastne potrebe.

Habermasova epistemologija sloni na diskurzu, ki se pojavi v “idealnih govornih situacijah”, 
njegove ideje pa imajo kar nekaj skupnega s področjem mediacije. Habermas je tako menil, 
da posamezniki v pogovoru lahko dosežejo soglasje o resnici in veljavnosti norm, če so 
običajne ovire na poti do prostega izmenjavanja idej odstranjene (npr. razlike v statusu, 
moči, avtoriteti in morali). Resnica se torej oblikuje znotraj skupnosti in je ne vnaša nekdo 
od “zunaj”. Pri tem se je med pogovorom v t. i. “idealni govorni situaciji” po Habermasu 
potrebno držati pravil, biti pripravljen na dialog in sodelujočim zagotoviti enake možnosti 
za sodelovanje. Udeleženci morajo imeti pravico, da izpostavljajo, zagovarjajo ali spodbijajo 
katero koli stališče, dejstvo ali norme, medtem ko naj bi jih motivirala že samo želja, da 
dosežejo soglasje. Mera, do katere je govorna situacija “idealna”, je odvisna od številnih 
pogojev, med drugim tudi od upoštevanja različnih kulturnih tradicij ter finančnih zmožnosti 
udeležencev. Kot pogoj Habermas omenja tudi “komunikacijsko kompetenco” sodelujočih, 
drugega izmed ključnih konceptov retorike po Habermasu. Komunikacijska kompetentnost 
se osredotoča na vidik jezika, ki dovoljuje razločevanje med tremi referenčnimi nivoji: sub-
jektivnim, intersubjektivnim in objektivnim. Med procesom mediacije in Habermasovimi 
idealnimi govornimi situacijami najdemo kar nekaj vzporednic. Tako pri mediaciji kot pri 
idealnih govornih situacijah je namreč bistveno oblikovanje jasnih osnovnih pravil ter prip-
ravljenost obeh strani za vstopanje v odprt in odkrit dialog, prav tako je soglasje glavni cilj 
obeh omenjenih procesov.
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Kritiki so Habermasu največkrat očitali, da so njegovi pogledi zastareli in ne odražajo 
dejavnikov postmodernega sveta. Kljub temu, da Habermas omenja pluralnost moderne 
družbe, za idealno govorno situacijo na primer meni, da je ni mogoče epistemološko ute-
meljevati drugače kot preko konsenza. Zaradi različnih pogledov sta Habermas in Derrida 
sodelovala v več žolčnih sporih, ki so se začeli v osemdesetih letih, dokler nista nazadnje 
prekinila stikov in do pred kratkim odklanjala možnost debate drug z drugim. Derrida je 
menil, da je tradicionalna filozofija, vključno s Habermasovi pogledi, zastarela, saj je preveč 
“logocentrična”. Matthews (1996: 168-169) je zapisal, da je Derrida mnenja, da: 

“Tisto, kar preostane filozofiji, ni oblikovanje splošnih teorij, ampak preprosto temeljno pre-
izpraševanje kot tako. In to temeljno preizpraševanje glede na zavračanje ‘logocentrizma’ 
preprosto ne more več prevzemati oblike logičnega ocenjevanja trdnosti argumentov. ”

Derrida nasprotuje tudi zahodnjaškemu etnocentrizmu in v povezavi s tem izpostavlja več 
moralnih in političnih pomislekov.

“Namen njegove ‘dekonstrukcije’ filozofske tradicije je izpostaviti razhajanje med navide-
zno naklonjenostjo razsvetljenskim idealom univerzalne človeškosti in razumskosti ter dej-
stvom, da ti ideali v resnici obsegajo samo vrednote specifičnega kulturno-zgodovinskega 
okolja, tj. zahodne Evrope in tistih predelov sveta, na katere je le-ta vplivala. ” (Matthews, 
1996: 176)

Ko sta Habermas in Derrida naposled prekinila dolgoletni spor, je bil Derrida že zelo bolan. 
Debato sta nadaljevala v intervjuju z italijanskim filozofom Borradorijem, tri mesece po 
napadih 11. septembra 2001. Žal se o razlikah v njunih pogledih nista pogovarjala iz oči v 
oči, vendar pa so bili njuni filozofski nazori presenetljivo podobni, morda odsev določene 
mere pragmatizma oz. prilagoditve potrebam današnjega časa, v katerem sta svetovna 
varnost in mir še vedno velik izziv. Habermas v intervjuju govori o “neoprijemljivosti” ter-
orizma in terorističnih skupin, kot je Al Kaida, ter izrazi mnenje, da v takšnih primerih 
teroristi “ne skrivajo fundamentalističnih verskih motivov, čeprav je njihov resnični namen 
zgolj načrtovanje napadov in ustvarjanje negotovosti” (Borradori, 2003: 4). Habermas v 
intervjuju nadalje kritizira Bushevo administracijo, ki “bolj ali manj nemoteno nadaljuje s 
samozadostno vladavino neusmiljene svetovne moči” (prav tam, 2003: 5), očita pa ji tudi 
izogibanje pristojnosti mednarodnega kazenskega sodišča ter zanašanje na lastna vojaška 
sodišča. Doda še: “Današnji svet je preveč kompleksen za tako očitno unilateralnost. Tudi če 
se Evropa ne zdrami in ne prevzame vloge nosilke civiliziranosti, kot bi jo morala, že Kitajske 
(kot vedno močnejše svetovne sile) in Rusije (kot nekdanje sile) ne bo tako zlahka spraviti 
v navidezno miroljubni model pax Americana” (prav tam, 2003: 6).
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Derrida na podoben način komentira nihilizem, ki ga je mogoče opaziti v Bin Ladnovem 
diskurzu, z besedami, da bi, če bi moral izbirati, “izbral tisto stran, ki vsaj teoretično v skladu 
z institucijo zakona dopušča možnost izboljšav in deluje v imenu ‘političnega,’ demokracije, 
mednarodne zakonodaje, mednarodnih institucij in tako naprej” (Borradori, 2003: 25). Nato 
nadaljuje:

“Tudi če gre pri zatrjevanju o delovanju v imenu nečesa le za besede in navidezno zave-
zanost nekim idealom, tovrstne izjave celo v svoji najbolj cinični obliki s sabo prinašajo 
neomajno obljubo. Bin Ladna še nikoli nisem slišal dajati podobnih obljub, vsaj ne v zvezi 
s tostranstvom. ” (Borradori, 2003: 27)

O poseganju tretjih strani v konflikte preko institucije mednarodnega prava in organizacij, 
kot so npr. Združeni narodi, tako Habermas kot Derrida menita, da kljub pomanjkljivostim 
predstavljajo enega “najbolj ustreznih” odgovorov na terorizem. Takšen novi pragmatizem v 
resnici bolj spominja na ameriško filozofsko tradicijo. Rorty, pripadnik anglo-ameriške filo-
zofske tradicije, meni, da je obdobje filozofije, ki jo poimenuje “Filozofija z veliko začetnico” 
(Rorty, 1979), preteklost, saj so jo spodnesli že misleci, kot so William James, Dewey, Heide-
gger in Wittgenstein. “Na mesto ‘Filozofije,’ kot meni Rorty, mora stopiti ‘filozofija’ z malo 
začetnico, ki bo skupaj z umetnostjo in književnostjo le del ‘pogovorov človeštva’ in ne bo 
toliko osredotočena na rezultat ali ‘resnico’, pač pa na vizijo tega, kako bi lahko živeli” (Mat-
thews, 1996: 174). Podobnega mnenja je tudi Lyotard, ki meni, da postmoderna družba 
potrebuje manjše lokalne iniciative, ki temeljijo na lokalni tradiciji in si prizadevajo za reševanje 
konkretnih primerov nepravičnosti.

Posredovanje tretjih strani, reševanje konkretnih primerov nepravičnosti, poskusi iskanja 
rešitev, pri katerih ne iščemo objektivne ali univerzalne resnice, pluralizem in dejavnost na 
lokalni ravni, vse to je povezano s teorijo in prakso mediacije. Mediacija sicer ni vedno prim-
erna rešitev, a vendar predstavlja ustrezen in umesten odgovor v primeru številnih konfliktov 
v tem zapletenem in razpršenem svetu. Derrida navaja Heideggerjevo trditev, da humanizem, 
ki sloni na pojmovanju “esence človeka” nima pravega stika z resnično človeškostjo. “Resnično 
človeški v resnici postanemo šele z ‘mediacijo’ in ‘skrbjo’, takrat torej, ko prepoznamo sebe 
prvenstveno v odnosu do ‘resnice Bivanja’, v harmoniji z Bivanjem kot celoto” (Matthews, 
1996: 175).
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Vrstniška podpora

Vrstniška mediacija je oblika vrstniške podpore. Vrstniška podpora v šolah lahko zajema 
različne oblike, vključno z oblikami svetovanja, ki jih vodijo vrstniki, s snovanjem prijateljstev, 
z mentorstvom in seveda z vrstniško mediacijo (Sharp, 2001). Najbolj znani obliki pomoči 
vrstnikov sta najverjetneje tutorstvo (Topping, 1996) in vrstniško svetovanje (Cowie in 
Sharp, 1996; McNamara, 1996; Webb in Kaye, 1996). Huddleston in Kerr (2006) opisujeta 
vrstniško svetovanje na šoli Frederick Gough v Bottesfordu. Učenci devetega razreda se 
najprej prijavijo za svetovanje vrstnikom, nato pa se jih izbere na skupnem šolskem srečanju. 
Učencem, ki nadaljujejo s programom, nudijo podporo staršev, poleg tega pa se udeležijo 
usposabljanja, ki obsega deset srečanj po poldrugo uro in ga izvaja zunanja organizacija. 
Med usposabljanjem se lotevajo tem, kot je na primer zaupnost, ter navodil v zvezi s tem, 
o čem lahko govorijo s preostalimi vrstniki in o čem ne. Storitve svetovalcev nato oglašujejo, 
vrstniški svetovalci pa se z zainteresiranimi učenci dobivajo v času kosila. Med posameznimi 
srečanji si svetovalci zapisujejo vsebino pogovora in zapise varno shranjujejo. Ključna je tudi 
naloga člana šolskega osebja, ki pomaga pri organizaciji storitev, nudi podporo vrstniškim 
svetovalcem samim in se, če je to potrebno, odloča za ukrepe v zvezi z varstvom otok. V 
nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje raziskali še vrstniško mediacijo.

Vrstniška mediacija

V osemdesetih letih 20. stoletja so v ZDA s prepletom številnih družbenih, političnih in 
pedagoških vplivov nastali idealni pogoji za razvoj vrstniške mediacije (Cohen, 1995). V 
tistem času so družbeni problemi namreč v šolah povzročali številne težave. Ker so kljub 
močnim prizadevanjem učiteljev konflikti in nasilje med učenci naraščali, so šole postale 
bolj odprte za iskanje pomoči izven vzgojno-izobraževalnega sistema. Vrstniška mediacija 
je imela to prednost, da je predstavljala dodatno orodje, s katerim je bilo mogoče graditi 
na že obstoječih strukturah obvladovanja konfliktov v šolah. Bila je izvedljiva in merljiva 
(v nasprotju z mirovno vzgojo, ki so jo smatrali za neoprijemljivo, v sebi pa je skrivala 
tudi politične podtone), obenem pa je prinašala dodatno prednost svoje prepoznavnosti in 
prijaznosti do medijev. Medtem ko so vrstniški izobraževalni programi med učitelji naleteli 
na dober odziv, je že omenjeni razvoj pravne mediacije in mediacije v skupnosti izboljšal 
razumevanje alternativnega reševanja sporov v širši javnosti. Leta 1984 je v ZDA majhna 
skupina mediatorjev v skupnosti in učiteljev ustanovila organizacijo National Association for 
Mediation in Education. Takrat je obstajala le peščica programov vrstniške mediacije, sedaj 
pa v šolah vseh zveznih držav poteka več tisoč tovrstnih programov. 
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Uporaba vrstniške mediacije se je začela širiti v poznih osemdesetih in se je preko devet-
desetih ter novega tisočletja razširila po vsem svetu. Zelo pogosta je v Kanadi (Bickmore, 
2001), Avstraliji in na Novi Zelandiji (Cameron in Dupuis, 1991; McMahon, 1997), vzgojno-
izobraževalne prakse, ki se poslužujejo vrstniške mediacije, pa postajajo vse bolj prisotne 
tudi v Evropi (ENCORE, 1997). V Veliko Britanijo je ameriška izobraževalna gradiva o 
vrstniški mediaciji, prirejena za britanske učence, kot ena izmed prvih vpeljala organizacija 
Kingston Friends Workshop Group (Kingston Friends Working Group, 1985). Leta 1989 je 
Walkerjeva študija o reševanju nasilja in konfliktov v šolah, ki jo je naročila Evropska unija, 
vsebovala informacije o vrstniški mediaciji. Študija je spodbudila ustanovitev mreže Euro-
pean Network for Conflict Resolution in Education, ki se še danes enkrat letno srečuje na 
konferencah, podpirajo pa jo tudi britanski kvekerji. Posebno zanimanje za usposabljanje v 
reševanju konfliktov in vrstniški mediaciji je značilno tudi za Severno Irsko, kjer so v kurikul 
vključili program Education for Mutual Understanding (EMU) (Tyrrell in Farrell, 1995).

V zgodnjih devetdesetih letih je bila klima v britanskih šolah ugodna za vpeljevanje vrstniške 
mediacije, podobno kot desetletje pred tem v ameriških šolah. V šolstvu so potekale pobude, 
ki so temeljile na sorodnih humanističnih idejah, pristopih aktivnega učenja in vrednostnih 
sistemih, usmerjenih v spodbujanje osredotočenosti na učenca. Šole so si z večjim poud-
arkom na skupinskem delu, sodelovalnih igrah in reševanju problemov prizadevale izboljšati 
sodelovalne spretnosti mladih, kot na primer poročajo Masheder (1986); Leimdorfer (1990); 
Bennett in Dunne (1992); Horbury in Pears (1994). Izvajanje pouka, ki je spodbujalo indi-
vidualizirano in avtonomno učenje, naj bi mlade opremilo z notranjim lokusom kontrole (glej 
npr. Waterhouse (1983); Brandes in Gintis (1990); Roberts (1994); Maines in Robinson 
(1994)), medtem ko je bil poudarek na govornem in slušnem razumevanju usmerjen v 
razvoj komunikacijskih spretnosti učencev (glej npr. Barnes (1984); National Curriculum 
Council (1989); Bliss in Tetley (1993) ter Powell in Makin (1994)). Učitelji so zaradi vedno 
boljše ozaveščenosti o pomenu samospoštovanja (glej npr. Maines in Robinson (1988) ter 
White (1991)) vlagali veliko truda v to, da bi z mladimi v šolskem prostoru vstopali v čim 
bolj pozitivne, “afirmativne” odnose. Omenjene pobude pa so poudarjale predvsem pomen 
opolnomočenja učencev ter socialnih in čustvenih spretnosti v življenju. Na nekaterih šolah, 
ki so s tovrstnimi procesi želele učence spodbuditi, da bi prevzeli več odgovornosti za kako-
vost šolskega življenja, se je vrstniška mediacija ponudila kot nadvse ustrezen ukrep. Čeprav 
ne smemo zanemariti enakega (če ne celo večjega) pomena standardiziranega kurikula in 
vračanja bolj tradicionalnih učnih metod, ki so v tem času pogosto prevladovale v britanskih 
šolah, so pobude, kot sta vrstniška mediacija in čas za skupinski pogovor v krogu (t. i. circle 
time), naletele na dober odziv številnih učiteljev, saj so omogočale nadaljevanje nekaterih 
osebnih prizadevanj in dela s področja socialne vzgoje in izobraževanja, ki ga je kurikul 
zanemaril in potisnil na obrobje. 
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Stacey in Robinson (1997) opisujeta storitve vrstniške mediacije, ki sta jih v zgodnjih devet-
desetih letih pomagala uvesti v več sto britanskih šol. Pri tem so bili “vrstniški” mediatorji 
bodisi enako stari učenci, ki so jih usposobili za nudenje storitve sošolcem, bodisi starejši 
učenci, ki so tekom šolskega leta posredovali med mlajšimi učenci. Občasno je mediacijo 
izvajala tudi skupina, ki so jo sestavljali učenci različnih starostnih skupin. Na začetku 
so morali vsi učenci na šoli osvojiti osnove reševanja konfliktov in se seznaniti s proce-
som mediacije, nato pa so predlagali sami sebe ali druge za dodatno usposabljanje, ki je 
potekalo tri dni zapored po pouku. Časovna intenzivnost tečaja je nudila odlične pogoje 
za timsko delo ter omogočila, da so se učenci uspešno preizkusili na področju svetovalnih 
spretnosti in razvili lastne smernice učinkovitega delovanja. Usposabljanja so se udeležili 
tudi šolski delavci, vključno z nadzorniki kosila, inštruktorji in s pomočniki učiteljev, ki so 
bili nato zadolženi za nudenje podpore vrstniškim mediatorjem tekom celega leta. Čeprav 
so bili vrstniški mediatorji za mediacijo in sprejemanje odločitev o tem, kako bo potekala, 
odgovorni sami, so s strani odraslih, ki so proces ves čas budno spremljali, prejemali stalno 
podporo. Podpora je bila odvisna od starosti sodelujočih učencev, vsi mediatorji pa so imeli 
tudi tedenske sestanke, na katerih so poročali o svojih izkušnjah, delili opažanja in skrbeli 
za redno spremljanje napredka.

Ob začetku mediacijskega programa so se odgovorni odločili, kateri problemi bi bili primerni 
za obravnavo v vrstniški mediaciji, ter se pogovorili o tem, kako storitev približati čim 
večjemu številu učencev. V načrtovanju so se dotaknili tudi podrobnosti glede razporeda 
in vsakodnevnih odgovornosti za izvajanje programa (glej npr. Haigh, 1994). V številnih 
primerih so šole mediacijo izvajale štirikrat na teden v času kosila. Na nekaterih šolah so za 
mediacijo izbrali tiho sobo ali zaseben kotiček, medtem ko je drugje potekala na igralnih 
površinah, kjer so temu namenili določen prostor (glej npr. Brace, 1995, ki opisuje, kako so 
učenci osnovne šole Highfield Junior and Infants School v Birminghamu mediacijo izvajali pod 
drevesom na igrišču). H. Stacey in Robinson (1997) sta ugotovila, da je izvajanje vrstniške 
mediacije boljše, kadar se ji tekom celotnega šolskega leta namenja veliko pozornosti. Pri 
večjem številu uspešnih pobud so tako organizatorji poskrbeli za prepoznavno identiteto 
ekipe mediatorjev, pri čemer so si pomagali z imeni (Trouble Busters, Helping Hands in 
Untanglers), logoti, s slogani (“razširi mir in moč”) ter z drugimi načini identifikacije, kot so 
na primer bejzbolske čepice, priponke in majice. Večina usposabljanj učencev za vrstniške 
mediatorje je potekala na drugi stopnji britanskega šolskega sistema (starost od 7 do 11 
let) ali v tretjem šolskem obdobju (starost od 11 do 14 let).

Cremin (2001) opaža, da med ameriškimi in britanskimi projekti vrstniške mediacije obsta-
jajo tako podobnosti kot razlike. Glavna razlika med njimi je, da se v ZDA projekti vrstniške 
mediacije večinoma izvajajo v okviru širših storitev mediacije v skupnosti in imajo zato 
zagotovljeno stalno podporo. Vrstniška mediacija v britanskih šolah pa je večinoma odvisna 
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od šolskih ali dobrodelnih sredstev in posledično ne prejema nikakršne zunanje podpore. 
Ameriški in britanski projekti se poleg tega pogosto osredotočajo na različna področja. H. 
Stacey in Robinson (1997) na primer v okviru kurikula spodbujata predvsem pedagoško delo 
in razvijanje spretnosti, ki so pomembne za določeno razvojno obdobje, medtem ko Araki 
(1990) bolj poudarja pomen programa vrstniške mediacije za spreminjanje odnosa celotne 
skupnosti do reševanja konfliktov. Britanski model je hkrati manj odvisen od prisotnosti 
odraslih, saj mediacija ne poteka med poukom, ampak med kosilom in odmori. Če za 
usposabljanje in podporo nenehno skrbi zunanji vir, to seveda prinaša določene prednosti, 
saj lahko zagotovimo dobro odmevnost programa tako v šoli kot v širši skupnosti, a svoje 
prednosti ima tudi odločitev šole, da sama prevzame glavno vlogo v izvajanju programa.

Raziskava o uspešni izvedbi programov vrstniške me-
diacije v petnajstih šolah

H. Cremin (2003) opisuje študijo, ki jo je izvedla v britanskem Birminghamu, da bi odgo-
vorila na vprašanje, zakaj so nekatere šole pri izvajanju in vzdrževanju projektov vrstniške 
mediacije bolj uspešne kot druge. Podobna vprašanja v zvezi z vzdrževanjem projektov je 
izpostavil že Sellman (2002). Raziskava H. Cremin je bila izvedena novembra 2001 na kon-
ferenci vrstniških mediatorjev, ki je obeležila več let uspešne prakse vrstniške mediacije. Kon-
ference se je udeležilo šestdeset vrstniških mediatorjev (starost od 9 do 11 let). Udeleženci 
so bili predstavniki petnajstih šol, kjer so že vrsto let potekala usposabljanja učencev za 
reševanje sporov med drugimi učenci. Avtorica je pri organizaciji in izvedbi konference 
sodelovala z učitelji in učenci šole Stanville iz Birminghama.17 Dan je bil za mediatorje še 
posebej pomemben, saj sta se konference udeležila tako prof. Tim Brighouse, okrožni šolski 
nadzornik birminghamske lokalne šolske oblasti, kot ministrica za šolstvo Estelle Morris in 
otrokom podelila medalje za njihove dosežke, ki jih je izdelala kovnica Birmingham Mint. 
Samo organizacijo dogodka je omogočila tudi subvencija sklada Quest Millennium.

Osnovna šola Stanville Junior and Infant School, ki je bila glavna organizatorka konference, 
se nahaja v mestnem predelu Sheldon. Tako kot druge šole je tudi ta šola del urbanega 
okolja, učenci, ki jo obiskujejo, pa prihajajo iz različnih družbenih in etničnih okolij. Ostalih 
štirinajst šol so k sodelovanju na konferenci povabili na podlagi njihovih prizadevanj pri 
izvajanju vrstniške mediacije v Birminghamu. Vsaka izmed šol je prejela navodilo, da se 
konference lahko udeležijo en učitelj in trije učenci petega razreda (šola Stanville je na 
konferenco poslala 15 mediatorjev). Sodelujoče učitelje so na podlagi vabila, naslovljenega 

17 Več o tem najdete v 6. poglavju monografije Cremin H. (2007): Peer mediation: citienship and social inclusion revisited, Open Univer-
sity Press
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na “koordinatorja vrstniške mediacije”, izbrale šole. Nekateri izmed učiteljev so bili na šoli 
že kar nekaj časa, medtem ko so druge šele vpeljevali v učiteljski poklic. Med udeleženci je 
bilo tudi nekaj inštruktorjev in asistentov za pomoč pri učenju. 

V raziskavi so bile uporabljene tri metode zbiranja podatkov. Najprej je bilo potrebno 
zbrati osnovne informacije o poteku mediacije. Predstavnike sodelujočih šol smo prosili, da 
vstanejo v primeru, če se prebrane trditve v zvezi z vrstniško mediacijo skladajo z njihovimi 
storitvami. Trditve so navedene v Tabeli 4.2. Seznam smo prebrali celotni skupini med 
jutranjim delom konference, aktivnost pa je trajala približno deset minut. Zabeležili smo, 
koliko učencev je vstalo pri vsakem prebranem deskriptorju. V drugem delu smo želeli ugo-
toviti, kaj je po mnenju učiteljev prispevalo k uspešni izvedbi programov vrstniške mediacije. 
V ta namen je eden izmed raziskovalcev izvedel nestrukturiran skupinski intervju, v katerem 
je učiteljem zastavil stimulativno vprašanje, medtem ko so se učenci udeležili popoldanskih 
delavnic. Vprašanje je bilo sledeče: “Kateri dejavniki so po vašem mnenju ključni za uspešno 
izvedbo vašega programa vrstniške mediacije?” Sledila je diskusija, ki je bila posneta in 
zapisana. Na koncu so učenci izpolnili vprašalnik, ki je vseboval večinoma odprta vprašanja 
v zvezi z njihovim splošnim mnenjem o mediaciji. Od petindvajsetih vprašalnikov so jih 
deset izpolnili fantje in petnajst dekleta. Vprašalniki so vključevali osem izmed petnajstih 
mediacijskih storitev, ki so bile predstavljene na konferenci. Tabela 4.2 prikazuje rezultate 
aktivnosti, s katero smo želeli ugotoviti, katere izmed trditev se skladajo z izvedenimi 
storitvami vrstniške mediacije. 

Tabela 4.2: Predstavitev delovanja 15 uspešnih storitev vrstniške mediacije v šolah v 
Birminghamu v letu 2001

Opis storitve Št. (največ 15)

Storitev poteka na igrišču. 5

Storitev poteka znotraj šole. 10

Mediatorji nosijo priponke. 5

Mediatorji nosijo čepice. 5

Mediatorji nosijo enake telovnike, dolge majice ali majice s kratkimi rokavi. 5

Mediatorji so v šoli razobesili plakat s fotografijami, podrobnostmi o storitvi itd. 15

Mediatorji so svoje delo pojasnili na posebnem srečanju. 15

Mediatorji so imeli sestanek z nadzorniki kosila. 7

Mediatorji so usposabljali učitelje za mediacijo. 7

Mediatorji delujejo po razporedu, ki določa, kdo je na vrsti za mediacijo. 15
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Mediatorji občasno posredujejo v sporih na prvi stopnji šolskega sistema. 7

Mediatorji so bolj pogosto obravnavali spore med fanti. 5

Mediatorji so bolj pogosto obravnavali spore med dekleti. 8

Mediatorji so morali mediacijo prekiniti, ker so sodelujoči prekršili pravila. 7

Mediatorji so izvedli vsaj eno uspešno mediacijo. 15

Mediatorji so izvedli veliko uspešnih mediacij. 8

Mediatorji so svoje spretnosti uporabili tudi doma. 8

Iz Tabele 4.2 je razvidno, da so uspešne mediacijske storitve povezane s širjenjem informacij 
o mediaciji preko plakatov in srečanj, k uspešnosti pa prispevajo tudi simboli, po katerih lahko 
učenci prepoznajo mediatorja na igrišču in v bližini šole. Različne priponke, čepice, majice itn., 
ki so jih na dan konference nosili učenci, so pričale o domiselnosti in individualnosti vsake 
posamezne skupine. V skoraj polovici primerov je mediacija vključevala srečanja učencev z 
nadzorniki kosila in učitelji, s čimer so šole želele zagotoviti učinkovito komunikacijo. Tretjina 
storitev je potekala na igrišču, dve tretjini pa v šolskih prostorih. Kljub temu, da so se s pred-
nostmi zunanje in notranje mediacije že ukvarjale druge študije (Stacey, 2000), naj omenimo, 
da je glede na rezultate večina šol mnenja, da je za mediacijo bolj primerna soba, ki je malce 
tišja in je oddaljena od otroškega živžava. Poleg tega se šole uspešno poslužujejo tudi sistema 
razporedov in tako poskrbijo, da učenci ne zamudijo prevelikega števila odmorov.

Vsi mediatorji, ki so se udeležili konference, so bili v predzadnjem razredu osnovne šole, 18 
mediacijo pa je za vse učence na šoli izvajalo le manj kot pol mediatorjev. Čeprav so mediacijo 
izvajali vsi udeleženci, ki so s tem dobili priložnost, da pridobljene spretnosti preizkusijo 
tudi v praksi in v dejanskih situacijah, je večje število mediacij uspešno izvedla malo več kot 
polovica prisotnih. Pri manj uspešnih izvedbah, ko zaradi nezadostnega posluževanja mediaci-
jskih storitev učenci svojih novih spretnosti niso uspeli preizkusiti, je pogosto prišlo do upada 
motivacije. Vrstniški mediatorji so spretnosti prenesli tudi v domače okolje, kar kaže na to, da 
so jih že popolnoma osvojili. Dejstvo, da je morala polovica mediatorjev mediacijo prekiniti, 
ker so sodelujoči prekršili pravila, pa priča o tem, da so se mediatorji samozavestno uveljavili 
tudi v težjih situacijah ter da so jasno razumeli meje svojih vlog. 

18 Obvezno osnovnošolsko izobraževanje se v Veliki Britaniji zaključi s šestim razredom, ko učenci dopolnijo enajst let (op. prev.).
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Tabela 4.3 prikazuje rezultate diskusije z učitelji s sodelujočih petnajstih šol. Glavni dejavniki 
uspešne izvedbe programov vrstniških mediacij (opolnomočenje učencev, celovit vzgojni pris-
top, viri, podpora za mediatorje, možnost izbire, nagrajevanje in spodbujanje ter pridobivanje 
socialnih spretnosti, ki so ga v okviru pouka deležni vsi učenci), kot jih razumejo učitelji, se 
ujemajo z ugotovitvami prejšnjih raziskav (Cremin, 2001), zlasti glede pomena moralnega 
vzdušja in vrednot, ob katerih se učenci počutijo močnejše, ter celovitega vzgojnega pristopa 
do učinkovitega reševanja konfliktov. V skladu s pričakovanji je vloga ravnatelja ključnega 
pomena za zagotovitev odmevne, učinkovite in dobro podprte vrstniške mediacije.

Govorilo se je tudi o tem, na kakšne načine je mogoče okrepiti samozavest učencev. Učitelji so 
bili mnenja, da vrstniško mediacijo tudi v resnici vodijo učenci, kar jih opolnomoči in jim daje 
občutek, da lahko o poteku mediacije odločajo sami. Izpostavili so, da lahko preko glasovanja 
o mediatorjih in preko ustrezno izvedenih postopkov pridobivanja učencev, kot je na primer 
izpolnjevanje prijavnice ali intervju z vrstniki, učence vzgajajo v odgovorne državljane. Šole 
obenem s tem učencem omogočijo, da se naučijo z nadzorom in močjo ravnati na odgovoren 
način. Ena izmed učiteljic je proces povzela z besedami: “Trudim se, da se ne bi vmešavala.”

Tabela 4.3: Rezultati diskusije z učitelji s 15 šol, kjer uspešno izvajajo storitve vrstniške 
mediacije

Dejavniki uspešne vrstniške mediacije Komentarji učiteljev

Opolnomočenje učencev

Mediacijo vodijo učenci.
Odgovornost nosijo učenci.
To jih opolnomoči.
Demokratičnost.
Mediatorje izvolijo učenci.
Povezava s sistemom glasovanja o šolskem svetu.
S prijavnicami, izborom in intervjuji se ukvarjajo učenci.
Trudimo se, da se ne bi vmešavali.

Celovit vzgojni pristop

Podpora s strani ravnatelja.
Status in letni proračun.
Del šolskega življenja.
Potrebna je stalna podpora, če je program ne prejme, lahko kaj hitro 
zamre.
Težje je, če učiš samo določene razrede.
Potrebna je podpora sodelavcev.
Potrebno je vlagati veliko truda in to ves čas.
Otroke moraš dobro poznati.
Lažje gre, ko je pristop že več let del šolske prakse.
Otroci so seznanjeni s pričakovanji glede petega in šestega razreda, 
ustaljenost.
Otroci so seznanjeni s pričakovanji glede petega in šestega razreda, 
ustaljenost.
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Viri

Čas/denar/potrebno gradivo.
Pomembnost izletov.
Srečanja z drugimi šolami, skupno kegljanje, disko itd.
Več je mediatorjev, bolje nam gre.
S 16 mediatorji se že oblikuje kritična masa.

Podpora

Učenci vedo, da se lahko obrnejo na nas.
Sestanki enkrat na štirinajst dni za ohranjanje motivacije.
Stroge meje glede tega, s čim se mediatorji ukvarjajo.
Čustveni pritiski imajo negativen vpliv.
Obveščanje odraslih, če pride do pretepa ali bullyinga.
Petminutno poročanje tik pred registracijo.
Morajo si olajšati dušo. Pogovarjamo se vsak dan.

Možnost izbire, nagrajevanje in spod-
bujanje

Nekatere starostne skupine potrebujejo dodatno spodbudo.
Računalniško oblikovanje priznanj za druge otroke.
Če otroci ne želijo več sodelovati, je treba to sprejeti.
Možnost predhodnega zaključka. 
Določba, ki učencu omogoča, da se ob koncu semestralnih počitnic 
odloči, da ne bo več mediator.
S pogodbo je stvar bolj uradna.

Pridobivanje spretnosti Za razvijanje spretnosti je skupinski pogovor v krogu potrebno 
izvajati v vseh razredih.
V petem razredu smo izvedli desettedensko usposabljanje za reševa-
nje konfliktov, s čimer smo jih pripravili na izbor mediatorjev.
Program izvedbe skupinskega pogovora v krogu med tedenskimi 
srečanji, ki zajema učence od male šole do šestega razreda. 
Predstavnik razreda ima med skupinskim pogovorom v krogu poseb-
no vlogo. 
Ko se otroci med omenjeno dejavnostjo učijo govoriti o svojih teža-
vah, hkrati razvijajo spretnosti za mediacijo.

Kljub temu, da je v Veliki Britaniji fraza “celovit vzgojni pristop” (whole-school approach) že kar 
malce obrabljena, je vrstniška mediacija v resnici lahko uspešna le ob podpori celotne šolske 
skupnosti. Učitelji so med diskusijo navedli več vidikov vprašanja, kaj celovit vzgojni pristop 
dejansko pomeni v praksi. Izrednega pomena je podpora ravnateljev, ki se kaže na področju 
zagotavljanja letnega proračuna za koordinatorja vrstniške mediacije in prepoznavanja pomena 
mediacije med učitelji in nepedagoškimi delavci, kar zahteva svoj čas. 

Vrstniška mediacija pridobi ustrezen status šele takrat, ko postane del šolskega življenja in se 
oblikujejo jasna pričakovanja in ustaljeni postopki. Ovire pri vzdrževanju celovitega vzgojnega 
pristopa pa so povezane s tem, da mediacija terja veliko truda in s srečevanjem z neodmevnostjo 
mediacije v primeru premajhne podpore programa. Če je podpora sodelavcev pomanjkljiva, je 
celovit vzgojni pristop težje izvajati. Učitelji opažajo večjo zahtevnost izvedbe tudi v primerih, 
ko koordinatorji vrstniške mediacije učijo le določene razrede in ne učijo mediatorjev.
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Kot ponavadi so viri bistvenega pomena za uspeh pobud vrstniške mediacije. Proračunska 
sredstva za vrstniško mediacijo so poleg financiranja ustreznega (ponavadi tridnevnega) 
usposabljanja zaposlenih in učencev običajno namenjena tudi financiranju priponk, izletov 
in nagrad za mediatorje. Več učiteljev, ki so prisostvovali diskusiji, je že vzpostavilo stike z 
drugimi šolami in tako omogočilo skupno organizacijo izletov in zabav. Učitelji so omenjali 
tudi potrebo po nenehni podpori in nagrajevanju mediatorjev. Nekatere skupine mediator-
jev so notranje motivirane in ne potrebujejo nagrajevanja, medtem ko druge potrebujejo 
dodatno spodbudo. Vsi učitelji so bili mnenja, da je mediatorjem potrebno omogočiti, 
da poročajo o svojih izkušnjah, s čimer dobijo podporo odraslih, odgovornih za program 
vrstniške mediacije. Nekateri učitelji se tega lotevajo enkrat na štirinajst dni, drugi pa vsak 
dan. Glede na rezultate je pomembno tudi to, da mediatorji jasno poznajo meje svojih vlog. 
Pri tem morajo vedeti predvsem to, katere spore naj prepustijo odraslim in kje se njihova 
“dolžnost” konča. Eden izmed učiteljev je poudaril, da je potrebno sprejeti dejstvo, da neka-
teri otroci morda ne bodo več želeli sodelovati v mediacijah, drugi pa je dodal, da imajo na 
njihovi šoli pogodbe, ki z eno izmed določb učencem omogočajo, da ob koncu semestralnih 
počitnic prenehajo s sodelovanjem.

Učitelji so kot zadnje pomembno področje izpostavili rabo metod, kot je čas za skupinski 
pogovor v krogu (Moseley, 1994), ki olajšajo uvajanje ter omogočijo krepitev in širitev 
storitev vrstniške mediacije. Rezultati so tesno povezani z ugotovitvami predhodnih raziskav 
(Cremin, 2001), v skladu s katerimi je najboljša možna strategija za pripravo na uvedbo 
vrstniške mediacije prav polurno izvajanje dejavnosti skupinskega pogovora v krogu vsak 
teden in na celotni šoli. S pomočjo te dejavnosti se otroci priučijo ključnih osebnih in social-
nih spretnosti, kot so poslušanje, sodelovanje, nadzorovanje impulzov in skupno reševanje 
problemov. Tovrstno spodbujanje spretnosti presega razvoj učinkovitih praks reševanja konf-
liktov, saj razvija tudi prakse za preprečevanje konfliktov. V Tabeli 4.4 je podan povzetek 
odgovorov na vprašanja o dejavnosti skupinskega pogovora v krogu ter o tem, kateri media-
torji so po mnenju učencev najbolj primerni za mediacijo. Prvi stolpec prikazuje vprašanja, 
drugi odgovore in tretji odstotek vrstniških mediatorjev, ki so podali določen odgovor. 

Tabela 4.4: Rezultati vprašalnika, ki so ga izpolnili vrstniški mediatorji s 15 šol, kjer uspešno 
izvajajo storitve vrstniške mediacije

Vprašanje Odgovor Odgovor (%)

Ali na vaši šoli izvajate dejavnost skupinskega pogovora v krogu? Da 100

Ali so učitelji dobri mediatorji?

Da 68

Ne 24

Ne vem 8
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Ali so nadzorniki kosil dobri mediatorji?

Da 24

Ne 60 

Ne vem 16 

Ali so starši/skrbniki dobri mediatorji? 

Da 44 

Ne 28 

Ne vem 28

Ali so otroci dobri mediatorji? Da 100

Odgovori na prvo vprašanje (“Ali na vaši šoli izvajate dejavnost skupinskega pogovora v 
krogu?”) so skladni s tem, kar so učitelji povedali v skupinskem intervjuju, ko so navajali, 
da skupinski pogovor v krogu predstavlja pomemben del šolskega življenja. Zanimivi so tudi 
odgovori na vprašanja o dobrih mediatorjih. Vsi mediatorji s šol, kjer uspešno izvajajo media-
cijo, so bili mnenja, da so najboljši mediatorji otroci, 68 odstotkov jih je menilo, da so dobri 
mediatorji tudi učitelji, le 24 odstotkov pa, da mediacijo dobro izvajajo nadzorniki kosil. Učenci 
med razlogi pogosto omenjajo problematiko usposabljanja in razlik v moči, kar tudi v resnici 
ustreza dejstvom. 

Večina vrstniških mediatorjev je bila mnenja, da so učitelji na njihovih šolah dobri mediatorji. 
Eden izmed učencev je napisal, da so “učitelji dobri mediatorji zato, ker so opravili tečaj” in ker 
“te poslušajo” kot “pametni in dobri poslušalci”. Učitelji “probleme ponavadi rešujejo uspešno 
in ne potegnejo ne z enim ne z drugim”. Eden izmed učencev je omenil, da “učitelji na naši 
šoli ne izvajajo mediacije”, drugi pa se je spraševal, ali je tako zato, ker “niso imeli tečaja”. Med 
razlogi za mnenja, da so učitelji slabi mediatorji, so bili tudi odgovori tipa “ker držijo samo 
z enim” ali “ker problem rešijo tako, da na učence kričijo in jih pošljejo v drug razred”. Celo 
na teh šolah torej nekateri mediatorji menijo, da lahko moč in kaznovanje s strani razrednika 
predstavljata oviro za mediacijo.

Mnenja mediatorjev o mediacijski vlogi nadzornikov kosila so podobna negativnim mnenjem 
o učiteljih. Eden izmed mediatorjev je dejal, da “mediacije ne izvajajo”, drugi pa opozoril na 
problem usposabljanja: “Naši nadzorniki še niso opravili tečaja, ga pa bodo še letos.” Učenci 
menijo, da nadzorniki kosila zaradi pogostega kaznovanja niso primerni (“obnašajo se tako 
kot učitelji (kričijo)”, “zaradi njih so učenci zadržani po pouku”). Drugi komentarji po vsej 
verjetnosti odražajo manj pomemben položaj nadzornikov kosila, slabo plačo, težke delovne 
pogoje in pomanjkanje usposabljanja in podpore:

“Nadzorniki kosila niso dobri mediatorji, ker so drugačni ljudje.”
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“Ne, niso. Zato ker niso imeli tečaja in zato ker problemov ne rešujejo, ampak samo klepetajo.”

“Ne, kadarkoli jim rečemo, da je nekaj narobe, nas ignorirajo.”

Mnenja mediatorjev o osebju, ki jih nadzoruje med časom kosila, so vsekakor zaskrbljujoča. V 
britanskih šolah nadzorniki kosila na otroke pazijo vsak dan vsaj eno uro, otroci pa se v tem 
času nahajajo v nestrukturiranem okolju, kjer lahko hitro pride do konfliktov med vrstniki. Zdi 
se, da usposabljanje učiteljev in otrok na področju reševanja konfliktov ne more imeti enakega 
učinka, če nadzorniki kosil ne prejmejo podobnih smernic za zagotavljanje mirnih šolskih 
odmorov. Delo z nadzorniki kosil bi lahko celo v šolah, kjer mediacijo že uspešno izvajajo, 
bistveno pripomoglo k bolj pozitivnemu doživljanju konfliktov v času kosila. 

Vrstniški mediatorji obenem menijo, da so starši dobri mediatorji, zlasti v primerih, ko domača 
vzgoja odseva načela mediacijskih storitev, npr. “Učijo nas, da ne smemo delati stvari, ki 
jih mediatorji odsvetujejo (zmerjanje, preklinjanje, skakanje v besedo itd.)”. Starše načeloma 
dojemajo kot pozorne in razumevajoče, nekateri anketiranci pa so bili mnenja, da starši niso 
dobri mediatorji, ker se tako kot učitelji poslužujejo kazni (“ne, ker nam za kazen ne dovolijo 
iti ven”, “včasih, ampak kričijo na nas”). Eden izmed mediatorjev je odgovore spretno povzel z 
naslednjim opažanjem: “No, nekateri starši so, nekateri pa ne, tako da mogoče.” V nasprotju 
z vprašanjem o starših so bila mnenja mediatorjev o tem, ali so otroci dobri mediatorji, precej 
usklajena. Udeleženci so argumente ponovno povezali z vprašanjem usposabljanja in moči:

“Ja, otroci so se naučili, kaj morajo početi.”

“Ja, otroci prepirov in pretepov ne ignorirajo in so opravili tečaj.”

“Ja, pomagajo in ne držijo samo z enim, ne kričijo, stvari ne izdajo drugim in jim ne govorijo, 
kaj naj počnejo.”

“Ja, ker mi nikoli ne držimo samo z enim, samo otroci so mediatorji.”

Zadnji komentar je morda odraz naivnega razumevanja mediacije ali pa v resnici odraža 
uvid v razmerja moči v mediaciji. Da bi bila mediacija zares proces opolnomočenja, je torej 
potrebno odpraviti morebitna neravnovesja v moči, ne samo med sprtimi otroci, ampak tudi 
med mediatorjem/-i in sprtima stranema. Z drugimi besedami, mediatorju naj bi bilo vsaj 
navidez vseeno, ali sprte strani spor na koncu razrešijo. Če mediatorju razrešitev konflikta 
veliko pomeni (kot ponavadi velja za učitelje), ne more biti dovolj ravnodušen, da bi bil zares 
objektiven. To je eno izmed pomembnejših sporočil, ki se skriva v odgovorih učencev o dejan-
ski vlogi mediacije v šoli in o različnih mediatorjih. Eden izmed mediatorjev je tako preprosto 
menil, da so “otroci dobri mediatorji, ker posredujejo bolje kot odrasli,” drugi je razlog našel 
v tem, da “otroci raje govorijo z drugimi otroki”, tretji pa je odgovarjal, da so “otroci dobri 
mediatorji, ker vejo, kako se drugi otroci počutijo”. Mediatorji so razmišljali tudi o tem, da 
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jim je vloga mediatorja omogočila, da so postali bolj zreli kot vrstniki (“zaradi tega smo bolj 
zreli”, “ko so (otroci) mediatorji, postanejo razumni in prijazni”). Sodelujoče šole so bile očitno 
zelo uspešne pri razvijanju identitete vrstniških mediatorjev kot dobrih razreševalcev sporov 
med otroci. Pomembna vloga mediatorjev v šoli pa je vplivala tudi na njihove občutke lastne 
vrednosti.

Rezultati, ki so predstavljeni v Tabeli 4.5, se ujemajo z ugotovitvami drugih raziskav (npr. 
Cremin, 2001) o najpogostejših vrstah sporov, s katerimi se srečujemo pri mediaciji. Ponovno 
se je izkazalo, da je mediacijski proces najbolj dovzeten za najtežje zaznane, posredne in 
psihološke oblike konfliktov in bullyinga. Zanimivo je, da so tovrstne oblike konfliktov in bul-
lyinga povezane z jezikom, iz česar je mogoče sklepati, da učenci, ki se poslužujejo mediacije, 
razumejo, da je z besedami mogoče škodovati drugim, a je jezik hkrati sredstvo, ki prinaša 
rešitev. 

Tabela 4.5: Rezultati vprašalnikov, ki so jih izpolnili vrstniški mediatorji s 15 šol, kjer 
uspešno izvajajo storitve vrstniške mediacije

S kakšnimi stvarmi se srečujete pri mediaciji? Št. odgovorov

Zmerjanje in preklinjanje 15

Prepiri 11

Pretepi 9

Prijatelji, ki se skregajo 6

Bullying 5

Nesreče 2

Težave 1

Nogomet 1

Ristanc 1

Tabela 4.6: Rezultati vprašalnikov, ki so jih izpolnili vrstniški mediatorji s 15 šol, kjer 
uspešno izvajajo storitve vrstniške mediacije

Kaj so slabe strani mediacije? Št. odgovorov

Sodelujoči kršijo pravila in so nesramni. 10

Prijatelji ne sprejmejo naše vloge. 4

Slabih strani ni. 3
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Zamudimo odmor. 3

Skrbi nas glede varnosti. 2

Zamudimo nogomet. 1

Težave v skupini mediatorjev. 1

Iz Tabele 4.6 je razvidno, da negativni vidiki mediacije, ki jih omenjajo sodelujoči mediatorji, 
večinoma zadevajo reševanje problemov v odnosih s sovrstniki, kar lahko pripišemo spremem-
bam, ki jih prinaša vstopanje v vlogo mediatorjev. Mediatorji se morajo namreč soočiti tudi 
z učenci, ki ne sprejemajo njihove avtoritete v mediacijskem procesu, ter s prijatelji, ki so 
včasih zamerljivi, predvsem zato, ker je izbor mediatorjev pogosto zastavljen tekmovalno in 
vsakemu ne uspe postati mediator. Šole, ki se podajo v vrstniško mediacijo, bi se morale teh 
problemov zavedati. Kljub izpostavljenim težavam pa so bili mediatorji mnenja, da je vrstniška 
mediacija na šoli pustila močan pečat. Prednosti procesa mediacije, ki so jih navedli mediatorji, 
so povzete v Tabeli 4.7.

Pri tem je spodbudno, da se mediatorji osredotočajo na pozitivne proaktivne razloge za 
mediacijo (šola kot bolj prijazno in veselo okolje) in ne na negativne reaktivne razloge (manj 
bullyinga). Iz tega je mogoče sklepati, da je pojmovanje mediacije tesno povezano s celovitim 
vzgojnim pristopom, s pomočjo katerega si šole prizadevajo delovati v smer pozitivnih inter-
akcij tako na družbenem kot na čustvenem področju. Sodelujoče šole so torej svoje temeljne 
vrednote uspešno prenesle na mediatorje. Morda se ravno tu skriva razlog za uspešnost 
programov.

Tabela 4.7: Rezultati vprašalnikov, ki so jih izpolnili vrstniški mediatorji s 15 šol, kjer 
uspešno izvajajo storitve vrstniške mediacije

Kako je mediacija pomagala vašim šolam? Št. odgovorov

Manj je prepirov. 3

Manj je bullyinga. 3

Vzdušje v šoli je bolj prijazno in veselo. 15

Manj dela je za učitelje in nadzornike kosil. 2

Če želimo, da bi bili programi vrstniške mediacije čim bolj uspešni in bi se na šolah obdržali 
več mesecev in let, se torej sprememb ne smemo lotevati zgolj na simbolični ravni. Programi 
morajo biti osnovani na pristnem opolnomočenju mladih in na prepričanju, da so sprti učenci 
ob podpori vrstniških mediatorjev tudi v resnici dobro opremljeni za reševanje konfliktov. Poleg 
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tega je sistem prepričanj potrebno podpreti z viri in predanostjo, ki bo omogočila uspešno 
izvajanje vrstniške mediacije. Slednje omogočajo tako finančni kot časovni viri in ustrezno 
usposabljanje. Odrasle in otroke, ki sestavljajo šolsko skupnost, pa je potrebno soočiti z 
lastnimi stališči o moči in nadzoru ter z njihovim vedenjem. Pot vrstniške mediacije vsekakor 
ni lahka. Ne gre za to, da skupino učencev prepustimo samim sebi in jih prisilimo v to, da se 
v kaotičnosti šolskega življenja znajdejo sami. Gre za skrbno zastavljeno in dobro upravljano 
strategijo, ki mladim omogoča, da prevzamejo več odgovornosti za svoje življenje in odnose z 
vrstniki, pri čemer uživajo popolno podporo predanega učnega osebja.

Zaključek

Mediacija je torej spodbujevalen in nenasprotovalno usmerjen proces reševanja sporov, ki se 
osredotoča na potrebe in prioritete sprtih strani. Izurjeni mediatorji si nenehno prizadevajo 
za lastno nevtralnost, sodelujočih ne obsojajo in skrbijo za enakomerno porazdeljeno moč 
med njimi. Mediacija omogoča preoblikovanje konfliktnih odnosov in v socialno okolje, 
zaznamovano s kompleksnostjo, fragmentacijo in individualizmom, prinaša dolgotrajne 
rešitve. Prednost mediacije je tudi sam proces, ki ni usmerjen v preteklost, temveč v prihod-
nost, ne pripisuje krivde in ni zasidran v pozitivističnih, esencialističnih ali statičnih pogledih 
na resnico, objektivnost in pravičnost. Obenem omogoča pristno komunikacijo v tehnološki 
dobi, v kateri se kakovost sporazumevanja med ljudmi kljub izjemno povečanemu obsegu 
komunikacije ni izboljšala. Povsem jasno je, da se mediacija sicer v številnih situacijah 
lahko izkaže za neprimerno, predvsem v primerih očitne zlorabe človekovih pravic ali kadar 
nadomešča kazen za huda kazniva dejanja. Kadar so posamezniki zmožni in pripravljeni 
sprejeti odgovornost za lastna dejanja ter izraziti pristno obžalovanje, pa mediacija pred-
stavlja dragoceno izkušnjo tako za žrtev kaznivega dejanja kot za storilca. Šolska mediacija 
ob ustreznih virih in podpori nudi mladim edinstveno priložnost za sodelovanje v izjemno 
pomembni praksi učinkovitega reševanja sporov ter s tem izboljša kakovost življenja na šoli 
in učence pripravlja na življenje izven šolskih klopi. Kot poudarjata Baruch Buch in Folger 
(2005: 25): “Prihodnost mediacije je stvar splošnega in resnega interesa, ker kaže na prihod-
nost nastajajoče relacijske predstave o celotnem družbenem življenju.”



176 Kazen v šoli? Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja



177

PREDSTAVITEV  
DELA NA ŠOLAH19

19 Gradivo za predstavitev dela na šolah je nastalo na Centru RS za poklicno izobraževanje. Pripravo gradiva je omogočilo sofinanciranje 
Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.
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4 ALI POKLICNE IN STROKOVNE 
ŠOLE POTREBUJEJO VZGOJNI 
KONCEPT?20 

 dr. Robi Kroflič

Namen predavanja
 → Opozoriti na posebnosti poklicnega in strokovnega šolstva.

 → Predstaviti splošne zakonitosti načrtovanja vzgojnega koncepta.

 → Predstaviti ključne ugotovitve raziskave.

 → Odgovoriti na specifična vprašanja, ki ste jih izpostavili kot motivacijo za sodelo-
vanje v projektu.

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

 → Vzgojni načrt mora poleg predpisanega kurikula upoštevati tudi delovanje dejavnikov 
skritega kurikula.

 → Vrednote so diskutabilne in ne absolutno veljavne entitete.

 → Naloga učitelja v današnjem času naj bi torej ne bila le seznanjanje mladostnika z 
vrednotami, marveč tudi spodbujanje njegovega moralnega razsojanja ter razvoj tako 

20 Zasnova predavanj, s katerimij je dr. Robi Kroflič na poklicnih in strokovnih šolah jeseni 2009 predstavljal ključne ugotovitve iz 
monografije Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? 
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imenovane prosocialne naravnanosti do sočloveka, šolske skupnosti, naravnega okolja 
in nenazadnje do samega sebe.   

 → Minimalni cilj vzgoje - zagotavljanje odnosov, discipline in splošne klime, ki 
omogočajo nemoten potek vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Ta dimenzija vzgojnih 
ciljev se navadno omeji na oblikovanje hišnega reda in disciplinskih praks kot sistema 
preventivnih in kurativnih ukrepov za njihovo zaščito.

 → Maksimalni cilji vzgoje - sledijo logiki ugotovitve, da sta še posebej takrat, ko si 
prizadevamo za dosego višjih vzgojnih ciljev (kot so na primer oblikovanje osebno 
odgovorne, strpne, družbeno angažirane, okoljsko ozaveščene osebnosti), vzgoja in 
izobraževanje neločljivo povezana.

 → Teza, da vzgojnega koncepta ni smiselno omejiti v disciplinski režim (čeprav slednji 
predstavlja nujni sestavni del vsakega vzgojnega načrta institucije), izhaja iz uvida v 
nujni “presežni element” etičnega razsojanja in delovanja. Kant in Levinas izpostavita 
nekakšen altruističen element etičnega dejanja, ko se kot posameznik v trenutku 
odpovem doseganju lastnega ugodja, da bi dosegel “višji etični cilj”, tega presežka 
pa nikakor ni mogoče dosegati zgolj s še tako dobro vzpostavljenim sistemom disci-
plinskih praks. 

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

 → vse večje vzgojne težave, vse večja tako etnična kot tudi socialno-ekonomska razno-
likost populacije, vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne šole ... 

 → izbira srednje šole temelji na negativni selekciji 

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

 → za “rizične skupine uporabnikov” je potrebno opozoriti na kategoriji “upanja” in 
“zaupanja” 

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

Avtoriteta in s tem možnost učinkovitega vplivanja je povezana tudi s pomanjkanjem “zau-
panja” v aspiracije za produktivno vključitev mladih v družbeno okolje med starši in še 
posebej učitelji, saj takšna odnosna drža mnogokrat vodi v mehanizem “samoizpolnjujoče se 
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prerokbe”, ko se tako imenovani “črni scenariji” glede najbolj problematičnih otrok oziroma 

mladostnikov žal uresničujejo z našo (ne)strokovno podporo! 

 → V takšnih okoliščinah je seveda naloga šole in slehernega strokovnega delavca v 
njej, da vzpostavi ustrezno klimo zaupanja in avtoriteto temeljnih pravil bivanja in 
vzgojno-izobraževalnih pričakovanj, bistveno zahtevnejša. 

 → Analiza novega Pravilnika o šolskem redu kaže na nedomišljenost in nepoz-
navanje vzgojne in disciplinske problematike tudi v strokovnih službah MŠŠ … 

Zakaj potrebujemo vzgojni načrt srednjih  
in strokovnih šol?

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

 → Pedagoški razlogi - šola je zapletena institucija, v kateri delujejo mnogi vzgojni de-
javniki, ki jih z vzgojnim konceptom povežemo v sklenjeno celoto, ki teži k realizaciji 
vnaprej opredeljenih vzgojnih smotrov oziroma vrednot; če tega ne storimo, bodo 
omenjene dejavnike zasedle naključne partikularne ideologije (učiteljeva nereflek-
tirana stališča, stereotipno razumevanje disciplinske vloge šole kot družbene insti-
tucije, ozračje medosebnih odnosov v duhu splošne kulture sobivanja, marketinški 
vpliv ekonomskih interesov itn.).

Vzgojno-teoretski pristopi pri oblikovanju vzgojnega 
koncepta poklicnih in strokovnih šol

Pri oblikovanju tega dela predavanja bomo upoštevali naslednji načeli:

 → izpostaviti skupne značilnosti vzgojno-teoretskih pristopov pri oblikovanju kon-
cepta javne šole;

 → izpostaviti zahtevo po kontekstualno občutljivi uporabi konkretnih rešitev glede na 
specifične značilnosti poklicnega in strokovnega šolstva.
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Teoretska načela za oblikovanje vzgojnega koncepta
 → iskanje raznolikih rešitev

 → zagotavljanje konsistentnosti ravnanja

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

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

Poskus klasifikacij vzgojnih konceptualnih pristopov

Etične teorije:

 → usmeritev v identifikacijo z vrednotami in oblikovanjem vrlin (etika vrlin)

 → usmeritev v oblikovanje čuta pravičnosti preko demokratičnega dogovarjanja o 
normativnem režimu in nenehnega osmišljevanja pomena sprejetih norm (etika 
pravičnosti)

 → usmeritev v krepitev občutka sprejetosti/vključenosti in odgovornosti do šolske 
skupnosti - skupnega dobrega (komunitarijanska etika)

 → usmeritev v skrbne odnose in medsebojno solidarnost (etika skrbi)

 → usmeritev v spoštljive odnose (etika obličja)

 Penološke teorije:

 → usmeritev v sisteme pravičnega kaznovanja prekrškov in ničto toleranco do odklon-
skega vedenja (retributivna teorija)

 → usmeritev v pomoč (tretmajska teorija)

 → usmeritev v možnost poprave napake (restorativna teorija pravičnosti in 
abolicionistični metodi mediacije in restitucije)

 → usmeritev v prevencijo pred konflikti in odklonskim vedenjem (preventivna usmer-
itev)

 → usmeritev v oblikovanje pogojev za doživetje socialne sredine kot vrednote 
(doživljajska usmeritev)
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Psihološke teorije socialnega učenja:

 → usmeritev v nadzor nad lastnim vedenjem (psiho-pedagoški pristop)

 → usmeritev v zmožnost moralnega presojanja in razumevanja drugega kot drugačnega 
(kognitivizem)

 → usmeritev v identifikacijo z vrednotami (humanistični pristop)

 → usmeritev v krepitev empatičnih zmožnosti in odgovornosti do obličja drugega 
(induktivni pristop)

Drugi koncepti:

 → koncept opolnomočenja

 → koncept osebnega angažmaja/zavezanosti

 → koncept odstranjevanja ovir, ki vodijo v frustracije dijaka

Institucionalni vzgojni dejavniki (na ravni šole in na 
ravni razreda)

Dva strukturna pogoja:

 → temeljito poznavanje narave posameznih neposrednih dejavnikov in teoretskih ok-
virov, s katerimi bomo uskladili njihovo delovanje;

 → dovolj visoka stopnja strinjanja med strokovnim osebjem šole o izbiri ključnih 
vzgojnih dejavnikov ter seveda o temeljnih strateških ciljih vzgojnega vplivanja.

Šola, je velik socialni sistem, v katerem deluje vrsta posrednih in neposrednih (realnih) 
vzgojnih dejavnikov: 

 → posredni vzgojni dejavniki (kurikul, pravilnik o šolskem redu, hišni red) zgolj us-
merjajo delovanje neposrednih, kar pomeni, da zgolj ukvarjanje s pomenom prvih 
še ne zagotavlja učinkovitega vzgojnega vplivanja;

 → neposredni (realni) vzgojni dejavniki:
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→ → nabor vzgojne tematike splošnoizobraževalnih predmetov in strokovno vsebin-
skih sklopov oz. modulov 

→ → metodični pristop k poučevanju

→ → učitelj

→ → medvrstniški odnosi

→ → splošna kultura sobivanja in klima na ravni razreda oziroma šole

→ → različna družbena dogajanja v lokalni ali širši družbeni okolici, ki od zunaj 
vplivajo na delovanje šole 

→ → dogovorno oblikovanje vzgojnega koncepta šole

Načrtovanje neposrednih vzgojnih dejavnikov

Načrtovanje neposrednih vzgojnih dejavnikov vključuje:

 → enotnost disciplinskega režima 

 → posebno skrb za hitre intervencije pri najbolj problematičnih dijakih in 

 → oblikovanje šolske (in razredne) skupnosti

Tri ravnine disciplinskih ukrepov
 → dejavniki preventivne discipline

 → dejavniki korektivne discipline

 → dejavniki podporne discipline 

Načrtovanje preventivne discipline zajema tri temeljna področja:

 → doživljanje pozitivnih medosebnih odnosov

 → učiteljeve priprave na učni proces

 → organizacija, vodenje in upravljanje razreda
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Načrtovanje korektivne discipline praviloma temelji na načelu najmanjše stopnje posre-
dovanja, kar je izpeljano iz pravno-penološkega načela uporabe vzgojnega ukrepa (kazni) 
kot skrajnega sredstva. Ideja t. i. disciplinskega kontinuuma temelji na ideji, da ko se dijak 
vede neprimerno, naj bi učitelj najprej uporabil disciplinske tehnike z minimalno kontrolo in 
dovolil dijaku, da sam spremeni lastno vedenje. 

Ideja podporne discipline pa se že nanaša na ukvarjanje z vzpostavljanjem tistih meha-
nizmov, ki še posebej najbolj rizičnim dijakom zagotavljajo zadovoljevanje tistih spektrov 
potreb, ki jih takrat, ko so nezadovoljene, praviloma silijo v moteče vedenje (model obliko-
vanja podpornih mrež).

Oblikovanje razredne in šolske skupnosti

Ključni poudarki pri nastajanju “post-modernih” skupnosti so v iskanju:

 → pravične skupnosti

 → skrbne in solidarne skupnosti

 → inkluzivne in interkulturno naravnane skupnosti

 → ideje šole kot vmesnega prostora med zasebnostjo in javnostjo (oblikovanje tako 
imenovanih “tretjih prostorov”)

Pravna in pedagoška logika pri obravnavi prekrškov

Dve pomembni teoretski vprašanji:

 → razmerje med logiko pravno-administrativnega jezika dokumentov in pedagoško 
logiko

 → usmeritev nekaterih vidnih teoretikov v iskanje ločnic med hujšimi delikti in lažjimi 
prekrški
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Vdor pravne logike je med učitelji povzročil veliko odporov, ki so izhajali iz različnih očitkov 
pravilnikom, češ da: 

 → dijakom podeljujejo predvsem pravice, ne izpostavljajo pa dovolj tudi dolžnosti;

 → jih dijaki lahko uporabljajo za zaostrovanje konfliktov;

 → so disciplinske prakse kot eden osrednjih elementov vsake vzgoje postale administra-
tivni (upravni) postopki, s tem pa se je zamajala njihova temeljna pedagoška logika;

 → omejitve pristojnosti učitelja v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa spodkopavajo 
učiteljevo avtoriteto.

 
Razlike med pravno in pedagoško logiko, ki sledi logiki etike:

 → pravni jezik je nujno konflikten jezik: 

→ → ker je na eni strani posameznikova pravica v pravnem sporu instrument, s kat-
erim obdolženec lahko vzpostavi osebno distanco do tožnika;

→ → hkrati pa se moramo zavedati, da lahko pravni sistem reagira na kršitve norma-

tivnega režima samo z represivnimi sredstvi.

 
Odnos med pravico in dolžnostjo je v okviru pravne logike bistveno drugačen kot v okviru 
etične in pedagoške logike:

 → v prvem primeru dodelitev pravice nekemu posamezniku primarno pomeni dolžnost 
pristojne družbene institucije, da v primeru konflikta zaščiti dotično žrtev; 

 → v etiki in pedagogiki je razmislek o pravicah človeka vedno povezan z recipročnimi 
dolžnostmi;

 → ko torej želimo v šoli z obravnavanjem temeljnih človekovih pravic vzpostaviti pomen 
odgovornosti vsakega posameznika za njihovo uresničevanje, moramo nujno iz-
postaviti etično argumentacijo.

Uveljavitev procesnih pravic nujno do določene mere omejuje statusno moč (avtoriteto) 
tistega, ki določa in izvršuje sankcije. 

Vzpostavitev alternativnih vzgojnih ukrepov (kot so na primer poravnava škode, media-
cija kot metoda reševanja medvrstniških sporov, opravljanje del v korist skupnosti ipd.): 
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bistvo teh ukrepov je v teoretski predpostavki, da lahko z določenimi prosocialnimi dejanji 
storilec prekrška popravi napako, ob tem pa izkusi etični pomen delovanja v korist žrtve, 
druge osebe ali skupnosti kot celote. 

  
Razlika med “formalnimi povračilnimi” in “alternativnimi ukrepi”:

 → formalni ukrepi
Neko dejanje praviloma označimo kot nedopustno, za dodatne posledice kršitve 
pa delegiramo dijakove starše.

 → alternativni ukrepi 
Težijo k možnosti “popraviti napako” oz. z delovanjem v korist skupnosti pokazati, 
da si še vedno prizadevamo ostati del socialne sredine, katere skupna pravila smo 
kršili.

Vzgojni dejavniki na ravni šole

Vzgoja v javni šoli je na sistemski ravni formalno predpisana: 

 → z zakonodajo,

 → s pravilniki, 

 → s katalogi znanj za splošne predmete in strokovno vsebinske sklope oz. module. 

Nujno je, da vsaka šola zase oblikuje tudi svoj lasten vzgojni koncept, s katerim aplicira in 
konkretizira tisto, kar je zakonsko določeno, hkrati pa vanj vključi tudi specifiko šole same.

Pri načrtovanju vzgojne dimenzije na ravni šole bi morali upoštevati naslednje:

 → Vzgojni načrt mora upoštevati načela spoštovanja posameznikovih pravic, pravičnosti, 
etičnega angažmaja, demokracije, interkulturnosti, socialne usmerjenosti in inkluz-
ivnosti.

 → Bolj kot bo vzgojni načrt učinkovit pri odstranjevanju razlogov za morebitno os-
ebno ogroženost, bolj bo zavezoval akterje k izpolnjevanju dogovorov, odgovornemu 
ravnanju, jih osebno angažiral in jih zavezal k iskanju strokovnih in etičnih odgovo-
rov.
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 → Večja kot bo stopnja konsenza glede pričakovanj in ravnanj glede vzgojnega načrta 
med vsemi, ki ga le-ta zadeva (učitelji, svetovalnimi delavci, vodstvom šole, dijaki, 
starši), večja bo tudi verjetnost, da se bo uspešno uresničeval; v proces oblikovanja 
je nujno torej vključiti tudi dijake.

 → Pri tem se je nujno zavedati, da ni mogoče določiti vzgojnega načrta enkrat za vselej, 
temveč gre za proces, ki ni nikoli dokončan, saj je potrebno vedno znova ocenjevati 
njegove učinke in na osnovi evalvacije preoblikovati osnovno zasnovo, pri tem pa 
vključiti nove akterje, ki so se med tem pojavili; le na ta način ga bodo lahko vsi čutili 
kot svojega.

 → Prav tako se moramo zavedati, da je proces dogovornega oblikovanja vzgojnega 
načrta zelo pomemben neposredni vzgojni dejavnik, saj spodbuja tako učitelje kot 
dijake k etičnemu argumentiranju in iskanju optimalnih rešitev nastalih konfliktov, kar 
dokazujejo mnogi vzgojno učinkoviti projekti v zgodovini pedagoških idej.

 → Bolj kot bo vzgojni načrt zajel dejansko specifiko šole (dijaki s posebnimi potrebami, 
dijaki vozači, socialno-ekonomski status dijakov, kulturno okolje, iz katerega dijaki 
prihajajo …), bolj ga bodo akterji lahko sprejeli kot svojega.

 → Bolj kot bo vzgojni načrt načrtno povezal in omogočal usklajeno delovanje različnih 
vzgojnih dejavnikov (učiteljeva osebnost, pravila, vsebina poučevanja, odnosi med 
učitelji in dijaki …) in več dejavnikov kot bo identificiral, manjša bo možnost delovanja 
dejavnikov skritega kurikula in s tem manipulacije in indoktrinacije ter neusklajenost 
med dejavniki uradnega in prikritega kurikula, med  sporočili, ki jih dijaki dobijo na 
verbalnem nivoju, in tistimi, ki jih dobijo preko odnosov, ki se na šoli vzpostavljajo.

 → Bolj kot bo usklajeno načrtovanje in delovanje vzgojnih dejavnikov pri različnih pred-
metih, bolj bo učinkovit.

 → Manjša kot bo stihijskost pri vključevanju različnih posebnih projektov v šolo kakor 
tudi ponudba na področju izbirnih, obšolskih, interesnih dejavnosti, ter bolj kot bodo 
le-ti izhajali iz vizije in potreb šole, bolj bodo lahko podprli uspešno uresničevanje 
vzgojnega načrta šole.

 → Jasnejše kot je zavedanje povezanosti med disciplinskim pristopom in moralnim raz-
vojem dijakov ter  premislek o tem, kako uskladiti delovanje vzgojnih in disciplinskih 
dejavnikov, večja je verjetnost, da bo vzgojno delovanje šole usklajeno z vzgojnim 
načrtom.
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Osnovno pravilo učinkovitega vzgojnega delovanja na ravni šole izhaja iz upoštevanja 
treh temeljnih vzgojno-teoretskih zakonitosti:

 
 → Čim bolj so usklajeni vzgojni dejavniki, tem večji je vzgojni učinek.

 → V primeru neusklajenega delovanja imajo bolj spontani dejavniki prikritega kurikula 
večji učinek od bolj formaliziranih dejavnikov uradnega kurikula.

 → Z vidika kurikularnih konceptov šola, ki vzgaja brez ozaveščenega vzgojnega kon-
cepta, deluje po načelu anarhičnosti, s tem pa tvega povečevanje obsega disciplin-
skih konfliktov in hkrati posledično tudi upad izobraževalnih rezultatov.

S čim vzgaja šola kot celota?
 → z uveljavljanjem pravil šolskega in hišnega reda

 → z načini organiziranosti dijakov - oddelčne skupnosti in skupnosti dijakov na šolski 
ravni

 → s sodelovanjem med šolo in starši

 → z delovanjem šolske svetovalne službe 

 → s ponudbo izvenšolskih dejavnosti

 → s sodelovanjem med šolo in lokalno skupnostjo 

 → s sodelovanjem med šolo in socialnimi partnerji 

 → s sodelovanjem šole s širšim/evropskim okoljem (vključevanje v projekte, pobratene 
institucije)

 → s posebnimi projekti/strateškimi usmeritvami na ravni šole

Medtem ko so opisane dejavnosti, s pomočjo katerih dosega šola vzgojni učinek, lahko bolj 
ali manj formalizirane, pa je nujno izpostaviti še šolsko kulturo in klimo, ki sta v bistvu odraz 
konceptualizacije zgoraj opisanih dejavnikov.
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Vzgojni dejavniki na ravni razreda
 → direktna vzgoja 

 → predpisane učne vsebine

 → priložnostne učne vsebine

 → oblike in metode učnega dela

 → disciplinski pristop

 → socialni odnosi in razredna klima

 → učiteljeva osebnost 

Sestavine in načela za oblikovanje operativnega 
metodičnega načrta vzgoje

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

 → osnovni teoretski koncept vzgoje - analitična pedagogika je učitelju lahko zem-
ljevid predvidenega delovanja ustreznih vzgojnih dejavnikov 

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

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

Kam v šolske dokumente umestiti vzgojni koncept?
 → prvi nivo načrtovanja bi tako obsegal relativno trajnejše odločitve, povezane s 

strateškimi temeljnimi cilji vzgoje in izbiro osnovnih vzgojno-teoretskih pristopov 
in kot tak sodi v razvojno strategijo strokovne oziroma poklicne šole 

 → drugi (bolj operativni) nivo načrtovanja pa opredeljuje izvedbene značilnosti tako 
minimalnih kot maksimalnih ciljev vzgoje in discipliniranja
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 → splošna načela in šolske obveze v zvezi z oblikovanjem disciplinskega režima 
natančneje opredeljuje Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (2010), ki v 8. členu 
od šol zahteva, da opredelijo hišni red in druga, za šolo potrebna pravila v šolskih 
pravilih

 → ob kršitvah dijakov bi bilo nujno razmišljati še o enem alternativnem vzgojnem 
ukrepu, to je o pedagoški pogodbi 

 → Vzgojne vsebine so lahko tematika razrednih ur, šole lahko organizirajo prosto-
voljno delo, oblike samopomoči dijakov ipd. Vzgoja je lahko tudi bolj načrtni ses-
tavni del izvedbenih kurikulov, kjer lahko učitelji natančneje določijo ne le cilje, ki 
jim bodo v okviru predmetov in modulov sledili, temveč tudi kako in kdaj. Ta del 
vzgojnega koncepta bi bilo smiselno opredeliti kot sestavni del letnega delovnega 
načrta šole.

 → Izhodišče letnega načrtovanja ter vrednotenje doseženega bi moralo biti povezano 
tudi s celovitim sistemom vodenja kakovosti na šoli. Priporočena metoda dela 
komisij za kakovost je samoevalvacija.
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5 ŠOLSKA PRAVILA  
 IN MOTENJE POUKA21

 dr. Robi Kroflič
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  Zasnova predavanja, ki ga je dr. Robi Kroflič imel poleti 2010.



192 Kazen v šoli? Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja

Namen predavanja
 → poglobiti zavedanje o nedoločenosti kategorije “motenje pouka”

 → oblikovati osnovno strategijo razmišljanja o:

→ → pomenu pravil za uspešno izvedbo pouka

→ → motenju pouka glede na didaktični vidik zasnove učne enote in osebni vidik 

pričakovanja spoštljivega odnosa

Kaj si obetamo od šolskih pravil?
 → jasno opredeljena pravila določajo pravice in dolžnosti dijakov in pedagoških 

delavcev

 → omogočajo: 

→ → enotnost ukrepanja

→ → večjo preglednost življenja na šoli in s tem občutek varnosti

→ → ob zavestnem sprejetju in vzajemnem upoštevanju tako pravic kot dolžnosti 
dijakov in učiteljev lahko prispevajo h krepitvi odgovornosti in medsebojnega 

spoštovanja 

 → zahtevajo:

→ → racionalne utemeljitve, ki so sprejemljive za oba akterja skupnega šolskega 
življenja

→ → skupno odgovornost za sprejetje pravil in njihovo uveljavitev

→ → dosledno uveljavljanje v vsakodnevni praksi

Temeljne teoretske predpostavke za oblikovanje 
šolskih pravil

 → pravila so boljše sprejeta, če so jasno racionalno utemeljena in dogovorjena

 → vzgojno ukrepanje mora biti hitro in dosledno, še preden vzgojni problemi post-
anejo težje obvladljivi
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 → vzgojno ukrepanje mora poleg klasične kaznovalne vloge ponuditi tudi boljši uvid v 
spornost določenih ravnanj in možnost poprave napak (kombinacija načel retribu-
tivne in restorativne pravičnosti)

Utemeljitev trajnega in procesnega vidika šolskih pravil
 → izhajamo iz predpostavke, da so pravila boljše sprejeta, če so jasno racionalno 

utemeljena in dogovorjena

 → trajna pravila so tista, o katerih se ne moremo pogajati, jih pa moramo jasno 
utemeljiti:

→ → zaščita temeljnih človekovih pravic (npr. prepoved psihičnega in fizičnega nasil-
ja)

→ → statusna pravila za zaščito zdravega okolja (npr. prepoved kajenja, alkohola, 
drog; upoštevanje delovnih zaščitnih ukrepov)

 → procesna pravila so tista, o katerih potekajo nenehni dogovori med učitelji in dijaki:

→ → Kako urediti skupna pravila bivanja v razredu, v skupnih šolskih prostorih?

→ → Kaj vsak od partnerjev v odnosu pričakuje od skupne dejavnosti?

→ → Kako si predstavljava spoštljiv odnos in kaj v odnosu doživljava kot nepri-
jetno?

→ → Kako reagirati ob manjših konfliktih, da bova prišla do boljše rešitve oziroma 
poprave napake?

Doslednost vzgojnega ukrepanja zahteva širši nabor 
pedagoških ukrepov

 → osnovno načelo ukrepanja ob neprijetnih dogodkih:

→ → opozorilo z argumentacijo, zakaj je neko ravnanje sporno

→ → ko je z dejanjem prizadeta neka oseba (sošolec, učitelj), poseči po možnosti 
poprave posledic dejanja (s pomočjo mediacije, restitucije) - izberemo tiste 
alternativne ukrepe med dovoljenimi, ki jim sami najbolj zaupamo
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→ → ko gre za hujše ali ponavljajoče dejanje, sledi formalni vzgojni ukrep

→ → ko tudi ti ne zaležejo, posebni dogovori/oblike pomoči (pedagoška pogodba) 

in razmislek o izključitvi oziroma ponujenem prešolanju

Vzgojni ukrep med retributivno in restorativno 
pravičnostjo

 → kdaj je povračilo (retributivna kazen) upravičeno:

→ → ko ocenimo, da bi storilec lahko ravnal ustrezno (se je torej zavedal posledic 
svojega dejanja)

→ → ko izbrana kazen ne prizadene osnovnega dostojanstva kaznovane osebe

 → zakaj ima lahko povračilo (retribucija) vzgojno vrednost:

→ → ker s kaznovanjem izpostavimo, da na dijaka gledamo kot na odgovorno osebo 
in s tem lahko krepimo njegovo resnično odgovornost

→ → ker je nagrajevanje in kaznovanje ena osnovnih oblik učenja v otroškem in 

mladostniškem obdobju

 → kdaj je zahteva po popravi napake (restorativna “kazen”) upravičena:

→ → ko ocenimo, da bi s tem bolj koristili žrtvi in tudi storilcu (ki se šele uči ustr-
eznega odločanja ob zavedanju posledic svojega dejanja)

→ → ko predlagana poprava dejanja ni izsiljena

 → zakaj ima lahko poprava napake vzgojno vrednost:

→ → ker so s tem bolj zadovoljene potrebe žrtve

→ → ker se ob popravi napake krepi vrsta prosocialnih in moralnih občutkov in 
spretnosti (empatija do doživljanja žrtve, zmožnost poslušanja in dogovarjanja, 
iskanje načinov za konstruktivno reševanje konfliktov, zadovoljstvo ob storje-

nem prosocialnem dejanju)
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Motenje pouka - ena najpogostejših  
kršitev šolskega reda

 → kaj to vam učiteljem konkretno najpogosteje pomeni:

→ → pasivnost, neizpolnjevanje šolskih obveznosti

→ → motenje drugih (mobiteli, neprimerni komentarji, cinizem, zamujanje)

 → kateri so po vašem mnenju vzroki za motenje pouka:

→ → osebne težave dijaka (frustracije, negativna samopodoba)

→ → slabe predhodne izkušnje s šolo

→ → negativna selekcija, težave z osmišljanjem šolskega dela

→ → nezanimiv pouk (?)

 → kaj (lahko) naredite zoper te težave:

→ → razumevanje posameznika, podpora, pogovor, usmerjanje

→ → prilagajanje pouka, uvajanje različnih metod dela

→ → zgled

→ → v sklopu učne snovi prepleteš vzgojni moment – s primeri

→ → zanimiv pouk

→ → poudarjamo, da je znanje nujno potrebno, da je znanje njihova prihodnost

 → kaj lahko naredi šola kot celota za to:

→ → organizacija skupnih prireditev (pridobijo občutek pripadnosti) 

→ → oseben pristop do dijaka - pozitiven 

→ → tutorstvo, individualna pomoč, pomoč svetovalne službe, alternativni načini 
pomoči (?), aktivno spremljanje dijaka od vstopa v šolo

→ → ustrezen urnik

→ → tematske razredne ure
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→ → osmišljanje vsebin, ekskurzije, projekti, projektni dnevi, čim več aktivnosti, da 
se dijaki dokažejo, da vidijo svoj končni izdelek

→ → samoevalvacija

Bolj strukturiran pristop k obravnavi motenja pouka
 → moteče/izstopajoče vedenje je vedno odvisno od socialnega okolja in pravil, ki jih 

postavlja socializirana večina oziroma posamezniki na položaju moči 

 → “motnje vedenja/osebnosti” - pa tudi ukrepi za njihovo odpravo imajo torej izvor v 
socialnem/družbenem okolju 

 → učitelj v razredu presoja motenje pouka glede na:

→ → osebna pričakovanja (zahteva spoštljivosti)

→ → pedagoška pričakovanja (didaktični vidik)

 → oba vidika sta spremenljiva

 → pogledi dijaka na oba vidika so lahko drugačni od pogleda učitelja

 
“Vedenjske motnje so pojem, ki ustreza zgolj vidiku opazovalca. Pojem služi meni, opa-
zovalcu ali soudeleženemu akterju, ki me to vedenje moti (ker bi se npr. rad mirno učil), 
da nekaj, kar je med nama, torej najin problem, opredelim kot njegov/njen problem. Še 
bolj mi pomaga, če ta problem stabiliziram v relativno trajno obliko - vedenjske motnje. Z 
enostavno potezo sem najin skupen problem prepoznal kot njegov/njen, relativno trajen 
problem, s katerim se bo moral soočiti sam oz. strokovnjaki, ki se “spoznajo na tovrstne 
motnje” (Metljak, 2009).”  

Motenje pouka - didaktični vidik
 → optimalno učno okolje je odvisno od izbora didaktičnega pristopa učitelja

 → enako velja za motenje pouka
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Motenje pouka - osebni vidik  
(zahteva po vzajemnem spoštovanju)

 → učitelj vedno stopa v vzgojno interakcijo tudi na osebni ravni

 → naše predstave o spoštljivem odnosu so povezane z osebnimi vrednotami in 
prepričanji

 → kakovost učiteljevega dela je odvisna od strokovnega znanja, etičnosti in osebne 
angažiranosti (®Goodwork)

 → do zavedanja osebnih vrednot in jedrnih kvalitet lahko pridemo s pomočjo jedrne 
refleksije (Korthagen)

Korthagen - čebulni diagram

poslanstvo 

Kaj delaš?

identiteta

prepričanja

kompetence

obnašanje

Kdo si? 

Kako vidiš svojo vlogo?

V kaj verjameš?

Zakaj si tukaj?
Kaj znaš?

(S čim se moraš soočiti? Kaj vpliva nate?)

Korthagen, čebulni model nivojev sprememb v učiteljevem delovanju (glej Korthagen 2004, str. 80).
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Jedrne kvalitete
 → v dejavnosti se počutimo optimalno ali frustirirajoče, v kolikor so (ne)zadovoljene 

naše temeljne jedrne vrednote

 → vse jedrne vrednote/osebne naravnanosti lahko sprejmemo kot osebnostne 
kvalitete

 → nabor jedrnih kvalitet:

→ → mišljenje: jasnost, radovednost, ostrina mišljenja, objektivnost, notranja ved-
nost

→ → čutenje: odprtost, občutljivost, ranljivost, osebna predanost, skrb, ljubezen, 
sočutje 

→ → hotenje: iniciativnost, odločnost, trdnost, predanost, ciljna usmerjenost

Bistvo spoštljivosti
 → sprejemati in biti sprejet tak, kakršen si oziroma želiš postati

 → imeti možnost uresničiti svoje temeljne vrednote ob upoštevanju različnosti te-
meljnih vrednot druge osebe

 → zato motenje pouka različni ljudje doživljamo različno - dogovor terja soočenje 
naših predstav, vrednot, pričakovanj glede skupnega življenja v šoli
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6 ODZIVANJE NA KRŠITVE  
 HIŠNEGA REDA  
 IN KONFLIKTE MED DIJAKI22

 dr. Robi Kroflič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  Zasnova predavanja, ki ga je dr. Robi Kroflič imel pozimi 2011.
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Namen predavanja
 → predstaviti širši nabor vzgojnih dejavnosti in ukrepov kot odzivov na kršitve hišnega 

reda in konflikte med dijaki

Doslednost vzgojnega ukrepanja zahteva širši nabor 
pedagoških ukrepov

 → Osnovno načelo ukrepanja ob neprijetnih dogodkih:

→ → opozorilo z argumentacijo, zakaj je neko ravnanje sporno;

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

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

→ → ko tudi ti ne zaležejo, posebni dogovori/oblike pomoči (pedagoška pogodba) 

in razmislek o izključitvi oziroma ponujenem prešolanju.

Vzgojni ukrepi po Pravilniku o šolskem redu  
v srednjih šolah

 → za kršitve, določene s tem pravilnikom in s šolskimi pravili, se določajo alternativni 
ukrepi ali izrekajo vzgojni ukrepi 

 → alternativni ukrepi so: 

→ → pobotanje oziroma poravnava 

→ → poprava škodljivih posledic ravnanja 

→ → opravljanje dobrih del

→ → premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa 

 → vzgojni ukrepi so: 

→ → opomin 
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→ → ukor razrednika 

→ → ukor oddelčnega učiteljskega zbora 

→ → ukor učiteljskega zbora 

→ → pogojna izključitev 

→ → izključitev

Vzgojni ukrep med retributivno in  
restorativno pravičnostjo

 → kdaj je povračilo (retributivna kazen) upravičeno:

→ → ko ocenimo, da bi storilec lahko ravnal ustrezno (se je torej zavedal posledic 
svojega dejanja)

→ → ko izbrana kazen ne prizadene osnovnega dostojanstva kaznovane osebe

 → zakaj ima lahko povračilo (retribucija) vzgojno vrednost:

→ → ker s kaznovanjem izpostavimo, da na dijaka gledamo kot na odgovorno osebo 
in s tem lahko krepimo njegovo resnično odgovornost

→ → ker je nagrajevanje in kaznovanje ena osnovnih oblik učenja v otroškem in 

mladostniškem obdobju

 → kdaj je zahteva po popravi napake (restorativna “kazen”) upravičena:

→ → ko ocenimo, da bi s tem bolj koristili žrtvi in tudi storilcu (ki se šele uči ustr-
eznega odločanja ob zavedanju posledic svojega dejanja)

→ → ko predlagana poprava dejanja ni izsiljena

 → zakaj ima lahko poprava napake vzgojno vrednost:

→ → ker so s tem bolj zadovoljene potrebe žrtve

→ → ker se ob popravi napake krepi vrsta prosocialnih in moralnih občutkov in 
spretnosti (empatija do doživljanja žrtve, zmožnost poslušanja in dogovarjanja, 
iskanje načinov za konstruktivno reševanje konfliktov, zadovoljstvo ob storje-

nem prosocialnem dejanju …)
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Vzgojno delovanje - preventivni in kurativni vidik
 → preventivni vidik - kaj lahko storimo, da do kršitev ne pride:

→ → dobra priprava učitelja na pouk

→ → skrb za dobro klimo in spoštljive odnose

→ → varovanje šolskega prostora pred vrstniškim ustrahovanjem oz. bullyingom, 
zlorabo drog, krajami itn.

→ → prosocialne aktivnosti v okviru šolske skupnosti, razrednih ur, projektnih ted-

nov, učnih vsebin pri rednem pouku

Potencialni vzgojni učinki izbranih kurativnih in pre-
ventivnih ukrepov

 → vsak vzgojni ukrep izhaja iz odgovorov na vprašanja:

→ → Je prekršek posledica zavestne odločitve ali prisile socialnih in psiholoških de-

terminant?

→ → → avtonomija storilca ali ocena o storilcu kot žrtvi okoliščin 

→ → Je kazenska sankcija pravična/upravičena?

→ → →  retributivna in restorativna teorija pravičnosti ali sankcija kot oblika tret-

majske/terapevtske pomoči

→ → S čim posamezne vrste kazni vplivajo na spremembo osebnostne naravnanosti 

storilca prekrška?

Formalni ukrepi (vzgojni ukrep)
 → ker s kaznovanjem izpostavimo, da na dijaka gledamo kot na odgovorno osebo in 

s tem lahko krepimo njegovo resnično odgovornost

 → ker je nagrajevanje in kaznovanje ena osnovnih oblik učenja v otroškem in 
mladostniškem obdobju
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 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → pravičnost dodeljenega ukrepa in verodostojnost učitelja

→ → ustrezna obrazložitev utemeljenosti vzgojnega ukrepa, ki ni zgolj formalno-
administrativna

→ → pomen Strikovega modela etičnih kriterijev za utemeljevanje nedopustnosti 

določenega ravnanja

Etična načela za utemeljevanje vzgojnega ukrepa 
(Strike)

 → načelo največjega dobrega (utilitarizem)

 → načelo zlatega pravila etike (etika pravičnosti)

 → načelo razvoja/ohranjanja smiselnega odnosa (etika skrbi)

 → načelo zavarovanja skupnosti (komunitarijanska etika)

 → načelo zaščite osebne rasti karakterja (etika vrlin)

 → načelo enakega spoštovanja (etika obličja)

Svetovalni pogovor
 → svetovana oseba ozavesti izvore lastnih frustracij in konfliktnega vedenja, 

 → krepi pozitivno samopodobo 

 → razvija socialne veščine in s tem osnovo za bolj primerne strategije reševanja konf-
liktov

 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → svetovalni delavec naj uporablja jezika sprejemanja 

→ → aktivno poslušanje 

→ → jaz-sporočila (Gordon)
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Poravnava s pomočjo mediacije
 → storilec mora poslušati zgodbo žrtve

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

 → skupaj z žrtvijo išče način, kako povrniti nastalo škodo

 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → prostovoljnost udeležbe

→ → mediacija je del celovitega vzgojnega koncepta in jo podpirajo vsi strokovni 

delavci na šoli

Pozitivni vzgojni učinki (transformativni vidik)  
mediacije

 → opolnomočenje oseb, vpletenih v reševanje konflikta 

 → premik k pripoznanju 

 → aktivno poslušanje 

 → empatična potopitev v položaj druge osebe

 → vznik notranje prosocialne motivacije oz. motivacijskega premika 

 → zmožnost pogleda na situacijo z vidika različnih udeležencev - torej preseganje 
egocentričnega pogleda 

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

 → zato je vrstniška mediacija tudi preventivni vzgojni ukrep, saj z aktivnim razvojem 
prosocialnih zmožnosti preprečuje nastajanje težjih konfliktov v institucionalnem 
okolju
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Poprava škodljivih posledic ravnanja s  
pomočjo restitucije

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

 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → prostovoljnost udeležbe

→ → v šolski situaciji se običajno pojavi učitelj kot arbiter med storilcem in žrtvijo, 
ki določi ali vsaj potrdi ustreznost povračilnega dejanja v obliki izbranega “do-
brega dela”

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

Varovanje dijakov pred različnimi nevarnostmi  
in tveganji

 → z nadzorom šolskega prostora preprečujemo priložnosti za odklonsko vedenje (neg-
ativna preventiva) in ustvarjamo občutek varnosti

 → zagotovimo sistem hitrega sporočanja o konfliktih

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

 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → pretiran nadzor lahko poslabša klimo odnosov

→ → zavedanje, da zaščita pred negativnimi izbirami ustvarja “umetno okolje”, ni 

priložnosti za učenje iz konfliktnih dogodkov
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Premestitev v drug oddelek
 → zavaruje posameznika pred negativnimi socialnimi vplivi v primarnem okolju

 → deluje kot retributivna kazen (zastraševanje oz. individualna prevencija)

 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → strinjanje s premestitvijo v novo okolje

→ → pomoč pri zagotavljanju vzpostavitve pozitivne socialne mreže (vrstniki, starši, 
svetovalna služba, učitelji, zunanje strokovne institucije) (Wraparound - Ski-
ba)

(Pogojna) izključitev
 → zadnja priložnost

 → s sistemom vzgojnih ukrepov mislimo resno (najvišja kazen “barva” dojemanje pom-
ena sankcij v celoti)

 → pogoje je smiselno jasno opredeliti s pedagoško pogodbo in nadzorovati njihovo 
izvrševanje

 → pogoj za pozitivni vzgojni učinek:

→ → z izvršitvijo najhujšega ukrepa kljub MoFAS financiranju mislimo resno

Odpravljanje socialnih okoliščin družbene nepravičnosti
 → odpravljanje strukturnega nasilja: 

→ → negativen vpliv neugodnih socialnih razmer

→ → različne obravnave spolov 

→ → in drugačnih kulturnih navad na sprejemanje in šolski uspeh

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

 → šola kot “tretji prostor”, ki zagotavlja neovirano soočenje javne in zasebne sfere

7 INDUKTIVNI PRISTOP –  
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OSNOVA INTERKULTURNE  
VZGOJE  
IN PODPORA  
RAZVOJU  
IDENTITETE23

dr. Robi Kroflič

“MCI projekt povezuje  
majhne drobne stvari  
v meni z drugim in  
z velikimi zadevami …”

 
(Maria Pena, Lizbona, 15 let) 

Namen predavanja

23  Zasnova predavanja, ki ga je dr. Robi Kroflič imel pozimi 2011.
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2. Pet umov prihodnosti 
 (Gardner)

Disciplinirani um 

Sintetizirajoči um 

Ustvarjalni um 

Spoštljivi um 

Etični um

 → Predstaviti teoretsko zasnovo projekta Evropska identiteta mnogoterih izbir, ki 
sem jo razvil v okviru tega mednarodnega projekta, praktično pa smo jo testirali 
predvsem v vrtcu Vodmat v letih med 2007 in 2010.

 → Spodbuditi razmislek o uporabi tega modela na srednji poklicni šoli v okviru ponud-
be izbirnih vsebin, ki bi jih kasneje povezali z doseganjem izbranih informativnih, 
formativnih in socializacijskih ciljev pri obveznem delu kurikula.

Identifikacija temeljnih idej, ki so vplivale na zasnovo 
projekta  
(Kratsborn 2007, Week of Europe)

Teoretsko ozadje projekta

3. Pot sedmih korakov
Senzibilni in odprt posameznik 

Na znanju temelječi posameznika 

Aktivni posameznik 

Komunikativni posameznik 

Produktivni posameznik 

Kooperativni posameznik 

Reflektivni posameznik

4. Pet tem
Identiteta 

Družina in prijateljstvo 

Dobro delo 

Migracije in mobilnost 

Drugačnost

1. Sedem globalnih valov
Človekove oz. otrokove pravice 

Sinhronizacijska didaktika 

Mnogotere inteligence 

Empatija 

Indukcija 

Sistemski način mišljenja 

Umetnost in estetika
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Antropološki okvir:

 → tekoča moderna in glokalizirani svet, ki vključuje pripoznanje drugega kot 
drugačnega in graditev inkluzivne skupnosti

 → odnosni koncept avtentičnega sebstva (jaz kot drugi)

 → dva vidika novega pojmovanja odgovornosti:

→ → do eksistencialnega klica Drugega kot drugačnega

→ → do smiselnega življenja in delovanja

 → povezava med odgovornostjo in Gardnerjevim konceptom spoštljivega in etičnega 
uma

Pedagoški okvir:

 → odnosna pedagogika

 → induktivni pristop

Metodični okvir:

 → sinhronizacijska didaktika in metodični model sedmih korakov

 → estetika kot manjkajoči člen med človekovim umom in kulturnim okoljem, ki nas 
obdaja (vključno z analizo življenjskih slogov mladih v pozni moderni)

 → esencialno učenje, “flow” in jedrna refleksija

Bistvo globalizacije
 → Paradoksalen fenomen postmoderne s tipično ideologijo moderne, ki vključuje: 

→ → kulturno asimilacijo oziroma “udomačitev” raznolikosti v monokulturno iden-
titeto;

→ → ker je globalizacija mati vseh metazgodb, moramo v kurikularnem smislu za 
razvoj kritične pismenosti ločiti med “glokalnim” - to je kozmopolitskim pris-
topom in “domačijskim” pristopom (ki ne sprejme dejstva globalnih povezav) 
ter “fantazijskim” pristopom (ki uvaja globalne teme na način, da jih loči od 
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“lokalnih identitet”). 

Bistvo ideje glokalizacije 
 → Koncept, ki pristaja na neizbežnost globalnih povezav, a zavrača asimilacijski kul-

turni pritisk centrov moči zahodnoevropske in ameriške ideologije.

 → Koncept, ki poskuša ideologijo globalnih povezav utemeljiti na ključnih vrednotah 
pozne moderne: pluralnosti in različnosti življenjskih stilov ne le kot dejstvi, ampak 
kot novi kakovosti.

 → Koncept, ki zaradi nove vrednotne usmeritve izpostavi nove etične zahteve 
ekonomiji, politiki in vzgoji.

Etične zahteve glokalizacije 
 → Pripoznanje drugega kot drugačnega, ki je več kot spoznanje, toleranca oziroma 

“pasivna empatija”; 

 → odgovornost kot oblika spoštljivega odnosa do obličja drugega, ki ga moramo spre-
jeti v absolutni diferenci;

 → demokracija, ki je zaveza razvoju sveta pluralnosti in razlik;

 → graditev inkluzivne skupnosti. 

Bistvo pripoznanja

“Ko pripoznamo drugo osebo oziroma ko prosimo za lastno pripoznanje, ne prosimo 
oziroma zahtevamo od Drugega, da nas vidi takšne, kakršni smo, že smo, smo vedno 
bili, kot da bi bili vzpostavljeni že pred tem srečanjem. Nasprotno, v tej prošnji oziroma 
zahtevi smo že postali drugačni/novi, saj se konstitutiramo s pomočjo vrline spoštovanja 
naslovnika, potrebe in želje po Drugem (...). Pripoznanje drugega pomeni tudi zastaviti 
lastno bivanje in vztrajanje v njem v spopadu za pripoznanje.” (Butler, 2004)

Kaj je identiteta mnogoterih izbir? 



211PREDSTAVITEV DELA NA ŠOLAH

Razlogi za sprejetje odnosnega koncepta sebstva kot teoretske osnove projekta: 

 → identiteta je rezultat interakcije med posameznikom in skupnostjo in je resna igra 
iskanja ravnotežja med svobodo in varnostjo;

 → grožnja zdravemu identitetnemu razvoju je tako omejevanje identitetnih izbir (ki se 
ne morejo enakovredno afirmirati v družbenem okolju) kot prevelika množica izbir 
brez ustrezne socialne pomoči (izguba ontološke varnosti);

 → identitetni moratorij mladostnikov še ni patologija!

 → ne moremo govoriti o “avtentičnem sebstvu”, “resničnem jazu”, ampak le o odnosni 
avtentičnosti, ki se gradi in izraža preko medosebnih odnosov (kot sta ljubezen in 
prijateljstvo) in avtentičnih dejavnosti (kot je na primer umetnost);

 → za identitetni razvoj je optimalno inkluzivno heterogeno okolje, saj mi šele drugi 
kot drugačen omogoča, da uvidim sebe kot posebno bitje.

Identiteta mnogoterih izbir zato ni preprosta možnost prostih izbir za izpolnitev sam-
opodobe (dadaistični koncept avtentičnosti, ki nas vodi v bližino “potrošniške identitete” 
in izgubo “ontološke varnosti”), ampak pomeni vstop v občutljive, empatične in odgovorne 
odnose in aktivnosti. 

Odnosni koncept sebstva 
 → Bistveno vprašanje avtentičnega sebstva ni vprašanje po tem, kar me loči od drugih, 

ampak po sebstvu, ki se razvija, reflektira in pripoznava vse naše življenje preko 
odnosa z drugim;

 → pripoznanje sebstva je zato tesno povezano s soočenjem z drugostjo, katere izvor 
pa ni le bližnja oseba (in identifikacija z njo), ampak tudi imaginarne osebe (npr. 
naši predniki, literarni junaki itn.) in Bog (za vernike);

 → še več, Paul Ricoeur izpostavi drugost v jedru našega sebstva, ki je povezana z 
nereflektiranimi (nezavednimi) procesi mišljenja, delovanja, čutenja itn.

 

Nova teorija odgovornosti



212 Kazen v šoli? Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja

 → Odgovornost do upoštevanja norme ali do nagovora sočloveka, skupnosti, narave, 
vrednote?

 → Če drugo, potem: 
Da bi zadovoljila razvojne potrebe, mora oseba razviti specifično zmožnost 
vstopanja v dialog (response-ability oziroma odgovora-zmožnost), odgovornost 
za spoštovanje človeka v medosebnem odnosu, pa tudi odgovornost za iskanje/
oblikovanje lastne enkratne identitete.

Oblikovanje identitete preko zrcaljenja

Poglejmo si fotografijo in si zastavimo nekaj vprašanj:

 → Kdo sem jaz kot rezultat zrcaljenja?

 → Kaj vidim na tej zrcalni podobi? Sem to samo jaz, ali se vidim v kontekstu konkret-
nega naravnega in socialnega okolja?

 → Kdo ali kaj me nagovarja in mi omogoča zrcaljenje, preko katerega si oblikujem 
samopodobo? 

 
Kdo ali kaj nas nagovarja in terja angažiran in avtentičen odgovor? Je to Bog, eros, libidi-
nalni gon, sprejete vrednotne projekcije, socialna pravila, skrb za zadovoljitev lastnih social-

Foto: Žiga Kroflič
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nih potreb, eksistencialna skrb za avtentično prebivanje v resnici biti, empatično doživetje 
potrebe/pričakovanja drugega, vrhunska potreba po smislu bivanja?

Odgovornost je v osnovi etični odgovor na eksistencialni klic in hkrati oblika osebne za-
vzetosti za spoštljivo bivanje in delovanje ter skrb za izpolnitev življenjskega poslanstva in 
konsistentno izgradnjo identitete. 

Zakaj odnosna pedagogika?

Ker verjamemo, da so ključni koncepti našega projekta - identiteta, sebstvo, avtentičnost - 
odnosni fenomeni. 

Manifest odnosne pedagogike:
 → Odnos je resničnejši od ljudi in stvari, ki jih združuje.

 → Sebstvo je vozlišče v spletu mnogoterih prepletajočih odnosov; če iz spleta iz-
vzamemo odnose, ne bomo našli nobenega sebstva. Ljudje nimamo odnosov; 
odnosi imajo nas.

 → Avtoriteta in védnost nista nekaj, kar posedujemo, ampak odnosa, ki zahtevata 
delovanje drugih.

 → Medčloveški odnosi obstajajo v in preko skupnih dejavnosti.

 → Odnosi so kompleksni; ne moremo jih opisati s posamično govorico. Da bi opisali 
odnos, moramo razviti tekst, ki združuje različne glasove.

 → Človeške besede in dejanja nimajo avtentičnega pomena; pomen vzpostavljajo le v 
kontekstu specifičnih odnosov.

 → Poučevanje je grajenje vzgojnih odnosov. Cilje poučevanja in učinke učenja lahko 
opišemo kot specifične oblike odnosov do samega sebe, do ljudi, ki obkrožajo 
učenca, in do širšega sveta.

 → Vzgojni odnos je drugačen od katerega koli drugega odnosa; njegova narava je 
prehodna. Vzgojni odnos obstaja zato, da učenca vključimo v širši splet odnosov, ki 
presegajo meje njega samega.

 → Odnosi niso nujno dobri; medčloveška odnosnost ni etična vrednota. Prevlada je 
enako odnosna kot ljubezen (Bingham in Sidorkin, 2004). 
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V kolikor torej sprejmemo teze o nezmožnosti spoznanja avtentičnega sebstva izven odnos-
ov in dejavnosti, o zahtevi po opisovanju odnosov (pa tudi avtoritete in védnosti) z jezikom 
mnogoterih perspektiv, o vzgoji kot obliki prehodnega odnosa, ki teži k samoukinitvi, ter 
o tem, da moramo odnos nujno zaščititi, saj lahko vodi tako v dominacijo in izkoriščanje 
kakor v ljubezen in medsebojno spoštovanje, se nam dokončno razpre pomen spoštljivega 
in osebno vpletenega učitelja. 

 

Induktivni pristop

Najbolj uveljavljena klasifikacija vzgojnih paradigem: 

 → kulturno-transmisijski model vzgoje (ali avtoritarna vzgoja)

 → permisivni model vzgoje (ali popustljiva vzgoja)

 → procesno-razvojni model vzgoje (ali demokratična, avtoritativno-asertivna vzgoja)

Zanimivost: odkritje četrte oblike disciplinskega posredovanja 
Če je bil v šestdesetih letih klasičen obrazec avtoritarne vzgoje že očitno v zatonu, je 
Hoffman zaznal razlike med:

 → avtoritativno-asertivnim modelom discipliniranja 

 → discipliniranjem s pomočjo odvzemanja čustvene naklonjenosti 

 → (permisivna vzgoja)

 → induktivnim modelom discipliniranja

Osrednje vprašanje
 → Zakaj pedagogika v opisu induktivnega pristopa ni prepoznala priložnosti za nas-

tanek nove vzgojne paradigme ali vsaj disciplinskega pristopa?

 → In to kljub temu, da so opisi uporabe Kohlbergovega modela vzgoje opozorili na 
nekaj očitnih slabosti avtoritativno-asertivnega modela vzgoje …

Hipotetičen odgovor
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 → Očitno so naše vsakodnevne razlage otrokovega ravnanja in načinov, kako ga us-
merjati, v institucionalni pedagoški praksi pogojene z implicitnimi teorijami, te pa so 
zgrajene na podlagi lastnih vzgojnih izkušenj in prevladujočih strokovnih razlag, ki 
smo jih deležni v času profesionalnega usposabljanja,

 → zato je poseg v implicitne teorije vzgajanja/poučevanja/discipliniranja vedno pogoj za 
korenitejše (paradigmatske) premike v vzgojni praksi.

Nerešljive uganke uveljavljenih vzgojnih paradigem
 → socialno-psihološki eksperimenti (Millgram, Zimbardo …)

 → kognitivizem in utrjevanje konformnosti (M. Minow)

 → behavioristično discipliniranje in presežek vzgoje/moralnega delovanja

 → model pravičnosti kot osebne nevpletenosti in paradoks kognitivistične metodike 
vzgoje

 → kronski dokaz: Baumanova analiza politike holokavsta

Presežek vzgoje v odnosu do discipliniranja lahko povežemo s presežkom moralnega v odnosu 

do legalnega delovanja:

 → ko storim dobro dejanje izključno iz dolžnosti do izpolnjevanja moralnega načela

 → ali ko storim dobro dejanje zaradi altruistične naravnanosti v dobrobit sočloveka, ne 
da bi za storjeno dejanje pričakoval neko ugodnost zase.

 

Paradoks kognitivistične metodike vzgoje:
 → Če je po Kantu temeljni epistemološki pogoj avtonomnega presojanja osebna 

(čustvena) nevpletenost subjekta, hkrati pa naj bi takšna etična drža veljala za zgled 
učiteljevega ravnanja, 

 → potem emocionalno nevpleteni učitelj težko zagotovi pogoje osebne bližine z učencem 
oziroma dijakom, ki je potrebna za vzpostavitev transfera in identifikacije;

 → grobo rečeno si torej kognitivistična metodika vzgoje sama reže vejo, na kateri sedi.

Indukcija kot disciplinska praksa
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Etnografski zapis: igra z lego kockami

Matic in Matija se igrata z lego kockami. Matija sestavlja ladjo, Matic letalo. Matiji pri delu 
zmanjka kock, zato Maticu razdre letalo. Nastane prepir in jok in Matic poišče pomoč pri 

meni.

 → Reakcija vzgojiteljice 1: Matija, saj veš, da pri nas velja pravilo, da drugemu ne 
jemljemo igrač, s katerimi se igra.

 → Reakcija vzgojiteljice 2: Matija, s svojim obnašanjem si me zelo razžalostil.

 → Reakcija vzgojiteljice 3: Matija, poglej, kako si prizadel Matica.

Tri vrste disciplinskih praks med otrokom in starši (M. 
Hoffman)

 → avtoritativno-asertivni pristop

 → čustveno pogojevanje (odtegovanje čustvene naklonjenosti)

 → induktivni pristop

Induktivni tip discipliniranja

 → izražamo jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem ter implicitno ali eksplicitno 
izpostavimo moralno obsodbo dejanja

 → pozornost usmerimo na distres žrtve in ga naredimo vidnega za otroka, s tem pa 
aktiviramo mehanizme, ki vzbudijo empatični odziv/distres

 → izpostavimo vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa žrtve, kar 
omogoči nastanek občutenja empatične krivde

 → (omogočimo razrešitev konflikta s tem, da povzročitelj konflikta popravi storjeno 
napako)

Razvoj ideje induktivnega pristopa
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 → raziskave N. Eisenberg 

 → empirična študija o vplivih induktivnega disciplinskega pristopa na razvoj moral-
nosti (J. Krevans in J. C. Gibbs, 1996)

 → Hoffmanovo življenjsko delo Empatija in moralni razvoj (Implikacije za skrb in 
pravičnost) (2000)

 → monografija J. C. Gibbsa Moralni razvoj in realnost (Izza teorij Kohlberga in Hoff-
mana) (2003)24 

 → filozofska refleksija indukcije - K. Kristjansson - Empatija, simpatija, pravičnost in 
otrok (2004)

Pomanjkljivosti Hoffmanove teorije  
induktivnega pristopa

 → Induktivni pristop ni nujno omejen le na disciplinske reakcije na otrokovo povzročitev 
bolečine/škode drugi osebi.

 → Za oblikovanje čuta pravičnosti ni pomembna le kognitivna razsežnost, ampak tudi 
oblikovanje ustrezne emocionalne dimenzije.

 → Tudi empatični distres je lahko izrazito egocentričen, zato se šele preko 
simpatetičnega distresa približamo prosocialnim emocijam, kot so sočutje, priza-
detost in empatična krivda.

 → Kljub ločitvi dveh vrst krivde Hoffman ni znal vzpostaviti jasnega razmerja med 
ukrepi za zagotavljanje prve oziroma druge prosocialne instance.

 → Induktivno discipliniranje se lahko približa liberalnemu modelu izvajanja oblasti in 
čustvenemu pogojevanju, značilnem za permisivni vzgojni stil.

Indukcija kot vzgojna paradigma

24  Dve poglavji iz te monografije sta prevedeni v pričujoči monografiji.
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 → Če želimo oblikovati celovito induktivno paradigmo moralne vzgoje, moramo odgov-
oriti na vrsto teoretičnih in metodičnih vprašanj:

→ → Na čem naj temelji globlja antropološka osnova induktivnega pristopa?

→ → Kako opredeliti temeljne cilje moralne vzgoje (in s tem nov koncept pedagoške 
normativnosti induktivnega pristopa) oziroma kaj je bistvo moralne odgovor-
nosti?

→ → Katera so temeljna načela induktivne metodike vzgoje?

→ → Kakšne pedagoške prakse vključuje celovit induktivni vzgojni pristop?

Globlja antropološka osnova induktivnega pristopa
 → teoretska predpostavka o enaki pomembnosti prosocialnih emocij (osebnih vrlin) 

in kognitivnih zmožnosti (racionalna orodja za moralno presojanje) za moralno 
delovanje

 → ideja o razvojni prioriteti osebnih moralnih kompetenc, ki so povezane z vznikom 
empatične krivde, pred vznikom kognitivnih kompetenc za moralno presojanje

 → pomen tako imenovanih odnosnih vrlin oziroma vrednot, kot sta prijateljstvo in 
ljubezen

Temeljni cilji moralne vzgoje - pojmovanja moralne 
odgovornosti

 → morala izvorno ne pomeni odnos subjekta do ravnanja v skladu z družbenimi pravili 
in etičnimi načeli, ampak spoštljiv odnos do obličja sočloveka, do okolja in do graditve 
smiselnega bivanja

 → antropološka teza o prioriteti pomena spoštljivega odnosa pred etičnim načelom 
pravičnosti 

Načela induktivne metodike vzgoje
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 → Trije koraki induktivne metodike vzgoje: razvoj odnosne odgovora-zmožnosti, razvoj 
občutka spoštovanja do konkretne osebe ter do dejavnosti, ter razvoj moralnega 
presojanja;

 → pripravljenost za vstopanje v angažirane odnose in spoštljivost je nujno ohraniti kot 
pogoj konsistentnega etičnega presojanja po načelu pravičnosti;

 → najboljše okolje za uporabo induktivne vzgojne metodike je inkluzivno vrtčevsko 
okolje in ne abstraktno učenje reševanja moralnih dilem.

Kaj vključuje celovit induktivni vzgojni pristop?
 → opisan pristop discipliniranja;

 → spodbujanje prosocialnih praks (kolegialna učna pomoč, tutorstvo, delo v korist 
skupnosti, angažma v lokalni skupnosti itn.);

 → uporaba tehnik ekspresivnega izražanja in poslušanja drugih v navezavi na umet-
nost in vsakodnevno komunikacijo;

 → iskanje priložnosti za vsebinske dejavnosti, ki usmerjajo pozornost k medosebnim 
odnosom, možnostim medsebojne pomoči/sodelovanja, razumevanje in delovanje 
v širšem lokalnem okolju šole.

Sinhronizacijska didaktika in metodični  
model sedmih korakov
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‘Pot formiranja mnogotero inteligentnega državljana’

Esencialno učenje, “flow” in jedrna refleksija
 → esencialno učenje (tudi signifikantno učenje) je učenje, ki zagrabi celoto osebe, s 

tem da vpliva na preoblikovanje obstoječega znanja in izkušenj, kognitivnih struk- Veščine in informacije Subjektivni koncepti Praksa in realno

KORAK 1 
 ‘Državljan odprtih čutov’ 

 → izberi vsebino

 → izhodiščna točka in usmeritev

 → uporaba mnogoterih inteligenc 
KORAK 2 
‘Na znanju temelječi državljan’

 → pridobivanje znanja preko besed, 
zvokov (glasbe) in podob (tudi 
giba!)   

KORAK 3 
 ‘Aktivni državljan’ 

 → testiranje, aktivnost  
ali poročilo                                                                                                               

 → dejavnost izven šole/vrtca 

 → pregled 

KORAK 4 
 ‘Komunikativni državljan’ 

 → komunikacija in povratna sporočila 
drugih

 → vnaprejšnja refleksija prakse  

KORAK 5 
‘Produktivni državljan’

 →  pripravi dejavnost

 →  konstruiraj pot/temo   KORAK 6 
‘Kooperativni državljan’

 → realiziraj dejavnost  

KORAK 7 
 ‘Refleksivni državljan’

 → reflektiraj in poveži

 → kompetence   
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tur, občutkov, čustev in motivacije za delovanje

 → v sedemdesetih letih takšen pogled na učenje Maslow poveže s pojmom “vrhunske 
izkušnje” (peak experience) 

 → konec osemdesetih let pa Mihaly Csikszentmihalyi s konceptom toka (flow) 

 → leta 2004 Fred Korthagen razvije model supervizijske tehnike, tako imenovano 
jedrno refleksijo, s katero lahko posameznik ozavesti globinske plasti svoje oseb-
nosti in tako omogoči flow, ki zviša njegove zmožnosti za esencialno učenje in 
dolgotrajnejše pozitivne učinke učenja

Induktivni pristop in pomen avtentičnih  
dejavnosti - umetnosti

“Umetnost lahko opredelimo kot obliko transformativne izkušnje in osebne izpolnitve, ker 
ima moč opisovanja najbolj temeljnih skrivnosti življenja in nam omogoča začeti dialog 
z drugostjo sočloveka, kakor tudi z drugostjo v jedru lastne osebnosti.”(Kroflič, 2010a) 

Induktivni pristop in pomen avtentičnih  
dejavnosti - umetnosti

 → dialoškost umetniške izkušnje

 → pomen umetniške ekspresije

 → pomen umetniške imaginacije

 → pomen aktivnega poslušanja zgodbe

 → pomen metafore

 → umetnina kot utelešena vednost v luči teorije razvoja mišljenja L. Vigotskega

 → umetnost kot oblika osebne izpolnitve

 → pomembnost vseh umetniških zvrsti za mladostnikov prosocialni in moralni razvoj

Dialoški model umetniške izkušnje
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Ustvarjalni proces

Umetnik (notranji) Umetnik (zunanji)

Intuicija Ekspresija

Proces podoživljanja

Občinstvo (zunanje) Občinstvo (zunanje)

Interpretacija Estetska izkušnja

Kritični odziv 
na umetnost

Umetniško delo /  
predstavitev



223PREDSTAVITEV DELA NA ŠOLAH

8 KDO JE ČEFUR?25

dr. Robi Kroflič

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj predstava in razprava?

 → Z metodo sedmih didaktičnih korakov priti do osnove za pogajanja o fleksibilnem 
delu vzgojnega koncepta.

 → Prvi korak: odpreti čute za spoznanje o tem, kdo smo mi in kdo so naši uporabniki 
(dijaki, njihove družine).

 → V nadaljevanju razmisliti o svojem poslanstvu in začeti oblikovati disciplinski režim 
kot nujen element vzgojnega koncepta.

Kdo je čefur?
 → Katere lastnosti določajo ta stereotip?

 → Kaj se kaže in kaj skriva?

25 Razprava po ogledu gledališke predstave Kdo je čefur? je bila organizirana spomladi in jeseni 2010.
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 → Čefur kot tujec v Sloveniji in tujec v bivših jugoslovanskih republikah!

 → In od kod težnja po samo-stereotipizaciji pripadnikov te subkulture? (Analogija s 
črnsko subkulturo: I'm black and I'm proud!)

 → Se med njihovimi samodoločujočimi lastnostmi najdejo tudi takšne, ki bi lahko v 
šoli veljale kot pozitivne?

 → Beseda čefur sicer ostaja pri svoji prvi konotaciji - a jo k večji sprejemljivosti sedaj 
počasi rine dejstvo, da so jo začeli uporabljati sami potomci priseljencev, natanko 
tako kot ameriški črnci besedo nigger. Če besedo čefur uporabi Džasmin ali Stevo, 
je okej, če pa se skuša v tej smeri navedati kak Primož, je to problematično in bo 
tako najbrž še nekaj časa ostalo. (Jure Aliksič, Mladina 2009/12)

 → Beseda čefur kar naenkrat skorajda ni več politično nekorektna in je postala tako 
rekoč vsakdanji izraz. (Mare Bulc, režiser monodrame Čefurji raus!)

 → Čefurstvo je danes subkultura, v katero je ufuran tudi marsikateri Jošt in Aljaž. 
(Sašo Rajaković, glavna in edina vloga v monodrami Čefurji raus!)

 → Čefur je oblika subkulture, ki se je v Sloveniji izoblikovala po koncu SFRJ. Čefur je 
človek, ki je načeloma nestrpen do Slovenije in Slovencev, prav tako do vsakršnih 
simbolov slovenstva. Čefur je lahko katerekoli narodnosti, zanje je značilno 
izdajanje se za pripadnika ali potomca pripadnika države članice bivše SFRJ in 
nasilje nad Slovenci. Navaden nešovinističen, prilagojen in nenasilen priseljenec 
iz južnoslovanskih držav ni čefur. Čefurji brez pravega razloga Slovencem krade-
jo (večinoma denar in mobilne telefone), jih zmerjajo, pretepajo, v nekaterih 
primerih celo ubijajo in posiljujejo. Večinoma so v starostni skupini 14-23 let, 
nekateri tudi starejši. Starejši čefurji so večinoma v ozadju, mlajše spodbujajo in 
učijo nestrpnosti, dejavni so le včasih, ko je treba mlajšim pomagati ali jim dajati 
zgled. Ves čas govorijo s trdim l-jem (ł), tudi če je njihov materni jezik slovenščina. 
Mladci večinoma postanejo čefurji, ker se želijo počutiti močne in se dokaza-
ti ter tako dobiti občutek večvrednosti. V njihovem žargonu to pomeni, da so 
»žešći« in »zájebani«. Po stenah pišejo razne nesmisle, kot je: »Srbija forever!« 
z dorisanim kakšnim muslimanskim simbolom ali šahovnico. Najbolj zanimivo je, 
da podobnih pojavov verjetno ni nikjer v celi Evropi, še najbolj podoben pojav 
je v Nemčiji, kjer se nemška mladina začenja obnašati kot Turki, vendar večjih 
nestrpnosti in nasilja ni. Čefurje delimo na običajne ali navadne čefurje in čapce.  
Čapac je čefur slovenskega rodu.

Vir: http://razvezanijezik.org 
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Kaj določa čefursko družino?
 → Čefur kot socialno depriviligiran dijak oziroma dijak brez podpore staršev, ko gre 

za zagotavljanje dijakovih temeljnih pravic v šoli (motivacija za učenje, učna pomoč 
v družini).

Kaj določa srednjo poklicno šolo kot čefursko šolo?
 → Kdo so naši dijaki?

 → Kakšne so njihove učne sposobnosti in motivacija za učenje?

 → Kaj so tipične vzgojne težave, ki jih v naši šoli povzročajo čefurji?

Kaj vse to pomeni za oblikovanje vzgojnega  
koncepta šole?

 → Okvir vzgojnega koncepta lahko razdelimo na:

→ → Trajna določila, o katerih ni pogajanj (vezana so na upoštevanje zakonskih 
obvez v javni šoli).

→ → Variabilen del, o katerem se vsako leto pogajamo z dijaki in njihovimi starši:

→ → →  t. i. statusna pravila hišnega reda, 

→ → →  določitev pravic in obveznosti (za dijake in učitelje), 

→ → →  dogovori o osnovnih načelih vzgojnega ukrepanja,

→ → →  določitev tematskih sklopov/projektnih tednov na temo vzgojnih vprašanj, 
ki jih obravnavamo na razrednih urah, v šolskem parlamentu, v okviru 
izbirnih vsebin.

 → Osnovno načelo: najti skupen jezik ob upoštevanju zahteve po vzajemnem pozi-
tivnem pripoznanju pričakovanj dijakov in njihovih staršev, učiteljev in drugega 
osebja na šoli, zainteresiranih subjektov v lokalni skupnosti (delodajalci, še kdo?).

 → Vzpostaviti sistem spremljanja učinkovitosti dejavnosti in mehanizme ponovnih poga-
janj o morebitnih spremembah na ravni razredne skupnosti in šolske skupnosti.
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Ne nazadnje:

 → Zadnja raziskava v zvezi z vzgojno dimenzijo v poklicnih in strokovnih šolah je 
pokazala, da povprečen učitelj na teh šolah dijake ocenjuje kot nesposobne, nemo-
tivirane, vedenjsko problematične, medtem ko je podoba učiteljev v očeh dijakov 
nekoliko boljša; na taki podobi dijakov ni mogoče graditi vzajemnega spoštljivega 
odnosa …
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9  UMESTITEV VZGOJNIH 
ELEMENTOV V PEDAGOŠKI 
PROCES - TEMA:  
JAZ IN DRUGI  
(IGRAJ SE  
Z MANO)26

dr. Robi Kroflič  
in Petra Štirn Janota

26 Zasnova predavanja, ki sta ga dr. Robi Kroflič in Petra Štirn Janota imela pozimi 2011. 
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Namen predavanja

Predstavitev osnovnih konceptov, ki jih je potrebno upoštevati pri vključitvi v projekt Igraj 
se z mano.

Temeljni problem
 → Kako v šolskem prostoru zagotoviti možnosti za identitetni razvoj otrok in mladost-

nikov ter v tem sklopu krepiti prosocialno in moralno naravnanost do sočloveka?

 → Kako to temo umestiti v celovit vzgojni koncept in uradni kurikul vzgojno-

izobraževalnega programa?

Izhodiščne teoretske ideje
 → odnosno razumevanje sebstva

 → pomen inkluzivnega (to je heterogenega) vzgojnega okolja kot najprimernejšega za 
razvoj identitete, prosocialnosti in moralnosti

 → induktivni vzgojni pristop

 → modificirani model izkustvenega učenja

Opredelitev teme
 → Temo jaz in drugi smo prvič razvijali v vrtcu Vodmat novembra-decembra 2007 na 

podlagi proučevanja predšolskih otrok druge starostne skupine o običajih v zvezi s 
praznovanjem novega leta v različnih kulturah, ki nas obkrožajo (krščanstvo, prot-
estantizem, pravoslavje, islam, budizem, hinduizem, humanizem).

 → Proučevanje kulturnih razlik želimo zdaj razširiti na proučevanje možnega sode-
lovanja otrok in mladostnikov glede na starost in različne kognitivne zmožnosti 
(otroci s posebnimi potrebami).
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Koncepti, ki jih moramo pri tem upoštevati
 → Kaj je inkluzivno okolje (“the other community” A. Lingisa) in zakaj je najprimernejši 

prostor za razvoj identitete:

→ → inkluzija kot omogočanje vsem otrokom/mladostnikom, da so aktivno/enak-
ovredno vključeni v procese odločanja

→ → inkluzija kot omogočanje raznolikih osebnih stikov, preko katerih posameznik 
oblikuje identiteto glede na iskanje tistega, kar ga z drugimi povezuje in 
tistega, kar ga od drugih ločuje

→ → inkluzija kot oblikovanje prostora vzajemnega sodelovanja in medsebojne 
pomoči

 → načela etike skrbi:

→ → skrb za drugega - ki daje otroku/mladostniku priložnost, da postane subjekt 
skrbi, kar krepi njegovo osebno odgovornost in občutek kompetentnosti

→ → skrb, ki predpostavlja empatično potopitev v položaj drugega in motivacijski 
premik - ko želim delovati v korist drugega

→ → poudarja skupnost, ki je zgrajena na principu medsebojne pomoči in zaščite 
najšibkejših

→ → pomembno je, da še posebej “težavnim dijakom” najdemo možnosti, kjer imajo 
sami priložnost nekomu z nečim pomagati, da sami lahko postanejo subjekt 

skrbi 

 → pozitivno pripoznanje:

→ → pozitivno sprejetje drugega, ki od mene zahteva, da se distanciram od 
vnaprejšnjih stereotipnih sodb, se spustim v dialog in poslušanje drugega ter 
ob omogočanju, da drugi predstavi svoje poglede, ozaveščam skrite odpore, 
strahove, predsodke v jedru lastne osebnosti

→ → je več kot toleranca oziroma pasivna empatija, ko me nekaj sicer prizadene, a 
kljub temu ne spremenim ničesar 

→ → pomeni sprejeti drugega v absolutni diferenci

→ → pomeni tudi soočenje z drugostjo/drugačnostjo v sebi 

→ → etična dimenzija pripoznanja - zahteva, da drugega obravnavo takšnega kot 
je oziroma kakršen lahko postane v odnosu 
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→ → politična dimenzija pripoznanja - zahteva, da identitetni/družbeni status 
posameznika ne sme biti ovira pri doseganju družbenih položajev, dobrin, 
pravic in svoboščin, hkrati pa mora imeti posameznik možnost izražanja svoje-
ga položaja 

→ → epistemološka dimenzija pripoznanja - zahteva po upoštevanju misel-
nega horizonta drugega - sogovornika, kar nam omogoča spoznanje globlje 

resničnosti pojava oziroma odnosa, s katerim se ukvarjamo 

 → Levinasova etika obličja:

→ → temeljna moralna odgovornost je odgovornost do želja, potreb, pričakovanj 

bližnje osebe

→ → drugi je radikalno nespoznaten, zato je poslušanje drugega temeljna moralna 
drža v dialogu in skupnih dejavnostih

 → Pedagogika poslušanja:

→ → poslušanje je temeljni akt učenja, ki ima etično, politično, epistemološko in 
posledično pedagoško razsežnost, navezuje pa se na vse prej naštete teoretske 

koncepte

 → Izkustveno učenje kot temelj induktivnega vzgojnega pristopa:

→ → od konkretne izkušnje medsebojnosti k postopnemu oblikovanju spoštljivega in 
moralnega odnosa

→ → onemogoča ideološko indoktrinacijo in moraliziranje, značilno za klasične mod-
ele moralne vzgoje

→ → odpira priložnosti za moralno delovanje, pozitivne praktične izkušnje in ne le 

moralno presojanje
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Didaktični model petih korakov

 → prvi korak: spodbujanje osebnega doživetja/vživetja v vsebino - spodbuditi je treba 
občutljivost do določene vsebine, pričeti z “občutkom, ki je odprt do vsakega indi-
vidualnega posameznika v svetu razlik” (Kroflič, 2007)

 → drugi korak: seznanjanje in osmislitev - pridobivanje znanja o določeni vsebini

 → tretji korak: dialoškost -  razvijanje odnosne ravni ter vzajemnega pripoznanja

 → četrti korak: ustvarjalnost - aktivnost otrok, sporočanje o vsebini preko umetniške 
izkušnje

 → peti korak: družbeni angažma - vstop v odnos z drugimi, s širšim okoljem, pred-
stavitev vsebin, ki smo jih poglobili in osmislili

Konkretne rešitve boste skupaj z otroki in mladostniki izoblikovali pedagoški delavci sami, 
medtem ko bomo osnovni okvir dejavnosti in predstavitev postavili člani strokovnega tima 
Centra RS za poklicno izobraževanje in Zavoda za usposabljanje Janez Levec (vključitev v 
mednarodni festival IGRAJ SE Z MANO).
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10  NA KRATKO O REŠEVANJU  
VZGOJNO-DISCIPLINSKE 
PROBLEMATIKE NA SREDNJIH 
POKLICNIH IN STROKOVNIH 
ŠOLAH27

 Karmen Stolnik in mag. Tina Klarič 

Pravna in pedagoška logika obravnave konfliktov28

Temeljne razlike med pravno in pedagoško logiko (ki sledi logiki etike) 
obravnave konfliktov

Odnos med pravico in dolžnostjo je v okviru pravne logike bistveno drugačen kot v okviru 
etične in pedagoške logike. V okviru prava pomeni dodelitev pravice posamezniku/dijaku 
prvenstveno dolžnost pristojne družbene institucije/šole, da zavaruje pravice dijakov. Tako 
na primer prizadeti dijak s pomočjo svojih staršev s sklicevanjem na dodeljene pravice, od 
strokovnega osebja na šoli, upravičeno pričakuje, da bodo izpolnili svojo dolžnost v zvezi z 
zaščito dijakovih pravic. 

27 Gradivo, ki so ga učitelji uporabljali pri reševanju vzgojno-disciplinske problematike v šolskem letu 2010/2011.
28  Povzeto po Kroflič (2009): Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?
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V etiki in pedagogiki je razmislek o pravicah človeka vedno povezan z recipročnimi dolžnostmi 
(pravice, ki jih priznam posamezni osebi, mora dotična oseba - to je njena dolžnost - priz-
navati tudi vsakemu drugemu v enaki situaciji). Ko torej želimo v šoli z obravnavanjem te-
meljnih človekovih pravic vzpostaviti pomen odgovornosti vsakega posameznika za njihovo 
uresničevanje, moramo nujno izpostaviti etično argumentacijo.

Uveljavitev procesnih pravic do določene mere omejuje statusno moč (avtoriteto) tistega, 
ki določa in izvršuje sankcije. V okviru razmisleka o pedagoški avtoriteti to seveda pomeni, 
da učitelju pravilniki odvzemajo pravico do npr. discipliniranja z grožnjo ocenjevanja ali do 
zahtev, da učitelj v sporu sam vodi postopek izrekanja ukrepa za dotičnega dijaka. Hkrati 
pa moramo vedeti, da je avtoriteta, vezana prvenstveno na statusno moč (t. i. apostolska 
avtoriteta), vsaj v kontekstu razmišljanja o učitelju v javni šoli nesprejemljiv koncept, ki ga 
bo moral učitelj nadomestiti z avtoriteto, ki izvira iz osebnostne moči (zaradi zgledne etične 
drže in profesionalnega znanja) in vzajemnega odnosa spoštovanja (dijaka do učitelja in 
učitelja do dijaka).

Skupna ugotovitev opisane razlike med logiko prava in logiko etike in pedagogike je v 
spoznanju, da je bila logika prava v moderne družbe uvedena z nekoliko drugačnimi pred-
stavami kot logika etike in pedagogike. Pomen prava je v tem, da določi meje dopustnega 
in pravila pri sankcioniranju prekrškov (saj je sankcioniranje ali bolje rečeno kaznovanje 
zavestno prizadejanje zla storilcu kaznivega dejanja, ki mora biti v pravni državi posebej 
določeno), medtem ko z etiko usmerjamo razmislek o ukrepih, ki bi (znotraj dovoljenega 
okvirja) lahko spodbujali prosocialno in moralno naravnanost posameznikov.

Formalni in alternativni vzgojni ukrepi

Šola za uspešno delovanje potrebuje tako pravno-administrativna določila kot vzgojne kon-
ceptualne rešitve, a morajo biti ta področja logično ločena. Če je pravni logiki podrejeno 
vprašanje opravičenja izreka določene sankcije, je njena utemeljitev z argumentacijo, zakaj 
je bilo določeno ravnanje nepravično, nujno podvržena logiki etike. 

In če so klasični formalni vzgojni ukrepi podrejeni logiki prava, je vzgojna vrednost alter-
nativnih ukrepov v vzbujanju zavedanja posledic neprimernega vedenja in v vzpostavljanju 
odgovornosti za posledice ravnanja na način, da se oseba odloči za popravo krivic, s tem pa 
tudi za olajšanje lastne krivde, ki izvira iz spoznanja, da je z ravnanjem nekomu prizadejal 
bolečino ali škodo. Ker je ta mehanizem vzbujanja in lajšanja empatične krivde vezan na 
osebno občutenje situacije, ga je zelo težko voditi po načelih pravne logike. Če jih namreč 
določa razrednik, sklicujoč se na pravilnik, jih bodo verjetno dijaki doživljali po podobni logiki 
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kot formalne vzgojne ukrepe, torej kot bolj ali manj posrečeno/učinkovito kazen. S tem pa 
se seveda osnovni namen delovanja v korist drugega (ki je skupna strukturna točka vseh 
alternativnih vzgojnih ukrepov) v temelju zamaje, saj naletimo na nepremostljive dileme, kot 
so na primer: ali je pedagoško primerno, da je “dobro delo” doživeto kot kazen? 

Temeljni pogoj za pozitivne pedagoške posledice alternativnih ukrepov je aktivna vloga 
kršilca in potencialne žrtve pri iskanju oblik poravnave, saj ob predpostavki povračila kot 
blažjega nadomestila za formalno kazen pozitivna razlika v odnosu do formalnega ukrepa 
zbledi, dijak pa tak ukrep ocenjuje kot učinkovit z istimi merili kot grožnjo z najhujšo obliko 
formalne kazni - to je kot grožnjo z izključitvijo.

Etične teorije kot podlaga za reševanje vzgojno-discip-
linskih problemov29

Etika je tradicionalno predstavljala osnovo pedagoških konceptov. Problem, s katerim se 
danes srečamo, je ta, da nimamo opravka z eno, ampak z več etičnimi teorijami. Odgovor 
na vprašanje, katero od teh oz. na kakšno kombinacijo teh teorij nasloniti vzgojno delovanje, 
ni preprost. Predvsem pa ne obstaja en sam možen odgovor. Lahko se odločimo za to, da 
bomo eni od teh teorij dali prednost pred drugimi ali pa bomo iskali kombinacijo različnih 
rešitev, pri čemer je izrednega pomena konsistentnost ravnanja. Konsistentnost predpostav-
lja, da učitelj ve, zakaj je izbral določen koncept in da zna to izbiro pojasniti tudi dijakom. 
V nadaljevanju so predstavljeni trije sodobni etični koncepti.

Etika pravičnosti

Za predstavnike etike pravičnosti je izvor človekove moralnosti nek osnovni občutek o tem, 
da so ukrepi v določenem prostoru pravični. To pomeni, da morajo biti dobrine in svoboščine 
v nekem socialnem družbenem prostoru porazdeljene po principu enakosti. Drugi princip 
teorije pravičnosti pa je, da če pride do velikih neenakosti med posamezniki in njihovimi 
potrebami, je potrebno najprej poskrbeti za najšibkejše med njimi. Za dijake je ključno, da 
veljajo pravila enako za vse, da bodo vsi deležni ustrezne pomoči, zato da dosežejo neke re-
zultate. Lahko pa tolerirajo (skladno z drugim principom), da delamo razlike zaradi dijakov, 
ki so v slabšem položaju. Vendar morajo biti te razlike ustrezno argumentirane.

29  Povzeto po Kroflič (2009): Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? in po transkripciji predavanj o ugotovitvah 
raziskave »Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?« na Grm Novo mesto, ŠC Krško, Srednji trgovski šoli Ljubljana.
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Kako najlažje v praktičnem smislu dosežemo občutek, da so pravila pravično postavlje-
na? Tako, da dijake čim bolj aktivno vključimo v nastajanje tega režima. To je princip 
demokratičnosti. Če smo soudeleženi pri nastajanju pravil, ki nas bodo potem zavezovala, 
lahko predpostavljamo, da bomo ta pravila kasneje tudi lažje upoštevali. Šolo držijo skupaj 
dogovorjena, konstantna pravila. Okvir za postavljanje pravil določajo temeljna družbena 
pravila, zakoni. To, da nasilje kot sredstvo reševanja konfliktov ne pride v poštev, je nekaj, 
o čemer se ne moremo pogajati. To, da šola ne more tolerirati, da se v njej uporabljajo 
alkohol, cigarete in druga opojna sredstva, je druga taka stvar, katera ne more biti predmet 
pogajanja. O marsičem pa se je treba nenehno pogajati. In tvegati to, da če nismo sposobni 
s prepričljivimi argumenti doseči, da bodo dijaki določeno pravilo večinsko potrdili, kot 
nekaj, kar se jim zdi smiselno, potem takega pravila šola nima pravice uveljaviti. To je dokaj 
trda zahteva. Ker od nas terja, da ne jemljemo kot samoumevnega vsega tistega, kar smo 
kot tako jemali do sedaj - da smo mi tisti, ki sprejemamo odločitve, dijaki pa so tisti, ki jih 
morajo upoštevati. To je ena od rešitev, ki jih ponuja koncept pravičnosti. 

Lawrence Kohlberg je v 70-ih letih s tem načelom demokratičnega uveljavljanja pravil dose-
gel, da so popolnoma sesute, getoizirane šole postajale dokaj spodobne institucije. 

Komunitarijanska etika 

Za komunitarijansko etiko je poleg čuta za pravičnost pomemben tudi način, kako je pos-
ameznik vključen v določeno socialno sredino. Predpostavka je, da če je prisiljen živeti 
v prostoru, ki ga ne čuti kot svojega, ne čuti pripadnosti skupini, potem mu ta občutek 
nepripadnosti oz. odtujenosti sproža nenehne frustracije, zaradi katerih ni produktiven, 
zaradi katerih je nagnjen h konfliktnosti. Zdravilo za tako situacijo je okrepiti občutek 
pripadnosti. 

V ta namen pa je tudi na ravni šole možno narediti marsikaj. V šoli imamo dva taka 
kompleksa, ki lahko delujeta hkrati ali pa v nasprotju. Eno sta razred in oddelčna skupnost, 
drugo je seveda šola kot celota. Številčno velike šole in tudi programsko raznolike šole, so 
lahko, vsaj ko gre za ustvarjanje občutka pripadnosti celoti, pred velikimi težavami. Kar pa 
ne pomeni, da se ne more ustvariti nekih manjših enot, ki delujejo povezano. V tem je para-
doks - bolj kot boste vzpodbujali dijake, da se med sabo povežejo, bolj bodo kooperativni 
med sabo, a hkrati tudi nasprotje vam. Dokler jim boste vi lahko ponujali neke smiselne 
dejavnosti, vas bo ob tem podpiral tudi kolektivni duh skupnosti dijakov. Ko jim boste želeli 
vsiliti nekaj, česar oni ne podpirajo, bodo močnejši partner v pogajanju. In takrat boste 
naleteli na težave. 
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Šola bi lahko, z dodatnimi aktivnostmi izven pouka, ponujala cel kup priložnosti za krepitev 
momenta skupnosti. Seveda to za šolo pomeni določeno mero novih odgovornosti, ampak 
hkrati pomeni tudi ogromno novih priložnosti. Nenazadnje se danes od šole pričakuje, da 
se bo povezala z lokalno sredino, da bo postajala center dogajanja različnih kulturnih in 
drugačnih ponudb in da bo seveda tudi ona od tega imela koristi. Skratka, ta skupnostna 
logika je danes ena od kritičnih kategorij. Individualizem je vedno večji, priložnosti za 
skupnostno povezovanje na ravni teh čisto življenjskih okolij je vedno manj in tu je za šole 
velika priložnost. Poleg tega to niso stvari, ki bi bile tako »blazno zakomplicirane«, da bi jih 
bilo težko voditi. Samo ozavestiti moramo njihov pomen. 

Etika skrbi

Naslednji koncept, ki je zelo pomemben, povezuje skupnost z logiko etike skrbi. Etika skrbi 
poudarja skupnost, ki je zgrajena na principu medsebojne pomoči in zaščite najšibkejših. 
Zelo pomembno spoznanje etike skrbi je, da še bolj kot to, da smo mi skrbni, ko gre za 
potrebe »težavnih dijakov«, je pomembno to, da jim najdemo možnosti, kjer imajo sami 
priložnost nekomu z nečim pomagati. Da sami lahko postanejo subjekti skrbi. 

Če smo prej govorili, da če nekoga opozorimo, da je s svojim dejanjem prizadejal škodo ali 
pa bolečino - da to lahko vzbudi občutek slabe vesti, potem je diametralna ali pa zrcalna 
podoba tega fenomen skrbi. Ko nekomu damo priložnost, da bo z majhnim naporom neko-
mu veliko pomagal in ko začuti lastno koristnost v tej situaciji, to izjemno povečuje proso-
cialno in moralno kompetentnost. Marsikdaj lahko več, kot z ne-vem-koliko državljanskimi 
vzgojami in ne-vem-kakšnimi projekti o človekovih pravicah, naredite s tem, da na ravni 
razreda, za katerega ste zadolženi, preprosto zagotovite, da bodo dva ali trije dijaki, ki so 
pri posameznih predmetih boljši, malo pomagali z inštrukcijami enemu, ki mu tu »šepa«. Če 
znate to zagotoviti v kontekstu skrbne povezane skupnosti in ne s prisilo, ste opravili 90 % 
svoje naloge. Veliko je mladih, ki jih v družinskih razmerah nenehno opozarjajo, kaj vse je 
narobe in nimajo nikakršne predstave, da bi bili sami lahko nekje koristni. Ker se jih povsod 
otepajo. Ker jih povsod ocenjujejo predvsem glede na to, česa ne znajo, ne zmorejo, kaj 
razbijejo, kje so problematični in koliko stanejo. To je pomembno tudi takrat, ko govorimo 
o inkluziji in vključevanju otrok s posebnimi potrebami v večinske šole. Ne gre samo zato, 
da dijake spodbujamo k temu, da nekomu pomagajo. Poskrbeti moramo za to, da se bo ta 
konkreten dijak, ki potrebuje pomoč, počutil koristnega in bo lahko tudi sam prispeval nekaj 
k skupnosti. To je tista modrost, ki jo od nas terja etika skrbi. 
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Penološke teorije30

Na razvoj zasnov disciplinskih režimov so vsekakor najodločilnejše vplivale penološke 
teorije, ki pojasnjujejo pomen sankcioniranja prekrškov za nadaljnje vedenje dijaka. Tako 
se v razsvetljenstvu vzpostavi retributivna teorija kaznovanja, ki temelji na trditvi, da je 
najustreznejši odziv na odklonsko vedenje pravično kaznovanje po načelih sorazmernosti (za 
težji prekršek hujša kazen), saj naj bi s kaznovanjem posamezniku sporočali, da si zasluži 
kazen, ker ga imamo za dovolj odgovornega, da bi lahko predvidel posledice svojega ravnanja, 
s tem pa bi hkrati utrjevali njegovo etično odgovornost. 

Usmeritev v pomoč dijaku oziroma krepitev zmožnosti za ustrezno vedenje je značilnost 
tretmajske usmeritve, ki se danes razvija pod nazivom restorativna teorija kaznovanja. 
Predpostavka te usmeritve je v iskanju vzrokov odklonskosti, v njihovem odpravljanju kot 
elementu preventivnega discipliniranja ter v iskanju alternativ klasičnemu kaznovanju (for-
malnim vzgojnim ukrepom) v dejanjih, s katerimi lahko storilec popravi napako, ob tem pa 
razvija potrebne socialne veščine in zmožnosti etičnega presojanja. Zagovorniki restorativne 
pravičnosti najpogosteje zagovarjajo uporabo restitucije in mediacije ter dodajajo, da so to 
ukrepi, s katerimi lahko uspešno rešujemo predvsem manjše medosebne konflikte ter kršitev 
statusnih šolskih pravil (Kroflič, 2008). 

Preventivna usmeritev je izpostavila predvsem pomen vnaprejšnjega odpravljanja rizičnih de-
javnikov nediscipline (dijakom preprečiti možnost določenih prekrškov z varovanjem šolskega 
poslopja ter izboljšati klimo in kakovost pouka, s tem pa izboljšati motiviranost dijakov 
za opravljanje pedagoških obveznosti ter okrepiti občutek pripadnosti, ki blaži frustracije, 
povezane s primanjkljaji na področju zadovoljevanja osnovnih socialnih potreb) (Pšunder, 
2004). 

Doživljajska usmeritev se končno ukvarja z možnostmi oblikovanja pogojev za doživetje 
socialne sredine kot vrednote, saj naj bi izkušnja pozitivnih odnosov in dejavnosti medse-
bojnega sodelovanja privedla dijaka do krepitve usmerjenosti v moralno delovanje, ne da bi 
za to potrebovali uporabo nadležne in odbijajoče »moralke« in pretiranega paternalizma, ki 
mnogokrat spremlja preventivne dejavnosti (Kroflič, 2005).

30  Povzeto po Kroflič (2009): Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?
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Drugi koncepti za reševanje vzgojno-disciplinske  
problematike31

Thomas Gordon: Trening večje učinkovitosti za učitelje

Gordon ločuje med tremi metodami reševanja konfliktov, zagovarja pa tretjo metodo, ki jo 
poimenuje Ni ne zmagovalca ne poraženca. Sestavine te metode so:

1. Jezik »sprejemanja«

Gordon (1983) izdela poseben model, po katerem lahko učitelj presoja razno vedenje in 
probleme v svojem razredu. V okviru tega modela najprej ločuje vedenje v razredu na 
sprejemljivo in na nesprejemljivo vedenje. Nato na podlagi takšnega kategoriziranja vedenja 
izpelje definiranje problema. Nesprejemljivo vedenje je namreč tisto, ki učitelja vznemirja, 
mu ne dovoljuje zadovoljevanja njegovih potreb, torej je učitelj tisti, ki ima problem. Ko pa 
jezo in razočaranje kaže učenec, je to njegov problem. Vmes pa imamo tudi področje brez 
problemov, ko tako učenci kot tudi učitelj lahko zadovoljujejo svoje potrebe in takrat so 
ustvarjene optimalne razmere za poučevanje in učenje.  

Gordon vidi največjo težavo pri razreševanju konfliktov v tem, da učitelji ne reagirajo pravil-
no. Gordon pravi, da učitelji uporabljajo t. i.  jezik  »nesprejemanja«,  ki zavira dvosmerno 
komunikacijo. Sporočila jezika »nesprejemanja« uvrsti v dvanajst kategorij: 

1. ukazovanje;

2. opozarjanje, grožnje;

3. moraliziranje;

4. svetovanje, sugeriranje;

5. poučevanje, navajanje logičnih argumentov;

6. ocenjevanje, kritiziranje, sramotenje; 

7. etiketiranje;

8. diagnosticiranje, analiziranje;

9. priznavanje vrednosti;

10. simpatiziranje, podpora;

11. zasliševanje;

12. umik, sarkazem.

31  Povzeto po Stolnik (2010): Analiza konfliktnih situacij v osnovni šoli.
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Sporočila, ki so izrečena s temi prvinami, človeku sporočajo, da se mora spremeniti ter da je 
z njim nekaj narobe.  Zato Gordon predlaga uporabo t. i. jezika »sprejemanja«, kar pomeni, 
da človeka sprejemamo takega kot je, kar mu omogoča, da se razvija in da konstruktivno 
rešuje probleme. 

2. Aktivno poslušanje

Težave pa Gordon ne vidi le v neprimernem sporočanju, ampak tudi v neustreznem 
poslušanju. Če želimo učencem pomagati rešiti njihove probleme, se jih moramo najprej 
naučiti poslušati, in sicer aktivno poslušati (in ne več pasivno), saj nam tak način poslušanja 
zagotavlja aktivno sodelovanje v pogovoru in razumevanje sporočil.  Za aktivno poslušanje 
mora imeti učitelj razvita določena stališča: 

1. Učitelj mora biti prepričan, da so učenci sami sposobni reševati svoje probleme. 

2. Učitelj mora biti sposoben iskreno sprejeti čustva (občutenje) svojih učencev, takih 
kot so. 

3. Učitelj mora vedeti, da so razna čustvena stanja pogosto le začasna. 

4. Učitelj hoče pomagati učencem pri reševanju problemov in si za to vzame tudi 
čas. 

5. Učitelj mora biti sposoben empatičnega vživljanja v učenca. 

6. Učitelj mora razumeti, da so učenci le redko sposobni sami govoriti o svojih 
težavah. 

7. Učitelj ne sme prekršiti načela zaupnosti.

Z aktivnim poslušanjem dajemo učencem občutek, da so njihove misli in čustva sprejeta, 
razumljena, upoštevana. Učenci uvidijo resnične probleme in jih skušajo sami razrešiti. Torej 

učencem pomagamo k neodvisnosti, samostojnosti.

3. Uporaba »jaz« sporočil

Za razrešitev ovir v komunikaciji Gordon predlaga uporabo t. i. »jaz« namesto »ti« sporočil. 
Pravi, da je napaka »ti« sporočil to, da se nanašajo le na učenca, ničesar pa ne povedo 
o učitelju in prenašajo negativne sodbe o učencih. »Jaz« sporočila pa so tista, s katerimi 
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prevzemamo odgovornost in s katerimi razkrijemo svoja občutja. »Jaz« sporočilo nosi 
pomembne tri postavke: 

1. Zelo verjetno je, da bo prišlo do spremembe.

2. Vsebujejo minimalno negativno vrednotenje učenca.

3. Ne škodujejo odnosu.

»Jaz« sporočila pa  so lahko tudi nevarna. Prva nevarnost je preveliko razkrivanje samega 
sebe. Druga nevarnost je, da se učitelj preveč posveča sebi in skuša spreminjati le sebe. 
Tretja nevarnost pa je problem odgovornosti, saj »jaz« sporočila zahtevajo deljeno odgovor-

nost, učitelji pa včasih težko prevzamejo del odgovornosti tudi nase.

Pri postopku reševanja konfliktov se Gordon nasloni na Deweyevo šeststopenjsko lestvico 
reševanja problemov, ki vsebuje naslednje korake:

1. definiranje problema;

2. iskanje možnih rešitev;

3. ovrednotenje rešitev;

4. odločitev za najboljšo rešitev;

5. izvedba;

6. preverjanje uspešnosti rešitev.

Pozitivna pridobitev Gordonovega modela reševanja konfliktov je njegov poudarek o 
pomembnosti pravilne rabe komunikacije. Vendarle pa Gordon le-tej nameni preveč pozor-
nosti, saj meni, da bomo s primerno komunikacijo izboljšali odnose, po njegovem mnenju 
namreč s komunikacijo determiniramo odnos. Ta trditev pa je sporna, saj je komunikacija 
eden izmed pomembnih dejavnikov odnosa, ne moremo pa z njo določevati odnosa. Kritika 
leti tudi na uporabo »jaz« sporočil, saj le-ta lahko ob nepravilni rabi postanejo sredstvo za 
nadziranje, vzbujanje krivde ali spreminjanje druge osebe. Lahko se zgodi, da bo otrok (ob 
neprimerni rabi »jaz« sporočil) primerno ravnal zaradi naših želja in pričakovanj, ne pa zaradi 
dejanskih razmer, ki takšno vedenje zahtevajo. Ali kot zapiše Kroflič (2003: 376): “Učitelj 
lahko »jaz« sporočilo »zlorabi« za povečevanje moči vplivanja.” 

Gordonova tretja metoda reševanja konfliktov je uspešno zaživela v konceptu mediacije. 
Vsebuje namreč princip zmagam - zmagaš, ki je eno izmed temeljnih načel mediacije, prav 
tako pa je tudi tehnika aktivnega poslušanja zaživela kot ena izmed mediacijskih tehnik. 
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Diane Chelsom Gossen: Restitucija: Preobrazba discipline v šolah

D. C. Gossen (1994) prepoznava restitucijo (povrnitev škode, predvsem pa iskanje možnosti 
za popravilo storjene napake) kot primeren način vzdrževanja discipline v šolah, saj s 
pomočjo njenih načel učencu pomagamo pri prepoznavanju njegove naravne težnje po 
izboljšanju svojih zmožnosti in ga usmerjamo k uporabi le-teh, s tem pa ga navajamo na 
samodisciplino.

Restitucija se ne osredotoča na otrokove napake, marveč na to, kako storjeno napako 
popraviti in tako posamezniku daje možnost, da popravi napako po svojih najboljših močeh, 

s čimer koristi tako krivcu kot žrtvi.

Značilnosti restitucije so:

1. Zadovoljivo povračilo žrtvi.

2. Krivec se mora potruditi.

3. Ne spodbuja nadaljnjih napak.

4. Pomembna je na področju, kjer je napaka storjena.

5. Vezana je na vrednoto, na način, kako ljudje ravnajo z drugimi, in ne le na posamičen 
dogodek.

6. Okrepi, utrdi osebo, ki je storila prekršek.

7. Ni kritike in ni vzbujanja občutka krivde.

Restitucijo lahko dosežemo tako, da:

1. Se pogovorimo o vrednoti, ki jo moramo ohraniti, o tem, v kaj verjamemo.

2. Vprašamo otroka, ali želi biti član skupine ali pa mu povemo, da je to naša želja.

3. Upoštevamo tako potrebe otroka, ki je prekršek storil, kot tudi potrebe učitelja ali 
skupine.

4. Otroku damo dovolj časa, da najde rešitev.

Izpeljemo pa jo tako, da:

1. Stvar popravimo, uredimo.

2. Plačamo povzročeno škodo.

3. Povemo dve lepi misli o osebi, ki smo jo prizadeli.

4. Žrtvujemo prosti čas.
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Cilji restitucije so:

1. Krepitev otroka, ki je storil napako.

2. Povračilo prizadeti osebi. (Gossen, 1994).

Eno od temeljnih načel restitucije je prostovoljnost, saj se učenec sam odloči, ali bo odpravil 
posledice svojih neustreznih dejanj na ta način, in sam izbere način, kako jih bo odpravil. V 
praksi pa se je izkazalo, da učitelj skozi vodenje procesa restitucije lahko odkrito ali prikrito 
sugerira otroku, kako naj restitucijo opravi. Otrok pozna učiteljeva pričakovanja in to ga 
usmerja pri iskanju rešitve problema. S tem pa otrok lahko povračilo že doživlja kot kazen, 
čemur pa se D. C. Gossen poskuša vztrajno izogniti.

Pri restituciji v odnosu storilec - žrtev ni predvidena nujnost soočanja storilca in žrtve ali 
kot navaja D. C. Gossen (1994: 51): “včasih je v dogovarjanje potrebno vključiti žrtev”, kar 
pa pomeni, da storilec lahko le ugiba o »stanju« žrtve, kar pa onemogoči izbrati povračilo, 
ki bo zagotovo ustrezalo tudi potrebam, pričakovanjem žrtve.

V posameznih primerih je restitucija lahko dobrodošla, zlasti, če učenci, ki so vpleteni v konf-
likt, sami najdejo rešitev problema v ustreznem povračilu nastale škode. Sporna pa postane, 
ko jo razumemo kot nadomestilo za kaznovanje ali kar za celotni vzgojni koncept oziroma 
reševanje konfliktov. Glavni problem restitucije je, da lahko z njo spretno prikrijemo oblike 
vodenja skupine ali celo oblike kaznovanja otrok, s tem pa naletimo na enak mehanizem 
prikrivanja avtoritete, kot jo zasledimo pri večini tehnik manipulacije. V takih primerih je 
odkrito discipliniranje otrok primernejše, ker otroku omogoča prepoznanje mehanizmov 
podrejanja, posledično pa seveda tudi upor (Kroflič, 1997: 101-103).

Mediacija

V vzgoji in izobraževanju ločimo dva modela mediacije, in sicer šolsko ter vrstniško mediacijo.

Šolska mediacija je eden od načinov reševanja konfliktov, ki postavlja spor, predvsem pa 
udeležence, ki so vpleteni vanj, v drugo perspektivo. Gre za drugačen pogled na reševanje 
konfliktov, kjer odgovornost in naloge za svoje spore prevzamejo udeleženci. Obenem je 
treba poudariti, da gre za celosten program vzgojno-izobraževalne ustanove, ki prinese 
spremembe v celotni shemi pristopa k reševanju konfliktov. Ob tem ne gre spregledati 
dejstva, da se s tem spremenita tudi šolska klima in kultura. 

Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli, ki so se usposobili za šolskega mediatorja, 
kar pomeni, da so uspešno končali ustrezen program in pridobili certifikat z nazivom šolski 
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mediator32. Le ta je usposobljen za vodenje postopka mediacije v katerih koli sporih v 
vzgojno-izobraževalni ustanovi, med katerimi koli udeleženci (med učenci in dijaki, med 
starši in učitelji, med učitelji, med učitelji in vodstvom šole itd.). 

Vrstniška mediacija je eden od načinov, ki jih lahko šola uporabi za spodbujanje in raz-
vijanje strpnega ter konstruktivnega razreševanja konfliktov. Gre za proces, v katerem sta 
udeležena vsaj dva učenca ali dijaka, med katerima je prišlo do nesoglasja, konflikta, spora. 
Oba morata biti pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen, produktiven način, 
ki lahko pripelje do konkretne, prostovoljne in dogovorno dosežene rešitve, uspeh pa je že, 
če s komunikacijo dosežeta, da se spor prestavi na obvladljivo raven. Pri tem jima pomaga 
tretji, nevtralni vrstnik, ki z različnimi tehnikami, veščinami in znanji učencema v konfliktu 
pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in potreb, da bi poiskala najboljšo 
med možnimi rešitvami. Pomembna značilnost vrstniške mediacije je, da je v celoti v rokah 
učencev. Izvajajo jo učenci za učence. Proces mediacije je uspešen, če učenca ob koncu 
čutita zadovoljstvo nad rešitvijo in če se iz nastale situacije naučita kaj uporabnega za svoje 
življenje (Metelko Lisec, 2008: 9).

Cohen (1995 v Metelko Lisec, 2008: 11) prednosti mediacije strne v naslednje ugotovitve: 

 → prinaša zadovoljstvo sprtih strani; 

 → spodbuja pozitivno komunikacijo; 

 → uči sprejemanja odgovornosti; 

 → razvija kritično mišljenje; 

 → uči poslušanja drugih; 

 → krepi samopodobo in povečuje samospoštovanje; 

 → zmanjšuje nasilnost in agresijo; 

 → ustvarja več časa za poučevanje, saj se ni treba ukvarjati z disciplinskimi problemi; 

 → deluje preventivno (prepreči preraščanje spora v nasilje); 

 → izboljšuje splošno klimo na šoli. 

32  Usposabljanje za šolskega mediatorja v Sloveniji izvajajo: Inštitut za mediacijo Concordia (www.mediacija.net), Zavod ARSIS (www.
arsis.si), Zavod RAKMO (www.rakmo.si) itd.
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Strikov model praktične uporabe etičnega presojanja pri  
reševanju konfliktnih situacij 

Model izhaja iz prepoznanja enakovrednosti pomena različnih etičnih teorij in pristopov ter 
trditve, da nas v konkretni konfliktni situaciji sledenje posameznemu etičnemu načelu (in 
seveda etični argumentaciji, ki stoji izza uporabe načela) privede do različnih, enakovredno 
utemeljenih rešitev (Kroflič, 2007: 111).

Etična načela, ki bi jih (po mnenju Strika) moral upoštevati vsak učitelj ob reševanju 
konflikta/moralne dileme, so naslednja:

1. Načelo največjega dobrega

To načelo presoja dejanja glede na njihove posledice. Najboljša dejanja so tista, ki imajo 
najboljši izid za največje število vpletenih ljudi.

2. Načelo zlatega pravila etike in enakega spoštovanja

Načelo zlatega pravila etike: »Ne stori drugemu, kar ne želiš, da bi drugi storil tebi.«  Sledenje 
temu načelu od nas zahteva, da se postavimo v »kožo drugega«  ter da presodimo, ali bi vsi 
ravnali na tak način in ali bi tako ravnanje lahko obveljalo kot pravilo.

Načelo enakega spoštovanja pa izhaja iz prepričanja, da je vsako človeško bitje vredno dosto-
janstva in spoštovanja ter pravične obravnave. Tvorijo ga tri temeljne ideje: 

1. Drugega nikoli ne jemlji kot sredstvo, ampak zmeraj kot cilj. 

2. Obravnavaj ljudi kot svobodna, racionalna in odgovorna bitja. 

3. Obravnavaj ljudi pravično, ker so vsi enakovredni.

3. Načelo razvoja/ohranjanja smiselnega odnosa

Načelo izhaja iz etike skrbi, ki visoko vrednoti medosebne odnose. Odnosi prijateljstva, 
ljubezni, skrbi in zaupanja, ki jih tvorimo z drugimi ljudmi, dajejo vrednost in smisel našemu 
življenju. To načelo od nas zahteva, da dejanja presojamo glede na vpliv, ki ga ima na odnose 
med vpletenimi, na to, ali jih to dejanje krepi ali uničuje.

4. Načelo zavarovanja skupnosti

Načelo izhaja iz etike, ki visok pomen pripisuje skupnosti in dejanja presoja z vidika njihovega 
vpliva na skupnost. Dejanja, ki razdiralno vplivajo na občutek skupnosti, veljajo za neetična.
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Zaradi krhkosti razmerja med vrednoto skupnosti in vrednoto individualnosti se je potrebno 
zavzeti za tako skupnost, ki omogoča individualne razlike, hkrati pa vzpostavlja jedro skupnih 
vrednot, ki jih lahko vsi doživljamo kot dobre in koristne.

5. Načelo zaščite osebne rasti karakterja

Načelo izhaja iz spoznanja, da posledice dejanj prispevajo k oblikovanju naše osebnosti. Iz tega 
sledi, da nam neetična dejanja slej ko prej škodijo. Etičnost nekega dejanja lahko presojamo 
tudi po tem, ali prevzema odgovornost za vpliv na oblikovanje sebe in ljudi okrog sebe. Torej, 
ali ravnamo etično, ko nemo opazujemo, da nekdo škoduje drugemu? (Strike in Moss, 2003: 
3-5)

V šoli mnogokrat naletimo na etične dileme, ki jih ni mogoče rešiti z upoštevanjem vseh 
etičnih načel. Sleherni učitelj pa bi se moral zavezati poznavanju in upoštevanju navedenih 
etičnih argumentacij in nase prevzeti strokovno odgovornost glede tehtanja o argumentih za 
dajanje prednosti določenim etičnim načelom pred drugimi (Kroflič, 2007: 112).

Opolnomočenje (krepitev moči)

Čeprav koncept opolnomočenja v največji meri zasledimo na področju teorije socialnega dela, 
ga na pedagoškem področju lahko uporabimo za spodbujanje razvoja šolske kulture v smeri 
demokratičnih vrednot pravične in solidarne (skrbne) skupnosti (Kroflič, 2004: 83).

Bistvo koncepta je, da z izvajanjem metode opolnomočenja oseba pridobiva občutek, da je vse 
bolj sposobna odločati o svojem življenju in te odločitve uresničevati v praksi. Z opolnomočenjem 
krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase in ji pomagamo spoznati in 
razumeti družbene in osebne ovire v njenem življenju. Z opolnomočenjem človeku pomagamo, 
da spozna družbeno ustvarjene, strukturne neenakosti in diskriminacije, in ga spodbujamo, da 
razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv in sposobnosti za uporabo moči. Z 
opolnomočenjem krepimo občutek samozavesti, osebo spodbujamo, da uporablja vzvode moči 
in delujemo tako, da pride do premika moči. Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč tudi 
na strani uporabnika in uporabnice. Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za podporo 
drugim uporabnikom in za socialno akcijo (Zaviršek idr., 2002: 60).

Proces opolnomočenja vsebuje naslednje faze:

1. Pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju.

2. Podpora, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju.
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3. Podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav.

4. Spoznavanje družbenih in osebnih ovir.

5. Spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij.

6. Povečevanje vpliva v svojem življenju.

7. Krepitev občutka samozavesti, da uporabnik oz. uporabnica začne uporabljati 
moč, ki jo ima. 
(Zaviršek idr., 2002: 60).

V ozadju koncepta opolnomočenja sta še koncept ravnanja s perspektive moči in koncept 
etike udeleženosti. Koncept ravnanja s perspektive moči vsebuje naslednje temeljne kon-
cepte in načela:

1. Dodajanje moči (Gre za namen in proces podpiranja posameznika, skupine, družine, 
da odkrijejo in razširjajo svoje vire in orodja v sebi in okoli sebe.)

2. Včlanjenost (Gre za spoštovanje potrebe človeka, da je odgovoren in cenjen član 
skupnosti. Biti vključen in varen je prvi korak k moči.)

3. Okrevanje (Gre za spoznanje, da so ljudje sposobni okrevanja in premagovanja 
težkih življenjskih udarcev.)

4. Zdravljenje in celostnost (Gre za spoznanje, da ima človek notranjo modrost, da 
prepozna korist zase.)

5. Dialog in sodelovanje (Gre za dva načina, ki nam pomagata prepoznavati in od-
krivati lastne moči in tudi moči za okrevanje.)

6. Odpoved dvomu (Gre za to, da verjamemo udeleženim v problemu.) 

Drugi koncept, etika udeleženosti, pa nas usmerja v to, da objektivnega opazovalca (social-
nega delavca, učitelja) nadomesti sodelovanje, v katerem nihče ne potrebuje zadnje besede, 
temveč pogovor, ki se lahko nadaljuje. Strokovnjak odstopi od moči ki mu ne pripada, od 
moči, da poseduje resnico in rešitve (Čačinovič Vogrinčič, 2003: 200).

Za opolnomočenje učencev so ključna naslednja tri področja: 

1. Potrditev kulture 
Šola je prostor, kjer se srečujejo različne kulture in vzgojno-izobraževalne 
ustanove morajo učencem dovoliti, da svojo kulturo uporabijo kot osnovo 
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vzgojno-izobraževalnega procesa. To pa v ospredje postavlja sodelovanje, saj 
učenje postane vplivno šele s sodelovanjem v aktivnostih za skupno dobro, v 
katerih učenci lahko prosijo druge za pomoč ter jo sami lahko nudijo drugim.

2.  Poučevanje naj bo skladno z učnimi stili 
Učitelj naj bo fleksibilen in dinamičen, uporablja naj različne učne oblike in me-
tode poučevanja.

3. Učna usmerjenost v osebni smisel 
Učenci so enakopravni udeleženci učnega procesa in v njem igrajo aktivno in 
vodilno vlogo (Knowles idr., 1994 v Plemenitaš, 2006: 34).

Koncept opolnomočenja izpostavi potrebo, da s šolsko vzgojo krepimo posameznikove 
zmožnosti in motivacijo, da prevzame aktivno vlogo v procesih odločanja o lastni usodi ter 
usodi skupnosti, v katero je aktivno vključen. Spodbujanje aktivne in odgovorne participacije 
v procesih odločanja o bivanju v šoli je še posebej pomembno, ko gre za učence iz margin-
aliziranih družbenih skupin (priseljenci, revni, hendikepirani itn.) in tudi za celotno šolsko 
skupnost (Kroflič idr., 2009: 31).

V procesu reševanja konfliktnih situacij nam poznavanje koncepta krepitve moči pride 
prav predvsem takrat, ko se v konfliktni situaciji znajdejo »šibkejši« členi (npr. pripad-
niki marginaliziranih družbenih skupin - otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, itd.). Pri 
opolnomočenju gre namreč zlasti za izboljšanje samospoštovanja, samozaupanja, za dvig 
samozavesti, kar učencem omogoča, da se lotijo reševanja konfliktov s pomočjo lastnih 
sposobnosti, lastnih virov moči. 

Pri procesu opolnomočenja naj gre za skupno udeleženost v dialogu oz. za soustvarjanje 
rešitev oz. za soustvarjanje pomoči, torej za skupno odkrivanje in skupno aktiviranje virov 
moči. Paziti torej moramo, da udeleženci odnosa zasedajo položaje v isti ravnini, da se 
nikogar ne postavlja v superioren položaj.

Koncept pripoznanja

Da so socialni boji, ki so povezani z raso, spolom in seksualnostjo, boji za pripoznanje, je 
splošna predpostavka, ki velja že desetletja. V ozadju te predpostavke pa je teza, da so 
vse identitete vredne pripoznanja, prav tako kot je vsak posameznik vreden dostojanstva 
(Bingham, 2006: 235 v Kroflič, 2010) »Politika pripoznanja« teži k svetu, ki je naklonjen 
raznolikosti in v katerem asimilacija večini oz. prevladujoče kulturne norme niso več impera-
tiv enakovrednega spoštovanja (Fraser, 2003: 7 v prav tam).
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Koncept pripoznanja se nanaša na tri, za pedagogiko relavantna, področja obravnave:

a) etično 
Etične teorije izpostavljajo zahtevo, da drugega obravnavamo takšnega kot je oziroma 
kakršen lahko postane v odnosu. 

b) politično 
V kontekstu političnih razprav je izpostavljena zahteva, da identitetni/družbeni status 
posameznika ne sme biti ovira pri doseganju družbenih položajev, dobrin, pravic in 
svoboščin, hkrati pa mora imeti posameznik možnost izražanja svojega položaja.

c) epistemološko 
Epistemološke zahteve težijo k upoštevanju miselnega horizonta drugega (sogovornika), 
kar nam omogoča spoznanje globlje resničnosti pojava oziroma odnosa, s katerim se 
ukvarjamo (Kroflič, 2010).

Za pedagogiko je koncept pripoznanja (ki ga lahko uporabimo kot korektiv Rawlsovim 
načelom pravičnosti) uporaben, ko razmišljamo o pogojih pravične obravnave večkrat mar-
ginaliziranih oseb ter kot pogoj za uveljavitev otrokove pravice do aktivne participacije v 
procesih odločanja o njegovem življenju, še posebej, ko je vpet v neenakovreden, avtorita-
tiven odnos z osebami, ki ga prekašajo po količini znanja, izkušenj, pa tudi realne družbene 
moči. Hkrati pa koncept pripoznanja omogoča osebnostno rast, povezano s širjenjem mis-
elnih horizontov in prepoznavanje svoje vloge v dinamiki medosebnih družbenih odnosov 
(prav tam).

Poznavanje koncepta pripoznanja pride prav strokovnim delavcem šole, ko se soočajo z 
nastalimi konfliktnimi situacijami. Kajti, poslušanje zgodbe Drugega se kaže kot eno od 
najpomembnejših orodij za preseganje mehanizma projiciranja lastnih pred-sodb v podobo 
drugega. To pa nam omogoča ustrezno obliko pripoznanja drugega kot drugačnega, a ven-
dar enakovrednega bitja ter izognitev vnaprejšnjim sodbam o učencih in njihovih vzvodov 
za neupoštevanje pravil (izognemo se t. i. samoizpolnjujoče se prerokbe). Koncept (zlasti 
njegov epistemološki del) nas opozori še na pomen odprtosti do drugih pogledov in glasov, 
na pomen poslušati in biti slišan. Aplicirano na reševanje konfliktov v šoli to pomeni, da smo 
(kot posredniki v konfliktni situaciji) pripravljeni poslušati zgodbe vseh vpletenih, ter da tudi 
udeležence konflikta pripravimo do tega, da drug drugega poslušajo in da so njihovi glasovi 
med seboj slišani. Zlasti, ko konflikt nastopi med marginalizirano (otroci s posebnimi potre-
bami, otroci, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja, istospolno usmerjeni ...) in večinsko 
populacijo učencev, zaradi njihovih različnih položajev, ki jih zasedajo, je pomembno, da 
učenci spoznajo drugega kot drugačnega, a vendarle enakovrednega človeškega bitja.
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Emmanuel Levinas: Etika obličja oziroma osebnega srečanja

Za nas so na tem mestu predvsem pomembni naslednji Levinasovi poudarki:

1. Levinas, podobno kot zagovorniki etike skrbi, v izhodišče etičnega odnosa postavi 
»osebno vpleten«, odgovoren odnos in ne abstraktno kontemplacijo kot vprašanje 
odnosa med osebno moralno namero in univerzalnim etičnim načelom. 

2. Levinas odgovornost do obličja sočloveka postavi pred odgovornostjo do načel 
pravičnosti in nas s tem opozarja, da je vzpostavitev spoštljivega odnosa do otroka 
izhodišče etične utemeljitve pedagoškega odnosa, ki je primarnejše od zmožnosti 
etičnega presojanja. Po Levinasu je primarna naloga vzgoje in pedagogike razvoj 
spoštljivosti, ki se šele naknadno lahko nadgradi z načeli etičnega uma. Spoštljivost 
pa zajema tako vlogo učitelja v odnosu do učenca (dijaka), kakor tudi spodbujanje 
učenca (dijaka), da vstopa v različne vpletene odnose in angažirane dejavnosti na 
način, da razvije spoštljiv odnos do vrstnikov, odraslih, predmetov in dejavnosti. 

3. Levinasova teza o sočloveku kot radikalno nespoznavnem bitju, do katerega 
moramo pristopiti z zaupanjem in spoštovanjem, nas na najprepričljivejši način svari 
pred oblikovanjem »razvojnih mejnikov« in drugih gradnikov tradicionalne razvojne 
psihologije, ki nujno normirajo in s tem objektivirajo otrokov položaj v naših očeh 
(Kroflič, 2010).

Pri reševanju konfliktnih situacij nam poznavanje Levinasove etike obličja koristi v tem smis-
lu, da pri posredovanju v konkretni konfliktni situaciji pokažemo na obličje žrtve (osebe, 
ki ji je učenec/dijak s svojim dejanjem povzročil bolečino). To bo pri njem spodbudilo, da 
bo vzpostavil povezavo med svojim dejanjem in prizadetostjo žrtve ter tako sam ugotovil, 
zakaj njegovo dejanje ni bilo primerno. Začutil bo emocionalno vzburjenje (distres), kar 
v njem omogoči vznik prosocialnih emocij (empatična krivda, sočutje) in ga lahko vodi k 
prosocialnemu ravnanju, s katerim želi popraviti storjene krivice.

Induktivni pristop

M. Hoffman opredeli induktivni pristop kot postopek “(…) s katerim starši osvetlijo per-
spektivo drugega, izpostavijo njegov distres in jasno pokažejo, da je ta distres povzročilo 
otrokovo ravnanje (Hoffman, 2000: 143 v Kroflič, 2008a: 15).”

Z induktivnim tipom discipliniranja:

1. Izražamo jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem ter implicitno ali eksplicitno 
izpostavimo moralno obsodbo dejanja.
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2. Pozornost usmerimo na distres žrtve in ga naredimo vidnega za otroka, s tem pa 
aktiviramo mehanizme, ki vzbudijo empatični odziv/distres.

3. Indukcija izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa 
žrtve, kar omogoči nastanek občutenja empatične krivde (Hoffman, 2000: 151 
v Kroflič, 2008a).

4. Dodamo pa lahko še četrto dimenzijo: spodbujamo takšno razrešitev konflikta, 
da povzročitelj konflikta popravi storjeno napako (prav tam).

Induktivni pristop lahko, z novo zasnovo odgovornosti in modelom razvoja prosocialnosti 
in moralnosti, pomeni izziv za oblikovanje metodike vzgoje v šoli kot izvedbenem delu 
vzgojnega koncepta. Na njem lahko zgradimo ustrezna metodična navodila za različne 
dimenzije vzgojnega delovanja:

 → za reševanje medosebnih konfliktov (kjer se induktivni pristop dobro ujema z 
metodo vrstniške mediacije);

 → za vodenje razprav o reševanju konfliktnosti na ravni razredne in šolske skupno-
sti;

 → pri obravnavi družbenih konfliktov pri pouku (Kroflič, 2008a: 19);

 → za načrtovanje vzgojnih dejavnosti, s katerimi spodbujamo razvoj prosocialnosti, 
zmanjšujemo strah pred drugačnostjo, spodbujamo skupinsko sodelovanje 
(Kroflič, 2010).

Obvladovanje konfliktov v razredu oziroma oddelku sestoji iz treh nivojev oziroma treh vrst 
discipline. Z induktivnim pristopom lahko, preko vzgojnih dejavnosti, kot so spodbujanje 
prosocialnih aktivnosti, zmanjševanje strahu pred drugačnostjo, spodbujanje skupinske-
ga sodelovanja, delujemo na preventivni ravni. Prav tako pa z induktivnim pristopom lahko 
uspešno rešujemo medosebne konflikte, s tem ko učencu pokažemo obličje drugega, torej 
osebe, ki jo je s svojim dejanjem ranil, prizadel, kar v njem spodbudi emocionalni distres, 
in da bi tega odpravil, si prizadeva storjeno krivico popraviti, torej delujemo na kurativni 
ravni. V tem kontekstu prepoznamo prepletanje idej E. Levinasa z induktivnim pristopom in 
zasledimo izpeljavo idej E. Levinasa na konkretni in operativni ravni.

Če povzamemo: pedagoške prakse, ki tvorijo celovit induktivni vzgojni pristop, so:

 → poseben pristop discipliniranja;

 → spodbujanje odnosov, ki temeljijo na spoštljivosti do obličja drugega;
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 → spodbujanje prosocialnih aktivnosti (medsebojna pomoč);

 → spodbujanje skupinskega sodelovanja;

 → zmanjševanje strahu pred drugačnostjo;

 → odpravljanje stereotipnih vnaprejšnjih sodb/predsodkov;

 → mediacijsko reševanje konfliktov.
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SLOVAR POJMOV

Abolicionizem - beseda izhaja iz angleške besede abolition, ki pomeni odprava  (prizadevanje 
ameriškega abolicionizma je pospešilo odpravo suženjstva) - gre za teorijo kaznovanja, ki 
skuša preseči dileme retributivne in utilitaristične teorije kaznovanja. Abolicionizem namesto 
kazni kot pravičnega povračila (glej retributivna pravičnost) poudarja pomen restorativne 
pravičnosti (glej restorativna pravičnost). 

Dodana vrednost abolicionizma je, da poudarja pomen aktivne vključitve akterjev konflikta 
pri presoji poravnalnih ukrepov, ki sledijo prekršku ter da upošteva perspektivo žrtve. Do-
dana vrednost se kaže tudi v strukturni kritiki nepravičnih družbenih razmer, ki ustvarjajo 
sprožilne pogoje za nastanek kaznivih dejanj. 

Alternativni vzgojni ukrepi - mednje uvrščamo pobotanje oz. poravnavo, popravo škodljivih 
posledic ravnanja, opravljanje dobrih del in podobno. Bistvo naštetih ukrepov je v pred-
postavki, da lahko z določenimi prosocialnimi dejanji storilec prekrška popravi napako, ob 
tem pa izkusi etični pomen delovanja v korist žrtve, druge osebe ali skupnosti kot celote. 
Širše pa nabor alternativnih vzgojnih ukrepov pomeni vse tisto, kar se v neki instituciji upo-
rablja kot sredstvo discipliniranja mimo izreka predpisanih vzgojnih ukrepov po formalnem 
(upravnem) postopku.
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Alternativni ukrepi - glej Alternativni vzgojni ukrepi

Behavioristične metode discipliniranja - temeljijo na behavioristični doktrini, ki verjame, 
da vedenje reguliramo na podlagi nagrad in kazni. Nagrajevanje vzornega vedenja in ka-
znovanje prekrškov je po tem pristopu najuspešnejši način, preko katerega otrok spoznava 
razliko med pravičnim in krivičnim, kar pa je nujni pogoj njegovega moralnega razvoja.

Bullying - gre za dolgotrajno in sistematično uporabo nasilja, duševnega ali telesnega, ki 
ga izvaja posameznik ali skupina nad osebo, ki se v svojem trenutnem položaju ni sposobna 
braniti. 

Empatična krivda - gre za prosocialno emocijo (občutek nelagodja), do katere pride, ko 
zaznamo, da smo z lastnim dejanjem sočloveku prizadeli bolečino in želimo napako popraviti 
s tem, da naredimo nekaj v korist prizadete osebe. Gre za temelj prosocialnega in moral-
nega delovanja, ki se razvije pred socialnokognitivnimi zmožnostmi, ki omogočajo ustrezno 
etično presojanje. 

Družbena anomija - stanje družbe, v kateri skupne moralne vrednote izgubijo pomen kot 
regulator družbenih procesov. Posledica je slabitev družbenih vezi, kar v ospredje postavlja 
posameznika kot individuuma, ki pa za svoje delovanje v družbi nima jasno postavljenih 
pravil.

Empatija - je racionalno in čustveno dogajanje v posamezniku, ki temelji na sposobnosti 
postavljanja v položaj drugega in vživljanja v drugega ter ga motivira za prosocialno in 
moralno delovanje.

Etika obličja - gre za osebno vpleten, odgovoren in spoštljiv odnos do druge osebe, čeprav 
drugega nikoli ne morem spoznati v celoti. Je odgovorno, etično odzivanje na drugega, ki 
me nagovarja s svojim obličjem. 

Etika pravičnosti - se ukvarja s splošno utemeljitvijo in izvorom pravil moralnega delovanja 
(glej teorija pravičnosti). 

Etika skrbi - v ospredje ne postavlja posledic dejanj, temveč pomembnost odnosa. Človeka 
opredeljuje kot sposobnega poskrbeti zase in za svoje interese, zato moramo posebno po-
zornost nameniti ranljivim - tistim, katerih ranljivost predstavlja njihova odvisnost od naših 
odločitev in njenih posledic. Etika skrbi je torej usmerjena v odnose prijateljstva, ljubezni, 
skrbi in zaupanja, ki jih tvorimo z drugimi ljudmi in dajejo vrednost in smisel življenju. 
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Etika vrlin - za razliko od etik, ki v ospredje postavljajo posledice dejanj, etika vrlin poudarja 
motive dejanj in pomen značajskih lastnosti. Usmerjena je v identifikacijo z vrednotami neke 
skupnosti in oblikovanje vrlin. 

EQUIP program - je namenjen obravnavanju asocialnega/antisocialnega vedenja. Združuje 
dva osnovna pristopa, in sicer pristop vzajemne pomoči in psiho-pedagoški pristop. Pristop 
vzajemne pomoči je namenjen oblikovanju pozitivne vrstniške kulture, s pomočjo katere naj 
bi posameznike, pri katerih je opaziti asocialno/antisocialno vedenje, motivirali za medse-
bojno pomoč in s tem doseganje pozitivnih sprememb (npr. skupina anonimnih alkoholikov). 
Psiho-pedagoški del EQUIP-a pa je sestavljen iz področij, ki ciljajo na razvoj moralnega 
presojanja, sposobnost obvladovanja jeze ter trening socialnih veščin. 

Formalni vzgojni ukrep - pod formalne vzgojne ukrepe uvrščamo opomin, ukor in izključitev 
iz šole. Glavna značilnost teh ukrepov je, da imajo vsi upravno-administrativni značaj. Z 
njimi neko dejanje praviloma označimo kot nedopustno, za dodatne posledice kršitve pa z 
obvestilom staršem zadolžimo dijakove starše. 

Vzgojni ukrep, vzgojni opomin, formalni vzgojni opomin - glej Formalni vzgojni ukrep

Identiteta - je tisto, kar človeka določa kot osebo in njen specifičen življenjski potek. Je 
pojem, ki opredeljuje posameznika kot del skupnosti (različne oblike kolektivnih identitet, 
npr. spolna, verska, nacionalna), in hkrati ločenega od nje (individualna/osebna identite-
ta). 

Indukcija - sklepanje iz posameznega primera o splošnem. 

Induktivna disciplina - je model discipliniranja, pri katerem jasnemu nestrinjanju z otroko-
vim ravnanjem sledi usmeritev pozornosti na distres osebe, ki jo je otrok prizadel. Namen 
je v otroku aktivirati mehanizme, ki bi v njem zbudili empatični odziv/distres ter občutke 
empatične krivde. Nato spodbujamo takšno razrešitev konflikta, da povzročitelj konflikta 
popravi storjeno napako. 

Induktivni vzgojni pristop - gre za širše razumevanje pomena indukcije kot celovitega 
vzgojnega pristopa. Uresničuje se skozi širšo paleto induktivnih vzgojnih dejavnosti: spod-
bujanje odnosov, ki temeljijo na spoštljivosti do obličja drugega; spodbujanje prosocialnih 
aktivnosti (medsebojna pomoč); spodbujanje skupinskega sodelovanja; zmanjševanje strahu 
pred drugačnostjo; odpravljanje stereotipnih vnaprejšnjih sodb/predsodkov; mediacijsko 
reševanje konfliktov in med posebej učinkovitimi področji dejavnosti velja omeniti vzgojo 
preko umetniškega doživljanja. 
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Inkluzija - gre za proces enakovrednega vključevanja pogosto odrinjenih/marginalizirani 
oseb v vsakdanje življenje, pri čemer se tudi okolje prilagaja posamezniku in ne le pos-
ameznik okolju. Spodbuja se s povečanjem participacije in z zmanjševanjem izključevanja 
vseh učencev iz kurikula, kulture, skupnosti. Pri tem participacija pomeni prepoznavanje, 
sprejetje in spoštovanje, vključenost v učenje in socialne aktivnosti na način, da se doseže 
občutek pripadnosti skupini. Ideja inkluzije torej v ospredje postavlja težnjo po zmanjševanju 
vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev bodisi na osnovi primanjkljajev, 
rase, spola, let, etničnosti, spolne usmerjenosti, religije ali česarkoli drugega, kar nekaterim 
učencem nepotrebno oteži šolsko življenje. 

Just desert  ali zasluženo povračilo - gre za kazensko sankcijo glede na težo prekrška (glej 
tudi retributivno teorijo kaznovanja). 

Kognitivno izkrivljanje - gre za razlage dogodkov, kjer posameznik drugim neupravičeno 
pripisuje krivdo, osebnostne lastnosti itd., da bi tako upravičil svoje (neustrezno) ravnanje. 

Primarno kognitivno izkrivljanje - ali pretirana usmerjenost nase, ki izhaja iz zaščite lastnih 
interesov. Gre za egocentrizem, sicer značilen za zgodnje otroštvo, ki se utrdi in preoblikuje 
v kompleksen sistem shem, ki izkrivljajo zaznavanje in predstavljajo tveganje za razvoj 
antisocialnega vedenja.    

Sekundarno kognitivno izkrivljanje - gre za racionalizacijo oz. obrambni mehanizem, ki pos-
ameznike ščiti pred različnimi vrstami psihološkega stresa. Značilno je za posameznike, ki se 
obnašajo egocentrično in antisocialno. 

Komunitarijanska etika - v svojem temelju skupnost opredeljuje kot potrebo in poudarja 
pomen skupnosti za posameznikovo življenje, tudi za razvoj njegove identitete in avtonomi-
je. S poudarjanjem elementov skupnosti pri vzpostavljanju ravnotežja med avtonomijo pos-
ameznika in družbenimi redom teži k večji družbeni odgovornosti – veča tako odgovornost 
družbe do posameznika kot odgovornost posameznika do družbenega (politična partici-
pacija, pozitivna svoboda). Komunitarijanska etika torej spodbuja dejanja, ki prispevajo k 
pozitivnemu oblikovanju skupnosti. 

Kult internalnosti - družba od posameznika pričakuje, da se v javni sferi odziva kot samoini-
ciativen, ambiciozen subjekt, hkrati pa je do te mere podrejen družbenim pričakovanjem, da 
se ne zaveda več, da je ta “avtonomna vloga” zgolj fasada, za katero se skriva nereflektirana 
ujetost v družbena pričakovanja; posameznik se torej kaže kot avtonomen, odgovoren, 
prilagodljiv subjekt, ki pa mu manjka “normativna bistrovidnost”, zmožnost prepoznavanja 
družbenih pričakovanj in zavedanje, kdaj na javnem mestu igra zaželeno družbeno vlogo 
internalnosti in kdaj se zares samostojno in kritično odloča za svoja dejanja. 
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Mediacija - je eden izmed načinov reševanja konfliktov, pri katerem odgovornost in naloge 
za konflikt prevzamejo udeleženci konflikta (glej tudi abolicionizem in alternativni vzgojni 
ukrepi). 

Šolska mediacija - izvajajo jo strokovni delavci na šoli, ki so usposobljeni za šolskega media-
torja, kar pomeni, da so uspešno končali ustrezen program in pridobili certifikat z nazivom 
šolski mediator. Le ta je usposobljen za vodenje postopka mediacije v katerih koli sporih v 
vzgojno-izobraževalni ustanovi, med katerimi koli udeleženci (med učenci/dijaki, med starši 
in učitelji, med učitelji, med učitelji in vodstvom šole itd.). 

Vrstniška mediacija - gre za proces, v katerem sta udeležena vsaj dva učenca/dijaka, med ka-
terima je prišlo do nesoglasja, konflikta, spora. Oba morata biti pripravljena nastalo situacijo 
razrešiti na miren, strpen, produktiven način, ki lahko pripelje do konkretne, prostovoljne 
in dogovorno dosežene rešitve. Pri tem jima pomaga tretji, nevtralni vrstnik, ki z različnimi 
tehnikami, veščinami in znanji učencema/dijakoma v konfliktu pomaga pri razlagi različnih 
pogledov, izražanju želja in potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami.

Transformativna mediacija - transformativni modeli mediacije uporabnikom posredujejo 
različne socialne veščine, zaradi česar so njihovi učinki dolgoročnejši in presegajo razrešitev 
posameznega spora. 

Ničta toleranca - se je v 80-ih letih 20. stoletja razvila kot ena ključnih usmeritev disciplin-
ske politike šol v ZDA do odklonskega vedenja (nasilja, zlorabe drog) v šoli. Njen primarni 
namen je sporočiti, da določeno nezaželeno vedenje v nobenem primeru ne bo tolerirano 
in da bodo kaznovani (pogosto poseganje po trajni ali začasni izključitvi učenca iz šole) vsi 
prekrški, ne glede na njihovo težo.

Neoliberalizem - politično-ekonomska teorija, ki si za večanje gospodarske rasti prizadeva 
za  svobodno delovanje trgov (deregulacija), ne glede na posledice. Torej zavrača vladne 
intervencije v domačo ekonomijo, na svetovnem trgu zagovarja svobodno trgovino in prost 
pretok blaga, financ in delovne sile ter favorizira privatizacijo vseh segmentov družbe, tudi 
šolstva. 

Ontološka varnost - gre za občutek temeljnega zaupanja posameznika v življenje in samega 
sebe. 

Opolnomočenje - gre za proces pri katerem posamezniku pomagamo pri pridobivanju 
občutka zmožnosti za sprejemanje njegovih lastnih odločitev ter obvladanja njegovih 
življenjskih problemov. Z opolnomočenjem krepimo občutek samozavesti, posameznika 
spodbujamo k uporabi lastnih vzvodov moči. 
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Pripoznanje - v ospredju pripoznanja je predpostavka po sprejetju vseh identitetnih 
položajev posameznikov oziroma družbenih skupin, a ne zgolj v pasivni obliki tolerance, 
temveč gre za to, da drugega v odnosu obravnavamo takšnega kot je (ali to lahko postane). 
Če s toleranco prepoznamo drugačnost drugega in se vanjo ''ne vtikamo'', pripoznanje 
vključuje refleksijo lastnih identitet, ki se potrdijo v odnosu, pa tudi refleksijo družbenih 
predpostavk, ki opredeljujejo vsak odnos z drug(ačn)im.

Pristop wraparound - gre za intervencijsko prakso, ki predvideva vzpostavitev podporne 
mreže za posameznike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in njihovo družino ter poleg 
strokovnih služb (šolske svetovalne službe, centrov za mentalno zdravje, centrov za socialno 
skrbstvo in organov za mladinsko pravosodje) vključuje tudi celotno otrokovo socialno okolje 
(učitelje, starše, sorodnike in tudi prijatelje).

Psiho-pedagoški pristop oz. osvajanje veščin - gre za usmerjanje posameznika v nadzor 
nad lastnim vedenjem, ki izhaja iz psiholoških teorij socialnega učenja. Glej EQUIP pro-
gram. 

Restitucija - oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča posamezniku, ki je s svojim ravnan-
jem povzročil škodo (materialno, moralno …), da to popravi. Ukrepi smiselno izhajajo iz 
povzročene kazni.

Restorativna pravičnost - si prizadeva za obnovitev stanja pri vpletenih, kot je bilo pred 
kaznivim dejanjem. Gre za tradicionalen način gledanja na reševanje konfliktov v skupnosti, 
ki od povzročitelja konflikta zahteva, da s povračilnim dejanjem popravi napako oziroma 
škodo, ki jo je predhodno povzročil ter s tem zadovolji pričakovanja žrtve oziroma skupnosti 
kot celote. Na restorativni pravičnosti temelji abolicionizem.

Retributivna pravičnost - posameznike obravnava kot avtonomne subjekte, ki delujejo po 
skupnem regulativnem načelu (ali načelih), posledice svojih dejanj lahko predvidijo vnaprej 
in so za svoja dejanja v celoti odgovorni. Posameznik, ki je vpleten v kaznivo dejanje, je tako 
upravičen do kazni po načelu sorazmernosti prekrška in sankcije.

Socialno odnosni pristop - temelj čustvenih in vedenjskih odzivov pripisuje medosebnim 
procesom v skupini (družini, socialni skupnosti). Pri čustveno vedenjskih težavah pos-
ameznikov (dijakov) v ospredje postavlja razredno skupnost kot središče razvoja socializacije 
posameznika in ne individualnih treningov socialnih veščin.

Teorije pravičnosti - različne razlage pravičnih družbenih praks in legitimiranja družbenih 
odzivov na nedopustno ravnanje posameznikov. V tej publikaciji so aplicirane predvsem na 
kaznovanje.
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Tretmajski pristop - v temelju tega pristopa je posameznik, ki kot odvisen od vsakokratnih 
(tudi negativnih) okoliščin ni v celoti odgovoren za svoja dejanja, zato je bolj kot kazen zanj 
koristna pomoč, največkrat v obliki medicinskih in psiholoških terapij. 

Ukrep - ukrepanje v pedagogiki pomeni odzivanje na posameznikovo vedenje. 

Utilitarizem - v ospredje postavlja posledice dejanj glede na njihovo korist - v svoji 
najpreprostejši formulaciji trdi, da je moralno pravilno dejanje (ali politika) tisto, ki proiz-
vede največje srečo/ugodje/korist članov družbe.  
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IZ RECENZIJE

Monografija prinaša razmišljanja avtorjev/ic, ki zapolnjujejo primanjkljaj tovrstne lit-
erature v slovenskem prostoru. Loteva se izstopajočega, asocialnega in posledično v 
pedagoških situacijah konfliktnega vedenja mladih ter razumevanja in odzivanja nanj. 
Prav te oblike ravnanj mladih po oceni mnogih pedagoških delavcev predstavljajo za-
goneten problem. Ne le na ravni razumevanja vzgibov in vzvodov za takšno vedenje, 
temveč predvsem za primerne načine spoprijemanja z njim. 

Avtor uvodne razprave opozori, da je eden od pomembnih ogrožajočih dejavnikov 
današnje šole to, da vzgojo reducira na disciplinski režim. Prav zaradi tega so dobrodošli 
vsi prevodi besedil, ki pedagoško osebje vseh strok informirajo o tem, kaj so osnovne 
značilnosti in pomanjkljivosti tistih skupin dijakov/mladostnikov, katerih moralni in os-
ebnostni razvoj (sposobnost kontrole impulzov, kognitivno izkrivljanje in prevladujoče 
kognitivne sheme) je zaradi različnih dejavnikov zastal na nižji razvojni stopnji in ga 
lahko z uvajanjem raznolikih programov vsaj delno omilimo. Seveda je res, da šola ne 
more bolj kot ostali segmenti družbe reševati problemov družbene nepravičnosti, hkrati 
pa je prav, da se pedagogi vseh strok v primerih asocialnega in ponavljajočega se kon-
fliktnega vedenja dijakov povezujemo med seboj in z okoljem ter razvijamo podporne 
in prevzgojne vsebine. Predvsem pa je prav, da se pedagogi zavedamo, da vzgoja ni 
le vzdrževanje discipline ter da ozavestimo pomen teže bremena nepripadnosti in 
odtujenosti za odraščajoče. 

izr. prof. dr. Alenka Kobolt
Pedagoška fakulteta v Ljubljani




