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Šola je nekaj resnega. Sistem skoraj tako pomemben za otroka kot je to sistem družine. In če je vrtec 
priprava za vstop v šolo, je šola priprava za vstop v svet odraslih. Zgodi se hitra in za marsikaterega 
otroka nepričakovana sprememba: Zdaj so vprašanja, ki jih večina staršev zastavi otroku, ko le ta odpre 
vrata stanovanja : - Kako je bilo danes v šoli? Kako je bilo pri matematiki? Ali ste pisali kontrolno 
nalogo?...Osnovno starševsko vprašanje:" Ali si lačen, ali si utrujen?" dobi drugorazredni pomen. 

 
Z vstopom, otroka na predmetno stopnjo izobraževanja, nastopi novi krog v odnosih znotraj družine: 
neuspešen učenec zamenja učenca-otroka, zaskrbljena mati postane učiteljica.  Zdaj ob kosilu otrok 
pogosto sliši besede: Kaj je za nalogo? Premalo bereš. Kdaj se boš učil? Najhujša kazen pa so starševske 
besede ob skoraj vsaki priložnosti: Daj mir, pojdi se učiti! Učenje kot kazen!  Šola, šola, šola. Vse drugo 
postane nepomembno: Ali je otrok žalosten, zaljubljen, v skrbeh? Komu mar. Šola in problemi v zvezi 
s šolo zapolnijo  stanovanje in otroka potisnejo ob rob. Starša se pritožujeta: "Naš sin se slabo uči. Ne 
mara se učiti. Šola mu gre slabo..." Otrok se še vedno ne pritožuje, le čedalje bolj sili ven. Šolski uspeh, 
kljub naporom staršev še naprej pada. Šola je zaskrbljena, starša sta zaskrbljena, le otrok se zdi, da ni 
zaskrbljen. Šola svetuje staršem, da vzamejo inštruktorja, če želijo, da otrok izdela razred. Starši 
pogosto upoštevajo mnenje šole in otroku  poiščejo inštruktorja. 

 
Odprt je novi krog, nova sprememba; Starši-učitelji postanejo neuspešni učitelji, neuspešen učenec 
postane nezainteresiran učenec. Vprašanja ob kosilu: Ali si popravil  nezadostno oceno pri matematiki? 
Ali si bil vseskozi pri pouku? Kdaj imaš inštruktorja in ali sploh kaj delaš tam, da ne plačujem zastonj, 
saj veš koliko me to stane, postanejo vsakodnevna..  

Začnejo se nevarne kupčije: "Ko se naučiš, greš lahko ven". "Če popraviš matematiko, dobiš mobitel." 
Otrok se nedolžno laže. Vse več časa preživi zunaj družine, težje se vrača domov. Starša se pritožujeta: 
"Nenehno je zunaj." "Le na kosilo pride". "Veliko obljublja, a se obljub ne drži". "Pred blokom je, saj ga 
vidimo, le domov noče" . Starša pogosto iščeta otroka na ulici, da pride domov, da se uči.  

Otrok je v družbi svojih vrstnikov, sebi podobnih. Upira in umika se staršem. S tem je sklenjen novi krog 
v katerem nezainteresiran učenec postane slab učenec, ki pogosto izostaja od pouka in od doma, 
neuspešen starš pa postane policaj. Šola vse bolj vabi starše, išče njihovo pomoč, a zdaj ni nič 
več  staršev, ostali so le  še starši-policaji, ki se na vabila šole le redko odzivajo. Tudi njih šola čedalje 
bolj malo zanima. Vse bolj dvomijo v njo in ji vse man verjamejo. Otrok se umika. Nič več ni na ulici 
pred blokom, kjer je lahko ob vsaki priložnosti skočil domov po sendvič, na sok, ali pogledati kakšen 
film. Čedalje bolj je vse dlje od doma, od pogleda svojih staršev, v družbi otrok sebi podobnih. Zdaj le 
s  težka zadovolji svoje potrebe pa ne le po hrani. Potrebno je potrditi svojo pozicijo v skupini, v družbi. 
Treba je preživeti. Začnejo se prve tatvine, kajenje, zasvajanje z alkoholom. Za šolo je čedalje manj 
časa. Pa še takrat, ko pride v šolo, pride, da bi se zabaval. 


