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Destinacija: strokovna obravnava

Starši:

Mi bomo ostali, kot smo, 

otrok naj se spremeni!

Otrok:

Jaz nisem nič kriv, krivi so tastari, učitelji, sošolci!



Pričakovanja sprememb na ravni

čudeža čarovnije

Pa glej, da se ne zmotiš! Radio Ognjišče: čaroben večer



Kaj imajo starši strastno radi

• nenavadna imena in pristope 

• vznemirjenje pričakovanja – shujševalna, jackpot

• Potrditev, da je soodgovoren za stanje otroka nekdo drug – ta naj se spremeni.

• račun = 0,00 € - odnos

• Potrdilo, da imajo prav oni in ne njihovi otroci, najstniki, žlahta.



Otroci imajo radi

• nekdo posluša

• ločeno od staršev

• igro vlog in igranje s predmeti

• igranje s pravim orodjem in realen izdelek – cena na trgu

• Pričakujejo preobrat, kot v akciji – nepričakovano preprosto se bo izšlo 
samo po sebi, samo začeli bodo …



Mladostnice in mladostniki imajo radi

• nepristranski odgovor

• preverijo legitimnost

• najavo naslednjega srečanja – brez staršev

• zaupnost pogovora (ogrožanje z. in ž.)

• pravice odraslih in otroško naivno odgovornost

• Preobrat kot v  grozljivki – ko pozornost upade … ni izhoda …



Kot turistični vodič

vedeti:

• Kdo je moja stranka (kdo plačnik)?

• Kako daleč je najdaljša tura?

• Enodnevni izlet

• Kaj ceni: hrano, pijačo, gibanje 

• Eko, natur, lokalno, svetovno, bio, vegi, domače 

• Pokušina, ne sedmica!

• Kaj se mora zgoditi, da mi bo stranka sledila, ko postane težko?



nevarnosti

• navidezni odnos, lahko z obeh stani

• zaverovanost vase ali pristop, tehniko

• lagoden tempo obravnav – vpliv pogostnosti

• delo brez kontrolnih točk in povratnih informacij – merjenje, CILJ!

• ne prepoznaš napredka ali rezultata

• iz vsake spremembe skušaš narediti „vau!“ napredek

• piratski poskusi ugrabiti proces (kot v šolah)



Stikalo za učenje

VKLJUČENO

• čustva

• radovednost

• poizkušanje 

• nova aktivnost 

• vonji

• druga senzorika

• IZKLJUČENO

• neskončno ponavljanje

• “dresiranje” 

• stres

• kazen za napako

• “avtopilot”

• včasih pri različnih potrebah in 
pogosto po poškodbah.



Kadar rezultata ni

• Če nimate take izkušnje – ste „slepi“, 

ali pa preprosto še premalo let delate.

• Ali teče komunikacija v obe smeri?

• Pošten pogovor s kolegi, kje se zatika.

• Spremenim ritem obravnav – zgostim, druge spremembe.

• Svetujem novo smer. Predam naprej.

• V katerih primerih vrnem denar / ne izstavim računa?

• Občutek varnosti stranke, ki še vključuje moj čas in delo, zaračunam.



Usposabljanje 

Kaj pričakuje asistent predmeta, da bo dobila študentka na vajah z 
resnično stranko (november 2018!):

• upoštevanje GDPR

• 10 srečanj

• video posnetek po možnosti

• vodenje bolj kot vključevanje v proces

• zapiske – poročila stranke

• zapiske – poročila študenta




