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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Socialno delo z mladimi

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
znanj s področja prava

Modul: Mladoletniško
prestopništvo

1

1

Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

10

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
45

Izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
Teorije in metode socialnega dela; posebnosti
prispevka socialnega dela pri soustvarjanju
rešitev za kompleksnih socialne probleme
mladoletnikov. Koncept delovnega odnosa in
izvirnega projekta pomoči. Socialni delavec kot
spoštljiv in odgovoren zaveznik mladoletnika,
ki je eskpert iz izkušenj. Jezik socialnega dela v
procesih soustvarjanja podpore in pomoči.

Content (Syllabus outline):

Vzpostavljanje in varovanje delovnega odnosa
v procesih podpore in pomoči mladoletniku.
Koncept etike udeleženosti in perspektive
moči. Varovalni dejavniki. Spoštovanje
otroštva. Soustvarjanje pomoči in podpore v

ECTS
3

skupnosti. Sodelovanje s šolo.
Socialno delo z družino. Metode, tehnike in
veščine socialnega dela z družino;
vzpostavljanje projekta pomoči na način
delovnega odnosa na dveh ravneh. Pogovor z
družino, ki omogoči,, da se slišijo vsi glasovi.
Ravnanje s posebnimi problemi mladoletnika
in njegove družine: problemi vzpostavljanja in
vzdrževanja starševskih vlog, zavezništvo med
staršema, pravična avtoriteta; konflikti med
generaciajmi; odrasel otrok v družini;
delinkventno vedenje staršev ali otrok.
Obladovanje razveze, konflikti in vzpostavljanje
novih odnosov. Raznolikost družinskih
skupnosti.
Temeljni literatura in viri / Readings:
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo
Univerze v Ljubljani, 2008. 159 str.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena
teoretična in praktična znanja s področja
socialnega dela z družino in posebej z mladimi.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben razumeti posebnost procesov
podpore in pomoči v socialnem delu, koncept
soustvarjanja torej, da bi sodelovali in umestili
prispevek prava v soustvarjen proces podpore.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
praktičnih primerov).
Seminar (reševanje hipotetičnih problemov,
obravnava izdelkov samostojnega dela).
Konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za
obravnavo na vajah, samostojno delo in študij.

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:
Končni pisni ali ustni izpit.

Delež (v %) /
Weight (in %)
100%

Assessment:

Reference nosilca / Lecturer's references:
MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. The role of contemporary social work
concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties. Ljetopis
socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2012, godište 19, br. 2, str. 191-213.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo
Univerze v Ljubljani, 2008. 159 str.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Šolska svetovalna služba kot prostor varovanja
soustvarjanja procesov učenja in pomoči v šoli : delovni odnos soustvarjanja in izvirni delovni
projekt pomoči : od prvih korakov v šolski prostor k temeljnemu konceptu dela. Šolsko svetovalno
delo, ISSN 1318-8267, 2013, letn. 17, št. 3/4, str. 15-25.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Nova paradigma v sodelovanju med otrokom, starši in šolo :
soustvarjanje pomoči. V: KAVKLER, Marija (ur.). Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi
težavami - spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo
Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2006, str. 6367.

