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Zveza aktivov svetov staršev Slovenije

• Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, 
nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, 
neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev, ki organizirano 
uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

• Osnovni namen ustanovitve ZASSS je promovirati aktivno vlogo 
staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih 
nivojih.
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ZASSS – opredelitev in cilji

• Vzgoja otrok je vse kaj več kot le pridobivanje izobrazbe. Starši 
sprejemamo svojo naravno in ustavno dolžnost ter pravico vzgajati in 
izobraževati svoje otroke, vendar je za to nujna udeležba šole in širše 
družbe. Izražamo spoštovanje do vseh udeležencev vzgoje naših otrok 
in se zavedamo pomembnosti sodelovanja z učitelji, ravnatelji, s 
strokovnjaki in predstavniki države in družbe.

• Kakovostna šola mora temeljiti na sodelovanju učiteljev, učencev in 
staršev. Ravno tako je lahko kakovostno vzgojno okolje le plod 
sodelovanja med strokovnimi delavci, predstavniki šolskih oblasti in 
starši, zato želimo soustvarjati šolski prostor, v katerem bomo skupaj 
rasli v znanju, spoštovanju in sodelovanju. (LOGOTIP)
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ZASSS – osnovni podatki

• Ustanovljena 8. junija 2011. 

• Danes je v ZASSS vključenih sedemnajst področnih aktivov, ki 
združujejo nad dvestopetdeset svetov staršev, večinoma osnovnih 
šol. 

• V letu 2012 se je ZASSS kot pridružena članica vključila v  evropsko 
starševsko organizacijo EPA (European Parents Association), letos pa 
postala njena polnopravna članica.
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http://www.zasss.si

http://www.zasss.si/


ZASSS - pokritost
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Za vzgojo enega otroka 
je potrebna vsa vas. 
(Afriški pregovor)



ZASSS - organigram

• Delovne skupine za:
• Pristojnosti in delovanje SSt

• Učna gradiva

• Sistem kakovosti

• Posebne potrebe

• Delovanje 
• Horizontalno (dobre prakse, dvig kompetenc)

• Vertikalno (pretok informacij, zastopanje)

• Oblike dela
• Dokumenti (okrožnice, e-novice, spletna stran)

• Srečanja (posvetovanja, seminarji, delavnice)
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Pričakovanja

• Priznanje izvajalcem za predhodni uspešen projekt
• In pridobitev novega, ki ga pozdravljamo danes

• Obeta nadgradnjo izkušenj in znanj ter njihovo širitev v prostor

• Pričakovanje sistemskih rešitev
• Znanja in prakse, ki jih bodo razvili sodelujoči v projektu, naj bi bili v prihodnje 

vgrajeni v celotni vzgojno izobraževalni sistem

• Minimalni standard usposobljenosti za delovanje na področju medkulturnosti
bi morale usvojiti vse šole

• Tudi na šolah, ki ne bodo vključene v projekt, naj bi ravnatelji, zaposleni in 
starši za projekt vedeli in znali poiskati pot do informacij

•
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Pričakovanja - informiranje

• Če hočemo doseči sinergijo med šolo in starši pri vzgoji za 
medkulturno sobivanje, je učinkovito informiranje neizogibno
• Informacija mora biti ažurna, točna in jasna

• Z informacijami praviloma razpolaga šola

• Zato je šola poklicana, da vzpostavi komunikacijo s starši

• S stališča staršev
• Vstopna točka za medsebojno informiranje so vprašanja

• Želimo si, da bi ustrezne informacije prišle do vseh 6 skupin staršev
• Tri skupine šol (konzorcijske, partnerske, ostale) in na vsaki sta dve skupini staršev 

(priseljeni in lokalni)
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Vloga staršev

• Starši želimo delati za dobrobit otrok – vseh otrok

• Da bi se znebili prvinskega strahu pred neznanim, je treba neznano 
osvetliti…

• Vsaka skupina staršev potrebuje informacije o tem, kako učinkovito 
podpreti soje in druge otroke na šoli in v okolju za medkulturno 
sobivanje
• Priseljeni starši imajo precej drugačno vlogo od lokalnih

• Oboji pa lahko (in ne nek način morajo) postati partnerji šolskih strokovnih 
delavcev

• Starši pa vidimo velik potencial tudi v sodelovanju „starši staršem“
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Vzporednice - projekt EPA za podporo 
priseljencem
• Projekt se je začel julija letos in bo trajal 18 mesecev

• Zagonsko srečanje je bilo v začetku avgusta

• Glavne aktivnosti projekta
• Postavitev večjezične spletne strani z zbranimi specifikami za 17 držav (za 

vsako državo v angleščini in jeziku države)

• Oblikovanje in izvajanje usposabljanje za opolnomočenje lokalnih starševskih 
organizacij in strokovnjakov za podporo priseljencem pri njihovem umeščanju 
v okolje
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Projekt EPA - področja informiranja staršev

• Razumevanje šolskega sistema in obveznosti njihovih otrok

• Razumevanje sistema družbene podpore in podpore otroku, ki jim je na voljo

• Ponudba vsakodnevnih storitev
• Infrastruktura, finančne storitve, zdravstvene storitve, nakupovanje, ponudba kulturnih 

dejavnosti, prostočasne dejavnosti

• Informacije o trgu dela, kako vrednotiti lastno usposobljenost

• Dostopnost socialne podpore

• Kako se soočati s posebnimi potrebami

• Kako si pridobiti osnovno znanje jezika okolja

• Kakšne so osnovne pravice otroka do uporabe maternega jezika
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Projekt EPA – spletna stran

• Vse objavljene informacije bodo pred tem skrbno preverjene

• Za vsako objavljeno informacijo mora biti znan vir 
• Pravni akt, dokument, verodostojna spletna stran, …

• Ne objavlja se mnenj temveč le dejstva

• Interaktivnost strani ne bodo namenjena komentiranju, bo pa stran 
imela možnost vnosa nekih pripomb, k bodo namenjene vzdrževalcu

• Stran se bo redno osveževala do konca trajanja projekta
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Projekt EPA – cilji usposabljanja

• Podpora in opolnomočenje nacionalnih starševskih asociacij do ravni 
posamezne VIZ institucije za podporo priseljencem pri vključevanju v 
normalno vsakodnevno življenje 

• Najpomembnejše stičišče obeh skupin staršev je prav šola

• Vzpostavljanje okvira dejavnosti za podporo priseljencem 

• Vzpostavitev mreže strokovnjakov in staršev, ki bi bili z uporabo virov 
verodostojnih informacij sposobni nuditi podporo priseljencem
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Soočanje z realnostjo
• Scenariji iz projekta EPA

• šola je pripravljena na sodelovanje s starši

• šola ima omejene strokovne vire, vendar je pripravljena ponuditi prostor za 
aktivnosti uvajanja v novo okolje

• šola ni kooperativna in je treba vse aktivnosti uvajanja v novo okolje izvajati 
izven nje

• Iz razprave v ZASSS
• Za priseljence je „normalno življenje“ precej drugačno kot za lokalno 

prebivalstvo 

• Priseljenci lahko pomoč odklonijo ali pa med lokalnimi ni prostovoljcev…
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Sklep

• Preseljevanje ljudstev je dejstvo

• Prej in bolje kot se bomo naučili medkulturnega sobivanja, bolje bo za 
vse nas

• Partnerstvo med šolo in starši lahko bistveno pripomore, da se bomo 
tega naučili prej in bolje…
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Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.
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