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POVZETEK 

 

Z raziskavo smo želeli prikazati stališča učiteljev in njihovo mnenje glede vključenosti 

otrok s posebnimi potrebami (OPP) v osnovne šole (OŠ), kateri se vključujejo na podlagi 

zakonodaje, otrokovih pravic, ideje multikulturalizma ter postmodernističnih stališč in 

vrednot. Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati vzorca na Slovaškem. Zanimala so 

nas predvsem stališča učiteljev do: otrok s posebnimi potrebami, uspešnosti vključevanja 

OPP v OŠ, ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za delo z OPP, strokovne pomoči 

in podpore ter sodelovanja s strokovnjaki, ki obravnavajo OPP. V odprtih vprašanjih smo 

želeli izvedeti: kakšen naj bi bil najboljši način šolanja OPP, ali so upoštevane otrokove 

pravice do pravilne usmeritve, kakšna je pretočnost informacij med strokovnjaki tima ter 

vrtca in OŠ ter kateri so po mnenju učiteljev dejavniki, ki vplivajo na uspešno inkluzivno 

prakso. V doktorski disertaciji smo predstavili tudi zakonske osnove in človekove pravice 

za všolanje OPP v OŠ. 

 

Raziskava je bila izvedena z uporabo deskriptivne in funkcionalne-multivariatne metode.  

Podatke smo pridobili s kvantitativnim pristopom.  

 

Raziskava je pomembna, saj se otrok intenzivno razvija prav v času osnovne šole. Od 

stališč učitelja in njegove usposobljenosti je odvisna tudi pozitivna interakcija med OPP in 

ostalimi učenci. S podatki, ki smo jih dobili na vzorcu, smo lahko osvetlili tako prednosti 

kot pomanjkljivosti inkluzivnega izobraževanja in izluščili posamezne dejavnike, ki po 

mnenju učiteljev vplivajo na dobro prakso. 

 

Znanstveni prispevek doktorske disertacije prispeva k teoriji inkluzije, aplikativni 

prispevek pa k intervenciji, ocenjevanju in k razširjanju znanja. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, stališča učiteljev, osnovna 

šola 

 



 

  SUMMARY 

 

The purpose of the research is to present the standpoints of teachers and their opinion with 

regard to the inclusion of children with special needs into elementary schools, which are 

being included on the basis of legislation, rights of the child, ideas of multiculturalism, and 

post-modern attitudes and values. The results acquired have been compared with the 

results of the Slovak sample. We were particularly interested in standpoints of teachers 

with regard to the children with special needs, the efficiency of inclusion of children with 

special needs into elementary schools, the appropriate spatial and material conditions for 

work with children with special needs, technical assistance and support as well as 

cooperation with experts, who deal with children with special needs. Through open 

questions we wanted to establish the following: what would be the most appropriate 

manner of schooling of children with special needs, have the child’s rights to proper 

guidance been respected, what is the extent of the flow of information between team 

experts, kindergarten, and elementary school, and what are, in the opinion of teachers, the 

factors that influence successful inclusion practice. The doctoral dissertation also 

introduces legal bases and human rights for schooling of children with special needs in 

elementary schools. 

 

The research has been conducted with the use of the descriptive and functional multivariate 

method. The data have been collected through the quantitative approach.  

 

The research is very important, because a child’s development is particularly intense 

during his or her elementary education. The positive interaction among children with 

special needs and other pupils also largely depends on standpoints of a teacher and his 

qualifications. With the acquired information we were able to highlight advantages as well 

as deficiencies of inclusive education, and to draw out individual factors, which, in the 

opinion of teachers, influence the good practice. 

 

The scientific contribution of doctoral dissertation contributes to the inclusion theory, 

whereas the applicative contribution contributes to intervention, assessment, and 

dissemination of knowledge. 

 



 

KEY WORDS: inclusion, children with special needs, standpoints of teachers, elementary 

school 
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 1 UVOD 

 

Vstop Slovenije v EU in udejanjanje lizbonske strategije sta v središče pozornosti 

izobraževalnih politik ter organizacij javnega sistema vzgoje in izobraževanja umestila 

pomen znanja za blaginjo družbe ter zagotavljanje enakih možnosti, na katerem temelji 

tudi inkluzivno vzgojno izobraževanje. Med prioritetnimi cilji evropskega programa 

»Izobraževanje in usposabljanje 2010« je tudi spodbujanje  izobraževanja OPP znotraj 

večinskih oblik vzgoje in izobraževanja.  

 

Osnove za inkluzivno vzgojno izobraževanje OPP v Sloveniji so bile uzakonjene v Zakonu 

o osnovni šoli (1996) in v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000).  

 

Implementacija inkluzivnega procesa je povsod po svetu političen proces, ki vključuje 

številne konflikte. Inkluzivno izobraževanje OPP je zelo občutljivo področje, s številnimi 

zagovorniki in nasprotniki. Inkluzija je tudi proces, ki nima enotnega modela ali sistema 

rešitev, ki bi bil univerzalen. Gre za strokovno zahtevno problematiko, ki zahteva 

medresorsko povezanost in usklajevanje, gre pa tudi za ne dovolj jasno izdelan koncept 

inkluzije, brez trdnih strokovnih temeljev, brez celovitega akcijskega in finančnega načrta, 

kar pušča celo vrsto vprašanj neurejenih. 

 

Na podlagi tega smo se odločili za tovrstno raziskavo, saj se pri svojem delu učitelji 

srečujemo z vse večjimi izzivi, s pritiski, spremembami in težavami. Po našem mnenju so 

postopki usmerjanja dolgotrajni, zapleteni, podrejeni pravilom upravnega postopka, timi in 

strokovnjaki največkrat nepovezani, informacije nepretočne. Pravica OPP do pravočasne 

usmeritve v ustrezen program je prevečkrat zanemarjena, minimalni standardi znanja pa 

pogosto nedoseženi. Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, pripomočkov, prostorskih in 

materialnih pogojev je velikokrat pomanjkljivo, vprašljiva pa je tudi učiteljeva 

usposobljenost za delo z OPP. V povezavi s tem nas je zanimalo, ali je, po mnenju 

učiteljev, zakonodaja v razkoraku s prakso in kakšne so razlike med stališči učiteljev do 

inkluzije iz Slovenije in Slovaške. 
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  1.1 INKLUZIJA 
 

Pojem inkluzija je interdisciplinaren in ni dovolj jasno opredeljen. Pripada različnim 

disciplinam, kot so sociologija, defektologija, ekonomija itd. (Šućur,1997).  

 

Inkluzija pomeni sotočje številnih miselnih smeri – socialnih in političnih ter seveda tudi 

vzgojno-izobraževalnih (Thomas, Vaughan, 2005). 

 

Izraz inkluzija iz latinske besede inclusio pomeni vključitev, sklenjenost, pripadanje, 

spadanje (Kranjčan, 2006). Pomeni prizadevati si, da postane subjekt del celote. Beseda 

izvira iz latinščine in pomeni zapreti vrata za nekom, ki je vstopil v hišo (Demšar Pečak, 

2000). Po SSKJ (2000, str. 302) pa: »inkluzija je odnos med množicami, pri katerem je ena 

množica podmnožica druge«. Metafora za inkluzijo je: »Vstopi, ker spoštujemo razlike in 

ker si lahko tak, kot si« (Corbett, 1999, str. 128). 

 

Inkluzija otrok s posebnimi potrebami je sodobna postmodernistična koncepcija. Izhaja iz 

človekovih (otrokovih) pravic in iz ideje multikulturalizma. Temelji na postmodernističnih 

vrednotah, kot so pravičnost, različnost in enake možnosti za vse. Je vrednota tistih 

demokracij, za katere je značilno sprejemanje načel multikulturnosti, antirasizma in 

kulturnega napredka ter zagotavljanja pravic do boljših razvojnih in izobraževalnih 

možnosti v družbi vrstnikov (Thomas, Walker, Webb, 2005). G. Čačinovic Vogrinčič 

(2005) navaja naslednje elemente postmoderne: spoštljivo ravnanje z edinstvenostjo 

vsakega učenca, odkrivanje učenčevih sposobnosti skupaj z njim, in to najprej njegove 

močne strani, ozaveščanje o udeleženosti in deležu učitelja oz. strokovnjaka v 

soustvarjalnem procesu učenja. M. Vrhovski (2005) navede nekaj družbenih pogojev, ki 

omogočajo vključevanje in med drugim je tudi kultura, ki omogoča udeležbo in 

sodelovanje v družbenih procesih ter zmanjšuje izključevanje in kategoriziranje. Rezultat 

vseh prizadevanj naj bi bila, kot navaja Sardoč (2006), večja socialna sprejemljivost 

učencev s posebnimi potrebami v življenje in delo šole, kjer bodo skozi interakcije s 

sovrstniki razvijali svoje potenciale in v skladu z njimi postali dejavni in enakopravni člani 

šolske skupnosti. Prav tako je najpogostejši družbeni pogoj, ki omogoča vključevanje, 

neomejeno soočanje različnih teorij, stališč, vrednot, normiranj, ideje o multikulturnosti in 

interkulturnosti, sožitju, tolerantnosti in sobivanju, strpnost ter tolerantnost. M. Vrhovski 
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(2005) meni, da je eden od družbenih pogojev tudi pozitivno vrednotenje sposobnosti in 

zmožnosti vseh oseb, tudi tistih s posebnimi potrebami. 

 

Inkluzija ni samo stvar države, zakonov, pravilnikov, temveč tudi stroke, strokovnih 

spoznanj, teorije šole, vzgoje in etap vzgojno-izobraževalnega procesa in nenazadnje tudi 

človeške morale in etike (Resman, 2003). 

 

Inkluzija je sistem intervencij, s katerimi skušamo delno ali v celoti vključiti socialno 

izključene posameznike v socialno skupino ali v širše socialno okolje (Frederickson, Cline, 

2002, Sardoč, 2006). Gre za razvijanje inovativnih modelov inkluzivnega izobraževanja, 

saj socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami pomembno prispeva k razvijanju 

možnosti za njihov razvoj in učenje s sovrstniki znotraj večinskega šolskega sistema 

(Sardoč, 2006). Gre tudi za premagovanje ovir za socialno udeležbo ali v celoti socialno 

izključenih (zaradi rase, spola, nacionalnosti, verskega prepričanja, socialnega ali 

ekonomskega položaja ali posebnih potreb). N. Frederickson in Cline (2002) omenjata tri 

vrste inkluzije, ki jim v zadnjih 20 letih namenjajo več pozornosti. Prva je lokalna 

vključitev oseb s posebnimi potrebami, ko učenci s posebnimi potrebami obiskujejo razred 

v večinskih šolah ali pa je osnovna šola s prilagojenim programom locirana zraven 

večinske šole. Druga je socialna vključitev in se nanaša na socialne interakcije med učenci 

s posebnimi potrebami in tistimi, ki teh potreb nimajo. Tako predlagajo, da se otroci 

družijo v zunajrazrednih aktivnostih (pri obrokih, igri in drugih aktivnostih). Tretja 

funkcionalna vključitev se nanaša na udeležbo v izobraževalnih programih, ki morajo biti 

premišljeno sestavljeni in imeti za cilj korist za vse učence. 

 

Inkluzijo je mogoče opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših 

razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi 

sovrstnikov. Koncept temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju 

socialne izključenosti (ekskluzije) zaradi ali na podlagi okvar (Lebarič, Kobal Grum, 

Kolenc, 2006). Socialno izključenost je K. Duffy (1995) opredelila kot nesposobnost 

udeležbe v ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju družbe in odmik od vsakdanjih 

dogajanj v njej. Za Rooma (1995) je socialna izključenost zanikanje civilnih, socialnih in 

političnih pravic državljanov. Socialna izključenost zmanjšuje zmožnosti izključene osebe, 

da vzpostavlja interakcije z drugimi člani skupnosti (Klasen, 1998), da se integrira v 

družbo, je v njej udeležena, se potrdi in doživi spoštovanje do same sebe (Sen, 1999). 
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Socialna izključenost v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja prinese nepopravljive 

posledice za njegov nadaljnji razvoj. 

 

Inkluzija je v šolskem prostoru prisotna različno dolgo. Nekatere države so o vključevanju 

OPP (otrok s posebnimi potrebami) v OŠ (redne, večinske, običajne) razmišljale že pred 

desetletji, druge šele v zadnjih letih. V zahodnih državah je bila inkluzivna vzgojno-

izobraževalna politika prisotna že v devetdesetih letih (Vislie, 2003).  

 

Inkluzija ima svoj izvor v ZDA, in sicer v poznih osemdesetih, močno pa se je razširila in 

razvila v zgodnjih devetdesetih. Pojem inkluzija je bil prvič uporabljen julija 1988 v 

Severni Ameriki, ko se je 14 posameznikov (med njimi so bili vzgojitelji, pisatelji, starši in 

invalidni odrasli z lastnimi izkušnjami segregiranega šolanja) sestalo na razpravi na 

Frontier Collegeu v Torontu. Pojem inkluzija so formalno opisali kot proces nameščanja 

otrok in odraslih, ki so invalidni ali imajo učne težave, v večinske OŠ (Thomas, Vaughan, 

2005). 

 

Glede na svojo politiko vključevanja OPP so danes države razdeljene na tri skupine: prve 

se zavzemajo za vključitev skoraj vseh OPP v OŠ in imajo močno podporo različnih služb 

(Španija, Grčija, Italija, Portugalska, Švedska, Islandija, Norveška in Ciper); druge imajo 

poleg večinske OŠ še razvejan sistem šol s prilagojenim programom (OŠPP) in spodbujajo 

različne oblike sodelovanja med obema (Danska, Francija, Irska, Luksemburg, Avstrija, 

Finska, Velika Britanija, Latvija, Liechtenstein, Češka, Estonija, Litva, Poljska, Slovenija 

in Slovaška); tretje (Belgija, Švica, Nemčija, Nizozemska) imajo ločen sistem šolanja in 

zakonodaje za OŠ in OŠPP (Meijer, Soriano, Watkins, 2003).  

 

Gibanje inkluzije vsebuje načela dobre prakse in ideale, ki se sedaj uveljavljajo. Gre za 

vključevanje tistih, ki jih danes sistem ali šola izključuje, ter za prizadevanje, da bi v 

okviru normaliziranih šolskih okoliščin vsakemu učencu zagotovili izobraževanje skladno 

z njegovimi potrebami, sposobnostmi, značilnostmi, zmožnostmi, ambicijami in 

posebnostmi (Resman, 2003). 

 

Inkluzija v resnici pomeni oblikovanje šolskega življenja, v katerem bo mogoče sobivanje 

ljudi različnih starosti, različnega socialnega, ekonomskega, verskega, kulturnega ter 

spolnega izvora in naravnanosti. Cilj šolske vzgoje je vzgajanje otrok za mirno sožitje 
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različnih socialnih, kulturnih in drugih skupin človeštva ter privzgajanje vrednot, kot so 

multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, pluralizem, toleranca, spoštovanje 

različnosti (Yagi, 1998). 

 

Pri inkluziji ne gre le za prilagajanje otroka okolju, ampak prilagajanje okolja otroku, z 

namenom odstranjevanja ovir, ki mu onemogočajo optimalni razvoj potencialov (Kavkler, 

2003). 

 

Inkluzija je pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih 

otrok in OPP v vzgojno-izobraževalno delo. Gre za novo kakovost, nove poglede in novo 

raven vključevanja OPP (Resman, 2002). 

 

Inkluzijo otrok s posebnimi potrebami je mogoče razumeti z dveh vidikov: z 

izobraževalnega in vzgojnega. Z drugimi besedami, inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

se po eni strani nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani s storilnostjo in učno 

uspešnostjo, po drugi strani pa na konativne vidike, ki se nanašajo na samodejavnost 

posameznega otroka in na njegovo vpetost v socialne odnose. Slednji vidik integracije 

imenujemo socialna integracija, ki je predstopnja inkluzije (Kobal Grum idr., 2009). 

 

Inkluzija je lahko popolna ali selektivna. Pri popolni gre za prilagoditve znotraj samega 

razreda, kjer so vsi otroci in mladostniki s posebnimi potrebami deležni celotnega 

izobraževanja skupaj z vrstniki iz soseščine. Selektivna inkluzija pa zagovarja le delno 

vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v oddelke večinske osnovne 

šole (Schmidt, 2001), kar pomeni, da so le nekaj ur na teden v teh oddelkih, preostali del 

pa obiskujejo pouk v oddelkih s prilagojenim programom. 

 

Zagovorniki inkluzivnega izobraževanja (Ainscow, 1997) pravijo, da ima izobraževalni 

sistem koristi, ko prepozna različnost izobraževalnih potreb različnih otrok. Trdijo tudi, da 

inkluzivno izobraževanje zagotavlja boljšo izobrazbo za vse udeležence šolanja in da so 

razlike lahko vir za razvoj skupnosti (Frank, 1999). 

 

Pomembno vlogo pri inkluziji imajo tudi učitelji, ki so enako odgovorni za vse učence v 

razredu. Uresničevanje ideje inkluzivne šole je pogojeno s spremembami v učiteljih, v 

njihovih stališčih, mišljenju, ravnanju. To je pomembnejše kot pa strukturne spremembe, 
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ki se izvajajo na normativni ravni in ravni zagotavljanja nekaterih zunanjih okoliščin 

inkluzije. Od učitelja in njegove usposobljenosti je odvisna pozitivna interakcija med OPP 

in ostalimi učenci.  

 

V večini raziskav doma in v tujini se kaže dvom o uspešnosti vzgojno-izobraževalne 

vključenosti OPP v OŠ. Raziskava stališč učiteljev in specialnih pedagogov do 

vključevanja OPP v OŠ v Sloveniji je pokazala, da specialni pedagogi kažejo bolj 

neugodna stališča do čustvene in socialne integracije, medtem ko so učitelji bolj skeptični 

glede uresničevanja individualizacije. Tako učitelje kot specialne pedagoge pa skrbi 

zahtevnost učnega programa v OŠ, ki je danes storilnostno naravnan  (Schmidt, 2001). 

Švicarska raziskava o integraciji OPP je opozorila na neugodno emocionalno in socialno 

interakcijo OPP v OŠ in na dejstvo, da jih učitelji pogosto doživljajo kot lene in 

nezainteresirane učence. Avtorji menijo, da njihove čustvene in socialne potrebe običajno 

ostanejo pri pouku prezrte (Heaberlin, Bless, Moser, Klaghofer, 1991). Pregled tuje 

literature kaže, da je področje sodelovanja učitelja in specialnega pedagoga glede OPP 

občutljivo. Raziskave opozarjajo na nižjo profesionalno vlogo specialnih pedagogov od 

pričakovane ter na enostransko in premalo definirano vlogo učitelja. Izpostavljajo tudi 

problem pomanjkanja časa za sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga (Voltz, Elliot, 

Cobb, 1994). Grška raziskava o stališčih učiteljev in specialnih pedagogov do vključevanja 

OPP v OŠ (Padeliadu, Lampropoulou, 1997) je ugotovila, da imajo učitelji do vključevanja 

OPP v OŠ bolj pozitivna stališča kot specialni pedagogi in, da so leta poučevanja ter starost 

učitelja v tesni povezavi s stališči. S starostjo in z izkušnjami postajajo učitelji bolj 

netolerantni do OPP. Bolj pozitivno gledajo na vključevanje OPP v predšolskem obdobju. 

Številne raziskave (Shanahan, Walberg, 1985, povz. po Skalar, 1995) so pokazale, da 

bližina zdravih otrok in OPP sama po sebi ne prispeva k boljšim odnosom, da se razvije 

med zdravimi otroki in OPP le malo poglobljenih in trajnejših prijateljskih odnosov, da 

preživljajo OPP prosti čas največkrat med sebi enakimi in le redko skupaj z zdravimi 

otroki. Raziskave so tudi pokazale, da namenjajo OŠ zelo malo pozornosti odnosom, klimi 

in sploh socialnoodnosni dimenziji v razredu in da so učitelji pretežno angažirani s 

poučevanjem, z učenjem in učno uspešnostjo učencev. V novejših raziskavah se še vedno 

ugotavljajo pomanjkljivosti. Tako je M. Lipec Stopar (2003) s svojo raziskavo ugotovila, 

da imajo učitelji premalo znanja o tem, kako pomagati OPP, da se šole soočajo s 

pomanjkanjem izvajalcev strokovne pomoči, da so postavljeni previsoki normativi za 

oddelke z vključenim OPP. Izpostavila je problem pomanjkanja časa strokovnjakov, ki 
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obravnavajo OPP, za uspešno sodelovanje. Evalvacijska raziskava o strokovni avtonomiji 

in odgovornosti pedagoških delavcev kaže na dejstvo, da večina učiteljev ni ustrezno 

pripravljenih in usposobljenih za delo z OPP. Učitelji so na prvem mestu navedli 

vključevanje OPP kot področje, na katerem bi najbolj potrebovali izpopolnjevanje in 

dodatno izobraževanje. Samo 3 % učiteljev, ki so sodelovali v evalvacijski raziskavi, je 

navedlo, da so se v zadnjih treh letih udeležili usposabljanja s področja OPP (Marentič 

Požarnik, Kalin, Šteh, Valenčič Zuljan, 2005).  

 

Slovaška raziskava o vključevanju OPP v OŠ je ugotovila, da na uspešnost inkluzije 

vplivajo: pozitivna stališča staršev, učiteljev in učencev do OPP,  zadostna materialna in 

tehnična sredstva, individualiziran program učitelja in specialnega pedagoga za OPP, 

manjši normativi za oddelke z OPP, zgodnja diagnostika in integracija – že od rojstva, 

predvsem pa v predšolskem obdobju, informiranje javnosti o delu in zmožnostih OPP ter 

izdelan sistem, ki nudi pomoč staršem OPP v družini že od najzgodnejšega obdobja 

(Seidler, Kurincová, 2005). B. Mojžišová (2009) je s svojo raziskavo izobraževanja OPP z 

vidika otrok ugotovila, da so OPP slabo in povprečno sprejeti med svojimi sošolci, da so 

do njih strpnejši dečki ter da se OPP družijo s sošolci istega spola. K. Cucorová (2009) je 

ugotovila, da je s stališč učiteljev najbolj zahtevna vključitev OPP z motnjo v duševnem 

razvoju, da učiteljem primanjkuje znanja in časa za individualno delo z OPP in njihovimi 

starši, da se OPP dobro počutijo v OŠ, da »zdrave« otroke motijo manjše zahteve učitelja 

do OPP. M. Masliková (2010) je z raziskavo vključevanja OPP v večinske OŠ ugotovila, 

da učitelji večinoma (51 %) podpirajo inkluzijo, da OPP v glavnem poučujejo mlajši 

učitelji (do 15 let delovne dobe), da je 59 % učiteljev menilo, da za vključevanje OPP niso 

izpolnjeni vsi pogoji (pomanjkljiva usposobljenost učiteljev, preveliko število otrok v 

razredu) in da (18 %) učiteljev meni, da so materialni in tehnični pogoji za inkluzijo 

neprimerni. Presenetila jo je trditev 8 % anketiranih šol, da imajo v vsakem oddelku po tri 

otroke z različnimi posebnimi potrebami, kar za učitelja pomeni več dela in večjo 

obremenitev.  

 

Pri pregledu gradiva smo ugotovili, da o inkluziji pišejo predvsem drugi strokovnjaki, 

učitelji – praktiki pa redko. Zato želimo z raziskavo zajeti problem inkluzije širše, 

mednarodno. V raziskavo bomo poleg Slovenije zajeli še Slovaško, ki ohranja kot 

Slovenija oba sistema, tj. večinski šolski sistem in prilagojeni sistem šolanja za otroke s 



 

8 
 

posebnimi potrebami, spodbujajo pa tudi raznolike oblike sodelovanja med obema. Z 

raziskavo želimo prispevati k boljši obravnavi OPP na OŠ, opozoriti na izboljšanje 

zakonskih osnov in na pravico otroka do vključitve v tako vzgojno-izobraževalno 

ustanovo, ki mu nudi optimalne možnosti za njegov razvoj. 

 

Izoblikovati pozitivno stališče do inkluzije je eden od najpomembnejših in pogosto 

spregledanih korakov pri oblikovanju inkluzivne šole. Pogosto se zgodi, da se inkluzivna 

šola vpelje na osnovi želja  oziroma prizadevanj posameznikov in da se to potem prenese 

na ostale. Vendar to ni dober način, kajti vsak posameznik ima svoj pogled na inkluzivno 

šolo (Idol, 1997). Različne skupine strokovnjakov so zavzele različna stališča do inkluzije: 

od odobravanja do popolnega zavračanja in neke vmesne poti. Pri argumentih za inkluzijo 

prevladujejo moralni in politični razlogi (Wilson, 2000), pri argumentih proti pa tržna 

filozofija, ekonomski vidik ter ekskluzivistična kultura (Resman, 2003). 

 

   Inkluzija je proces, ki terja: 

□ odstranitev ovir (izboljšati, okrepiti, dopolniti, prilagoditi socialno-ekonomske 

razmere družbe);  

□ spremembo stališč (posamezniku omogočiti uspešno vključevanje, prilagajanje učne 

snovi); 

□ vzpostavljanje učnega ozračja in kulture (komunikacija, sodelovanje); 

□ da posebno pozornost učitelji in strokovni delavci namenijo rizičnim skupinam 

(Kavkler, 2008). 

 

Inkluzija je torej proces, vseobsegajoča dejavnost, ki pripelje do optimalnega razmerja med 

političnim, apolitičnim in socialnim, torej med znanjem, vedenjem in samouresničitvijo 

posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

S spodnjo tabelo povzemamo, kaj inkluzija je oziroma ni. 
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1.1.1 Tabela: Kaj inkluzija je oz. ni (povz.  po www. eenet.org.uk) 

 

 

Inkluzivno izobraževanje je ... 

 

Inkluzivno izobraževanje ni ... 

 
... nenehno razvijajoč se proces sprememb in 

izboljšav v šolah in širšem izobraževalnem 

sistemu. 

… enkraten projekt, ki se lahko izvede in 

zaključi v kratkem časovnem obdobju. 

... prestrukturiranje izobraževalne kulture, 

politike in prakse tako, da se lahko odzovejo na 

različne kroge učencev: moškega in ženskega 

spola, invalide in neinvalide, iz različnih 

etničnih, jezikovnih, verskih ali socialno-

ekonomskih okolij, različnih starosti … 

... osredotočenje le na razvoj izobraževanja 

OPP ter njihovega vključevanja v OŠ. 

... spreminjanje izobraževalnega sistema tako, 

da je dovolj prožen za vse učence. Šolski 

sistem je fleksibilen, različnost otrok je 

vrednota. 

 

…, če gre le za spremembe v učnem 

procesu, tako da je OPP lahko vključen v 

OŠ. Šolski sistem ostane enak, prilagoditi se 

mora OPP. 

 

... nenehno prizadevanje za opredelitev in 

odstranitev ovir, ki izključujejo učence iz 

enakopravnega položaja. 

..., če temelji na ukrepih, ki jih lahko 

uporabimo v vsaki situaciji. 

... prepoznavanje in odstranjevanje ovir za 

učence, ki onemogočajo oz. otežujejo dostop 

do OŠ; sodelovanje v učnem procesu ter učni 

in socialni dosežki. 

..., če se usmerja samo na pomoč učencem 

do dostopa do šole ali učilnice. 

... usmerjeno na reševanje ovire v praksi, 

politiki, okolju. 

..., če gre le za premagovanje finančnih in 

okoljskih ovir. 
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(nadaljevanje tabele 1.1.1) 
 
... proces, v katerem vse zainteresirane strani 

sodelujejo (učitelj, učenci, starši, člani 

skupnosti, vladne politike, lokalni voditelji, 

nevladne organizacije itd). 

..., če gre za projekt, ki ga je mogoče 

izpeljati samo z zunanjimi strokovnjaki ali 

izobraževanjem uradnikov. 

..., če pride do sprememb znotraj 

izobraževalnega sistema pa tudi zunaj njega. 

..., če gre samo za proces, ki se dogaja v OŠ. 

 
 

 

  1.1.1 INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE OPP  

V življenju je učenje odločilno. Učimo in razvijamo se od samega začetka. Šole so ključne 

za učenje. To so mesta, kjer pridobivamo podporo na organiziran način. Dobra izobrazba 

zagotavlja sposobnost razmišljanja in odločanja vsem otrokom, s posebnimi potrebami ali 

brez njih. Izobraževanje je priložnost za vsakega otroka, da lahko izkoristi v največji 

možni meri svoje potenciale v intelektualnem in družbenem razvoju. Šole so ravno tako 

socialno (družbeno) okolje, ki ponuja otrokom možnost spoznavanja vrstnikov in možnost, 

da se od njih naučijo različne stvari. Sodelovanje različnih otrok je ključnega pomena za 

ustvarjanje inkuzivne družbe. 

V literaturi lahko zasledimo različne nazive za OPP. Včasih so te otroke označevali kot 

defektne, prizadete, subnormalne, motene, deviantne, otroke z motnjami v razvoju, otroke 

z učnimi težavami in motnjami ter otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 

Vsi izrazi, razen zadnjega, vključujejo negativno konotacijo; te otroke stigmatizirajo in jih 

ločujejo od večinskih otrok. Danes se uporablja za te otroke splošni naziv otroci s 

posebnimi potrebami. Označuje vse tiste, ki pri vzgoji in izobraževanju potrebujejo daljši 

ali krajši čas različne prilagoditve in pomoč. Najnovejši delovni osnutek (STA, 30. 1. 

2010) Ministrstva za šolstvo in šport je, da bi otroke s posebnimi potrebami preimenovali v 

otroke s specifičnimi izobraževalnimi potrebami. 

Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in 

osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih 

in materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri zaznavanju, pri 
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razumevanju, pri odzivanju na dražljaje in pri gibanju, pri sporočanju in komuniciranju s 

socialnim okoljem (Skalar, 1999).   

 

Resman (2003, str. 67) pravi, da bi bila najsplošnejša označitev otrok s posebnimi 

potrebami naslednja: »Posebni so vsi tisti otroci oziroma tiste skupine otrok, ki se 

razlikujejo od dominantnih (večinskih) skupin po socialno-kulturnih, telesnih in 

osebnostnih (intelektualnih, čustvenih) značilnostih.« Nadalje pravi, da so to tisti 

otroci/učenci, ki brez dodatne pomoči strokovnjakov ne bi zmogli življenja in dela 

(programa) med svojimi vrstniki v šoli oziroma vrtcu. Seveda pa pri tem ne moremo mimo 

pojma nedorečenosti, saj so meje med večinskimi otroki in otroki s posebnimi potrebami 

nepojasnjene in hkrati nedoločljive. 

 

M. Kavkler (2003) pravi, da uresničitev posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb terja 

prilagoditve na naslednjih področjih:  

□ prilagoditev okolja, ki mora izžarevati empatijo do otroka (odstranitev arhitektonskih 

ovir, dodatna osvetlitev, priprava mirnih kotičkov …); 

□ prilagoditev metod in oblik poučevanja (možnost sprejemanja informacij po različnih 

komunikacijskih poteh, aktivno učenje, zmanjšano število nebistvenih informacij, učenje v 

paru, razdelitev kompleksnih nalog na dele …); 

□ prilagoditev učnih vsebin (kvantitativno in kvalitativno prilagajanje); 

□ prilagoditev učnih gradiv, učnih in tehničnih pripomočkov (povečan tisk, zapis v 

Braillovi pisavi, delo z računalnikom, ozvočenje …); 

□ prilagoditev preverjanja znanja (izogibanje kritiziranju, prilagoditev kompleksnosti 

gradiv, prevladujoče ustno preverjanje znanja, preverjanje v različnih okoljih …). 

  Količina in vrsta prilagoditev je odvisna od vrste in stopnje posebnih potreb otroka. 

 

Otroci s posebnimi potrebami so postali izziv za celotni sistem vzgoje in izobraževanja, na 

katerega v zadnjem času vpliva mnogo dejavnikov: mednarodni integracijski in 

stabilizacijski procesi, konkurenčni pritiski, gospodarsko prestrukturiranje, demografski 

dejavniki, večja brezposelnost, potrebe po spremembah in hitrem odzivu na različne novo- 

nastale okoliščine, informacijska družba, potrebe po vseživljenjskem učenju, storilnostna 

naravnanost, moderna tehnologija, novejša znanstvena spoznanja, demokracija, 

sprememba vrednot, humanizacija odnosov, skrb za človekove pravice, ideja 
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multikulturalizma, poudarek na kvalitetnem emocionalnem in socialnem življenju, zahteva 

po enakovrednem šolanju za vse (Skalar 1997, Mohorič Vrhovski, 2002, Opara, 2000). 

Velike družbenoekonomske spremembe v novejšem obdobju in globalizacija narekujejo 

rekonstrukcijo ustaljenega. Postavljajo zahtevo po demokratizaciji vzgoje in izobraževanja, 

kar pomeni, da je potrebno ustvariti enake možnosti za vse, ne segregirati, ne 

diskriminirati, spoštovati in negovati kulturne različnosti, pravico do drugačnosti in težnjo 

po pluralnosti. Kakovostna šola je imperativ in odsev razvitega sveta, v katerega se uvršča 

tudi Slovenija, navaja D. Intihar (2002). Iz vsega tega gre sklepati, da se posebno 

pozornost nameni obrobnim, rizičnim, posebnim skupinam otrok, mladih in odraslih, ki naj 

bi enakovredno in aktivno sodelovali v družbi. 

 

Na področje vzgoje in izobraževanja vplivajo številni socialni, ekonomski in družbeni 

dejavniki (Florian, 2007). Koncept človekovih pravic je osnovni princip, na katerem 

temelji izobraževanje »za vse«. Osnovna naloga šolskega sistema je v tem, da razvije in 

vzdržuje prostor za izobraževanje, ki mora biti dostopen vsakemu otroku. 

 

M. Kavkler (2003) navaja osnovna načela inkluzivnega izobraževanja: 

□ pozitiven odnos do različnosti; 

□ pravica otroka, da je sprejet, da je skupaj z vrstniki; 

□ pozitivna stališča do vključevanja OPP; 

□ spoštovanje vseh otrok in staršev; 

□ oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok; 

□ sistemski in individualni razvoj načinov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 

inkluzije; 

□ skupinska odgovornost vseh strokovnjakov za širitev inkluzije v prakso; 

□ sodelovanje večinskih (OŠ) in specialnih šol (OŠPP); 

□ profesionalni razvoj strokovnega osebja šol, ki vključuje poglabljanje že obstoječih 

znanj in veščin ter pridobivanje novih; 

□ podpora učiteljem v širšem in ožjem okolju z ustreznim svetovanjem in s strokovno 

pomočjo svetovalnih delavcev, mobilnih pedagogov, prostovoljcev, pomočnikov itd. ob 

težavah ter spodbujanje učiteljevega truda; 

□ ustrezni učni in tehnični pripomočki. 
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Slovenski šolski sistem razume, da imajo vsi učenci enake pogoje, enake pravice in 

dolžnosti. Ne poskrbi pa, da bi se OPP počutili vključene in enakovredne drugim otrokom. 

Po drugi strani je večinska šola prostor, kjer se učimo biti strpni do drugačnih, z njimi 

živeti in jih tako vključevati medse. 

 

S. Žunko Vogrinc (2004) v svojem članku poudarja, da če želimo OPP vključiti v večinsko 

OŠ, moramo za sam proces vključevanja v prvi vrsti zagotoviti: 

□ pozitivno klimo (učitelji in učenci morajo biti pozitivno naravnani do drugačnosti); 

□ sodelovanje staršev (vse starše, zlasti pa starše otrok v razredu, moramo ozavestiti; 

aktivno sodelovanje s starši otroka s posebnimi potrebami); 

□ strokovnost strokovnih delavcev na šoli. 

 

V večinsko osnovno šolo se praviloma vključujejo otroci, ovirani v gibalnem razvoju, slepi 

in slabovidni, naglušni in gluhi, otroci z govornimi motnjami in lažje vedenjsko moteni, ki 

imajo normalne intelektualne sposobnosti in so osebnostno in vedenjsko toliko urejeni, da 

so zmožni prenašati obremenitve, ki so običajne v vzgojno-izobraževalnem procesu v 

osnovni šoli, in ki so se zmožni vključevati v razred kot socialno skupino (Skalar, 1999). 

 

Eden pionirjev na področju raziskovanja področja inkluzije Johnson (Siperstein, Parker, 

2008) je v petdesetih letih ugotovil, da otroci v OŠ ne sprejemajo otrok z različnimi 

ovirami ali motnjami. Kasnejše raziskave v šestdesetih in sedemdesetih letih so te 

ugotovitve bolj ali manj le potrjevale in inkluziji napovedovale negotovo prihodnost. To 

seveda ni bil zadosten razlog, da se procesi vključevanja OPP v OŠ ne bi nadaljevali. 

Pojavnost inkluzije se v različnih državah med seboj razlikuje tako glede razumevanja 

inkluzije kot tudi stanja v praksi, iz katerega se je inkluzija razvijala. V anglosaksonskih 

državah, so bili šolski sistemi z zakonodajo o obveznem šolanju za vse prisiljeni k 

vključevanju OPP v OŠ, pred razvojem inkluzije pa niso imeli razvitega celotnega 

državnega sistema specializiranega šolstva, zato njihovega procesa ni mogoče primerjati na 

primer s skandinavskim in tudi slovenskim sistemom. Na razvoj slovenske specialne 

pedagogike in šolanja OPP je imela do prve polovice 20. stoletja velik vpliv avstro-ogrska 

oblast z ustanavljanjem specializiranih šol, ločenih od večinskih OŠ. Tako v Sloveniji 

vpeljevanje inkluzije sovpada z ukinjanjem in s spreminjanjem tradicionalnih segregiranih 

oblik vzgoje in izobraževanja. Vsem skupna idejna predhodnica inkluzije v šolstvu pa 

izhaja iz filozofije, razvite v Skandinaviji v začetku 20. stoletja, iz sistemov načel, ki 
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izražajo idejo, da so OPP prepoznavni kot ostali vrstniki v smislu pravice do osebne 

svobode, enakih priložnosti in možnosti (Culham, Nind, 2003). 

 

Rezultati ustreznosti in učinkovitosti inkluzije na populaciji OPP so pokazali, da uspešnost 

inkluzije na izvedbeni ravni ni odvisna samo od zakonodaje, metodike ali učnih tehnologij, 

pač pa od vrednot in prepričanj (Clegg idr., 2008; Kantor, Lowe, 2007; Sailor, 1991). 

 

Z vpeljevanjem postmodernih vrednot in s tem inkluzije OPP v večinske OŠ smo priča 

potrebi po spremembah temeljnih predpostavk in vrednot; predvsem tistih, ki zadevajo 

konstitucijo stigmatizacije in družbeno razumevanje drugačnosti na eni strani ter sam potek 

vzgojno-izobraževalnih procesov na drugi. Izhajajoč iz socioloških študij (Trice, Beyer, 

1993), so možnosti za večje kratkoročne spremembe kulture relativno majhne, ker so 

spremembe vezane na visoko stopnjo negotovosti pred neznanimi, še nerazumljenimi in 

nepreverjenimi novostmi. Zato so se znotraj prevladujočih kultur v šolstvu ustvarile 

koalicije, ki zavirajo revitalizacijo obstoječega sistema vrednot, z namenom zaščititi 

preizkušene in »delujoče« oblike šolanja, učnih tehnologij in metod. To pomeni, da bo 

moralo za vpeljavo novega koncepta v šolah priti do zadostnega vpliva tistih dejavnikov, 

katerih ideološka podstat presega praktično raven ideologije sedanje šolske kulture. 

Inkluzija je lahko le utvara, ki zaradi svoje nemoči rojeva nove oblike prikritih 

izključenosti (Redley, 2009; Nespor, Hicks,  Fall, 2009; Parsons, 2005; Susinos, 2007; 

Allan, 2006). 

 

Rovšek (http://www.zujl.si/Datoteke/clanki/usmerjanje_in_vkljucevanje.doc) pravi, da je v 

Sloveniji treba poiskati konsenz med zainteresirano javnostjo, stroko in pristojnimi 

državnimi akterji, ker je tematika inkluzije čedalje bolj tabuizirana in morda celo prekrita. 

Meni, da sistem zaradi novosti razumljivo deluje z mnogimi motnjami, manj razumljivo pa 

je, da sistem deluje bolj ali manj prepuščen sam sebi.  Tako prihaja do mnogih protislovij, 

nedorečenosti in slepih ulic, kar vodi do negotovosti staršev, disrekcijskega odločanja 

strokovnjakov in pasivnosti oblasti.  Sistem ne deluje ali pa deluje slabo, kadar pri vhodnih 

parametrih ne moremo z zadostno verjetnostjo predvideti, kaj bo iz njega izšlo. Avtor pa 

opozarja tudi na to, da si velikokrat zaradi časti in dobrega imena ne upamo povedati 

resnice. 
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Inkluzija je pojem, ki že vrsto let tudi v našem prostoru sproža tako pozitivna kot negativna 

čustva in reakcije, ki so odraz posameznikovih osebnih stališč do koncepta inkluzivnega 

izobraževanja in največkrat niso neposredno povezana z vključevanjem otrok s posebnimi 

potrebami v večinski šolski sistem. Večina strokovnjakov je namreč prepričanih, da otroci 

s posebnimi potrebami spadajo v razred skupaj s svojimi vrstniki. Močna čustva so 

pogojena predvsem z različnim znanjem in različnimi izkušnjami, z organizacijo procesa 

prehoda iz dualnega v inkluzivni izobraževalni sistem, ki poteka že vrsto let, zahteva 

veliko energije, pripravljenosti za spremembe in notranje prepričanje, da je inkluzivno 

izobraževanje resnično najboljše za vse učence (Končar, Pretnar, 2006). 

 

Rovšek (2006) opisuje nekatere značilnosti oz. dejavnike, ki pozitivno ali negativno 

vplivajo na vključitev oseb s posebnimi potrebami v večinsko osnovno šolo. Kot pozitivne 

dejavnike vključevanja avtor navaja: 

□ učenec s posebnimi potrebami, ki je vključen v večinsko šolo, obiskuje šolo v svoji 

bližini, ni se mu potrebno voziti v oddaljeno šolo; 

□ njegovi sošolci bivajo v njegovi soseski, s čimer zadovoljimo pogoj, da je učenec s 

posebnimi potrebami kar najbolj socialno vključen; 

□ sošolci vključenega učenca imajo možnost razvijati odnos do oseb s posebnimi 

potrebami in spoznavati drugačnost; 

□ učencu se uresniči pravica do šolanja skupaj s svojimi vrstniki. 

Avtor meni, da je odnos med sošolci boljši, če so učenci skupaj že v predšolskem obdobju. 

Boljši je tudi, če učenca iskreno sprejmejo »avtoritete v šoli« (učitelji, svetovalna služba, 

vodstvo) in »avtoritete izven šole« (starši in lokalna skupnost). Kadar ti pogoji niso 

izpolnjeni, bodo OPP ostali na robu razredne in šolske socialne okolice. 

 

Rovšek (2006) navaja tudi negativne dejavnike. Učenec sedi v razredu, kjer so vsi učenci v 

povprečju učno uspešnejši od njega. Vsaka razredna skupnost se sama po sebi deli na zelo 

uspešne, uspešne, manj uspešne in neuspešne učence kljub prizadevanju pedagoških 

delavcev za enakopravnost. Učenec z motnjo v duševnem razvoju ne more biti uspešen v 

programu večinske osnovne šole. Vključitev učenca s posebnimi potrebami v večinski 

program mora imeti za posledico uspešnejšega učenca, kot če bi obiskoval osnovno šolo s 

prilagojenim programom ali drugo specializirano ustanovo, v nasprotnem primeru je sama 

sebi namen. Učenec z motnjo v duševnem razvoju, ki je vključen v večinski program, ima 
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dodatno strokovno pomoč (5 ur tedensko, danes le še 3 ure), ki jo izvaja specialni pedagog. 

Kljub temu da je tovrstna dodatna oblika pomoči dobrodošla, učitelji ugotavljajo, da je 

primerna za otroke s specifičnimi učnimi težavami, ne pa tudi za tiste z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, saj ti kljub ogromno vložene energije in časa ne dosežejo 

pričakovanega znanja. Avtor še poudari, da učenec, ki obiskuje dopolnilni pouk, podaljšuje 

čas bivanja v šoli, kar zahteva od njega še dodatno koncentracijo in energijo. Če učenec 

zaradi motnje v duševnem razvoju ni uspešen, mu je potrebno obremenitev s šolskimi 

obveznostmi zmanjšati, ne pa povečati. Tako je izrednega pomena način pomoči. V 

primeru, da je le-ta »izolirana«, lahko privede do izključitve in stigmatizacije. Vsi vedo, da 

je specialni pedagog v razredu samo zaradi učenca s posebnimi potrebami, ki ne razume, ki 

ne zmore sam, ki je drugačen, navaja B. Caf (2008). Pogosto je neupravičena prisila k 

dodatnemu učenju vzrok za še večjo neuspešnost, slabšo samopodobo in čustveno ter 

vedenjsko motnjo. Pričakovanja staršev do vključenih otrok s posebnimi potrebami so 

pogosto nerealna in nekritična. 

 

Ainscow (1994) definira inkluzivno izobraževanje kot kontinuiran proces napredovanja šol 

v uporabi ustreznih – primernih pomoči, še posebno človeške pomoči, s ciljem podpore 

participaciji in učenju vseh učencev znotraj lokalne skupnosti. V okviru človeškega vira 

pomoči razume vse učence v šoli, njihove starše, strokovnjake v šoli in izven nje ter 

odgovorne v ožjem in širšem okolju. Nadalje navaja, da so za kvaliteto inkluzivnega 

izobraževanja pomembne tri dimenzije življenja v šoli, ki so medsebojno tesno povezane:  

□ šolska kultura (tradicija šole, verovanja, vrednote, stališča, odnosi ...); 

□ politika (dimenzija omogoča varovanje inkluzije v okviru šolskega razvoja, gre za 

zagotovilo, da je odločitev o inkluziji vključena v vse aspekte šolskega programiranja); 

□ praksa (dimenzija naj zagotovi, da se bosta inkluzivna kultura in politika odražali v 

praksi – v šoli, ki mora podpirati participacijo vseh učencev).  

 

Sodobna inkluzivna šolska zakonodaja in programska zasnova, ki smo jo v Sloveniji 

sprejeli v zadnjem desetletju, sta dober temelj za inkluzivno izobraževanje, ne pa tudi 

zagotovilo za njegovo uspešno uresničevanje v praksi. Na stopnjo inkluzivnosti posamezne 

šole v okviru vseh treh dimenzij odločilno vplivajo ljudje (otroci, starši, strokovnjaki in 

odgovorni za zagotavljanje pogojev), njihovo znanje, spretnosti, izkušnje, osebne 

značilnosti, stališča, vrednote, prepričanja ... Zato je za uvajanje kvalitetnega inkluzivnega 

izobraževanja izjemnega pomena ustrezno izobraževanje vseh vključenih. Še posebej 
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pomembno je usposabljanje učiteljev v osnovni šoli, saj so postavljeni pred številne nove 

naloge in zato potrebujejo strokovno in materialno podporo. B. Marentič Požarnik (2003) 

ugotavlja, da za inkluzivno izobraževanje večina naših učiteljev ni pripravljena, in 

predlaga temeljitejše spremembe v zasnovi izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev 

(stališča, predsodki, vrednote – preoblikovanje le-teh). 

 

M. Plajnšek (2005) ugotavlja, da je uspeh pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

večinsko šolo odvisen od podpore širše javnosti in drugih institucij strokovne javnosti, od  

finančne podpore, timskega dela in stalnega usklajevanja med vsemi udeleženci procesa. 

 

Najpogostejše ovire za inkluzijo (povz. po Special Needs Education in Europe, 2003) so:  

□ finančna zmožnost države; 

□ slabo razvito inkluzivno gibanje v družbi; 

□ pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti; 

□ obsežen sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov v teh 

ustanovah; 

□ pomanjkljive razmere v večinskih šolah (pomanjkanje znanja in strategij učiteljev za 

delo z OPP, pomanjkanje učnih in tehničnih pripomočkov za delo); 

□ velikost razredov. 

 

Inkluzivno izobraževanje je uspešno le takrat, ko je dobro načrtovano in uresničeno z 

vsemi mogočimi strokovnimi in materialnimi viri (Marentič Požarnik, 2003). 

 

   Po Kosterjevi formuli uspešno inkluzivno izobraževanje OPP vključuje: 

□ vizijo inkluzivnega izobraževanja; 

□ dober načrt sprememb; 

□ ustrezne veščine in znanja; 

□ spodbude oz. okrepitve strokovnih delavcev; 

□ strokovne in materialne vire (Villa, Thousand, 1995). 

 

Inkluzijo M. Kavkler (2005) opredeli kot proces vključevanja v okolje in hkrati poudari, da 

uvajanje inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami zahteva sistematičen 

pristop, ki temelji na sistemskem modelu razvoja inkluzivne šole. V ta sistem so vključeni 
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štirje podsistemi: otrok, razred, šola in širše okolje. Če ti sistemi delujejo usklajeno, 

dobimo učinkovito celoto, ki lahko uspešno podpira OPP v procesu inkluzivnega šolanja. 

 

Inkluzija je kompleksen proces, ki zahteva uravnoteženje, fleksibilnost, odgovornost in 

sodelovanje OŠ in specialnih ustanov vzgoje in izobraževanja (Vrhovski, 2005). Prav tako 

mora biti šola odprta za znanje, ki ga imajo starši otrok. Njihove različne kompetence in 

raznolikost znanj lahko pomenijo za šolo doprinos k dvigu kvalitete vzgojno-

izobraževalnega procesa (Feyerer, 2005). 

 

Inkluzija je sredstvo za odpravljanje socialno-ekonomske zapostavljenosti. Prizadeva si 

preoblikovati šolski sistem tako, da bo lahko zadovoljeval celotno paleto individualnih 

potreb učencev v razredu. V šoli se skuša pridobiti strokovne delavce za nove odnose, v 

katerih ni prostora za diskriminacijo, segregacijo, izključevanje in marginalizacijo. 

Inkluzija ni usmerjena k anomalijam učencev, pač pa si prizadeva te anomalije odpraviti 

(Skalar, 2003). 

 

Na področju šolanja naj bi inkluzija opisovala dimenzije temeljnih vrednot nekega 

vzgojno-izobraževalnega sistema. V bistvu naj bi orisala ključne vidike šolskih politik in 

delovanja šol ter nenazadnje konkretnih praks učiteljev. Izraz se torej uporablja tudi za opis 

dimenzij poučevanja ali interakcij med učenci (Mitchel, 2004). 

 

Inkluzija spada med temeljne vrednote in ideale, zato ni privilegij (Kavkler, 2007). Pomeni 

pravico posameznika do socialnega, intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja. 

Socialno vključevanje predstavlja posameznikov občutek vključenosti v družbo, kjer 

moramo drug drugega spoznavati, spoštovati in se učiti medsebojnega dialoga. Namen 

inkluzije (Schmidt, 2001) ni spremeniti učence, temveč preoblikovati šole. Zahteva 

vsestransko razvit vzgojno-izobraževalni sistem, ki je zmožen odgovoriti na različne 

potrebe otrok v razredu večinske osnovne šole. 

 

Inkluzija ponuja osebam s posebnimi potrebami možnost, da se popolnoma vključujejo v 

proces vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, potrošništva, komunikacije in družabnih 

aktivnosti vsakodnevnega utripa v neki družbi (Tilstone, Rose, 2004). 
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Vsak posameznik ima pravico do minimalnega standarda življenja in udeležbe v glavnih 

družbenih sferah. Kljub temu pojem vključevanje (inkluzija) ne pomeni popolno 

izenačevanje posameznikov, ampak omogoča vsakemu enake možnosti v okviru 

edinstvenega vključevanja v družbo ob upoštevanju individualnih in skupinskih 

potencialov. Samo vključevanje ima lahko različne oblike, ki so odvisne od področja 

vključevanja (Šućur, 1997). Inkluzivni oddelki oz. programi dajejo otrokom s posebnimi 

potrebami možnost za opazovanje, posnemanje in stike z vrstniki, ki so povprečno 

normalno razviti. Inkluzivni oddelki, navajata Daniels in Strafford (2003), pozitivno 

vplivajo tudi na otroke brez posebnih potreb, na njihove družine, vzgojitelje/učitelje in 

skupnost. Vsak si pojem razlaga na svoj način. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da 

razmišljanja o inkluziji vplivajo na njeno izvajanje. Prav tako morajo biti programi, ne pa 

otroci, pripravljeni na inkluzijo (Schwartz idr., 2008). Sodelovanje je ključnega pomena pri 

učinkovitih inkluzivnih programih. Primerna podpora je nujna za ustvarjanje inkluzivnega 

okolja. 

 

Osnovni princip v inkluzivnem izobraževanju vidi M. Košak Babuder (2004) v pozitivnem 

odnosu do različnosti, ob potrebni strokovni podpori, dobri komunikaciji in strokovnih ter 

materialnih virih. Prav tako meni Resman (2003), da je cilj vključevanja oblikovanje ljudi 

različnih sposobnosti in socialnih ter kulturnih korenin za mirno sožitje in razvijanje 

vrednot, kot so razumevanje, toleranca, spoštovanje drugega in drugačnosti. 

 

Ključni pomen za inkluzijo je način, kako se spoprijeti z neenakostjo, raznoterostjo in 

drugačnostjo. Jedro problema inkluzije vidi Galeša (1997) v ponovnem ugotavljanju, 

prepoznavanju, vrednotenju, ocenjevanju lastnih strahov, predsodkov in predstav o 

drugačnosti, prizadetosti, motenosti in invalidnosti. Ideja inkluzije nas uči, da čim večje so 

razlike med nami, tem večja je naša možnost in večje so zmogljivosti, da ustvarimo novo 

vizijo razvoja šole, človeka in družbe, še meni Galeša (1997). Prav tako nas inkluzija uči, 

kako tolerirati ljudi, ki so drugačni od nas, in kako sprejeti svojo drugačnost. 

 

Pojem inkluzije znotraj vzgoje in izobraževanja je bil v preteklosti pogosto uporabljen v 

smislu gibanja za nameščanje hendikepiranih učencev v običajna šolska okolja in tudi v 

smislu zmanjševanja izključevanja drugačnih učencev iz večinskih šol. Zadnje čase pa se 

na inkluzivnost gleda kot na proces, ki je pomemben za vse učence v šoli, a je še posebej 

osredotočena na tiste skupine, ki so bile zgodovinsko gledano najbolj izpostavljene 
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marginalizaciji oz. so bile v večinskih šolah pod-uspešne. Jasno se izpostavlja tudi pomen 

vključevanja vseh, tj. staršev/skrbnikov, šolskega osebja, politikov in praktikov, pri 

odločanju in delovanju znotraj tega procesa (Lesar, 2007). 

 

Analiza stanja v državah EU iz leta 2003 (Kavkler, 2005) je identificirala dejavnike, ki 

najbolj vplivajo na razvoj inkluzije v praksi. Ti so: 

□ premik od medicinske k bolj socialno-interaktivni usmeritvi (uspešnost vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami je odvisna od celostnega funkcioniranja otroka, okolja in 

količine pomoči, ki je zanj organizirana – poznavanje otrokove diagnoze ni dovolj, saj je 

za organizacijo ustreznih oblik pomoči pomembno poznavanje otrokovih močnih področij 

in njegovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb); 

□ spremembe zakonodaje in sistema financiranja šol (sprememba zakonodaje s 

področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je sicer nujna za večjo 

integracijo otrok, vendar pa je nadvse pomemben dejavnik tudi prevladujoči model 

financiranja obravnave otrok s posebnimi potrebami – čim večji poudarek je na 

financiranju specialnih ustanov, manj se poudarjajo oblike vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami, ki so med večinskim in specialnim sistemom vzgoje in izobraževanja); 

□ razvoj kontinuuma oblik izobraževanj  (otroci s posebnimi potrebami imajo posebne 

vzgojno-izobraževalne potrebe – od lažjih, zmernih, težjih do težkih – in tako se mora tudi 

kontinuum pomoči razprostirati v razponu od programa z manj pomoči in prilagoditev – do 

izobraževanja v večinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah do programov z zelo 

intenzivnimi oblikami pomoči in prilagoditev – mreže šol na regionalni ravni ali 

izobraževanje v specialnih ustanovah); 

□ pravica staršev do izbire šole (ker je za starše otrok s posebnimi potrebami večinoma 

pomembno učenje socialnih veščin po modelu, ki ga njihovim otrokom nudijo vrstniki, 

zahtevajo vključevanje svojih otrok v večinske šole oziroma izbirajo tiste šole, ki imajo 

najboljše pogoje za vzgojo in izobraževanje njihovih otrok ob upoštevanju njihovih 

posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb); 

□ preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami« (že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so nekatere države EU 

večino specialnih šol spremenile v centre strokovnih in materialnih virov pomoči 

večinskim šolam, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami). 
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Centri (mobilno specialnopedagoška služba) – koordinatorji dejavnosti za uspešen celostni 

razvoj OPP bodo imeli naslednjo vlogo: 

□ vodili in koordinirali bodo mobilno specialnopedagoško pomoč; 

□ usklajevali bodo oblikovanje individualiziranih programov v delu, ki zadeva 

diagnostiko, evalvacijo napredka in svetovanje ostalim članom tima za pripravo IP-ja; 

□ oblikovali bodo načrte za stalno ali občasno prehajanje med programi po ZUOPP ter 

evalvirali uspešnost prehajanja med programi; 

□ predlagali in koordinirali bodo načine sodelovanja učiteljev in staršev s specializirano 

ustanovo; 

□ sodelovali bodo s komisijami za usmeritev, predlagali vrsto in obseg dodatne 

strokovne pomoči; 

□ sodelovali bodo z mentalno-higienskim dispanzerjem, vrtci in s srednjimi šolami; 

□ svetovali bi vodstvu šole, učiteljem in staršem o nadaljevanju postopkov obravnave 

učenca (http://www.zujl.si/informacije/Dokumenti/poslovno%20porocilo.pdf). 

 

Na Slovaškem omenjeni centri delujejo že več let. Pomoč nudijo OPP, njihovim staršem, 

učiteljem in vzgojiteljem za vse vrste in stopnje šol obenem pa zagotavljajo 

diagnosticiranje, rehabilitacijo, psihološko in psihoterapevtsko obravnavo, ambulantno 

oskrbo ter svetovalne storitve. 

 

Vaughn in Schumm (1995) ločita t. i. odgovorno in neodgovorno inkluzijo. V odgovorni 

inkluziji je učenec v središču pozornosti. Osnova izobraževanja in nudenja pomoči se 

nanaša na vsakega posameznika in njegove potrebe. Cilj odgovorne inkluzije je, da naj bi se 

vsi otroci s posebnimi potrebami izobraževali v splošnoizobraževalnih razredih, razen če 

tako njihove izobraževalne in socialne potrebe ne bi mogle biti ustrezno zadovoljene. Pri 

odgovorni inkluziji središče ni prostor, kjer se učenec izobražuje, ampak so to vsi učinkoviti 

procesi in načini izobraževanja, ki kažejo primeren način delovanja, seveda za vsakega 

posameznika s posebnimi potrebami posebej. Inkluzija tudi ni priložnost, da se zmanjšajo 

izobraževalni stroški, ki so povezani z učencem s posebnimi potrebami (Vaughn, 

Schummm, 1995). 
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   Tabela 1.1.1.1 Odgovorna/neodgovorna inkluzija (povz. po Vaughn in Schumm, 1995) 

 
ODGOVORNA INKLUZIJA NEODGOVORNA INKLUZIJA 

UČENEC JE PRVI. 

Na prioritetnem mestu je OPP in njegov 

napredek v splošnoizobraževalnem razredu. 

PROSTOR JE PRVI. 

Na prvem mestu je lokacija, v kateri 

poteka izobraževanje, sam učenec je na 

drugem mestu. Če je OPP v splošno- 

izobraževalnemu sistemu, potem ni 

potrebno veliko razmišljati o situaciji, če 

ima prostor prednost. 

UČITELJI SE SAMI ODLOČIJO, ALI 

BODO POUČEVALI V INKLUZIVNIH 

RAZREDIH. 

Učiteljem so predstavljene možnosti 

sodelovanja v inkluzivnih razredih, sami pa 

se odločijo za sodelovanje. 

UČITELJI SO POSTAVLJENI PRED 

DEJSTVO, DA POUČUJEJO V 

INKLUZIVNIH RAZREDIH. 

ZA INKLUZIVNE RAZREDE SO 

PRISKRBLJENI USTREZNI 

PRIPOMOČKI. 

POSTAVITEV INKLUZIVNEGA 

RAZREDA JE POMEMBNEJŠA KOT 

PRIPOMOČKI ZA DELOVANJE. 

MODELI INKLUZIVNE ŠOLE SO 

RAZVITI IN IZVEDENI V ŠOLI. 

ŠOLSKI OKOLIŠ ALI DRŽAVA 

PRIPRAVLJA VODILA ZA IZVEDBO 

INKLUZIJE. 

Učitelji pri takem modelu samo izvajajo 

zahtevane ukaze. Pri odločitvi glede 

načina  izvedbe ne sodelujejo, kar seveda 

ne sproža velikega navdušenja za izvajanje 

programa. 

STALNA DODATNA SREDSTVA ZA OPP 

SO ZAGOTOVLJENA. 

EDINI MODEL JE POPOLNA 

INKLUZIJA. 

OPP niso zagotovljene dodatne možnosti, 

ne glede na njegove potrebe in uspeh. 
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(nadaljevanje tabele 1.1.1.1) 
 

SPROTI VREDNOTENA IN 

SPREMINJAJOČA SE SREDSTVA 

INKLUZIJE. 

SREDSTVA INKLUZIJE SO 

POSTAVLJENA IN DOLOČENA BREZ 

MOŽNOSTI PRILAGAJANJA IN 

SPREMINJANJA. 

UČITELJI IMAJO MOŽNOST STALNEGA 

STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA. 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NI 

DEL INKLUZIVNE ŠOLE. 

Pri neodgovorni inkluziji strokovno 

izobraževanje ni skrb šole. Učiteljeve 

potrebe po pomoči in usposabljanju niso 

skrb šole. 

UČITELJI IN DRUGI STROKOVNJAKI SE 

POGOVARJAJO O INKLUZIJI. 

FILOZOFIJA INKLUZIJE JE 

DOLOČENA IN SE NE RAZVIJA. 

KURIKULUM SE RAZVIJA IN 

IZPOPOLNJUJE. 

KURIKULUM JE DOLOČEN. 

 
 
 
 

  1.1.2 UČITELJI IN NJIHOVA USPOSOBLJENOST ZA DELO Z OPP 
 

Učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami je v osnovni šoli vsako leto več 

in predstavljajo velik izziv za večino učiteljev. Starši nekaterih otrok namerno prikrivajo 

podatke in posebnosti iz predšolskega obdobja in s tem onemogočajo ustrezno pomoč, ki bi 

jo otroci lahko dobili. Sami se znajdejo v zelo težavnem obdobju, ko sprejemajo otroka 

takega, kot je, in zato velikokrat ne pristanejo, da bi ga poslali na komisijo za usmerjanje. 

Bojijo se namreč, da to že pomeni prešolanje otroka v šolo s prilagojenim programom, zato 

rajši vztrajajo in se cele popoldneve učijo z njim. Zaradi tega tako starši kot otroci 

pregorevajo v želji, da bi bili uspešni (Bratož, 2004).  

 

Raziskave kažejo, da še posebej mlajšim otrokom pomeni učiteljevo vedenje do nekega 

otroka model, na katerem oblikujejo lastno vedenje do tega otroka (White, Sherman, Jones, 

1996, povz. po Pečjak, 2008). Pomembno je, da se učitelj zaveda vpliva svojega vedenja 
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do socialno nesprejetih učencev in na oblikovanje predstav o teh učencih pri njihovih 

sošolcih. 

 

Učitelj je ključna oseba v procesu inkluzije. Pri vključevanju OPP potrebuje pomoč in 

podporo s strani svetovalnih delavcev, vodstva šole, specialnih pedagogov in staršev 

(Kavkler, 2008). 

 

Populacija učencev, usmerjenih v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, je glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb zelo raznolika 

(Zakon o osnovni šoli, 1996, 11. člen; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2000, 2. člen). Razredni učitelji so tisti, ki z učencem s posebnimi potrebami preživijo 

največ časa in ga poleg staršev tudi najbolje poznajo. Nadalje se tudi učitelji na predmetni 

stopnji osnovne šole v okviru predmeta, ki ga poučujejo, srečujejo z raznolikimi posebnimi 

potrebami učencev. Torej je prav od učiteljev in njihove pripravljenosti ter usposobljenosti 

v veliki meri odvisen uspeh učencev s posebnimi potrebami v razredu. Učitelji razrednega 

pouka imajo v okviru dodiplomskega izobraževanja v izbirnem delu programa možnost 

spoznati različne vsebine tega področja v obsegu 240 ur (Strgar, 2004). Učitelji 

posameznih predmetnih področij v dodiplomskem izobraževanju ne dobijo nobenih 

informacij s tega področja. Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport je v zadnjih letih 

vzpodbujalo dodatno strokovno izobraževanje na tem področju na Pedagoški fakulteti, 

razpisani so bili številni seminarji (različni po vsebini in obsegu) v okviru stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja, vendar sistemsko do danes še nismo prišli do celovite rešitve 

izobraževanja učiteljev za delo v inkluzivni šoli, kot ga npr. predlaga in utemeljuje B. 

Marentič Požarnik (2003).  

 

Tudi sami učitelji so mnenja, da na dodiplomskem študiju niso pridobili dovolj znanj za 

delo z učenci s posebnimi potrebami in da potrebujejo dodatno izobraževanje o 

najpogostejših težavah in problemih teh učencev s posebnimi potrebami, preverjanju in 

ocenjevanju otrok s težavami, oblikovanju individualiziranega programa dela, strategijah 

načrtovanja dela v razredu, poučevanju učencev z učnimi težavami, timskem delu ter delu 

s starši. Menijo tudi, da za učinkovito pomoč učencem potrebujejo pomoč specialnega 

pedagoga (Strgar, 2004; Kodre, 2004). 
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Učiteljeva vloga v inkluzivnem izobraževanju se spreminja. Učitelj naj bi postal 

organizator aktivnega učenja, ki bo upošteval vse faktorje uspešnega učenja. Le tako bo 

lahko uresničeval tudi načela in cilje vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, 4. člen). Pomembna 

pravica učencev s posebnimi potrebami pa je tudi pravica do individualiziranega programa 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, 27.–30. člen). V program 

dodiplomskega izobraževanja učiteljev ni vključena vsebina o oblikovanju 

individualiziranega programa, torej si teh kompetenc učitelji ne pridobijo. V praksi pa se 

pogosto dogaja, da je prav učitelj tisti, ki mora po odločbi učencu nuditi dodatno strokovno 

pomoč in tako tudi oblikovati individualiziran program. Učiteljeva vloga je lažja, če pri 

oblikovanju individualiziranega programa sodeluje s specialnim pedagogom, ki ima na tem 

področju več znanja in spretnosti. V zadnjih letih je bilo v okviru stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja učiteljev veliko seminarjev na temo oblikovanja individualiziranega 

programa. B. Marentič Požarnik (2002) ugotavlja, da si je v zadnjih treh letih le 3 % 

učiteljev pridobivalo znanja s področja integracije otrok s posebnimi potrebami. Prav 

gotovo se je odstotek po tem letu nekoliko dvignil, kar se vidi že po večji vključenosti v 

programe, ki jih izvaja Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani (Končar, Pretnar, 2006). Vsekakor pa je še vedno aktualno vprašanje, 

kako so učitelji usposobljeni za uresničevanje te zakonske pravice učencev s posebnimi 

potrebami, ki je vitalnega pomena za njihov optimalni razvoj. 

 

Čeprav se poudarja potreba po razvoju izobraževanja učiteljev za delo z OPP zadnjih 

trideset let, je realnost popolnoma drugačna. Vsebina in  globina poučevanja o posebnih 

potrebah ne držita koraka s časom in ne sledita vsem spremembam in novostim (Garner, 

2000). 

 

Problem, ki se pojavlja v zvezi z izobraževanjem učiteljev, je ločeno izobraževanje 

specialnih učiteljev in učiteljev za ostale učence. Tako izobraževanje producira 

pomanjkljivo znanje razrednih učiteljev o tem, kako se soočiti z različnostjo učencev v 

razredu, hkrati pa tudi pomanjkljivo poznavanje splošnega izobraževanja s strani 

specialnih pedagogov, in kar je še pomembneje – ne deluje spodbujajoče na njihovo 

sodelovanje (Likar, 2003). 
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Najpomembnejša ugotovitev je, da se je uvajanje integracije/inkluzije po sprejetju Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) začelo kadrovsko nepripravljeno. To se 

kaže v vse večjem pomanjkanju specialnih pedagogov, logopedov, tiflopedagogov kot tudi 

v majhni opremljenosti učiteljev in vzgojiteljev z ustreznimi znanji za drugačne strategije 

poučevanja in vzgoje (Opara idr., 2010). 

 

V študijskem letu 2010/11 je bil po daljšem premoru na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

organiziran vpis na smer logoped, tiflopedagog. Za vsako smer je bilo razpisanih 40 vpisnih 

mest (Opara idr., 2010). 

 

V študijskem letu 2009/10 so na Pedagoški fakulteti v Kopru začeli izvajati program 

inkluzivne pedagogike. V dogovoru med Ministrstvom za šolstvo in šport in visokošolskimi 

zavodi, ki izobražujejo za pedagoški poklic na predmetni stopnji (obe filozofski fakulteti, v 

Ljubljani in Mariboru), so v študij vključili še predmet o posebnih potrebah (Opara idr., 

2010). 

 

V Katalogu programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju je za šolsko leto 2010/2011 razpisanih 39 programov za strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 

Na Slovaškem je za poučevanje otrok na OŠ zahtevana univerzitetna izobrazba ali visoka 

šola. Izobraževanje traja pet let. Država ne določa pripravništva. Uvajalno obdobje za 

učitelje traja eno leto. Začetniki opravljajo poklicne naloge v celoti, kot jih opravljajo 

izkušeni strokovni delovci, nimajo zmanjšane obveznosti in dobijo polno plačo. Udeležba 

strokovnih delavcev v sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ni obvezna za 

ohranitev delovnega mesta, je pa pomembna za napredovanje zaposlenih v strokovne nazive 

in plačne razrede. Država ne predpiše, koliko ur oz. dni izobraževanja in usposabljanja se 

morajo strokovni delovci udeležiti niti v kakšni obliki naj poteka. Nadaljnje izobraževanje 

in usposabljanje organizirajo in izvajajo različne institucije: univerze, ki izobražujejo 

bodoče strokovne delavce, pedagoški inštitut, nevladne organizacije, zasebne organizacije 

itd. Šolsko svetovalno delo lahko opravljajo učitelji, ki so si pridobili dodatno kvalifikacijo 

in svetovalno delo opravljajo v okviru svoje delovne obveznosti (Cotič idr., 2011). 
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Na Slovaškem obstaja tendenca o organizaciji skupnih seminarjev o OPP, tako za učitelje 

OŠ kot učitelje OŠPP. Tako pride do skupne baze znanja in skupnega pristopa k 

izobraževanju. Tesno sodelovanje obeh šol, učiteljev, psihologov in drugih partnerjev je 

podpora procesu inkluzije OPP. Ključne teme usposabljanja učiteljev so: poučevanje OPP, 

pridobivanje znanj s posameznih področij za poučevanje OPP (fizioterapija, govorna 

terapija …), ustvarjanje inkluzivnega okolja v učilnici s poudarkom na multikulturni vzgoji, 

učenje pisanja individualnih učnih načrtov, sodelovanje med šolami, družinami in 

skupnostmi, organizacija in izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa v sodelovanju s 

pomočnikom vzgojitelja in podpornim osebjem (tiflopedagog, surdopedagog, specialni 

pedagog …) (Bujnova, Ivanovičeva, 2005). 

 

Medveš (2003) v svojem članku navaja operativne rešitve za boljšo inkluzijo, ki so jih 

izvajali v pedagoških študijah na nekaterih visokih šolah in univerzah po svetu. Strnil jih je 

v štiri načela: 

□ vsebinsko načelo: inkluzivna pedagogika je utemeljena na obči pedagogiki kot 

ključni študijski paradigmi; 

□ etično načelo: formiranje etične zavesti, skrbi, pripravljenosti in odgovornosti za 

razvoj vsakega otroka in za njegov šolski uspeh ter napredovanja; 

□ didaktično načelo: preseganje didaktičnih šablon in razvoj refleksivnega načrtovanja 

vzgojnega in učnega procesa, orientacije na raziskovanje, projektno delo, timsko delo; 

□ organizacijsko načelo: modularizacija študija za različne vzgojne in učne situacije 

oziroma naloge z  možnostmi individualizacije študijskega programa na podlagi enotnega 

in širokega bazičnega študija. 

 

Specialni pedagogi naj ne bi več imeli vloge socialne pomoči in tretmaja, temveč bi bila 

njihova vloga predvsem pedagoška in univerzalna, namenjena vsem otokom. Inkuzija 

zavrača kategorizacijo, stigmatizacijo OPP, potrebuje pa vzgojitelja, učitelja, ki bo razumel 

pomen individualnosti razvoja vsakega otroka z njegovimi specifičnimi potrebami v 

življenjskih in učnih situacijah in se bo na podlagi tega usposobil za uporabo posebnih 

tehnik in metod specialne pedagogike (Medveš, 2003). 
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Za uspešno inkluzijo se mora učitelj poleg znanja in drugih spretnosti: 

□ zavedati lastnih stališč do OPP in pri sebi razčistiti z morebitnimi predsodki in 

stereotipi; 

□ zavedati močnega vpliva lastnih pričakovanj do otrok in jih znati uravnavati; 

□ usmeriti v pozitivno vrednotenje »močnih« točk vsakega otroka, in to na različnih 

področjih (Marentič Požarnik, 2003). 

 

Če želimo, da bi dosegli resnične spremembe v izobraževalnem sistemu in ustvarili model, 

ki bo bolj usklajen z idealom inkluzije, potem morajo univerze v prihodnje več sodelovati s 

stroko ter oblikovati in vključiti nova znanja in spoznanja. Spremembe vrednot in stališč se 

morajo zgoditi predvsem v srcih in glavah tistih, ki že delajo z otroki ali pa šele vstopajo v 

pedagoški poklic.   

 

 

   1.1.3 ZAKONSKE PODLAGE INKLUZIJE 
 

Zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju je tesno povezano z globalnimi 

prizadevanji demokratičnih družb za vključevanje (inkluzijo) posameznikov v družbo. To 

pomeni, vsakomur omogočiti dostop do ustrezne izobrazbe, razvoja lastnih potencialov ter 

participacije pri družbenih virih in odločitvah, kar se odraža v sintagmah »družba za vse« 

in »izobraževanje za vse.« 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja je temeljna usmeritev EU, da vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključevanje otroka v določeno šolo, temveč kot 

proces, v katerem ima učenec možnosti za najugodnejši razvoj in napredek, katerega 

končni cilj je ekonomska in socialna neodvisnost posameznika. V okviru EU so na 

področju izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami sprejete naslednje 

usmeritve: 

□ vsak ima pravico do enakih možnosti in primernega načina izobraževanja; 

□ večinske šole naj bi bile dostopne vsem učencem; 

□ obravnava učencev s posebnimi potrebami mora upoštevati celoten razvoj 

posameznega učenca skupaj z njegovim socialnim položajem; 
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□ izhajati je potrebno iz učenčevih preostalih sposobnosti in želja, ne da bi ob tem 

poudarjali njegove slabosti in težave; 

□ izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naj bo sestavni del programa 

izobraževanja na državni ravni in naj ima skupne učne vsebine in organiziranost; 

□ za izvajanje pouka za vse učence so odgovorni učitelji, ki za izvajanje pouka za 

otroke s posebnimi potrebami potrebujejo dodatno znanje; 

□ dodatne pomoči za učence s posebnimi potrebami naj bi se v največji možni meri 

zagotavljale v šoli; 

□ starši in zastopniki otrok s posebnimi potrebami morajo biti obveščeni o otrokovem 

stanju in obravnavani kot enakovreden partner; 

□ med starši in učitelji naj bo stalna povezanost, ne glede na to, v katero skupino se 

uvršča otrok, in ne glede na to, kakšne so njegove sposobnosti; 

□ takoj, ko se zazna otrokova posebna potreba oziroma predvidevamo, da se bo razvila, 

naj bo otroku zagotovljena zgodnja obravnava, katere cilj naj bo vključitev v večinsko 

šolo; 

□  vse oblike izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami naj 

delujejo kot povezan in stalen sistem med različnimi stopnjami izobraževanja, katerega 

končni cilj je zaposlitev (Vodnik po pravicah invalidov, 2003). 

 

Sistemi vzgoje in izobraževanja sodobnih demokratičnih družb so postavljeni pred 

pomembne spremembe. Načelo enakih izobraževalnih možnosti je poleg načela svobode 

združevanja in načela osebne rasti temelj vzgoje in izobraževanja (Feinberg, 1998).  

 

Možnosti za večjo vključenost učencev s posebnimi potrebami v šolsko življenje so 

poudarjene v vseh dokumentih, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. Zlasti 

pomembne in dobrodošle so novosti in spremembe, ki jih prinaša kurikularna prenova in se 

nanašajo na  pospeševanje socialnointegracijskih dejavnosti učencev s posebnimi 

potrebami v večinski edukacijski sistem – inkluzijo.  

 

Vključevanje posameznikov s posebnimi potrebami v izobraževalne sisteme in širše 

socialno okolje na osnovi zagotavljanja enakih možnosti priporočajo resolucije Združenih 

narodov, mednarodne organizacije UNESCO, WHO, UNICEF ter številna strokovna in 

humanitarna združenja. 
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Vstop Slovenije v EU in uresničevanje Lizbonske strategije zahteva tudi spremembo na 

področju zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti, na katerih temelji inkluzivno 

izobraževanje. Med drugim Lizbonska strategija določa tudi odpiranje sistemov 

izobraževanja in usposabljanja v širše okolje (Sardoč, 2006). 

 

 
   1.1.3.1 MEDNARODNI DOKUMENTI 
 

Mednarodni dokumenti, ki postulirajo temeljne ideje o inkluziji, so: 

 

� Konvencija o otrokovih pravicah  

Konvencija o otrokovih pravicah (KOP) je bila sprejeta na Generalni skupščini Združenih 

narodov 20. novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra 1990. Je prvi pravno 

zavezujoč mednarodni dokument s področja otrokovih pravic, ki vključuje celoten razpon 

človekovih pravic. Temelji na načelu nediskriminacije, otrokovem najboljšem interesu, 

pravici do življenja, preživetja in razvoja ter na načelu upoštevanja otrokovega stališča. 

Vsebuje pravice, ki bi jih morali biti deležni vsi otroci, in postavlja osnovne standarde za 

otrokov razvoj. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah je pogodba o človekovih pravicah in določa civilne, 

politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice otrok. Konvencija na splošno 

opredeljuje otroka kot vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let.  

 

Konvencija izhaja iz štirih temeljnih načel. Prvo je načelo pravice do preživetja in razvoja, 

ki obsega pravico do primernega življenjskega standarda, zdravja, socialnega varstva, 

vzgoje in izobraževanja ter varnosti pred izkoriščanjem in zlorabo. Drugo je načelo 

nediskriminacije oz. enakosti in zagotavlja posebne pravice vsem, ki so kakorkoli 

diskriminirani. Tretje načelo soudeležbe in soodločanja terja otrokovo soudeležbo in 

prisotnost pri odločitvah, ki ga zadevajo. Četrto načelo je načelo otrokovega najboljšega 

interesa, ki tako širšo družbeno skupnost kot družino obvezuje, da je treba vselej, ko gre za 

odločitev v zvezi z otrokom, izbrati takšno odločitev, ki je zanj najboljša. 

Konvencija o otrokovih pravicah deli pravice v tri kategorije, in sicer gre za otrokove 

pravice varovanja, preskrbe in (so)udeležbe. Konvencija poleg zaščite priznava otrokom 

vrsto osebnih in tudi političnih pravic, a vendar ne čisto vseh, ki jih imajo odrasli. Poleg 
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tega otroka trdno vpenja v kontekst družine in kulture, starše oz. zakonite skrbnike pa 

priznava kot najodgovornejše in pooblaščene akterje, ki naj otroka skladno z njegovo 

razvojno stopnjo vodijo pri uresničevanju njegovih pravic. Poseg države v odnos med 

starši oz. skrbniki in otrokom predvideva konvencija le v izjemnih primerih grobega 

odstopanja od roditeljskih/skrbniških obveznosti in odgovornosti (npr. zakonska prepoved 

telesnega kaznovanja v nekaterih državah). Konvencija izhaja torej iz dejstva, da je otroku 

za njegov popoln in harmoničen razvoj treba zagotoviti pravice, različne po obsegu, vrsti 

in vsebini, četudi niso redki primeri, ko je otrok zaradi zagotovitve pravice po soodločanju 

postavljen pred nemogočo izbiro in v hudo stisko (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

 

Temeljna zahteva, ki so jo postavili zagovorniki otrokovih pravic, je pravica, da odrasli 

otroka upoštevajo kot osebo z lastnimi pravicami. To pomeni, da mu pripadajo pravice kot 

takemu, in ne kot nekakšni bodoči osebi, ki bo nekoč v prihodnosti imela celo vrsto 

pravic, sedaj pa nima še nobenih. Toda to ne pomeni, da gre za pravico, biti obravnavan 

enako kot drugi, ampak da imajo otroci pravico do drugačnega obravnavanja, upoštevajoč 

njihove posebnosti in posebne interese. 

 

Trditev, da so otroci tudi ljudje z vsemi človekovimi pravicami in še posebej z njihovimi 

pravicami, določenimi s KOP, je velikokrat nerealna in nepopolna, dokler je zagotavljanje 

teh pravic odvisno od dobre volje odraslih. Prav bi bilo, da se te pravice pričnejo iskreno 

in učinkovito uresničevati. 

 

V skladu s Konvencijo otrokovih pravic bi moralo izobraževanje zagotoviti razvijanje 

otrokove osebnosti, talentov ter miselnih in telesnih sposobnosti do največje možne mere. 

To pomeni, da mora izobraževanje pripraviti otroka za aktivno odraslo življenje v 

svobodni družbi in razvijati spoštovanje otrokovih staršev zaradi njene ali njegove kulturne 

identitete, jezika in vrednot in zaradi kulturnega ozadja in vrednot drugih (Cotič, 2005). 

 

Osnovni okvir za inkluzivno naravnanost šol predstavljajo 2., 3., 6., 12., 23., 27., 28., 29. in  

30. člen Konvencije o otrokovih pravicah. Vse pravice se nanašajo na vse otroke – ne 

glede na to, odkod prihajajo, ter ne glede na njihove sposobnosti in razvojne specifičnosti 

(2. člen); pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki je temeljna skrb tisto, kar je za otroka 

najboljše (3. člen); vsak otrok ima naravno pravico do življenja, zato mora vsaka država 

zagotoviti otrokovo preživetje in njegov razvoj do največje možne mere (6. člen); vsak 
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otrok ima pravico povedati svoje mnenje, ki se mora upoštevati pri vsem, kar se nanaša na 

otroka (12. člen); pravica otroka s posebnimi potrebami je, da uživa polno in spodobno 

življenje v okoliščinah, ki zagotavljajo dostojanstvo, povišujejo samozaupanje in 

pospešujejo otrokovo aktivno sodelovanje v skupnosti. Navaja tudi pravico otroka s 

posebnimi potrebami do posebne nege, izobraževanja in rehabilitacije, priprave na 

zaposlitev in možnost rekreacije. Vse to naj bo vodeno tako, da otrok doseže najboljšo 

možno socialno integracijo in individualni razvoj, vključno s svojim osebnim, s kulturnim 

in z duhovnim razvojem (23. člen); v prvem odstavku 27. člena države pogodbenice 

vsakemu otroku priznavajo pravico do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu telesnemu, 

umskemu, duhovnemu, družbenemu razvoju … Ta člen je  podoben 6. členu, le da je tam 

dikcija v največji možni meri, tu pa je izpostavljena raven, ki ustreza njegovim različnim 

vidikom razvoja. Ta člen je lahko nekoliko problematičen, saj je v ozadju mogoče zaznati 

predpostavko o tem, da je razvoj z vsemi temi različnimi vidiki nekako vnaprej določen oz. 

predvidljiv; vsak otrok ima pravico do izobrazbe na podlagi enakih možnosti za vse (28. 

člen); vzgoja in izobraževanje morata biti usmerjena v razvoj otrokove osebnosti in talenta 

ter razvoj duševnih in fizičnih sposobnosti do največje možne mere. Šolanje naj otroka 

pripravi na aktivno in odgovorno življenje odraslega, ki bo imel spoštovanje do temeljnih 

človekovih pravic (29. člen); v 30. členu je poudarjena pravica do uporabe materinščine, 

izražanja lastne kulture in vere, kadar le-te niso večinske. 

 

V KOP so izpostavljeni nekateri poudarki, ki bi jih pri razmišljanju o oblikovanju 

inkluzivno naravnanih šol pravzaprav morali upoštevati kot osnovni okvir, znotraj katerega 

se išče čim bolj sprejemljive rešitve.  

 

KOP z vidika razvoja inkluzivno naravnanih ustanov v nobenem členu ne govori o zahtevi 

po šolanju vseh otrok določene starosti v določenem okolišu; ne izpostavlja možne 

problematike izključevalnih praks znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bi lahko 

bile diskriminatorne; ne opredeljuje, kje in kako se omogoča uresničevanje pravice – enake 

možnosti za vse; ne razjasni predstave o polni participaciji in aktivnem življenju različno 

zmožnih posameznikov ter o tem, kaj je za otroka najboljše (Lesar, 2009). 
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� Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse  

Poudarja neodtujljivo otrokovo pravico do polnega obsega osnovnega izobraževanja, 

uresničevanje na otroka osredotočene pedagogike, kjer se individualne razlike sprejemajo 

kot izziv, in ne kot problem, izboljšanje kvalitete osnovnega izobraževanja in poučevanja 

učiteljev, prepoznavanje široke raznolikosti potreb in vzorcev pri razvoju otrokovih 

individualnih potreb in uresničevanje integriranega, medkulturnega in holističnega pristopa 

(Cotič, 2005). 

 

� Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi 

potrebami  

Ta resolucija nalaga državam, da povečajo napore za izvedbo integracije ter pri tem 

upoštevajo vsakega posameznika in njegove možnosti, kar naj postane del ogrodja šolske 

politike (Opara, 2005). 

 

� Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami  

V tem dokumentu je določeno, da so državne avtoritete za področje izobraževanja 

odgovorne za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v integriranem okolju. 

Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami mora biti integralni del nacionalnega 

izobraževalnega načrtovanja, razvijanja kurikuluma in šolske organizacije (Cotič, 2005). 

 

� Salamanška izjava in akcijski okvir  

Salamanška izjava je pomembnejši dokument na področju zakonodaje in organizacije 

šolstva, ki sta ga leta 1994 izdala UNESCO in špansko ministrstvo za šolstvo in šport. 

Salamanška izjava je bila sprejeta v okviru Svetovne konference o vzgoji in izobraževanju 

otrok s posebnimi potrebami, na kateri je sodelovalo 92 vlad in 25 mednarodnih 

organizacij, tudi iz Slovenije. Na konferenci so razvijali zahtevo po omogočanju 

izobraževanja za vse in so priznali nujnost zagotavljanja izobraževanja otrok, mladine in 

odraslih s posebnimi izobraževalnimi potrebami znotraj večinskega vzgojno-

izobraževalnega sistema. Dokument predstavlja pomemben prispevek pri doseganju cilja 

»Izobraževanje za vse« in pri oblikovanju institucij, ki bi bile vzgojno in izobraževalno 

bolj učinkovite.  

 

 Predpostavke, iz katerih so izhajali, so naslednje: vsak otrok ima temeljno pravico po 

šolanju in mu mora biti dana možnost, da dosega in ohranja zadovoljivo raven znanja, vsak 
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otrok ima edinstvene značilnosti, zanimanja, zmožnosti in učne potrebe, šolski sistemi bi 

morali biti oblikovani in vzgojno-izobraževalni programi izpopolnjeni tako, da bi 

upoštevali veliko raznolikost teh značilnosti in potreb, otroci s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami morajo imeti dostop do večinskih šol, ki bi se morale prilagajati 

v okviru »otrokocentrične« (angl. childcentred) pedagogike z namenom zadovoljevanja teh 

potreb, večinske šole z inkluzivno naravnanostjo so najbolj učinkovite v smislu boja proti 

diskriminatorni drži, pri oblikovanju sprejemajoče skupnosti, grajenju inkluzivne družbe in 

pri doseganju izobraževanja za vse. Celo več, le-te zagotavljajo učinkovito vzgojo in 

izobraževanje za večino otrok ter izboljšajo zmožnost in konec koncev tudi stroškovno 

učinkovitost celotnega šolskega sistema (The Salamanca, 1994). 

 

V okviru Salamanške izjave so posamezne vlade pozvane, da: 

□  v proračunu namenijo več denarja za vzgojo in izobraževanje z namenom, da bi bili 

lahko vanj vključeni vsi otroci, ne glede na njihove drugačnosti ali težave; 

□   prilagodijo oz. sprejmejo zakonodajo, ki gradi na načelu inkluzivnega šolanja, in da 

v večinske šole sprejmejo vse otroke, razen če res obstajajo neizogibni razlogi proti; 

□ razvijajo inkluzivne projekte in spodbujajo izmenjavo z državami, kjer že imajo 

izkušnje z inkluzivnimi šolami; 

□  zagotovijo decentraliziran in participatoren mehanizem načrtovanja, nadzorovanja in 

vrednotenja vzgojno-izobraževalnih prilagoditev za otroke in odrasle s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami; 

□ spodbujajo in omogočajo udeležbo staršev, skupnosti in organizacij hendikepiranih 

oseb pri načrtovanju in odločanju o postopkih, ki naj bi zagotavljali preskrbo posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb; 

□ vložijo več napora v strategije zgodnje identifikacije in intervencije (v predšolskem 

obdobju) ter tudi v vidik poklicnega inkluzivnega šolanja; 

□ v smislu sistemskih sprememb zagotovijo, da bi programi izobraževanja učiteljev 

dajali večji poudarek preskrbi posebnih potreb in inkluzivnih šol (The Salamanca, 1994). 

 

V drugem delu tega dokumenta (akcijski okvir) je uvodoma izpostavljen nov način 

razmišljanja o posebnem šolanju, ki mu sledijo smernice za uresničevanje na državni, 

regionalni in mednarodni ravni. Ta okvir obravnava celovito izobraževanje na različnih 

ravneh (vlada, občina, šola) in v različnih fazah (analiza stanja, začetek, izvajanje, 
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spremljanje in vrednotenje). Vodilno načelo tega ogrodja za akcijo je, da bi se morale šole 

prilagoditi vsem učencem, ne glede na njihovo psihično, intelektualno, socialno, 

emocionalno, jezikovno ali katerokoli drugo stanje. V to naj bi bili vključeni hendikepirani 

in nadarjeni otroci, otroci z ulice in tisti, ki delajo (angl. street and working children), 

otroci od daleč ali iz nomadskih populacij, otroci jezikovnih, etničnih ali kulturnih manjšin 

pa tudi otroci iz neugodnih razmer in drugih deprivilegiranih skupin. Te razmere pred 

šolski sistem postavljajo vrsto različnih izzivov. V vsebini tega dokumenta se pojem 

posebne vzgojno-izobraževalne potrebe nanaša na vse tiste otroke in mlade, katerih potrebe 

izvirajo iz hendikepov ali težav z učenjem. Mnogi otroci izkusijo težave z učenjem v 

določenem obdobju, zato imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe samo del časa 

svojega šolanja. Učenje in poučevanje naj bo torej prilagojeno potrebam učencev, ne pa, da 

se učenec – ne glede na tempo in naravo učnega procesa – prilagaja vnaprej določenim 

okvirom. Na učenca osredotočene šole so vežbališče za k ljudem osredotočeno družbo, ki 

spoštuje razlike in dostojanstvo vseh človeških bitij (The Salamanca, 1994). 

 

Salamanški okvir za akcijo je bil sprejet na mednarodni konferenci o posebnih 

izobraževalnih potrebah, pri čemer gre za okrepitev načel, sprejetih že v okviru Svetovne 

deklaracije  o izobraževanju za vse (1990). Poudarja, da morajo šole sprejeti vse učence, ne 

glede na njihove telesne, intelektualne, socialne, čustvene, govorno-jezikovne ali druge 

pogoje oz. okoliščine (Cotič, 2005), predvideva pa tudi skrb, vzgojo in izobraževanje za 

najmlajše otroke s posebnimi potrebami – za tiste v starosti od nič do šest let. 

 

V kontekstu tega okvirja se termin specialne izobraževalne potrebe nanaša na vse tiste 

otroke in mladostnike, katerih potrebe izhajajo iz nesposobnosti ali učnih težav. 

 

To poročilo agencije izobraževanja ZN (Združenih narodov) poziva mednarodno skupnost, 

naj podpre pristop inkluzivne šole z izvajanjem praktičnih in strateških sprememb. 

 

V Salamanški izjavi so vlade pozvali, naj v politiki in proračunu namenijo najvišjo možno 

prednost izboljšanju svojih izobraževalnih sistemov, s tem da vključijo vse otroke, ne glede 

na osebne različnosti ali težave ter da sprejmejo  bodisi v zakonih ali v politiki načela 

vključevanja izobraževanja z vpisom vseh otrok v večinske šole, razen če obstajajo 

opravičljivi razlogi za drugačno ravnanje. UNESCO je prvič zahteval skupno šolo za vse 

otroke, napotitev v specializirano šolo oziroma specializirane oddelke pa zgolj izjemoma. 
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Do izjeme bi lahko prišlo le, če pouk v razredu večinske šole ne bo ustrezal učnim in 

socialnim potrebam otroka ali če je napotitev otroka v OŠPP v korist OPP ali v korist 

zdravih otrok (8. člen Salamanške izjave).  

 

V vseh državah Evropske unije so se v svojih dokumentih s področja izobraževanja 

opredelili za inkluzijo. Vsaka država išče svojo pot, ki je opredeljena s filozofijo, s 

kulturnimi, socialno-ekonomskimi in z drugimi dejavniki. Najpočasneje se inkluzija 

razvija v novih pristopnicah Evropske unije, ki imajo tradicionalno bolj razvito specialno 

šolanje OPP. Različne države na različne načine razvijajo inkluzijo, vendar pa obstaja pet 

skupnih dejavnikov: premik od medicinske k bolj socialno-interaktivni usmeritvi, 

spremembe zakonodaje in sistema financiranja šol, razvoj kontinuuma oblik izobraževanja 

OPP, preoblikovanje specialnih šol v centre virov inkluzivnega izobraževanja in pravica 

staršev do izbire šole (Kavkler, 2008). 

 

Kritike na račun Salamanške izjave so predvsem zaradi dvoumnih besednih zvez, zaradi 

katerih mnogi izjavo razumejo kot temeljni dokument v kontekstu izpopolnjevanja 

integracijskih teženj v posameznih državah, tudi v Sloveniji. Tak primer sta pojma »otroci 

s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami«, ki pojem pojasni šele v nadaljevanju (da 

gre za vse otroke, ki se razlikujejo od večine – vera, jezik, ekonomski status …, in ne samo 

za OPP), in »redne šole«, ki v dokumentu dejansko ni pojasnjen, torej je interpretacija 

prepuščena vsaki državi posamezno (Lesar, 2009).  

 

� Premagovanje izključenosti z inkluzivnimi ukrepi v vzgoji in izobraževanju  

UNESCO-v dokument Premagovanja izključenosti z inkluzivnimi ukrepi v vzgoji in  

izobraževanju najprej povzame precej zastrašujoče ocene števila izključenih učencev na 

osnovnošolski ravni, saj naj bi jih bilo na svetu kar 113 milijonov (UNESCO, 2003). 

Očitno doslej uveljavljene strategije pri reševanju tega problema niso bile ravno najbolj 

učinkovite in zadostne. Zato ponovno izpostavi sklep Svetovne konference v Dakarju 

(2000), da je ključni izziv zagotovitve osnovne vizije »Izobraževanje za vse« v 

inkluzivnem konceptu, ki se odraža na ravni nacionalnih oz. vladnih politik kot tudi v 

politikah investicij. »Izobraževanje za vse« mora vključevati potrebe revnih in tistih v 

najbolj neugodnih razmerah, vključevati otroke, ki delajo, prebivalce z odročnih ruralnih 

območij ter nomade, etnične in jezikovne manjšine, otroke, mlade ljudi in odrasle, 
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prizadete zaradi konfliktov, okužene z virusom HIV kot tudi obolele za aidsom, lačne in 

slabega zdravja ter tiste s posebnimi učnimi potrebami ... (UNESCO, 2003). 

 

Mednarodna komisija izobraževanja za 21. stoletje opominja, da morajo biti vzgojno-

izobraževalne politike dovolj raznovrstne in oblikovane tako, da ne postanejo dodatni 

vzrok za socialno izključevanje, šole pa bi morale spodbujati željo živeti skupaj 

(UNESCO, 1996). Pričujoči dokument se zaveda obširnosti koncepta »bazičnega šolanja«, 

pri čemer ta razširjena vizija vključuje: splošno dostopnost in promoviranje enakosti, 

osredotočenost na učenje, razširjanje pomenov in področja vzgoje in izobraževanja, 

povečanje učnega okolja, okrepitev partnerstva (UNESCO, 2003). 

 

Vsi omenjeni mednarodni dokumenti podpirajo oziroma spodbujajo vključevanje OPP v 

večinske OŠ. Temu primerno nalagajo državam, da izobraževanje OPP postane del 

nacionalnega izobraževalnega načrtovanja, razvijanja kurikuluma in šolske organizacije, ki 

lahko sprejme vse OPP, ne glede na njihove telesne, intelektualne, socialne, čustvene, 

govorno-jezikovne ali druge pogoje oziroma okoliščine ter jim zagotovi vso potrebno 

strokovno pomoč in podporo. 
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   1.1.3.2 TEMELJNI DOKUMENTI V SLOVENIJI 
 

Večje spremembe v zadnjih dvajsetih letih je prinesla Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), ki je botrovala novemu Zakonu o osnovni šoli, 

Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja leta 1996 in Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami leta 2000 (ZUOPP). Namen nove zakonodaje je 

bil zmanjševanje oblik šolanja in vpeljava inkluzivnih in prožnejših oblik šolanja. 

 

Temeljni dokumenti, na katerih slonita inkluzivna vzgoja in prenova programov za OPP v 

Sloveniji, so:  

 

� Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju  

Bela knjiga predstavlja strokovno podlago za zakonodajo na področju vzgoje in 

izobraževanja. V njej je zapisano, da se je potrebno pri konceptualizaciji šolskega sistema 

nasloniti na skupno evropsko dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki so 

razpoznavne v človekovih pravicah, pravni državi, pluralni demokraciji, strpnosti in 

solidarnosti (Krek, 1995). Bela knjiga poveže pridobljena stališča stroke in politike v 

uradne zakonske predloge. Objektivno, verodostojno poroča o stanju in razvojnih 

napovedih. Na splošno jo uporabljamo kot sredstvo za izčrpno predstavljanje vladne 

politike, preden ta predlaga novo zakonodajo. Z javno objavo vlada preizkusi odziv 

javnosti na predlagane rešitve in predvidi možne posledice. Odločevalci pogosto naročijo 

izdelavo bele knjige univerzam ali skupinam uglednih znanstvenikov, ker želijo svojo 

politiko opreti na ekspertna mnenja in jih utemeljiti z rezultati raziskav. V nekaterih 

državah je bela knjiga tipičen dokument vlade, s katerim ta parlamentu predlaga določeno 

razvojno politiko. Ima nekakšno dvojno vlogo: po eni strani predstavlja že odločeno 

vladno politiko, po drugi pa izziva odgovore javnosti nanjo in išče še druga mnenja.  

Načelno vsebuje Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju vse osnove, na katerih bi se lahko 

razvijala inkluzivna praksa, saj posebno pozornost namenja različnim skupinam učencev, 

različnim  pristopom in opozarja na rahljanje stereotipov.  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v 25. členu navaja, da morajo 

biti »enake možnosti« v izobraževanju usklajene s pravico posameznika do drugačnosti. Z 

Belo knjigo so bile v Sloveniji uvedene spremembe sistema vzgoje in izobraževanja. 

Zagotoviti se je moral sistem vzgoje in izobraževanja, ki bo temeljil na načelih 
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nediskriminacije in neizključevanja, upoštevani so morali biti tudi temelji inkluzivnega 

izobraževanja, enake možnosti pri zagotavljanju izobrazbe, svoboda združevanja ter 

osebne rasti. Sistem naj bi strmel k temeljnemu cilju lizbonske strategije (Sardoč, 2006). 

 

Pri strukturiranju novega sistema šolanja so bila upoštevana temeljna načela: 

□ načelo enakih možnosti ob upoštevanju individualnih razlik med otroki ter načelo 

pravice do izbire in do drugačnosti; 

□ načelo omogočanja uspešnega zaključka osnovne šole in nadaljevanja šolanja; 

□ načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja; 

□ načelo sodelovanja učenk oz. učencev, učiteljic oz. učiteljev in staršev; 

□ načelo integracije učencev in učenk z motnjami v razvoju; 

□ načelo ohranjanja splošnoizobraževalne naravnanosti osnovne šole; 

□ načelo avtonomnosti šole in strokovnosti učitelja oz. učiteljice (Bela knjiga, 1997).  

 

Ob prebiranju Bele knjige I. Lesar (2007) ugotavlja, da se ta pretežno osredotoča  na 

dosežke znanja, medtem ko so drugi vidiki posameznikovega razvoja potisnjeni v ozadje. 

Prav tako ni zaslediti misli, ki bi učitelje nagovarjala k upoštevanju etike skrbi in 

komunitarjanske etike. 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je zapisano, da mora država 

razvojno drugačnim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami omogočiti več možnosti 

vzgoje in izobraževanja ali varstva. S prilagojenimi oblikami in metodami dela jim mora 

biti zagotovljena večja integracija v splošni edukacijski sistem. Hkrati s tem naj bi posvetili 

tudi več pozornosti zmanjševanju stereotipnih prepričanj o normalnosti in deviantnosti pri 

celotni šolski populaciji (Krek, 1995). 

 

Minister za šolstvo dr. Igor Lukšič je 1. aprila 2009 naročil skupini visokošolskih 

strokovnjakov, učiteljev in raziskovalcev pripravo podlag za sistematično in strokovno 

utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja. Skupino je 

poimenoval Nacionalna strokovna skupina (NSS) za pripravo nove Bele knjige o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji.  
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� Zakon o osnovni šoli 

Zakon med drugim opredeli termin »osebe s posebnimi potrebami« in njihovo pravico do 

izobraževanja pod posebnimi pogoji. 

 

Zakon v 11. členu določa, da morajo biti otrokom s posebnimi potrebami zagotovljeni 

ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. Da so po tem zakonu otroci s posebnimi 

potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno 

bolni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z 

učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni 

v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 

prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo 

pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola mora za 

izvajanje osnovnošolskega programa za otroke s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne 

delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. 

 

Učenci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih 

programov z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni 

program vzgoje in izobraževanja, se izobražujejo v skladu s tem zakonom in z drugimi 

predpisi. Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, 

da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter omogoči vključitev v dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči. Izobraževanje posebej nadarjenih učencev 

se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter 

omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.  

 

Po mnenju Opare je z uporabo te klasifikacije zajetih približno 20–25 odstotkov vse 

osnovnošolske populacije otrok – to so torej vsi tisti otroci, ki pri šolanju potrebujejo 

dodatne prilagoditve in pomoč (Opara, 2005). 

 

Zakon v 49. členu določa, da imajo starši pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v 

osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne 
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izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda 

pristojna šolska uprava, določena druga ustrezna osnovna šola. 

 

Po 71. členu OPP v prvem in drugem obdobju razredov ne ponavljajo. Učenci v tretjem 

obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz 

vseh predmetov. Ne glede na določbo prvega odstavka lahko učenec zaradi slabšega učnega 

uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih 

razlogov, ponavlja razred, če to zahtevajo njegovi starši oziroma na predlog učitelja in 

šolske svetovalne službe v soglasju s starši. Po 70. členu učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob 

koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, do konca 

šolskega leta opravljajo popravni izpit, in sicer največ dvakrat v šolskem letu. Učenci 9. 

razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz več predmetov, iz katerih so ob koncu 

šolskega leta negativno ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo večkrat, najmanj štirikrat v 

šolskem letu. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred. Omenjena 

zakona ne veljata, če so OPP vključeni v prilagojene izobraževalne programe ali v posebni 

program vzgoje in izobraževanja oz. če je tako določeno v teh programih. 

 

75. člen tega zakona uzakonja možnost podaljšanja izobraževanja za učence s posebnimi 

potrebami za največ tri leta oziroma v skladu s posebnim programom vzgoje in 

izobraževanja. 

 

� Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Usmerjanje je pojem, ki se navezuje na populacijo otrok s posebnimi potrebami in jim nudi 

prilagoditve in pomoč na področju vzgoje in izobraževanja na njihovi poti do izobrazbe. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) uvede krovni termin »otroci s 

posebnimi potrebami«. Prejšnjemu poimenovanju OPP doda dve novi skupini (otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolne otroke), ki prej v OŠ 

niso bili evedentirani in usmerjeni. Uvede program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, s čimer je OPP priznana pravica do prilagoditev učnega okolja in 

dodatne strokovne pomoči ter s tem izboljšana kakovost šolanja pri doseganju 

enakovrednega izobraževalnega standarda (EIS). Določi tudi možnost prehajanja med 

programi vrtca in šole ter možnost prilagojenih programov v večinskih šolah.  

 



 

42 
 

Če pogledamo podrobneje, ima Zakon šest glavnih področij: 

□ temeljne določbe (kaj je vsebina zakona, kdo so otroci s posebnimi potrebami, 

uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju ter cilji in načela vzgoje in izobraževanja); 

□ usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanje (vrste programov, izobrazbeni 

standard); 

□ izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (kdo so izvajalci, o 

zasebnih vrtcih in šolah, o izobraževanju na domu ali v zasebnem zavodu in o individualni 

strokovni obravnavi); 

□ postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja (uvedba postopka, 

strokovno mnenje, odločba o usmeritvi, individualiziran program, preverjanje ustreznosti 

programa, preverjanje ustreznosti usmeritve, predlog za spremembo usmeritve, predlog za 

ponovno usmeritev v program); 

□ zbiranje in varstvo osebnih podatkov (kdo zbira podatke, katere podatke vodi Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, katere ministrstvo, pristojno za šolstvo); 

□ prehodne in končne določbe (podzakonski predpisi, prenehanje veljavnosti zakonov 

in pravilnikov, začetek veljavnosti tega zakona). 

 

ZUOPP ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in 

izobraževanja (1. člen ZUOPP – Ur. l. RS, št. 3/2007; 52/2010). 

 

Otroci s posebnimi potrebami po ZUOPP so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja (2. člen ZUOPP -  Ur. l. RS, št. 3/2007; 52/2010). 

 

Zasledimo, da so tu OPP poimenovani drugače kot v Zakonu o osnovni šoli. V Zakonu o 

osnovni šoli v kategorijo teh otrok spadajo tudi učenci z učnimi težavami in posebej  

nadarjeni učenci, ki pa jih v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ni. Razlog 

za tako stanje nam pomaga razumeti Opara (2005), ki pravi, da gre v primeru Zakona o 

osnovni šoli preprosto za razširjeno pojmovanje otrok s posebnimi potrebami, v Zakonu o 
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usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa so vključeni samo otroci, ki potrebujejo več 

prilagoditev in pomoči – torej najzahtevnejši primeri, ki predstavljajo približno 3–5 

odstotkov vse šolske populacije in zavoljo katerih je bil ta zakon tudi napisan. 

 

Po 4. členu ZUOPP (Ur. l. RS, št. 3/2007; 52/2010) vzgoja in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno 

področje vzgoje in izobraževanja, ter na naslednjih ciljih in načelih:  

□ enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok; 

□ ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja; 

□ vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja; 

□ zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka; 

□ pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

□ organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja; 

□ celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja; 

□ individualiziranega pristopa;  

□ kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja;  

□ interdisciplinarnosti.  

 

Po 5. členu ZUOPP (Ur. l. RS, št. 3/2007; 52/2010) vzgoja in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami potekata po:  

□ programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (OPP, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem  in dodatno strokovno 

pomočjo za predšolske otroke, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje 

lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke ter zagotovi 

dodatna strokovna pomoč. Te programe izvajajo vzgojno-varstveni zavodi); 

□ prilagojenih programih za predšolske otroke (te programe izvajajo vzgojno-varstveni 

zavodi oz. razvojni oddelki); 

□ izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 

pomočjo, ki ga izvajajo v večinskih OŠ. To je najmanjša stopnja prilagoditev učencem s 

posebnimi potrebami, saj morajo za napredovanje v višji razred doseči vsaj minimalne 

standarde znanja, ki jih določa izobraževalni program. Prilagoditi jim je potrebno izvajanje 

programa in nuditi dodatno strokovno pomoč. Prilagodi se jim lahko organizacija dela in 
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predmetnika, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 

razporeditev pouka. V ta program so lahko usmerjeni slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, otroci z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

□ prilagojenih izobraževalnih programih, ki jih izvajajo specializirane šole (OŠPP)  in 

zavodi. Prilagajajo se predmetnik, organizacija, trajanje, načini preverjanja in ocenjevanja 

znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. V ta program se lahko vključijo 

učenci, ki jim prilagajanje izvajanja programa in dodatna strokovna pomoč ne zadoščata. 

Nekateri potrebujejo posebne pripomočke in didaktična sredstva ter pomoč strokovnih 

delavcev z veliko specializiranega znanja, ki pri delu uporabljajo specifične metode dela. 

Poznamo dve vrsti prilagojenega izobraževalnega programa: 

1. Z enakovrednim izobrazbenim standardom (EIS). V Sloveniji se ta program izvaja le v 

OŠ in zavodih, ki imajo ustrezne materialne pogoje, opremo in kadre. Vanj se usmerjajo 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno 

ovirani. Zanje velja, da potrebujejo prilagoditve v predmetniku in učnem načrtu. 

Prilagoditev predmetnika je takšna, da imajo posebni del »specialno-pedagoške 

dejavnosti«, ki vsebuje področje komunikacije, mobilnosti, orientacije in računalništva.  

2. Z nižjim izobrazbenim standardom (NIZ). Izobraževanje po tem programu poteka v 

OŠPP ali v oddelkih s prilagojenim programom v OŠ. V ta program se usmerjajo otroci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju in otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje 

v duševnem razvoju. Program je vsebinsko manj zahteven, na nižji ravni je tudi standard 

znanj; 

□ posebnih programih vzgoje in izobraževanja, v katere se usmerjajo otroci z 

zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otroci, pri katerih se v času 

šolanja pojavi potreba po vključitvi v rehabilitacijske programe, kajti zanje so drugi 

izobraževalni programi prezahtevni. Program je sestavljen iz naslednjih področij: področje 

komunikacije, področje razvijanja socialnih veščin, področje skrbi za samega sebe, razvoj 

delovnih sposobnosti in navad. Po končanem usposabljanju se otroci vključijo v varstveno-

delovne centre, ki jim nudijo varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Za 

oslepele zaradi poškodbe ali bolezni so pripravljeni enoletni rehabilitacijski programi, kjer 

oslepelega naučijo samourejanja (hranjenja, oblačenja in higiene) in orientacije. Naučiti se 

mora brati in pisati v Braillovi pisavi ter uporabljati tehnične in druge pripomočke za 
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branje in pisanje. Po tem programu se določi, v katerem programu bo oslepeli otrok 

nadaljeval šolanje; 

□ vzgojnih programih, ki so namenjeni otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

to je otrokom, ki s svojo neprilagojenostjo povzročajo specifične interakcije v šoli. 

Program ima dve možnosti:  

1. Vzgojni program v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo. Otroku se nudi pomoč v obliki vzgojnih, socialno-integrativnih, 

preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov.  

2. Vzgojni program v zavodu, kamor se vključijo otroci, pri katerih je zaradi motenj 

ogrožen njihov zdrav razvoj oziroma ogrožajo okolico (Opara, 2005). 

 

Otroke s posebnimi potrebami komisije usmerjajo v programe iz prejšnjega odstavka glede 

na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj. 

 

Iz seznama izobraževalnih programov lahko vidimo, da so z ZUOPP (2007) OPP dane 

formalne možnosti izbire različnih programov, ki segajo od popolne vključenosti v 

večinsko osnovno šolo do segregiranega izobraževanja v specializiranih institucijah. 

Programi so našteti od največje stopnje integracije (izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) do največje stopnje segregacije (vzgojni 

programi). Vidimo, da se upošteva kriterij, ki poudarja tisto, kar je dobro za otroka, in ne 

izključuje segregiranih oblik vzgoje in izobraževanja zgolj zaradi ideološkega diskurza, 

temveč otroku ponudi paleto programov, izmed katerih je moč izbirati tako, da bo učni 

program, v katerega bo vključen otrok, omogočil njegovo napredovanje in razvoj. 

 

Diagnostično ocenjevanje OPP je sestavni del obsežnega procesa, katerega cilj je sprejetje 

ustrezne odločitve glede oblike izobraževanja. Ta ocenjevanja se osredinjajo na trenutno 

delovanje otroka na petih področjih (telesnomotorično-zdravstveno področje, kognitivno 

področje, socialno-čustveno področje in sposobnost prilagodljivosti, izobraževalno 

področje in področje sporazumevanja). Na podlagi diagnostične ocene se otrok razvrsti v 

ustrezno kategorijo posebnih potreb in izdela individualiziran izobraževalni načrt. Začetno 

ocenjevanje se lahko opravi kadarkoli od rojstva do enaindvajsetega leta njegove starosti. 

Otroka se ponovno diagnostično oceni vsaj enkrat na tri leta. Vsak član tima lahko 

kadarkoli zahteva ponovno evalvacijo, če meni, da je potrebna (Kavkler, 2008). 
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Od ustreznosti diagnosticiranja primanjkljajev, ovir ali motenj ter ocene sposobnosti in 

funkcioniranja v procesu usmerjanja je med drugim odvisno, ali bo otrok usmerjen v zanj 

primeren vzgojno-izobraževalni program in ali bo dobil ustrezne prilagoditve in dodatno 

strokovno pomoč. 

 

V zakonu bi bilo potrebno opredeliti sodelovanje med strokovnjaki ter zagotoviti učitelju 

in drugim pedagoškim delavcem ustrezne pogoje za dostop do informacij, potrebnih znanj 

za zagotovitev čimhitrejše ter najustreznejše pomoči OPP in njegovim staršem. 

 

OPP imajo posebne izobraževalne, motorične, socialne in organizacijske vzgojno-

izobraževalne potrebe, zato potrebujejo različne prilagoditve na vseh ali le na posameznih 

področjih (Gaberšek, 2001), kot so: 

□ prilagoditev okolja; 

□ prilagoditev metod in oblik dela v procesu poučevanja; 

□ prilagoditev učnih vsebin; 

□ prilagoditev gradiv, učnih in tehničnih  pripomočkov in/ali prilagojeno preverjanje 

ter ocenjevanje znanja. 

 

Če povzamemo, formalne rešitve na področju vzgoje in izobraževanja hendikepiranih oseb 

oz. otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o usmerjanju ... iz leta 2000 v celotni 

vertikali (od vrtcev do fakultet), zlasti pa omogoča usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami v različne programe (na stopnji vrtcev program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojen program za 

predšolske otroke, na stopnji nadaljnjega šolanja pa obstajajo štirje programi: izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni 

izobraževalni programi, posebni programi vzgoje in izobraževanja ter vzgojni programi). 

Prav tako zakon omogoča prehajanje med programi. Določa pripravo individualiziranega 

programa za slehernega otroka s posebnimi potrebami v skladu s programom, v katerega je 

usmerjen, odpira pa tudi možnost osnovnošolskega izobraževanja na domu ali v zasebnih 

ustanovah. 

 

ZUOPP je bil sprejet leta 2000, vendar država ob tem ni pripravila ustreznega načrta in 

ukrepov, da bi vsa zakonska določila v praksi lahko izvajali (pogojev za izvajanje 
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prilagojenih programov v večinski OŠ ali pogojev za prehajanje med programi ter načela 

organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja ali vključevanja staršev v 

proces vzgoje in izobraževanja), niti ni poskrbela za zagotovitev kakovosti izobraževanja 

OPP skladno z odločbo o usmeritvi. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki določa postopek in 

merila za usmerjanje, je bil sprejet šele tri leta po sprejetju ZUOPP, torej leta 2003 (Opara 

idr., 2010). 

 

Glavne značilnosti Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so: da govori o 

usmerjanju, postopkih usmerjanja, posebnih programih, razvrščanju, komisijah za 

usmerjanje v programe, kar je v nasprotju z inkluzijo. Otrok z odločbo je po inkluzivni 

ideji stigmatiziran in izpostavljen ter ima večje možnosti, da bo prav zaradi tega socialno 

izločen. Zakon omenja tudi stopnje primanjkljajev in usmeritev glede na njih, ki še vedno 

potekajo po medicinski terminologiji. Inkluzija želi medicinski diskurz ovreči in zagovarja 

pedagoškega in socialno-kontekstualnega. Medicinski diskurz se kaže že ob samem 

kriteriju za vpis v OŠ, ki temelji na vrsti in stopnji primanjkljaja. Ta za osnovni kriterij 

vključenosti in izključenosti postavlja izobrazbeni standard. V ospredju je torej 

primanjkljaj, njegova stopnja in standardizacija zmožnosti, iz česar je jasno, da je v ozadju 

zakona medicinski diskurz oz. profesionalizem ter absolutna obramba minimalnih 

standardov znanja (Lesar, 2008a). 

 

� Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami  

Spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 118/96) poudarijo odločanje na podlagi dokumentacije, nanašajo 

se na zmanjšanje števila članov komisije, uvedbo skupinskega izvajanja DSP (dodatna 

strokovna pomoč), ukinitev obveznega preverjanja ustreznosti usmeritve, uvede se 

šestmesečni rok za izdajo odločb. Po navedbah predlagatelja je bila racionalizacija porabe 

finančnih sredstev ključni cilj sprememb (Opara idr., 2010). 

 

Ustavno sodišče v Ljubljani je ugotovilo, da je 6-mesečni rok za izdajo odločb o usmeritvi 

OPP v program vzgoje in izobraževanja nerazumno dolg, zato je člen Zakona o usmerjanju 

OPP, ki to določa, razveljavilo in določilo dvomesečni rok. Minister za šolstvo Igor Lukšič 
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in direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Gregor Mohorič trdita, da nove odločbe 

ne bodo mogle biti izdane v novem roku (STA, 21. 7. 2010). 

 

Za OPP bi bili postopki hitrejši in usmeritve bolj realne, če bi bili v postopke vključeni 

strokovnjaki, ki z OPP delajo (učitelji, vzgojitelji), in tudi starši. To pomeni, da bi se 

postopki morali odvijati preko vzgojno-izobraževalnih postopkov šole, ne pa preko sedaj 

zahtevanih pravnih postopkov, kjer svetovalci OPP ne poznajo oziroma se odločajo le na 

podlagi poročil in pogovora s starši. Zaradi dolgotrajnih postopkov, pogosto neosebnega 

stika s starši postopek večkrat zastara, otrok ni usmerjen ali pa je usmeritev prepozna. OPP 

je tako kršena osnovna pravica do pravočasnega, zanj ustreznega vzgojno-izobraževalnega 

programa, ki bi mu nudil optimalne možnosti za razvoj. 

 

Dogaja se, da so OPP z neustrezno definiranimi motnjami in primanjkljaji usmerjeni v 

napačne oz. neustrezne vzgojno-izobraževalne programe, čeprav zakonodaja zelo 

podrobno in vnaprej določa, kakšne vrste in koliko strokovne pomoči naj bi otrok 

usmerjen pod določeno skupino dobil. OPP so tako usmerjeni velikokrat glede na te 

zakonske možnosti, ne pa glede na svoje specifične potrebe. V praksi se zelo pogosto 

izkaže, da so pod isto skupino OPP usmerjeni zelo različni otroci glede na svoje vzgojno-

izobraževalne potrebe. Usmeriti bi se morali pa tudi na delo Komisije za usmerjanje, ki se 

veže na strokovnost in odgovornost. Smo mnenja, da komisije prevečkrat popustijo 

staršem ali šoli, da z izsiljevanjem vplivajo na strokovno mnenje in odločitev, ki se 

kasneje izkaže kot strokovno neustrezna ali celo v škodo otroku. Zaradi dolgotrajnosti 

postopkov se lahko zgodi, da OPP odločbe ne potrebujejo več, ker so šolanje na OŠ 

zaključili. 

 

Trenutno je v postopku 8000 odločb, ki jih vodi 21 komisij s 16 zaposlenimi – v dveh 

mesecih 500 odločb na enega svetovalca (STA, 21. 7. 2010). 

 

Rovšek (Marinovič, 2009) meni, da ne moremo biti zadovoljni s sistemom usmerjanja. 

Problem je v tem, da ni enotne doktrine usmerjanja, vsaka komisija bolj ali manj 

diskrecijsko, prosto odloča, v kateri program naj se otrok vključi, in dogaja se, da ga enkrat 

v eni komisiji umestijo v to, v drugi komisiji pa v drugo skupino otrok s posebnimi 

potrebami. Dogaja se tudi, da komisija otroka, kljub temu da šola jasno izrazi, da je 

program zanj neprimeren in da otrok ne dosega minimalnih standardov, še kar naprej tišči 
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v program, ki ga otrok ne zmore. Treba je postaviti temelje, doktrino in končno tudi 

odgovarjati za odločitve. 

 

Z enotnimi smernicami bi bilo potrebno določiti enotno diagnosticiranje in ocenjevanje 

OPP, da bi različne komisije uvrstile istega OPP v enako skupino. Poskrbeti bi bilo 

potrebno tudi za zgodnje obravnave, ki bi bile učinkovitejše in bolj ekonomične, ker bi 

zmanjšale kasnejše intenzivnejše in daljše obravnave, s tem pa bi pri OPP preprečili tudi 

sekundarne motnje. 

 

Odločbe o usmerjenosti OPP so izven naših meja nične. Glede na to, da ta opcija šolanja 

OPP v OŠ obstaja tudi drugje, bi bilo smiselno na državnem nivoju poskrbeti za ustrezno 

zakonodajo, ki bi omogočala veljavnost listine tudi izven naših meja, v okviru EU. 

 

V zakonodaji je koncept inkluzije dokaj dobro zasnovan, le v praksi se ne izvaja tako, kot 

bi se moral, bodisi zaradi kadrovske podhranjenosti, finančnih pogojev, neenotnega 

diagnosticiranja, nepripravljenosti pedagoškega kadra … V bistvi je inkluzija bolj kot stvar 

zakona stvar odnosov in dela znotraj šole (učitelja). 

 

Podzakonski predpisi, ki določajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za OPP, so še: 

Pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter kriterijih za opredelitev vrste  in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki je v tem 

kratkem obdobju doživel že številne spremembe, Pravilnik o osnovnošolskem 

izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu, Pravilnik o dodatni strokovni in 

fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter Pravilnik o spremembah 

in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami. 
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  1.1.3.3 PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA SISTEMA NA SLOVAŠKEM 
 

 
 
 
Slika 1.1.3.3.1 Šolski sistem v Sloveniji in na Slovaškem (povz. po Eurydice) 
 
 
Šolska sistema v Sloveniji in na Slovaškem se na predšolski in šolski stopnji razlikujeta v 

manjših detajlih. Matere na Slovaškem imajo daljši porodniški dopust kot v Sloveniji, lahko 

do tretjega leta otrokove starosti. Vrtec opravlja funkcijo zmanjševanja razlik med otroki iz 

različnih socialno-ekonomskih in kulturnih okolij ter pomaga pri zgodnjem odkrivanju motenj 

v razvoju otroka. Osnovnošolsko izobraževanje na Slovaškem traja lahko eno leto dlje kot v 

Sloveniji. 

 

Obvezno šolanje na Slovaškem traja od 6. do 16. leta, skupaj deset let oz. devet let z 

možnostjo vključitve v pripravljalni (nič) razred. V OŠ se otroci vključijo v letu, ko dopolnijo 

6 let. Osnovnošolsko izobraževanje je za otroke obvezno. Izobraževalni sistem OŠ je 

razdeljen na dve stopnji. Prva traja 4 leta. V oddelku poučuje vse predmete en ustrezno 

usposobljen učitelj. Na drugi stopnji izobraževanje traja 5 let. V oddelku vsak predmet 

poučuje drug učitelj. Šolsko leto je razdeljeno na dve obdobji. V zadnjih letih je slovaški 

vzgojno-izobraževalni sistem v postopku reforme. Šolam in učiteljem je dana večja možnost 

oblikovanja učnega načrta in metod poučevanja. Veliko pozornost in sredstev namenijo 

poučevanju tujih jezikov in uporabi informacijske tehnologije komuniciranja 

(http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/country_focus/slovakian_education_system

_en.pdf). 
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Novi šolski zakon 245/2008 je prinesel zaželene organizacijske spremembe, ki so zmanjšale 

število učencev v razredih: največje število v razredu »ničtega« razreda je 16 učencev, v 

prvem razredu 22, v drugem do četrtem razredu 25 in petem do devetem razredu 28 

učencev. Na Slovaškem so tudi šole s kombiniranimi oddelki (malorazredene šole), v takih 

razredih pa je največ 24 učencev. 

 

L. Skolikova (http://www.etwinning.net/sl/pub/news/intervjuji/interviewwithlubica_sokol 

iko. htm) meni, da se izobraževanje na Slovaškem trenutno ne razlikuje močno od 

izobraževanja v večini drugih držav. Nekatere šole so materialno slabše opremljene kot šole 

v zahodnoevropskih državah. Pravi pa, da je slovaško izobraževanje znano po učinkovitem 

urjenju spomina. Meni tudi, da je primerjava med slovaškimi in evropskimi učitelji za 

slovaške učitelje manj spodbudna, saj je učni načrt zelo natančen in daje učiteljem manj 

možnosti za ustvarjalno delo. 

 

Izobraževalni sistem je sestavljen iz 2217 javnih, 34 zasebnih in 7 katoliških OŠ ter 418 

javnih, 5 zasebnih in 12 katoliških OŠPP (http://www.etwinning.net/shared/data/ 

etwinning/countryfocus/slovakian_education_system_en.pdf). 

 

V letu 2002 so v slovaški izobraževalni sistem vključili t. i. pripravljalne razrede kot 

pripravo na šolanje v OŠ. Pripravljalni razred se lahko oblikuje za najmanj osem otrok. 

Razredi so oblikovani tako, da pomagajo otrokom dohiteti ostale, vendar niso obvezni. 

Večina učencev v teh razredih je Romov, ki so zamudili predšolsko izobraževanje. 

Odločitev o vključitvi v prilagojeno šolo ali pripravljalni razred se sprejme ob vpisu v šolo 

ali kmalu potem na podlagi testiranj, ki diskriminirajo romske otroke, saj ti praviloma ne 

govorijo slovaško in navadno niso deležni predšolskega izobraževanja. V nekaterih primerih 

so romski otroci ob vpisu uvrščeni v šole s prilagojenim programom brez kakršnegakoli 

postopka (http://www.amnesty.si/sl/node/730). 

 

Otroci so v OŠPP sprejeti na podlagi strokovnega mnenja Ministrstva za šolstvo, 

Ministrstva za  zdravje ter Ministrstva za socialne zadeve in družino. Svetovalni sistem in 

izobraževalni proces se pričneta čim prej – pred vstopom v šolo. Otrokom, starih od 0 do 3 

leta, in njihovim staršem je zagotovljena zgodnja obravnava. Pri populaciji otrok je 

opravljen presejalni test (najkasneje do 36. meseca otrokove starosti), kjer zdravnik odkrije 
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pomanjkljivosti, postavi diagnozo ter priporoči nadaljnjo pomoč in svetovanje 

(http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/countryfocus/slovakian_education_system

_en.pdf). 

 

Na Slovaškem so otroci s posebnimi potrebami: otroci in učenci z motnjami v duševnem 

razvoju, otroci in učenci z motnjami sluha, otroci in učenci z motnjami vida, otroci in učenci 

z gibalnimi primanjkljaji, otroci in učenci s slabšimi zmožnosti komunikacije, otroci in 

učenci z avtizmom, otroci in učenci s slabšim zdravjem, gluhi in slepi otroci in učenci, 

učenci s  težavami pri učenju, učenci s slabšo pozornostjo, otroci in učenci z več motnjami, 

otroci in učenci z vedenjskimi motnjami, intelektualno nadarjeni učenci (Ministrstvo 

školstva Slovenskej republiky, 2009). 

 

Zagotavljanje svetovalnih storitev in svetovalnih centrov določi Ministrstvo za šolstvo z 

zakonom št. 72/2005. Pedagoško in psihološko svetovanje se je na Slovaškem pričelo v 

poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih. Svetovalni centri nudijo pomoč za otroke, 

starše, učitelje in vzgojitelje, za vse vrste in stopnje šol. Svetovalno delo temelji na 

psihološki in pedagoški pomoči ter svetovanju glede vprašanj o osebnostnem in 

izobraževalnem razvoju otrok. V državi je 96 državnih in 4 zasebni svetovalni centri. 

Njihov cilj je doseči optimalen razvoj otrokove osebnosti, socialno neodvisnost in 

zaposlitev (Frankova, 2006). 

 

Centri sodelujejo z zdravstvenimi ustanovami, s službami socialnega varstva ... in 

zagotavljajo diagnosticiranje, rehabilitacijo, psihološko in psihoterapevtsko obravnavo, 

ambulantno oskrbo ter svetovalne storitve (tudi družini) s kratkoročnimi obiski in bivanji 

v okolju, kjer otrok živi. Centri redno spremljajo tudi zakonodajne spremembe na področju 

vzgoje in izobraževanja OPP (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents 

/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/SK_SK.pdf). 

 

OPP se na Slovaškem lahko vključi v OŠPP ali v OŠ. Pred vključitvijo v OŠ opravi  

diagnostične teste šolske zrelosti oz. pripravljenosti na šolo. V OŠ imajo organizirane tudi 

posebne razrede za OPP, ki imajo možnost prehajanja v večinske oddelke. Če otrok ni 

ustrezno duševno ali telesno zrel, se lahko vključi v pripravljalni razred ali pa mu ravnatelj 

šole odloži šolanje, najdlje do osmega leta, oz. otroka vključi v OŠ z dodatno strokovno 

pomočjo, v poseben razred, namenjen OPP v OŠ ali v OŠPP, na podlagi rezultatov in mnenj 
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(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/S

KSK.pdf). 

Za OPP, kot pri nas, napišejo individualiziran učni program (IUP), ki je prilagojen 

otrokovim potrebam. Pri izdelavi sodelujejo učitelj, specialni pedagog in šolski psiholog. 

IUP je del obvezne pedagoške dokumentacije, določene z Zakonom št. 245/2008. Med 

šolskim letom se lahko spremeni glede na mnenja vseh vpletenih strokovnjakov. Podpišejo 

ga vodstvo šole, razredni učitelj, dodatni spremljevalec ali specialni pedagog ter zakonit 

otrokov zastopnik.  

IUP mora vsebovati osnovne podatke o otroku in njegovi motnji, prognozo otrokovega 

izobraževalnega procesa, prilagoditve v šolskem okolju in izobraževalnem procesu ter učne 

pripomočke in osebno pomoč OPP (http://www.lienka-lomnica.sk/documents/ 

legislativa/uloha.skol ped v ZS met mat%201999.pdf). 

 

Posebni razredi v OŠ so na splošno ustanovljeni za izobraževanje OPP z enako vrsto 

primanjkljaja, ki imajo možnost prehajanja pri posameznih predmetih v večinske oddelke. 

Sklep o sprejetju OPP v OŠ izda ravnatelj šole na pisno prošnjo otrokovega zastopnika, ko 

se temeljito seznani z diagnozo in s prognozo OPP, po posvetovanju z učitelji, ki bodo OPP 

poučevali, in ko zagotovi potrebne materialne, tehnične in strokovne pogoje. Vse ovire in 

pomanjkljivosti ravnatelj odpravi do vključitve OPP v OŠ. OŠ ima pravico pridobiti osebne 

podatke (Zakon št. 428/2002) o OPP glede fizičnega in duševnega zdravja, vključno 

z rezultati izobraževalnih in psiholoških diagnoz in podatkov ostalih specialistov. Pri 

varstvu osebnih podatkov imajo na Slovaškem prepoved posredovanja le-teh po telefonu. 

Obveznost zaupnosti veljajo tudi po prenehanju delovnega razmerja delavca 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybasefull_reports/SK 

SK.pdf). 

V skadu z Deklaracijo o človekovih pravicah in Zakona o izobraževanju št. 245/2008 

imajo starši pravico, da izrazijo pripombe na predlog vključitve svojih otrok 

v izobraževalni sistem. S podpisom potrdijo ali zavrnejo predlagano rešitev in priporočila 

(Frankova, 2006). 

Uspešno vključevanje OPP v OŠ je odvisno od sodelovanja strokovnega tima (zdravnik, 

fizioterapevt, logoped, psiholog, specialni pedagog, učitelj, vodstvo šole), sodelovanja 
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s starši ter organizacije vzgojno-izobraževalnega dela. Zelo pomembni so medsebojna 

komunikacija, sodelovanje, sposobnost sprejemanja skupnih odločitev in pozitivnega 

odnosa strokovnjakov med seboj in do vključenih OPP. Tim lahko deluje učinkovito, če 

ima podporo direktorja – ravnatelja šole in drugih strokovnih delavcev, pri čemer delujejo 

neodvisno ter imajo jasno opredeljene cilje. Ravnatelj je odgovoren, da OPP ni vključen 

v prelahek oz. prezahteven vzgojno-izobraževalni program (Zakon št. 29/1984, ki je bil 

spremenjen z aktom 365/2004) oz. za strokovno in izvedbeno raven vzgojno-

izobraževalnega dela. Do čimbolj realne odločitve ravnatelj pride na podlagi dobrega 

sodelovanja z učitelji in ostalimi člani tima. Zagotoviti mora sistematično sodelovanje 

strokovnega tima, varno okolje, tehnične in materialne pogoje ter ustrezne prilagodite za 

otroka s posebnimi potrebami (http://www.pppgalanta.psychology.sk/metodicke vyvinove 

vychova. doc). 

Prednosti vključevanja OPP v OŠ večinoma vidijo v tem, da je otrok vsak dan vključen v 

družinsko življenje in druženje z vrstniki, da skupno izobraževanje z vrstniki spodbuja 

socialno učenje in preprečuje izključenost, da »zdravi« vrstniki postanejo bolj strpni ter da 

se obe skupini zavedata svojih prednosti in slabosti, da OPP vključitev v večinsko šolo 

zagotavlja večjo izbiro poklicev, da je vključevanje OPP cenejše. Slabosti vidijo v izobrazbi 

učitelja, ki je v OŠ drugačna kot na OŠPP, v občutku osamljenosti in kompleksu 

manjvrednosti OPP, v pomanjkanju enotne osnovne ravni znanja, ki še poglablja razliko 

med učenci v tem, da ima OPP lahko negativen odnos do »zdravih« otrok. 

(nechodimnaprednasky.sk/stiahnut/predn). 
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   1.1.3.4 TEMELJNI DOKUMENTI NA SLOVAŠKEM 
 

Osnovna šola v skladu z načeli in s cilji izobraževanja, ki temeljijo na načelih humanizma, 

enakega obravnavanja, strpnosti, demokracije in patriotizma, podpira razvoj osebnosti 

učencev. 

Po letu 1989 je šolska zakonodaja začela bolj temeljiteje zahtevati upoštevanje 

individualnih potreb, sposobnosti in interesov otrok. S tem so se začeli tudi prvi poskusi 

vključevanja posameznih OPP v OŠ. Na začetku je bilo po navedbah D. Cabanove (2006 

povz. po Masliková, 2010) storjenih veliko napak, saj celoten proces ni bil pripravljen (od 

učiteljev do izobraževanja). Zadeve so se postopoma izboljšale z organizacijo vzgojno-

izobraževalnih smernic. Proces vključevanja OPP podpira tudi protidiskriminacijska 

zakonodaja z Zakonom št. 365/2004. Ta določa pravni okvir za vključevanje OPP 

v večinske OŠ. Cilj zakona je popolna vključitev vseh otrok iz lokalnega okolja, brez 

izjeme, v večinske OŠ. 

Dokumenti, na katerih sloni vključevanje OPP v OŠ na Slovaškem, so: Deklaracija 

o pravicah invalidov, ki jo je izdala Generalna skupščina ZN, Konvencija o otrokovih 

pravicah, Ustava Slovaške republike, Zakon št. 29/1984 s svojimi številnimi spremembami 

(188/1988, 171/1990, 522/1990, 230/1994, 229/2000, 216/2001, 506/2001, 334/2002, 

408/2002, 553/2003, 596/2003, 207/2004, 365/2004) ter Zakon št. 245/2008 

(www.polomka.sk/files/file/stranky/sk). 

 
� Ustava Slovaške republike 

38. člen slovaške ustave mladoletnikom in invalidnim osebam daje pravico do posebnega 

varstva v delovnem razmerju in pravico do pomoči pri poklicnem usposabljanju. 

 

42. člen slovaške ustave predpisuje podlage za izobraževanje: 

□ vsak ima pravico do izobraževanja; 

□ državljani imajo pravico do brezplačnega izobraževanja na osnovnih in srednjih šolah, 

na podlagi socialnega stanja tudi na višjih izobraževalnih ustanovah. OŠ, ki niso javne 

šole, se lahko ustanovijo le pod pogoji, ki jih določa zakon. Te šole lahko zaračunajo 

šolnino; 
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□ država določi, pod katerimi pogoji so študentje upravičeni do državne pomoči 

(Evroweb, 2001, povz. po Eurydice). 

 

� Zakon št. 29/1984 

Zakon št. 29/1984 ureja pravice in obveznosti vključenih OPP v OŠ. Določa, da imajo 

državljani pravico do brezplačnega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah. Opredeljuje, 

da so učenci s posebnimi učnimi potrebami tisti, ki imajo slušno, vidno ali psihično okvaro 

ali motnjo, so zdravstveno oslabeli in bolni, imajo težave s komunikacijo, so avtistični, 

imajo psihične in socialno-razvojne težave, so nadarjeni. Zakon gluhim in naglušnim 

zagotavlja pravico do izobraževanja v njihovem jeziku z uporabo znakovnega jezika in 

Braillove pisave. Določa še delo pomočnika učitelja.  

 

� Zakon št. 245/2008 

Zakon št. 245/2008 o izobraževanju določa vsebino, organizacijo, vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, pravila in predpise o zdravju in varnosti otrok, opredeljuje vrste OPP, OPP 

razvrsti v OŠ glede na zmožnosti, določa možnosti in pogoje, pod katerimi se šolajo. 

Omogoča izobraževanje OPP v šolah za invalidne otroke in osnovnih šolah s prilagojenim 

programom, v večinskih OŠ z individualnim učnim načrtom, v posebnem oddelku OŠ, 

ponavadi ustanovljenih za isto vrsto motnje. Iz njih OPP lahko prehajajo pri posameznih 

predmetih v večinske oddelke. OPP opredelijo na podlagi zdravstvene slike, medicinskih 

diagnostičnih testov in ostalih strokovnih mnenj.  
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  1.1.4 KRATEK PREGLED UGOTOVITEV 
    
    

Zakonom v Sloveniji in na Slovaškem je skupno, da težijo k večjemu vključevanju OPP v 

večinsko OŠ ter k odpiranju sistemov izobraževanja v širše okolje. 

 

Z zakoni je podana prenova šolskega sistema, poznane so ključne filozofske in teoretične 

predpostavke za vključevanje OPP v večinske OŠ, ni pa jasnih smernic, kako vključiti 

novo paradigmo inkluzije v prakso (prehajanje med programi, izvajanje prilagojenih 

programov v večinski OŠ …). 

 

Postmodernistična družba v ospredje postavlja humanizacijo, nesegregacijo, enake 

možnosti za vse, toleranco, pravičnost. Obstaja pa še druga stran: ekonomske vrednote, 

produktivnost, konkurenca, učinkovitost, tržna naravnanost, nacionalna primerljivost, 

visoka kvaliteta, ki od šolskega sistema po drugi strani zahteva, da otroke čim bolje 

izobrazi. Zato se šole vse bolj usmerjajo v doseganje čim boljših učnih rezultatov. 

 

Po pregledu dokumentov v obeh državah ugotovimo, da je kriterij za vpis v večinsko  

osnovno šolo otrokovo doseganje in ohranjanje zadovoljive ravni znanja. V ospredje se 

postavlja otrokov primanjkljaj oziroma zmožnosti, sposobnosti in znanje, ne pa socialna 

vključenost, ki je temelj inkluzije. 

 

OPP so v obeh držav usmerjeni v posamezne skupine glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje. Pri pregledu zakonov v Sloveniji ugotovimo, da 

nimamo skupine za otroke z avtističnimi motnjami in skupine za otroke z več motnjami, 

medtem ko sta skupini na Slovaškem opredeljeni. V Sloveniji so pod isto skupino OPP 

usmerjeni zelo različni otroci glede na svoje vzgojno-izobraževalne potrebe. OPP so v 

Sloveniji tako lahko usmerjeni glede na zakonske možnosti, ne pa glede na specifične 

potrebe. 

 

Slovenija in Slovaška v svoji zakonodaji načrtujeta formalne možnosti izbire različnih 

programov, ki segajo od popolne vključenosti v večinsko OŠ do izobraževanja v 

specializiranih ustanovah. Določena je tudi vrsta in količina pomoči za posamezne skupine 

OPP. 
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Ugotovimo, da je struktura stalnih članov za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 

Sloveniji brez članov, ki otroka najbolj poznajo oziroma z njim preživijo največ časa 

(vzgojiteljev, učiteljev). Struktura članov je v glavnem psiho-medicinska. Usmerjanje OPP 

se v Sloveniji večinoma začne prepozno, postopki so predolgotrajni, ocenjevanje komisij je 

velikokrat neenotno in neustrezno. Na Slovaškem je učitelj enakovreden član strokovne 

skupine. Postopki zgodnje obravnave OPP in usmerjanja pričnejo teči od rojstva dalje.  

 

Zakonodaja v Sloveniji uzakonja roke za izdajo odločb, ki pa jih ne izpolnjuje. Postopke 

usmerjanja določa preko pravnih postopkov ter svetovalcev, ki otroka ne poznajo tako 

dobro kot učitelji, če bi postopki potekali preko vzgojno-izobraževalnih postopkov šole. 

Žal se velikokrat zgodi, da dve komisiji o OPP izdata popolnoma drugačni odločbi. Šola 

od komisije za usmerjanje prejme odločbo o usmeritvi, ne pa tudi strokovnega mnenja. 

Odločbe na Slovaškem so praviloma pravočasne, učitelj pa ima dostop do vseh podatkov o  

otroku. 

 

Zakonodaja v Sloveniji ne poskrbi za pretok informacij med strokovnjaki, ki obravnavajo 

OPP, ne uzakonja zgodnjih obravnav za OPP (že od rojstva dalje) in njegovo družino z 

vključitvijo vseh strokovnjakov. Na Slovaškem so zgodnje obravnave deležni OPP kot tudi 

njihovi starši. Za to poskrbijo različni centri. V Sloveniji je pomanjkljiva povezava med 

strokovnjaki, ki se ukvarjajo z OPP, ni krovne službe za diagnostiko in obravnavo. Od 

ustrezne diagnostike pa je odvisno, ali bo otrok usmerjen v zanj primeren vzgojno-

izobraževalni program in ali bo dobil ustrezne prilagoditve in dodatno specialno pomoč. 

Enako naša zakonodaja ni poskrbela za zagotovitev kontrole kakovosti izobraževanja OPP 

skladno z odločbo o usmeritvi. Potrebno bi bilo tudi doreči enotno doktrino usmerjanja. 

 

Zakonodaja od učiteljev ne zahteva inkluzivne naravnanosti oziroma razvijanja in 

oblikovanja inkluzivne prakse ter ne poskrbi za veljavnost listine (odločbe) izven naših 

meja. 

 

 Za preoblikovanje večinskega šolskega sistema je ključnega pomena postopnost uvajanja 

sprememb in pridobitev materialnih ter kadrovskih pogojev za kvalitetno delo z OPP. V 

Sloveniji zakonodaja ne poskrbi za pretok informacij med strokovnjaki, ki obravnavajo 

OPP. Ni organiziranega sodelovanja in povezovanja različnih resorjev: šolstva, zdravstva 

in sociale. Zakonodaja ne uzakonja zgodnjih obravnav že od rojstva dalje za OPP in 
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njegovo družino z vključitvijo vseh strokovnjakov. Omejen dostop do določenih storitev 

dejansko zavira inkluzijo in enake možnosti za OPP. Inkluzivno izobraževanje zahteva 

takšno organiziranost šol in povezanost ostalih služb, da se bodo pravočasno in ustrezno 

odzivale na raznolike potrebe OPP. Če zakon ne zagotovi možnosti uresničitve pravic, so 

te dejansko kršene. 

 

V praksi izvajanje inkluzije zahteva od učitelja večjo usposobljenost, več znanja za delo z 

raznoliko populacijo, ustrezne vrednote in stališča, kar pomeni večjo finančno obremenitev 

za družbo. Obenem v praksi opažamo, da na OŠ primanjkuje strokovnega kadra za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

 

Po pregledu številnih strokovnih mnenj ugotovimo, da na mnoga vprašanja o vključevanju 

OPP v OŠ dobimo od različnih strokovnjakov različne odgovore oz., da ni doseženega 

strokovnega konsenza. 

 

Ugotovimo, da tudi v praksi med strokovnjaki v OŠ in OŠPP prihaja do dilem, vprašanj in 

neenotnih pogledov na spremembe. Vzrok gre iskati v usposobljenosti, spremenjeni vlogi 

učitelja, usklajevanju med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči, ločenem 

izobraževanjem učiteljev in specialnih pedagogov ter zamujanju pri sprejemanju 

predpisov. 
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  1.1.5 ČLOVEKOVE PRAVICE IN INKLUZIJA 
 

V Ustavi Republike Slovenije  je zapisano, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, vero, 

politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino, in da smo pred zakonom vsi enaki.  

 

Opredelitev vzgoje v naši večinski šoli kaže na koncept vzgoje, ki se osredotoča na 

človekove pravice in svoboščine. Ideja o človekovih pravicah se neprestano razvija in nove 

pravice, ki se izpostavljajo v današnjem času, ne izhajajo več toliko le iz principa 

enakopravnosti vseh posameznikov, temveč tudi iz priznavanja njihovih razlik. Mnoge 

skupine imajo namreč kljub posredovanju splošnih pravic občutek izključenosti, in sicer ne 

le zaradi svojega socialno-ekonomskega položaja, temveč tudi zaradi socialno-kulturne 

identitete, zaradi česar se izpostavlja potreba po priznavanju posebnih potreb in skupin 

(Peček Čuk, Lesar, 2009). 

 

Po Ustavi Republike Slovenije sta otrokom pri nas zagotovljena posebno varstvo in skrb. 

Otroci svoje pravice in temeljne svoboščine uživajo v skladu s svojo starostjo in z 

zrelostjo. Republika Slovenija je podpisnica Konvencije Združenih narodov o otrokovih 

pravicah. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah (KOP), ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov 

sprejela z resolucijo št. 44/25 dne 20. novembra 1989, posebej govori o skrbi za OPP, saj 

od držav podpisnic zahteva, da jim zagotavljajo polno in dostojno življenje v razmerah, ki 

zagotavljajo dostojanstvo, spodbujajo samozavest in lajšajo njihovo dejavno udeležbo v 

družbi. Otrokom s posebnimi potrebami  je torej priznana pravica do posebne skrbi, ki naj 

jo država zagotavlja v polni meri vsem, ki jo potrebujejo in so do nje upravičeni. Pomoč bi 

morala biti brezplačna in bi morala otrokom s primanjkljaji, z ovirami oziroma motnjami 

zagotavljati učinkovit dostop do usposabljanja, izobraževanja, storitev zdravstvenega 

varstva, rehabilitacije, priprave na zaposlitev, možnosti za kakovostno preživljanje 

prostega časa in razvedrilo na način, ki pospešuje njihovo čim večjo socialno integracijo in 

omogoča njihov osebnostni razvoj v polni meri. Država jim prizna pravico do najvišje 

ravni zdravstvenih standardov in storitev v ustanovah za zdravljenje bolezni ter 

zdravstveno rehabilitacijo. Polna uresničitev omenjene pravice pa pomeni poleg dela z 
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otrokom tudi svetovanje in izobraževanje staršev, še posebej v najzgodnejši otroški dobi – 

v predšolskem obdobju.  

 

Človekove pravice so tudi pomanjkljive. To se v šoli pogosto kaže kot protislovje med 

pravicami otrok in staršev, učiteljev in učencev, pa tudi kot protislovje med pravicami 

posameznika in pravicami skupin, saj se individualne pravice slej ko prej izrazijo v obliki 

kolektivnih pravic skupine, »kar pomeni, da se v imenu priznavanja skupinskih značilnosti 

in v imenu njihovega varstva predpisuje, kaj naj bi bilo dobro za pripadnice in pripadnike 

take skupine ... Varstvo skupinske kulture se tako lahko spremeni v teror nad 

posameznikovo odločitvijo.« (Močnik, 1994, str. 161) 

 

Varuhinja človekovih pravic (Čebašek Travnik, 2009) v svojem poročilu o pravicah otrok 

ugotavlja, da so otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami največkrat kršene  

naslednje pravice:  

□ pravica do optimalnega usposabljanja in optimalnega izobraževanja,  

□ pravica do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev oziroma zdravstvene 

rehabilitacije,  

□ pravica do enakega (nediskriminatornega) obravnavanja in posamezne pravice, ki 

izhajajo iz predpisov, saj se v nekaterih primerih le-ti predpisi razlagajo v škodo prizadetih 

otrok.  

 

Omenjene pravice so otrokom največkrat kršene prav v predšolskem obdobju, saj manjka 

sistemsko urejena zgodnja celostna obravnava vseh skupin otrok s posebnimi potrebami. 

Na to že več let opozarjajo tako strokovna javnost kot različne nevladne organizacije, 

združenja in društva pa tudi Varuh človekovih pravic RS. 

 

Osrednje vprašanje ni, ali je otrokom s posebnimi potrebami zagotovljena zadostna in 

vedno ustrezna (dodatna) pomoč, temveč ali zakonodajalec pri urejanju pravic teh otrok s 

svojimi pravnimi normami dejansko sledi določbam KOP in ali so z ustavo zajamčene 

človekove pravice dejansko priznane z zakonom ali le načelno. Iz ustave namreč izhaja 

tudi zahteva po zagotovitvi učinkovitega in dejanskega uresničevanja vseh ustavnih pravic. 

Če zakon ne zagotovi možnosti uresničitve pravic, so te dejansko kršene. 
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Veliko primanjkljajev, ovir in motenj pri otrocih danes medicinska stroka odkrije že kmalu 

po rojstvu. Vendar so večinoma družine do vključitve otroka v vrtec, če se starši za to 

odločijo, prepuščene same sebi. Preveč pogosto se zgodi, da otrok v najzgodnejšem 

obdobju tako ni nikjer sistematično specialnopedagoško, socialnopedagoško ali psihološko 

obravnavan, ampak največkrat le po medicinski (zdravstveni) plati.  

 

Razumljivo je, da je za te težave v predšolskem obdobju medicina dolžna poskrbeti. 

Vendar pa otrok v tem času potrebuje ustrezne spodbude za svoj psiho-socialni in 

osebnostni razvoj, za kar je brez pomoči drugih strokovnjakov prikrajšan. To pa povzroči 

nenadomestljivo škodo v kasnejšem šolskem obdobju. Težava je, ker ustrezne strokovne 

pomoči, ustreznih informacij, opore in podpore največkrat ne dobijo niti starši. 

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) položaj otrok s posebnimi 

potrebami vsako leto posebej opiše tudi v samostojnem poglavju svojega letnega poročila v 

poglavju Varstvo otrokovih pravic. Varuh pa daje tudi sprotna opozorila državnim 

organom, da posamezna področja znotraj te heterogene skupine otrok (še) niso zadovoljivo 

urejena. Poročilo Varuha obravnava Državni zbor, nanj pa Državnemu zboru posreduje 

odzivno poročilo Vlada RS. Pristojni državni organi se do kritik, predlogov in priporočil 

Varuha človekovih pravic opredelijo. Na ta način se posamezne rešitve vendarle 

spreminjajo in izboljšujejo, čeprav tovrstno opozarjanje lahko (največkrat) traja več let. Na 

Varuhovo poročilo se odzove Državni zbor (DZ), tako da vsako leto sprejme vrsto 

priporočil, s katerimi naloži vladi oziroma ministrstvom pripravo določenih ukrepov.   

 

V Republiki Sloveniji dejansko še nimamo ustrezne zakonske podlage za celovito 

obravnavo najmlajših otrok s posebnimi potrebami. Zaradi tega v praksi pogosto prihaja do 

težav prav pri organizaciji potrebnega sodelovanja in povezovanja med različnimi resorji: 

šolstva, zdravstva in sociale.  

 

Pred pripravo ustrezne zakonodaje pa je nujno poenotenje okrog strokovne vsebine 

celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami, kar pa ni naloga 

politike niti Varuha, temveč strokovnjakov z različnih področij. Prav tako se postavlja 

vprašanje, kam problematiko umestiti, v katerem zakonu bi morala biti urejena, saj bi 

morala vsebovati pravico otroka do vseh različnih vrst obravnave, ki jo zdaj predvsem 

normativno pokrivajo različni resorji, ter pravico staršev do ustreznega strokovnega 
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izobraževanja, podpore in pomoči. Glede na to, da nimamo posebnega oziroma 

samostojnega zakona o otrocih, bo treba posamezne pravice s področja zgodnje obravnave 

otrok in družine vključiti v obstoječe predpise (socialne, zdravstvene in šolske).  

 

Varuh človekovih pravic pri svojem delu še ugotavlja, da so strokovne komisije za 

usmerjanje pri izdelavi strokovnega mnenja omejene z določili podzakonskih predpisov, 

kar povzroča ne le kršenje pravic otrok, temveč tudi škodo stroki in strokovnjakom.   

 

V javnosti poteka razprava o izhodiščih za novelo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. Po mnenju Alenke Kovšca gre za spremembo paradigme, saj se od diagnoze 

usmerjajo v potrebe otrok. Na Ministrstvu za šolstvo in šport so pripravili predloge, ki se 

nanašajo tako na terminologijo kot tudi na zamenjavo paradigme. Delovni osnutek tako 

definira otroke s posebnimi potrebami kot otroke s specifičnimi izobraževalnimi 

potrebami. Gre za otroke z motnjami v razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, 

otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolne in druge. Gre za otroke, ki so 

sicer večinoma vključeni v večinsko izobraževanje, opozarja državna sekretarka, zato jih 

zanimajo predvsem strokovne, tehnične in druge podpore, ki bodo tem otrokom omogočile, 

da se bodo počutili vključene in bodo lahko znotraj sistema tudi relativno uspešni. Pri tem 

se osredotočajo zlasti na otroka, na njegovo korist in pravice ter udeleženost v vzgojno-

izobraževalnem procesu (STA, 30. 1. 2010). 

 

 Med konceptualnimi spremembami državna sekretarka poudarja tudi vprašanje 

izobraževalnih standardov. V osnutku zakona namreč piše, da morajo programi s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo zagotavljati otrokom, da si 

pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi 

osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja (STA, 

30. 1. 2010). 

 

Na ministrstvu razmišljajo tudi o uvedbi otrokovega zagovornika na drugi stopnji. Ta bi po 

besedah A. Kovšce v primerih, ko pride do kolizije interesov staršev, šole in samega 

otroka, utegnil lažje izraziti otrokove besede in misli. Ob tem je spomnila, da pri Uradu 

varuha človekovih pravic že nekaj časa poteka usposabljanje strokovnjakov za 

zagovorništvo (STA, 30. 1. 2010). 
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Med zamišljenimi novostmi je tudi vzpostavitev mreže strokovnih centrov v podporo 

šolam, ki bi, kot pojasnjuje A. Kovšca, pomenilo izkoristiti obstoječe zmogljivosti – šlo bi 

namreč za vrtce in šole, ki so organizirane za izvajanje prilagojenih programov – ter 

premrežiti Slovenijo na način, da bo posamezna šola dobila potreben specifično 

usposobljen kader v obliki mobilne službe (STA, 30. 1. 2010). 

 

Predvidena je tudi dodatna strokovna pomoč, ki bi se izvajala kot svetovalna storitev na 

ravni posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot je prepričana A. Kovšca, »ni 

dovolj, da imaš pravico vpisati otroka v večinsko šolo, ampak mora ta delovati kot 

podporni mehanizem.« Svetovalne storitve bi bilo po njenem sicer mogoče vpeljati 

razmeroma hitro, saj bi jih lahko izvajali tudi strokovnjaki posameznih strok in 

predstavniki šolskih svetovalnih centrov. Dolgoročen razmislek pa gre po njenih besedah v 

smer, da bi vsi diplomanti pedagoške fakultete imeli tudi module za obravnavo otrok s 

posebnimi potrebami. S tem bi prišlo tudi do dviga kompetenc učiteljev poleg 

individualiziranega dela z otroki s posebnimi potrebami s strani strokovnjakov. »Tudi če 

imajo ti otroci pomoč v šoli, jo imajo tri do pet ur tedensko. Ostalih 20 ur dela z njimi 

učitelj, in ta mora imeti bistveno več znanja,« je pojasnila državna sekretarka. »Z dodatnim 

usposabljanjem učiteljev pa bi v nekaterih primerih morda celo ugotovili, da otrok učne 

pomoči za dosego zahtevanih standardov znanj pravzaprav ne potrebuje,« dodaja. Ob tem 

pa poudarja potrebo, da se v proces vključijo tudi ostali učenci, saj »bodo šele oni lahko 

ustvarjali družbo sobivanja, če bodo skupaj zrasli.« (STA, 30. 1. 2010) 
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1.1.6 RAZVOJ BOLJ INKLUZIVNO NARAVNANEGA ŠOLSKEGA                          
SISTEMA 
 

Šola je bila in je poleg družine pomemben dejavnik otrokovega razvoja, kjer si učenci 

pridobivajo znanja, vedenja, nove informacije, si gradijo smernice za svoje nadaljnje 

življenje in si navsezadnje izoblikujejo prepričanja in stališča. 

 

     Proces vključevanja OPP v večinske vrtce in OŠ je v evropskih državah v zelo različnih 

fazah, skupni cilj pa je izpolnjevanje  zakonodaje v smeri vse večjega vključevanja OPP v 

OŠ in vrtce z zagotavljanjem različnih vrst pomoči (Kobal Grum idr., 2009). 

 

      Ainscow (1997) navaja vrsto predlogov, ki pospešijo proces, da šola postane bolj 

inkluzivna. Vodstvo naj: 

□ ustvari jasno vizijo šole, ki poudarja individualnost oz. posebnost vsakega 

posameznika; 

□ spodbuja osebje, da prevzame vodilne vloge; 

□  najde pot do soglasja, tako da se lahko poda kritično mnenje; 

□ oblikuje politiko, ki naj vključuje učence, starše in širšo skupnost; 

□ razvija prakso, ki naj pospešuje sodelovanje učencev med učnimi urami; 

□ načrtuje celotno vizijo šole v prihodnosti; 

□ spozna, da je načrtovanje tako pomembno kot načrti sami; 

□ redno prilagaja in posodablja načrte; 

□ razvija učinkovito metodo komunikacije; 

□ spodbuja sodelujoč način dela, tako da se ne zanemarja vrednost učiteljevega mnenja; 

□ poudarja pogovor o učenju in poučevanju z namenom spodbujanja razvoja prakse; 

□ zbira in uporabi informacije za nadaljnje odločanje; 

□ spodbuja razvoj osebja v smeri zbiranja in analiziranja podatkov; 

□ razume poklicno izobraževanje kot osnovo za razvoj in izboljšanje stanja; 

□ določi čas za aktivnosti, ki so povezane z razvojem; 

□ poudari sodelovanje in komunikacijo strokovnjakov, ki so skupaj v razredu. 

 

Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan, Shaw (2000) navajajo tri dimenzije šolskega 

življenja, ki so pomembne za razvoj inkluzivne prakse. To so kultura (oblikovanje varne, 
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sodelujoče, spodbujajoče skupnosti, v kateri se vsak posameznik počuti varnega), politika 

(povečanje sodelovanja in vključevanja vseh učencev. Zlasti so pomembne aktivnosti, ki 

vsebujejo čim več raznolikosti, ki jih posameznik lahko pokaže.) in praksa šole (Ta naj bi  

odsevala inkluzivno politiko  in kulturo šole, kar bi se zagotovilo z vsemi dejavnostmi na 

šoli, ki naj spodbujajo sodelovanje vseh učencev. Učenje in pomoč naj bi bila prepletena in 

s tem bi premostili ovire pri poučevanju). Vse tri dimenzije so pri razvijanju inkluzivne 

prakse šole enako pomembne. 

 

Vukmirovič (2001) navaja naslednje naloge za uspešno inkluzivno prakso: 

□ večinski šolski sistem bo potrebno sistematično in bolj poglobljeno dopolniti z 

mobilno specialno-pedagoško službo in zagotoviti čim boljše kadrovske, materialne in 

prostorske pogoje; 

□ učitelje bo potrebno ustrezno izobraziti, da bodo znali prepoznati motnje in da bodo 

tisti, ki imajo v razredu OPP, imeli pravilen odnos do njih; 

□ OPP bo potrebno omogočiti različne oblike pomoči, največje možne prilagoditve in 

minimalne standarde, ki jih lahko ponudi šola; 

□ obravnavo in pomoč morajo izvajati usposobljeni strokovnjaki, ki bodo z ustreznimi 

metodami in oblikami dela pomagali učencem pri premagovanju ovir in težav, zlasti pri 

utrjevanju samopodobe ter razvijanju občutka varnosti in sprejetja. 

 

     V smeri bolj inkluzivno naravnanih šol bi bilo potrebno v deželah, kjer je mreža šol slabše  

razvejana, ustanoviti inkluzivne centre učenja, zaposliti vodje, ki bi izražali močno 

podporo potrebnim spremembam v smeri inkluzivnosti, omogočiti dobro fizično 

dostopnost za učence, ki imajo težave z mobilnostjo, zagotoviti učno okolje, v katerem ni 

nasilja, ustrahovanja in zavračanja, imeti učitelje, ki znajo uporabljati dostopna sredstva z 

namenom izboljšanja učenja, prilagajati poučevanje in učenje, ki naj se začne s kritičnim 

premislekom obstoječih praks učiteljev glede o(ne)mogočanja participacije oz. spodbujanja 

izključenosti, da bi učitelji prepoznavali različnost učencev kot priložnost za svoje 

nadaljnje učenje in kot pozitivno spodbudo za lastni profesionalni razvoj, vključevati 

skupnosti, še zlasti staršev najbolj marginaliziranih učencev (OECD, 2007). 
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Nadaljnje pomembnejše področje, ki bi mu bilo potrebno v prihodnosti nameniti več 

pozornosti, je vidik izobraževanja bodočih učiteljev. Številne raziskave namreč kažejo, da 

je pozitivno stališče učiteljev do inkluzivne naravnanosti močno odvisno: 

□ od njihovih izkušenj z učenci, ki jih dojemajo kot izziv; 

□ od izobraževanja; 

□ od dostopnosti različnih oblik pomoči; 

□ od števila učencev v razredu; 

□ od občutka preobremenjenosti. 

 

»Pomembnejši dejavnik, ki ga srečamo tako v dodiplomskem študiju kot v dodatnem 

usposabljanju učiteljev, je pomanjkanje izkušenj in spretnosti za delo v inkluzivnih okoljih 

pri učiteljih učiteljev. Še več, izobraževanje učiteljev se najpogosteje razume le kot 

pridobivanje potrebnega znanja in spretnosti, medtem ko se vprašanje stališč in vrednot 

smatra kot manj pomembno.« (Lesar, 2007, str. 133) 

 

Zato naj bi priprava primerno usposobljenega učiteljskega kadra za inkluzivno vzgojno-

izobraževalne prakse predstavljala: 

□ oblikovanje načrta dolgoročnega usposabljanja, ki naj bi vključeval vse pomembne 

akterje in različne modele, ki so potrebni za zadovoljevanje raznolikih potreb učencev; 

□ izvajanje hkratnega izobraževanja za večinske učitelje in specialne pedagoge, ki so 

tako deležni enakih načinov ter ukrepov in se jim omogoči sodelovanje ter delo v 

partnerstvih; 

□ vključevanje razmerja med teorijo in prakso ter možnosti za refleksijo vseh aktivnosti 

znotraj izobraževanja; 

□ usposabljanje, ki bi izhajalo najprej iz potreb učiteljev samih, torej iz tistega, kar pri 

svojem delu prepoznavajo kot težavo, problem ali nujno potrebna znanja; 

□ neposredno usposabljanje celotne šole, s čimer zagotavljamo vrsto različnih strategij 

in modelov za dosego različnih ciljev ter usmeritev na raznolike potrebe; 

□ promoviranje samorazvoja, ustvarjanje možnosti za povezovanje med učitelji, šolami 

in skupnostmi; 

□ opogumljanje učiteljev, da razvijajo nove učne materiale (Booth, 1996). 
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Razvoj bolj inkuzivno naravnanega šolskega sistema zahteva spremembe ustaljenega 

načina dela: 

□ (ponovno) usposabljanje pedagoškega kadra; 

□ spremeniti oz. prilagoditi kurikulum ter ocenjevanje in vrednotenje procesov; 

□ spremeniti sistem podpornih služb; 

□ spremeniti mehanizem financiranja in celotnega administrativnega okolja; 

□ vključiti širše okolje (ministrstvo, vladne organizacije, občinske organizacije, 

prostovoljne organizacije…). 

 

»Konceptualizacija inkluzivne naravnanosti šol se prenaša na nacionalno raven, kar 

pomeni, da se v različnih družbenih sistemih oblikujejo različni koncepti inkluzivnosti.« 

(Lesar, 2007, str. 134) 

 

Inkluzija je proces, ki se nikoli ne konča, in ta proces je možen na vsaki šoli. Zahteva 

samo, da šola zavzame kritično stališče do tega, kaj bi se dalo narediti, da bi se v delo in 

življenje šole vključilo čim več raznolikosti in s tem sodelovanje in vključevanje čim več 

učencev (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan, Shaw, 2000). 

 

Uvajanje inkluzivne naravnanosti šol zahteva jasno vizijo, veščine, spodbude, sredstva in 

nenazadnje akcijski načrt kako idejo spraviti v obliko vsakdanjega dela. Če kateri od 

naštetih dejavnikov manjka, je razumljivo, da rezultat ni želena sprememba. 

 

Tabela 1.1.6.1 Glavni pogoji za upravljanje s kompleksnimi spremembami (Topping, 

Maloney, 2005) 

Vizija Veščine Spodbude Sredstva Akcijski 

plan 

UČINEK 

? veščine spodbude sredstva akcijski plan ZMEDA 

vizija ? spodbude sredstva akcijski plan STRAH 

vizija veščine ? sredstva akcijski plan ODPOR 

vizija veščine spodbude ? akcijski plan RAZOČARANJE 

vizija veščine spodbude sredstva ? RUTINSKO 

DELO 

vizija veščine spodbude sredstva akcijski plan SPREMEMBA 
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V tabeli so prikazani glavni pogoji za upravljanje s kompleksnimi spremembami. Če manjka 

vizija, če nimamo razjasnjenih predstav o tem, kaj želimo doseči na področju, ki ga 

spreminjamo, če šolska zakonodaja ter strokovna in širša javnost nista usklajeni, nas to 

privede do zmede. Pomanjkanje veščin in neusposobljenost pri posamezniku izzoveta 

prestrašenost in dvom o zmožnosti udejanjanje tega, kar se od njega zahteva. Pri odsotnosti 

primernih spodbud in sredstev pride do odpora in razočaranja. Odsotnost akcijskega plana še 

ne privede do sprememb. Akcijski plan mora biti oblikovan na nacionalni in še zlasti na 

institucionalni ravni. Spreminjanje določenega področja družbenega življenja je izjemno 

zahtevna naloga, ki predstavlja zmožnost upravljanja in uvajanja teh kompleksnih 

sprememb. Pomembne so spremembe na nacionalni ali sistemski, strokovni in tudi 

institucionalni ravni (Lesar, 2007). 
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  1.1.7 INKLUZIJA PO SVETU 
 

V svetu obstaja cela vrsta različnih modelov vključevanja OPP v OŠ. Seveda ima vsak 

sistem svoje prednosti in slabosti, odvisno tudi od stališč in vrednot v posamezni državi, od 

njene tradicije, zgodovine, zakonodaje pa tudi od finančnega stanja, saj je vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami precej drag proces, ki si ga nekatere države zelo težko 

privoščijo. 

 

Zaenkrat ne obstaja standandiziran model izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, po 

katerem bi se lahko zgledovale posamezne države, saj ima vsaka država drugače urejen 

šolski sistem, ki izhaja iz različne zakonske ureditve, ta pa iz različnega zgodovinskega, 

kulturnega, političnega, gospodarskega in verskega ozadja. Poleg tega pa se posamezne 

države razlikujejo tudi po tem, kako v okviru normativnih aktov opredeljujejo otroke s 

posebnimi potrebami. Nekatere definirajo samo eno ali dve vrsti primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj, druge opredeljujejo več kot deset različnih vrst, večina pa jih razlikuje 

šest do dvanajst vrst primanjkljajev. Slovenija se uvršča po številu vrst primanjkljajev 

nekje v sredino, opredeljenih imamo osem skupin otrok s posebnimi potrebami. Obstajajo 

tudi različno razviti sistemi izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Vsaka država 

po svoje išče najboljši način vzgoje in izobraževanja.  

 

Nekatere  države  se retorično zavzemajo za inkluzijo, sprejmejo tudi ustrezno zakonodajo, 

v praksi pa inkluzije ne uresničujejo. Prepad med politiko in prakso je pogosto velik. Ovire 

so prepričanja in stališča, konservativna tradicija šolskih strokovnih delavcev in 

raziskovalcev, premajhen vpliv staršev, nezadostna usposobljenost učiteljev, premajhna 

podpora specialnega šolstva ter nezadostna pripravljenost šol in družbe na spremembe, ki jih 

terja uvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja v prakso (Mitchell 2005). 

Evropska unija ni poenotila zakonodaje oz. predpisov, ki so povezani z vzgojo in 

izobraževanjem, in tako tudi ne predpisov o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami. 

Iz podatkov držav članic Evropske unije (European Agency for Development in Special 

Needs Education in Eurydice, 2005) večina držav navaja, da je v celotni šolajoči se 

populaciji do 4 % otrok s posebnimi potrebami (razen Danske, Finske, Islandije in Estonije, 
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ki navajajo 10 % otrok). V Sloveniji v populaciji šoloobveznih otrok, torej v osnovni šoli, 

prepoznavamo približno 6,45 % otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, 

od tega se jih približno 4,5 % vključuje v redni program osnovne šole. 

 

V Evropi ni idealnega sistema. Italija je razpustila vse specializirane ustanove že pred leti, 

spisala dobro zakonodajo, ki je ne izvaja, ker je predraga, in otroci s posebnimi potrebami 

so praviloma zapostavljeni (Marinovič, 2009). 

 

Italija otroke s posebnimi potrebami vključuje v večinske OŠ. Še vedno obstajajo OŠPP 

(vključuje 1 % OPP), ki so namenjene ekstremno gibalno prizadetim, slepim in gluhim ter 

močno duševno motenim otrokom. Tako Italija vključuje kar 99 % otrok s posebnimi 

potrebami v večinske OŠ (Vršnik, 2000). 

 

V Italiji je vključevanje OPP v večinske OŠ zelo razširjeno, zato je tudi odnos staršev do 

vključitve otrok s posebnimi potrebami v večinsko šolstvo pozitiven. V večinskih šolah 

imajo podporne učitelje, ki so poleg učitelja prisotni v razredu, kjer je otrok s posebnimi 

potrebami. Podpornega učitelja morajo potrditi starši. Vse odločitve glede izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami morajo odobriti in potrditi starši otrok, ki se tudi sami 

vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo (Special Needs…, 2003). 

 

V Italiji imajo največje težave s pomanjkanjem izobraženega kadra (učiteljev, specialnih 

pedagogov …), zato od leta 1994 to rešujejo s ponovnim odpiranjem oddelkov in ustanov za 

OPP (Blatnik 2005, Lazarević, 2003). 

 

V Avstriji so leta 1980 uvedli številne pilotne projekte, s katerimi so ugotavljali možne 

modele uvajanja inkluzije. Tem raziskavam je sledila sprememba zakonodaje v letih 1993 

in 1996, s katerimi so zakonsko zagotovili vključevanje otrok s posebnimi potrebami ob 

dodatni pomoči v večinske šole. Usmerjanje izvaja skupina strokovnjakov. Pri pripravi 

strokovnih mnenj sodelujejo učitelji. Strokovno mnenje vključuje opis primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj in priporočila o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti za uspešno vključevanje 

otrok. Pri pripravi mnenja mora obvezno sodelovati tudi zdravnik. Razlikujejo dve skupini 

otrok s posebnimi potrebami. V prvi so otroci, ki imajo fizične in psihološke težave, v 

drugi pa vsi ostali otroci, ki ne dobijo odločbe o usmeritvi. Tem je šola dolžna zagotoviti 

dodatno pomoč. Na ravni lokalne skupnosti so organizirani posebni centri, ki izvajajo 
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koordinacijo med strokovnjaki, starši, učitelji in šolo ter poskrbijo za učinkovito 

vključevanje otrok v širše okolje. Prav tako še vedno obstajajo  tudi specialne ustanove. 

Posebni zavodi imajo nalogo opravljati določene storitve za ostale šole, ki vključujejo OPP 

(svetovanje, izposoja opreme) in so organizirani za: otroke z motnjo v duševnem razvoju, 

slepe, gluhe, otroke z govorno-jezikovnimi in vedenjskimi motnjami. Obstajajo tudi 

bolnišnične šole in razredi za otroke z več motnjami. Avstrija ima zakonsko urejeno 

zgodnjo obravnavo z izdelano mrežo podpornih centrov (http://www.sozitje.si/files/File 

ZOUPP%2013.%2012.pdf?phpMyAdmin=205e555fa29fc03c29a466cbabf56d4a).  

 

Starši imajo možnost izbire med specializirano ustanovo in večinsko šolo. Če izberejo 

večinsko, je šola dolžna otroku zagotoviti vse, kar bi imel v specializirani ustanovi (ves 

strokovni servis). Avstrija je posebna tudi zato, ker zakoni niso samo na papirju, ampak se 

tudi izvajajo. Tu so se zelo približali pogojem za uspešno inkluzijo. Toda kljub temu se 

mnogi starši odločajo za specializirano šolo, saj vedo, da njihov otrok potrebuje 

prilagoditve, ki jih večinska šola ni zmožna ponuditi (Marinovič, 2009).  

Avstrijske določbe o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami določajo, da mora 

pristojni organ na podlagi pridobljenih izvedenskih mnenj odločiti, kam bo usmerjen 

posamezen otrok, pri tem pa je dolžan spoštovati želje otrokovih zakonitih zastopnikov. 

Norveška ima v sklopu vključevanja OPP najdaljšo tradicijo, saj jo postopoma izvaja že 50 

let, zelo intenzivno pa predvsem v zadnjih letih.  

 

Šolski zakon je na Norveškem leta 1951 OPP razdelil v štiri kategorije (otroci z motnjami 

sluha in vida, otroci z učnimi težavami, otroci s čustvenimi težavami in otroci z 

vedenjskimi težavami) in vso odgovornost za njihovo izobraževanje preložil iz zasebnega 

sektorja na državo, ki naj bi poskrbela za izobraževanje teh otrok v OŠPP. Kljub temu je za 

najbolj šibke veljalo, da niso zmožni učenja, in zato niso imeli pravice do izobraževanja. 

Zato se je pojavila tudi težnja, da se OPP v čim večjem obsegu vključijo v večinske šole. 

Norveška je tako z zakonom o osnovnošolskem izobraževanju, ki je bil sprejet 1969, 

ukinila specialne oblike izobraževanja (Kobal Grum, Kobal, 2006). 
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Leta 1991 so se na osnovi sklepa norveškega parlamenta o reorganizaciji vzgoje in 

izobraževanja OPP državne OŠPP preoblikovale v 20 centrov za pridobivanje znanja in 13 

centrov za pomoč otrokom, njihovim staršem in različnim strokovnjakom (Bratovž, 2004). 

 

Na Norveškem je približno 0,3 %–0,4 % otrok s posebnimi potrebami v posebnih 

ustanovah, nekateri ostajajo doma in dobivajo individualno pomoč različnih strokovnjakov 

na domu, ostali pa so vključeni v večinske oblike vzgoje in izobraževanja 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/N

O_EN.pdf). 

 

Šolanje je na Norveškem za vse otroke s posebnimi potrebami povsem brezplačno. Država 

plačuje poleg prehrane, učbenikov, učnih in različnih ortopedskih pripomočkov, 

individualne obravnave na domu in v šoli tudi prevoze v šolo, z avtobusi in s taksiji. 

Zanimiv je tudi pristop socialnih pedagogov, ki z OPP delajo popoldne (Bratož, 2004). 

 

Danska je leta 1994 sprejela zakon, ki je med ostalim na novo uredil poimenovanje otrok s 

posebnimi potrebami. V letih 2006 in 2007 so sprejeli novo zakonodajo na področju 

lokalne skupnosti in na ta način so nekatere institucije za OPP dobile pomembnejšo vlogo 

v pokrajinah. Zakon določa predvsem zmožnost za učenje, in ne toliko vrste ovir, motenj 

in primanjkljajev ter poudarja pomen zgodnje intervencije in različnih oblik pomoči. 

Definirani sta dve vrsti pomoči – učna in rehabilitacijska. V postopku določanja pomoči 

sodelujejo učitelji, ravnatelj, zdravniki in starši. Mnenje se nato posreduje pedagoško-

psihološkemu svetovalnemu centru, ki na podlagi strokovnih mnenj določi obliko in vrsto 

pomoči. Pri določanju vrste in oblik pomoči se lahko svetovalni center posvetuje še z 

drugimi strokovnjaki. O poročilu, ki ga ta center izdela, morajo biti obveščeni starši. 

Ravnatelj je odgovoren za izvedbo ukrepov. Postopek spremljanja je posebej intenziven 

prvo leto in ga izvaja navedeni center. Poznajo različne oblike šolanja otrok s posebnimi 

potrebami: v razredu z dodatno strokovno pomočjo, v posebnih oddelkih ali pa je otrok 

vključen v posebni oddelek le v delu programa. Posebni oddelki obstajajo za: primanjkljaje 

na posameznih področjih učenja, slepe, gluhe in za otroke z motnjami v duševnem razvoju. 

Za danski sistem izobraževanja OPP je značilno, da se veliko število otrok izobražuje v 

posebnih oddelkih v večinskih osnovnih šolah, otroci, ki so gluhi, slepi in gibalno ovirani 

ter to zmorejo, pa obiskujejo redne oddelke večinske šole. Izobraževanje je brezplačno, 

financira ga država. Danska ima zakonsko urejeno tudi zgodnjo obravnavo z izdelano 
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mrežo podpornih centrov (http://www.sozitje.si/files/FileZOUPP%2013.%2012.pdf?phpM 

yAdmin=205e555fa29fc03c29a466cbabf56d4a). 

Danski sistem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe je deloma 

podoben slovenskemu, vendar ne pozna komisije, ki bi podala strokovno mnenje, temveč 

temelji ocenitev OPP predvsem na posvetovanju med tistimi, ki so v stiku z otrokom med 

procesom vzgoje in izobraževanja. Na podlagi tega nato zunanji odgovorni organ odloči o 

dodatni podpori, ki je bo otrok deležen. 

Finska je posebne ukrepe sprejela v letu 2002, kurikulum za OPP pa dopolnila leta 2004. 

Ukrepi so se nanašali predvsem na zahteve po doslednem uresničevanju inkluzivne politike 

ob razvijanju ustreznih podpornih mehanizmov. Usmerjanje otrok temelji na zmožnosti za 

učenje in ne na opredeljevanju motenj, ovir ali primanjkljajev. V zakonodaji so OPP 

prepoznani takrat, kadar ne morejo napredovati v razvoju in izobraževanju zaradi narave 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje. Opredeljujejo devet vrst motenj, ovir ali 

primanjkljajev, kot so: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, slušna motnja, 

govorna motnja, slepi, gibalno ovirani, motnje v duševnem razvoju, vedenjske motnje, 

posebne motnje pri učenju, motnje fizičnega in duševnega zdravja. V postopek usmerjanja 

so na Finskem vključeni učitelji, zdravniki, psihologi in socialni delavci. V postopku 

usmerjanja morajo sodelovati tudi starši, ki sprejmejo dokončno odločitev, kje se bo šolal 

otrok. Poleg možnosti za izobraževanje OPP v rednih šolah obstajajo tudi šole s 

prilagojenim programom in zavodi. Njihovo število upada. Spreminja se tudi njihova vloga 

– vse bolj postajajo centri za pomoč pri izvajanju inkluzije. Različni centri ali organizirane 

oblike pomoči delujejo s ciljem zagotoviti samostojno življenje v okviru zmožnosti 

posameznika. Finska šola velja za eno najbolj inkluzivnih šol v Evropi, kar dosegajo s 

kakovostno izobraženimi učitelji. Finska ima obsežno mrežo za zgodnjo obravnavo OPP 

(http://www.sozitje.si/files/FileZOUPP%2013.%2012.pdf?phpMyAdmin=205e555fa29fc0

3c29a466cbabf56d4a). 

  

Študije so pokazale, da je Švedska najnaprednejša pri skrbi za vse otroke kot tudi za otroke 

s posebnimi potrebami.  

 

Kljub temu da je segregirano izobraževanje za OPP na Švedskem v nasprotju s švedsko 

izobraževalno politiko, obstaja manjše število OŠPP, ki se postopoma priključujejo 
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večinski OŠ. Precejšnje število otrok z motnjo v duševnem razvoju je nameščenih v 

posebne razrede znotraj večinskih OŠ, za katere je odgovorna regija. Vsak OPP je 

registriran in identificiran. Poseben učitelj dela v razredu z OPP po posebnih načelih, 

metodah in pristopih. Poznajo delovne skupine, ki jih sestavljajo učitelji, specialni 

pedagogi in dodatno strokovno osebje. Delovna skupina lahko ponudi različne pristope 

organizacije: učitelji lahko poučujejo posamezne predmete individualno ali skupinsko, pri 

določenih predmetih se razred lahko deli, intenzivno poučevanje določenih predmetov 

lahko poteka tudi zunaj razreda. OPP pouk pri določenih predmetih spremljajo tudi v nižjih 

razredih (Schmidt, 2001). 

Švedska, za razliko od Slovenije, ne pozna individualnega usmerjanja v različne programe 

vzgoje in izobraževanja, temveč odloča o otrokovi vključitvi v večinsko šolo predvsem 

vodstvo šole na podlagi presoje, ali bo otrok ob dodatni strokovni pomoči zmogel dosegati 

enotni izobrazbeni standard.  

Švedskemu postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v različne programe je 

podoben tudi slovaški postopek. Razlikuje se v tem, da ne gre za odločitev o otrokovih 

posebnih potrebah in individualnem usmerjanju otroka, ampak je odločanje namenjeno 

predvsem temu, ali bo neki otrok sprejet v določeno šolo. O vključevanju OPP v OŠ odloča 

ravnatelj šole na podlagi predloga komisije in ob soglasju otrokovih staršev. 

Kljub dejstvu, da Slovenija in Slovaška omejujeta vključevanje OPP v OŠ s pogojem 

doseganja enotnega izobrazbenega standarda, opažamo, da tudi v državah, ki enotnega 

standarda znanja nimajo postavljenega kot pogoj za vključevanje v večinsko šolo, je 

opazen trend, da ostaja določen delež otrok s posebnimi potrebami, ne glede na zakonske 

določbe, vključen v ločene oblike vzgoje in izobraževanja. 

 

V Sloveniji po podatkih European Agency for Development and Special Needs Education 

obiskuje specializirane šole ali specializirane oddelke pri rednih šolah 1,2 % OPP, v Avstriji 

1,5 %, na Švedskem 1,5 %, na Finskem pa 3,9 %. 

 

Pri preučevanih primerih (npr. Finska, Švedska) je opazen tudi trend selitve posebnih 

oddelkov iz OŠPP v večinske OŠ in proces preoblikovanja OŠPP v strokovne centre. Prav 

tako ima večina teh držav fleksibilno obliko vključevanja OPP v večinsko šolo (v celoti, 

delno (s prehajanjem), v posebnih oddelkih znotraj OŠ, ločeno v OŠPP). 
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V mnogih državah se spremembe v gospodarstvu že odražajo v šolskem sistemu. Prvotni 

princip »Enake možnosti za vse« se počasi nevtralizira s principom »Visoka kakovost« 

(Novljan, 2003). 

 

Pod pritiskom novih ekonomskih pogojev se je enotna šola na Švedskem brez večjih 

pretresov sama spremenila. Po Kriwet (1996, povz. po Novljan, 2003) ideal »ena šola za 

vse« spada že v preteklost, ker imajo zaradi gospodarsko-političnih razmer prednost 

principi uspešnosti, učinkovitosti in selektivnosti. Šolski sistem je na poti privatizacije in 

temelji na principu svobode izbire in učinkovitosti, kar se odraža v tem, da so OPP v vedno 

bolj neugodnem položaju. Dobri učenci in dobri učitelji so vedno bolj skoncentrirani na 

boljših šolah. 

 

Švedska je pred leti uvedla sistem "ena šola za vse učence" in ga dobro peljala, zdaj pa se 

malo "razpušča", ker so začeli ponovno uvajati specializirane ustanove za otroke s hujšimi 

motnjami v duševnem razvoju – zanimivo, da na željo staršev (Marinovič, 2009). 

 

 Tudi v Angliji, kjer imajo zelo personalizirano izobraževanje v osnovni šoli in visoko 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske šole, se vračajo k specializiranim 

šolam – spet na željo staršev (Marinovič, 2009). 

 

Nasprotovanja inkluziji se pojavljajo tudi v Združenih državah Amerike, od koder je ta 

ideja prišla na evropska tla. Zaradi gospodarskega in finančnega položaja se tudi v tej 

državi pojavljajo težnje po segregirani šoli za OPP. Število zasebnih šol skokovito narašča, 

kakovost v njih je iz dneva v dan boljša, državne šole pa počasi tonejo v revščini. Starši, ki 

so zaskrbljeni za prihodnost svojih otrok, le-te vpisujejo v zasebne šole, ki njihovim 

otrokom zagotavljajo najvišjo možno kakovost, se ravnajo po njihovih željah in zahtevah 

in ne pozabljajo na selekcijo glede na socialni položaj ter intelektualne sposobnosti otrok 

(Reich, 1993, povz. po Novljan, 2003). 

 

Na voljo imamo torej različne izkušnje, modele, ki pa jih seveda ni mogoče direktno 

prenašati v naš prostor. Pri nas ima specialna pedagogika dolgoletno tradicijo, svoje 

koncepte, prav iz njih bi morali tudi izhajati (Marinovič, 2009).  

 



 
 

77 
 

Izkušnje drugih nam lahko koristijo tedaj, ko iščemo svojo pot spreminjanja vzgoje in 

izobraževanja OPP. 
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1.2 STALIŠČA 

 

Pojem stališča sta v psihologijo vpeljala Thomas in Znaniecki (1918, povz. po Ule, 2004) 

in s tem sprožila interes za stališča v psihologiji, ki je stalno naraščal, in sicer iz 

teoretskega in pragmatskega razloga. Teoretski razlog zanima, kaj so osnovne značilnosti, 

kako se formirajo in pod kakšnimi pogoji se spreminjajo in kateri dejavniki naredijo 

stališča odporna na spremembe. Pragmatski razlog pa zanima merjenje in ugotavljanje 

stališč določene populacije ter vplivanje na njihovo spremembo. 

 

Ljudje v svojem življenju oblikujemo veliko različnih stališč. Že od otroštva naprej 

sprejemamo mnenja in stališča ljudi, ki so nam blizu, in na podlagi njihovih oblikujemo 

svoja, bolj ali manj trdna stališča. Le-ta pa lahko zaznamujejo naša in druga življenja. 

 

Stališča so zelo kompleksen pojem. V literaturi je McGuire (1985, povz. po Ule, 2004) 

našel preko petsto različnih različic definicij stališč. Vsem opredelitvam pa so skupne 

ocene, da:  

□ stališč ne moremo neposredno opazovati. So duševne stvarnosti, o katerih lahko 

sklepamo le posredno, na podlagi zunanjega delovanja ljudi; 

□ imamo stališča za vzročne dejavnike vedenja in delovanja; 

□ se stališča ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja. To 

pomeni, da si jih zamišljamo kot nekakšne latentne zmožnosti ali trajne duševne 

dispozicije za določeno vedenje ljudi (Ule, 2004). 

 

Rosenberg in Hovland (1990) definirata stališča kot preddispozicije ljudi za pozitiven ali 

negativen odgovor na določeno dogajanje ali situacijo v socialnem svetu. 

 

Stališča so lahko bolj ali manj splošna oz. specifična. Nekatera zavzemamo do vseh ljudi, 

druga le do pripadnikov določenih skupin. Lahko so bolj ali manj ekstremna, kar pomeni 

stopnjo pristajanja oz. zavzemanja za določeno stvar. Razlikujejo se tudi po  kompleksnosti 

in diferenciranosti (Ule, 2004). 

 

Psihologi opredeljujejo stališča kot trajno miselna, vrednostna, čustvena in akcijsko 

naravnana v odnosu do različnih objektov (Musek, 1993). 
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Stališča imajo glavno vlogo pri socialnopsihološkem modelu razlage in napovedovanja 

človeškega obnašanja. Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno, spremembe v 

socialnem svetu se najprej odrazijo na naših stališčih, ki nato vplivajo na spremembe naših 

dejanj in vedenjskih oblik. Stališča so ključna za oblikovanje predstav o nas samih, naše 

motivacijske strukture pa tudi predstav o drugih osebah in družbi (Ule, 2004). 

 

Stališča zajemajo in prikazujejo kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in 

njegovega socialnega obnašanja. So najbolj pod vplivom socialnih dejavnikov in odnosov 

med ljudmi. Na njihov nastanek in razvoj vpliva predvsem socialno učenje. Mnoga 

povzamemo od okolja, mnoga pa oblikujemo z lastno zavestno presojo.  Nekatera so zelo 

trdna in težko spremenljiva. Stališča do istih objektov pri različnih ljudeh so različna. Na 

podlagi stališč uničujemo drug drugega, prihajamo v konflikte, vojne (Ule, 2004). 

 

Stališča so integracija treh osnovnih duševnih funkcij: spoznavne ali kognitivne, čustvene 

in aktivnostne. Na kognitivni komponenti temeljijo: vedenje, znanje, informacije, 

vrednostne sodbe, argumenti. Vsa stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih in 

govoricah, so predsodki. Čustvena komponenta predstavlja bazo stališč (simpatija, 

obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, zaničevanje do osebe ali socialne situacije) in se 

do nje izražamo enodimenzionalno v smislu občutja do objekta. Aktivnostna komponenta 

podpre tiste objekte in situacije, do katerih ima pozitivno stališče,  oziroma prepreči tiste, 

do katerih ima negativno stališče. Poudarek je na pripravljenosti za dejanje, ne pa na sami 

dejavnosti. Kognitivna in čustvena komponenta sta običajno usklajeni. Če pride do razlik 

med njima, to nujno vodi v spremembo stališča (Musek, 1993). 

 

Krech, Crutchfield ter Ballachey (1962) definirajo stališča kot trajne sisteme pozitivnega in 

negativnega reagiranja, ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v odnosu do različnih 

socialnih situacij  in objektov. Stališča imajo smer, jakost, relativno trajnost in vpliv na 

akcijo. 

 

V socialni psihologiji sta se razlikovala v grobem dva raziskovalna in teorijska pogleda na 

stališča: konvencionalni in sociohistorični pogled. Pri konvencionalnem pogledu so stališča 

umeščena v duševnost oz. zavest ljudi, in to neodvisno od družbenega okolja. Imajo 

značilne lastnosti, ki jih lahko opišemo in raziščemo. Čeprav jih ne moremo neposredno 
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opazovati, nanje lahko sklepamo iz vedenja ljudi. Stališča so povezana z vedenjem. Pri 

sociohistoričnem pa se poudarja, da stališča niso predvsem individualen koncept, ampak so 

zgodovinsko nastala iz kulturne stvaritve. Ne nastajajo v duševnosti ljudi, ampak jih 

uveljavlja določena družba, kultura za določene namene. Ukoreninjena so v našem 

socialnem vedenju in niso nek psihološki dejavnik zunaj njega (Ule, 2004). 

 

Stališča imajo naslednje značilnosti: 

□ so trajna duševna pripravljenost na določen način reagiranja (dispozicijski karakter); 

□ pridobivamo jih v teku življenja, v procesih socializacije (pridobljenost stališč); 

□ imajo direktivni in dinamični vpliv na doslednost človekovega obnašanja (delovanje 

na obnašanje); 

□ so integracija treh osnovnih duševnih funkcij (kognitivne, emotivne, dinamične) in 

vsebujejo te komponente (sestavljenost stališč). 

 

Slika 1.2.1 Model stališč ( Ule, 2004)  

Neodvisne spremenljivke        Intervenirajoče spremenljivke            Odvisne spremenljivke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te značilnosti je mogoče ločiti le pojmovno, ne pa tudi realno. Stališča so lahko bolj ali 

manj splošna oziroma specifična in ekstremna.  
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Naj omenimo še razlike med stališči in sorodnimi pojmi (Ule, 2004). V vsakdanji rabi se 

pojem stališče velikokrat zamenja s prepričanjem, mnenjem ali vrednoto.  

 

Stališče lahko pogosto zamenjamo s prepričanjem. Tako kot imamo stališče do nečesa, 

imamo lahko tudi prepričanje o nečem. Bistvena razlika med stališčem in prepričanjem je, 

da je prepričanje zasnovano na intelektualni, stališče pa na intelektualni, emocionalni in 

aktivnostni komponenti. Ko govorimo o prepričanju, se sklicujemo na dejstva in 

argumente. 

 

Pojmu stališče je soroden tudi pojem mnenje, ki je bolj specifičen in bolj nestabilen 

oziroma laže spremenljiv. Predstavlja konkretizacijo stališč. Več mnenj o neki situaciji 

privede do formiranja stališča. 

 

S pojmom stališče pogosto zamenjujemo tudi pojem vrednote. Ta označuje ideje ali 

situacije, ki predstavljajo nekaj pozitivnega, zaželenega, nekaj, za kar se je treba zavzemati 

(svoboda, človekove pravice, demokracija …). Vrednote so splošnejše od stališča in so 

izvor mnogih stališč. 

 

Predsodek je v socialni psihologiji definiran kot vrsta stališč, ki niso upravičena, 

argumentirana in preverjena, a jih vseeno spremljajo intenzivne emocije. Predsodke vedno 

spremlja ocenjevanje in vrednotenje, saj so pomembni le skozi vrednotenje socialnih 

objektov. Predsodki naj bi izvirali iz najzgodnejših let razvoja in se večali do pozne 

adolescence, ko se stabilizirajo. Dva pomembna izvora sta tudi družina in mediji. 

Individualne razlike v pristajanju na predsodke kažejo, da obstajajo še določeni osebnostni 

dejavniki, ki vplivajo na njihov sprejem. 

 

Stereotipi so nepreverjene sodbe, dejstva ali govorice, ki temeljijo na kognitivni 

komponenti. So predstopnja predsodkov tako kot mnenja stališč. 
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   1.2.1 STRUKTURA STALIŠČ 
 

Stališča so med seboj povezana. Njihova skladnost predstavlja človekovo racionalnost 

oziroma ljudje občutimo nekonsistentnost stališč kot boleče stanje, ki ga poskušamo 

zmanjšati (Ule, 2004). 

 

Najbolj znane raziskave v zvezi s strukturo stališč so raziskave psihologa Guilforda. Prišel 

je do sklepa, da so vsa stališča sestavljena iz petih dimenzij: liberalizma – konservatizma, 

neriligioznosti – religioznosti, humanizma – nehumanizma, internacionalizma – 

nacionalizma, evolucionizma – revolucionarnosti. 

      Prav tako pa ugotavlja, da so osnovna stališča povezana tudi z osebnostnimi lastnostmi in 

socialnim položajem človeka (Ule, 2004). 

 

  1.2.2 FUNKCIJA STALIŠČ 
 

Ljudje sprejemajo stališča zato, ker pomagajo zadovoljiti njihove osnovne potrebe. 

Vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja in zato tudi na to, kako 

zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte, kako o njih mislimo in nanje 

čustveno reagiramo. Stališča usmerjajo pozornost, torej delujejo na selektivno zaznavanje. 

Vplivajo na to, da v množici vtisov in dražljajev izberemo in vidimo le tisto, kar se sklada 

z našimi stališči (Ule, 2004). 

 

Psiholog Daniel Katz (1967) v svoji teoriji o funkcionalnem karakterju stališč govori 

predvsem o njihovih naslednjih funkcijah: 

□ obramba identitete in samospoštovanja (obramba jaza) 

Služi nam za obrambo stabilne samopodobe, jaza in povečanje samozavesti. Torej nas 

brani pred trdo stvarnostjo našega življenja in tudi negativnimi spoznanji o nas samih, torej 

pred notranjimi bolečinami. Značilna je projekcija, ko drugim pripisujemo lastnosti, ki jih 

pri sebi ne sprejemamo, in na tak način ločimo sebe od teh lastnosti. Služi kot obrambni 

mehanizem. 
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□ vrednostno-ekspresivna funkcija 

Imamo potrebo po izražanju tistih stališč, ki nam omogočajo posredovanje vrednostnih  

predstav ali pomembnih komponent o nas samih. Krepijo občutek samorealizacije in 

samoizražanja. 

□ instrumentalna oz. prilagoditvena funkcija 

Stališča lahko pomagajo ljudem, da se prilagodijo stvarnosti življenja, da razvijejo in 

uveljavijo svoj življenjski slog, da dosežejo želene cilje, nagrade ali da se izognejo 

neželenim dogodkom, kaznim. 

□ kognitivna funkcija 

Stališča pomagajo organizirati in strukturirati predstavo o svetu. Pomagajo nam 

klasificirati nove informacije in izkušnje, tako da nam pripravijo že vnaprej obstoječe 

evulativne dimenzije. S tem nam pomagajo poenostaviti in bolje razumeti kompleksni svet, 

v katerem živimo. 

  

Stališča so eden najpomembnejših rezultatov socialne konstrukcije človeka. Za njihovo 

oblikovanje so pomembni naslednji dejavniki (Ule, 1994): 

□ skupinska pripadnost (vpliv primarnih in referenčnih skupin), 

□ informacije in znanje, 

□ osebnostne lastnosti in značilnosti (izkušnje, potrebe, motivacija). 

 

Tudi nenehno ponavljanje negativnih opazk o pripadnikih neke skupine, recimo o ženskah, 

lahko izzove negativna stališča do članic te skupine.  

 

 

   1.2.3 OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 
 

Za stališča nimamo nobenih bioloških preddispozicij, so torej socialno pridobljene 

strukture. Oblikujemo in spreminjamo jih skozi življenje (življenjske izkušnje, socialne 

norme, osebnostne lastnosti) (Ule, 2004). 

 

Stališča so relativno stabilni kompleksi kognitivnih, emotivnih, motivacijskih in 

vedenjskih dispozicij. 
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Spremenimo jih pod vplivom izkušenj, predvsem če gre za čustvene spremembe in 

pretresljive izkušnje. Spreminjajo se tudi zaradi potrebe po njihovem usklajevanju (Musek, 

1994). Spreminjanje stališč je povezano tudi s spreminjanjem oz. stabilnostjo  socialnega 

sistema (okolja) in ideologije (Žerjal, 2006). 

 

Hamilton, Trolier, Milner, Gordner in Davidio izhajajo pri oblikovanju stališč do OPP iz 

delitve na stereotipna in segregacijska stališča (Bezjak, 2006). 

 

Stereotipna stališča ne upoštevajo empiričnih informacij in izražajo vnaprejšnja 

pričakovanja in vrednostne ocene o osebah s posebnimi potrebami. Poudarjene so 

dimenzije kategorizacije (posamezniki s posebnimi potrebami so depresivni, nesrečni), 

depersonalizacije (ravnanja oseb s posebnimi potrebami so nerazumljiva in nesprejemljiva, 

če jih primerjamo z običajnimi standardi socialnega vedenja) ter dimenzije poniževanja, 

razvrednotenja (prikazovanje oseb s posebnimi potrebami kot omejene in nekompetentne 

na vseh področjih). 

 

Segregacijska stališča se pojavljajo v dveh oblikah, v pozitivni in negativni. Segregacija 

(izločanje) vključuje zaznave, stališča in vedenje, po katerih se posamezniki in manjšine 

razlikujejo od ostalih, večine. Skupna značilnost segregacijskih stališč je nadzor nad 

osebami s posebnimi potrebami in institucionalizacija. Segregacijsko negativna stališča so 

tesno povezana z neosebnim odnosom, negativnimi čustvi, nezaupanje v sposobnosti. 

Osebe s posebnimi potrebami so tretirane kot manjvredne v primerjavi s povprečno 

razvitimi posamezniki. Segregacijsko pozitivna stališča se kažejo v nenehni skrbi in 

nadzoru nad življenjem in delom oseb s posebnimi potrebami, v nenehni težnji po 

prilagajanju in izboljšanju pogojev, opreme, v iskanju alternativnih oblik pomoči, v 

socialni rehabilitaciji (Schmidt, 2001). 

 

Socialni psihologi so razvili več teorij, ki pojasnjujejo nastanek in ohranjanje stališč. Tem 

teorijam je skupna predstava, da ljudje usklajujejo svoja stališča tako, da prilagajajo novo 

sprejeta stališča že obstoječim in tako ohranijo skladnost  mišljenja in vedenja. S težnjo po 

uravnoteženem mišljenju in socialnem delovanju lahko pojasnimo tudi relativno trajnost  

že obstoječih stališč. Kadar skladnosti ni, ljudje čutijo neugodje, nezadovoljstvo, napetost 

in pritisk ter so motivirani za ponovno vzpostavljanje skladnosti. Doslej razvite razlage po                                                
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skladnosti stališč so: teorija ravnotežja, teorija čustveno-kognitivne konsistence 

(skladnosti) in teorije kognitivne disonance (nesoglasja) (Ule, 2004). 

 

Stališča učiteljev, ki se oblikujejo v zgodnjem življenju, so močno zasidrana in težje 

spremenljiva. 

 

 

1.2.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBLIKOVANJE IN 
SPREMINJANJE   STALIŠČ 
 

Na oblikovanje in spreminjanje stališč vplivajo skupinska pripadnost (družina, prijatelji, 

vzorniki), informacije in znanje (šole, mediji) ter osebnostne značilnosti (izkušnje, 

samopodoba, potrebe in želje) (Ložar, 2006). 

 

Tudi stališča do OPP so se skozi različna pretekla obdobja spreminjala od netolerantnosti 

do tolerantnosti ter do popolnega sprejemanja. 

 

Poleg izkušenj, ki so pomembne za oblikovanje mnenja, stališča, je pomemben tudi učinek 

komunikacije. Predstavnik nekega mnenja – komunikator – izvaja komunikacijski učinek 

na sprejemnike informacij. Ti bodo nova stališča bolje sprejeli, če bodo menili, da 

predstavlja svoja stališča na pošten način. Ljudje verjamejo komunikatorju, ki je zanesljiv, 

a svojih namer ne kaže preveč očitno. Pomembna je tudi njegova privlačnost. V sporočilu, 

ki ga daje, sta pomembni izbira besed in razumljivost. Ni dobro, da je poročilo 

enostransko. Realistično podano in argumentirano stališče se bolje utrdi v zavesti 

poslušalcev (Selan, 2003). 

 

 Pri pisanju ločimo nepristransko in pristransko stališče. Nepristransko stališče je orodje za 

obravnavo nasprotujočih si pogledov. Ti morajo biti predstavljeni pošteno. Nobeno med 

njimi ne sme imeti nezaslužene teže ali biti predstavljeno kot resnica in treba je predstaviti 

vsa stališča, ne le najbolj priljubljeno. Prav tako ne smemo trditi, da je pravi pogled najbolj 

uveljavljeni pogled ali nekakšen kompromis različnih pogledov. Vsak posameznik si mora 

svoje mnenje ustvariti sam. 
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Nepristransko stališče ni odsotnost ali odstranitev stališč. Gre za stališče, ki svojega 

predmeta niti ne podpira niti mu ne nasprotuje. Nepristransko pisanje si lahko zamislimo 

kot neprizadet, pošten, analitičen opis vseh relevantnih strani nesoglasja. 

Biti pristranski pomeni biti pod vplivom predsodkov. To na primer pomeni, da kdo 

resničnost trditve sprejme ali zavrne ne zaradi moči same trditve, temveč zaradi svojih 

predhodno oblikovanih predstav. 

Vrste pristranskosti: 

□ razredna pristranskost (npr. dajanje prednosti enemu družbenemu razredu ali   

preziranje družbenih ali razrednih delitev), 

□ komercialna pristranskost (npr. oglaševanje, opisovanje političnih dogodkov z 

dajanjem prednosti poslovnim interesom in poročanje o stvareh na način, ki je ugoden za 

lastnike virov novic), 

□ etnična ali rasna pristranskost (npr. rasizem, nacionalizem in regionalizem), 

□ spolna pristranskost (npr. seksizem in heteronormativnost), 

□ geografska pristranskost (npr. opisati problematiko, kot jo vidijo v eni državi, in 

zanemariti odnos do nje v drugi), 

□ nacionalistična pristranskost (npr. dajanje prednosti interesom ali pogledom 

določenega naroda), 

□ politična pristranskost, na primer podpiranje ali nasprotovanje določeni politični 

stranki, politiki ali kandidatu; 

□ verska pristranskost (npr. pristranskost, kjer se določenemu verskemu stališču daje 

prednost pred drugimi), 

□ senzacionalizem, kar pomeni dajanje prednosti izjemnemu pred običajnim (npr. 

pretiravanje z nenavadnimi novicami, da bi povečali ali ponaredili bralnost) 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija: Nepristranskost). 
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  1.2.5 STALIŠČA IN INKLUZIJA 
 

Zelo aktualna je tudi dilema, ali je vloga šol predvsem vzgoja ali izobraževanje. Inkluzija 

naj bi vključevala tako vzgojo kot izobraževanje. Problem pa nastane, ker se danes v šoli 

izpostavljajo predvsem učni dosežki kot ključni pri ugotavljanju uspešnosti šol, kar pa je 

gotovo v izrazitem nasprotju z uveljavljanjem inkluzivnosti v vzgojno-izobraževalni 

sistem.  

 

Za uspešno inkluzijo je zelo pomembno, kako pojmujemo OPP, kakšna so stališča družbe, 

okolja do njih oz. kako jih okolje vrednoti.  Med vsemi pogoji za uspešno inkluzijo OPP v 

OŠ so gotovo najpomembnejša stališča pedagoških delavcev, ravnateljev in učencev do 

njih. 

 

Razvijanje pozitivnih stališč in dejanske naklonjenosti otrokom s posebnimi potrebami je 

zapleten postopek, ki je pogojen s hkratnim delovanjem več dejavnikov, in sicer so to: 

življenjske izkušnje z ljudmi, dogodki, pogostost stikov z otroki s posebnimi potrebami, 

osebnostne lastnosti in drugo (Čagran, Schmidt, 2002). 

 

Psihosocialni položaj OPP je v veliki meri determiniran s stališči okolja, v katerem živimo 

(Schmidt, 2001). 

 

Učitelji na OŠ se bojijo vključitve OPP, pogosto zaradi predsodkov (Predsodek je sodba, ki 

jo izrekamo o drugem človeku ali narodu, ne da bi ga resnično poznali. Predsodki so lahko 

pozitivni ali negativni. Navadimo se jih v procesu socializacije in jih le s težavo popravimo 

ali izkoreninimo). Do inkluzije imajo številne predsodke tudi specialni pedagogi (češ da je 

okolje v OŠ za OPP preveč obremenjujoče, da prihaja do preveč frustracij, ker ne zmorejo 

dohiteti ostalih otrok v razredu, da učitelji pri obravnavi in poučevanju OPP niso tako 

občutljivi in strokovno kompetentni, kot so sami). Z odporom in pomisleki se srečujejo 

tudi starši ostalih otrok v razredu pa tudi otroci. 

 

Številni odpori do inkluzije so večinoma iracionalne narave, posledica predsodkov, 

neinformiranosti, strahu pred neznanim in nepredvidljivim. 
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Za uspešno inkluzijo je potrebno spremeniti družbeno klimo. Za oblikovanje pozitivnih 

stališč do OPP so potrebne organizacijske spremembe in novi odnosi. Inkluzije ne more 

zagotoviti noben zakon, lahko le ponudi splošne opredelitve in možnosti. Inkluzija je 

strokovna zadeva, ki se dogaja na ravni šole in oddelka. Zakonski okviri jo lahko bolj 

podpirajo ali ovirajo (Resman, 2003). 

 

Stališča imajo pomemben vpliv na poučevanje v vseh fazah učno-vzgojnega procesa. 

Vplivajo na to, za kakšen postopek ali način obravnave se bo učitelj odločil, kako ga bo 

izpeljal ter kako bo ovrednotil svoje in učenčevo delo. 

 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevata spreminjanje okolja in stališč udeležencev 

vzgojno-izobraževalnega procesa do uresničevanja posebnih potreb otrok in oblikovanje 

takega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo odpravljal ovire za optimalni razvoj 

potencialov vseh otrok. Inkluzija upošteva otrokove individualne potrebe, partnerstvo z 

otrokom in njegovimi starši ter aktivno vključevanje strokovnjakov v razvoj inkluzivnega 

procesa. Je koncept, ki zahteva upoštevanje realnih pogojev in kontinuum vseh možnih 

izobraževalnih programov za OPP (Marin, 2007). 

Vključevanje OPP terja številne spremembe v OŠ, čemur pa večina ni preveč naklonjena.  

Inkluzijo lahko razumemo zelo široko in jo včasih kar enačimo z enakostjo, pravico, 

združevanjem, odprtostjo. Vprašanje je, kako nesrečno se oseba lahko počuti kljub temu, 

da je vključena v neko skupnost. Lahko občuti, da ni obravnavana enako kot ostali, da je 

izolirana, osamljena, nesposobna se družiti z ostalimi (Wilson, 2004). 
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2 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER HIPOTEZE  

 

2.1 PROBLEM RAZISKAVE 

 

Problem raziskave je bil proučiti stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami pri nas in v tujini, saj se otrok intenzivno razvija prav v času osnovne šole. Od 

stališč učitelja in njegove usposobljenosti je odvisna tudi pozitivna interakcija med OPP in 

ostalimi učenci.  

 

Smisel raziskave je bil ugotoviti, kako je šolski sistem v Sloveniji in na Slovaškem 

pripravljen na vključevanje otrok s posebnimi potrebami, kakšno stališče zavzemajo 

učitelji do vključevanja otrok s posebnimi potrebami, s kakšnimi težavami se soočajo in ali 

se zakonodaja odraža v praksi. 

 

Dodaten razlog, da smo se odločili za raziskavo stališč, je, da je uspeh uvajanja novosti oz. 

sprememb v šolski sistem odvisen prav od učiteljev in njihovih stališč do otrok s 

posebnimi potrebami kot tudi do vseh ostalih pogojev. 

 

Problem raziskave je bil poleg stališč učiteljev do otrok s posebnimi potrebami vezan tudi 

na stališča do vključevanja OPP v OŠ, do materialnih in prostorskih pogojev in strokovne 

pomoči ter na stališča do sodelovanja s strokovnjaki, ki obravnavajo OPP. 

 

S podatki, ki smo jih dobili na vzorcu, smo lahko osvetlili tako prednosti kot 

pomanjkljivosti inkluzivnega izobraževanja in izluščili posamezne dejavnike, ki po mnenju 

učiteljev vplivajo na dobro prakso. 
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2.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so bili neposredni in posredni. Neposredni cilji so bili: 

□ ugotoviti odnos učiteljev do OPP in posameznih primanjkljajev, 

□ ugotoviti, ali so pri vzgojno-izobraževalnem delu upoštevane otrokove pravice do 

vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-izobraževalni program, 

□ opredeliti najboljši način šolanja OPP glede na mnenje učiteljev, 

□ ugotoviti podobnosti in razlike med Slovenijo in Slovaško v stališčih učiteljev do 

OPP, v stališčih učiteljev do vključenosti OPP v OŠ, v stališčih učiteljev do ustreznih 

materialnih in prostorskih pogojev ter strokovno pomoč ter v stališčih učiteljev do 

sodelovanja s strokovnjaki, ki obravnavajo OPP. 

Posredni cilji, izhajajoč iz neposrednih ciljev, pa so: 

□ poiskati in določiti smernice za dobro inkluzivno prakso, 

□ oblikovati predlog za izboljšanje inkluzivne prakse, 

□ pridobiti nova spoznanja iz Slovaške, ki jih lahko pozitivno izkoristimo pri nas, 

□ uporabiti znanja, pridobljena iz raziskave v praksi. 

 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Iz postavljenih ciljev raziskovanja  sledijo naslednja raziskovalna vprašanja. 
 
□ Vprašanje 1: Ali se državi (Slovenija in Slovaška) razlikujeta v stališčih učiteljev do 

OPP glede na vrsto primanjkljajev? 

□ Vprašanje 2: Ali se državi razlikujeta v mnenju učiteljev, ali so upoštevane otrokove 

pravice do vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-izobraževalni program? 

□ Vprašanje 3: Ali se državi v mnenju učiteljev razlikujeta glede najboljšega načina 

šolanja za OPP?  

□ Vprašanje 4: Ali se državi razlikujeta v mnenju učiteljev o  pretočnosti informacij o 

OPP med strokovnjaki ter med vrtcem in šolo? 

□ Vprašanje 5: Ali se državi razlikujeta v tem, koliko učiteljev ni bilo obveščenih o 

vstopu OPP v razred ter v stališčih učiteljev o sodelovanju s strokovnjaki tima, ki 

obravnavajo OPP? 
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□ Vprašanje 6: Ali se državi razlikujeta v tem, v kolikšni meri učitelji poročajo o 

nezadostnih pogojih? 

□ Vprašanje 7: Ali leta učiteljevega staža vplivajo na stališča do vključevanja OPP v 

OŠ? 

□ Vprašanje 8: Ali so stališča učiteljev do OPP odvisna od njihove ocene sposobnosti 

OPP za šolsko delo? 

□ Vprašanje 9: Ali se stališča učiteljev do OPP med seboj razlikujejo glede na 

izobrazbo? 

 
 
 

2.4 HIPOTEZE 

 

Na podlagi zastavljenih vprašanj smo oblikovali naslednje hipoteze, ki smo jih zaradi 

jasnosti uredili v dva sklopa. V prvega smo razporedili hipoteze (od 1 do 6), ki preverjajo 

razlike med učitelji iz obeh držav, v drugega pa tiste (od 7 do 9), ki preverjajo, koliko so 

stališča učiteljev povezana z nekaterimi njihovimi značilnostmi. 

 

□ Hipoteza 1: Državi se razlikujeta v stališčih učiteljev do OPP glede na vrsto 

primanjkljajev. 

□ Hipoteza 2: Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev, ali so upoštevane otrokove 

pravice do vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 

□ Hipoteza 3: Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev o tem, kateri način šolanja je 

najboljši za OPP. 

□ Hipoteza 4: Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev o tem, kakšna je pretočnost 

informacij o OPP med strokovnjaki ter med vrtcem in šolo. 

□ Hipoteza 5: Državi se razlikujeta v tem, koliko učiteljev ni bilo obveščenih o vstopu 

OPP v razred in v stališčih učiteljev o sodelovanju s strokovnjaki tima, ki obravnavajo 

OPP. 

□ Hipoteza 6: Državi se razlikujeta v tem, v kolikšni meri učitelji poročajo o 

nezadostnih pogojih. 

□ Hipoteza 7: Leta učiteljevega staža vplivajo na stališča do vključevanja OPP v OŠ. 
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□ Hipoteza 8: Stališča učiteljev do OPP so odvisna od njihove ocene sposobnosti OPP 

za šolsko delo. 

□ Hipoteza 9: Stališča učiteljev do OPP se razlikujejo glede na izobrazbo. 
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3 METODA 

 

Raziskavo smo izvedli z deskriptivno in s funkcionalno-multivariatno metodo. Podatke 

smo pridobili s kvantitativnim pristopom (Coolican, 2009; Halmi, 2005;  

Sagadin, 2009). 

 

3.1 OPIS VZORCA 

 

V vzorec smo vključili učitelje iz dveh držav – Slovenije in Slovaške. V celotnem vzorcu 

sta bila 802 učitelja, od tega 401 učitelj iz Slovenije ter 401 učitelj iz Slovaške. 

 

Slovaško smo izbrali zaradi primerljivega šolskega sistema. Tako Slovenija kot Slovaška 

sta članici Evropske unije, v šolski sistem uvajata inkluzijo in sta uvrščeni med tiste 

države, ki ohranjajo oba sistema, tj. večinski šolski sistem in prilagojen sistem šolanja za 

OPP, spodbujata pa raznolike oblike sodelovanja med obema. 

 

Ugotovitve strukture vzorca učiteljev med spolom in državo šole, med delovnim mestom 

in državo šole, med izobrazbo in državo šole ter med delovno dobo in državo šole so 

prikazane v nadaljnjih tabelah. 

 

 

  Tabela 3.1.1 Struktura vzorca učiteljev med spolom in državo šole 

                   Država šole   
Slovenija Slovaška 

 
Skupaj 

f 32 39 71 moški 
% 8,0 % 9,7 % 8,9 % 
f 369 362 731 

 
 

           Spol 
ženski 

% 92,0 % 90,3 % 91,1 % 
f 401 401 802                              Skupaj 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
  χ2 = 0,556; P = 0,456  
 
V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 8 % moških in 92 % žensk, na Slovaškem pa  9,7 % 

moških in 90,3 % žensk.  
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Tako je bilo v raziskavo vključenih 91,1 % žensk  in 8,9 % moških, skupaj 802 iz obeh držav.  

 

Glede na spol v strukturi vzorca med državama ni bilo pomembnih razlik, kar kaže tudi 

vrednost χ². 

 
 
 
Tabela 3.1.2 Struktura vzorca učiteljev med delovnim mestom in državo šole    
                                 

Država šole   
Slovenija Slovaška 

 
Skupaj 

f 235 210 445 učitelj razrednega pouka 
% 58,6% 52,4% 55,5% 
f 166 191 357 

 
 
Delovno mesto 

učitelj predmetnega pouka 
% 41,4% 47,6% 44,5% 

f 401 401 802                              Skupaj 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
χ2 = 2,908; P = 0,088 
 
 
V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 58,6 % učiteljev razrednega pouka in 41,4 % učiteljev 

predmetnega pouka, na Slovaškem pa 52,4 % učiteljev razrednega pouka ter 47,6 % učiteljev 

predmetnega pouka. V Sloveniji je sodelovalo nekoliko več učiteljev razrednega pouka, na 

Slovaškem pa nekoliko več učiteljev predmetnega pouka. 

 

V obeh državah je bilo v raziskavo vključenih 55,5 % učiteljev razrednega pouka ter 44,5 % 

učiteljev predmetnega pouka, vendar se struktura vzorca glede na delovno mesto učitelja med 

državama ni razlikovala, kar kaže vrednost χ². 
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Tabela 3.1.3 Struktura vzorca učiteljev med izobrazbo in državo šole 

 

                   Država šole  
Slovenija Slovaška 

 
Skupaj 

f 50 46 96 višja 
% 12,5% 11,5% 12,0% 
f 251 242 493 visoka 
% 62,6% 60,3% 61,5% 
f 95 101 196 magisterij 

% 23,7% 25,2% 24,4% 
f 5 12 17 

 
 
 
 

Izobrazba 

doktorat 

% 1,2% 3,0% 2,1% 
f 401 401 802                              Skupaj 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
χ2 = 3,397; P = 0,334 
 

 

Iz tabele je razvidno, da je bilo v vzorcu Slovenije 12,5 % učiteljev z višjo izobrazbo, 62,6 % 

učiteljev z visoko izobrazbo, 23,7 % učiteljev z magisterijem in 1,2 %  učiteljev z 

zaključenim doktoratom, v vzorcu Slovaške pa 11,5 % učiteljev z višjo izobrazbo, 60,3 % 

učiteljev z visoko izobrazbo, 25,2 % učiteljev z magisterijem in 3,0 % učiteljev z zaključenim 

doktoratom. 

 
V vzorcu je bilo 61,5 % učiteljev z visoko izobrazbo, 24,4 % učiteljev z magisterijem,

12,0 % učiteljev z višjo izobrazbo in 2,1 % učiteljev z zaključenim doktoratom. V strukturi 

vzorca je največ učiteljev z visoko izobrazbo, sledijo učitelji z magisterijem, višjo šolo in 

doktoratom.  

 

Glede na izobrazbo učiteljev v strukturi vzorca med državama ni bilo pomembnih razlik, kar 

kaže tudi vrednost χ². 
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Tabela 3.1.4 Struktura vzorca učiteljev med delovno dobo in državo šole 
 

Država šole  
Slovenija Slovaška 

 
Skupaj 

f 116 98 214 do 10 let poučevanja 
% 28,9 % 24,4 % 26,7 % 
f 118 126 244 od 11 do 20 let poučevanja 
% 29,4 % 31,4 % 30,4 % 
f 127 128 255 od 21 do 30 let poučevanja 

% 31,7 % 31,9 % 31,8 % 
f 40 49 89 

 
 
 
 

Delovna doba 

31 let poučevanja ali več 

% 10,0 % 12,2 % 11,1 % 
f 401 401 802                              Skupaj 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
χ2 = 2,690; P = 0,442 
 
 
V vzorcu Slovenije 28,9 % učiteljev poučuje do 10 let, 29,4 % od 11 do 12 let, 31,7 %  od 21 

do 30 let in 10 % 31 let in več, na Slovaškem pa poučuje 24,4 % učiteljev do 10 let, 31,4 %  

od 11 do 12 let, 31,9 % od 21 do 30 let ter 12,2 % 31 let in več. 

 
Največ učiteljev (31,8 %) poučuje od 21 do 30 let, 30,4 % od 11 do 20 let, 26,7 % do 10 let 

ter 11,1 %  31 let ali več. 

 

Glede na delovno dobo učiteljev v strukturi vzorca med državama ni bilo pomembnih razlik, 

kar kaže vrednost χ². 

 

Zaključimo lahko, da sta vzorca iz obeh držav primerljiva glede na spol, stopnjo izobrazbe, 

delovno mesto in delovno dobo učitelja. 

 
Učitelji so bili izbrani glede na to, da so imeli v svojem oddelku OPP. Kvaliteto in s tem 

reprezentativnost vzorca smo zagotovili s stratificiranim vzorčenjem z optimalno 

razmestitvijo enot, pri čemer so bili stratumi regije vsake države (Košmelj, Rovan, 2000). Na 

Slovaškem smo zajeli regije: Banskobistriški okraj, Bratislavski okraj, Košiški okraj, 

Nitranski okraj, Prešovski okraj, Trenčinski okraj, Trnavski okraj in Žilinski okraj. V 

Slovenskem vzorcu pa smo zajeli: Gorenjsko, Primorsko, Štajersko, Dolenjsko, Koroško, 

Notranjsko, Zasavje in Ljubljano z okolico. 
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  3.2 MERSKI INSTRUMENTI 
 

V raziskavi smo uporabili lastni anketni vprašalnik. Veljavnost in zanesljivost instrumenta 

smo preliminarno preverili na pilotnem vzorcu. Vse pomanjkljivosti instrumenta, 

ugotovljene v preliminarni raziskavi (npr. prevod terminov za poimenovanje skupin OPP 

ter presplošno postavljeno vprašanje: »Ali so po vašem mnenju pri vzgojno-

izobraževalnem delu upoštevane otrokove pravice?« namesto »Ali so po vašem mnenju pri 

vzgojno-izobraževalnem delu upoštevane otrokove pravice do zanj ustreznega vzgojno-

izobraževalnega programa?«), smo upoštevali v končni obliki vprašalnika, da je bil 

medkulturno primerljiv. Vprašanja v prvem delu vprašalnika, s katerimi smo merili stališča 

do posameznih dejavnikov, ki so povezani z inkluzijo, so bila sestavljena v obliki trditev. 

Nanje so anketirani učitelji odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici glede na to, kako 

so se s trditvijo strinjali, in sicer od 1 – trditev v celoti zavračam do 5 – s trditvijo se 

popolnoma strinjam. Namen trditev je bil ugotoviti, kakšen je odnos učiteljev do OPP, 

njihovih primanjkljajev ter koliko se jih čutijo sposobni poučevati, kako uspešno se OPP 

vključujejo v šolsko delo in šolsko skupnost ter kaj menijo o njihovih sposobnostih, kakšni 

so materialni in prostorski pogoji za delo z OPP v OŠ in koliko strokovne pomoči so 

deležni učitelji, kako uspešno delujejo strokovni timi na OŠ, ki obravnavajo OPP, in 

kakšna je pretočnost informacij. 

V drugem delu vprašalnika so bila vprašanja odprtega tipa, s katerimi smo ugotavljali, 

kakšen naj bi bil, po mnenju učiteljev, najboljši način šolanja OPP, ali so upoštevane 

otrokove pravice do ustrezne usmeritve, kakšna je pretočnost informacij o OPP med 

strokovnjaki ter vrtcem in šolo, kateri so po učiteljevem mnenju dejavniki, ki vplivajo na 

uspešno inkluzivno prakso (Halmi, 2005). 

 

Zanesljivost Likertovih lestvic za merjenje stališč za posamezna področja smo preverili po 

metodi analize notranje konsistentnosti s Cronbachovim α koeficientom (Sagadin, 1993): 

stališča učiteljev do OPP α = 0,70, stališča učiteljev do vključenosti OPP v OŠ α = 0,61, 

stališča učiteljev do ustreznih materialnih in prostorskih pogojev ter strokovne pomoči  

α = 0,59, stališča učiteljev do sodelovanja s strokovnjaki, ki obravnavajo OPP α = 0,83. Za 

celoten instrument lestvic za merjenje stališč je Cronbachov koeficient α = 0,83.  
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Konstruktno veljavnost smo preverili s faktorsko analizo (Mejovšek, 2008). Vsebinsko 

veljavnost je ocenilo pet ekspertov. Vrednosti Lawshejevih razmerij vsebinske veljavnosti 

oziroma strinjanja med eksperti za posamezne trditve in celotne lestvice stališč so bile 1,00 

ali 0,99 ter vse statistično pomembne (Bucik, 1997). 

 

Diskriminantnost lestvic je bila zagotovljena s petstopenjsko lestvico. 

 

Objektivnost anketiranja in ocenjevanja smo zagotovili z jasnimi in nedvoumnimi navodili 

(Sagadin, 1993). 
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3.2.1 FAKTORSKA ANALIZA STALIŠČ 
 
 
Z eksplorativno faktorsko analizo smo ugotavljali temeljne dimenzije, ki pojasnjujejo 

povezanost med manifestnimi spremenljivkami. Z njo smo ugotavljali tudi faktorsko 

veljavnost merskega instrumenta. 

 

Korelacijska matrika med posameznimi spremenljivkami je prikazana v Prilogi 7.3. 

 

Vsi Pearsonovi koeficienti korelacije, ki so po vrednosti absolutno enaki ali večji od 0,160,  

so statistično pomembni. 

 

Tabela 3.2.1.1 Kaiser-Meyer-Olkinov in Bartlettov test 

 

KMO test Bartlettov test 

0,750 χχχχ
2 P 

 9801,184 ,000 

 

 

Vrednost indeksa Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je 0,750, kar je visok rezultat. Tudi 

Bartlettov test kaže, da se korelacijska matrika statistično pomembno razlikuje od identične 

matrike. Oba rezultata nakazujeta, da je izvedba faktorske analize smiselna. 

 

Tabela 3.2.1.2 Komunalitete manifestnih spremenljivk po faktorizaciji 

 

Spremenljivka h² 

LK1 ,716 

LK2 ,571 

LK3 ,791 

LK4 ,772 

LK5 ,739 

LK6 ,633 

LK7 ,660 
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   (nadaljevanje tabele 3.2.1.2) 
 

Spremenljivka h² 

LK8 ,707 

LK9 ,678 

LK10 ,649 

VO1 ,679 

VO2 ,571 

VO3 ,634 

VO4 ,708 

VO5 ,603 

VO6 ,670 

VO7 ,494 

VO8 ,455 

VO9 ,563 

VO10 ,503 

MP1 ,589 

MP2 ,731 

MP3 ,698 

MP4 ,637 

MP5 ,620 

MP6 ,539 

MP7 ,706 

MP8 ,453 

MP9 ,709 

MP10 ,649 

ST1 ,614 

ST2 ,685 

ST3 ,610 

ST4 ,703 

ST5 ,657 

ST6 ,684 
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   (nadaljevanje tabele 3.2.1.2) 
 

Spremenljivka h² 

ST7 ,693 

ST8 ,600 

ST9 ,627 

ST10 ,732 

 

 

Vrednosti komunalitet manifestnih spremenljivk so po faktorizaciji manjše od vrednosti 1. 

Vse vrednosti so večje od 0,400, kar je sprejemljivo za nadaljnjo analizo. Najnižjo 

komunaliteto ima spremenljivka MP8, ki znaša 0,453. 

 

 

   Slika 3.2.1.1 Prikaz lastnih vrednosti posameznih faktorjev (test drobirja) 
 

      

                                                             faktor 

 

Na osnovi testa drobirja lahko razberemo, da so najbolj pomembni prvi štirje faktorji. 
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Tabela 3.2.1.3 Lastne vrednosti faktorjev, odstotek pojasnjene variance faktorjev in 
komulativni odstotek pojasnjene variance faktorjev 
 

 
Faktor Lastna vrednost % variance Komulativni % variance 

1 5,993 14,983 14,983 
2 3,190 7,975 22,958 
3 2,563 6,406 29,364 
4 1,996 4,989 34,354 
5 1,682 4,204 38,557 
6 1,596 3,922 42,479 
7 1,508 3,771 46,250 

8 1,382 3,455 49,704 

9 1,301 3,252 52,956 
10 1,258 3,145 56,102 

11 1,131 2,828 58,930 

12 1,106 2,765 61,694 
13 1,055 2,639 64,333 

 

 

Faktorje smo ekstrahirali po Hottelingovi metodi glavnih komponent. Na osnovi Cattelovega 

testa drobirja bi bili štirje pomembni faktorji, po Kaiser-Guttmanovem kriteriju pa bi jih bilo 

trinajst. 

 

Na osnovi Cattelovega testa drobirja nam štirje pomembni faktorji niso dali dovolj podatkov 

za celotno vsebinsko interpretacijo, po Kaiser-Guttmanovem kriteriju pa bi bila vsebinska 

interpretacija preveč razdrobljena, zato smo se na podlagi vsebinsko-interpretativnih 

razlogov odločili za šest pomembnih faktorjev. 
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Faktorsko matriko smo rotirali s poševnokotno rotacijo »oblimin«, faktorske skore pa smo 

izračunali z regresijsko metodo. 

 

Tabela 3.2.1.4 Matrika sklopa po »oblimin« rotaciji 

 

FAKTOR Spr. 
1 2 3 4 5 6 

ST4 ,807      

ST3 ,741      

ST5 ,567      

ST6 ,545      

ST2 ,543      

ST8 ,536      

LK9  ,750     

LK8  ,746     

LK5  ,670     

LK6  ,617     

MP5   ,671    

MP6   ,666    

MP4   ,604    

VO4    ,792   

VO5      ,730  

VO10     ,527  

LK7       ,764 

VO3      ,557 

LK10      ,527 
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Tabela 3.2.1.5  Strukturna matrika po »oblimin« rotaciji 

 
FAKTOR Spr. 

1 2 3 4 5 6 
ST4 ,815      

ST3 ,734      

ST2 ,650      

ST5 ,647      

ST8 ,605      

ST6 ,602      

ST7 ,584      

LK9  ,753     

LK8  ,752     

LK5  ,710     

LK6  ,664     

MP5   ,711    

MP6   ,663    

MP4   ,620    

VO4    ,787   

VO5      ,724  

VO10     ,579  

VO2     ,515  

LK7       ,721 

VO3      ,626 

LK2       ,595 

LK10      ,554 
 

 

Prvi faktor (F 1) predstavlja področje stališč učiteljev do sodelovanja s strokovnjaki (ST4 

Moje mnenje na sestankih tima je upoštevano. ST3 Moje mesto med specialisti je 

enakovredno. ST2 Imam dostop do podatkov specialistov za posameznega OPP. ST5 OPP je 

vedno pravočasno usmerjen v zanj ustrezen program. ST8 Vključevanje OPP smo v šolsko 

prakso izvajali dovolj postopno. ST6 Delovanje strokovnega tima na naši šoli je zelo 

uspešno. ST7 Vedno sem seznanjen/-a z vstopom OPP v razred). Drugi faktor (F 2) 

predstavlja področje stališč do otrok s posebnimi potrebami (LK9 Otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja  se lahko uspešno vključijo v šolo. LK8 Dolgotrajno bolni 

otroci se lahko uspešno vključijo v šolo.  LK5 Otroci z govornimi in jezikovnimi motnjami 

se lahko uspešno vključijo v šolo.  LK6 Gibalno ovirani otroci se lahko uspešno vključijo v 
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šolo.). Tretji faktor (F 3) predstavlja področje stališč do materialnih in prostorskih pogojev 

(MP5 OŠ ima za sprejem OPP zagotovljene materialne pogoje. MP6 OŠ ima za sprejem 

OPP zagotovljene prostorske pogoje. MP4 Za delo z OPP sem ustrezno nagrajen/-a.). Četrti 

(F 4) (VO4 Vsak OPP ima pravico do prilagoditev, ki so potrebne za uspešno delo.) in peti 

faktor (F 5) (VO5 OPP na OŠ pridobi boljšo samopodobo kot na osnovni šoli s prilagojenim 

programom. VO10 OPP so učno bolj uspešni na OŠPP. VO2 OPP vključitev v osnovno šolo 

škodi) predstavljata področje stališč do vključenosti OPP v OŠ. Šesti faktor (F 6) je 

sestavljen in predstavlja področje stališč učiteljev do otrok s posebnimi potrebami ter 

področje stališč do vključenosti OPP v OŠ (LK7 Otroci s čustvenimi in z vedenjskimi 

motnjami se lahko uspešno vključijo v šolo. VO3 OPP bolj koristi vključitev v za to posebej 

prilagojeno vzgojno-izobraževalno  ustanovo. LK2  Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

se lahko uspešno vključijo v šolo. LK10  Največ težav pri delu mi povzročajo otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami.). 

 

Stališča učiteljev smo zaradi večje preglednosti poimenovali na naslednji način: 

F 1 – stališča do sodelovanja s strokovnjaki, 

F 2 – stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno oviranih otrok, 

F 3 – stališča do materialnih in prostorskih pogojev, 

F 4 – stališča do pravice  OPP do prilagoditev, 

F 5 – stališče do vključenosti OPP v OŠ, 

F 6 – stališče do otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok s čustveno in vedenjsko motnjo, 

vključevanja le-teh v OŠ. 
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  3.3 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE 
 

Potrebne podatke smo zbrali v večinskih OŠ v Sloveniji in na Slovaškem, in sicer glede na 

vključenost OPP in po predhodnem dogovoru z vodstvom šol. Zbiranje podatkov je 

potekalo v obdobju treh mesecev, od aprila do junija 2009. Zbiranje podatkov za pilotni 

vzorec pa je potekalo od oktobra do decembra 2008. Anketni vprašalnik smo prevedli v 

slovaščino. Anketiranje je bilo anonimno. Podatki so uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene.  

 

   3.4 SPREMENLJIVKE 

   3.4.1 NEODVISNE SPREMENLJIVKE 
□ država šole (Slovenija, Slovaška), 

□ delovna doba učiteljev (do 10 let poučevanja, od 11 do 20 let poučevanja, od 21 do 

30 let poučevanja, 31 let poučevanja ali več), 

□ delovno mesto (učitelj razrednega pouka, učitelj predmetnega pouka), 

□ vrsta primanjkljaja (otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, 

gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter  

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), 

□ spol (moški, ženska), 

□ izobrazba (srednješolska izobrazba, višješolska izobrazba, visoka izobrazba, 

magisterij, doktorat). 

 

   3.4.2 ODVISNE SPREMENLJIVKE 
□ stališča učiteljev do OPP (LK1 do LK10, LK), 

□ stališča učiteljev do vključenosti OPP v OŠ (VO1 do VO10, VO), 

□ stališča učiteljev do ustreznih materialnih in prostorskih pogojev ter strokovne 

pomoči (MP1 do MP10, MP), 

□ stališča učiteljev do sodelovanja s strokovnjaki, ki obravnavajo OPP (ST1 do ST10, 

ST). 
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   3.5 ANALIZA PODATKOV  
 

Podatke v empiričnem delu doktorske disertacije smo analizirali z računalniškim 

programom za statistično analizo PASW (SPSS) (Norusis, 2010). 

Pri tem smo uporabili statistične metode 

□ opisne statistike: frekvenčna porazdelitev (absolutna (f) in relativna frekvenca (%)), 

srednje vrednosti: aritmetična sredina (M), mere variabilnosti: standardni odklon (SD) 

(Sagadin, 2003); 

□ mere korelacije: Pearsonov korelacijski koeficient (r), koeficient korelacijskega 

razmerja (η) (Sagadin, 2003); 

□ metode inferenčne statistike: Kolmogorov-Smirnovov preizkus normalnosti 

porazdelitve (K-S z), normalizacija preko površin standardizirane normalne porazdelitve, 

χ2-preizkus oz. Kullbackov preizkus (hipoteza neodvisnosti), Levenejev F-preizkus 

homogenosti varianc, t-test (neodvisni vzorci), analiza variance (neodvisni vzorci), 

aposteriorne primerjave s Hochbergovim GT2 testom in z Games-Howellovim testom, 

eksplorativna faktorska analiza, kanonična diskriminantna analiza (Coolican, 2009; 

Mejovšek, 2008; Norušis, 2010; Sagadin, 2003). 

 

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih. Pri statističnem sklepanju smo upoštevali 

stopnjo tveganja 0,050. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 
4.1.1 HIPOTEZA 1: Državi se razlikujeta v stališčih učiteljev do OPP glede na vrsto  

primanjkljajev. 

 

Vrsto primanjkljajev ugotavljata F 2 (FAKTOR 2) in F 6 (FAKTOR 6). F 2 prikazuje 

stališča učiteljev do: otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno 

bolnih otrok, otrok z govornimi in jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih otrok. F 6 je 

sestavljen faktor in prikazuje stališča učiteljev do: otrok z motnjami v duševnem razvoju, 

otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in vključenosti le-teh v OŠ. Nas je zanimal le 

prvi del F 6. Hipotezo 1 smo preverjali s pomočjo F 2 in F 6. 

 

 

Tabela 4.1.1.1 Parametri opisne statistike za spremenljivki FAKTOR 2 in FAKTOR 6 glede  

 na državo 

 

Spremenljivka Država šole M SD 

         Slovenija 

 
 

2,96 
 
 

 
1,00 

 

 

FAKTOR 2 (Stališča 

učiteljev do otrok s PPPU, 

dolgotrajno bolnih otrok, 

otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, 

gibalno oviranih otrok) 

Slovaška 3,04 
1,00 

 

 
Slovenija 

 
 

2,75 
 

,81 
 

FAKTOR 6 (Stališča 

učiteljev do otrok z 

motnjo v duševnem 

razvoju, otrok s čustveno 

in vedenjsko motnjo, 

vključevanja le-teh v OŠ) 
Slovaška 

3,25 
 

1,10 
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Tabela 4.1.1.2 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

 Test homogenosti varianc Test razlik med sredinami 
Spremenljivka F P t 2P 

FAKTOR 2 (Stališča 

učiteljev do otrok s PPPU, 

dolgotrajno bolnih otrok, 

otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, 

gibalno oviranih otrok) 

,136 ,712 -1,216 ,224 

FAKTOR 6 (Stališča 

učiteljev do otrok z 

motnjo v duševnem 

razvoju, otrok s čustveno 

in vedenjsko motnjo, 

vključevanja le-teh v OŠ) 

25,416 ,000 -7,421 ,000 

 
 

Med stališči učiteljev do otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, do 

dolgotrajno bolnih otrok, do otrok z govornimi in jezikovnimi motnjami ter gibalno oviranih 

otrok, ki jih prikazuje F 2, med državama ni statistično pomembnih razlik.  

 

Faktor 2 predstavlja skupine OPP, ki so jim učitelji v obeh državah naklonjeni in jih 

sprejemajo, saj gre za skupine, s katerimi nimajo večjih težav oz. lažje dosegajo zastavljene 

cilje. To nam prikazuje tudi rezultat aritmetičnih sredin. 

 

Bolj pozitivna stališča do otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter do otrok z 

motnjami v duševnem razvoju imajo učitelji iz Slovaške (3,25) kot pa učitelji iz Slovenije 

(2,75). 

 

Učitelji v Sloveniji menijo, da se otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami težje vključijo 

v OŠ, med drugim pa jim pri delu povzročajo tudi največ težav. V slovenski praksi je ta 

motnja le redko diagnosticirana oz. zanjo otroci le redko dobijo odločbo, in sicer šele na 

podlagi sekundarne motnje, tj. učnih težav. Le-te pa se pojavijo šele po nekaj letih otrokovega 
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šolanja. Pomoč, ki bi bila v začetku učinkovita in težave odpravljene, je kasneje v glavnem 

neučinkovita. Ta skupina še vedno ostaja izrazito »izključena« oz. neopažena glede na 

dejanske razmere.  

 

Razlog za pomembne razlike med Slovenijo in Slovaško gre iskati tudi v samem sistemu oz. 

organizaciji OŠ. Slovaški učitelji v praksi zaradi zgodnjih obravnav, pravočasnejših 

usmerjanj OPP, organizacije posebnih razredov za posamezno motnjo znotraj OŠ le 

izjemoma v razred dobijo otroke z motnjo v duševnem razvoju oziroma otroke z bolj izrazito 

čustveno in vedenjsko motnjo. Na Slovaškem Svetovalni centri v sodelovanju z 

zdravstvenimi službami, s službami socialnega varstva zagotavljajo diagnosticiranje, 

rehabilitacijo, psihološko in psihoterapevtsko obravnavo, svetovalne storitve ter tako še pred 

vstopom OPP v OŠ poskrbijo za ustrezno pomoč oz. otroka usmerijo v program glede na 

njegove sposobnosti. V Sloveniji pa se zaradi neustreznega dela komisij pogostokrat zgodi, 

da komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami otroka, ki je umeščen v skupino 

otrok z motnjo v duševnem razvoju, kljub temu da ga ne sme usmerjati v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oz. v program z enakovrednim 

standardom večinske OŠ, to stori. 

 

Mogoče na tem mestu tudi ni odveč izpostaviti vpliva staršev večinskih otrok, ki niso preveč 

naklonjeni vključevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju ter otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. V praksi, teoretično pa v ZDA raziskave kažejo tudi drugače 

(Giangreco, Edelman, Cloninger, Dennis, 1993; Hunt, Hirose-Hatae, Doering, Karasoff, 

Goetz, 2001, v Spencer, 2004), starši trdijo, da se učitelj premalo posveča njihovim otrokom, 

da njihovi otroci zato dosegajo slabše rezultate. V praksi zelo pogosto tudi vidimo, da starši 

svojim otrokom ne dovolijo druženja  z otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 

Hipotezo 1 smo potrdili s pomočjo FAKTORJA 6, ki govori o OPP z motnjo v 

duševnem razvoju ter o OPP s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
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4.1.2 HIPOTEZA 2: Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev, ali so upoštevane  

otrokove pravice do vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 

 

Za potrjevanje te hipoteze smo podatke vzeli iz odprtega dela vprašalnika – 47. vprašanje, 

saj nam faktorizacija ni dala iskanih podatkov. Odgovore na vprašanje 47 smo vsebinsko 

analizirali. 

 

Tabela 4.1.2.1 Odgovori na hipotezo 2 glede na državo 

 

 Država 

SLOVENIJA SLOVAŠKA 

 

Skupaj  

Odgovor f % f % f % 

DA   98   24,4 367 91,5 465   58,0 

NE 303   75,6   34   8,5 337   42,0 

Skupaj 401 100,0 401 100,0 802 100,0 

 

 

χ
2 = 367,588; P = 0,000 

 

Med državama obstaja statistično pomembna razlika v strukturi odgovorov.  

 

V Sloveniji kar v 75,6 % učiteljev meni, da niso upoštevane otrokove pravice do zanj 

primernega vzgojno-izobraževalnega programa. Na Slovaškem pa 91,5 % učiteljev meni, 

da so otrokove pravice upoštevane. Pojavlja se zanimivo vprašanje, kako je mogoče v 

Sloveniji kot pravni državi, podpisnici človekovih in otrokovih pravic, med praktiki 

ugotoviti, da so te pravice kršene. 

 

Menimo, da je stanje tako predvsem zaradi prepoznih obravnav, predolgotrajnih postopkov 

in nesistematičnega dela strokovnjakov. Ocenjevanje komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami je velikokrat neustrezno in neenotno. Struktura komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji je brez članov, ki otroka najbolje 

poznajo oziroma z njim preživijo največ časa (vzgojiteljev, učiteljev), v glavnem je psiho-

medicinska. 
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Ko preučimo slovaško zakonodajo in delo strokovnjakov, ugotovimo, da je ravnatelj 

večinske OŠ odgovoren, da OPP ni vključen v prelahek oz. prezahteven vzgojno-

izobraževalni program, da na Slovaškem OPP spremljajo od rojstva. OPP, predvsem pa 

njihovim staršem, nudijo vso potrebno pomoč, ne samo zdravstvene. Otrokove težave se že 

zgodaj diagnosticirajo in v največji možni meri odpravijo. Strokovnjaki so med seboj bolj 

povezani in usklajeni, informacije o OPP bolj pretočne, OPP pa pravočasno usmerjeni v 

ustrezen program. 

 

Ugotavljamo, da v Sloveniji predvsem zamujamo z zgodnjimi obravnavami (v predšolski 

dobi), z nudenjem pomoči staršem z vseh vidikov, ne samo z medicinskega, in s 

sodelovanjem strokovnjakov, ki se ukvarjajo oz. bi se morali ukvarjati z OPP. 

 

Pomemben dejavnik v Sloveniji pri odkrivanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj so 

obvezni sistematični pregledi, ki se izvajajo pri otrocih, starih tri leta in pet let oz. pred 

vstopom v šolo. Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov prihaja do nedoslednega izvajanja 

sistematičnih pregledov pri posameznih specialistih (psiholog, logoped …) v nekaterih 

regijah (Opara idr., 2010). 

 

Na področju predšolske vzgoje nimamo sistemsko urejene zgodnje obravnave kot tudi ne 

izvajanja specialnopedagoške pomoči na domu. Bela knjiga sicer dopušča možnost 

strokovne pomoči na domu, kjer kot enega izmed integracijskih programov predlaga 

»strokovno obravnavo na domu z možnostjo občasnega vključevanja v razvojni oddelek ali 

druge skupine otrok v vrtcu«, zakonodaja na področju otrok s posebnimi potrebami pa je 

ne udejanja (Opara idr., 2010). 

 

To vprašanje bi bilo potrebno v Sloveniji nujno zakonsko urediti. Tu ne gre za vprašanje 

posameznih ideologij in gibanj, pač pa za vprašanje otrok, njihovega razvoja, stisk, 

posledic in travm ob nepravilni usmeritvi. 

 

Nekatere preučevane države (npr. Slovaška, Avstrija, Danska, Finska) imajo razvit koncept 

zgodnje obravnave. Vzroki za razvoj zgodnje obravnave so povezani s spoznanji strok in s 

pravico do celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki malčkom in otrokom v zgodnjem 

otroštvu omogoča pridobiti glede na njihove motnje, ovire in težave najbolj ustrezno 
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strokovno pomoč, ki jo lahko zagotavljajo le različni strokovnjaki. V vseh državah se 

dejavnosti zgodnje obravnave poleg pomoči otroku osredotočajo tudi na njegovo družino. 

Zgodnja obravnava obsega različne neposredne pomoči otroku in družini: svetovanje, 

socialno pomoč, priložnostno varstvo, organizira preglede in obravnave pri specialistih 

(zdravnikih, fizioterapevtu, logopedu, specialnem pedagogu itd.).  

 

Sistemska urejenost in izvajanje zgodnje obravnave se med državami razlikuje glede na to, 

kdo jo izvaja. Večinoma so to posebni centri za celostno zgodnjo obravnavo, z izjemo 

nekaterih nordijskih držav, kjer se celovita zgodnja obravnava organizira na lokalni ravni 

kot sodelovanje zdravstvenih, socialnih in vzgojno-izobraževalnih institucij. 

 

Zgodnja obravnava se v Severni Ameriki izvaja za OPP in njihove družine, od 0 do 3 let, v 

večini evropskih držav pa od rojstva do vstopa v šolo. 

 

Zgodnja obravnava OPP zahteva celovit, meddisciplinarni in medresorski pristop na 

področjih diagnostike, pomoči in svetovanja družini in strokovnim delavcem vrtca, 

spremljanja in evalvacije učinkov pomoči. 

 

V Sloveniji je pomanjkljiva povezava med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z OPP, ni krovne 

službe za diagnostiko in obravnavo. Od ustrezne diagnostike pa je odvisno, ali bo otrok 

usmerjen v zanj primeren vzgojno-izobraževalni program in ali bo dobil ustrezne 

prilagoditve in dodatno specialno pomoč. 

 

Hipotezo 2 lahko potrdimo. 
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4.1.3 HIPOTEZA 3: Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev o tem, kateri način šolanja 

je najboljši za OPP.  

 

Za potrjevanje hipoteze smo podatke vzeli iz odprtega dela vprašalnika – 46. vprašanje, ker 

nam faktorizacija ni dala podatka – glede na primanjkljaj. Odgovore na vprašanje 46 smo 

vsebinsko analizirali. 

 

 

Tabela 4.1.3.1 Odgovori na hipotezo 3 glede na državo 

 

 Država 

SLOVENIJA SLOVAŠKA 

 

Skupaj  

Odgovor f % f % f % 

Osnovna šola (OŠ)   34     8,5     9     2,2   43     5,4 

Šola s prilagojenim 

programom (OŠPP) 

  90   22,4 343   85,5 433   54,0 

Glede na primanjkljaj 

otroka 

277   69,1   49   12,2 326   40,6 

Skupaj 401 100,0 401 100,0 802 100,0 

 

χ
2 = 321,800; P = 0,000 

 

Med obema državama obstaja statistično pomembna razlika v strukturi odgovorov.  

 

V Sloveniji 69,1 % učiteljev trdi, da je način šolanja potrebno določiti glede na 

primanjkljaj otroka, 22,4 % jih zagovarja vključitev v OŠPP,  8,5 % pa vključitev v OŠ. Na 

Slovaškem 85,5 % učiteljev meni, da je najboljša izbira šolanja za OPP OŠPP, 12,2 %, da 

je šolo potrebno izbrati glede na otrokov primanjkljaj, 2,2 % pa, da je za OPP najboljša 

vključitev v OŠ. 

 

V Sloveniji učitelji menijo, da je način šolanja OPP potrebno določiti glede na 

primanjkljaj. Slovaški kolegi pa so prepričani, da je boljši način šolanja za OPP v OŠPP, 
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ker imajo tam zanje usposobljene strokovnjake in ustrezne materialne ter prostorske 

pogoje. Svoje stališče zagovarjajo še s tem, da je v OŠPP manj otrok v razredu, da se bolj 

skrbno spremljata njihov razvoj in delo ter da ne prihaja do notranje segregacije. Menijo 

še, da OPP v OŠPP nimajo občutka osamljenosti in kompleksa manjvrednosti. 

 

V praksi danes pri nas v OŠ razvrščamo OPP glede na minimalni izobrazbeni standard, 

odvisno pa je tudi od kadrovske, organizacijske in materialne opreme šole. Veliko OPP se 

v OŠ vključuje tudi na zahteve staršev, ki pa velikokrat niso realne, in so s tem otroku 

kršene osnovne človekove pravice.  

 

OPP so v Sloveniji in na Slovaškem usmerjeni v posamezne skupine glede na vrsto in 

stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje. Pri pregledu zakonov ugotovimo, da Zakon v 

Sloveniji (ZUOPP, 2006) ne opredeljuje skupine za otroke z avtističnimi motnjami in 

skupine za otroke z več motnjami, medtem ko sta skupini na Slovaškem opredeljeni. V 

Sloveniji so pod isto skupino OPP usmerjeni zelo različni otroci glede na njihove vzgojno-

izobraževalne potrebe. OPP so v Sloveniji tako lahko usmerjeni glede na zakonske 

možnosti, ne pa glede na specifične potrebe. 

 

Iz podatkov držav članic Evropske unije (2003) povzamemo, da v Sloveniji prepoznamo 

6,45 % OPP, ki imajo odločbo, od tega se jih 4,5 % vključi v OŠ, 1,95 % pa v 

specializirane ustanove. Na Slovaške prepoznajo 9,8 % OPP, od tega se jih 4,8 % vključi v 

OŠ, 5 % pa v specializirane ustanove.  

 

Oba podatka lahko primerjamo tudi z drugimi proučevanimi državami. V Italiji prepoznajo 

1,5 % OPP, v specializirane ustanove pa jih vključijo 0,1 % oziroma manj kot 0,5 %. Manj 

kot 0,5 %  jih v specializirane ustanove vključi tudi Norveška (od 0,3 % do 0,4 %). V 

Avstriji prepoznajo 3,2 % OPP, v specializirane ustanove jih vključijo 1,6 %, na Danskem 

prepoznajo 11,9 % OPP, v specializirane ustanove jih vključijo 1,5 %, na Finskem 

prepoznajo 17,8 % OPP, v specializirane ustanove jih vključijo 3,7 %, na Švedskem 

prepoznajo 2,0 % OPP, v specializirane ustanove vključijo 1,3 % OPP ter v Veliki Britaniji 

prepoznajo 3,2 % OPP, v specializirane ustanove pa jih vključijo 1,1 % OPP. 

 

V drugih državah (Slovaška, Švedska, Finska …) šolanje OPP poteka tudi v posebnih 

razredih, ki so organizirani za posamezno motnjo, znotraj OŠ. Opazen je trend selitve 
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posebnih oddelkov iz OŠPP v večinske OŠ in proces preoblikovanja OŠPP v strokovne 

centre. Prav tako ima večina teh držav fleksibilno obliko vključevanja OPP v večinsko šolo 

(v celoti, delno (s prehajanjem), v posebnih oddelkih znotraj OŠ, ločeno v OŠPP). V 

Avstriji starši OPP lahko izberejo med specializirano ustanovo in večinsko osnovno šolo 

(Marinovič, 2009). Na Finskem imajo OPP možnost izobraževanja v večinski OŠ, v OŠPP 

in v zavodu. Norveška je z Zakonom o osnovni šoli, ki je bil sprejet 1969, ukinila specialne 

oblike izobraževanja (Kobal Grum, Kobal, 2006). 

 

Ob vključevanju OPP v OŠ se pojavlja tudi vprašanje glede financiranja. Grujičićeva 

navaja (2009), da izobraževanje otroka v večinski šoli stane 3780 evrov na leto, 

izobraževanje otroka z motnjo v duševnem razvoju v zavodu pa 14.370 evrov (izračunano 

po istih parametrih). Zato ne bi bilo slabo razmisliti o modelu, ki ga uporabljata Belgija in 

Nizozemska, kjer otroku pripada toliko denarja, kolikor bi država odštela za njegovo 

šolanje v zavodu ali na OŠPP. Če se starši odločijo, da želijo otroka šolati v večinski šoli, 

država to vsoto prenese nanjo. 

 

Finančna sredstva za izobraževanje OPP večinski šoli zagotovi država tudi v Avstriji, na 

Norveškem, Danskem, Finskem in Švedskem. Šolanje na Norveškem je povsem 

brezplačno. Država financira prehrano, učbenike, različne pripomočke za OPP, različne 

individualne obravnave na domu in v šoli kot tudi prevoze OPP v šolo. 

 

Hipotezo 3 lahko potrdimo. 
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4.1.4 HIPOTEZA 4: Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev o tem, kakšna je 

pretočnost informacij o OPP med strokovnjaki ter med vrtcem in šolo. 

 

Za potrjevanje hipoteze smo podatke vzeli iz odprtega dela vprašalnika – 48. vprašanje, saj 

nam faktorizacija ni dala ustreznih podatkov. Odgovore na vprašanje 48 smo vsebinsko 

analizirali. 

 

Tabela 4.1.4.1 Pretočnost informacij o OPP med strokovnjaki  glede na državo 

 

 Država 

SLOVENIJA SLOVAŠKA 

 

 

Skupaj Pretočnost informacij 

o OPP med 

strokovnjaki f % f % f % 

SLABA 211 52,6   84 20,9 295 36,8 

DOBRA 178 44,4 244 60,9 422 52,6 

ODLIČNA   12 3,0   73 18,2 85 10,6 

Skupaj 401 100,0 401 100,0 802 100,0 

 

 

χ
2 =108,800; P = 0,000 

 

Med državama obstaja statistično pomembna razlika v strukturi odgovorov glede 

pretočnosti informacij o OPP med strokovnjaki.  

 

Kar 52,6 % slovenskih učiteljev meni, da je pretočnost informacij o OPP slaba, da je dobra 

44,4 % in 3 %, da je odlična. Iz tabele 4.1.4.1 vidimo, da je situacija glede pretočnosti na 

Slovaškem boljša.  60,9 % slovaških učiteljev meni, da je pretočnost dobra, 18,2 %, da je 

odlična in 20,9 %, da je slaba.  

 

Ugotovimo, da je pretočnost informacij o OPP med strokovnjaki glede na državo boljša na 

Slovaškem. 
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V Sloveniji žal ni ustreznega povezovanja med strokami v ožjem smislu in prakso kot tudi 

ne ustrezne družbene in oblastne skrbi za to področje. Brez stalnega povezovanja vseh teh 

dejavnikov pa ni mogoče oblikovati jasne vizije in koncepta, do katerih se lahko pride le z 

ustreznim strokovnim in družbenim konsenzom (Opara idr., 2010). 

 

Na Slovaškem ima OŠ pravico do pridobitve osebnih podatkov (na podlagi Zakona št. 

428/2002) o OPP glede fizičnega in duševnega razvoja, vključno z vsemi podatki 

specialistov. 

 

Tabela 4.1.4.2 Pretočnost informacij o OPP med vrtcem in šolo  glede na državo 

 

 Država 

SLOVENIJA SLOVAŠKA 

 

Skupaj 
Pretočnost informacij o 

OPP med vrtcem in šolo 
f % f % f % 

SLABA 143   35,7 107 26,7 250   31,2 

DOBRA 242   60,3 204 50,9 446   55,6 

ODLIČNA   16     4,0   90 22,4 106   13,2 

Skupaj 401 100,0 401 100,0 802 100,0 

 

 

χ
2 = 60,082; P = 0,000 

 

Med državama obstaja statistično pomembna razlika v strukturi odgovorov glede 

pretočnosti informacij o OPP med vrtcem in šolo.  

 

Pretok informacij med vrtcem in šolo je boljši kot pretok informacij med strokovnjaki, 

čeprav bi bilo potrebno tudi ta rezultat še izboljšati. Ponovno ugotovimo, da je pretok 

informacij med vrtcem in šolo boljši na Slovaškem. V Sloveniji gre za slab pretok  kar v 

35,7 %, dober v 60,3 % in odličen v 4 %, medtem ko je na Slovaškem pretok slab v 

26,7 %, dober v 50,9 % in odličen v 22,4 %. 
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Učitelji v odprtem delu vprašalnika menijo, da so za slab pretok informacij krivi Zakon o 

varovanju osebnih podatkov, pomanjkanje časa, vodstvo, ki ne poskrbi za medsebojno 

sodelovanje vpletenih, slaba organizacija vrtcev in šol ter v Sloveniji pomanjkanje člena ali 

centra, ki bi povezoval vse vključene strokovnjake. 

 

Hipotezo 4 lahko potrdimo. 
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4.1.5 HIPOTEZA 5: Državi se razlikujeta v tem, koliko učiteljev ni bilo obveščenih o 

vstopu OPP v razred in v stališčih učiteljev o sodelovanju s strokovnjaki tima, ki 

obravnavajo OPP. 

  

Stališča učiteljev o sodelovanju s strokovnjaki tima in podatek, koliko učiteljev ni bilo 

obveščenih o vstopu OPP v razred, vsebuje F 1. Hipotezo 5 smo torej preverjali s pomočjo 

F 1. 

 

Tabela 4.1.5.1 Parametri opisne statistike za spremenljivko FAKTOR 1 glede na državo 

 
Spremenljivka Država šole M SD 

          Slovenija 2,45 ,84 FAKTOR 1 (Stališča do 

sodelovanja s strokovnjaki) Slovaška  3,55 ,82 

 

 
Tabela 4.1.5.2 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
 Test homogenosti 

varianc 
Test razlik med sredinami 

Spremenljivka F P t 2P 
FAKTOR 1 (Stališča do sodelovanja 

s strokovnjaki) 1,559 ,212 -18,722 ,000 

 
 

Razlika med državama pri spremenljivki FAKTOR 1 (F 1) je statistično pomembna.  

 

Večjo obveščenost o vstopu OPP v razred kot tudi bolj pozitivna stališča do sodelovanja s 

strokovnjaki imajo učitelji iz Slovaške (M = 3,55) kot učitelji iz Slovenije (M = 2,45). 

 

Na Slovaškem so učitelji pogosteje seznanjeni z vstopom OPP v razred kot v Sloveniji. To 

je pogojeno z boljšo komunikacijo odgovornih služb, ki so zadolžene za spremljanje OPP 

in za delo z njimi, ter z zgodnejšim odkrivanjem teh otrok. Za napredek OPP si prizadevajo 

že od njihovega rojstva in ne šele, kot v večini primerov pri nas, ob vstopu v šolo (kadar 

motnje in ovire niso vidne oz. izrazite). 
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Pri nas se odgovorne službe prevečkrat sklicujejo na varstvo osebnih podatkov, kljub temu 

da je dolžnost vsakega učitelja, da osebne podatke skrbno varuje, saj je v nasprotnem 

primeru tudi kazensko odgovoren. Torej, za učitelja je zelo pomembno, da ve, kakšne 

sposobnosti ima OPP, ki ga bo dobil v razred, da je seznanjen z vsebino, kaj se je za otroka 

že postorilo, katera so njegova močna in šibka področja oz. kakšne so njegove posebnosti. 

Na ta način učitelj lahko takoj pomaga, ne pa, da šele odkriva prej našteto. Tako izgubi 

predragocen čas za otrokov napredek, še zlasti kadar gre za čustvene in vedenjske motnje. 

Otrok največkrat »pomoč« dobi šele na podlagi sekundarnih motenj – učnih težav. V takih 

primerih otrok običajno v slovenski praksi izgubi 2 do 4 leta, običajno celo 1. triado. 

 

Na Slovaškem je mnenje učitelja na sestankih tima bolj upoštevano, njegovo mesto med 

specialisti bolj enakovredno, učitelj ima boljši dostop do podatkov specialistov za 

posameznega otroka, OPP so pogosteje usmerjeni v njim ustrezen vzgojno-izobraževalni 

program, vključevanje OPP je v šolsko prakso potekalo bolj postopno, delovanje šolskih 

timov pa je tudi uspešnejše kot v Sloveniji. 

 

Krivec za to je v Sloveniji slaba pretočnost informacij med strokovnjaki in šolo, 

nesodelovanje odgovornih oz. varstvo osebnih podatkov. Problem je tudi v tem, da 

nimamo ustreznega povezovanja med strokami v ožjem smislu in prakso kot tudi ne 

ustrezne družbene in oblastne skrbi za to področje. 

 

Na ravni lokalne skupnosti so v Avstriji organizirani posebni centri, ki izvajajo 

koordinacijo med strokovnjaki, starši, učitelji in šolo ter poskrbijo za učinkovito 

vključevanje otrok v širše okolje. Učitelji sodelujejo pri pripravi strokovnih mnenj 

(http://www.sozitje.si/files/File/ZOUPP%2013.%2012.pdf?phpMyAdmin=205e555fa29fc0

3c29a466cbabf56d4a).  

 

Na Danskem v postopku določanja pomoči OPP sodelujejo učitelji, ravnatelj, zdravniki in 

starši (http://www.sozitje.si/files/File/ZOUPP%2013.%2012.pdf?phpMyAdmin=205e555f 

a29fc03c29a466cbabf56d4a).  

 

 



 

122 
 

V postopku usmerjanja na Finskem sodelujejo učitelji, zdravniki, psihologi, socialni 

delavci in starši. Spreminja se tudi vloga zavodov – vse bolj postajajo centri za pomoč pri 

izvajanju inkluzije (http://www.sozitje.si/files/FileZOUPP%2013.%2012.pdf?phpMyAdmi 

n=205e555fa29fc03c29a466cbabf56d4a). 

 

V Sloveniji učitelji ne sodelujejo pri pripravi strokovnega mnenja in v postopku 

usmerjanja. 

 

Hipotezo 5 lahko potrdimo. 
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4.1.6 HIPOTEZA 6: Državi se razlikujeta v tem, v kolikšni meri učitelji poročajo o 

nezadostnih pogojih. 

 

Pogoje dela vsebuje F 3. Hipotezo 6 smo zato za obe državi preverjali s pomočjo F 3. 

 

Tabela 4.1.6.1 Parametri opisne statistike za spremenljivko FAKTOR 3 glede na državo 

 
Spremenljivka Država šole M SD 

Slovenija 3,14 1,02 FAKTOR 3 (Stališča do materialnih in 

prostorskih pogojev ter nagrajevanja) Slovaška 2,86  ,96 

 

 

 
Tabela 4.1.6.2 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami 

 
 Test homogenosti varianc Test razlik med sredinami 

Spremenljivka F P t 2P 
FAKTOR 3 (Stališča 

do materialnih in 

prostorskih pogojev 

ter nagrajevanja) 

2,515 ,113 3,917 ,000 

 

 

Razlika med državama glede materialnih in prostorskih pogojev je statistično pomembna.  
 

Pozitivnejša stališča do materialnih in prostorskih pogojev ter nagrajevanja imajo učitelji iz 

Slovenije (3,14) kot pa učitelji iz Slovaške (2,86).  

 

Slovenski učitelji menijo, da imajo boljše materialne, prostorske in finančne pogoje kot 

slovaški učitelji.  

 

Ugotavljamo, da imajo OŠ po oceni slovaških učiteljev nezadostne materialne pogoje. 

Pogosto ti niso zadovoljivi niti za otroke brez posebnih potreb, z vključitvijo OPP pa se 

situacija še poslabša. V OŠ manjkajo didaktični material, avdio/video oprema, interaktivne 
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table, računalniška oprema. Za OPP učitelj potrebuje več konkretnega materiala, več 

vizualnih sredstev, ki pa jih v večinski OŠ primanjkuje ali jih ni. Tako učitelj ostaja zgolj pri 

lastni izdelavi in improvizaciji. 

 

Če je OŠPP v bližini OŠ, bi lahko med šolama potekala izmenjava materialnih pripomočkov, 

saj so OŠPP veliko bolje materialno opremljene. Taka izmenjava že poteka v Avstriji, za kar 

poskrbijo OŠPP. 

 

Običajno se šole soočajo tudi s prostorskimi težavami, ko skušajo upoštevati prilagoditve za 

OPP (dvigala, klančine, kabineti za individualno pomoč, WCji …). 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport RS je z analizo prostorskih pogojev 2007 ugotovilo, da od 

skupno 447 OŠ le 74 šol ustreza trem mednarodnim kriterijem: arhitektonsko prilagojen 

dostop do OŠ (dvigalo, klančina), dostop do učilnice in skupnih prostorov ter prilagojene 

sanitarije, manjši prostor za počitek in nego gibalno oviranega otroka. 

 

Podatke razlik med Slovenijo in Slovaško potrjuje tudi Mednarodna raziskava poučevanja in 

učenja Talis (Sardoč idr., 2009). Na spodnji sliki so prikazani odstotki učiteljev po štirih 

kategorijah šolskih virov, katerih pomanjkanje po mnenju ravnateljev zelo ali nekoliko ovira 

izvajaje poučevanja v šolah. S slike je razvidno, da problem ustrezno usposobljenih 

učiteljev, pomanjkanje učnih gradiv in računalnikov več težav povzroča ravnateljem na 

Slovaškem kot v Sloveniji. V Sloveniji pa imajo ravnatelji več težav z zagotavljanjem 

podpornega učnega osebja (logopedi, tiflopedagogi, surdopedagogi …). Obenem je zanimiv 

tudi pogled na Norveško in Dansko. 
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Slika 4.1.6.1 Odstotek učiteljev, katerih ravnatelji so poročali, da pomanjkanje šolskih virov 

pomembno (zelo ali nekoliko) ovira proces poučevanja na šolah. Vir: Sardoč idr.,2009 

(nacionalno poročilo). 

 

 

 

Države so razvrščene v padajočem vrstnem redu glede na odstotek učiteljev, katerih ravnatelji 

so poročali, da pomanjkanje ustrezno usposobljenih učiteljev pomembno ovira izvajanje 

učnega procesa. 

 

Do razlik med državama prihaja tudi pri trditvi, da so učitelji za delo z OPP ustrezno 

nagrajeni. V Sloveniji učitelji, kljub temu da ne dobijo dodatka za poučevanje OPP,  v večji 

meri kot slovaški učitelji menijo, da so ustrezneje nagrajeni. Lahko, da tu učitelji niso 

razmišljali zgolj o finančni nagradi. So pa učitelji na Slovaškem tudi v vprašalniku odprtega 

tipa pogosteje kot slovenski navedli, da pogrešajo finančno nagrado oz. dodatek za uspešno 

inkluzijo. 
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4.1.7 HIPOTEZA 7: Leta učiteljevega staža vplivajo na stališča do vključevanja OPP 

v OŠ. 

 

Stališča do vključevanja OPP v OŠ vsebuje F 5. Ker so ob vključitvi OPP v OŠ zelo 

pomembne tudi prilagoditve, ki mu omogočajo boljše spremljanje šolskega dela, smo se 

odločili, da preverimo tudi učiteljeva stališča do pravice OPP do prilagoditev. Ta stališča 

vsebuje F 4. Vpliv delovne dobe učitelja smo zato preverjali za oba faktorja (F 5 in F 4). 

 

 

Tabela 4.1.7.1 Povezave med delovno dobo učiteljev in njihovimi stališči do pravice OPP 

do prilagoditev in do vključevanja v OŠ  

 

Spremenljivke η P 
FAKTOR 4 (Stališča do pravice OPP do prilagoditev) 

* Delovna doba ,155 ,000 

FAKTOR 5 (Stališča do vključenosti OPP v OŠ) * 

Delovna doba ,197 ,000 

 

 

Tabela 4.1.7.2  Aritmetične sredine za stališča do pravice OPP do prilagoditev in do 

vključevanja v OŠ glede na delovno dobo učiteljev 

 
Delovna doba FAKTOR 4 

(Stališča do pravice OPP 

do prilagoditev) 

FAKTOR 5 

(Stališča do vključenosti OPP v 

OŠ) 

do 10 let poučevanja  2,77 3,19 

od 11 do 20 let poučevanja  3,14 3,15 

od 21 do 30 let poučevanja  3,09 2,76 

31 let poučevanja ali več  2,89 2,82 

 

Povezave med delovno dobo učiteljev in njihovimi stališči do vključevanja OPP v OŠ in do 

pravice do prilagoditev so statistično pomembne. 
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Najbolj pozitivno stališče do pravice OPP do prilagoditev imajo učitelji z delovno dobo od 11 

do 20 let (3,14), najbolj negativno stališče pa učitelji z delovno dobo do 10 let (2,77). 

 

Do trditve, da ima vsak OPP pravico do prilagoditev, so najbolj odklonilni učitelji začetniki 

(do 10 let poučevanja) in učitelji z najdaljšo delovno dobo (31 let poučevanja in več). 

Verjetno obe navedeni skupini vključitev OPP v razred sprejmeta kot obremenitev in več 

dela. Učitelji začetniki zaradi manj izkušenj, obsežnejših priprav na pouk, izdelave 

didaktičnega materiala …, starejši kolegi pa so običajno že utrujeni, imajo manj volje za 

izdelavo različnih pripomočkov, ponazoril, didaktičnih iger in se težje prilagajajo timskemu 

delu, ki pa ga prilagoditve zahtevajo. 

 

Najbolj pozitivno stališče do vključevanja OPP v OŠ imajo učitelji z delovno dobo do 10 let 

(3,19), najbolj negativno pa učitelji z delovno dobo od 21 do 30 let (2,76). 

 
Do vključevanja OPP v OŠ so najbolj odklonilni učitelji, ki poučujejo od 21 do 30 let, 

sledijo pa jim učitelji z 31 leti poučevanja in več. Vzrok gre iskati v tem, da v letih njihovega 

študija v program še niso bile vključene vsebine za delo z OPP, da se manj izobražujejo ob 

delu in se po stažu dolgoletne samostojnosti teže prilagajajo timskemu delu. Mlajši učitelji 

pa že tekom študija pridobijo več vsebin za delo z OPP, so tudi sami bolj odraščali in se 

družili z OPP, se več dodatno izobražujejo zaradi potrebe po napredovanju in so tudi višje 

izobraženi kot starejši kolegi. 

 

Mogoče pa je tudi, da mlajši učitelji zaradi skrbi za službo ne upajo izpostaviti problemov, ki 

jih prinaša vključitev OPP. Mogoče se bojijo, da bi jih označili za nesposobne, ali pa se ne 

upajo zameriti nadrejenim. 

 

 

Hipotezo 7 smo potrdili. 
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4.1.8 HIPOTEZA 8: Stališča učiteljev do OPP so odvisna od njihove ocene sposobnosti 

OPP za šolsko delo. 

 

Stališča učiteljev do OPP vsebuje F 2, ki prikazuje stališča učiteljev do otrok s PPPU, 

dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih otrok, in 

F 6, ki prikazuje stališča učiteljev do otrok z motnjo v duševnem razvoju in do otrok s 

čustveno in vedenjsko motnjo. Stališča učiteljev do ocene sposobosti OPP za šolsko delo pa 

vsebuje F 5. Hipotezo 8 smo preverjali s pomočjo povezav med  F 2 in F 6 s  F 5.  

 

Tabela 4.1.8.1 Povezave med  spremenljivkama FAKTOR 2 in FAKTOR 6 s spremenljivko 

FAKTORJA 5 

 
 

Spremenljivka  FAKTOR 5 
(Stališče do vključenosti OPP v 

OŠ) 

 
r 
 
 

 
 

,084 
 

FAKTOR 2 

(Stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno 

bolnih otrok, otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih 

otrok) 

 

2P ,017 

 
r 

 

 
 

,173 
 

FAKTOR 6 

(Stališča do otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, otrok s čustveno in vedenjsko 

motnjo, vključenosti le-teh v OŠ) 

 
2P 

 
,000 

 
 

 

 

Povezave med stališči učiteljev do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih otrok, otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok s 

čustveno in vedenjsko motnjo in  stališči do vključenosti v OŠ so statistično pomembne, 

vendar dokaj nizke. 
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Učitelji ocenjujejo, da imajo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci z govornimi in jezikovnimi motnjami ter gibalno ovirani 

otroci dovolj sposobnosti za delo v OŠ. Če so v OŠ uspešni, lahko pridobijo tudi boljšo 

samozavest, kot bi jo na OŠPP. Kljub vsemu pa učitelji še vedno zavzemajo stališče, da so 

OPP uspešnejši na OŠPP in da jim vključitev v OŠ škodi. Menijo, da je zunanja segregacija 

boljša (če obiskujejo OŠPP) od notranje (če obiskujejo OŠ). 

 

Omenjene skupine so v OŠ lahko enako uspešne kot vrstniki, če upoštevamo njihove posebne 

vzgojno-izobraževalne potrebe ter jim ponudimo učinkovito pomoč in podporo za njihov 

optimalni razvoj potencialov. 

 

Na OŠ je potrebno vzpostaviti takšno učno klimo in kulturo, za kateri je značilno širjenje 

komunikacije, sodelovanja, učenja drug od drugega ter razvoj otrokovih močnih področij 

(Medveš, 2002). 

 

Presoja o vključitvi OPP v OŠ bi morala vedno izhajati iz otrokovih potencialov in njegove 

koristi. Kriterij za vključitev OPP v OŠ bi moral biti vedno otrok in njegovo dobro. 
 

 

Hipotezo 8 smo potrdili.  
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4.1.9 HIPOTEZA 9: Stališča učiteljev do OPP se  razlikujejo glede na izobrazbo. 

 

Stališča učiteljev do OPP vsebujeta F 2 in F 6.  F 2 prikazuje stališča učiteljev do otrok s 

PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih 

otrok. F 6 prikazuje stališča učiteljev do otrok z motnjo v duševnem razvoju in do otrok s 

čustveno in vedenjsko motnjo.  Hipotezo 9 smo preverjali tako, da smo F 2 in F 6 

primerjali z izobrazbo učiteljev.  

 

Tabela 4.1.9.1 Parametri opisne statistike za spremenljivko FAKTOR 2 in FAKTOR 6 

glede na izobrazbo 

 

Spremenljivka Izobrazba M SD 
višja 2,67 ,83 

visoka 3,03 1,01 

magisterij 3,02 1,07 

FAKTOR 2 

(Stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno 

bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno oviranih otrok) doktorat 3,48 ,16 

višja 3,00 ,75 

visoka 2,75 ,82 

magisterij 3,47 1,21 

FAKTOR 6 

(Stališča do otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, otrok s čustveno in vedenjsko 

motnjo, vključenosti le-teh v OŠ) doktorat 4,64 ,66 

 

 

 
Tabela 4.1.9.2 Preverjanje homogenosti varianc in razlik med aritmetičnimi sredinami 

 

 Test homogenosti varianc Test razlik med sredinami 
Spremenljivka F P F P 

FAKTOR 2 

(Stališča do otrok s PPPU, 

dolgotrajno bolnih otrok, otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno oviranih otrok) 

7,607 ,000 37,472 ,000 
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(nadaljevanje tabele 4.1.9.2) 
 
Spremenljivka F P F P 

FAKTOR 6 

(Stališča do otrok z motnjo v 

duševnem razvoju in do otrok s 

čustveno in vedenjsko motnjo 

ter stališča do vključenosti le-

teh v OŠ) 

21,195 ,000 65,225 ,000 

 

 

Tabela 4.1.9.3 Aposteriorne primerjave za spremenljivko FAKTOR 2  

 

Izobrazba Izobrazba P 

visoka ,002 

magisterij ,013 višja 

doktorat ,000 

magisterij ,999 
visoka 

doktorat ,000 

magisterij doktorat ,000 

 

 

 
Tabela 4.1.9.4 Aposteriorne primerjave za spremenljivko FAKTOR 6 

 

Izobrazba Izobrazba P 

visoka  ,019 

magisterij  ,000 višja 

doktorat  ,000 

magisterij  ,000 
visoka 

doktorat ,000 

magisterij doktorat  ,000 
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Najbolj pozitivno stališče do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami in gibalno oviranih otrok imajo učitelji z doktoratom (3.48), najbolj 

negativno pa učitelji z višjo izobrazbo (2,67). 

 

Najbolj pozitivno stališče do otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok s čustveno in 

vedenjsko motnjo ter do vključenosti le-teh v OŠ imajo učitelji z doktoratom (4,64), najbolj 

negativno stališče pa učitelji z visoko izobrazbo (2,75). 

 

Razlike med aritmetičnimi sredinami so statistično pomembne.  

 

Ugotovimo, da so vključevanju OPP v OŠ (F 2 in F 6) bolj naklonjeni učitelji z več 

izobrazbe. To pomeni, da so tekom svojega študija pridobili več znanj o delu z OPP in se 

čutijo bolj kompetentne od učiteljev z manj izobrazbe.  

 

Profesionalni razvoj učitelja in njegovo strokovno izpopolnjevanje sta ključni pogoj za 

zagotavljanje kvalitete pedagoškega procesa. Strokovno izpopolnjevanje učiteljev ima torej 

namen posodabljati, razvijati in razširiti znanje učiteljev, ki so ga pridobili v okviru svojega 

formalnega izobraževanja, ter hkrati zagotoviti nove spretnosti in izkušnje na področju 

poučevanja OPP.  

 

Brez izobraženega, motiviranega in stimuliranega učitelja ni uspešne inkluzije. 

 

Statistično pomembne razlike med stališči do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok 

z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno oviranih otrok so med vsemi stopnjami 

izobrazbe, razen med visoko izobrazbo in magisterijem. 

 

Statistično pomembne razlike med stališči do otrok z motnjo v duševnem razvoju in do otrok 

s čustveno in vedenjsko motnjo ter do vključenosti le-teh v OŠ so med vsemi stopnjami 

izobrazbe. 

 

Nekatere starejše tuje raziskave (Naor, Milgran 1980) poudarjajo, da se stališča učiteljev 

spreminjajo, če njihovo izobraževanje poteka s praktičnimi oblikami usposabljanja, 

diskusijami in neposrednim delom z otroki. Večletna praksa v ameriških inkluzivnih šolah 

kaže, da učitelji potrebujejo varna delovna okolja, kjer lahko odnose in stališča raziskujejo, 
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delijo, izzovejo, prestrukturirajo, o njih znova premislijo itn. Če jih potlačijo, lahko negativni 

odnosi uničevalno delujejo na prizadevanja za vključitev otrok s posebnimi potrebami v OŠ. 

 

Hipotezo 9 lahko potrdimo. 
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4.2 RAZLIKE V STALIŠČIH MED SLOVENSKIMI IN SLOVAŠKIMI 
UČITELJI 
 
Glede na cilj doktorske disertacije, ugotoviti razlike med Slovenijo in Slovaško, smo 

uporabili diskriminantno analizo. Z njo smo prikazali, katere so tiste spremenljivke, ki v 

največji meri diskriminirajo/razločujejo slovenske in slovaške učitelje. 

 

 

Tabela 4.2.1 Aritmetična sredina in standardna deviacija za posamezen faktor stališč glede 
na državo šole 

 

Država šole Spremenljivka M SD 

Slovenija 
FAKTOR 1 

(Stališča do sodelovanja s strokovnjaki) 
2,45  ,84 

Slovaška 
FAKTOR 1 

(Stališča do sodelovanja s strokovnjaki) 
 3,55  ,82 

Slovenija 

FAKTOR 2 

(Stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno 

bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno oviranih otrok) 

2,96  1,00 

Slovaška 

FAKTOR 2 

(Stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno 

bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno oviranih otrok) 

 3,04 1,00 

Slovenija 

FAKTOR 3 

(Stališča do materialnih in prostorskih 

pogojev.) 

 3,14 1,012 

Slovaška 

FAKTOR 3 

(Stališča do materialnih in prostorskih 

pogojev) 

2,86  ,96 

Slovenija 
FAKTOR 4 

(Stališča do pravice OPP do prilagoditev) 
2,74  ,94 

Slovaška 
FAKTOR 4 

(Stališča do pravice OPP do prilagoditev) 
 3,26  ,99 
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(nadaljevanje tabele 4.2.1) 
 

Država šole Spremenljivka M SD 

Slovenija 

FAKTOR 5 

(Stališča do vključenosti OPP v OŠ) 

 

2,59  ,89 

Slovaška 

FAKTOR 5 

(Stališča do vključenosti OPP v OŠ) 

 

 3,41  ,94 

Slovenija 

FAKTOR 6 

(Stališča do otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, otrok s čustveno in vedenjsko 

motnjo, vključenosti le-teh v OŠ) 

2,75  ,81 

Slovaška 

FAKTOR 6 

(Stališča do otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, otrok s čustveno in vedenjsko 

motnjo, vključenosti le-teh v OŠ) 

 3,25 1,10 

 

 

Tabela 4.2.2 Analiza variance za faktorje stališč glede na skupino 

 

Spremenljivka λ F P 

FAKTOR 1 (Stališča do sodelovanja s strokovnjaki) ,695 350,511 ,000 

FAKTOR 2 (Stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih otrok) 
,998 1,479 ,224 

FAKTOR 3 (Stališča do materialnih in prostorskih pogojev) ,981 15,342 ,000 

FAKTOR 4 (Stališča do pravice OPP do prilagoditev) ,930 60,072 ,000 

FAKTOR 5 (Stališča do vključenosti OPP v OŠ) ,835 157,673 ,000 

FAKTOR 6 (Stališča do otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok s 

čustveno in vedenjsko motnjo, vključenosti le-teh v OŠ) 
,936  55,065 ,000 

   Legenda za tabelo 4.2.2: 

F = F vrednost 

λ = Wilksova lambda 

P = stopnja statistične pomembnosti 



 

136 
 

Tabela 4.2.3 Boxov test homogenosti kovariančnih matrik 

 

Boxov M F P 

231,054 10,915 ,000 

 

Boxov test sicer kaže, da kovariančne matrike niso homogene, vendar se to pri visokih 

numerusih vedno zgodi. F vrednost le ni tako visoka, zato je interpretacija rezultatov 

smiselna. 

 

 

Tabela 4.2.4 Lastna vrednost in kanonična korelacija ter statistična pomembnost 

diskriminativne funkcije 

 

Lastna vrednost Kanonična korelacija λ χ2 P 

1,064 ,718 ,484 577,587 ,000 

 

Kanonična korelacija je kar visoka, Wilksova λ pa temu primerno nizka. Oba parametra 

kažeta, da je diskriminantna funkcija dobra in statistično pomembna.                  

 

 
Tabela 4.2.5 Strukturna matrika 

 
Faktor stališč Diskriminantna 

funkcija 

FAKTOR 1 (Stališča do sodelovanja s strokovnjaki) ,642 

FAKTOR 5 (Stališča do vključenosti OPP v OŠ) ,430 

FAKTOR 4 (Stališča do pravice OPP do prilagoditev) ,266 

FAKTOR 6 (Stališča do otrok z motnjo v duševnem razvoju, 

otrok s čustveno in vedenjsko motnjo, vključenosti le-teh v 

OŠ) 

,254 

FAKTOR 3 (Stališča do materialnih in prostorskih pogojev) -,134 
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(nadaljevanje tabele 4.2.5) 

 

Faktor stališč Diskriminantna 

funkcija 

FAKTOR 2 (Stališča do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih 

otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

oviranih otrok) 

,042 

 

 

 
Učitelji iz Slovenije in Slovaške se najbolj razlikujejo v stališčih do sodelovanja s 

strokovnjaki in vključenosti OPP v OŠ pa tudi v stališčih do pravice OPP do prilagoditev in 

do otrok z motnjo v duševnem razvoju, otrok s čustveno in vedenjsko motnjo ter 

vključenostjo le-teh v OŠ. V stališčih do materialnih in prostorskih pogojev in do otrok s 

PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih 

otrok pa razlike niso bistvene. 

 

Bolj pozitivna stališča za področje F 1, F 5, F 4 in F 6 imajo učitelji iz Slovaške. 

 

FAKTOR 1: Stališče »Moje mnenje na sestankih tima je upoštevano«, je na Slovaškem bolj 

upoštevano kot v Sloveniji. Pri nas se nemalokrat zgodi, da na sestanek tima, ki obravnava 

OPP, učitelj sploh ni povabljen. Še huje pa je, da se mnenja učitelja, ki otroka poleg staršev 

najbolje pozna, ne upošteva. Menimo, da je mnenje učitelja enako vredno kot mnenje 

zdravnika ali kateregakoli drugega strokovnjaka, če ne še bolj, saj z otrokom preživi 

neprimerno več časa kot ostali strokovnjaki.  

 

Učitelji na Slovaškem pogosteje menijo, da je njihovno mesto med specialisti enakovredno. 

Vzrok za tako trditev je verjetno v tem, da so njihova mnenja na sestankih tima upoštevana.  

 

Slovaški učitelji imajo tudi boljši dostop do podatkov specialistov za posameznega OPP. 

Učitelj lahko sodeluje s specialisti in je seznanjen z njihovimi poročili, ki jih lahko tudi 

prebere. V Sloveniji so ta poročila v glavnem dostopna šolskemu pedagogu, včasih 

psihologu oz. službi, ki se z otrokom ne ukvarja neposredno. Komunikacije med učitelji in 
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omenjenimi je slaba ali je ni. Poročila so skrbno varovana, interpretacija pa v nekaterih 

primerih s strani omenjenih služb lahko celo napačna ali zavajajoča.  

 

OPP so na Slovaškem pravočasneje usmerjeni v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 

Menimo, da bi se v Sloveniji odgovorne službe za delo z OPP morale aktivirati prej in začeti 

intenzivneje delati že v predšolski dobi. Vse prevečkrat se zgodi, da se idealen čas za 

napredek in razvoj OPP zamudi, da se OPP usmeri v zanj prelahek ali pretežak program, kar 

ima za posledico celo vrsto težav (učnih, socializacijskih …). Odgovorne osebe bi morale za 

napake zakonsko odgovarjati. Dokler tega ne bomo dosegli, bodo komisije še vedno 

usmerjale prepočasi pa tudi neustrezno. Vse to pa se bo dogajalo, dokler v delo ne bodo 

vključeni ljudje, ki otroka, poleg staršev, najbolje poznajo (vzgojitelji, učitelji). 

 

Slovaški učitelji pri stališču »vključevanje OPP smo v šolsko prakso izvajali dovolj 

postopno« v primerjavi s slovenskimi pogosteje menijo, da je vključevanje OPP potekalo 

dovolj postopno. Zaradi ustreznejših in pravočasnejših usmeritev imajo tudi manj raznoliko 

populacijo OPP v OŠ. 

 

Na Slovaškem učitelji  menijo, da je delovanje strokovnih timov na šoli uspešno,  učitelji so 

tudi večkrat seznanjeni z vstopom OPP v razred kot v Sloveniji. Menimo, da je v Sloveniji 

že skrajni čas, da se zakonsko uredi pretok informacij. Sedaj med šolami prihaja do velikih 

razlik. Veliko je odvisno od vodilnih delavcev šol, vrtcev, zdravstvenih domov in socialnih 

služb. Z informacijami bi v prvi vrsti moral razpolagati tisti, ki otroka poučuje oz. se z njim 

ukvarja. V nasprotnem primeru je pisanje zapisnikov, poročil le samo sebi namen. 

 

FAKTOR 5: Slovaški učitelji v večji meri kot slovenski menijo, da OPP na OŠ pridobijo 

boljšo samopodobo kot na OŠPP. To je tako zato, ker OPP s težjimi ali z več motnjami že 

predhodno, zaradi zgodnje obravnave,  preusmerijo na OŠPP. OPP, ki pa obiskujejo OŠ, so 

sposobni slediti programu, s prilagoditvami ali brez, in so večinoma uspešni. 

 

Slovaški učitelji tudi v večji meri kot slovenski menijo, da so OPP učno uspešnejši na OŠPP. 

To dokazuje tudi rezultat, ki smo ga predstavili pod Hipotezo 3.  

 

Slovaški učitelji menijo, da OPP vključitev v OŠ škodi. To se odraža tudi v šolskem sistemu, 

ki organizira posebne razrede za posamezno motnjo znotraj OŠ, in organizaciji zgodnjih 
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obravnav, ki so zaslužne za pravočasno in ustrezno usmerjanje OPP. Za zgodnje obravnave 

poskrbijo svetovalni centri v sodelovanju z zdravstvenimi in s socialnimi službami. Skupaj 

zagotavljajo diagnosticiranje, rehabilitacijo, psihološko in psihoterapevtsko obravnavo, 

svetovalne storitve ter tako še pred vstopom OPP v OŠ poskrbijo za ustrezno pomoč oz. OPP 

usmerijo v vzgojno-izobraževalni program glede na njegove sposobnosti. 

 

FAKTOR 4: Slovaški učitelji se bolj kot slovenski zavedajo, da ima vsak OPP pravico do 

prilagoditev, ki so potrebne za uspešno delo. Na Slovaškem imajo v OŠ tudi posebne 

razrede, ki so ustanovljeni za izobraževanje OPP z isto vrsto ovire, primanjkljaja ali motnje. 

OPP že od rojstva spremljajo, pomagajo in svetujejo staršem, sodelujejo z različnimi 

specialisti in običajno OPP pravočasno usmerijo v zanj ustrezen program. 

 

FAKTOR 6: Slovaški učitelji imajo bolj pozitivna stališča do vključitve otrok s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami ter do otrok z motnjami v duševnem razvoju v OŠ. Imajo tudi manj 

težav z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami kot slovenski učitelji. Ti menijo, da 

OPP bolj koristi vključitev v za to posebej prilagojeno vzgojno-izobraževalno ustanovo. 

Ugotovili smo že, da do razlik med Slovenijo in Slovaško prihaja zaradi sistema oz. 

organizacije OŠ. Slovaški učitelji v praksi zaradi zgodnjih obravnav, pravočasnejših 

usmerjanj OPP, organizacije posebnih razredov za posamezno motnjo znotraj OŠ le 

izjemoma v razred dobijo otroke z motnjo v duševnem razvoju oziroma otroke z bolj izrazito 

čustveno in vedenjsko motnjo. V Sloveniji skupina otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami še vedno ostaja izrazito »izključena« oz. neopažena glede na dejanske razmere. 

 

 

Tabela 4.2.6 Skupinski centroidi 

 

Država šole Centroid 

Slovenija -1,030 

Slovaška  1,030 

 

Vrednosti centroidov kažeta, da je diskriminativnost funkcije dobra. 
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Tabela 4.2.7 Uspešnost predikcije diskriminativne funkcije 
 

Predikcija na osnovi 

diskriminativne funkcije 

  

 

Država šole Slovenija Slovaška 

 

Skupaj 

Slovenija 334  67 401 f 

Slovaška  49 352 401 

Slovenija 83,3 16,7 100,0 

 

Izvorno 

% 

Slovaška 12,2 87,8 100,0 

 

Pravilno klasificiranih učiteljev na osnovi diskriminativne funkcije je 85,5 %, kar je zelo 

visok rezultat. Tudi to kaže, da je diskriminantnost funkcije dobra.  

 

Torej bi v Sloveniji lahko s 83,3 % zanesljivostjo potrdili spremenljivke o stališčih učiteljev 

do sodelovanja s strokovnjaki, do vključenosti OPP v OŠ, do pravice OPP do prilagoditev, 

do otrok z motnjo v duševnem razvoju, s čustveno in vedenjsko motnjo ter vključenosti le-

teh v OŠ, na Slovaškem pa še z nekoliko večjo zanesljivostjo, (87,8 %). 
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4.3 SMERNICE ZA DOBRO INKLUZIVNO PRAKSO 
 
 
Glede na posredni cilj doktorske disertacije, poiskati in določiti smernice za dobro inkluzivno 

prakso, smo proučili teoretična izhodišča. Ker smo želeli teorijo podpreti s prakso, smo 

anketirane učitelje v drugem delu vprašalnika vprašali: »Kaj po vašem mnenju vpliva na 

uspešno prakso za delo z OPP?« Odgovore smo analizirali in jih vključili v interpretacijo. 

 

V teoretičnih izhodiščih zasledimo različne predloge za uspešno inkluzivno prakso. Skupni 

pa so jim dobra vizija izobraževanja, dober načrt sprememb, ustrezne veščine in znanja 

strokovnih delavcev, dobri pogoji za delo, sodelovanje s starši, pozitiven odnos do 

različnosti, sodelovanje OŠ in specialnih ustanov. 

 

Dejavniki, ki po mnenju učiteljev vplivajo na uspešno inkluzivno prakso, so predstavljeni v 

Tabeli 4.3.1. 

 

Tabela 4.3.1 Odgovori na vprašanje: »Kateri dejavniki, po mnenju učiteljev, vplivajo na 

uspešno inkluzivno prakso?« glede na državo 

 

Odgovor SLOVENIJA SLOVAŠKA 

 

 

 

 

 

ZELO 

POGOSTO 

Sodelovanje vseh strokovnih 

služb, tima. Pretočne informacije. 

Ustrezni prostorski in materialni 

pogoji. 

Strokovnost in stalno 

izobraževanje učitelja. 

Sodelovanje s starši OPP. 

Izkušnje učitelja. 

Kvalitetno izdelan program dela, 

priprava na pouk. 

Podpora vodstva šole. 

Manjše število otrok v razredu. 

Hitri postopki, zgodnje 

obravnave. 

V naprej pridobljeni podatki o 

OPP. Usposobljenost in znanje 

strokovnjakov, ki delajo z OPP. 

Izkušnje učitelja. Informacije o 

otroku. Sodelovanje s starši 

OPP. Večja vključitev specialnih 

pedagogov v pedagoški proces. 

Sodelovanje tima. 

Praksa in izobraževanje 

učiteljev. 

Ustrezni materialni in prostorski 

pogoji. 

Manjše število otrok v razredu. 

Nagrajevanje učiteljev. 
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(nadaljevanje tabele 4.3.1) 

 
 

Pozitivna razredna klima. 

Poznavanje potreb OPP. 

Zavzetost učitelja. 

Posluh za sočloveka. 

Medsebojno zaupanje 

vpletenih. 

Nagrajevanje učiteljev za 

dodatno delo in obremenitev. 

Ustrezna zakonodaja. 

Dobra komunikacija. 

 

Prepoznavanje motnje in 

upoštevanje primanjkljajev. 

Priprava na delo. 

Individualno delo z OPP. 

Uporaba ustreznih pripomočkov. 

Pozitivno delovno vzdušje. 

Čas za sodelovanje s specialnimi 

službami. 

Ustrezna strokovna pomoč OPP. 

Seminarji za izpopolnjevanje 

učiteljev in specialnih pedagogov. 

 

 

 

 

 

POGOSTO 

  

MANJ 

POGOSTO 

 

Vzpodbude, razumevanje 

sošolcev do OPP. 

Odnos OPP in njegovih 

staršev do OŠ. 

Sprotno delo staršev z OPP. 

Karakterne lastnosti učitelja. 

Jasno izražene zahteve, 

poenoten vzgojno-

izobraževalni pristop do OPP. 

Enaka merila in način dela pri 

vseh vključenih v delo z OPP. 

Ažurnost, sprotna evalvacija. 

 

 

Vzpodbudno okolje in zunanji 

pogoji. 

Razpoloženost OPP. 

 

 

V obeh državah učitelji zelo pogosto izpostavijo dejavnike, kot so: izkušnje učitelja, 

strokovnost, usposobljenost, dodatna izobraževanja učiteljev, pretočnost informacij 

(podatki o otroku), ustrezni materialni in prostorski pogoji, sodelovanje s starši OPP, 
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sodelovanje tima ter manjše število otrok v razredih z OPP. V Sloveniji so med zelo 

pogostimi odgovori za uspešno inkluzivno prakso izpostavljeni še hitri postopki 

usmerjanja, zgodnje obravnave in podpora vodstva. Na Slovaškem pa izpostavljajo kot 

pomembnejše dejavnike nagrajevanje učiteljev in večjo vključitev specialnih pedagogov v 

pedagoški proces. Slovenski učitelji nagrajevanje omenjajo manj pogosto od slovaških 

kolegov, je pa to tudi zanje pomembno. Pogosto učitelji iz obeh držav navajajo pozitivno 

klimo, poznavanje potreb in primanjkljajev OPP ter upoštevanje le-teh in dobro 

komunikacijo ter sodelovanje ustreznih strokovnih služb. Slovenski učitelji menijo, da je 

za uspešno inkluzivno prakso pomembna tudi ustrezna zakonodaja. Manj pogosto pa 

učitelji obeh držav izpostavljajo spodbudno okolje. 
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  4.4 PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE INKLUZIVNE PRAKSE 
 
 

Posredni cilj doktorske disertacije je bil tudi oblikovanje predloga za izboljšanje inkluzivne 

prakse. Predlog smo oblikovali na podlagi raziskave razlik med Slovenijo in Slovaško 

glede zakonodaje, sodelovanja s strokovnjaki, materialnih, strokovnih in prostorskih 

pogojev, pretoka informacij med strokovnjaki ter med vrtcem in šolo, delovanja komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter nenazadnje strokovnosti in stališč učitelja. 

 

Naš predlog za izboljšanje inkluzivne prakse je: 

□ sprememba zakonodaje oz. odprava razkoraka med zakonodajo in prakso (zgodnejša 

obravnava OPP – od rojstva dalje z vključitvijo vseh strokovnjakov, spremljanje stanja 

OPP, vpogled v stanje (zbir podatkov) vseh tistih, ki se z OPP ukvarjajo – tudi učiteljev – 

in zagotovitev večje pretočnosti informacij, krajši roki za odločbe z odgovornostjo 

izdajatelja, enotna doktrina usmerjanja, vpogled učiteljev v strokovno mnenje komisije za 

usmerjanje OPP. Zaradi večje realnosti in hitrejših rešitev se prenese usmerjanje OPP s 

pravnih postopkov na vzgojno-izobraževalne postopke šole. Zagotovijo se ustrezna 

finančna sredstva za vključitev OPP); 

□ spremembe na področju šole (pozitivna stališča in vrednote do raznolikosti, vodstvo 

šole pravočasno zagotovi materialne in prostorske pogoje in poskrbi za ustrezno dodatno 

strokovno pomoč, za stimulacijo in nagrajevanje učitelja ter stalno strokovno 

izpopolnjevanje, zaposli ustrezno izobražen kader ter poskrbi za sodelovanje z OŠPP); 

□ spremembe na razredni ravni (učitelj mora biti obveščen o vstopu OPP v razred, OPP 

učitelj sprejme v razred prostovoljno, učitelj mora imeti ustrezne izkušnje in znanje, učitelj 

obvesti ostale starše in pridobi pozitivno mnenje, učitelj pripravi ostale otroke na vstop 

OPP v razredno skupnost, manjše število otrok v razredu, učitelj za dodatno učno pomoč se 

vključuje v učni proces). 

 

Inkluzija ni stvar, ki bi se lahko dogajala samo na nivoju OŠ, ampak mora biti odgovornost 

celotne družbe. Vprašanje pa je, če se bo družba pod ekonomskimi in tržnimi pritiski lahko 

usmerila nazaj k človeku. Skrbi nas, da se bo usmerila samo na točko, kjer bo imela profit 

in dobiček, kar pa bi bila velika škoda za OPP. 
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  4.5 RAZVOJ MODELA DOBRE PRAKSE 

 
To poglavje predstavljamo tudi z namenom, da opozorimo na nujnost, da zakon, ki daje 

možnost prehajanja med posameznimi vzgojno-izobraževalnimi programi, opredeli 

prehajanje tudi na izvedbeni ravni (kaj naj bi prehajanje omogočilo, na kakšen način naj bo 

prehod izveden in kdo ga bo izvajal in financiral) ter na nujnost sodelovanja med strokama.  

 

Zaradi zakonske nedorečenosti je pri izvedbi inovacijskega projekta, prehajanja med 

programi nižjega in enakovrednega izobraževalnega standarda, v prvi fazi  prihajalo do 

velikih težav in nesoglasij med strokama. Le-te smo uspeli z analizami, dogovarjanji, 

poročili in evalvacijami razrešiti v prid otrok. 

 

Inovacijski projekt med OŠPP (OŠ Antona Janše Radovljica) in OŠ (OŠ Antona Tomaža 

Linharta Radovljica) se je začel izvajati v šolskem letu 2010/2011 na podlagi Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. 54/2000, 118/2006, 3/2007), ki v svojem 

13. členu uzakonja možnost prehajanja med posameznimi izobraževalnimi programi: 

»Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe, se 

lahko pri določenih predmetih ali predmetnih skupinah občasno ali trajno vključujejo v 

druge izobraževalne programe.« 

 

Projekt je bil prvotno enostransko zasnovan s strani OŠPP in naj bi ga podpiralo tako 

Ministrstvo za šolstvo in šport kot tudi Zavod za šolstvo, čeprav s strani Ministrstva za 

šolstvo in šport ni bil odobren in se je izvajal poskusno, volontersko. Na OŠPP so dorekli 

predmet in število ur prehajanja, cilje, evalvacijo projekta in sodelovanje med šolama.  

 

V projektu sta v tem letu prehajata dva otroka (otrok z Dawnovim sidromom je bil 

vključen v razred z 21 otroki, otrok z lažjo motnjo duševnega razvoja (LMDR) in 

dolgotrajno bolan v razred z 22 otroki) pri predmetu SPO (spoznavanje okolja), in sicer 

dve uri tedensko. Eno uro tedensko sta predmet spremljala na svoji šoli. Ocenjena sta bila 

v OŠ po enakovrednem izobraževalnem standardu (EIS). Napredek učencev se je spremljal 

z vodenjem dnevnika opažanj, z analizo individualnega programa, z ocenjevalno lestvico 

socialne vključenosti ter s preverjanji in z ocenjevanji znanj. V času njune prisotnosti na 

OŠ je bila z njima spremljevalka, ki je bila na razpolago tudi ostalim otrokom. Njuni 
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sošolci iz OŠPP (trije) so se v vzgojno-izobraževalno delo vključevali pri igri in dnevih ob 

pouku, takrat, ko smo učitelji na obeh šolah presodili, da je to smiselno. Cilj projekta s 

strani širšega okolja je bil ozaveščanje o »drugačnosti«, sprejemanje »drugačnosti«, 

uvajanje modela inkluzije prehajanja med programi, upoštevanje največje koristi otrok, 

načrtno sodelovanje med šolama, evalviranje, izmenjava znanj in izkušenj, razbijanje 

stereotipov ter prepoznavnost v okolju.  Cilji za otroka s posebnimi potrebami so bili 

socialna integracija, širjenje znanja oz. približevanje enakovrednemu standardu, 

interakcija, komunikacija, podaljševanje koncentracije, sodelovanje pri pouku, 

samostojnost pri delu, skrb za sebe, organizacija in priprava delovnega okolja, delovne 

navade, pripravljenost na pouk, orientacija v prostoru, razumevanje navodil in učne snovi 

ter uporaba pridobljenega znanja v novih situacijah. Cilji za ostale otroke pa so bili 

sprejemanje »drugačnosti«, sposobnost prilagajanja, medsebojna pomoč, empatija, 

strpnost, bogatenje izkušenj, umirjenost skupine. 

 

Učitelji in vodstvo OŠ smo imeli na osnutek projekta vrsto pripomb, z namenom 

uskladitve strok ter zagotavljanja najboljše izbire za otroka, ki pa niso bile upoštevane. 

Menili smo da naj bi OPP prehajata pri predmetu, pri katerem izstopata oz. sta nadarjena. 

Za določitev predmeta smo menili, da je potrebno analizirati podatke o OPP (strokovna 

mnenja, odločbo, mnenja strokovnjakov) in nato določiti, ali bo posamezen otrok prehajal 

glede na funkcionalno ali socialno vključitev ter pri katerem predmetu in koliko ur. Pri 

izbiri smo želeli sodelovati z otrokovima vzgojiteljicama, česar pa nam OŠPP ni 

omogočila, saj so menili, da to ni potrebno oziroma niso videli zakonske osnove. Za 

predmet SPO smo učitelji OŠ menili, da je prezahteven in da je vključitev obeh OPP 

preveč kratkoročna. Bolj se nam je zdela smiselna vključitev pri vzgojnih predmetih oz. 

predmetih, kjer izstopata. Mnenja smo namreč bili, da je socialna vključenost pogoj za 

inkluzijo oz. je pomembnejša od kognitivnih ciljev, ki bodo verjetno za ta dva otroka težje 

dosegljivi in bo razkorak z ostalimi učenci vidnejši in očitnejši. 

 

Čeprav je bil projekt poskus modela inkluzije in je bil vreden vse spodbude, smo učitelji na 

OŠ videli vse preveč nedorečenih stvari in pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno 

odpraviti. Kot že napisano, so celoten načrt, izbiro predmeta in zgoraj naštete cilje prvotno 

opredelili delavci OŠPP, naših mnenj in argumentov pa pri tem niso upoštevali. Dobili smo 

vtis, da je prostor – lokacija, v kateri poteka izobraževanje, pred otrokoma s posebnimi 

potrebami, da smo učitelji zgolj izvajalci, da sta oba OPP vključena v prehajanje samo 
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zaradi dosega EIS. Problem smo videli tudi v tem, da je šlo za sistem, kjer ni bilo pretoka 

informacij, da smo imeli težave pri materialnih pogojih, da pogoji za uvedbo inkluzivnega 

sistema niso bili pravočasno pripravljeni (financiranje prehajanja, izobraževanje 

učiteljev/vzgojiteljev, nismo vedeli, katera otroka bosta prehajala oz. kakšna bo njuna 

motnja). 

 

Na OŠ smo menili, da bi omenjeni projekt v praksi lahko zaživel, če bi stroki združili svoje 

znanje in izkušnje in če bi baziral na socialni vključenosti. Za funkcionalno vključenost pa 

bi morali OPP v OŠ vključiti glede na njuna močna področja, vodstvo šole pa bi moralo 

poskrbeti za podporo učitelju in ustrezne pogoje.  

 

Z analizo dela za šolsko leto 2010/2011 smo dokazali, da je predmet prehajanja za 

omenjena otroka pretežak in dolgoročno nesmiseln, s čimer so se strinjali tudi na OŠPP. Za 

šolsko leto 2011/2012 smo združili znanje in razvili model dobre prakse. Poleg že naštetih 

ciljev nam je bil glavni cilj  razviti model, v katerem se vsi dobro počutimo. Za začetek 

smo se odločili, da bosta otroka prehajala na podlagi socialne inkluzije in svojih močnih 

področij, enkrat tedensko. En otrok prehaja pri urah športne vzgoje, drugi pa pri urah 

književne vzgoje, ker izstopa pri besednem izražanju. V razredu s sovrstniki sta brez 

spremljevalke, kar ima za posledico boljšo socializacijo. Zelo hitro smo tudi opazili, da 

otroka v OŠ prihajata veliko raje, saj nista več obremenjena s snovjo in ne čutita več 

takega pritiska in razkoraka v znanju. Sodelujeta v okviru svojih zmožnosti in nadgrajujeta 

svoje znanje. Staršem in vrstnikom ga pokažeta preko različnih nastopov. V delo nam je 

uspelo pritegniti tudi njune starše.  Poleg formalnega druženja (govorilne ure) se sedaj 

udeležijo tudi neformalnih srečanj (delavnice), kjer doživijo sprejetost sebe in svojih otrok. 

 

Z aktivnim sodelovanjem obeh strok dosegamo optimalni razvoj potencialov vseh učencev. 
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 5 ZAKLJUČEK 

 

V raziskavi smo proučevali stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami pri 

nas in v tujini. Stališča so nas zanimala predvsem z vidika otrok, saj se ti intenzivno 

razvijajo prav v času osnovne šole. Od stališč učitelja in njegove usposobljenosti pa je 

odvisna tudi pozitivna interakcija med OPP in ostalimi učenci.  

 

Cilji raziskave so bili neposredni in posredni. Neposredni cilji so bili: ugotoviti odnos 

učiteljev do OPP in posameznih primanjkljajev, ugotoviti, ali so pri vzgojno-

izobraževalnem delu upoštevane otrokove pravice do vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-

izobraževalni program, opredeliti najboljši način šolanja OPP glede na mnenje učiteljev, 

ugotoviti podobnosti in razlike med Slovenijo in Slovaško v stališčih učiteljev do OPP, v 

stališčih učiteljev do vključenosti OPP v OŠ, v stališčih učiteljev do ustreznih materialnih 

in prostorskih pogojev ter strokovno pomoč ter v stališčih učiteljev do sodelovanja s 

strokovnjaki, ki obravnavajo OPP. Posredni cilji, izhajajoči iz neposrednih ciljev, pa so 

bili: poiskati in določiti smernice za dobro inkluzivno prakso, oblikovati predlog za 

izboljšanje inkluzivne prakse, pridobiti nova spoznanja iz Slovaške, ki jih lahko pozitivno 

izkoristimo pri nas, uporabiti znanja, pridobljena iz raziskave, v praksi. 

 

Postavili smo devet hipotez. 

 

Hipotezo 1 (Državi se razlikujeta v stališčih učiteljev do OPP glede na vrsto 

primanjkljajev.) smo potrdili pri spremenljivki FAKTOR 6. Med državama ne prihaja do 

razlik pri vključevanju otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolnih in gibalno oviranih otrok. Do razlik 

prihaja pri stališčih učiteljev do otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter do otrok z 

motnjami v duševnem razvoju. Slovaški učitelji imajo do teh otrok pozitivnejša stališča. 

 

Hipotezo 2 (Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev, ali so upoštevane otrokove pravice do 

vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-izobraževalni program.) smo potrdili. V Sloveniji kar 

75,6 % učiteljev meni, da otrokove pravice do vključenosti v zanj ustrezen vzgojno-

izobraževalni programa niso upoštevane, medtem ko kar 91,5 % slovaških učiteljev meni 

drugače. 



 
 

149 
 

 

Hipotezo 3 (Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev o tem, kateri način šolanja je najboljši 

za OPP.) smo potrdili. 69,1 % slovenskih učiteljev meni, da je način šolanja potrebno 

določiti glede na primanjkljaje in sposobnosti otroka, medtem ko na Slovaškem 85,5 % 

učiteljev meni, da je najboljši način šolanja OPP v OŠPP. Mnenja utemeljujejo s tem, da je 

v OŠPP za OPP bolj strokovno poskrbljeno, da imajo boljše materialne in prostorske 

pogoje, da ne prihaja do notranje segregacije, da je v razredu manj otrok ter da OPP v 

OŠPP nimajo občutka osamljenosti in kompleksa manjvrednosti. 

 

Hipotezo 4 (Državi se razlikujeta v mnenju učiteljev o tem, kakšna je pretočnost informacij 

o OPP med strokovnjaki ter med vrtcem in šolo.) smo potrdili. Kar 52,6 % slovenskih 

učiteljev meni, da je pretočnost informacij o OPP slaba, da je dobra v 44,4 % in v 3 %, da 

je odlična. 60,9 % slovaških učiteljev meni, da je pretočnost med strokovnjaki dobra, 

18,2 %, da je odlična in 20,9 %, da je slaba. Pretočnost informacij o OPP med strokovnjaki 

glede na državo je boljša na Slovaškem. Tudi pretok informacij med vrtcem in šolo boljši 

na Slovaškem. V Sloveniji gre za slab pretok  kar v 35,7 %, dober v 60,3 % in odličen v 

4 %, medtem ko je na Slovaškem pretok slab v 26,7 %, dober v 50,9 % in odličen v 

22,4 %. Učitelji za slab pretok krivijo Zakon o varovanju osebnih podakov, pomanjkanje 

časa, vodstvo, ki ne poskrbi za medsebojno sodelovanje vpletenih, slabo organizacijo 

vrtcev in šol ter v Sloveniji pomanjkanje člena ali centra, ki bi povezoval vse vključene 

strokovnjake.

 

Hipotezo 5  (Državi se razlikujeta v tem, koliko učiteljev ni bilo obveščenih o vstopu OPP 

v razred ter v stališčih učiteljev o sodelovanju s strokovnjaki tima, ki obravnavajo OPP.) 

smo potrdili. Ugotovili smo, da so učitelji na Slovaškem bistveno večkrat obveščeni o 

vstopu OPP v razred, da imajo boljšo komunikacijo med vrtcem in šolo ter med samimi 

strokovnjaki. Na Slovaškem imajo učitelji boljši dostop do podatkov specialistov za 

posameznega otroka, njihovo mesto med specialisti je bolj enakovredno in  njihova mnenja 

so na sestankih tima bolj upoštevana, kot mnenja slovenskih učiteljev. Zaradi postopnega 

uvajanja inkluzije v prakso in boljšega delovanja šolskih timov so OPP na Slovaškem 

pogosteje usmerjeni v njim ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 
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Hipotezo 6 (Državi se razlikujeta v tem, v kolikšni meri učitelji poročajo o nezadostnih 

pogojih.) smo potrdili. Rezultati kažejo, da imajo slovenski učitelji boljše materialne, 

prostorske in finančne pogoje za delo. 

 

Hipotezo 7 (Leta učiteljevega staža so povezana s stališči do vključevana OPP v OŠ.) smo 

potrdili. Leta učiteljevega staža so povezana s stališči do pravice OPP do priladoditev in do 

vključevanja OPP v OŠ. Do trditve, vsak OPP ima pravico do prilagoditev, imajo najbolj 

pozitivno stališče učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let (3,14), najbolj negativno pa 

učitelji z delovno dobo do 10 let (2,77). Najbolj pozitivno stališče do vključevanja OPP v 

OŠ imajo učitelji z delovno dobo do 10 let (3,19), najbolj negativno pa učitelji z delovno 

dobo od 21 do 30 let (2,76). 

 

Hipotezo 8 (Stališča učiteljev do OPP so odvisna od njihove ocene sposobnosti OPP za 

šolsko delo.) smo lahko potrdili. Rezultati kažejo, da se stališča učiteljev razlikujejo glede 

na motnjo OPP. Učitelji ocenjujejo, da imajo otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci z govornimi in jezikovnimi motnjami ter 

gibalno ovirani otroci dovolj sposobnosti za delo v OŠ. Menijo, da če so v OŠ uspešni, 

lahko pridobijo tudi boljšo samozavest, kot bi jo na OŠPP. Kljub vsemu pa učitelji še 

vedno zavzemajo stališče, da so OPP bolj uspešni na OŠPP in da jim vključitev v OŠ 

škodi. Menijo, da je za OPP zunanja segregacija boljša od notranje. Presoja o vključitvi 

OPP v OŠ bi morala vedno izhajati iz otrokovih potencialov in njegove koristi.  

 

Hipotezo 9 (Stališča učiteljev do OPP se razlikujejo glede na izobrazbo.) smo lahko 

potrdili. Najbolj pozitivno stališče do otrok s PPPU, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno oviranih otrok imajo učitelji z doktoratom 

(3,48), najbolj negativno pa učitelji z višjo izobrazbo (2,67). Najbolj pozitivno stališče do 

otrok z motnjo v duševnem razvoju in do otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

imajo učitelji z doktoratom (4,64), najbolj negativno pa učitelji z visoko izobrazbo (2,75). 

Vključevanju OPP v OŠ so bolj naklonjeni učitelji z več izobrazbe. Le-ti so tekom svojega 

študija pridobili več znanja in vsebin o delu z OPP ter se zato čutijo tudi bolj kompetentne 

od učiteljev z manj izobrazbe. 
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Z raziskavo smo ugotovili, da so največje dokazane razlike med Slovenijo in Slovaško v 

tem: 

□ da je učiteljevo mnenje na Slovaškem večkrat upoštevano na sestankih tima; 

□ da je učiteljevo mesto na Slovaškem med specialisti bolj enakovredno; 

□ da imajo učitelji na Slovaškem boljši dostop do podatkov specialistov za 

posameznega OPP; 

□ da so OPP na Slovaškem pravočasneje usmerjeni v zanje ustrezen program; 

□ da učitelji na Slovaškem trdijo, da so vključevanje OPP v šolsko prakso izvajali 

dovolj postopno; 

□ da učitelji na Slovaškem trdijo, da je delovanje šolskih timov uspešno; 

□ da so učitelji na Slovaškem pogosteje seznanjeni z vstopom OPP v razred kot učitelji 

v Sloveniji; 

□ da so na Slovaškem bolj pretočne informacije med vrtcem in šolo in med 

strokovnjaki, ki obravnavajo OPP; 

□ da učitelji na Slovaškem trdijo, da so OPP bolj uspešni na OŠPP; 

□ da učitelji na Slovaškem trdijo, da OPP vključitev v OŠ škodi; 

□ da učitelji na Slovaškem trdijo, da ima vsak OPP pravico do prilagoditev, ki so 

potrebne za uspešno delo. 

 

Učitelji v obeh državah v drugem delu vprašalnika trdijo, da jim zmanjkuje časa za 

kvalitetno delo z OPP, da se pri delu počutijo preobremenjene, da imajo največ težav z 

otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter z otroki z motnjami v duševnem razvoju. 

Učitelji v obeh državah se zavedajo vpliva svojega odnosa do OPP. Nadalje trdijo, da 

imajo učitelji, ki imajo v razredu OPP, več dela kot ostali in da za dodatno delo niso 

ustrezno nagrajeni. Menijo, da bi strokovno pomoč OPP moral nuditi ustrezno usposobljen 

strokovnjak in da imajo OPP na OŠPP boljše materialne in prostorske pogoje. Menijo tudi, 

da varstvo podatkov otežuje pretok informacij o OPP. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da so stališča učiteljev do OPP odvisna od otrokove motnje. 

Najmanj zadržkov imajo učitelji do gibalno oviranih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, dolgotrajno bolnih otrok in otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Največ zadržkov imajo do otrok z motnjami v duševnem razvoju in otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Za učitelje je zaradi eksternih preverjanj, ocenjevanj 
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staršev in družbe (ocenjevanje in primerjanje šol) zelo pomembno, da OPP sledi pouku in 

ne zaostaja. Učitelj si tudi ne želi notranje segregacije OPP s tem, ko bi bil njegov razkorak 

v znanju s sošolci iz dneva v dan večji. 

 

Ugotavljamo, da so po trditvah slovenskih učiteljev otrokove pravice velikokrat kršene, da 

se OPP ne obravnava dovolj zgodaj in sistematično, da so večkrat razporejeni v neustrezen 

program, tudi na zahtevo staršev, ter da so strokovni postopki prepočasni, včasih tudi 

napačni. 

 

Učitelji v Sloveniji menijo, da je najboljši način šolanja OPP potrebno izbrati glede na 

njegovo motnjo in sposobnosti, slovaški učitelji pa so mnenja, da je najboljši način šolanja 

OPP v OŠPP, kjer imajo zagotovljene boljše strokovne, materialne in prostorske pogoje.  

 

Za boljšo inkluzivno prakso slovenski učitelji menijo, da bi morali doseči pretok 

informacij o OPP na vseh ravneh, med vrtcem in šolo ter med strokovnjaki, da bi morali na 

OŠ imeti ustrezne prostorske in materialne pogoje, da bi morali zmanjšati število otrok v 

razredu, kadar je vanj vključen OPP, in zagotoviti ustrezno usposobljenost  ter 

nagrajevanje učitelja, ki bi moral imeti  podporo vodstva.  

 

Učitelji v obeh državah navajajo, da na uspešno inkluzivno prakso vplivajo izkušnje 

učitelja, njegova strokovnost in usposobljenost, stalna strokovna izobraževanja,  pretočnost 

informacij med vrtcem in šolo ter med strokovnjaki – specialisti, ki se ukvarjajo z OPP. 

Navajajo tudi, da na uspešno inkluzivno prakso vplivajo še ustrezni prostorski, materialni 

in finančni pogoji, manjše število otrok v razredu, sodelovaje staršev, hitri postopki, 

zgodnje obravnave, nagrajevanje učiteljev, podpora vodstva, ustrezna zakonodaja ter 

spodbudno okolje. 

 

Naš predlog za izboljšanje inkluzivne prakse je: 

□ sprememba zakonodaje oz. odprava razkoraka med zakonodajo in prakso (zgodnejša 

obravnava OPP – od rojstva dalje z vključitvijo vseh strokovnjakov, spremljanje stanja 

OPP, vpogled v stanje (zbir podatkov) vseh tistih, ki se z OPP ukvarjajo – tudi učiteljev – 

in zagotovitev večje pretočnosti informacij, krajši roki za odločbe z odgovornostjo 

izdajatelja, enotna doktrina usmerjanja, vpogled učitelja v strokovno mnenje komisije za 

usmerjanje OPP. Zaradi večje realnosti in hitrejših rešitev se prenese usmerjanje OPP s 
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pravnih postopkov na vzgojno-izobraževalne postopke šole. Zagotovijo se ustrezna 

finančna sredstva za vključitev OPP); 

□ spremembe na področju šole (pozitivna stališča in vrednote do raznolikosti, vodstvo 

šole pravočasno zagotovi materialne in prostorske pogoje in poskrbi za ustrezno dodatno 

strokovno pomoč, za stimulacijo in nagrajevanje učitelja ter stalno strokovno 

izpopolnjevanje, zaposli ustrezno izobražen kader ter poskrbi za sodelovanje z OŠPP); 

□ spremembe na razredni ravni (učitelj mora biti obveščen o vstopu OPP v razred, OPP 

učitelj sprejme v razred prostovoljno, učitelj mora imeti ustrezne izkušnje in znanje, učitelj 

obvesti ostale starše in pridobi pozitivno mnenje, učitelj pripravi ostale otroke na vstop 

OPP v razredno skupnost, manjše število otrok v razredu, učitelj za dodatno učno pomoč se 

vključuje v učni proces). 

 

Z raziskavo smo nedvomno ugotovili, da do razlik med Slovenijo in Slovaško prihaja 

ravno zaradi zgodnejše in kompleksnejše obravnave OPP. V Sloveniji izgubimo vse preveč 

dragocenega časa, v katerem se otrok intenzivneje razvija in se še odziva na pomoč. Enako 

je tudi s starši, ki od rojstva naprej zaradi skrbi za otroka lažje sprejemajo vse ponujene 

pomoči (pediatrov, oftamologov, osebnih zdravnikov, tiflopedagogov, specialnih 

pedagogov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, fizioterapevtov, psihologov, 

psihoterapevtov …) kot šele po nekaj letih, ko nastopijo težave. Starši sami velikokrat 

bodisi ne znajo,  ne zmorejo ali pa jih je sram poiskati ustrezne pomoči, samo zdravstvena 

pa je očitno premalo. Tako bi celotna zgodnja obravnava morala poleg otroka vključevati 

tudi starše, saj ti prav tako potrebujejo ustrezno strokovno pomoč in podporo. Z rojstvom 

OPP se znajdejo v novi, nepričakovani vlogi, pri kateri potrebujejo strokovno usmerjanje. 

Z zgodnejšo in s sprotno obravnavo bi prihajalo tudi do manj kršitev otrokovih pravic, saj 

bi bili ustrezneje in pravočasno razporejeni v zanje ustrezne programe, zato menimo, da bi 

bilo potrebno pravico do zgodnje obravnave uzakoniti oz. izvajati. 

 

V Sloveniji sicer imamo določen sistem zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, 

znotraj katerega pa se kažejo velike pomanjkljivosti. To dokazuje tudi raziskava (Kobal 

Grum idr., 2009), ki ugotavlja, da gre predvsem za medicinsko obravnavo, kar se kaže tudi 

v sestavi strokovnih timov (sestavljeni so iz zdravstvenega kadra), da so strokovne službe 

in timi kadrovsko »podhranjeni«, da se obravnava ne navezuje na celo družino, ampak v 

večini primerov samo na OPP ter da je mreža strokovnih služb in timov neenakomerno 

razvita, dostopnost pa geografsko neenakomerna. 
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Učitelji v odprtem delu vprašalnika menijo, da so prednosti inkluzivnega izobraževanja v 

izkušnji sodelovanja zdravih otrok z OPP, saj tako pridobijo pozitiven odnos do 

drugačnosti, toleranco in razumevanje. Pomanjkljivosti pa so v tem, da pogoji dela, kot so 

obseg snovi, načini ocenjevanja, hitrost usvajanja znanja niso prilagojeni OPP. Število 

otrok v razredu OPP onemogoča kvalitetno in predvsem enakovredno vključevanje v 

šolanje in v življenje. V OŠ so vključeni OPP z zelo različnimi sposobnostmi. Vrednotenje 

inkluzije je v šolskem prostoru nedorečeno. Navodila, kako naj učitelj dela z OPP, 

večinoma pišejo ljudje, ki v razredu večinoma nikoli niso delali, in to na način, kot da je 

OPP edini otrok v razredu, pa imajo tudi ostali svoje pravice. Učitelji imamo vse 

prepogosto občutek, da se od nas zahteva, da ustvarimo pogoje, znižamo standarde znanj 

za čim večji sprejem oz. pozitivne ocene OPP s takšnimi in z drugačnimi primanjkljaji in 

motnjami. Ugotavljamo, da smo vedno manj vzgojno-izobraževalna ustanova in vedno bolj 

socialna. Ob tem nas skrbi, kako se bodo otroci z manj znanja in nižjimi sposobnostmi 

kosali v tržno orientirani državi, kjer se ceni zgolj znanje in je tekmovalnost med 

posamezniki velika. Sprašujemo se, ali je slednje sploh združljivo z inkluzijo oziroma ali 

so te nove vrednote, ki se vpeljujejo v OŠ, sploh združljive in ali niso morda 

kontraproduktivne ter izključevalne. 

 

V nadaljnjem raziskovanju bi raziskavo lahko razširili še na ostale izključene skupine, ne 

samo na OPP. Večjo pozornost bi bilo potrebno nameniti preoblikovanju obstoječih 

programov usposabljanja bodočih učiteljev (stališča, predsodki, vrednote). Preoblikovanje 

le-teh bi bistveno vplivalo na pripravljenost in zmožnost učiteljevega vsakodnevnega 

uresničevanja ideje inkluzije. 

 

Izpostavljanje zgolj izobraževalnih kazalnikov kot ključnih pri ugotavljanju uspešnosti šol 

je gotovo v izrazitem nasprotju z uveljavljanjem inkluzivnosti v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. 

 

Inkluzija je slaba, če ni izpeljana dobro in če je OPP zgolj vključen med vrstnike, ne da bi 

bilo okolje pripravljeno nanj in ne da bi dobil ustrezno podporo. Potrebno bi bilo določiti 

merila, kateri otroci so sposobni prehajati med programi. Inkluzija ni primerna za vse 

otroke, nekateri zaradi težavnosti svoje motnje potrebujejo drugačne oblike izobraževanja. 
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Menimo, da vključevanje vseh OPP v OŠ ni realna rešitev. Rešitev vidimo v ponudbi 

različnih šol z različnimi nadstandardnimi ponudbami in različnimi vzgojnimi, 

socializacijskimi ter izobraževalnimi cilji. Starši bodo tako lahko otroku izbrali šolo, za 

katero bodo menili, da mu najbolj ustreza. 

 

Učiteljem je z inkluzijo, z vključitvijo OPP v razred OŠ, zadana večja količina dela, večja 

psihična obremenitev, pritiski staršev, usklajevanje dela, sodelovanje z drugimi 

strokovnimi delavci ter več sestajanj in nadzora. Svoje delo morajo usklajevati z 

drugačnimi metodami in oblikami dela ter pripravljati individualni načrt za delo z OPP. 

Zato bi bilo potrebno poskrbeti za ustrezno nagrajevanje učitelja, ki svoje delo sedaj 

praviloma opravlja prostovoljno, brez dodatnega plačila. 

 

Upoštevanje vseh treh dimenzij inkluzije (fizična, izobraževalna, socialna) podpira njeno 

polnovrednost, ki pripelje do optimalnega razmerja med političnim, apolitičnim in 

socialnim, torej med znanjem, vedenjem in samouresničitvijo posameznika sprva v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in končno v življenje in delo (Rovšek, 2009). Končni cilj 

inkluzije je torej doseči takšno razmerje med pridobljenim znanjem v šoli, doseženimi 

socialnimi kompetencami ter prilagoditvami okolja, da bodo osebe s posebnimi potrebami 

čimbolj samostojne v življenju in delu ter socialno integrirane. 

 

Rezultati raziskave predstavljajo znanstveni prispevek k teoriji inkluzije. Raziskava nudi 

kompleksen primerjalni pogled na stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami v Sloveniji in na Slovaškem. Pokaže na nujnost spremembe pri zgodnji 

obravnavi otroka s posebnimi potrebami in njegove družine. 

 

Aplikativni prispevek rezultatov raziskave k intervenciji je naš predlog za izboljšanje 

inkluzivne prakse, ki temelji na analizi stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami. 

 

Aplikativni prispevek rezultatov raziskave k ocenjevanju je identifikacija pomembnih 

značilnosti, ki zavirajo inkluzijo. To so: pomanjkanje izkušenj in znanj učiteljev za delo z 

otroki s posebnimi potrebami, slab pretok informacij o otroku s posebnimi potrebami med 

strokovnjaki, slab pretok informacij med vrtcem in šolo, prepozne obravnave otrok s 
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posebnimi potrebami, neustrezni materialni pogoji ter slab dostop do podatkov o otroku s 

posebnimi potrebami. 

 

Aplikativni prispevek rezultatov raziskave k razširjanju znanja  pa bo objava rezultatov in 

ugotovitev raziskave v slovaški mednarodni reviji za teorijo in raziskave s področja 

psiholoških znanosti Studia Psychologica ter na svetovnem spletu. S tem bomo omogočili 

dostopnost rezultatov vsem tistim, ki bi jih lahko koristno uporabili. 
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7 PRILOGE 

PRILOGA 7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK – slovenski učitelji 

Spoštovani/a učitelj/ica. 

 

Sem študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem doktorsko 

disertacijo: Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije. Ker me v povezavi s tem 

zanima vaše stališče, se obračam na Vas s prošnjo, da izpolnite vprašalnik, ki je pred vami.  

Vsi Vaši odgovori so anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene. Varovani 

bodo v skladu z Zakonom o varovanju podatkov. Z rezultati se boste lahko seznanili v 

mednarodno priznani strokovni reviji.  

Za sodelovanje in pomoč se Vam že vnaprej  najlepše zahvaljujem in Vam želim veliko 

uspeha pri delu. 

 

                                                                                                              mag. Tatjana Pretnar 

 

 

Prosim Vas, da obkrožite številko pred ustreznim odgovorom. 

 

Država šole 

1  Slovenija    

2   Slovaška     

 

Spol 

1   moški    

2   ženski    

 

Izobrazba 

1   srednja   

2   višja       

3   visoka     

4   magisterij     

5   doktorat     
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Delovno mesto 

1   učitelj razrednega pouka 

2   učitelj predmetnega pouka 

 

Delovna doba 

1   do 10 let poučevanja 

2   od 11 do 20 let poučevanja 

3   od 21 do 30 let poučevanja 

4   31 let poučevanja ali več 

 

Vsako trditev natančno preberite, nato pa odgovorite tako, da obkrožite številko, ki ustreza 

vašemu odgovoru. Pri vsaki trditvi obkrožite samo en odgovor. Trditev ocenite tako, kakor 

o njej resnično mislite. Trditve ocenite od 1 do 5, pri čemer pomeni: 

1 – trditev v celoti zavračam, 

2 – s trditvijo se ne strinjam, 

3 – se ne morem odločiti, 

4 – s trditvijo se strinjam, 

5 – s trditvijo se popolnoma strinjam. 

 

 

Lastna kompetentnost ter odnos do otrok s posebnimi potrebami in njihovih 

primanjkljajev.  

 

1. Menim, da imam dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

1     2      3      4      5 

 

2. Menim, da sem dovolj strokovno usposobljen/a za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

1     2      3      4      5 

 

3. Zmanjkuje mi časa za kvalitetno delo z OPP. 

1     2      3      4      5 

 

4. Pri delu z OPP se počutim preobremenjeno. 

1     2      3      4      5 
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5. Otroci z motnjami v duševnem razvoju se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

6. Slepi in slabovidni otroci se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

7. Gluhi in naglušni otroci se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

8. Otroci z govornimi in jezikovnimi motnjami se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

9. Gibalno ovirani otroci se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

10. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

11. Dolgotrajno bolni otroci se lahko uspešno vključijo v šolo. 

1     2      3      4      5 

 

12. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se lahko uspešno vključijo v 

šolo. 

1     2      3      4      5 

 

13. Največ težav pri delu mi povzročajo otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

1     2      3      4      5 

 

 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami (OPP)  v šolsko delo in skupnost. 

 

14. Moj odnos do OPP pomembno vpliva na to, kako ga sprejmejo sošolci. 

1     2      3      4      5 
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15. OPP vključitev v osnovno šolo (OŠ) škodi. 

1     2      3      4      5 

 

16. OPP bolj koristi vključitev v za to posebej prilagojeno vzgojno-izobraževalno 

ustanovo. 

1     2      3      4      5 

 

17. Vsak OPP ima pravico do prilagoditev, ki so potrebne za uspešno delo. 

1     2      3      4      5 

 

18. OPP na OŠ pridobi boljšo samopodobo kot na osnovni šoli s prilagojenim programom 

(OŠPP). 

1     2      3      4      5 

 

19. Na OŠ je za OPP bolje poskrbljeno kot na OŠPP. 

1     2      3      4      5 

 

20. OPP je na OŠ bolje sprejet s strani vrstnikov kot na OŠPP. 

1     2      3      4      5 

 

21. Na račun OPP se učitelji  premalo posvečamo ostalim otrokom. 

1     2      3      4      5 

 

22. Učna uspešnost razredne skupnosti se z vstopom OPP ne spremeni. 

1     2      3      4      5 

 

23. OPP so učno bolj uspešni na OŠPP. 

1     2      3      4      5 

 

 

Materialni in prostorski pogoji ter strokovna pomoč. 

 

24. Za dodatno pomoč OPP je na šoli ustrezno poskrbljeno. 

1     2      3      4      5 
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25. Dodatno strokovno pomoč bi moral nuditi ustrezno usposobljen strokovnjak. 

1     2      3      4      5 

 

26. Učitelj, ki ima v razredu OPP, ima več dela kot ostali učitelji. 

1     2      3      4      5 

 

27. Za delo z OPP sem ustrezno nagrajen/a. 

1     2      3      4      5 

 

28. OŠ ima za sprejem OPP zagotovljene materialne pogoje. 

1     2      3      4      5 

 

29. OŠ ima za sprejem OPP zagotovljene prostorske pogoje. 

1     2      3      4      5 

 

30. Strokovna pomoč je na šoli premalo prisotna. 

1     2      3      4      5 

 

31. Pri svojem delu imam podporo vodstva. 

1     2      3      4      5 

 

32. Z dodatnim izobraževanjem sem pridobil/a ustrezno znanje, ki mi je manjkalo pri delu 

z OPP. 

1     2      3      4      5 

 

33. Menim, da sem pridobil/a tekom študija dovolj znanja za poučevanje OPP. 

1     2      3      4      5 

 

34. Usposabljanje je bilo za učitelje na OŠ pravočasno, še pred sprejemom OPP. 

1     2      3      4      5 

 

35. OPP imajo na OŠPP boljše materialne in prostorske pogoje. 

1     2      3      4      5 
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Delovanje strokovnih timov in pretočnost informacij. 

 

36. Delo s specialisti je usklajeno. 

1     2      3      4      5 

 

37. Imam dostop do podatkov specialistov  za posameznega OPP. 

1     2      3      4      5 

 

38. Moje mesto med specialisti je enakovredno. 

1     2      3      4      5 

 

39. Moje mnenje na sestankih tima je upoštevano. 

1     2      3      4      5 

 

40. OPP je vedno pravočasno usmerjen v ustrezen program. 

1     2      3      4      5 

 

41. Delovanje strokovnega tima na naši šoli je zelo uspešno. 

1     2      3      4      5 

 

42. Vedno sem seznanjen/a z vstopom OPP v razred. 

1     2      3      4      5 

 

43. Vključevanje OPP smo v šolsko prakso izvajali dovolj postopno. 

1     2      3      4      5 

 

44. Informacije med vrtcem in šolo so pretočne. 

1     2      3      4      5 

 

45. Varstvo osebnih podatkov otežuje  pretok informacij med vrtcem in šolo. 

1     2      3      4      5 
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Ker želim prispevati k izboljšanju teorije s strani Vas, praktikov, Vas naprošam, da 

odgovorite še na spodnja vprašanja. 

 

  46. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način šolanja za otroke s posebnimi potrebami? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

47. Ali so po vašem mnenju pri vzgojno-izobraževalnem delu upoštevanje otrokove 

pravice do zanj ustreznega vzgojno-izobraževalnega programa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

48. Kakšna je po vašem mnenju  pretočnost informacij med vrtcem in šolo ter med samimi 

strokovnimi delavci? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

49. Kaj po vašem mnenju vpliva na uspešno prakso za delo z OPP? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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50. S kakšnimi težavami se srečujete na vaši šoli pri vključevanju OPP? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

51. Zakaj po vašem mnenju pri delu z OPP prihaja do težav in kako bi jih odpravili? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA 7.2 ANKETNI VPRAŠALNIK- slovaški učitelji 

 

Vážený/á učiteľ/ka. 

 

Som študentka postgraduálneho štúdia na Pedagogickej fakulte. Píšem doktorskú 

dizertáciu: Multikulturálna analýza stanovísk učiteľov k inklúzii. Keďže ma v súvislosti s 

tým zaujíma vaše stanovisko, obraciam sa ku Vám s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.  

Všetky Vaše odpovede sú anonymné a budú slúžiť vyslovene na výskumné účely. 

Chránené budú v súlade so Zákonom o ochrane informácií.  S výsledkami sa môžete  

zoznámiť vo vedecky a  medzinárodne uznávaných časopisoch.   

Za spoluprácu a pomoc Vám vopred ďakujem a želám Vám veľa úspechov v práci. 

 

                                                                                                                 mag. Tatjana Pretnar 

 

 

Prosím Vás, aby ste zakrúžkovali číslo pred vyhovujúcou odpoveďou. 

 

Škola v štáte 

1  Slovinsko    

2  Slovensko     

 

Pohlavie 

1   mužské    

2   ženské    

 

Vzdelanie 

1   stredné                    

2   nadstavbové       

3   vysokoškolské     

4   magisterské     

5   doktorát     
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Pracovné miesto 

1   učiteľ prvého stupňa 

2   učiteľ druhého stupňa 

 

Pracovná doba 

1   do 10 rokov vyučovania 

2   11 do 20 rokov vyučovania 

3   21 do 30 rokov vyučovania 

4   viac ako 31 rokov vyučovania 

 

Každé tvrdenie si dôkladne prečítajte, a potom odpovedzte tak, že zakrúžkujte číslo, ktoré 

zodpovedá Vašej odpovedi Pri každom tvrdení zakrúžkujte iba jednu odpoveď. Tvrdenia 

posúďte tak, ako ich v skutočnosti vnímate. Tvrdenia zhodnoťte od 1 do 5 pričom platí : 

1 – tvrdenie celkovo zamietam, 

2 – s tvrdením nesúhlasím, 

3 – nemôžem sa rozhodnúť, 

4 – s tvrdením súhlasím, 

5 – s tvrdením úplne súhlasím. 

 

 

Vlastná kompetentnosť a vzťah k deťom so špeciálnymi potrebami a ich nedostatkov.  

 

1. Som názoru, že mám dosť vedomostí pre prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. 

1     2      3      4      5 

 

2. Som názoru, že som odborne kvalifikovaný/á na vykonávanie dodatočnej špeciálnej 

pomoci. 

1     2      3      4      5 

 

3. Nemám dostatok času pre kvalitnú prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. 

1     2      3      4      5 

 

4. Pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami sa cítim zaťažená. 

1     2      3      4      5 
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5. Deti s poruchami v duševnom rozvoji môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

6. Slepé a nevidiace deti môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

7. Hluché a nedoslýchavé deti  môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

8. Deti s hovorovými a jazykovými poruchami  môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

9. Pohybovo hendikepované deti môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

10. Deti s poruchami správania môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

11. Dlhodobo choré deti  môžu byť v škole úspešne integrované. 

1     2      3      4      5 

 

12. Deti s nedostatkami v jednotlivých oblastiach učenia môžu byť v škole úspešne 

integrované. 

1     2      3      4      5 

 

13. Najviac problémov pri práci mi spôsobujú deti s poruchami správania a poruchami 

osobnosti. 

1     2      3      4      5 

 

Integrovanie detí so špeciálnymi potrebami pri práci v škole a v kolektíve. 

 

14. Môj vzťah k deťom so špeciálnymi potrebami dôležito vplýva na to , ako ho príjmu   

spolužiaci. 

1     2      3      4      5 
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  15. Deťom so  špeciálnymi potrebami  integrovanie do základnej školy škodí. 

1     2      3      4      5 

 

16. Deťom  so  špeciálnymi potrebami  viac prospieva integrácia  do špeciálnych výchovno  

– vzdelávacích zariadení. 

1     2      3      4      5 

 

17. Každé dieťa so špeciálnymi potrebami má právo na  špeciálny program, ktorý je 

potrebný pre úspešnosť pri práci. 

1     2      3      4      5 

 

18. Dieťa so špeciálnymi potrebami  na ZŠ získa lepšie  sebavedomie ako na  špeciálnej 

základnej škole. 

1     2      3      4      5 

 

19. Na ZŠ je o deti so špeciálnymi potrebami lepšie postarané ako na špeciálnej základnej 

škole. 

1     2      3      4      5 

 

20. Dieťa so špeciálnymi potrebami je na ZŠ lepšie prijaté zo strany rovesníkov ako na 

špeciálnej základnej škole. 

1     2      3      4      5 

 

21. Na úkor detí so špeciálnymi potrebami  sa učitelia málo venujú ostatným deťom. 

1     2      3      4      5 

 

22. Prospech  kolektívu triedy sa so vstupom dieťaťa so  špeciálnymi potrebami  nezmení. 

1     2      3      4      5 

 

23. Deti so špeciálnymi potrebami  majú lepší prospech na špeciálnej základnej škole. 

1     2      3      4      5 
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Materiálne a priestorové podmienky i  odborná pomoc. 

 

24. Za dodatočnú pomoc deťom so špeciálnymi potrebami je na škole primerane postarané. 

1     2      3      4      5 

 

25. Dodatočnú  odbornú pomoc by mal poskytovať primerane kvalifikovaný odborník. 

1     2      3      4      5 

 

26. Učiteľ, ktorý má v triede dieťa  so špeciálnymi potrebami,  má viac práce ako ostatní 

učitelia. 

1     2      3      4      5 

 

27. Za prácu s dieťaťom so špeciálnymi potrebami som primerane odmenený/á. 

1     2      3      4      5 

 

28. ZŠ má  na prijatie detí  so špeciálnymi potrebami  zabezpečené materiálne podmienky. 

1     2      3      4      5 

 

29. ZŠ má  na prijatie detí  so špeciálnymi potrebami  zabezpečené priestorové podmienky. 

1     2      3      4      5 

 

30. Odborná pomoc je na škole málo prítomná. 

1     2      3      4      5 

 

31. Pri svojej práci mám podporu vedenia. 

1     2      3      4      5 

 

32. S dodatočným vzdeláváním som získal/a primerané vedomosti, ktoré mi chýbali pri 

práci.  

1     2      3      4      5 

 

33. So názoru, že som získal/a počas štúdia dosť vedomostí na vyučovanie detí so 

špeciálnymi potrebami. 

1     2      3      4      5 
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34. Kvalifikácia učiteľov na ZŠ sa konala v časovom predstihu , ešte pred prijatím detí so 

špeciálnymi potrebami. 

1     2      3      4      5 

 

35. Deti so špeciálnymi potrebami   majú na špeciálnych ZŠ lepšie materiálne a priestorové 

podmienky. 

1     2      3      4      5 

 

Účinkovanie odborných tímov a ich spolupráca. 

 

36. Práca so špecialistami je koordinovaná. 

1     2      3      4      5 

 

37. Mám prístup k informáciám špecialistov za každého jednotlivca- dieťa so špeciálnymi 

potrebami. 

1     2      3      4      5 

 

38. Moje miesto medzi špecialistami je rovnoprávne. 

1     2      3      4      5 

 

39. Môj názor na poradách tímu  sa berie do úvahy. 

1     2      3      4      5 

 

40. Dieťa so špeciálnymi potrebami je včas  zaradené do vyhovujúceho programu. 

1     2      3      4      5 

 

41. Činnosť odborného tímu na škole je veľmi úspešná. 

1     2      3      4      5 

 

42. Vždy som zoznámený/á so vstupom dieťaťa so špeciálnymi potrebami  do triedy. 

1     2      3      4      5 
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43. Integráciu detí so špeciálnymi potrebami  sme do školskej praxe zavádzali dostatočne 

postupne.  

1     2      3      4      5 

 

44. Informácie medzi škôlkou  a školou sú dostatočné. 

1     2      3      4      5 

 

45. Ochrana osobných informácií sťažuje prepojenosť informácií medzi škôlkou a školou. 

1     2      3      4      5 

 

 Pretože si želám prispieť k zlepšeniu teórie pomocou skúseností praktikov, chcela by 

som Vás požiadať, aby ste mi odpovedali na dolu uvedené otázky. 

 

46. Aký je podľa vás najlepší spôsob vyučovania detí so špeciálnymi potrebami? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

47. Sú podľa vás pri výchovno – vzdelávacej práci dodržiavane práva dieťaťa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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48. Aká je podľa vášho názoru prepojenosť informácií medzi škôlkami a školou i medzi 

samými špeciálnymi pracovníkmi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 49. Čo podľa vás vplýva na úspešnú prax  v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

50. S akými problémami sa stretávate na vašej škole pri  integrácii detí so špeciálnymi 

potrebami? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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51. Prečo podľa vášho názoru prichádza do problémov pri práci s deťmi so špeciálnymi 

potrebami, a ako by ste tie problémy odstránili? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Ďakujem pekne za spoluprácu! 
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PRILOGA 7.3  KORELACIJSKA MATRIKA MED STALIŠČI 
 
 
Legenda za tabelo 7.3 

LK1 Menim, da imam dovolj znanja za delo z OPP. MP1 Za dodatno pomoč OPP je na šoli ustrezno 
poskrbljeno. 

LK2 Otroci z motnjami v duševnem razvoju se lahko 
uspešno vključijo v šolo. 

MP2 Dodatno strokovno pomoč bi moral nuditi 
ustrezno usposobljen strokovnjak. 

LK3 Slepi in slabovidni otroci se lahko uspešno 
vključijo v šolo. 

MP3 Učitelj, ki ima v razredu OPP, ima več dela kot 
ostali učitelji. 

LK4 Gluhi in naglušni otroci se lahko uspešno 
vključijo v šolo. 

MP4 Za delo z OPP sem ustrezno nagrajen/a. 

LK5 Otroci z govornimi in jezikovnimi motnjami se 
lahko uspešno vključijo v šolo. 

MP5 OŠ ima za sprejem OPP zagotovljene materialne 
pogoje. 

LK6 Gibalno ovirani otroci se lahko uspešno vključijo 
v šolo. 

MP6 OŠ ima za sprejem OPP zagotovljene prostorske 
pogoje. 

LK7 Otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami se 
lahko uspešno vključijo v šolo. 

MP7 Strokovna pomoč je na šoli premalo prisotna. 

LK8 Dolgotrajno bolni otroci se lahko uspešno 
vključijo v šolo. 

MP8 Pri svojem delu imam podporo vodstva. 

LK9 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja  se lahko uspešno vključijo v šolo. 

MP9 Usposabljanje je bilo za učitelje na OŠ 
pravočasno, še pred sprejemom OPP. 

LK10 Največ težav pri delu mi povzročajo otroci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

MP10 OPP imajo na OŠPP boljše materialne in 
prostorske pogoje. 

VO1 Moj odnos do OPP pomembno vpliva na to, 
kako ga sprejmejo sošolci. 

ST1 Delo s specialisti je usklajeno. 

VO2 OPP vključitev v osnovno šolo (OŠ) škodi. ST2 Imam dostop do podatkov specialistov  za 
posameznega OPP. 

VO3 OPP bolj koristi vključitev v za to posebej 
prilagojeno  vzg.-izobr. ustanovo. 

ST3 Moje mesto med specialisti je enakovredno. 

VO4 Vsak OPP ima pravico do prilagoditev, ki so 
potrebne za uspešno delo. 

ST4 Moje mnenje na sestankih tima je upoštevano. 

VO5 OPP na OŠ pridobi boljšo samopodobo kot na 
osnovni šoli s prilagojenim programom (OŠPP). 

ST5 OPP je vedno pravočasno usmerjen v ustrezen 
program. 

VO6 Na OŠ je za OPP bolje poskrbljeno kot na OŠPP. ST6 Delovanje strokovnega tima na naši šoli je zelo 
uspešno. 

VO7 OPP je na OŠ bolje sprejet s strani vrstnikov kot 
na OŠPP. 

ST7 Vedno sem seznanjen/a z vstopom OPP v razred. 

VO8 Na račun OPP se učitelji  premalo posvečamo 
ostalim otrokom. 

ST8 Vključevanje OPP smo v šolsko prakso izvajali 
dovolj postopno. 

VO9 Učna uspešnost razredne skupnosti se z vstopom 
OPP ne spremeni. 

ST9 Informacije med vrtcem in šolo so pretočne. 

VO10 OPP so učno bolj uspešni na OŠPP. ST10 Varstvo osebnih podatkov otežuje  pretok 
informacij med vrtcem in šolo. 
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Tabela 7.3 Korelacijska matrika med stališči (manifestne spremenljivke) 

 
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10 VO1 

LK1 1,000 ,142 ,132 ,121 -,092 ,070 ,067 ,068 ,075 -,021 ,012 

LK2 ,142 1,000 ,267 ,171 ,145 ,134 ,400 ,132 ,046 ,156 -,090 

LK3 ,132 ,267 1,000 ,674 ,303 ,293 ,123 ,215 ,268 -,033 ,011 

LK4 ,121 ,171 ,674 1,000 ,302 ,369 ,144 ,199 ,211 -,127 ,081 

LK5 -,092 ,145 ,303 ,302 1,000 ,509 ,060 ,394 ,398 -,010 ,128 

LK6 ,070 ,134 ,293 ,369 ,509 1,000 ,037 ,337 ,372 -,050 ,033 

LK7 ,067 ,400 ,123 ,144 ,060 ,037 1,000 ,141 ,049 ,204 -,147 

LK8 ,068 ,132 ,215 ,199 ,394 ,337 ,141 1,000 ,447 ,110 ,105 

LK9 ,075 ,046 ,268 ,211 ,398 ,372 ,049 ,447 1,000 ,062 -,076 

LK10 -,021 ,156 -,033 -,127 -,010 -,050 ,204 ,110 ,062 1,000 -,082 

VO1 ,012 -,090 ,011 ,081 ,128 ,033 -,147 ,105 -,076 -,082 1,000 

VO2 ,030 ,203 ,103 ,085 ,099 ,074 ,174 ,095 ,092 ,018 -,124 

VO3 ,220 ,249 ,171 ,165 ,013 ,078 ,272 ,209 ,144 ,273 ,033 

VO4 ,035 -,023 -,068 ,093 ,119 ,159 -,029 ,046 -,081 -,198 ,092 

VO5 ,152 ,204 ,051 ,035 ,060 -,025 ,123 ,023 ,032 ,167 ,062 

VO6 ,001 ,306 ,211 ,087 ,176 ,102 ,138 ,211 ,075 ,274 ,184 

VO7 -,009 ,112 ,170 ,173 ,160 ,127 ,002 ,153 ,078 ,093 ,121 

VO8 ,063 ,213 ,072 ,057 ,076 ,121 ,134 ,051 ,095 ,099 ,031 

VO9 ,168 ,304 -,112 -,087 -,046 -,055 ,120 ,009 -,123 ,166 ,066 

VO10 ,138 ,175 ,224 ,175 ,188 ,081 ,127 ,210 ,115 ,054 ,030 

MP1 -,066 -,025 -,079 -,031 ,052 ,032 -,031 ,010 ,033 -,020 ,036 

MP2 ,060 -,091 ,092 ,141 ,003 -,007 -,017 ,114 -,051 -,190 ,005 

MP3 -,010 ,028 -,025 -,007 -,176 -,065 ,007 -,071 ,024 ,219 -,102 

MP4 -,001 ,042 -,007 ,015 -,073 -,066 -,056 -,073 -,019 ,185 ,008 

MP5 -,001 ,086 ,017 ,093 -,023 -,075 -,006 ,055 -,055 ,097 ,151 

MP6 ,031 ,075 ,044 ,056 ,028 ,019 -,019 ,133 ,084 ,039 ,129 

MP7 ,133 ,145 ,121 ,054 -,081 -,052 ,032 -,044 ,124 -,090 ,039 

MP8 ,017 ,174 ,135 ,097 ,001 ,068 ,075 ,031 ,041 ,078 -,021 

MP9 ,072 ,203 ,110 ,038 -,020 ,016 ,050 ,026 ,060 ,173 ,004 

MP10 ,055 ,152 ,090 ,024 -,005 ,050 ,084 -,049 ,018 ,035 ,096 

ST1 ,033 ,102 ,237 ,196 ,198 ,219 ,024 ,265 ,296 -,046 -,060 

ST2 ,202 ,294 -,049 -,048 ,065 ,089 ,199 ,031 ,078 ,096 -,122 

ST3 ,145 ,218 ,188 ,179 ,056 ,147 ,127 ,114 ,122 ,077 -,030 

ST4 ,117 ,171 ,017 ,035 -,089 ,034 ,085 ,094 ,067 ,079 -,038 

ST5 ,158 ,239 -,034 -,005 ,052 ,040 ,070 ,048 -,006 ,052 -,027 

ST6 ,078 ,186 ,184 ,201 ,077 ,198 ,072 ,232 ,089 ,019 ,009 

ST7 ,192 ,329 ,134 ,048 ,097 ,115 ,138 ,050 ,056 ,012 -,154 

ST8 ,140 ,179 ,146 ,051 -,078 ,041 ,110 ,059 ,019 ,041 ,016 

ST9 ,119 ,184 -,045 -,031 -,091 ,011 ,171 -,025 -,063 -,017 -,099 

ST10 ,089 ,022 -,068 -,178 -,166 -,104 ,057 -,082 -,092 -,001 ,034 
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(nadaljevanje tabele 7.3) 

 
VO2 VO3 VO4 VO5 VO6 VO7 VO8 VO9 VO10 MP1 MP2 

LK1 ,030 ,220 ,035 ,152 ,001 -,009 ,063 ,168 ,138 -,066 ,060 

LK2 ,203 ,249 -,023 ,204 ,306 ,112 ,213 ,304 ,175 -,025 -,091 

LK3 ,103 ,171 -,068 ,051 ,211 ,170 ,072 -,112 ,224 -,079 ,092 

LK4 ,085 ,165 ,093 ,035 ,087 ,173 ,057 -,087 ,175 -,031 ,141 

LK5 ,099 ,013 ,119 ,060 ,176 ,160 ,076 -,046 ,188 ,052 ,003 

LK6 ,074 ,078 ,159 -,025 ,102 ,127 ,121 -,055 ,081 ,032 -,007 

LK7 ,174 ,272 -,029 ,123 ,138 ,002 ,134 ,120 ,127 -,031 -,017 

LK8 ,095 ,209 ,046 ,023 ,211 ,153 ,051 ,009 ,210 ,010 ,114 

LK9 ,092 ,144 -,081 ,032 ,075 ,078 ,095 -,123 ,115 ,033 -,051 

LK10 ,018 ,273 -,198 ,167 ,274 ,093 ,099 ,166 ,054 -,020 -,190 

VO1 -,124 ,033 ,092 ,062 ,184 ,121 ,031 ,066 ,030 ,036 ,005 

VO2 1,000 ,291 ,048 ,217 ,189 ,157 ,137 ,095 ,301 ,068 ,008 

VO3 ,291 1,000 -,088 ,212 ,255 ,225 ,274 ,292 ,196 ,059 -,032 

VO4 ,048 -,088 1,000 -,041 -,116 ,120 ,061 ,010 -,101 ,178 ,141 

VO5 ,217 ,212 -,041 1,000 ,239 ,199 ,092 ,195 ,193 ,024 -,015 

VO6 ,189 ,255 -,116 ,239 1,000 ,393 ,173 ,098 ,257 -,007 -,030 

VO7 ,157 ,225 ,120 ,199 ,393 1,000 ,163 ,072 ,151 ,100 -,027 

VO8 ,137 ,274 ,061 ,092 ,173 ,163 1,000 ,199 ,025 ,111 -,070 

VO9 ,095 ,292 ,010 ,195 ,098 ,072 ,199 1,000 ,045 ,074 -,061 

VO10 ,301 ,196 -,101 ,193 ,257 ,151 ,025 ,045 1,000 -,118 -,025 

MP1 ,068 ,059 ,178 ,024 -,007 ,100 ,111 ,074 -,118 1,000 ,023 

MP2 ,008 -,032 ,141 -,015 -,030 -,027 -,070 -,061 -,025 ,023 1,000 

MP3 -,056 ,095 -,201 -,120 -,005 ,047 ,128 ,126 -,098 ,152 -,378 

MP4 ,153 ,176 ,137 ,057 ,046 ,254 ,179 ,136 -,074 ,145 -,043 

MP5 ,025 ,072 ,198 ,128 ,179 ,296 ,134 ,103 ,058 ,230 -,202 

MP6 ,148 ,163 ,004 ,108 ,148 ,255 ,052 -,024 ,152 ,114 -,093 

MP7 ,027 ,107 -,031 ,059 ,123 ,096 ,279 ,065 ,042 ,215 ,006 

MP8 ,156 ,219 -,031 ,160 ,273 ,186 ,113 ,212 ,157 -,030 -,061 

MP9 ,090 ,035 -,071 ,112 ,079 -,014 ,104 ,187 ,031 ,029 ,058 

MP10 ,116 ,198 -,015 ,143 ,192 ,271 ,208 ,067 ,124 ,083 -,339 

ST1 ,105 ,135 -,111 -,006 ,144 ,151 ,199 ,022 ,144 ,057 -,027 

ST2 ,259 ,246 ,087 ,222 ,149 ,011 ,183 ,351 ,187 -,075 ,032 

ST3 ,157 ,293 -,042 ,126 ,233 ,085 ,192 ,155 ,223 -,117 ,064 

ST4 ,246 ,323 ,007 ,152 ,165 ,136 ,196 ,239 ,217 -,073 -,081 

ST5 ,178 ,140 ,102 ,257 ,098 ,098 ,097 ,351 ,177 ,023 ,002 

ST6 ,246 ,348 ,158 ,031 ,217 ,304 ,147 ,126 ,254 ,193 ,027 

ST7 ,211 ,215 ,129 ,207 ,103 ,102 ,149 ,347 ,116 -,084 ,068 

ST8 ,195 ,183 -,067 ,058 ,154 ,158 ,138 ,250 ,120 -,024 -,038 

ST9 ,142 ,130 ,098 ,045 ,002 ,091 ,082 ,223 ,008 ,082 ,008 

ST10 ,048 -,036 -,195 ,106 ,089 ,008 ,101 ,058 -,035 -,007 -,190 
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(nadaljevanje tabele 7.3) 

 
MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 ST1 ST2 ST3 

LK1 -,010 -,001 -,001 ,031 ,133 ,017 ,072 ,055 ,033 ,202 ,145 

LK2 ,028 ,042 ,086 ,075 ,145 ,174 ,203 ,152 ,102 ,294 ,218 

LK3 -,025 -,007 ,017 ,044 ,121 ,135 ,110 ,090 ,237 -,049 ,188 

LK4 -,007 ,015 ,093 ,056 ,054 ,097 ,038 ,024 ,196 -,048 ,179 

LK5 -,176 -,073 -,023 ,028 -,081 ,001 -,020 -,005 ,198 ,065 ,056 

LK6 -,065 -,066 -,075 ,019 -,052 ,068 ,016 ,050 ,219 ,089 ,147 

LK7 ,007 -,056 -,006 -,019 ,032 ,075 ,050 ,084 ,024 ,199 ,127 

LK8 -,071 -,073 ,055 ,133 -,044 ,031 ,026 -,049 ,265 ,031 ,114 

LK9 ,024 -,019 -,055 ,084 ,124 ,041 ,060 ,018 ,296 ,078 ,122 

LK10 ,219 ,185 ,097 ,039 -,090 ,078 ,173 ,035 -,046 ,096 ,077 

VO1 -,102 ,008 ,151 ,129 ,039 -,021 ,004 ,096 -,060 -,122 -,030 

VO2 -,056 ,153 ,025 ,148 ,027 ,156 ,090 ,116 ,105 ,259 ,157 

VO3 ,095 ,176 ,072 ,163 ,107 ,219 ,035 ,198 ,135 ,246 ,293 

VO4 -,201 ,137 ,198 ,004 -,031 -,031 -,071 -,015 -,111 ,087 -,042 

VO5 -,120 ,057 ,128 ,108 ,059 ,160 ,112 ,143 -,006 ,222 ,126 

VO6 -,005 ,046 ,179 ,148 ,123 ,273 ,079 ,192 ,144 ,149 ,233 

VO7 ,047 ,254 ,296 ,255 ,096 ,186 -,014 ,271 ,151 ,011 ,085 

VO8 ,128 ,179 ,134 ,052 ,279 ,113 ,104 ,208 ,199 ,183 ,192 

VO9 ,126 ,136 ,103 -,024 ,065 ,212 ,187 ,067 ,022 ,351 ,155 

VO10 -,098 -,074 ,058 ,152 ,042 ,157 ,031 ,124 ,144 ,187 ,223 

MP1 ,152 ,145 ,230 ,114 ,215 -,030 ,029 ,083 ,057 -,075 -,117 

MP2 -,378 -,043 -,202 -,093 ,006 -,061 ,058 -,339 -,027 ,032 ,064 

MP3 1,000 ,277 ,161 ,086 -,006 ,115 ,218 ,141 ,130 ,020 ,003 

MP4 ,277 1,000 ,378 ,219 ,006 ,209 ,167 ,172 -,076 ,159 ,003 

MP5 ,161 ,378 1,000 ,415 ,175 ,153 -,003 ,293 -,017 ,034 ,020 

MP6 ,086 ,219 ,415 1,000 ,076 ,193 ,031 ,201 ,065 ,084 ,144 

MP7 -,006 ,006 ,175 ,076 1,000 ,050 ,080 ,210 ,247 ,115 ,108 

MP8 ,115 ,209 ,153 ,193 ,050 1,000 ,130 ,213 ,213 ,254 ,309 

MP9 ,218 ,167 -,003 ,031 ,080 ,130 1,000 -,086 ,088 ,196 ,048 

MP10 ,141 ,172 ,293 ,201 ,210 ,213 -,086 1,000 ,132 ,045 ,034 

ST1 ,130 -,076 -,017 ,065 ,247 ,213 ,088 ,132 1,000 ,186 ,242 

ST2 ,020 ,159 ,034 ,084 ,115 ,254 ,196 ,045 ,186 1,000 ,359 

ST3 ,003 ,003 ,020 ,144 ,108 ,309 ,048 ,034 ,242 ,359 1,000 

ST4 ,063 ,160 ,113 ,213 ,113 ,324 ,097 ,091 ,141 ,529 ,556 

ST5 ,055 ,100 ,088 ,104 ,088 ,218 ,237 ,074 ,142 ,545 ,354 

ST6 ,099 ,154 ,260 ,208 ,275 ,322 ,044 ,162 ,376 ,269 ,382 

ST7 -,016 ,108 -,040 ,055 ,057 ,216 ,243 ,034 ,122 ,619 ,297 

ST8 ,053 ,109 ,080 ,170 ,083 ,269 ,199 ,059 ,138 ,375 ,384 

ST9 ,041 ,092 ,070 ,057 ,101 ,147 ,134 ,101 ,112 ,389 ,185 

ST10 ,021 -,045 ,122 ,006 ,008 ,015 ,064 ,214 -,050 ,036 -,056 
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(nadaljevanje tabele 7.3) 

 
ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 

LK1 ,117 ,158 ,078 ,192 ,140 ,119 ,089 

LK2 ,171 ,239 ,186 ,329 ,179 ,184 ,022 

LK3 ,017 -,034 ,184 ,134 ,146 -,045 -,068 

LK4 ,035 -,005 ,201 ,048 ,051 -,031 -,178 

LK5 -,089 ,052 ,077 ,097 -,078 -,091 -,166 

LK6 ,034 ,040 ,198 ,115 ,041 ,011 -,104 

LK7 ,085 ,070 ,072 ,138 ,110 ,171 ,057 

LK8 ,094 ,048 ,232 ,050 ,059 -,025 -,082 

LK9 ,067 -,006 ,089 ,056 ,019 -,063 -,092 

LK10 ,079 ,052 ,019 ,012 ,041 -,017 -,001 

VO1 -,038 -,027 ,009 -,154 ,016 -,099 ,034 

VO2 ,246 ,178 ,246 ,211 ,195 ,142 ,048 

VO3 ,323 ,140 ,348 ,215 ,183 ,130 -,036 

VO4 ,007 ,102 ,158 ,129 -,067 ,098 -,195 

VO5 ,152 ,257 ,031 ,207 ,058 ,045 ,106 

VO6 ,165 ,098 ,217 ,103 ,154 ,002 ,089 

VO7 ,136 ,098 ,304 ,102 ,158 ,091 ,008 

VO8 ,196 ,097 ,147 ,149 ,138 ,082 ,101 

VO9 ,239 ,351 ,126 ,347 ,250 ,223 ,058 

VO10 ,217 ,177 ,254 ,116 ,120 ,008 -,035 

MP1 -,073 ,023 ,193 -,084 -,024 ,082 -,007 

MP2 -,081 ,002 ,027 ,068 -,038 ,008 -,190 

MP3 ,063 ,055 ,099 -,016 ,053 ,041 ,021 

MP4 ,160 ,100 ,154 ,108 ,109 ,092 -,045 

MP5 ,113 ,088 ,260 -,040 ,080 ,070 ,122 

MP6 ,213 ,104 ,208 ,055 ,170 ,057 ,006 

MP7 ,113 ,088 ,275 ,057 ,083 ,101 ,008 

MP8 ,324 ,218 ,322 ,216 ,269 ,147 ,015 

MP9 ,097 ,237 ,044 ,243 ,199 ,134 ,064 

MP10 ,091 ,074 ,162 ,034 ,059 ,101 ,214 

ST1 ,141 ,142 ,376 ,122 ,138 ,112 -,050 

ST2 ,529 ,545 ,269 ,619 ,375 ,389 ,036 

ST3 ,556 ,354 ,382 ,297 ,384 ,185 -,056 

ST4 1,000 ,543 ,446 ,427 ,434 ,285 -,012 

ST5 ,543 1,000 ,337 ,591 ,348 ,365 ,024 

ST6 ,446 ,337 1,000 ,249 ,336 ,270 -,148 

ST7 ,427 ,591 ,249 1,000 ,393 ,380 ,062 

ST8 ,434 ,348 ,336 ,393 1,000 ,333 ,171 

ST9 ,285 ,365 ,270 ,380 ,333 1,000 ,235 

ST10 -,012 ,024 -,148 ,062 ,171 ,235 1,000 
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PRILOGA 7.4  Šolski viri (2007—08)  

 

Vir: TALIS (Sardoč idr., 2009 - mednarodno poročilo, str. 43). 
 
 


