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POVZETEK
V magistrski nalogi želimo prikazati pomen učinkovitega pouka ter izpostaviti diferenciacijo in
individualizacijo kot postavki učinkovitega pouka. Prepoznavanje in upoštevanje individualnih
značilnosti učencev namreč zahtevata, da ima učitelj ustrezne kompetence, ki jih pridobi z
ustreznim izobraževanjem.
Raziskava, ki smo jo izvedli med učitelji, ki poučujejo v prvem triletju osnovne šole iz 12
različnih statističnih regij Slovenije,

je pokazala, da se notranja diferenciacija in

individualizacija izvajata različno pogosto pri posameznih predmetih in v posameznih fazah
pouka. Večina učiteljev pogosto ugotavlja predznanje posameznih učencev in to tudi upošteva,
pouk prilagaja individualnim potrebam posameznikov, prilagaja nazornost pouka, pripravlja
dodatne učne aktivnosti za posameznike. Prav tako prilagajajo obliko, obseg, navodila in čas
pisnih preverjanj ter ocenjevanj znanja. Najpogosteje prilagajajo delo povprečnim učencem.
Učitelji se še vedno najpogosteje poslužujejo individualne in frontalne učne oblike. Večina pa
se jih poslužuje kombiniranja različnih učnih metod. Manj poudarka pa dajejo vpeljevanju
sodobnih pristopov poučevanja (projektno učno delo, sodelovalno učenje) in upoštevanju
posameznikovih stilov zaznavanja. Ugotovili smo, da učitelji še vedno dajejo velik poudarek na
zaposlitvi učencev z enakimi aktivnostmi, na posredovanju enakih domačih nalog za vse učence
in da učitelji premalo poznajo in upoštevajo Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih zmožnostih
učenja in mišljenja. Spodbudna pa je ugotovitev raziskave, da večina učiteljev po lastni presoji
dobro ocenjuje sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci šole ter z njimi načrtuje izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije. Ugotovili smo, da imajo učitelji v pripravah na
posamezno učno uro vključene diferencirane dejavnosti, nekoliko manj pa so usmerjeni v
prilagajanje ciljev in vsebin. Glede na ugotovitve raziskave se večina učiteljev čuti zadovoljne v
svojem poklicu, dovolj strokovno usposobljene in samozavestne pri svojem delu. 90,5 %
učiteljev meni, da so prav dobro ali dobro usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije. Večina učiteljev ocenjuje, da nima težav pri izvajanju notranje diferenciacije
in individualizacije, medtem ko ena tretjina učiteljev navaja, da se pri izvajanju notranje
diferenciacije in individualizacije sooča s težavami. Pri tem izpostavljajo težave s časom pri
načrtovanju učnega procesa in izvajanju pouka, kot problem navajajo tako številčnost razredov
in raznolikost učencev kot tudi pomanjkanje dodatne strokovne pomoči.
Slaba polovica učiteljev ocenjuje, da so izobraževanja na temo notranje diferenciacije in
individualizacije preveč teoretično zasnovana in imajo kot taka za učitelje majhno aplikativno
vrednost.

Izsledki raziskave bodo uporabni pri začetnem in nadaljnjem izobraževanju učiteljev na področju
izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije.
Ključne besede
učinkovit pouk, učna diferenciacija, notranja diferenciacija in individualizacija, prvo triletje
osnovne šole, usposobljenost učiteljev

ABSTRACT
The goal of effective school is emphasised in this master’s degree through differentiation and
individualization as propositions of effective classes. Realization and consideration of individual
pupils’ characteristics in fact demand the teacher to have adequate competences required through
suitable education.
The research which was carried out among teachers working in the first triad of primary school in
twelve different statistic regions of Slovenia has proved that inner differentiation and
individualization are fulfilled at different subjects, at various stages of education and at
different frequencies. The form, scale, instructions and writing time of written assessments and
tests are adjusted as well. Work is mostly adjusted to average pupils’ abilities. The individual
approach and frontal teaching are still most frequently used by teachers. Most of them apply a
combination of various teaching methods. However, less emphasis is placed on the introduction of
modern teaching approaches (project work, cooperative learning) and consideration of individual’s
styles of perception. It has been found out that teachers still find it important to assign the same
activities, same homework to all pupils and that teachers know and consider too little Gardner’s
findings on manifold abilities of learning and thinking. However, an encouraging conclusion of the
research is that most teachers are satisfied with the cooperation with school counsellors and
communal planning of inner differentiation and individualization implementation. It has been
found out that differentiated activities are included in individual lessons by teachers, who are
slightly less attentive about adjustment of learning goals and subject matter. According to research
findings, most teachers feel satisfied with their profession, are suitably professionally trained and
self-confident in their work. 90,5 % of teachers believe that are very well or well trained to perform
inner differentiation and individualization. Most teachers think they do not have problems
with implementing inner differentiation and individualization, whereas a third of teachers
claim to face difficulties when applying inner differentiation and individualization. They state
as problems time management, number of classes, pupils’ heterogeneousness and lack of
extra professional counselling. Less than half of teachers believe that trainings for inner
differentiation and individualization are too theoretical and as such less applicable for
everyday use.
The survey results will be of use at early and later stages of teacher training on the field of inner
differentiation and individualization.

Key words
Effective classes, teaching differentiation, inner differentiation and individualization, the first
triad of primary school, teacher’s competence
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1 UVOD
Eden izmed ciljev osnovnošolskega izobraževanja je posamezniku omogočiti osebnostni
razvoj v skladu z njegovimi zmožnostmi. Prilagajanje pouka različnim učenčevim
zmožnostim in predznanju omogoča optimalen napredek vsakega učenca. Zaradi
heterogenosti osnovnošolske populacije je zahtevnost izvajanja učne diferenciacije in
individualizacije še toliko večja. V prvem triletju sta uveljavljeni notranja diferenciacija in
individualizacija, ki sta uspešni, če sta načrtovani in prisotni v vseh fazah učnega procesa.
Učitelj mora biti strokovno in didaktično usposobljen za prilagajanje učnih ciljev, vsebin,
učnih metod in učnih oblik. Obvladati mora spretnosti vodenja in komuniciranja, imeti na
razpolago zadostno število različnih didaktičnih pripomočkov, ki pa jih mora znati optimalno
izrabiti. Učitelj se mora za opravljanje različnih nalog stalno strokovno izobraževati in svoje
delo redno evalvirati. V nalogi smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način učitelj
dosega ta cilj, kako svoje delo načrtuje in evalvira ter kakšne kompetence potrebuje za dosego
le-tega.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1

SISTEMSKE USMERITVE

Šola je ena od najpomembnejših družbenih institucij. Vprašanje je, kako to svojo vlogo
opravlja in kakšne so družbene posledice njenega delovanja. Medveš (2004, str. 35) meni, da
mora biti današnja šola »usposobljena za avtonomno in decentralizirano odločanje ter
prevzemanje ustrezne odgovornosti za te odločitve«. Medveš (2004) prav tako meni, da naj bi
šolo osvobajali direktivnega vpliva države, zato je treba ovreči centralizacijo šolstva (v
državnih in strokovnih krogih) in stopiti na pot, ki razvija šolo kot strokovno avtonomno in
odgovorno institucijo. Podobno ugotavljata Žakljeva in Ivanuš Grmkova (2010), da je
potrebna decentralizacija sistema. Ustvarjati je potrebno take pogoje, v katerih se bodo s
kakovostjo učenja in poučevanja bolj samostojno ukvarjale šole same. S komunikacijo z
drugimi institucijami in z vključevanjem mehanizmov civilne družbe bi šola lahko upoštevala
želje, spodbude, pričakovanja, ki jih nanjo naslavljajo z vseh strani.
Musek (2004, str. 69) izpostavlja, naj šola postane ustanova znanja in izobrazbe. To lahko
izpolnjuje z odprtostjo in svobodnostjo in le tako bo »enoumje preseženo z ustvarjalno
različnostjo, debato in idejnim pluralizmom, konformizem in discipliniranost s kritičnostjo in
odgovornostjo, čredni kolektivizem z individualno in skupinsko tekmovalnostjo«. Žakljeva in
Ivanuš Grmkova (2010) nadaljujeta, da je osnovnošolsko izobraževanje podlaga za
vseživljenjsko izobraževanje in trajni razvoj, ki daje temeljno znanje za razvoj različnih
kompetenc.
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2.1.1TEMELJNA NAČELA V IZOBRAŽEVANJU
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) poudarja, da načela, ki določajo splošni
teoretični okvir za preoblikovanje javnega sistema izobraževanja, izhajajo iz človekovih
pravic in iz pojma pravne države.
Sistem izobraževanja temelji na načelih demokratičnosti, avtonomnosti in enakih možnosti. V
Splošni deklaraciji človekovih pravic so v 26. členu navedene naslednje pravice:
 vsak posameznik ima pravico do izobrazbe, osnovnošolsko izobraževanje je
brezplačno in obvezno;
 izobraževanje mora biti usmerjeno k optimalnemu razvoju človekove osebnosti in
utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 starši imajo pravico, da izberejo vrsto izobraževanja za svoje otroke (Bela knjiga
1995).
V nadaljevanju bomo opredelili splošna načela vzgoje in izobraževanja:
1. Enotnost znanosti …
Učencem je treba omogočiti spoznanja naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved in
jim omogočiti kritičen vpogled v posamezne znanosti. Zahteva se pluralizem v šolskem
kurikulumu ter večjo ponudbo in izbor učbenikov.
2. … in pluralnost kultur ter vednosti.
Na vseh stopnjah šolskega sistema mora biti prisotno poleg vključevanja v lastno kulturno in
nacionalno tradicijo tudi vzgajanje za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti. Učenci
se seznanjajo z drugimi kulturami in civilizacijami ter se učijo komunicirati v slovenskem in
tujem jeziku. Pluralnost kultur se dopolnjuje s pluralnostjo vednosti. Izobraževalnemu kadru
mora biti omogočeno, da se seznani s temeljnim strokovnim znanjem in različnimi
teoretičnimi

usmeritvami

s

področja

vzgoje

in

izobraževanja,

s

prednostmi

in

pomanjkljivostmi posameznih praktičnih pristopov in inovacijami (prav tam).
3. Enake možnosti in nediskriminiranost …
Vsakemu posamezniku je potrebno zagotoviti optimalen razvoj. Potreben je demokratičen
sistem vzgoje in izobraževanja, ki omogoča uveljavljanje načela enakih možnosti ob
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upoštevanju individualnih razlik in načela pravice do izbire drugačnosti. Pospešiti je treba
integracijo razvojno drugačnih otrok ter otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga 1995).
4. … ter možnost izbire in spodbujanje izvrstnosti.
»Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega ter
skladnega osebnostnega razvoja naj bi dopolnilo načelo izbirnosti, poglobljenosti in večje
kvalitete razvoja določenega vidika« (Bela knjiga, str. 24). V šolah so ta načela povezana z
večjo notranjo in fleksibilno diferenciacijo, z zunanjim preverjanjem ter vključevanjem
strokovnjakov različnih profilov. Dana naj bi bila razvejena mreža javnih in zasebnih
glasbenih, umetniških šol, šol za učenje tujih jezikov, športnih klubov … Enakost ne sme zaiti
v izenačevanje ali brisanje individualnih razlik in omejevanja pluralizma (kombinacija
različnih učnih metod, pester izbor vsebin in dejavnosti, fleksibilnost v prostorski in časovni
organizaciji) (Bela knjiga 1995).
5. Avtonomnost šol …
Javno šolstvo je laično. V njem je prostor za vse, ne glede na osebna svetovnonazorska,
religiozna, filozofska ali druga prepričanja in mnenja. Avtonomnost šol kot institucij je
povezana z avtonomnostjo posameznika, kar velja tako za učitelje (suverenost in avtonomnost
predvsem na metodičnem področju) kot za učence (zaščita individualnosti in zasebnosti).
Avtonomnost šol ne nasprotuje povezavi z okoljem. Vzpostaviti je treba stalne oblike
povezovanja z različnimi strokovnjaki (prav tam).
6. … in nadzor nad kvaliteto šolskega dela.
»Javnost mora imeti nadzor nad kvaliteto pedagoškega dela celotnega sistema edukacije«
(prav tam, str. 28). Starši morajo imeti možnost soodločanja, sodelovanja, dostopne jim
morajo biti osnovne informacije o delovanju šole, o šolanju njihovih otrok, jasno pa mora biti
začrtana meja, ki je v domeni stroke. Zaščita učitelja pred vmešavanjem staršev v učiteljevo
strokovno delo posega že v območje učiteljeve strokovne avtonomije (prav tam).
7. Dezideologizacija šol …
»Učni načrti in zaposlovanje pedagoških, strokovnih in upravnih kadrov morajo biti neodvisni
od trenutnega razmerja političnih sil v širši družbi. Svetovnonazorska nevtralnost javnih šol
mora biti zagotovljena z zakoni in drugimi predpisi« (prav tam, str. 29).
8. … ter vzgoja in participacija v demokratičnih procesih.
Šola navaja učence na sprejemljive načine vključevanja v skupnost, kjer je pomembna vzgoja
za strpnost, solidarnost in odgovornost. Za nemoten potek življenja v šoli so potrebna osnovna
pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot
neomejevanje svobode drugih. Nujno je razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in
4

avtonomne presoje. »Šola ima pomembno vlogo pri oblikovanju demokratične javnosti in
razvijanju zmožnosti za participacijo v demokratičnih procesih (Bela knjiga 1995).

2.1.2 CILJI IN NAMEN OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Cilji izobraževanja v zadnjem desetletju so oblikovani kot kompetence. Kramar (2009, str. 39)
jih opredeljuje kot »učenčeve kognitivne sposobnosti, spretnosti, pripravljenost in
odgovornost reševanja določenih problemov v različnih variabilnih situacijah. To je rezultat
usvojenega (materialnega in formalnega) znanja in razvitih osebnostnih lastnosti (motivacija,
pripravljenost za delovanje, odgovornost), ki se kaže kot sposobnost in pripravljenost
delovanja na podlagi in s pomočjo doseženega znanja.«
»Cilji izobraževanja v Evropi je na znanju utemeljena družba. /…/ Evropski sistemi
izobraževanja in usposabljanja se morajo prilagoditi tako zahtevam na znanju utemeljene
družbe kot tudi potrebi po večji in boljši zaposlenosti« (Pomembne teme v ... 2005, str. 55). V
družbi znanja je znanje ključni dejavnik njenega razvoja in delovanja.
Svetlik in Pavlin (2004, str. 203) se sprašujeta, »kaj je temeljna naloga izobraževanja: ali je to
posredovanje naraščajočega števila informacij, ki jih pogosto učinkoviteje kot učitelji
posredujejo javni mediji, svetovni splet, knjižnice in podobno, ali pa je to pomoč pri izbiri in
razumevanju informacij, pri njihovi kontekstualizaciji in pretvarjanju v novo znanje. /…/«
Menita, da ne šteje več toliko znanje kot njegova uporaba.
V sodobni šoli se tako od posameznikov pričakuje pripravljenost na učenje in osmišljanje
množice informacij, da bodo bolj avtonomni, strpni in sodelujoči ter pripravljeni za hitro
pridobivanje novih spretnosti in se znali prilagajati novim izzivom in situacijam (Devjak,
Vogrinc, Repac 2007).
V 2. členu Zakona o osnovni šoli (102/2007, str. 13775) so zapisani cilji osnovnošolskega
izobraževanja:
 »zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in
socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
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 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe,
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje kulture in drugih kultur, naravnega in
družbenega okolja, prihodnjih generacij;
 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodnostni identiteti, vedenje o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske
odgovornosti;
 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost, za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem
jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
in madžarskem jeziku;
 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja;
 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za razumevanje in doživljanje umetniških del
ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 razvijanje podjetnosti kot osebne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in
ustvarjalnosti učenca.«
Šola naj bi »načrtovala, delovala in dosegala cilje na treh ravneh: vedenja, občutenja in
ravnanj« (Kovač Šebart, Krek, Vogrinc 2006). Vse tri razsežnosti naj bi nastopale skupaj in v
medsebojni odvisnosti. Prav tako vidi Marentič Požarnikova (2006) kompetenco kot sintezo
treh razsežnosti: spoznavne (znanje), čustveno-motivacijske (stališča, vrednote …) in akcijske
(uporabnost, mobilnost znanja).
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Medveš (2006) meni, da je kompetenca zmožnost uporabe znanja, sposobnosti in izkustva v
posamezni življenjski situaciji. Parrenoud (1997, po Svetlik 2006, str. 4) pa v njih vidi
»zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih,
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.«
Kompetence vključujejo spoznavne vidike delovanja posameznika: sposobnost reševanja
problemov, analitičnega in kritičnega mišljenja, divergentno mišljenje in spretnosti odločanja.
Spoznavne kompetence so vključene v aktivnosti, ki kažejo na procesiranje informacij pri
razmišljanju, reševanju problemov in učenju. Uspešni reševalci problemov imajo
metakompetence oz. metakognitivne kompetence, ki vključujejo izbiranje in načrtovanje (kaj
storiti), pregledovanje (kaj je bilo storjeno) ter uravnavanje (spreminjanje, popravljanje,
dopolnjevanje) tega. Kompetence vključujejo tudi čustveno-motivacijsko ter vedenjsko raven,
ki vključuje pripravljenost za aktivnost, vrednotenje situacije in izzivov, odnos do aktivnosti
ter motivacijo za uresničitev potencialov v kompleksnih situacijah (Peklaj idr. 2009). Puklek
Levpuščkova in Zupančičeva (2009) dodajata še socialne cilje, ki jih učenci dosežejo v
interakciji z drugimi (sporazumevalne spretnosti, spretnosti vodenja in sodelovanja v skupini
ter spretnosti dajanja in prejemanja pomoči, spoštovanje človekovih pravic in okoljska
ozaveščenost).

Skupina DeSeCo (Definition and selection of Competencies; Opredelitev in izbira
kompetenc), ki je bila v začetku 90. let ustanovljena v okviru OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development; Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj), je poleg opredelitve pojma kompetenc opredelila tudi tri osnovne skupine ključnih
kompetenc, ki so pomembne za uspešno delovanje človeške družbe v 21. stoletju:
 delovanje znotraj heterogenih skupin, kjer je pomembna interakacija z drugimi,
 avtonomno ravnanje in
 interaktivna uporaba orodij (Rychen, Salganik 2003, po Peklaj idr. 2009).
Evropski parlament je opredelil kompetence bolj specifično: komunikacija v materinem
jeziku, komunikacija v tujem jeziku, matematične kompetence, temeljne kompetence na
področju naravoslovja in tehnologije, kompetence v uporabi IKT, učenje učenja, socialne in
državljanske kompetence, iniciativnost in podjetniška naravnanost, kulturno zavedanje in
izražanje (Peklaj idr. 2009).
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Rutar Ilčeva (2004a) v operacionalizaciji ključnih kompetenc vidi potencial za razvijanje
kakovostnega razmišljanja in delovanja, ki ljudi usposobi za samostojno iskanje informacij in
ravnanje z njimi, aktivno pridobivanje znanja, veščin, strategij za učenje z odkrivanjem in
raziskovanjem, povezovanje in uporabo znanja ter izkazovanje znanja na različne načine v
različnih življenjskih situacijah.
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2.2 OPREDELITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
2.2.1 OPREDELITEV POUKA
Pouk je najbolj sistematična oblika izobraževanja, zato sodi v predmet didaktičnega
proučevanja, saj je didaktika definirana kot veda o izobraževanju in pouku (Tomić 1999).
Opredeljen je kot pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, s ciljem
vzgajati in izobraževati posameznika (Tomić 2002). V didaktični teoriji je še več različnih
definicij tega vzgojno-izobraževalnega procesa, ki pa se med seboj skoraj ne razlikujejo
(Kramar 2009).
Sodobne didaktične smernice si prizadevajo znotraj pouka zmanjšati delež neposrednega
pouka in povečati delež posrednega pouka, ki spodbuja intelektualnost, samostojnost,
izvirnost in pozitivno sliko o sebi. Pouk naj bi dvignil in razvijal izkušnje s spoznavnega,
psihomotoričnega, socialnega in čustveno-motivacijskega področja osebnosti. Pouk je
socialno dogajanje, ki je zelo pomembno in nudi učencem mnoge vzgojne izkušnje.
Posameznik si pri pouku razvija sistem vrednot, stališča in navade, ki so produkt znanja in si
jih pridobiva s socialnimi izkušnjami. Prav zato se danes poudarja pomen horizontalne
komunikacije; to je komunikacija med učenci in potrebo po zmanjšanju deleža vertikalne
komunikacije, to je komunikacije med učiteljem in učenci. Pomembno je, da se učitelj zaveda,
da lahko s svojim vedenjem in odnosom do učencev ovira ali pa spodbuja razvoj posameznika
ali celotne skupine (Tomić 1999).
Didaktični trikotnik nam prikazuje odnose med tremi dejavniki: učiteljem, učencem in učno
vsebino. Učitelj je pri pouku v določenem razmerju do učne vsebine in učenca. Učitelj odloča,
kako bo učno snov razvrstil za obravnavanje in kako globoko jo bo obdelal. Snov didaktično
obdela in jo prilagodi učencu, da jo bo ta lahko usvojil. Preko učne snovi se določa značaj
učnega procesa, opredeljujejo se stališča učitelja in učenca ter se vzpostavljajo odnosi med
njimi. Torej ni poučevanje in učenje odvisno le od tistega, ki se uči ali poučuje, temveč tudi
od tega, kaj se poučuje. Učenec se preko učnega procesa vzgaja in izobražuje. Z usvajanjem
nove učne snovi se spreminja, hkrati si oblikuje svoj lasten odnos do določenih vrednot in
prepričanj. Vsak učenec je v odnosu do učne snovi aktiven glede na njegove duševne
sposobnosti (intelektualne sposobnosti) in glede na njegovo že obstoječe znanje. Torej učna
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snov vpliva na učenca in učenec vpliva na učno snov. Prav tako učenec s svojo aktivnostjo
vpliva na učitelja in na njegov stil poučevanja ter vzgajanja (Tomić 1999).
Pouk je proces, ki je naravnan k ciljem in uresničevanju materialne, funkcionalne in vzgojne
naloge in šele enotna realizacija vseh lahko daje vzgojno-izobraževalnemu procesu značaj
pravega pouka. Če na kratko povzamemo bistvene značilnosti posameznih nalog, je
materialna naloga pouka, da učencem omogoča pridobivanje znanja, ki učenca spodbuja k
aktivnosti, in prav tako, da se preko učnega procesa usposablja, da pridobljeno znanje tudi
praktično uporablja. Šola mora paziti, da z neprestanim dodajanjem novih vsebin ne zaide v
didaktični materializem, za katerega je značilno pretirano poudarjanje materialne naloge
pouka. Druga naloga je funkcionalna naloga, ki zajema razvijanje zelo pomembnih učenčevih
sposobnosti za samostojno učenje in samoizobraževanje ter da to pridobljeno znanje tudi
ustvarjalno uporabijo. Poleg pridobivanja znanja in razvijanja sposobnosti je še vzgojna
naloga pouka, ki je s prvima dvema povezana. Pouk lahko tako razvija lastnosti, kot so
natančnost, rednost, kritičnost, kultura do dela … (Tomić 1999). Adamič (2005) imenuje to
interaktivna vloga poučevanja. Pogoj je dobra organizacija, dinamičnost pouka, ki je
zasnovana na aktivnosti in sodelovanju učencev. S tem je vsakemu posamezniku dana
priložnost za uspešnost, pri čemer je pomembno upoštevati uveljavljanje notranje
diferenciacije in individualizacije. Z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem lahko
oblikujemo pozitivno samopodobo in omogočimo kakovostno osebnostno rast učencev.
Podobno opisuje vse tri zgoraj naštete naloge pouka tudi Kramar (2009), ki meni, da so vse tri
vrste nalog med seboj tesno povezane in da jih je potrebno dobro pripraviti in tudi kakovostno
uresničevati.
Uveljavljanje posameznih vlog poučevanja je po mnenju Adamiča (2005) odvisno od
učiteljeve profesionalne usposobljenosti, njegovih osebnostnih lastnosti, lastnih pojmovanj
vloge pouka v človekovem razvoju, razvojne stopnje učencev, njihove motivacije in
samostojnosti. Plut Pregljeva (2005) je mnenja, da je šola preveč usmerjena v ozaveščanje in
informiranje, premalo poudarka pa daje razvijanju spretnostim in znanju z razumevanjem kot
razmišljujoče dejavnosti, ki naj bi bil temeljni cilj vsake šole.
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2.2.2 ZNAČILNOSTI TRADICIONALNEGA IN SODOBNEGA POUKA
Skozi poglede več avtorjev bomo predstavili dva modela pouka; prvi je tradicionalni ali
transmisijski, drugi pa je spoznavno-konstruktivistični ali transformacijski. Valenčič
Zuljanova (2001a) zapiše, da se kažejo razlike med obema modeloma na posameznih
področjih: pri pogledu na pojmovanje posameznika (kontrola), na pojmovanje znanja in
učenja, pri razumevanju učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku, pri opredelitvi učnega načrta
in usmerjenosti učnega procesa, v načinih motiviranja in ocenjevanja, v pogledih na
izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev.
V 70. letih prejšnjega stoletja so bile narejene številne raziskave o poučevanju v okviru
paradigme proces – produkt, navaja Valenčič Zuljanova (2001b). Posebno pozornost so
posvetili jasnosti prenašanja informacij, ki omogoča lažji pretok in razumevanje prenesenega.
Transmisijski ali posredovalni model pouka poudarja »natančno načrtovanje učne ure, jasno
in podrobno definirane učne cilje, pri katerem učitelj prenaša, jasno strukturirano učno snov«
(Peklaj idr. 2009, str. 20). Učiteljeva naloga je, da jasno in podrobno razčleni in strukturira
učno snov, poskrbi za disciplino, ki omogoča nemoten vnos prenesenega, ter omogoči
zadostno količino urjenja in ponavljanja, ki pogosto ostaja na mehanični in reproduktivni
ravni (prav tam).
Marentič Požarnikova (2000a, str. 11) opredeli transmisijo kot »prenašanje gotovega znanja,
ki je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin«. V
nasprotju s tem transformacijski pristop pomeni, da učenje »poteka s samostojnim iskanjem in
razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez, to
je učenje, ki človeka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v resnične
življenjske okoliščine« (prav tam, str. 12). Marentič Požarnikova (2005a) po De Corte
povzema bistvene značilnosti konstruktivističnega pojmovanja učenja, ki so:
 konstruktivno (rezultat aktivnosti in spoznanj),
 kumulativno (nalaganje novega znanja na že znano),
 samouravnajoče (aktivna vloga učenca pri določanju korakov),
 usmerjeno v cilj,
 umeščeno v konkreten socialni in kulturni kontekst,
 sodelovalno (To je učenje v majhnih skupinah, kjer je delo organizirano tako, da
obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne
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interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Vsak učenec doseže najboljši učinek pri
lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo vsi najboljše rezultate. Ohrani se
odgovornost vsakega posameznega člana skupine) (Peklaj idr. 2001) in
 individualno različno (prilagodljivo posamezniku, njegovim željam in potrebam ...).
Transformacijski pristop Rutar Ilčeva (2003, str. 25) poimenuje tudi »procesni« in ga izenači s
konstruktivističnim. Štefanc (2005) oporeka njenim poimenovanjem in meni, da ne more biti
samoumevno, da med pojmi konstruktivistično, procesno in transformacijsko postavimo
vsebinski enačaj.
Poudariti je potrebno, da je za doseganje dobrih vzgojno-izobraževalnih ciljev nujno
dopolnjevanje obeh modelov učenja in pouka, saj se med seboj ne izključujeta. »Izziv je v
smiselnem kombiniranju obeh, v vsakokratni izbiri tistega, ki je za današnje cilje najbolj
učinkovit« (Rutar Ilc 2003, str. 25).
Znotraj tradicionalnega razumevanja učenja behavioristične raziskave niso zmogle pojasniti
višjih oblik učenja. Zanje je učenje spreminjanje vedenja na osnovi izkušenj, zanj pa je
potrebna predvsem vaja in nagrajevanje zaželenega vedenja (Schmidt 1994, po Marentič
Požarnik 2005a). Pri spoznavno-konstruktivističnem pouku pa si učitelj in učenec delita
odgovornost za načrtovanje, izvedbo in rezultate pouka. Resnick (1985, po Peklaj idr. 2009,
str. 21) takole opisuje tak pouk: »Pouk mora biti oblikovan tako, da ne postavlja znanja v
učenčeve glave, temveč da oblikuje tako okolje, ki omogoča, da si učenci ob učiteljevi
pomoči konstruirajo dobro znanje.«
S pričetkom kurikularne prenove pri nas je bilo potrebno začeti spreminjati miselnost o
pojmovanju znanja pri učiteljih in širši družbi. Učitelji se morda res čutijo varnejše ob
modelih in načinih dela, ki so ga vajeni, vendar pa jim to ne zagotavlja prilagajanja potrebam
sodobnega poučevanja.
Pri spoznavno-konstruktivističnem modelu je pomembno učno-ciljno načrtovanje, kjer je
poudarek na prepletanju ciljev in procesov. Učno-ciljni pristop učiteljem obeta veliko več
strokovne avtonomije (izbira učnih vsebin, didaktičnih strategij), s tem pa tudi bolj
kakovostno, diferencirano in individualizirano izobraževanje, ki naj bi vsakemu posamezniku
omogočilo doseganje, kolikor je mogoče visokih standardov znanja (Štefanc 2007). Prav tako
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Svetlik (1997) opredeljuje vlogo učitelja v sodobni šoli. Meni, da učitelj z ustrezno izbiro
snovi in učnih metod pri učencih doseže določeno raven znanja in sposobnosti. S tem imajo
več avtonomije, hkrati pa bolj zahtevno delo. Od učitelja se zahteva nenehno izpopolnjevanje
in delovanje na visoki profesionalni ravni.
Kolikor bolj je pouk prilagojen učenčevim značilnostim, toliko bolj se izboljšuje njegova
učinkovitost, racionalizacija in kakovost (Kramar 2009). Ena temeljnih značilnosti
spoznavno-konstruktivistično usmerjenega modela pouka je v učenca usmerjeno poučevanje,
ki zahteva od učenca odgovornost za svoje učenje, vedenje in udeležbo. Učitelj se mora
zavedati, da ne more vseh vsega naučiti, lahko pa jim ponudi okolje, v katerem se posameznik
lahko uči. Učenci se učijo, kako se učiti in kako dosegati izobraževalne rezultate (Peklaj idr.
2009).
»V modelu t. i. procesno usmerjenega pouka (pouk, ki hkrati z vsebinskimi cilji razvija proces
uspešnega učenja in ni pozoren le na rezultate) se postopno prehaja s faze učiteljeve
odgovornosti prek deljene odgovornosti v fazo odgovornosti učečih se« (Marentič Požarnik,
2000a, str. 181).

2.2.3 UČINKOVIT POUK
Vsak učitelj ima svojo predstavo o učenju, kako naj poteka, da bo za učence čim bolj
učinkovito in da bo njihova učna uspešnost čim višja. Marentič Požarnikova (1998) pravi, da
so te predstave subjektivno obarvane, saj nastanejo na osnovi življenjskih izkušenj, vplivajo
pa na ravnanje v praktičnih situacijah.
V literaturi zasledimo veliko razprav o učinkovitem pouku in kaj vse se od učitelja zahteva,
da zadosti kriterijem učinkovitega pouka. Lou idr. (1996) menijo, da raznolikost učencev
znotraj razreda od učiteljev zahteva poglobljen premislek za sprejemanje različnih strokovnih
odločitev. Štehova (2000) pa razmišlja, da izvajanje učinkovitega pouka zahteva od učitelja,
da si zastavlja in uresničuje višje učne cilje, navezuje na izkušnje in predznanje učencev,
medpredmetno povezuje znanje, uporablja aktivne didaktične oblike učenja in poučevanja,
vključuje interese, želje, doživljanje in čustva učencev.
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Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009) izpostavljata notranje dejavnike (fiziološki in
psihološki) in zunanje dejavnike (fizični in socialni), ki sodoločajo učno uspešnost učencev.
Med fiziološke dejavnike spada splošno telesno počutje, raven energije, delovanje živčnega
sistema, stanje čutil, hormonsko ravnovesje, zaznavno-gibalno usklajevanje. Med psihološke
dejavnike uvrščamo intelektualne sposobnosti, razvojno stopnjo mišljenja, govorno
kompetentnost, predznanje, osebnostne značilnosti, motivacijo za učenje, zaznavno učno
samoučinkovitost, spoznavne in učne stile, uporabo spoznavnih in metaspoznavnih strategij
pri učenju, značilnosti čustvovanja in vedenja. Fizikalni dejavniki so pogoji v okolju, ki
vplivajo na kakovost učenja: osvetljenost, temperatura, urejenost, zračnost prostora ter hrup.
Socialni dejavniki so značilnosti družbenega okolja: značilnosti družine, značilnosti
razrednega konteksta, učiteljev in šole, značilnosti vrstniškega konteksta ter značilnosti
širšega družbenega okolja. Psihološki in socialni dejavniki se med seboj prepletajo in imajo
neposredne in posredne ter interakcijske učinke na učno uspešnost.
Jensen (1980, po prav tam) ugotavlja, da stopnja povezanosti med inteligentnostjo in učno
uspešnostjo na splošno upada s starostjo udeležencev v izobraževanju. Petrill in Wilkerson
(2000, po prav tam) povzemata rezultate več študij, kjer se je izkazalo, da tako dednost kot
skupni dejavniki okolja, ki si jih posamezniki delijo, in okolja, ki si ga ne delijo, vplivajo na
inteligentnost kot tudi na učno uspešnost.
Pri različno starih posameznikih se je v različnih deželah izkazala vestnost (organiziranost pri
učenju, samodisciplina in motiviranost za doseganje ciljev) kot najbolj dosleden napovednik
učne uspešnosti (npr. Barbaranelli idr. 2003; Chamorro Premuzic, Furnham 2003; De Raad,
Schouwenburg 1996; Digman 1989; Mervielde idr. 1995, po prav tam).
K. Laidra idr. (2007, prav tam) so ugotovili, da so učne dosežke pri mlajših (2., 3., 4. razred)
in starejših (od 5. razreda dalje) estonskih učencih napovedovale štiri osebnostne poteze:
vestnost (organiziranost, sistematičnost, učinkovitost, natančnost, vztrajnost), odprtost
(intelektualne sposobnosti, spretnosti, zanimanja, radovednost, ustvarjalnost) in ekstravertnost
v obeh skupinah, sprejemljivost (altruizem, sodelovalnost, prijaznost) pri mlajših učencih in
nevroticizem (čustvena nestabilnost; nagnjenost k stalnim izkušnjam negativnih čustev) pri
starejših učencih. Uspešnost na katerem koli področju je torej rezultat sposobnosti in
vloženega truda (Gagne, St Pere 2001, po Puklek Levpušček in Zupančič 2009).
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Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009) navajata nekaj predlogov, s katerimi lahko učitelj
spodbuja učenčevo samoučinkovitost:
 učitelj uporablja pristope k poučevanju, s katerimi usmerja učence k obvladovanju
učne snovi in razvoju lastnih potencialov in zmožnosti;
 individualiziran pristop k učencu zahteva od učitelja dobro poznavanje učenčevih
trenutnih zmožnosti, njegovega predznanja, učnih strategij, učenčevih prepričanj o
tem, kaj zmore in kakšne cilje si postavlja pri učenju;
 pomembno je dajanje konstruktivnih povratnih informacij, ki sledijo vsakemu
opravljenemu delu učenca. Bolj kot sam učni rezultat naj učitelja v procesu učenja
zanima, kako se je učenec lotil naloge, koliko se je zanjo prizadeval in koliko
samostojnega dela je vanjo vložil. Učenca je potrebno navajati k uporabi ustreznejših
učnih strategij. Radovan (2011) jih opredeli »kot aktivnosti, ki jih učenec opravlja, da
bi dosegel določen cilj ali rešil učno nalogo«. Samo seznanjenje učencev s tem, kako
se neka strategija uporablja, pa še ne zadošča, da učenci razumejo njene prednosti in
vedo, kdaj jo uporabljati. Učence je potrebno naučiti metakognicije, da lahko svoje
učenje dejavno uravnavajo;
 pomembna je težavnost nalog, ki naj bi učencem predstavljale izziv.
Adamič (2005) izpostavlja, da je ustrezna izbira in uporaba učnih metod prav tako povezana z
učinkovitostjo poučevanja in uspešnostjo učencev. Od izbire učnih oblik in metod, razvojne
stopnje učencev, predznanja, stopnje osebnostnega razvoja, motivacije učencev, vpliva in
spodbujanja staršev, materialnih pogojev v razredu je po njegovem prepričanju odvisno, kako
kakovostno in kdaj bodo posamezni učenci dosegli posamezne učne cilje.
Tudi Hopkins (2007, str. 67) išče, kaj vpliva na uspešnost učencev, in se zavzema za
personalizirano učenje in poučevanje, ki se kaže v težnjah izobraževanja visoke kakovosti in
moralne odgovornosti. Oblikovano pa je tako, »da imajo posamezni učenci možnost snov
sprejemati na različne načine glede na svoje predhodno znanje in izkušnje ter glede na obliko
učnega procesa«.
V nadaljevanju se bomo dotaknili različnih ravni učenja. Vse ravni učenja, razen prve, imajo
v šoli utemeljeno mesto ob predpostavki, da bi bile postopno presežene z višjimi ravnmi. Po
Strmčniku (2001, str. 107) so to:
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 »mehanično učenje s skromnim ali nikakršnim razumevanjem;
 reproduktivno učenje s preprostim razumevanjem prevzetih informacij /.../;
 produktivno učenje označuje poglobljeno razumevanje, reorganiziranje in lastno
urejanje naučenega, bogatenje predznanja in vrednot, samoiniciativno prenašanje
(transfer) znanja in vrednot na sorodne in nove učne situacije;
 ustvarjalno učenje s sposobnostjo globljih uvidov v učno vsebino in videnja novih
vprašanj (inovativnost), kriterijev, primerjav in vidikov ter reševanja zahtevnejših
problemov tudi zunaj neposredne učne vsebine (transformativnost);
 metakognicijsko učenje, za katerega je značilno ne le spoznavanje in obvladovanje
objektivne, marveč tudi subjektivne stvarnosti, se pravi, da se učeči zaveda
spoznavnih in učnih procesov ter rezultatov, da je do njih kritičen, da pozna njihove
omejitve, nasprotja in pogoje, slabe in dobre strani, lastno učno vlogo itn«.
Učitelj naj bi učencem pomagal razvijati občutek lastne sposobnosti (dopuščanje napak,
graditev zaupanja, otipljivo učenje, prepoznavanje dosežkov), omogočal povezanost z
drugimi (sprejemanje, pozornost, spoštovanje, naklonjenost) in spodbujal njihovo prispevanje
v vzgojno-izobraževalnem procesu (skupno načrtovanje kurikuluma, dogovarjanje o pravilih,
pomoč med učenci v obliki tutorstva, svetovanja …) (Peklaj idr. 2009).
Adamič (2005) zagovarja dinamičnost pouka, ki temelji na povezovanju in prepletanju
direktnega (dominantna vloga učitelja) in indirektnega (organizacijska vloga učitelja) načina
poučevanja in spodbuja motivacijo, interes učencev in hkrati veča njihovo aktivnost in
samostojnost. Posledično se poveča njihova uspešnost. Podobno razmišljata Puklek
Levpuščkova in Zupančičeva (2009), ki zapišeta, da je za vzdrževanje učenčeve učne
motivacije in pozitivnih pričakovanj glede lastne uspešnosti pomemben način učiteljevega
vodenja pouka, ki je lahko bolj ali manj direktiven.
Za kakovosten pouk je pomembno operativno oblikovanje in taksonomsko razvrščanje učnih
ciljev. Bloomova taksonomija nas opozori na raznovrstnost znanj in veščin, postopkov in
procesov. Z njo lahko bolj sistematično in domišljeno snujemo vprašanja, naloge in dejavnosti.
Taksonomsko strukturirani cilji so osnova za izvajanje diferenciacije. Manj uspešne učence je
treba prav tako spodbujati na vseh taksonomskih ravneh (poznavanje, razumevanje, uporaba,
analiza, vrednotenje, sinteza), le da so deležni lažjih vprašanj z ravni sinteze in vrednotenja.
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Marzanova taksonomija podrobneje kot Bloomova opredeljuje različne vrste znanj, kar
omogoča učinkovito operacionalizacijo ciljev z vprašanji, nalogami in dejavnostmi ter
pomaga misliti, kateri postopki so nujni za doseganje taksonomsko opredeljenih ciljev. Še
bolj poglobljeno posega na področje različnih miselnih procesov in je učitelju v pomoč pri
strukturiranju na učence usmerjenega poučevanja, učencem pa je v pomoč pri konstruiranju
znanja in usvajanju veščin ter pri razvijanju metakognicije (Rutar Ilc 2003). Marzano s
sodelavci (1993, po prav tam) zagovarja prepletanje vsebinskega in procesnega znanja
(miselni procesi, veščine in spretnosti), ki skupaj tvorijo vseživljensko znanje, ki so trajna,
učinkovita in uporabna v novih situacijah. V okvir kompleksnega razmišljanja sodijo
»primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo in dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje,
analiziranje perspektiv, odločanje, preiskovanje, reševanje problemov, eksperimentalno
raziskovanje, analiza napak, invencija« (prav tam, str. 89). Poleg kompleksnega razmišljanja
so še drugi vidiki znanj in njihovega procesiranja, kot so delo z viri (zbiranje, izbiranje,
analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti ...), predstavljanje idej (jasnost izražanja,
učinkovitost komuniciranja, ustvarjanje kakovostnih izdelkov ...), sodelovalne veščine
(prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih veščin, prevzemanje različnih vlog v
skupini ...). Miselne navade je potrebno razložiti, se o njih pogovarjati, jih opazovati in
nadgrajevati. Potrebno je veliko medsebojnega opazovanja in podpore, povratnih informacij
in spodbujanj k izboljševanju (prav tam).
Kako kakovostno se bodo učenci nečesa naučili, pomembno soodloča tudi motivacija, ki je
psihološki proces, ki posameznika spodbudi k dejavnosti, ga pri tej dejavnosti usmerja in
dejavnost vzdržuje skozi čas (Peklaj idr., 2009). Podobno meni Štehova (2000), da pride do
kakovostnega učenja, ko se je učenec pripravljen soočiti z učnimi nalogami, ko ima razloge za
učenje, ko poveže predhodno znanje z novim znanjem, je med učenjem aktiven in mu okolje
nudi ustrezno podporo.
Bolj motivirani učenci uporabljajo v učnih situacijah višje in kompleksnejše spoznavne
procese in se zato tudi bolj kakovostno naučijo kot manj motivirani učenci (Jetton, Alexander
2001; Pintrich 2003, po prav tam).
Prav tako je pomemben način učiteljevega vodenja pouka za vzdrževanje učenčeve učne
motivacije in pozitivnih pričakovanj glede lastne uspešnosti. Na učno motivacijo vpliva način
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dajanja povratnih informacij o učenčevih dosežkih, kakovost odnosa med učiteljem in učenci
in sama struktura, vsebina in zahtevnost učnih nalog (Levpušček Puklek, Zupančič 2009).
Učenci so pripravljeni slediti učitelju, ki jih zna motivirati. Kakovostno poučevanje lahko
poteka na različne načine, »toda dobri učitelji imajo skupno lastnost: z mislimi so vedno
prisotni v razredu, globoko povezani z učenci in s snovjo. Sposobni so tkati zapleteno mrežo
povezav med seboj, snovjo in učenci, tako da se učenci naučijo stkati svoj svet« (Palmer
2001, str. 11).
Učitelj mora biti zmožen na različne načine motivirati učence. Ferjanova (2003b) je
ugotovila, da učenci vidijo enega bistvenih dejavnikov motiviranja v učitelju. »Čim bolj je
vživet v svoje delo, v snov in v učence, tem uspešneje motivira učence. Učitelj mora v
učencih vzbuditi radovednost, vedoželjnost, aktivnost in jim omogočiti raziskovanje novega«
(prav tam, str. 29).
Tudi Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009) poudarita pomen delovanja učiteljevega
vodenja razreda na učno motivacijo in uspešnost učencev v odvisnosti od individualnih
značilnosti učencev. Učitelj, ki ima visoka merila pri ocenjevanju znanja in stroga pravila
glede discipline v razredu, bo ugodno prispeval k motivaciji za učenje in k učni uspešnosti
tistih učencev, ki so sposobni, čustveno stabilni, imajo dobro predznanje ter so usmerjeni k
dosežkom. Neugodno pa lahko vpliva na učence, ki imajo neugodne izkušnje s preteklimi
učnimi dosežki, so plašni in nesamozavestni in se učijo predvsem z motivom izogibanja
neuspeha.
Predvsem mlajši otroci vrednotijo svojo uspešnost in položaj v razredu na osnovi učiteljevih
pohval in naklonjenosti. Če so učenci prepričani o lastnih zmožnostih in zmožnostih uspeha,
to pozitivno vpliva na učno uspešnost. Prav tako so pomembna učiteljeva pričakovanja do
učencev. Rowe (1974, po Peklaj idr. 2009) je ugotovil, da so učitelji prijaznejši in
spodbudnejši do učencev, do katerih imajo višja pričakovanja.
Učitelj lahko spodbuja in vzdržuje zanimanje za snov na različne načine. Peklajeva idr. (2009)
izpostavljajo nekatere strategije:
 z opisom, kako bo učna snov, ki se jo bodo učenci naučili, pomagala pri reševanju
problemov v vsakdanjem življenju;
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 s ponujanjem možnosti izbire učne snovi, možnosti poglabljanja določenih učnih tem,
izbire različnih načinov poučevanja;
 z učinki presenečenja, ki v učencih vzbuja radovednost;
 z učnimi metodami in načini izkustvenega učenja (igre vlog, izvajanje eksperimentov
…);
 z oblikovanjem in izražanjem učenčevih lastnih ciljev učenja in nagrajevanje, ko so
cilji izpolnjeni;
 s podporno naravnanim učnim okoljem, kjer se učenci čutijo varne in sprejete in
sprejemajo učitelja kot model za lastno vedenje in izgrajujejo svoja stališča do znanja,
učenja in izobraževanja v širšem pomenu besede.
Prav tako učenci raje opravljajo težje naloge in so prizadevnejši, če:
 učitelj jasno predstavi učencem njegova pričakovanja do njih, pravila dela, njihove
pravice in dolžnosti, način ocenjevanja znanja, sistem nagrajevanja za dobro
opravljene naloge, jasna navodila;
 učitelj daje redne, pravočasne in jasne povratne informacije;
 učitelj ugotovi, katere vrste nagrad in spodbud imajo pravo vrednost za posameznega
učenca, in jih nato tudi uporablja;
 je dobra ocena odraz maksimalnega prizadevanja učenca (Peklaj idr. 2009).
Kot smo že omenili, je za kvalitetno opravljanje poklica poleg strokovne usposobljenosti in
osebnostnih lastnosti pomembna predanost delu. Dobremu učitelju je »njegovo delo cilj in ne
sredstvo za nekaj drugega /.../, torej svobodno delo, ki sloni na avtonomni, notranji
motivaciji« (Čagran 1995, str. 36).
Na koncu lahko podamo dejavnike, ki vplivajo na kakovost pouka in rezultatov po Marentič
Požarnikovi (2011, str. 25):
 »uvajanje oz. ohranjanje manjših skupin;
 dobri učni pripomočki (npr. vprašanja in naloge različnih zahtevnostnih stopenj,
pripomočki, tudi računalniško zasnovani, za samostojno učenje);
 kakovostno izpopolnjevanje učiteljev zlasti tudi v načinih ugotavljanja in upoštevanja
predznanja, izkušenj in idej učencev, v dobrem obvladanju in smotrnem izbiranju
širokega repertoarja učnih oblik in metod, kot je recipročno in sodelovalno učenje,
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samostojnega učenja iz virov (ob načrtnem uvajanju v strategije učenja zlasti slabših
učencev); skratka v vsem, kar krepi njihovo usposobljenost in pripravljenost za
kakovostno individualizacijo;
 sodelovanje učiteljev pri izmenjavi izkušenj in gradiv znotraj šole in med šolami,
spodbude za inovativne pristope na področju individualizacije; širjenje primerov dobre
prakse;
 skrb za razvoj realne samopodobe oz. samovrednotenja učencev; več poudarka na
individualnem napredku in primerjanju z lastnimi dosežki kot z dosežki drugih.
Ozaveščanje učencev o lastnih zmožnostih – krepkih in šibkih točkah, o lastnih ciljih
(pisanje dnevnikov, možnost izbiranja težavnosti nalog, navajanje na samoocenjevanje
…);
 spodbujanje medsebojne pomoči med učenci, sodelovalnega ozračja na šoli, ozračja
zaupanja, sprejetosti ob jasnih ciljih in zahtevah;
 sodelovanje s starši, ki podpira kakovost odnosov, učenja, celovitega razvoja otrok in
ne nezaželene socialne diferenciacije, nezdrave tekmovalnosti in enosmerne
storilnostne naravnanosti«.

2.2.4 RAZISKAVE O UČINKOVITEM POUKU
Raywidova (1997/1998, po Plut Pregelj 1999) je pregledala različne raziskave v ZDA, ki
preučujejo vzroke za kvalitetne učne dosežke učencev v privatnih šolah. Izkazalo se je, da sta
pomembna dejavnika, ki določata kvaliteto učenja, velikost šole in razreda. Kvaliteta
izobraževanja je odvisna predvsem od tega, kaj se dogaja v razredu, to pa je v veliki meri
odvisno od učitelja. Pomembno je, da je učitelj primerno izobražen ter da izpolnjuje pogoje,
ki mu omogočajo opravljati delo strokovno in samostojno kot profesionalec.
Springer idr. (1999, po Peklaj idr. 2009) so v metaanalizi, izvedeni na področju visokega
šolstva v naravoslovju, ugotovili, da različne oblike učenja v majhnih skupinah v primerjavi s
tradicionalnim poukom lahko pripeljejo do boljših učnih dosežkov, pozitivnejših stališč do
učenja in večjega vztrajanja v programih izobraževanja. Prav tako sta tudi Johnson in Johnson
(2002, po Peklaj idr. 2009) prišla do zaključka, da ima sodelovalno učenje boljše rezultate kot
individualno in tekmovalno. Rezultati veljajo za verbalne, neverbalne in proceduralne naloge.
Sodelovalno učenje lahko vpliva na občutek povezanosti z vrstniki in zaupanje ter spodbuja
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boljšo samopodobo učencev in pozitivnejša stališča do učenja kot tekmovanje in individualno
učenje. Rosethova je s sodelavci (2008, prav tam) opravila metaanalizo, kjer je združila
rezultate vseh do takrat objavljenih eksperimentalnih raziskav, kjer se je primerjal relativni
vpliv sodelovalnih, tekmovalnih in individualnih ciljnih struktur pri učenju na znanje in
socialne odnose pri učencih od 12 do 15 let. Prišli so do ugotovitve, da ima sodelovalno
učenje velik potencial. Pomembno je, da se pri pouku v večji meri uporablja sodelovalno
učenje, vendar se prav tako uporabljata še ostali dve obliki učenja. Učitelje je treba usposobiti
za izvajanje sodelovalnega učenja, le-tega pa ne enačiti z vsakim delom po skupinah.
Zastavlja se vprašanje: Ali smo iz ene skrajnosti, popolne transmisije oz. v učitelja
usmerjenega pouka, prešli v drugo skrajnost, v pouk, ki je usmerjen v učenca in zmanjšuje
vlogo učitelja ter popolnoma prepušča odgovornost za učenje in učenčev uspeh učencu?
Raziskava mnenj osnovnošolskih učiteljev o njihovi odgovornosti za učni uspeh je pokazala,
da se učitelji ne čutijo odgovorne za učni uspeh učencev, temveč predvsem za sam proces
(metodično-didaktično ter vsebinsko izvajanje pouka). Glede na rezultate raziskave njeni
avtorji zapišejo: »V okviru strokovnih razprav in pedagoškega usposabljanja bi se moralo
jasno izpostaviti vpliv učiteljevega poučevanja na to, kako se učenec uči in kakšen učni uspeh
dosega« (Lesar, Čuk, Peček, 2005, str. 106).
»Avtorji tujih raziskav tudi poročajo, da so kakovost odnosa med učenci in učiteljem, vzdušje
na šoli ter učenčeve izkušnje pripadnosti, sprejetosti, vključenosti in socialne opore v
zgodnjem mladostništvu pomembno povezani z učnimi dosežki, kot so zaznana učna
samoučinkovitost, pričakovanje uspeha, vrednotenje izobraževanja, zanimanje za učenje in
šolske ocene« (Roeser idr. 1996; Wentzel 1998, po Puklek Levpušček, Zupančič 2009).

V nadaljevanju podajamo ugotovitve raziskav Naylorjeve in Koeghove (1997, po Kavkler
1999), ki sta ugotovili, da je uspeh diferenciacije odvisen od učitelja in učenca. Učitelj mora
učni proces organizirati tako, da v njem sodeluje in dosega uspehe vsak posameznik.
Pomembno je, da je učenec pripravljen sodelovati pri učenju. Otroci z učnimi težavami
potrebujejo prilagoditve na različnih področjih, da so bolj pripravljeni na sodelovanje pri
učenju. Učno okolje mora biti prilagojeno tako, da učencu nudi pozitivno vzdušje. Učni
pripomočki naj bi bili prilagojeni posamezniku (velikost formata učnih listov, dodan slikovni
material, manj detajlov, manj informacij …). Učitelj mora natančno predstaviti svoja
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pričakovanja,

poenostaviti

razlage,

prilagoditi

navodila

in

zahtevnost,

omogočiti

multisenzorno učenje, razdeliti kompleksne naloge …
Z raziskavo med osmo- in devetošolci sta Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009, str.
160) ugotavljali vlogo različnih psiholoških in socialnih dejavnikov v pojasnjevanju učne
uspešnosti. Rezultati raziskave so pokazali, »da učna uspešnost ni le rezultat delovanja
razmeroma stabilnih psiholoških dejavnikov, kot sta inteligentnost in osebnostne poteze /.../,
ampak k tej dodatno prispeva še učenčeva motivacijska usmerjenost pri učenju /.../«.

Tudi Marzano (2000) in Walberg (2003) (po Peklaj idr. 2009) sta opravila metaraziskavo o
kakovosti poučevanja. Namigi oz. razlaga, kaj se je potrebno pri določeni učni snovi naučiti in
kako najbolje to dosežemo, so po njunih ugotovitvah osnova vsakega učenja. Zelo pomembni
so jasno predstavljeni cilji in učenje strategij učenja (ponavljanje, uporaba asociacij, ponazoril
…) ter ugotavljanje učenčevega predznanja. Vključenost v miselne ali socialne situacije je
pogoj za izgradnjo lastne miselne strukture. Ključna elementa uspešnega učenja, dokler
učenec ne obvlada učne snovi, so povratne informacije in pohvala.
Groenmova (2010) opisuje javno šolstvo na Norveškem in poudari, da so posodabljali šolski
sistem z uvajanjem novih učnih metod. Osredotočili so se predvsem na individualizacijo
pouka, da bi tako kar najbolje poskrbeli za vsakega posameznika. S tem pa so osiromašili
pouk, ki je socialna aktivnost. Po sedanjih spoznanjih je bil to največji razlog za upad učnih
dosežkov v matematiki, fiziki in naravoslovju. Povečala se je aktivnost učencev, vendar ni
bilo aktivnega usmerjanja učitelja, ki je nepogrešljiv v vlogi organizatorja učnega procesa in
strokovnjaka za učno snov. Na podlagi teh ugotovitev Groemova (2010) meni, da so razne
aktivnosti in individualne oblike učenja dobrodošle, vendar le kot dopolnilo pri pouku.
Poudarja, da je zelo pomembno tradicionalno poučevanje (vsakodnevni dril in avtomatizacija
ter pogovor o določeni snovi). Učenci morajo »trdo« delati, da premagajo težave in so nato
nagrajeni z občutkom, da zmorejo. Podobne so ugotovitve raziskave TIMSS (Japelj Pavešić,
Korenjak Černe 2004), ki potrjujejo zgoraj zapisano trditev, da je tradicionalno poučevanje
matematike pozitivno povezano z dosežki učencev.
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2.3 DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA KOT POSTAVKI
UČINKOVITEGA POUKA
Zgoraj navedena pojma se ponavadi razumeta v sinonimnem pomenu. Vendar diferenciacija
za razliko od individualizacije zajema učne in ostale razlike učencev v okviru manjše skupine.
Vsi učenci so pri diferenciaciji deležni enake učne zahtevnosti in postopkov, pri
individualizaciji pa je potrebno upoštevati in zadovoljevati individualne učne in druge razlike
vsakega posameznika in ne le skupine. Strmčnik (2001, str. 377) diferenciacijo poimenuje kot
»grobo individualizacijo«. Opiše jo kot »organizacijski ukrep, s katerim demokratično
usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne homogene ali
heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in
didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne vzgojnoizobraževalne namene« (Strmčnik 1987. str. 12).

Tudi Kramar (2009) meni, da je treba diferenciacijo in individualizacijo razlikovati, ker je
individualizacija kakovostna značilnost pouka, diferenciacija pa predvsem procesno
organizacijska značilnost. Ker je diferenciacija v funkciji individualizacije, obratno pa ne, naj
bi si učitelj čim bolj prizadeval pouk individualizirati in čim manj diferencirati. Obenem pa je
nujno paziti, da diferenciacija ne veča razlik, ki so socialno pogojene, in tako ne krepi
diskriminacije učencev.
Galeša (1995, str. 85) definira individualizacijo kot »manj ali dalj časa trajajoči proces
prilagajanja manjšega ali večjega števila raznoterih sestavin vzgoje in izobraževanja inter(razlike med učenci v isti lastnosti; šolska zrelost) in intraindividualnim razlikam (razlike v
učencu v različnih lastnostih; motorika, samopodoba, branje …) učenca s ciljem, da se ta
optimalno razvija in živi«. Strmčnik (1987) pa individualizacijo opredeljuje kot učno načelo,
ki od šole in učitelja zahteva, da skupno poučevanje in učenje čim bolj prilagodi
individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam in željam posameznim učencem in
jim omogoči čim bolj samostojno učno delo.
Didaktično načelo individualizacije je zelo zahtevno, saj se od učitelja pričakuje, da upošteva
vse segmente učnega procesa: razredno klimo, navade, norme, počutje učencev, telesno
zdravstveno in duševno kondicijo učencev. Poleg tega mora biti učitelj dobro strokovno
usposobljen, za lažje sledenje načelu individualizacije pa mora imeti na razpolago dovolj

23

kakovostnih in pestrih didaktičnih pripomočkov in gradiv ter številčno manjše razrede. Ob
vseh naštetih postavkah Pečkova in Lesarjeva (2006) menita, da je načelo individualizacije
skoraj neuresničljiv ideal.
Bistvo individualizacije in diferenciacije vidi Kramar (2009) v prilagajanju pouka
značilnostim učencev, da v njem uspešno delujejo v skladu s svojimi psihičnimi pogoji,
uresničujejo, razvijajo in uveljavljajo svojo enkratno individualnost.
Prav tako Heacoxovi (2009) diferenciacija pouka pomeni spreminjanje učnega tempa, ravni
zahtevnosti in načina poučevanja, da se prilagajamo individualnim potrebam učencev,
njihovim učnim stilom in interesom. Navaja, da je diferenciacija dvostopenjski postopek.
Najprej se analizira stopnje zahtevnosti, izzivov in raznovrstnosti v sedanjih učnih načrtih,
nato pa sledi sprememba, prilagoditev nalog ter oblikovanje novih pristopov k poučevanju
glede na potrebe, interese in učna nagnjenja učencev.
Podobno vidita v učni diferenciaciji proces, s katerim se prilagaja kurikularne cilje, metode
ocenjevanja znanj, učne metode, učne aktivnosti ter pripomočke posameznim otrokom Jones
in Skelton (1993, po Kavkler 1999). Prav tako je pomembno, da učitelj spozna razlike med
učenci. Učenci se med seboj razlikujejo glede na učne in spoznavne stile, glede na miselne
značilnosti, glede na predznanje in tudi glede na vrsto motivacije, na podlagi katere dosegajo
boljše rezultate (Žagar 1998). Podobno razmišlja Fielding (1996), ko pravi, da se
diferenciacija izkaže za izrazito pozitivno izkušnjo, kadar je razumljena kot razumevanje,
vrednotenje in odziv na razlike v učenju posameznikov.
Učitelj mora razumeti in poznati značilnosti pouka kot celote ter zagotovljeno primerno
didaktično okolje in didaktična sredstva. Diferenciacijo in individualizacijo je potrebno stalno
analizirati in evalvirati, saj je diferenciran in individualiziran pouk dinamičen in fleksibilen
proces (Kramar 2009).
Učna diferenciacija je prišla v ospredje po drugi svetovni vojni. Spodbudila jo je velika
potreba po bolj izobraženem kadru na vseh področjih življenja (Strmčnik 2001; Kramar
2009). Z udejanjenjem diferenciacije v slovenskem prostoru naj bi omogočili optimalni razvoj
vsakemu posamezniku v poenoteni obvezni šoli. Po šolski reformi v letu 1958, ko se je uvedlo
enotno osemletno šolanje, je bila potreba po diferenciaciji zelo močna. Žal se je predolgo
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obdržala le v reformnih dokumentih, v učni praksi pa sta notranja diferenciacija in
individualizacija zaživeli šele v sedemdesetih letih, kasneje pa se je uveljavila še fleksibilna
diferenciacija (Strmčnik 2001).
Evropske države lahko, glede na to, kako upoštevajo razlike med učenci in kako pristopajo k
diferenciaciji pouka, delimo na več skupin. Na eni strani sta Nemčija in Avstrija, ki imata
večtirno obvezno izobraževanje. Štiriletno enotno osnovno šolanje, nato pa nadaljujejo
šolanje v eni izmed šol z različno težavnostjo (gimnaziji, realki ali glavni šoli). Na drugi strani
so šolski sistemi, kjer diferenciacija poteka v okviru skupne osnovne šole. Sem spadajo
skandinavske države, Nizozemska, Islandija, Velika Britanija. Učenci so razdeljeni v manjše
skupine, ki omogočajo bolj individualizirane načine poučevanja in prispevajo k večji
motiviranosti za učno delo (Štemberger, Ivanuš Grmek, Čagran 2009). V šestih državah
Evropske unije (Bolgarija, Danska, Estonija, Slovenija, Finska, Švedska) obvezno
izobraževanje zagotavlja enotno strukturirano šolo. Na Švedskem so osnovne šole v celotnem
obdobju obveznega šolanja avtonomne pri izbiri oblik diferenciacije. Na Finskem pa okvirni
nacionalni kurikulum usmerja učitelje, da poleg tradicionalnega poučevanja pouk
individualizirajo z načini dela, ki so osredotočeni na učne zmogljivosti učencev, in zato pouk
izvajajo tudi v manjših skupinah. V Češki Republiki, Latviji, na Madžarskem in Slovaškem je
obvezno izobraževanje prav tako organizirano v enotno strukturo do štirinajstega ali
petnajstega leta starosti, pri čemer se lahko učenci na določenih stopnjah šolanja vključijo v
ločene sisteme, ki omogočajo tako nižje kot višje sekundarno izobraževanje (Bela knjiga
2011).
Vse evropske države v zadnjih treh ali več letih obveznega izobraževanja pričnejo z
uvajanjem določene oblike diferenciranja pouka glede na znanje učencev. Slovenija in ostale
države, ki se uvrščajo v sistem enotno strukturirane šole, imajo na področju diferenciacije
precejšnjo stopnjo avtonomije (Bela knjiga 2011).
»Velja torej, da so načela enotnosti, pravičnosti, enakih možnosti, prehodnosti in
zagotavljanja šolske uspešnosti za vse otroke temeljni standardi v organizaciji in razvoju
osnovne šole oz. obveznega izobraževanja v Evropi, po drugi strani je prav tako res, da načelo
enotnosti ni razumljeno v enakem pomenu, kot je bilo desetletja razumljeno pri nas, saj smo
poleg organizacijske enakosti (za vse enaki pogoji) vztrajali še pri programski enakosti, ta pa
je vodila v uniformiranost in egalitarizem« (Kovač Šebart 1999, str. 76). Unitarizem (enaki
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učni načrti, enaki učbeniki, enake naloge za vse učence), ki je bil za našo osnovno šolo v
preteklih desetletjih značilen, je s strokovnega vidika popolnoma nesprejemljiv (Kovač Šebart
1999, str. 76).
Zakon o osnovni šoli (1996) je v 40. členu (nivojski pouk) v prvem triletju določal notranjo
diferenciacijo, kjer učitelj delo prilagaja učenčevim zmožnostim. V 4. razredu (uvede se v
zadnjem ocenjevalnem obdobju) ter v 5., 6. in 7. razredu se uporablja fleksibilno
diferenciacijo, pri kateri se delo organizira kot temeljni in nivojski pouk. Le-ta se organizira
v obsegu ene četrtine ur pri pouku matematike, pri slovenskem in tujem jeziku. Nivojski pouk
poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti. V 8. in 9. razredu je pri slovenskem jeziku,
matematiki in pri tujem jeziku predvidena zunanja diferenciacija v obliki nivojskega pouka.

Leta 2006 sta postali fleksibilna in zunanja diferenciacija izbirnega tipa (Popravek zakona o
spremembah ... 2006). Poslej odločitev o izvajanju oblik diferenciacije na predlog ravnatelja
sprejme svet šole praviloma za eno šolsko leto. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje
učiteljskega zbora in sveta staršev (Zosn 81/2006).

2.3.1 NAČELA UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE
V nadaljevanju povzemamo načela oz. merila po Strmčniku (1993), ki jim morata ustrezati
diferenciacija in indvidualizacija:
 Enotnost socialne integracije in diferenciacije
Šola je vkleščena v družbena nasprotja. Po eni strani se trudi učence socialno združevati, po
drugi strani, tudi s pomočjo učne diferenciacije in individualizacije, pa jih tudi ločuje.
Predvsem podpira ločevanje zunanja diferenciacija, notranja in fleksibilna diferenciacija pa
ločevanje nekoliko blažita. Naloga šole je, da s svojimi socialnoregulativnimi in korektivnimi
funkcijami omejijo kognitivne in druge učne razlike med učenci, ki so posledica
nestimulativnega okolja, iz katerega posameznik izhaja.
 Enotnost med individualno in socialno naravo učenca
Učenci imajo različne individualne osebnostne značilnosti. Šola naj bi v okviru učne
diferenciacije in individualizacije spodbujala učenčeve posamezne telesne in umske
zmožnosti, njihove interese, hkrati pa razvijala pri učencih socialno povezanost. Prisotna naj
bi bila neka skladnost med obojim.
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 Enotnost polivalentnega in parcialnega razvoja učencev
Učenec naj bi se v šoli celostno razvijal, kar pomeni, da jim mora šola zagotoviti take pogoje,
da se lahko razvijejo na različnih področjih svojega osebnostnega »sistema« in imajo
možnosti za razvoj parcialnih nadarjenosti in posebnosti. Zunanja diferenciacija tako ne
podpira razmerja med celostnim in parcialnim razvojem. Tako programi za nadarjene kot
programi za učno šibke učence so preveč enosmerni, siromašijo harmonično in polivalentno
oblikovanje osebnosti.
 Enotnost učne skrbi za šibkejše in zmožnejše učence
Če želimo učencem v vseh treh učnih kategorijah (zmožnejši, povprečni, šibkejši) zagotoviti
optimalen položaj, moramo delo v razredu diferencirati in individualizirati. Pri izbiri ustrezne
diferenciacije moramo imeti pred seboj misel, da je neustrezna diferenciacija tista, ki koristi le
enim učencem na škodo drugih. Po mnenju Strmčnika (1993) se prav take posledice pojavijo
pri zunanji diferenciaciji.
 Enotnost kontinuitete in diskontinuitete učne diferenciacije in individualizacije
Če želimo, da bosta učna diferenciacija in individualizacija uspešni, morata biti temeljni,
načrtovani in obvezni sestavini vzgojno-izobraževalnega dela v vseh fazah učnega procesa, od
načrtovanja do preverjanja in ocenjevanja. Hkrati pa morata prehajati tudi v splošne in skupne
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Torej to ne pomeni, da se učence trajno ločuje po
kakršnihkoli kriterijih ter da so stalno pod diferenciranimi vzgojno-izobraževalnimi vplivi.
 Enotnost skupnih in diferenciranih sestavin osnovne šole
Načelom učne diferenciacije in individualizacije sledita sistem in sama organizacija šole, ki
morata hkrati skrbeti za skladnost med enotnostjo in diferenciranostjo. »Vzgojnoizobraževalna enakopravnost mora zagotavljati enake vzgojno-izobraževalne možnosti in
razmere vsem učencem ne glede na njihove socialne in druge razlike, vzgojno-izobraževalna
diferenciacija pa naj daje možnost učne izbire v skladu s svobodo in individualnimi potrebami
vsakega posameznika« (prav tam, str. 27). Zahteva »vsem enako« mora v tem kontekstu
pomeniti, da imajo vsi učenci na voljo različne učne vsebine, med katerimi izbirajo, pri vseh
pa jim mora biti zagotovljena temeljna vzgojno-izobraževalna raven. Pri tem je seveda
potrebno paziti, da se tako pri poenotenju kot pri diferenciranju ne zaide v skrajnosti, ampak
se obe stalno usklajuje. Samo tako si poenotenje in diferenciacija ne nasprotujeta in
izključujeta, ampak se dopolnjujeta.
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2.3.2 VRSTE DIFERENCIACIJE
Za kakovostne vzgojno-izobraževalne rezultate je potrebno pouk prilagajati učencem. To se
lahko uresničuje z različnimi oblikami notranje, fleksibilne in zunanje diferenciacije. V
nadaljevanju bomo predstavili vse tri modele diferenciacije. Marentič Požarnikova (2011, str.
23, 24) opozarja na manifestne in »skrivne« namene, ki se jih mogoče niti ne zavedamo.
Vprašati se moramo: »Ali nam je najvažnejše omogočiti vsem učencem čim boljše razmere za
učenje, za optimalni razvoj njihovih raznoterih sposobnosti in drugih osebnostih značilnosti;
ali želimo doseči čim kvalitetnejše znanje večine ali le sposobnejših učencev; ali čim
ustrezneje pripraviti učence na nadaljnje šolanje; ali je glavni namen olajšati delo učiteljem, ki
se težko »spoprimejo« z vse bolj heterogenimi skupinami učencev, ipd.«

2.3.2.1 Notranja diferenciacija
Zanjo je značilno, da ohranja heterogene razrede in oddelke in znotraj le-teh se upoštevajo
individualne zmožnosti, želje in potrebe učencev. Strmčnik (2005) izpostavlja variiranje učnih
ciljev, vsebin, učnih oblik in metod, učne tehnologije ter vključevanje individualizirane učne
pomoči. S pomočjo nekaterih individualizacijskih modelov lahko spodbujamo enakovredni
intelektualni, osebnostni in socialni razvoj vsakega posameznika, njegovo samostojnost ter
komunikacijske sposobnosti. Eden izmed njih je preferenčni model, kjer gre za premagovanje
učnih primanjkljajev z učencu primernejšimi in uspešnejšimi učnimi metodami ter z
zagotavljanjem potrebnega časa. Z razvijanjem drugih obetavnejših sposobnosti ter s
prilagajanjem učnih ciljev lahko ublažimo določene učne primanjkljaje, in to je značilno za
kompenzatorni model. Z remedialnim modelom pa se odpravlja vzroke učnih primanjkljajev z
oblikovanjem še posebej primernega in spodbudnega učnega okolja doma in v šoli. To je
potrebno zagotoviti tudi pri prvih dveh modelih.
Strmčnik (prav tam) poudarja, da morata notranja diferenciacija in individualizacija seči prav
do vsakega učenca, kar lahko delno storimo že s parnim in individualnim učenjem, vendar pa
se v praksi po njegovem mnenju le-to še premalo uporablja. Prav tako je potrebno prilagajati
učno vsebino učnim zmožnostim učencev. Ob tem je potrebno paziti, da sta tako kvantiteta
kot kvaliteta učne vsebine primerni.
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Učne cilje in vsebine je potrebno vedno znova prilagajati razvojnim in drugim posebnostim
učencev. Pri vsaki učni temi in njenih enotah se sproti določa temeljno in dodatno raven
znanja. Pri notranji diferenciaciji in individualizaciji je učni tempo zelo pomemben in
zahteven, saj ga je treba upoštevati pri vsakem učencu. Didaktično-metodični vidik je
najzahtevnejši. Učitelj se mora zavedati, da ni vsak učni vir, medij ali učna metoda za vsakega
učenca enako sprejemljiv, zanimiv in uspešen. Delovna sredstva in pripomočke si mora učitelj
narediti ali kupiti. Za njega je to še dodatna obremenitev. Pomembno pa je, da jih znajo
učitelji in učenci optimalno izrabiti. Na vseh stopnjah učnega procesa mora učitelj prilagoditi
poučevanje in učenje različnim učnim stilom in dojemljivosti učencev. Če je učitelj dobro
psihološko usposobljen in dobro pozna svoje učence, jim lahko zagotovi stalno
individualizirano posredno in neposredno učno in vzgojno moč. Zaradi vsega zgoraj naštetega
zahtevata notranja diferenciacija in individualizacija visok kadrovski in didaktično-metodični
standard šole, zadostno število kvalitetnih in raznolikih didaktičnih pripomočkov in gradiv ter
številčno manjše razrede. Zahtevnost pogojev pa se še stopnjuje z višjimi razredi osnovne
šole, kjer so večje učne in ostale razlike ter predmetna zapletenost (Strmčnik 1999).

Notranjo diferenciacijo opredeli Kramar (2009) kot:
 diferenciacijo po osebnih lastnostih učencev (učitelj prilagaja svoj odnos do
posameznega

učenca,

individualizira

učne

metode;

induktivni,

deduktivni,

kombinirani pristop, raziskovalno usmerjen pouk, opazovanje, odkrivanje, empirično
delo, teoretično preučevanje, zbiranje podatkov z iskanjem in opazovanjem);
 didaktično diferenciacijo ciljev (prilagajanje učenčevim potrebam, interesom,
predznanju, načinom razmišljanja), vsebine (vsebinsko različne naloge, ki vodijo k
enakim ciljem) in učnih metod;
 diferencirano vsakodnevno sprotno prilagajanje pouka trenutnim razmeram z
namenom zagotavljanja čim boljšega in nemotenega poteka pouka (spreminjanje oblik
pouka, prilagajanje razporeditve učencev v prostoru, oblikovanje priložnostnih skupin,
prilagajanje učnih metod, uravnavanja tempa dela …).
Iz posameznih modelov notranje diferenciacije in individualizacije, ki jih navaja Strmčnik
(2001), je razvidno, da mora imeti učitelj za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije optimalne pogoje, kar pomeni, da mora biti dovolj strokovno usposobljen,
imeti na razpolago dodatne usposobljene kadre, zadostno število pestrih didaktičnih
pripomočkov ter gradiv in ne preštevilčnega razreda. Zelo pomembno je, da diferenciacijo in
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individualizacijo obdržimo vsaj na razredni stopnji, kjer sta le lažje izvedljivi in je, kot kaže,
že nekoliko bolje uveljavljen diferenciacijski sistem. Obe sta izjemno zahtevni, zlasti
individualizacija, saj mora upoštevati vse segmente učnega procesa. Med te spada struktura
razreda, razredna klima, navade, norme, počutje učencev (znotraj katerega nas zanima
predvsem psihofizična kondicija razreda, glede utrudljivosti, stanje zdravja, splošne zrelosti,
razvitosti, bioritma) in učne zmožnosti. Kot smo že zgoraj omenjali, je potrebno vsaki učni
temi določiti njen obseg in globino ter temeljno in dodatno učno raven, ki naj bi bila čim bolj
prilagojena vsakemu posamezniku. Strmčnik (2001) pravi, da se je izkazalo, da kakovostna
individualizacija, spodbujanje, razčlenjevanje težjih učnih vsebin in postopno posredovanje
pripomore k temu, da tudi učno šibkejši učenci postopno dosežejo višje učne cilje.
Učenci se prav tako razlikujejo po didaktično metodični dojemljivosti. Nekateri lažje
pridobivajo znanje preko konkretnejših ponazoril, drugi vizualno ob tekstu, spet tretjim
ustreza zahtevnejša računalniška tehnologija in abstraktnejša razlaga oz. besedila. Od učitelja
se pričakuje, da pri vseh učnih stopnjah upošteva različne učne metode (Strmčnik 2001).
V okviru notranje diferenciacije obstajata dva modela. Strmčnik (1987) ju poimenuje
vsebinsko-tematska in didaktično-metodična učna diferenciacija. Pri prvi lahko uporabimo
kvantitativno (obseg) in kvalitativno (globino) diferenciacijo učne snovi. Večji obseg učne
vsebine zahteva več učnega časa, večja globina pa veča zahtevnost pouka. Globinska
vsebinska diferenciacija je za učitelja zahtevnejša kot obsežnejša, saj zahteva od njega, da
obvlada posebnosti učencev ter ima didaktično-metodične kompetence. Pri didaktičnometodični učni diferenciaciji pa gre za spreminjanje učnega pristopa ob upoštevanju
različnosti učencev v načinih dojemanja učne vsebine ob uporabi različnih učnih metod in
oblik, njihovega kombiniranja in modificiranja, z uporabo različnih učnih sredstev in
pripomočkov ter s prilagajanjem učnega tempa.
Učitelj se sam odloči, ali bo posameznemu razredu zadostovala didaktično-metodična
diferenciacija ali pa bo moral diferencirati tudi cilje in vsebine. Večja potreba po kombinaciji
tega se pojavi na predmetni stopnji. Učna sredstva je potrebno prilagajati posameznim
učencem glede na njihov učni tempo, samostojnost, zanimanje in zbranost. Pri notranji
diferenciaciji je še zlasti pomembno, da upoštevamo učni tempo vsakega posameznika, kar je
najlažje doseči pri posredno vodenem učnem delu, pa najsi bo pri skupinski, parni ali
individualni učni obliki (Strmčnik 2001).
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2.3.2.2 Fleksibilna diferenciacija
Fleksibilna diferenciacija se nanaša na del programa in je časovno omejena. Je kombinacija
notranje in zunanje diferenciacije. Učence se ločuje in razvršča v različno velike heterogene
in homogene skupine. Skupni pouk poteka v matičnem oddelku in obsega 70−75 % časa
določenega predmeta, v ostalem času pa poteka v ločenih, lahko tudi v medoddelčnih
skupinah. V takih primerih je potrebna dobra koordinacija in sodelovanje učiteljev. Ločevanje
po skupinah ni enako celo šolsko leto, ampak se spreminja glede na konkretne razmere
(uspešnost in težave). Učitelj na osnovi lastnih opažanj, glede na interese učenca, izkazano
znanje, uspešnost ali neuspešnost predlaga in svetuje, v katero skupino bi ga razvrstil, učenec
pa se ob pomoči staršev odloči (Kramar 2009).

2.3.2.3 Zunanja diferenciacija
Z zunanjo diferenciacijo se označuje učna organizacija, pri kateri so učenci običajno ločeni po
učnih sposobnostih in tempu napredovanja, razdeljeni v relativno homogene, prostorsko
trajno ločene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in vsebinami (Strmčnik
2001).
Diferenciacija spreminja vlogo učitelja, še posebej pa to velja za zunanjo diferenciacijo.
Postavljajo se mnoga vprašanja: kdo bo učil v posamezni nivojski skupini, kako in kje se
bodo učitelji menjavali med različnimi skupinami, kako bo z učno obveznostjo, kako se bo
sestavil in uskladil urnik, da ne bo preveč vmesnih lukenj. Učitelj ob tem prevzame vrsto
vlog, saj je pri zunanji diferenciaciji potrebno stalno preverjanje in ocenjevanje, spremljanje
napredovanja vsakega učenca, informiranje učencev in staršev ter predlaganje ukrepov in
ustreznih oblik pomoči, s katerimi bi učenec lahko dosegel zastavljene cilje, pa čeprav s
spreminjanjem ravni zahtevnosti pouka (Medveš 1999).
Marjanovič Umkova (2007) poudarja, da je z novo zakonsko rešitvijo nivojski pouk postal le
ena od možnosti organizacije pouka, hkrati pa poudarja, da se še ni empirično preveril
resnični učinek nivojskega pouka na znanje učencev.
Diferenciacija učencev po zmožnostih je po mnenju mnogih nepoštena in nedemokratična.
Učenci, ki so vključeni v nižjo raven zahtevnosti, so zaznamovani, hkrati se od njih pričakuje
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in zahteva manj. Plut Pregljeva (1999) povzema, da je kakovost pouka boljša v mešanih
razredih, kjer so boljši učenci zgled in motivacija slabšim učencem.
Strmčnik (2005) opozarja, da učna zahtevnost ne sme pasti pod objektivne učne zmožnosti
učencev, šibkejše učence je potrebno zavarovati pred diskriminacijo, skupine morajo biti čim
manjše, učitelji morajo biti dobro metodično usposobljeni, strpni, vztrajni in v vseh skupinah
mora biti prisotna kakovostna notranja diferenciacija in individualizacija.

Turney (1931, po Slavin 1990a) je strnil naslednje prednosti zunanje diferenciacije glede na
sposobnosti:
 učencem omogoča napredovanje v skladu z njihovimi sposobnostmi;
 omogoča prilagajanje tehnik poučevanja potrebam posameznih skupin;
 zmanjšuje neuspehe;
 pomaga ohranjati motivacijo, saj se sposobnejši učenci ne dolgočasijo zaradi
sodelovanja s počasnejšimi;
 manj sposobni učenci lažje sodelujejo;
 poučevanje je lažje;
 manjšim skupinam je nudeno bolj individualizirano poučevanje.

Poda pa tudi slabosti zunanje diferenciacije:
 počasnejši učenci potrebujejo boljše učence, saj jih njihova prisotnost spodbuja,
 učenci v nižjih skupinah so stigmatizirani, zaradi česar izgubijo voljo do dela,
 učitelji ne zmorejo oz. nimajo dovolj časa za pripravo dela na različnih nivojih,
 učitelji ne želijo poučevati v skupinah nižjega nivoja.
Kritiki zunanje diferenciacije se zavzemajo za višjo kvaliteto pouka v mešanih razredih, kjer
so boljši učenci vzor in motivacija slabšim učencem. Homogene skupine pa dovoljujejo le za
občasne kratkotrajne naloge. Prav tako se Slavin (1993, po Plut Pregelj 1999) zavzema za
oblikovanje homogenih skupin samo za usvajanje specifične spretnosti, in sicer za krajši čas.
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2.3.3 RAZLIKE MED UČENCI, ZARADI KATERIH JE POTREBNO IZVAJANJE
DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE
2.3.3.1 Značilnosti učencev
Pri načrtovanju aktivnosti moramo upoštevati značilnosti učencev, ki vplivajo na učenje. V
nižjih razredih je pri učencih, ko rast še ni končana, potrebno pogosto menjavati fizične
aktivnosti. Učenci so vse do konca osnovne šole še delno okorni. Deloma, ker jim je nerodno,
in delno zaradi hitre rasti. Na področju mišljenja se učenci razlikujejo v stopnji razvoja
sposobnosti (eni imajo določene sposobnosti že bolj razvite, drugi manj), strukturi
sposobnosti (eni imajo bolj razvite ene, drugi pa druge sposobnosti) in v hitrosti miselnega
razvoja (napredovanje iz ene faze miselnega razvoja v drugo). Tako dobimo v šoli povprečne,
nadpovprečne in podpovprečne učence, učence, ki so bolj sposobni za matematiko, jezike,
likovno umetnost ... (Žagar 1998).
Glede hitrosti miselnega razvoja Piaget razlikuje štiri zaporedne faze.
 Prva je faza senzomotorične inteligentnosti, za katero je značilno, da se oblikuje
koncept stalnosti predmeta ter da prehaja otrok od refleksivnega vedenja k vedenju, ki
je usmerjeno k cilju.
 V drugi, predoperativni fazi, sta značilni egocentričnost (prepričanje, da je svet okoli
njega takšen, kot ga otrok vidi) in centričnost mišljenja (usmeritev pozornosti le na en
vidik predmeta ali situacije).
 V tretji fazi konktretnih operacij si otroci razvijejo sposobnost logičnega mišljenja.
Otrokovo mišljenje postane vedno bolj decentrično in se oddaljuje od egocentričnega.
 V zadnji fazi (od 11. leta do odrasle dobe) se razvija abstraktno in simbolno mišljenje.
V tem obdobju oseba razume odnose vzrok-posledica brez konkretnega gradiva in
predhodnih izkušenj (Žagar 1998).
Epsein (1980, po Žagar 1998) zagovarja, da so nekateri učenci v prvih štirih razredih šele na
predoperativni stopnji, drugi na začetku stopnje konkretnih operacij, tretji pa so stopnjo
konkretnih operacij že osvojili. Pri 11. letu se število učencev, ki so na predoperativni stopnji
zmanjšuje. Nastajata dve skupini učencev. V prvi so tisti, ki so na začetku stopnje formalnih
operacij, in pa tisti, ki so to zrelost že dosegli. Te razlike v miselnem razvoju zahtevajo
individualizacijo učnih metod.
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Prav tako učenci v razredu niso homogena skupina v znanju. Psihologi delijo znanje na
deklarativno (dejstva,

prepričanja, mnenja), proceduralno

(praktična aktivnost) in

kondicionalno ali pogojno znanje (vedeti, kdaj in zakaj uporabiti deklarativno in proceduralno
znanje). Razumljivo je, da je potrebno različno predznanje pri učencih upoštevati in
predvidevati, da zaradi razlik v znanju nekateri osvojijo večji obseg znanja in na višji ravni
kot pa drugi (Žagar 1998).
Naslednja značilnost so učni in spoznavni stili. Odločili smo se, da navedemo opredelitev
spoznavnih stilov, učnih stilov in stilov zaznavanja, kot jih opredeli Marentič Požarnikova
(2000). Z izrazom stil spoznavanja označuje posebnosti posameznika v tem, kako sprejema,
ohranja, predeluje in organizira informacije ter kako rešuje probleme. Navaja opredelitev
stilov spoznavanja po Rancourtu:
 empirični (svet spoznavajo na osnovi podatkov, ki jih pridobijo prek čutil, z
eksperimentiranjem);
 racionalni (svet spoznavajo predvsem preko razmišljanja, radi imajo sistematična
predavanja, študij po literaturi, dobro organizirane diskusije);
 noetični (prednost dajejo intuitivnemu pridobivanju spoznanj).
»Učni stil je soroden pojem, le da je nekoliko širši in zajema tudi tipične strategije učenja, pa
tudi cilje in pojmovanje učenja« (prav tam, str. 152). Nekaterim bolj ustreza učenje iz
konkretnih izkušenj, drugim učenje iz knjig ali na predavanju ali pa z razmišljujočim
opazovanjem in aktivnim eksperimentiranjem. Kolb (po Marentič Požarnik 2000) opredeli
štiri stile učenja: akomodativen, asimilativen, divergenten in konvergenten.
Stil zaznavanja po Požarnikovi (2000, str. 152) »označuje zaznavni kanal-čutilo (vid, sluh,
tip), ki mu posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz
okolja«.
Socialne in čustvene značilnosti se z leti spreminjajo. Lahko se pojavljajo posamezne
vedenjske motnje. Eden izmed dejavnikov je tudi učna motivacija. Gottfried (1985, Žagar
1998) ugotavlja, da imajo notranje motivirani učenci boljši učni uspeh, bolj zaupajo v svoje
sposobnosti, medtem ko Bandura (1986, prav tam) pravi, da je zunanja motivacija koristna,
kadar se otrok neke spretnosti uči prvič ali če pri učenju ni preveč uspešen. Z ustrezno
individualizacijo pouka, s pozitivnimi spodbudami obvarujemo manj samozavestne ter učence
z nizko storilnostno motivacijo pred pogostimi neuspehi.
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Zaradi vseh razlik med učenci, ki se kažejo v razredu, se pri diferenciranem pouku učitelj
poslužuje dejavnosti, s katerimi krepi učne sposobnosti in močna področja učencev, ter
oblikuje naloge, s katerimi spodbudi napredek na šibkih področjih. Učitelj lahko izboljša učne
sposobnosti učencev, če jim omogoči, da pridejo do znanja po več različnih poteh, ter s
prilagajanjem preverjanja in ocenjevanja znanja. Diferenciran pouk pomeni, da se učenje
približa vsem učencem in njihovim učnim stilom (vizualni, slušni in kinestetični). Učitelj se
mora prav tako zavedati, da vsi učenci ne začnejo na isti učni ravni in tako niso pripravljeni
na poučevanje in da v družinah nimajo enakih spodbud za učenje. Z različnimi učnimi
oblikami in metodami pouk nadgradi in razširi tistim učencem, ki imajo ustrezno predznanje,
hkrati pa ponudi temeljni pouk in utrjevanje tistim, ki imajo še težave. S tem prilagodi učni
tempo posameznim učencem, prepreči zaostajanje enih ter omogoči napredovanje drugim.
Odzivanje učitelja na učne potrebe posameznika vpliva na njegovo samozavest in uspeh pri
učenju (Heacox 2009).

2.3.3.2 Učenci s posebnimi potrebami
Šolski sistem naj bi v skupnem izobraževanju sledil značilnim individualnim razlikam v
razvoju, vendar z ustrezno individualizacijo in diferenciacijo. Večje posebnosti v razvoju
zahtevajo večje posebne prilagoditve v izobraževalnih programih. Kot smo že zgoraj opisali,
se razlike med učenci kažejo v individualnih značilnostih (intelektualne sposobnosti, govorna
kompetentnost), družinskem okolju, socialnih spretnostih in vključenosti v šolsko dejavnost
(Marjanovič Umek 2007).

V nadaljevanju bomo opredelili izraz otrok s posebnimi potrebami in opozorili na posebnosti
dela z njimi. Kavklerjeva (2009) pod izrazom učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi
potrebami razume učence, ki so iz različnih vzrokov v šoli neuspešni in zato potrebujejo
nekatere oblike prilagoditev. To so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z
motnjami v duševnem razvoju, mejnimi intelektualnimi sposobnosti, so dolgotrajno bolni,
gibalno ovirani, gluhi in naglušni, imajo govorno-jezikovne motnje, so slepi ali slabovidni,
imajo motnje vedenja in čustvovanja ali več motenj (Kavkler 2008a). Če učitelj pozna
posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev z učnimi težavami, lahko pripravi učinkovit
načrt pomoči in podpore (Kavkler 2009).
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Za učence z lažjimi in zmernimi učnimi težavami je pomembno, da so čim prej identificirani
in deležni učinkovite obravnave. V praksi nekaterih držav Evropske unije (Finska, Švedska,
Danska, Norveška) organizirajo učno pomoč karseda zgodaj, čim prožneje (lahko le po 10
minut na dan), čim manj opazno, čim bliže učencu, čim krajši čas, a takrat intenzivno in
učinkovito (Kavkler 2009).
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000), ki ureja izobraževanje otrok s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in opredeljuje usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami v programe vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 4. odstavek 16. člena,
govori tudi o tem, da vzgojo in izobraževanje po prilagojenih programih izvajajo tudi šole v
rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi. Že v ciljih in načelih poudarja enake
možnosti za vse učence, saj upošteva različnost otrok s posebnimi potrebami in jim zagotavlja
ustrezno pomoč, da so posledice motenj, primanjkljajev ali ovir čim manjše.
Clement Morrisonova (2008a), ki je že nekaj let konzultentka pri razvoju inkluzivne prakse v
Sloveniji, pravi, da je potrebno narediti individualizirani izobraževalni načrt, v katerem se o
vsakem učencu določijo specifični cilji, prilagodijo gradiva, ki niso premalo ali preveč
zahtevna, ampak so primerna za učence s posebnimi potrebami. Določi se vrsta strokovne
pomoči, število ur dodatne obravnave, standarde znanja (enakovredne, minimalne
prilagoditve ali znižane standarde znanja) ter specifične prilagoditve gradiv (Clement
Morrison 2008b).
Šola, ki je usmerjena v učenca in spoštuje razlike, omogoča optimalen razvoj sposobnosti in
goji spoštljiv odnos do vseh ljudi. V literaturi se uporabljata izraza inkluzija in integracija, ki
se razlikujeta v kakovosti dela, praktičnem izvajanju vključevanja učencev s posebnimi
vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Integracija pomeni namestitev učenca s posebnimi
potrebami v redno ustanovo, kjer so predpisani minimalni standardi znanja. Učencu pomaga
specialist, in sicer največkrat zunaj razreda. Inkluzija pa je popolnejši in drugačen proces, kjer
se podpira različne potrebe in se sprejemajo posebnosti (spol, narodnost, izobrazba, bolezni,
motnje ...). Omogočena je učna pomoč in dodatna gmotna sredstva. Sodelujeta tako učitelj kot
specialist in to učitelju omogoča, da postaja vedno bolj kompetenten za odstranjevanje ovir
pri vseh učencih. Učenec je tako deležen vseh oblik pomoči v razredu, in to čim bolj zgodaj in
fleksibilno. Pomembno je, da se odstrani ovire, ki pa jih moramo najprej odkriti na podlagi
dobre diagnostične ocene učenčevih posebnosti vzgojno-izobraževalnih potreb. Če
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upoštevamo učenčeve posebne potrebe, je lahko prav tako uspešen kot njegovi vrstniki
(Kavkler 2008b).
Kavklerjeva (2009) podaja splošne pristope uresničevanja inkluzije v državah Evropske unije,
ki so se izkazali učinkoviti:
 dobro načrtovanje in prožna organizacija procesa poučevanja,
 individualizacija in diferenciacija procesa poučevanja,
 kooperativno poučevanje (pomoč učitelju),
 kooperativno učenje (vrstniška pomoč),
 ključne osebe v okolju, ki pomagajo učitelju pri vpeljevanju novosti.
Tudi Viola (2006, prav tam) poudarja, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje pripomoreta k
zmanjševanju šolske neuspešnosti vseh učencev in še posebej učencev, ki imajo učne težave.
Podobno je mnenje Mitchell (2008, prav tam), ki pravi, da ni inkluzivne šole, če ni
prilagojenega kurikula, ki je dostopen vsem učencem, tudi učencem z vzgojnoizobraževalnimi potrebami, prilagojenih učnih metod, tehnik preverjanja in ocenjevanja,
podpore in pomoči učitelju. Medveš (2002, po Kavkler 2009) opiše inkluzivno šolo, kjer se
širi komunikacija, sodelovanje, sodelovalno učenje, kjer je učencem omogočeno, da se učijo
drug od drugega, da lahko pokažejo svoja močna področja in tako dokažejo, da so na nekem
področju uspešni.
Za izvajanje inkluzivno naravnane vzgoje in izobraževanja je potrebno upoštevati učenčeve
posebne vzgojno-izobraževalne potrebe ter učiteljevo učinkovito izvajanje dobre poučevalne
prakse (individualizacija, diferenciacija, učenje metakognitivnih in kognitivnih strategij,
intenzivna uporaba učinkovitih poučevalnih strategij: dodatni čas, prilagajanje navodil,
pisanje z različnimi pisali, fotokopiranje zapiskov, ustrezno opozarjanje na napake,
prilagajanje domačih nalog, učenje socialnih veščin …). Učitelj naj omogoči učencem, da
dokončajo nalogo, upošteva njihovo predznanje, pritegne učenčevo pozornost, jih aktivno
vključi v učenje in stalno evalvira strategije poučevanja. Učitelj naj bo avtoriteta, ne sme pa
biti avtoritativen. Pri svojem delu potrebuje podporo in pomoč članov šolskega tima;
svetovalnih delavcev, vodstva šole, staršev, Ministrstva za šolstvo in Zavoda RS za šolstvo
(prav tam).
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Močna povezanost med sodelovanjem staršev in šolskih strokovnih delavcev ter rezultati
učencev s posebnimi potrebami po mnenju Clement Morrisonove (2008c) zahtevajo posebno
pozornost. Če se strokovni delavci zavedajo različnosti staršev kot tudi učencev, ustvarjajo z
njimi različne odnose in tako lahko zagotovijo najučinkovitejšo obravnavo učenca s
posebnimi potrebami.
Strokovnjaki še vedno niso enotnega mnenja o identifikaciji učnih težav, specifičnih učnih
težav in primanjkljajev na posameznih področjih učenja, poudarja Kavklerjeva (2009), saj so
ti problemi zelo kompleksni in zapleteni. Razvite kompetence identifikacije in diagnostičnega
ocenjevanja učnih težav omogočajo učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, da zagotovijo
tem učencem hitro in kvalitetno pomoč ter kakovostno poučevanje.
V priporočilih za pripravo nove Bele knjige njeni avtorji opozarjajo na pomen vključevanja
otrok s posebnimi potrebami v programe na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema
in omogočanje pravočasne diagnostike ter usmerjanje teh otrok v ustrezne vzgojnoizobraževalne programe. Poenotili naj bi merila za presojo učenčevih sposobnosti, zagotovili
ustrezno informiranje staršev, določili odgovornost komisij ter opredelili standarde znanja v
posameznih programih (Hočevar 2009). V Beli knjigi (2011) so navedeni cilji vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Eden izmed njih je, da se tem otrokom omogoči
strokovna pomoč, ki je skladna z njihovimi posebnimi potrebami. Prav tako jim je potrebno
zagotoviti obravnavo in poučevanje z najučinkovitejšimi sodobnimi učnimi metodami. Za
vsakega otroka s posebnimi potrebami je potrebno izdelati individualizirani program, ki je
osnovno vodilo učiteljem in staršem pri zadovoljevanju posebnih potreb posameznega učenca.
Da se te cilje doseže, mora individualizirani program vsebovati prilagoditve, učne metode,
izhodiščno raven otrokovega funkcioniranja in temu prilagojene cilje. Formalno ocenjevanje
znanja mora ustrezati ciljem, ki jih predpisuje določen izobraževalni standard programa.
Husar Dobravčeva (2004) zapiše, da je glavni namen vključevanja otrok s posebnimi
potrebami v redne šole doseči socialno integracijo. To pomeni, da se tem učencem vzbudi
občutek, da so del družbe, ostale učence pa s tem vzgajamo za razumevanje in sprejemanje
drugačnosti.
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2.3.3.3 Nadarjeni učenci
O nadarjenosti ni splošno sprejete definicije. Po novejših definicijah so nadarjeni tisti otroci,
ki imajo izredne sposobnosti, da prikažejo svoje dosežke na različnih področjih v primerjavi s
svojimi vrstniki. Pri teh otrocih zaznamo visoke zmožnosti dokazovanja na področjih
inteligence, kreativnosti ali umetnosti oz. na vseh področjih človeških prizadevanj. Prav tako
imajo lahko izjemno visoke razvite voditeljske sposobnosti ali pa izstopajo na posebnih učnih
področjih. Taki otroci potrebujejo poleg rednega šolskega programa posebej prilagojene
aktivnosti in programe znotraj in izven šole (Ferbežar, Korez, Težak 2008).
Nadarjenost je deloma dedna. Pri otroku se bo nadarjenost razvila, če se pridruži še
ustvarjalnost in motivacija ter okolje, ki soodločata, ali se bodo potenciali nadarjenosti in
ustvarjalnosti sploh uveljavili.
Učitelj ima nalogo, da nadarjenega učenca učno in socialno motivira in poskrbi za vključitev
otroka med ostale, jih uči različnih, učinkovitejših tehnik učenja in razvijanja delovnih navad
(Ferbežar, Korez, Težak 2008).
Šola ima na razpolago vse tri oblike diferenciacije, s pomočjo katerih lahko učitelji delo
prilagajajo posameznim nadarjenim učencem. Zagovorniki zunanje diferenciacije menijo, da
je za nadarjene najbolj optimalna rešitev, saj se prilagaja celotna učna vsebina nadarjenim,
bolj racionalno je izrabljen učni čas, več časa je za individualne aktivnosti, boljši so uspehi.
Drugi pa menijo, da trajno ločevanje nadarjenih kvarno vpliva na njihov osebnostni in
socialni razvoj. Znotraj notranje diferenciacije in individualizacije na razredni stopnji lahko
nadarjene vključimo v učno pomoč sošolcem, jim ponudimo zahtevnejšo snov in naloge,
posebne domače zadolžitve, samostojno učenje, vključevanje v raziskovalne projekte … V
višjih razredih pa le notranja diferenciacija ne zadostuje več in se je potrebno posluževati tudi
fleksibilne diferenciacije in individualizacije (Strmčnik 1998).
Inkluzivni pristop na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih učencev zahteva od
učiteljev zelo visoko stopnjo strokovne usposobljenosti za prepoznavanje in individualizirano
vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci (Bela knjiga 2011).
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2.3.4 IZVAJANJE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE

2.3.4.1 Potek diferenciranega in individualiziranega pouka
Kaj vse lahko učitelj diferencira? Diferencira vsebino, tako da preveri predznanje in
obvladanje spretnosti. Nato uskladi pripravljenost posameznika s primernimi dejavnostmi.
Omogoči jim izbiro med temami, ki jih želijo globlje raziskati, ter pripravi učencem osnovne
in zahtevnejše vire glede na njihovo trenutno raven znanja (Heacox 2009).
Pulec Lahova (2008) poudarja, da je potrebno načrtovati dostopnost učne vsebine za vse
učence, ob tem pa prilagoditi način dostopanja do nje. Nato učitelj prilagaja način poučevanja,
ki odraža učne stile in potrebe učencev, in učence vključuje v sam proces učenja na številne
raznovrstne načine. Glede na učne stile jih razdeli po posameznih skupinah (Heacox 2009).
Fleksibilno načrtovanje izvedbe pouka zahteva poznavanje različnih aktivnih in sodobnih
pristopov k poučevanju in učenju (aktivno učenje, sodelovalno učenje, uporaba digitalnih
medijev…) (Pulec Lah 2008). Na koncu učne teme pa učencem omogočimo izbiro različnih
načinov, kako bodo pokazali, kaj so se naučili s pomočjo »izdelka« (Heacox 2009). Učitelju je
pri načrtovanju v pomoč Blooomova taksonomija in Gardnerjeva teorija o vrstah inteligence
(Pulec Lah 2008). Pulec Lahova (2008) kot pomemben dejavnik izpostavi tudi okolje, v
katerem potekata poučevanje in učenje. Učitelj mora biti pozoren, da ustvari varno učno
okolje (fizično, učno, socialno in čustveno) za vse učence.
Učitelj pri fleksibilnem načrtovanju prevzame vlogo usmerjevalca in sodelavca. Kot
usmerjevalec mora pripraviti in odrediti diferencirane učne priložnosti. Pred tem mora
ugotoviti interese učencev, stopnjo pripravljenosti in načine, na katere se najbolje učijo.
Njegova ključna naloga je, da učence v učnem procesu razvršča v najprimernejše učne oblike
(individualno, delo v dvojicah, skupinah, ki so lahko sodelovalne ali fleksibilne). Kjer se
izvaja diferenciran pouk, je čas prilagodljiv učenčevim potrebam. V vlogi sodelavca učitelj
deli gradivo, vire, znanja s svojimi sodelavci, sodeluje s knjižničarjem, psihologom,
pedagogom, specialnim pedagogom, defektologom in starši, ki pomagajo pri ugotavljanju
učenčevih interesov ter učnih navad (Heacox 2009).
Diferenciacija je proces, kjer se razvijajo učiteljeve spretnosti in njegova samozavest, čas za
načrtovanje pa se sčasoma krajša. Pozornost ni osredotočena na to, kaj učitelj poučuje, ampak
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na to, kaj se učenci učijo, in tudi ne na to, kaj je predelano, temveč ali so učenci dosegli svoje
učne cilje (Heacox 2009).
Učitelj mora spoznati učence, njihove dosedanje dosežke, interese, s pomočjo osmih
Gardnerjevih inteligenc ugotoviti, kako najbolje delajo in se učijo, kako se vidijo v učnem
procesu in kako jih vidi družina. Gardner (prav tam) je raziskal osem načinov mišljenja in
učenja, s katerimi si učitelj pomaga povečati raznolikost poučevanja in načrtovanja
poučevanja.
Spoznanja o različnih spoznavnih in učnih stilih, o mnogovrstnosti inteligentnosti so učitelju
podlaga za oblikovanje kakovostnega načrta poučevanja. Pulec Lahova (2008, str. 118, 119)
omenja multisenzorno poučevanje in učenje, katerega moto je: »Poslušaj, glej, izgovori,
napiši, naredi in tako naredi učenje, kar je le mogoče aktivno.«
Pulec Lahova (2008) navaja različne elemente prilagajanja poučevalnega procesa: oblike
izkazovanja naučenega (pisno, ustno …), organizacijska izvedba in trajanje (individualno, v
več delih, z vmesnimi odmori, pred poukom, podaljšan čas …), uporaba pomagal in opor,
oblikovne prilagoditve (večji tisk, več prostora, razrezani listi …), vsebinske prilagoditve
(znižan nivo težavnosti), fizična ureditev razreda, komunikacija in odnos, podajanje navodil,
preverjanje in ocenjevanje, pomoč v razredu ... Z vsemi prilagoditvami mora biti učenec
seznanjen že na stopnji usvajanja in utrjevanja znanja.
Diferenciacijo je potrebno skrbno načrtovati, poudarja Kavklerjeva (1999). Učitelju je pri
izvajanju diferenciacije v pomoč, če pozna različne strategije, ki jih lahko uporabi glede na
razmere v razredu, te pa so odvisne od sposobnosti učencev, učnih potreb, vedenja ter učnih
pripomočkov, ki so učitelju na razpolago. Za učinkovito izvajanje diferenciacije je potrebno,
da so učenci aktivno vključeni v proces učenja. To pomeni, da se učitelj poslužuje aktivnih
učnih metod in učencem ponudi priložnost, da si sami izberejo način učenja in hkrati
prevzamejo odgovornost za svoje rezultate. Če so učenci sposobni samostojnega ali
sodelovalnega učenja, ima učitelj več časa za učno pomoč učencem, ki imajo učne težave.
Osnova učinkovite diferenciacije je tudi oblikovanje podporne razredne klime, ki vključuje
prijateljske odnose, komunikacijo, interakcijo, motivacijo in vključitev vseh učencev. Konec
koncev pa mora biti diferenciacija usmeritev šole. Po mnenju Kavklerjeve (1999) so rezultati
boljši, če se diferenciacija izvaja na celotni šoli, pri vseh učiteljih in pri vseh predmetih.
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2.3.4.2 Oblikovanje fleksibilnih učnih skupin
Pri diferenciaciji pouka je pomembno fleksibilno sestavljanje učnih skupin. Sestavi se jih
lahko iz učencev s podobnimi učnimi potrebami, na osnovi učnih nagnjenj ali glede na
interese. Fleksibilne učne skupine se uporabljajo po potrebi. Niso stalne, ampak se oblikujejo
vedno znova glede na trenutne potrebe in okoliščine. Poslužujemo si jih, kadar posameznim
učencem še ni uspelo usvojiti vsebin ali spretnosti in bi potrebovali še temeljne naloge, drugi
pa so že pripravljeni za nadaljevanje ali pa bi jim koristile zahtevnejše naloge. Učenci se
počutijo bolj vključeni, sprejeti in samozavestni, kadar so deležni dejavnosti, ki so prilagojene
njihovim učnim potrebam in nagnjenjem (Heacox 2009).
Spodaj citiramo tri vrste učnih skupin (prav tam, str. 72):
Fleksibilne skupine
Določene so na podlagi
učiteljevega zaznavanja ali
dokazil o učnih potrebah.
Zasnovane so na specifičnih
učnih potrebah, močeh in
nagnjenjih.
Sestava skupin se spreminja.
Skupine delajo različne naloge
– na osnovi potreb, moči ali
nagnjenj.

Skupine po sposobnostih in
nadarjenosti
Določene so predvsem z
rezultati na standardiziranih
testih inteligentnosti ali
nadarjenosti.
Zasnovane so na splošnem
znanju in dosežkih.
Sestava skupine je toga in se
redko spreminja.
Skupine navadno delajo enake
ali podobne naloge.

Učenec je razporejen v eno
skupino in prerazporejen v
drugo glede na primernost
dejavnosti.

Učenec je lahko ali pa ni
prerazporejen v drugo skupino
znotraj razreda, ki temelji na
učnih potrebah.

Oblikujemo jih po potrebi.

Oblikovane so vsak dan.

Sestavljanje skupin temelji na
individualnih posebnostih in
spretnostih posameznega
učenca, vsebinskem znanju,
učnih nagnjenjih ali stilih in
interesih.

Sestavljanje skupin temelji na
zaznavanju prirojenih
sposobnosti.
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Sodelovalne skupine
Določi jih učitelj ali pa izbiro
skupine prepusti učencem.
So naključne ali priložnostne,
zasnovane na sposobnostih ali
učnih nagnjenjih.
Sestava skupine se spreminja.
Skupine delajo isto nalogo ali
del iste naloge.
Učenci so razvrščeni v mešane
skupine z določenim namenom
– glede na učne potrebe,
spretnosti in znanje zato, da se
učenci učijo drug od drugega,
da sodelujejo ali da se zagotovi
vodenje znotraj skupine.
Oblikujemo jih, kadar je kakšna
naloga videti primerna za to
vrsto učenja.
Skupine sestavimo z določenim
namenom, to je razvijanjem
sodelovalnega učenja.

2.3.4.3 Prilagojene naloge
Prilagojene naloge so diferencirane učne naloge ali projekti in so prav tako kot fleksibilne
skupine namenjene boljšemu odzivanju na individualne potrebe učencev. Heacoxova (2009)
navaja šest načinov oblikovanja prilagojenih nalog:
 prilagoditev zahtevnosti nalog. Usmeritev je lahko Bloomova taksonomija učnih
ciljev;
 prilagoditev poglobljenosti nalog je odvisna od potreb in pripravljenosti učencev;
 prilagoditev virov različnim ravnem branja in stopnji zapletenosti vsebin in stopnji
znanja. Učitelj stori to čim bolj neopazno. Materiali morajo biti privlačni, primerni
starosti učencev in dovolj raznoliki;
 prilagoditev postopka pri iskanju odgovorov na isto vprašanje;
 prilagoditev izdelka s pomočjo Gardnerjevih inteligenc.
Pulec Lahova (2008) navaja kot možnost prilagoditev nalog različne nivoje težavnosti,
strukture, oblike in dolžine nalog.
Prilagajanje nalog naj poteka čim manj opazno za učence. Prisotna mora biti enakovredna
aktivnost, zanimivost in privlačnost ter pravičnost z vidika pričakovanj. Heacoxova (2009)
poudarja, da morajo biti dejavnosti še vedno primerljive glede na vložen čas in napor, ki je
potreben za uspešen zaključek naloge.

2.3.4.4 Možnost izbire
Učencem lahko učitelj ponudi možnost, da sami izberejo, o čem in kako se bodo učili. Načrt
učnega napredka je oblika, s katero učitelj spremlja razvoj učenčevih spretnosti in nudi izbiro
dodatnih in prilagojenih dejavnosti tistim učencem, ki so izkazali znanje in obvladanje
določene spretnosti. Heacoxova (2009) v zvezi s tem poda naslednje konkretne predloge:
 če učenec dela dodatno nalogo z načrta učnega napredka, je odgovoren za dokončanje
naloge (spremlja lahko svoj dnevnik dela) in jih da v pregled učitelju;
 zelo uporabni so kontrolni listi s kriteriji za vrednotenje nalog ali dejavnosti;
 nekateri učenci pa ne bodo mogli preiti od frontalnega poučevanja spretnosti, zato je
dobro, če učitelj omogoči vsem učencem, da izberejo dodatno nalogo z načrta učnega
napredka vsaj en dan v tednu. Učitelj naj pripravi nekaj kratkih dejavnosti in nekaj
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daljših. Učenec pa naj se kljub vsemu posvetuje z učiteljem o izbiri posamezne
dejavnosti;
 koristne so dejavnosti za umirjanje za učence, ki prej končajo dodeljene naloge;
 s pripravo ustreznih gradiv, materialov, delovnih listov, primerov ali vzorcev, s
katerimi je nazorno razložena naloga, in listi za vrednotenje, je učencem omogočeno
samostojno delo.
Od učitelja se ne zahteva, da pripravi diferencirane postaje za vsako učno enoto, ampak da se
odloči za posamezne tematske sklope, ki jih je smiselno razširiti in obogatiti (Heacoxova
2009). Tudi Pulec Lahova (2008) vidi možnosti prilagoditve v uporabi različnih medijev
(prosojnice, konkretni material …), primernem oblikovanju delovnih listov in drugega
gradiva (barva, velikost, debelina črk …), uporaba IKT …
Vsaka diferencirana naloga mora imeti jasne in zelo natančne kriterije ocenjevanja. Napisani
naj bodo v jeziku, ki je učencem razumljiv. Prikažejo naj najvišja pričakovanja v obliki trditev
in odprti naj bodo za višje dosežke (Heacox 2009).

2.3.5 RAZISKAVE O DIFERENCIACIJI
Rutar Ilčeva (2005, str. 3) meni, »da nobena rešitev ni enoznačno dobra ali slaba, ampak da jo
je treba skrbno raziskovati v luči njenih različnih učinkov, tako tistih bolj opaznih kot
morebiti prikritih«. To velja tudi za diferenciacijo, ki po njenem mnenju uspeva, kjer
verjamejo vanjo in si na različne načine prizadevajo za njeno učinkovito izpeljevanje.
Slavin (1987, po Plut Pregelj 1999) je zbral in analiziral raziskave, ki so proučevale učinke
grupiranja učencev od 1. do 6. razreda osnovne šole. Notranja diferenciacija se je izkazala za
uspešno pri oblikovanju bralnih skupin, in sicer učencev različnih starosti, ter občasnih
skupin pri pouku matematike znotraj posameznih oddelkov. Iz raziskave sledi, da samo
grupiranje učencev ne prinaša boljših učnih rezultatov, zato se njen avtor zavzema za to, da
učenci čim dlje ostanejo v heterogenih razredih in da imajo učitelji do vseh učencev visoke
zahteve in pričakovanja in ne le do talentiranih. Raziskovanje delitve po sposobnostih kaže na
to, da ima organizacija pouka le malo vpliva na dosežke učencev, če se z njimi ne spremenijo
tudi učne metode (Slavin 1990a).
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Prav tako o tem poroča Braddockova in Slavinova analiza podatkov Nacionalne
longitudinalne raziskave osmošolcev 1000 šol po ZDA, ki je pokazala, da imajo manj zmožni
učenci v mešanih skupinah več možnosti za uspeh kot njim podobni vrstniki v homogenih
skupinah. Na boljše rezultate torej vplivata način poučevanja in zahteve, ki jih ima učitelj do
učencev (Plut Pregelj 1999).
Podobno razmišlja Dupriez (2010, po Marentič Požarnik 2011, str. 22): »Razredi, heterogeni
po sposobnostih, predstavljajo najboljši način, da dvignejo povprečne dosežke vseh učencev,
koristijo najšibkejšim brez pomembne škode za najbolj nadarjene.«
Leta 1990 so razlogi za in proti delitvi glede na sposobnosti v glavnem še vedno isti. Dodana
sta le dva poudarka: da delitev po sposobnostih diskriminira manjšine in učence iz spodnjih
družbenih razredov ter da so učenci na nižjem nivoju deležni počasnejšega ritma učenja in
slabšega izobraževanja kot učenci na višjih nivojih (Slavin 1990a).

Slavin (1990a) je ugotovil, da združevanje učencev na podlagi njihovega učnega uspeha ali
sposobnosti v tri ločene skupine ne vpliva na učni uspeh učencev znotraj istega učnega
programa na sekundarni stopnji šolanja.

Na podlagi izsledkov in ugovorov, ki se pojavijo v zvezi z njegovo metaraziskavo raziskav o
vplivu diferenciacije na znanje učencev, Slavin pove: »Osebno nasprotujem deljenju učencev
po sposobnostih, še posebej ob pomanjkanju dokazov, da takšna delitev pozitivno vpliva na
kogarkoli« (Slavin 1990b, str. 506). To trditev v določeni meri potrjujejo tudi ugotovitve
Braddockove in Slavinove (1993, po Kodelja 1999) skupne raziskave, kjer sta ugotovila, da je
združevanje manj sposobnih učencev v homogene skupine škodljivo, ker dosegajo slabše
rezultate kot njim podobni učenci v heterogenih skupinah. Povprečnim in bolj sposobnim
učenem pa tudi ni koristilo ločevanje, saj niso dosegli boljših rezultatov kot njim primerljivi
učenci v mešanih skupinah. Izjema so nadarjeni, ki v homogenih skupinah poleg boljšega
učnega uspeha pridobijo bolj kakovostno znanje, razvijanje kritičnega mišljenja in strategij
reševanja problemov ter kreativnega izražanja …

V nasprotju z zgoraj zapisanim pa je L. A. Kulik (1991, po Kodelja 1999) na osnovi
metaanalize pokazal, da imajo diferencirani učni programi, ki so prilagojeni učenčevim
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sposobnostim, večji vpliv na učni uspeh. Ugotovil je tudi, da imajo obogatitveni, pospešeni
programi za nadarjene pozitivne učinke. Do enakih izsledkov prideta tudi Felhusen (1989) in
Allanova (1991, po Kodelja 1999). Allanova pa ob tem poda tudi mnenje nasprotnikov
zunanje diferenciacije, ki trdijo, da je prisotnost nadarjenih učencev drugim učencem v korist,
saj se po njih zgledujejo in sami bolj napredujejo, kot če so ločeni od nadarjenih učencev.
Lou idr. (1996) so ugotovili, da se učno manj sposobni učenci naučijo več v heterogenih kot v
homogenih skupinah, učno povprečni učenci pridobijo več v homogenih kot v heterogenih
skupinah. Za dosežke učno zmožnejših učencev pa učenje v homogenih ali heterogenih
skupinah ne prinese bistvene razlike. Zaključujejo, da delitev znotraj razreda pospešuje učenje
še posebej v velikih razredih in posebno pri matematiki in naravoslovnih predmetih.

Avtorici Wynnrjeva in Malcolmova (1997, po Plut Pregelj 1999) sta na podlagi Slavinove
študije, mnogih dokumentiranih ameriških raziskav ter glede na škotske razmere zaključili, da
ni razlogov za uvajanje diferenciacije učnega načrta v škotski šolski sistem. Tudi onidve
ugotavljata, da je problematika diferenciacije zelo kompleksna in jo je težko raziskovati. Kot
mnogi raziskovalci se strinjata, da je dogajanje v razredu pomembnejše od grupiranja učencev
po sposobnostih in učnih dosežkih, zato naj bi se le-tega posluževali čim manjkrat. Učitelji
morajo biti sposobni organizirati kvalitetno skupinsko delo učencev, saj je v nasprotnem
primeru vsako grupiranje učencev brez pomena. Zagotoviti je potrebno individualizacijo, tako
da se učencem nudi dodatno pomoč, se jim da več časa, se jim prilagodi vsebino in način
poučevanja. Individualizacija pa je prav tako potrebna znotraj homogenih skupin, če želimo,
da se približamo vsakemu posamezniku. V Angliji je zaradi zelo številčnih razredov (tudi z
več kot štiridesetimi učenci) med učitelji več podpore za zunanjo diferenciacijo.
Britanka Nell Keddie (1971, po Plut Pregelj 1999) je v svoji študiji poročala o eksperimentu,
kjer so učence pri pouku spoznavanje družbe razdelili v tri skupine. V A skupini so bili zelo
sposobni učenci, v C skupini pa manj sposobni učenci. Po mnenju učiteljev je bilo delo v prvi
skupini lahko in so bili učenci opisani kot neodvisni, samostojni, zmožni abstraktnega
mišljenja, v C skupini pa manj zmožni učenci, nezainteresirani in leni. Raziskovalka je
ugotavljala, da so bili v prvi skupini ubogljivi in prilagodljivi učenci, ki so sprejeli učiteljevo
razlago in predstavitev »znanja«. V zadnji skupini, pa je raziskovalka videla učence, ki so
sicer poslušali razlago, vendar so zaradi nerazumevanja abstraktnih pojmov postavljali
vprašanja. Učitelji so to razumeli kot upor njihovi strokovni avtoriteti in disciplini. Hkrati so v
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upanju, da bi učencem olajšali delo, spreminjali učni načrt in ga pretirano poenostavljali. Plut
Pregljeva (prav tam) v svojem članku navaja, da Keddijeva zaključuje svojo kvalitativno
raziskavo z mislijo, da je potrebno pri učiteljih spremeniti pojmovanje znanja in učenčevih
sposobnosti.
Prav tako Klafki (1996, po Strmčnik 1999, str. 64) v svojih raziskavah ugotavlja, da »/…/ na
šibkejše učence homogene skupine prej škodljivo delujejo, medtem, ko je »sporna« trditev, da
bi zmožnejši učenci v homogenih skupinah bolje uspevali«. V vzgojno-socializacijskem
pogledu pa po mnenju Klafkija (1996, po Strmčnik 1999) oboji, tako učno šibkejši kot
zmožnejši, veliko izgubijo.
Analize podatkov so pokazale, da na razlike v učnih rezultatih med različnimi skupinami
poleg sposobnosti učencev vplivajo še učni načrti, standardi znanja, zahtevnost do učencev ter
pogoji, ki jih imajo učitelji in učenci za delo (materialna oprema za pouk in kvaliteta
učiteljev). Vse to vpliva na motivacijo za učenje in samopodobo učencev (prav tam).
Rezultati novejših raziskav so pokazali, da dekleta v primerjavi s fanti v vseh razvojnih
obdobjih ne dosegajo pomembno višjih rezultatov pri govornih preizkusih in prav tako ne
velja, da fantje dosegajo višje rezultate na področjih prostorskih in matematičnih sposobnosti,
poudarja Marjanovič Umkova (2007). Z raziskavo (2005/06) je ugotovila, da imajo dekleta ob
upoštevanju zgolj učiteljevih ocen prednost pred fanti pri vpisu na šole z omejitvijo vpisa.
Tako je lahko zunanje ocenjevanje znanja pomemben »popravek« učiteljevega ocenjevanja
znanja z vidika pravičnosti glede na spol (prav tam).
Eden od pomislekov je, da je neetično označevati (stigmatizirati) učence z znotraj razrednim
deljenjem, pri katerem se učence razdeli glede na sposobnosti in pretekle dosežke. Posebno
skrb vzbujajoče je, da bi učenci z nižjimi sposobnostmi, razporejeni v homogene skupine,
zavračali učenje in bi bili nemotivirani za učenje, ker oni sami, pa tudi njihovi vrstniki in
učitelji, pričakujejo nizke dosežke. Po drugi strani pa je neetično upočasnjevati uspehe
učencev z višjimi zmožnostmi s tem, da se jih dodeli v heterogene skupine znotraj razreda, v
katere so razvrščeni glede na svoje sposobnosti. Bati se je, da bi se učenci z večjimi
sposobnostmi, ki bi bili razvrščeni v heterogene skupine, odrekli učenju, ker so večino snovi
že predelali, ker je ritem dela v skupini pod njihovimi sposobnostmi in ker njihova naloga v
skupini ni učenje, temveč pomoč manj sposobnim učencem (Lou idr. 1996).
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V zvezi s tem je raziskava iz leta 2006/2007, ki so jo opravili Štembergerjeva, Ivanuš
Grmkova, Čagranova (2009) pokazala, da morajo učitelji pri zmožnejših učencih spodbujati
in ohranjati že obstoječo motiviranost za učenje ter poskrbeti, da jim je delo izziv, in tako
krepijo notranjo motivacijo. Učno šibkejši učenci pa so za učno delo manj motivirani in je
njihova motiviranost odvisna predvsem od zunanjih spodbud.
V Beli knjigi je (2011) zapisano, da se večina raziskovalcev strinja, da je za nižjo stopnjo
izobraževanja najprimernejša oblika razvrščanja učencev v posamezne skupine znotraj
razreda, medtem ko se v višjih razredih osnovne šole učence razvršča na posamezne
zahtevnostne ravni.

O pogostosti, prednostih in slabostih posameznih izbranih oblik diferenciacije po mnenju
ravnateljev, učiteljev in učencev so Nolimalova idr. (2007, po Beli knjigi 2011) izvedli
raziskavo in ugotovili, da se v 8. in 9. razredu najpogosteje izvaja nivojski pouk v homogenih
skupinah (zahtevna z vidika organizacije dela, druga zahtevnostna raven je ponavadi preveč
heterogena in prevelika, na splošno pa imajo učenci dobre priložnosti za napredovanje), sledi
pouk v heterogenih skupinah (zaradi potreb po stalni notranji diferenciaciji je ta oblika
izredno zahtevna, vendar pa so skupine učencev manjše, učenci si med seboj pomagajo, lažje
se organizira sodelovalno učenje), kombinacija oblik diferenciacije in na koncu timsko
poučevanje. Enake rezultate je dala raziskava, ki so jo opravili Kalinova, Marjanovič
Umkova, Vogrinc, Medveš, Valenčič Zuljanova in Krek (2010, po Bela knjiga 2011).
Izkazalo se je, da se večina anketiranih učiteljev čuti dobro usposobljene za izvajanje
različnih oblik diferenciacije, sledi ocena zelo dobro usposobljeni in delno usposobljeni.

V prid izvajanju zunanje diferenciacije v obliki nivojskega pouka v zadnjih dveh razredih
obveznega izobraževanja govori raziskava Žakljeve idr. (2009, po Bela knjiga 2011). Izkazalo
se je, da so bili povprečni dosežki na NPZ pri učencih, ki so pri matematiki obiskovali
nivojski pouk statistično pomembno višji od povprečnih dosežkov učencev, ki so obiskovali
pouk v heterogenih skupinah.
Znanstvene študije predstavljajo podlago za spremembe in reforme na šolskem področju. Šole
same presodijo, kakšne pogoje imajo za izvajanje posameznih oblik diferenciacije, in so pri
odločanju avtonomne. Tudi v Beli knjigi (2011) priporočajo, da se pri vseh predmetih v vseh
razredih

osnovnošolskega

izobraževanja

izvaja
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notranja

učna

diferenciacija

in

individualizacija, ne glede na ostale oblike diferenciacije. Nolimalova in Milekšič (2008) sta
na osnovi empirične raziskave Oblike učne diferenciacije v osnovni šoli v 8. in 9. razredu
ugotovila, da je učne individualizacije tako v homogenih kot v heterogenih skupinah premalo.
Zaključimo z raziskavo, ki sta jo izvedli Pečkova in Lesarjeva (2006) in je pokazala, da
večina anketiranih razrednih učiteljev dobro polovico časa izvaja aktivnosti, ki so za vse
učence enake, dobro četrtino časa pa nameni aktivnostim, ki so prilagojene posameznim
skupinam učencev.

2.4

USPOSOBLJENOST UČITELJEV

2.4.1 OPREDELITEV UČITELJSKEGA POKLICA
Poklic učitelja je zelo kompleksen in zahteva opravljanje različnih nalog znotraj
izobraževanja, vzgajanja in socializacije. Ličnova idr. (2007, str. 19) ga opredelijo z
besedami: »Pedagoški poklic je vpet v kulturno okolje, sledi ljudem, njihovim vrednotam,
znanstvenim odkritjem, tehnološkim izboljšavam, kulturnim, družbenim in političnim
spremembam. Na vseh teh področjih se v zadnjih letih dogaja marsikaj novega in odseva v delu
izobraževalcev.«
Poklic učitelja zahteva veliko iznajdljivosti, prožnosti in inovativnosti. Za učitelja je
pomembna informiranost o novostih, strokovni premislek pri odločitvi za novosti in
raziskovalna usposobljenost za vpeljevanje sprememb. O tem piše tudi Ermenčeva (2000).
Profesionalna avtonomija je osnovna razsežnost učiteljeve profesionalnosti (več o tem tudi v
Marentič Požarnik 2000b) in brez nje spremembe ne morejo doseči svojega cilja.
Če pogledamo v zgodovino in se ustavimo pri Sokratu, zasledimo, da je bil njegov pogled
usmerjen na edukacijo kot na možnost, ki naj bi pomagala ljudem, da bi se osveščali, Platon
pa je ljudem odkrival resnico. Sokrat je učence učil na osnovi občutka neadekvatnosti
(neenakovrednosti), Platon pa je bil prepričan, da resnico lahko uči le edukacijska avtoriteta
(Galeša 1995).
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Že Komensky je pojmoval učitelja kot zdravnika sluga, ki svoje poučevanje prilagodi
zmožnostim učencev. Zagovarjal je vzgojo in izobraževanje s konkretnimi izkušnjami. Prav
tako meni Rousseau, da so otrokovi resnični učitelji njegove izkušnje in čustva. Učiti se mora
s svojim lastnim odkrivanjem in ne le z učiteljevim poučevanjem, pri katerem je učenec
pasiven (Lawrence 1970, po Galeša 1995).
Lawrence (1970, prav tam) meni, da je znanje možno pridobiti samo s samoaktivnostjo, z
odkrivanjem ter v procesu samorazvoja. Samoučenje je po njegovem mnenju najučinkovitejše
med vsemi oblikami pridobivanja znanja. V nadaljevanju Lawrence (1970) prikaže mnenja
nekaterih mislecev. Piaget postavlja učenčevo lastno akcijo kot izhodišče njegove rasti. Neil
meni, da mora biti šola prirejena otrokom in ne obratno. Jeffreys opredeli cilj izobraževanja
kot poln in uravnotežen razvoj osebnosti. Vse navedene ideje pa so pomembne za razvoj
posebne edukacije, večje individualizacije in individualiziranih programov. Navedeni in ostali
misleci že vse od časa antične Grčije zagovarjajo pomembno vlogo učenca, vendar so učitelji
dolgo časa veljali za edukacijsko avtoriteto, ki je nezmotljiva, prav tako pa je dolgo veljalo
tudi, da je najpomembneje razvijati intelekt in ne čustva.
Med sodobnejšimi avtorji, ki opredeljujejo učiteljevo vlogo, je Marentič Požarnikova (2005a,
str. 71), ki zagovarja geslo »Od poučevanja k učenju«, ki pa nikakor ne zmanjšuje vloge
učitelja, ampak mu nalaga zahtevnejšo in bolj diferencirano vlogo. Obvladati in uvajati mora
različne učne metode v skladu z zastavljenimi cilji, potrebami učencev, situacijo … in ne le
prenašati znanja na učence.

Prav tako Day (1993, po National Commission on Education in England) povzema vizijo
učitelja 21. stoletja, ki je v učitelju prihodnosti videla:
 spodbujevalca znanja, pridobivanja spretnosti in razumevanja ter vrednot,
 eksperta na področju učinkovitega učenja,
 poznavalca in uporabnika tistih učnih metod, ki ustrezajo dani situaciji (pogojem in
možnostim, v katerih pouk poteka),
 kritično razmišljujočega praktika,
 uspešnega motivatorja in spodbujevalca slehernega učenca in
 ocenjevalca napredka in potreb pouka (Razdevšek Pučko 2004).
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Tudi Resman (1990) opozarja, da je za opravljanje učiteljskega poklica potrebno opravljati
različne naloge, v katerih se učitelj znajde: kot uslužbenec, strokovnjak in oseba. Učitelj kot
»uslužbenec« je zavezan določeni inštitucionalizaciji šolstva, za katerega je značilno, da ima
bolj ali manj opredljen položaj in naloge, ki jih mora opraviti. Znotraj pojma »strokovnjak« se
razume, da je učitelj strokovnjak predmetnega področja, psiholog, pedagog in didaktik,
posredovalec znanja, učitelj učenja, vzgojitelj, motivator, razmišljujoč praktik in kompetenten
učitelj. Ne smemo pozabiti na učitelja kot »osebo in osebnost«. Šolski sistem mu mora
omogočiti, da razvije svojo individualnost, svoj strokovni profil in karakter.
Sentočnikova (2006) prav tako opozori na novo vlogo učitelja, ki naj ne bi bila več v tem, da
je glavni vir informacij in absolutna avtoriteta, ki odloča o vsem, temveč naj bi postal
moderator, mentor oz. tisti, ki načrtuje in organizira učni proces, vodi učence in jim omogoča
izgrajevanje raznovrstnih dimenzij znanja ter ob tem spodbuja njihovo avtonomijo in
motivacijo za učenje in delo. Ta vloga zahteva od učitelja poleg posodobljenega znanja tudi
spodbujanje razvoja nove paradigme razmišljanja o znanju, poučevanju in učenju. Za
uveljavljanje strokovne avtonomije potrebuje učitelj poleg strokovnega znanja tudi osmišljeno
praktično znanje.

2.4.2 UČITELJEVE KOMPETENCE
Nenehne spremembe in napredek v znanosti spremljajo posameznika v vseh življenjskih
obdobjih. Če se želi na te spremembe prilagoditi in želi imeti kakovostno življenje, potrebuje
drugačne spretnosti in kompetence, kot so bile potrebne v preteklosti. Učiteljeva vloga je, da
posameznika »opremi« s potrebnimi kompetencami za preživetje v vse bolj kompleksnem
okolju in s kompetencami, s katerimi bi pripomogli k hitrejšemu razvoju tega okolja (Peklaj
idr. 2009).
Marentič Požarnikova (2007, str. 44) meni, da gre pri kompetencah za »zmožnost
posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih
in nepredvidljivih situacijah. /…/ Ključne kompetence so kompleksni sistemi znanja,
prepričanj in akcijskih tendenc, ki se gradijo na osnovi dobro organiziranega področnega
znanja, osnovnih veščin, posplošenih stališč in spoznavnih stilov«.
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Ličnova (2007, str. 19) pa zgornje trditve še nadgradi. Značilnost kompetenc vidi v tem, da
človek »kombinira in rekombinira znanja, čustveno energijo in vrednote. To lahko počne sam
ali pa mu v tem procesu kdo pomaga«.
Glavne smernice za izobraževanje bodočih učiteljev je leta 1992 izdal škotski urad za
izobraževanje učiteljev, ki je učiteljem predlagal usvajanje naslednjih kompetenc:
 kompetence v zvezi s predmetom in vsebino poučevanja (obvladanje snovi, izbira
učnih sredstev, približanje snovi učencem ...);
 kompetence, ki se nanašajo na razred (komunikacija, vodenje razreda, metodika,
preverjanje in ocenjevanje);
 kompetence v zvezi s šolo (poznavanje kurikula, izobraževalne politike, poznavanje
ustroja šole, sodelovanje s sodelavci ...);
 kompetence, ki se nanašajo na profesionalnost (poznavanje in zmožnost izpeljave
svojih dolžnosti, zmožnost evalvacije lastnega napredka) (Cvetek 2005).
Podobna razvrstitev kompetenc sta opredelili Peklajeva in Puklek Levpuščkova (2006, po
Puklek Levpušček, Zupančič 2009):
 učinkovito poučevanje,
 vodenje in komunikacija,
 preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev,
 vseživljenjsko učenje (spodbujanje motivacije za učenje, razvijanje informacijske
pismenosti, komunikacijskih in socialnih spretnostih pri učencih ter zmožnosti
samovrednotenja),
 širše profesionalne spretnosti (učiteljev lasten profesionalni razvoj, profesionalna
etika, učiteljevo povezovanje s širšo družbeno skupnostjo).
Zgaga (2005) še posebej navaja kompetence, ki so potrebne za opravljanje pedagoškega
poklica v sodobni družbi:
 splošno znanje, veščine in razumevanje dosežemo z visokošolskim študijem,
 obvladanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in družbe,
 poznavanje in obvladovanje predmetnega področja, na katerem bodo strokovno
sodelovali (vzgajali, poučevali, svetovali …).
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Tomičeva (1995, po Pšunder, Vezovišek 2004, str. 79) meni, da so za kvalitetnega učitelja
potrebne naslednje lastnosti: »posluh za učence, jasna razlaga, jasne zahteve in jasni cilji,
pestrost metodičnih poti, usmerjenost k nalogam in veselje do dela z učenci«. Pulec Lahova
(2008) izpostavlja, da mora učitelj ločiti, kaj je temeljno in bistveno pri vsebinah ter kaj je
nadgradnja pri posameznih ciljih. Razumeti mora vsebino, znati načrtovati cilje, merila za
vrednotenje, značilnosti učencev (predznanje, posebne potrebe, interesi, talenti) in šele nato
lahko prilagaja učni proces posameznikovim učnim potrebam. Ključnega pomena pri
načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa je učitelj s svojim ravnanjem, ki
mora upoštevati tudi okolje (šola, razred, domače okolje) oz. situacijo, v kateri učenec deluje
(Pulec Lah 2008).
Od učitelja se zahteva, da je usposobljen za izvajanje diferenciacije in individualizacije
vzgojno-izobraževalnega procesa. To pomeni, da se poučevanje ne izvaja na enak način za
vse, temveč da se zagotavlja različne učne priložnosti, ki optimalno izkoriščajo in spodbujajo
posameznikove potenciale, zagotavljajo zadovoljevanje potreb posameznika (priznavanje
različnih izkušenj in razumevanja, ki jih prinašajo učenci s seboj v šolo) in zmanjšujejo oz.
odstranjujejo ovire za učenje in ocenjevanje posameznikov (Pulec Lah 2008).
Rutar Ilčeva (2004b) govori o tem, da se mora učitelj zavedati, da ima na razpolago širok
izbor dejavnosti, s katerimi lahko doseže višje cilje (primerjanje, raziskovanje, kritično
ovrednotenje …), in sicer tako, da so učenci dejavni, učitelj pa jih pri tem usmerja in skrbi, da
naredijo povzetke, sklepne ugotovitve in pri tem ne izgubijo pregleda nad celoto. Metodo
razlage učitelj uporabi predvsem tam, kamor učenci s svojim odkrivanjem ne morejo seči.
Prav tako mora korigirati in dopolnjevati učenčeve ugotovitve.
Če želimo, da učitelj pri učencu uspešno razvija vse kompetence, je potreben kakovosten in
učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvaja dobro usposobljen učitelj. Hkrati se moramo
zavedati konteksta, v katerem učitelj opravlja svoj poklic. Peklajeva idr. (2009) navajajo, da
se od učitelja na eni strani pričakuje, da bo spodbujevalec učeče se skupnosti. Hkrati naj bi
razvijal znanje in ustvarjalnost, spodbujal kapacitete za inovativnost in fleksibilnost ter blažil
probleme, ki ji povzroča družba znanja: izgubo občutka za skupnost, vedno večji
individualizem, razlike med revnimi in bogatimi.
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Raziskava Pelkajeve idr. (2009) je pokazala, da obstajajo razlike med kompetencami, ki jih
učitelj pridobi v času študija, ter kompetencami, ki naj bi jih imel. Najbolj potrebujejo
dodatna znanja na področju strategij ravnanja z agresivnostjo (disciplina), prepoznavanjem in
ravnanjem z otroki s posebnimi potrebami; individualizirano učenje (tu so vključeni učenci z
učnimi težavami in nadarjeni učenci), ocenjevanje, oblikovanje ustrezne razredne klime,
sodelovanje in komunikacija s starši.

2.4.3 UČITELJEVA NAKLONJENOST INOVIRANJU
Valenčič Zuljanova in Kalinova (2007) poudarita, da mora učitelj stalno spreminjati lastno
pedagoško prakso, pri čemer mislita na uporabo sodobnejših pristopov k pouku in
poučevanju. Učence tako pripravlja na vseživljenjsko učenje in na spremenjene razmere ter
vsakemu posamezniku omogoča optimalni razvoj. To je ena ključnih učiteljevih poklicnih
kompetenc.
Marentič Požarnikova (1993) meni, da »ne moremo biti zadovoljni s tistimi učitelji, ki kmalu
utonejo v rutino, ki ne razmišljajo dosti o vzrokih raznih problemov in dogajanj v razredu, o
svojih lastnih miselnih okvirih in predpostavkah pri reševanju problemov, ki ne spremljajo
novosti in ne iščejo novih pristopov, ampak gredo 'po poti najmanjšega odpora'«.
Učitelja se spodbuja k vpeljevanju sprememb, pravi Sentočnikova (2006), kar pomeni, da jih
spodbujamo k učenju, se pravi k pridobivanju novih kompetenc in konstruiranju novega
smiselnega znanja. Potrebno je prerasti stara prepričanja in sprejeti nova.
Učitelj mora preiskovati vzorce lastnega razmišljanja, doživljanja in ravnanja v razredu,
ugotoviti, ali s prevladujočimi načini in strategijami poučevanja nudi učencu možnost za
vsestranski razvoj in osebnostno rast (poglobljeno razumevanje tematike, razvijanje
kompleksnega in kritičnega mišljenja, razvijanje veščin dela z viri, veščin samorefleksije,
sodelovalnih veščin ...) za razvoj raznovrstnih kompetenc (sporazumevalnih, matematičnih,
podjetniških ...). Učitelji se z raziskovanjem novih možnosti razmišljanja, doživljanja in
ravnanja v razredu učijo, spreminjajo in profesionalno in osebnostno rastejo. Postajajo bolj
kompetentni, bolj učinkoviti in bolj zadovoljni pri svojem delu (Rupnik, Rupar 2006).

54

2.4.4 AVTONOMIJA UČITELJA
Z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995 je avtonomija postala eno osrednjih načel
javne šole. Izhodišča kurikularne prenove (1996) so pri nas navajala povečanje avtonomnosti
in strokovne odgovornosti učitelja kot prvoten problem, ki naj bi ga s konkretnimi
spremembami razrešili.
In kaj pravzaprav je učiteljeva avtonomija? Če povzamemo po Kuščerjevi (1999), je to
svobodna in samostojna izbira didaktičnega koncepta učenja in poučevanja ter izbira učnih
metod in oblik. Izbor vsebin omogoča tudi učno-ciljno načrtovanje. Razlikovati je potrebno
med ožjo in širšo opredelitvijo avtonomije. Ko učitelj uresničuje učne načrte, ki so bili
zasnovani od zunaj, in ima možnost odločanja o izbiri in uporabi učnih metod in pristopov,
gre za ožjo, oz. šibko koncepcijo učiteljeve avtonomije. Če pa na učitelja gledamo kot na
eksperta na svojem področju in mu je zaupano odločanje o vsebinah, učnih metodah in
oblikah ter ukrepih šolske politike, gre za širšo oz. krepko opredelitev avtonomije.
Rutar Ilčeva (2004b) poudarja, da avtonomija ni samovolja ali celo izgovor za nevednost ali
udobje, temveč je premišljena strokovna izbira, ki je utemeljena v dobrem poznavanju in
razumevanju učnih ciljev in v obvladovanju različnih strategij za njihovo doseganje.
Znotraj določil učiteljeve poklicne avtonomije spadajo tudi poklicna odgovornost ter
strokovna usposobljenost in pripravljenost za uveljavljanje potrebnih sprememb. Poleg novih
učnih načrtov v kurikularni prenovi, učbenikov, standardov in katalogov znanj, prenovljenih
zakonov in pravilnikov spada med zunanje okvire učiteljeve avtonomije tudi kontrola in
zunanje preverjanje znanja, ki dajejo učiteljem močne signale o tem, kaj morajo učence
naučiti (Marentič Požarnik 2003).
Kroflič (1999, str. 8) stopnjo učiteljeve avtonomije vzporeja z učiteljevim strokovnim
znanjem, saj meni, da »čim večje je učiteljevo strokovno znanje, tem višja je lahko stopnja
njegove strokovne avtonomije.« V dodiplomskem izobraževanju naj bi učitelji pridobili
ustrezno znanje, njihovo strokovno usposabljanje pa se mora nadaljevati v njihovem
profesionalnem razvoju. S skoraj istimi besedami se izrazita tudi Vogrinc in Podgornikova
(2005).
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Prenovljeni sistem izobraževanja kurikularne prenove daje učiteljem le neke vrste »omejeno
avtonomijo«, meni Marentič Požarnikova (2003, str. 3), saj učni načrti še v veliki meri
natančno predpisujejo vsebinska poglavja, delno z didaktičnimi priporočili tudi učne metode
in predvsem standarde znanja. Takšno določanje pa vodi do razvrednotenja učiteljevega
strokovnega znanja in znižuje njegovo zavzetost za delo in boljše rezultate.
Zato se mora učitelj zavedati, da »/.../ mora biti pokončen in samozavesten strokovnjak, ki
odgovorno izpolnjuje svoje poslanstvo, ne pa prestrašen uradniček, ki le poravnava papirje. /…/
Učitelj mora imeti visoko stopnjo avtonomije in dober učitelj si jo tudi vzame« (Babšek 2001, str.
16).
Štefanc (2005) izpostavi, da naj bi didaktika, pedagogika in pedagoška psihologija učitelju
omogočile razumevanje in dostop do širokega spektra didaktičnih strategij. Učitelju pa prepustijo
odločitev in odgovornost, da se v posamezni učni situaciji odloči za najprimernejše didaktično
ravnanje.
Rezultati raziskave o strokovni avtonomiji učitelja, ki sta jo med pedagoškimi delavci in
prihodnjimi pedagoškimi delavci opravila Vogrinc in Podgornikova (2005), so pokazali, da
večina anketirancev omejuje avtonomijo učitelja zgolj na svobodno izbiro učnih metod in
učnih oblik in se na tem področju tudi počutijo najbolj avtonomne. Prav tako se
osnovnošolski učitelji čutijo dovolj avtonomne na področju preverjanja in ocenjevanja znanja.
Večina anketiranih pa se zaveda, da lahko uveljavljajo svojo strokovno avtonomijo le učitelji,
ki so dobro strokovno usposobljeni.
Če želijo biti učitelji uspešni pri uvajanju sprememb, jim je potrebno nuditi načrtno in
dolgoročno pomoč. Le na tak način lahko postane učitelj dober strokovnjak in pedagog s
pedagoško etiko, ki vključuje tudi poslanstvo. Če ni obeh prej omenjenih komponent, težko
govorimo o avtonomni etiki učitelja, poudarja Novak (1997).
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2.4.5 EVALVIRANJE LASTNEGA PEDAGOŠKEGA DELA
Evalvacija je proces ugotavljanja, na kakšen način in v kolikšni meri smo zastavljene cilje
dosegli. Informacije o tem se sprotno in sistematično zbira z namenom, da se sproti reši
vprašanja, ki se pojavijo v pedagoški praksi. Z izvajanjem evalvacije se ovrednoti kakovost,
uporabnost, učinkovitost ali pomembnost tistega, kar se evalvira (Podgornik 2011).
Notranja evalvacija ali samoevalvacija pa pomeni, da posamezni udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa sami ovrednotijo svoje aktivnosti. Samovrednotenje je del
učiteljevega profesionalnega razvoja. Kvalitetno samovrednotenje in s tem povezana
konstruktivna samokritika sta namreč mogoča šele na določeni stopnji profesionalnega
razvoja. Hkrati samovrednotenje pospešuje učiteljev profesionalni razvoj (Štih 2009).
Navajamo nekaj definicij, ki jih najdemo v zvezi s samovrednotenjem: »Samovrednotenje je
stalen proces, v katerem se tudi na osnovi mnenj »pomembnih drugih« /.../ vrednotim in
primerjam z drugimi (Marentič Požarnik 2000a, str. 206).« Samovrednotenju je sorodna
samoevalvacija, za katero velja, da »je celovit proces neprestanega zbiranja ter analiziranja
informacij« (Musek Lešnik, Bergant 2001, str. 9). »Njen osnovni namen pa je ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti (prav tam, str. 29).«
Z drugimi besedami Ažmanova (2004, str. 194) definira samoevalvacijo »kot pogled v
ogledalo: vsakemu posamezniku in podsistemu, ki se vanj pogleda, omogoča zaznati tako
prednosti dobro opravljenega dela in se jih veseliti kot tudi pomanjkljivosti slabo
opravljenega dela in možnosti korekcije«.
Učitelj z refleksijo svojega ravnanja, teoretičnega znanja, dejavnosti učencev ter celotnega
dogajanja v pouku pridobiva povratne informacije, na osnovi katerih svoje delo načrtuje,
osvetljuje, prilagaja, razvojno izboljšuje in spreminja. Na ta način presega površne ocene
pouka in razvija svojo strokovno občutljivost na celoten pouk in dogajanje v njem, navaja
Kramar (2009).
»Dobra samoevalvacija je neprekinjen postopek ugotavljanja, ohranjanja in dvigovanja
kakovosti in uspešnosti« (Musek Lešnik, Bergant 2001). Prav tako neprekinjenost prave
samoevalvacije opredeli Šeškova (2000, str. 54), ki pravi: »Vsak človek je notranje motiviran,
da bi delal kakovostno, zato svoje delo neprestano tudi vrednoti.«
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V mednarodnem poročilu raziskave TALIS (2007/2008) je posebej izpostavljeno, da so
povzete povratne informacije in ocene, ki jih prejmejo učitelji, vplivale na posamezne vidike
njihovega poučevanja. Pozitivna ocena oz. povratna informacija učitelju o posameznem
vidiku njegovega dela bo najbrž vodila v večje zadovoljstvo z delom, pozitivno spremembo
učiteljevega dela na tem področju in njegov profesionalni razvoj (Sardoč idr. 2009).
Refleksija sama po sebi ne zadostuje za spreminjanje. Pri izboljševanju prakse gre za spiralni
proces, kar pomeni, da se učitelj vedno znova vrača k pomembnim vidikom svojega dela in
ravnanja ter k svojim kompetencam in vsakič začenja z višjega izhodišča (Sentočnik 2006).
Cvetek (2003) meni, da se sposobnosti kritičnega premisleka (refleksije) lahko učitelj nauči le
z izobraževanjem, kjer sta teoretični in praktični vidik enakovredna in v interaktivni
medsebojni povezavi, kjer lahko na podlagi izkušenj in kritičnega premisleka o njih preverjajo
obstoječe in oblikujejo nove teorije in spoznanja, ki so podlaga njihovi praksi.

2.4.6 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN NJIHOV PROFESIONALNI RAZVOJ
Z bolonjsko prenovo se je spremenilo tudi izobraževanje učiteljev. Perrson (2006, str. 21) v
zborniku, ki je posvečen novi vlogi učitelja, pravi, da je »izobraževanje del vseživljenjskega
učenja. Učenje posameznika mora biti razumljeno kot vseživljenjski proces, ki se ne dogaja
samo skozi formalno izobraževanje, pač pa se zrcali v vseh človekovih dejavnostih. Ljudje se
učijo skozi vse življenje, od zibelke do groba. To pa zahteva novo izobraževalno
perspektivo«.
Učitelj v svojem poklicnem razvoju postopoma razvija in pridobiva posamezne ustrezne
kompetence za poučevanje in druge naloge.
Evropska komisija (2004, po Peklaj 2009, str. 14) je oblikovala dokument, kjer so štiri
osnovna načela za oblikovanje nacionalnih strategij za izobraževanje učiteljev:
 »učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost;
 je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje;
 je mobilen poklic (spodbujanje izobraževanja v drugih evropskih državah; izmenjave,
spoznavanje tuje prakse);
 je poklic, ki temelji na partnerstvu«.
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Poročilo o učiteljskem poklicu v Evropi (2004, str. 11) daje velik pomen dodiplomskemu
študiju, saj se preko mnenja učiteljev sprašuje o njegovi kvaliteti in ugotavlja: »Začetno
izobraževanje je izhodiščna točka v razvoju učiteljeve poklicne kariere, zato je zelo
pomembno, kako je organizirano in kako se zagotavljata kakovost in število vstopajočih v ta
proces.«
Šolske oblasti so začele natančneje opredeljevati začetno izobraževanje in usposabljanje
učiteljev z namenom, da bi se povečal nadzor nad kakovostjo. Institucionalno avtonomijo je
potrebno omejiti z določili, da so nekateri predmeti preprosto obvezni, z določanjem izpitnih
standardov ali minimalnih standardov znanj, ki jih morajo učitelji imeti ob zaključku
začetnega izobraževanja (Marentič Požarnik 2005b).
Učiteljski poklic je zelo kompleksen poklic, zato potrebuje poleg znanja predmetnih področij
tudi pedagoško-psihološko znanje, ki mu pomagajo, da učenca pripelje do uresničitve vseh
njegovih potencialov. Znati mora opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati s
široko paleto strategij poučevanja. Podpirati mora razvoj učencev v samostojne osebe za vse
življenje ter jim pomagati pridobivati ključne kompetence. Hkrati mora znati delati v
večkulturnih okoljih in tesno sodelovati s kolegi, starši in širšo skupnostjo (Peklaj idr. 2009).
Učinkovit pouk je odvisen od učitelja, od njegove usposobljenosti za izvajanje diferenciacije
in individualizacije ter vodenja in oblikovanja učnega okolja. Fischer (2006) meni, da se je
kakovostnega, ciljno usmerjenega in v učence usmerjenega pedagoškega delovanja možno
naučiti.
Ob dvigu kakovosti obče pedagoškega in specialno didaktičnega znanja je potrebno pri
bodočih učiteljih doseči še:
 široko razgledanost na področju družbenih ved in kulture in okrepiti informacijsko
tehnološko znanje;
 profesionalne kompetence na teoretski in praktični ravni ter ustrezen obseg prakse za
delo v šoli,
 usposobljenost za nove naloge šole in nove procese (integracija, diferenciacija,
odgovornost za uspešnost, zahtevnost razvojnih in vzgojnih nalog šole v moderni
dobi);
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 pripravljenost na uporabo znanstvenih sredstev za raziskovanje, inoviranje, evalvacijo,
samoevalvacijo pouka in učenja (Medveš 2005).
Z novim, bolonjskim sistemom, se v dodiplomskem študiju razvijajo splošne visokošolske
kompetence, ki so temeljne za delo v vzgoji in izobraževanju in za poučevanje na danem
predmetnem področju. Tako je dodiplomski študij začetna poklicna kvalifikacija in traja štiri
leta rednega študija. Podiplomski magistrski študij nudi specializirano poklicno kvalifikacijo,
saj razvija kompetence za zahtevno specializirano raziskovalno, razvojno, svetovalno, vodilno
delo v vzgoji in izobraževanju in traja eno leto. S tem pridobi profesionalno pedagoško
usposobitev. Doktorski študij traja tri leta. Razvija kompetence za najzahtevnejše
specializirano raziskovalno in razvojno delo v vzgoji in izobraževanju (Zgaga 2005).
Učitelj gre skozi različne faze profesionalnega razvoja. Od učitelja začetnika je težko
pričakovati, da bo upošteval raznolikost učencev in se zadosti prilagajal posameznim
učencem. Postopoma pridobiva občutek, koliko posamezni učenci zmorejo in kako čim bolj
prilagoditi delo njihovim posebnostim.
Poleg začetnega razvoja pa je zelo pomembno tudi stalno strokovno izobraževanje.
Pomembno je doseči čim večjo usklajenost in kontinuiteto. Izobrazba mladih v Evropi je
odvisna predvsem od motivacije, znanja in spretnosti tistih, ki jih učijo (Pomembne teme v ...
2005, str. 56, 58).
Opravljena je bila mednarodna empirična raziskava (2005), s katero so ugotavljali mnenje
učiteljev in drugih strokovnih delavcev o pomenu različnih oblik izobraževanja za njihov
profesionalni razvoj. Slovenski učitelji menijo, da imajo ustrezno izobrazbo za opravljanje
svojega poklica, in od vseh učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, v največji meri menijo,
da imajo primeren sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Devjak, Vogrinc,
Repac, 2007).
Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS (2007/2008, po Sardoč idr. 2009) prinaša
informacije o strokovnem izpopolnjevanju učiteljev višjih razredov osnovnih šol.
Najpogostejše oblike strokovnega izpopolnjevanja učiteljev večine sodelujočih držav so
neformalne narave (pogovori s sodelavci, branje strokovne literature), med formalnimi
oblikami pa izstopajo delavnice, izobraževalne konference in seminarji. Slovenski učitelji
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pripisujejo najnižji vpliv sodelovanju v mrežah učiteljev, ki so namenjene njihovemu
poklicnemu razvoju. Ta rezultat najbolj odstopa od povprečja TALIS. Prav tako je povprečno
število dni strokovnega izpopolnjevanja slovenskih učiteljev v primerjavi s povprečjem
TALIS nizko. Izkazalo se je, da nimajo potreb po dodatnem obsegu strokovnega
izpopolnjevanja, kar kaže po mnenju Sardoč idr. (2009), da je raven strokovnega
usposabljanja (vsebina, raven, obseg) učiteljev v Sloveniji ustrezna in so potrebe slovenskih
učiteljev na področju strokovnega izpopolnjevanja zadovoljene. Izpopolnjevati se želijo še na
področju poučevanja otrok s posebnimi potrebami, disciplinskih in vedenjskih težav ter
računalniških veščin. Kot najpogostejši vzrok za neudeležbo na strokovnem izpopolnjevanju
pa slovenski učitelji navajajo prekrivanje usposabljanja z urnikom dela.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE

Temeljni namen pričujoče raziskave je bil analizirati stanje izvajanja notranje diferenciacije in
individualizacije v prvem triletju osnovne šole, in sicer z vidika presoje učiteljev. Ugotavljali
smo mnenja učiteljev na slovenskih osnovnih šolah o izvajanju notranje diferenciacije in
individualizacije v prvem triletju – v kolikšni meri in na kakšen način se izvaja v posameznih
fazah pouka pri posameznih predmetih ter kako se učitelji čutijo usposobljene za njuno
uresničevanje. Na podlagi dobljenih podatkov smo dobili vpogled v kakovostne in
pomanjkljive strani izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije, kar bo lahko podlaga
za izboljšavo na tem področju. Izsledki raziskave bodo uporabni pri začetnem in nadaljnjem
izobraževanju učiteljev.

3.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

V okviru raziskave smo proučili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali se notranja diferenciacija in individualizacija v prvem triletju po presoji učiteljev
izvajata enako pogosto pri vseh predmetih?
2. Na kakšen način in kako pogosto izvajajo učitelji notranjo diferenciacijo in
individualizacijo v posameznih fazah pouka?
3. Kako dobro učitelji poznajo učne sposobnosti in stile zaznavanja posameznih učencev in
ali pouk bolj prilagajajo učno zmožnejšim, povprečnim ali šibkejšim učencem?
4. Ali

učitelji

pogosteje

uporabljajo

didaktično-metodično

ali

ciljno-vsebinsko

diferenciacijo in individualizacijo?
5. Na kakšen način število učencev v razredu vpliva na to, kako pogosto učitelji izvajajo
notranjo diferenciacijo in individualizacijo?
6. Kako učitelji načrtujejo notranjo diferenciacijo in individualizacijo in v kolikšni meri in
na kakšen način svoje delo evalvirajo?
7. S kakšnimi težavami se učitelji srečujejo pri izvajanju notranje diferenciacije in
individualizacije?
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8. Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med učitelji v njihovi oceni lastne
usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v odvisnosti od let
poučevanja, stopnje izobrazbe in strokovnega naziva?
9. Kako se učitelji prvega triletja čutijo usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije ter kako skrbijo za svoj profesionalni razvoj?

Preverjali smo naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Učitelji v prvem triletju pogosteje izvajajo notranjo diferenciacijo in
individualizacijo pri slovenščini in matematiki kot pri spoznavanju okolja, glasbeni, športni in
likovni vzgoji.
Hipoteza 2: Učitelji, ki poučujejo v prvem triletju, različno pogosto izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo v posameznih fazah učnega procesa:


v uvodni stopnji,



pri obravnavi nove učne vsebine,



pri utrjevanju znanja in sposobnosti,



pri preverjanju znanja in



pri ocenjevanju znanja.

Hipoteza 3: Učitelji različno pogosto uporabljajo didaktično-metodično diferenciacijo in
individualizacijo kot ciljno-vsebinsko diferenciacijo in individualizacijo v posameznih fazah
učnega procesa.
Hipoteza 4: Učitelji, ki menijo, da imajo na razpolago dovolj različnih didaktičnih
pripomočkov, pogosteje izvajajo didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo kot
učitelji, ki menijo, da imajo na razpolago premalo različnih didaktičnih pripomočkov.
Hipoteza 5: Učitelji, ki menijo, da so pri svojem delu dovolj metodično usposobljeni,
pogosteje izvajajo didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo kot učitelji, ki
menijo, da pri svojem delu niso dovolj metodično usposobljeni.
Hipoteza 6: Učitelji, ki imajo v razredu manjše število učencev, pogosteje izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo kot učitelji, ki imajo v razredu večje število učencev.
Hipoteza 7: Učitelji imajo v pripravah na posamezno učno uro pogosteje diferencirane
dejavnosti kot pa vsebine ali cilje.
Hipoteza 8: Učitelji svoje pedagoško delo pogosteje evalvirajo v pogovorih z ostalimi učitelji
kot s pisanjem dnevniških zapisov.
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Hipoteza 9: Večina učiteljev prvega triletja se čuti prav dobro usposobljena za izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije.

3.3

METODOLOGIJA

3.3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega
raziskovanja.

3.3.2 OPIS VZORCA
Vzorec je priložnostni in zajema 105 učiteljev. V raziskavo smo zajeli učitelje, ki poučujejo v
prvem triletju osnovne šole iz 12 različnih statističnih regij Slovenije: Pomurska, Podravska,
Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska,
Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška, Obalno-kraška. Iz vsake regije smo izbrali tri šole.
47 % sodelujočih učiteljev je bilo glede na velikost iz majhnih šol z manj kot 400 učenci, 43
% učiteljev iz šol s 400 do 600 učencev in 12 % učiteljev iz šol, ki imajo več kot 600 učencev.
Med učitelji, ki so bili zajeti v raziskavo, prevladujejo predstavnice ženskega spola, in sicer je
bilo vključenih 92 % žensk in 8 % moških, kar je posledica feminizacije tega poklica.
V raziskavo smo zajeli tako učitelje, ki so s poučevanjem začeli, pa vse do tistih, ki poučujejo
že 36 let. Glede na leta poučevanja smo učitelje razvrstili v štiri kategorije:
1. od 0 let do 6 let
2. od 7 let do 15 let
3. od 16 let do 26 let
4. 27 let in več.
Najredkeje so zastopani učitelji z delovno dobo 27 let ali več (9,5 %), sledijo jim učitelji, ki
so na začetku svoje poklicne poti (21,9 %), nato učitelji od 16 do 26 let delovne dobe (25,7
%). Največ anketiranih učiteljev je bilo s 7 do 15 let delovne dobe (42,9 %).

64

Enak odstotek (45,7 %) anketiranih učiteljev se uvršča v starostno kategorijo od 23 do 35 let
in od 36 do 50 let. Le 8,6 % anketiranih učiteljev pa se uvršča nad 50 let.
Kar 76,2 % učiteljev, ki smo jih zajeli v raziskavo, ima univerzitetno izobrazbo, 21 %
učiteljev višjo/visoko izobrazbo in 2,9 % dokončan podiplomski študij.
Učitelje smo povprašali po strokovnem nazivu, ki so ga dosegli. 20 % anketiranih učiteljev je
brez naziva, 46,7 % ima naziv mentor, 31,4 % je svetovalcev in le 1,9 % svetnikov.
Slika 1: Prikaz deleža razredov, ki jih poučujejo anketirani učitelji

Večina anketiranih učiteljev poučuje v 1. razredu (35,2 %), sledijo učitelji, ki poučujejo v 3.
razredu z 31,4 %. 26,7 % učiteljev poučuje v 2. razredu in le 6,7 % učiteljev v kombiniranih
oddelkih.
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V okviru raziskave je vsak učitelj presojal posamezne trditve, ki so se nanašale na način
izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije v posameznih fazah pouka, le glede na
predmet, ki ga poučuje v posameznem razredu v ponedeljek tretjo šolsko uro. S tem smo si
zagotovili razpršenost odgovarjanja po različnih predmetih.
Slika 2: Prikaz deleža odgovorov po predmetih

Kar 36 % učiteljev je presojalo posamezne trditve za matematiko, 21 % učiteljev za
slovenščino, 17 % za spoznavanje okolja, 10 % za glasbeno vzgojo, 11% za športno vzgojo in
le 5 % za likovno vzgojo.
Število učencev v razredu smo razdelili v dve kategoriji, in sicer od 0 do 20 učencev in več
kot 20 učencev. Prva kategorija je bila nekoliko številčnejša (57,1 %) kot druga (42,9 %).

3.3.3 ZBIRANJE PODATKOV
Izhajajoč iz teoretičnih izhodišč in pregleda empiričnih raziskav smo za namene raziskave
oblikovali vprašalnik za učitelje, ki poučujejo v prvem triletju osnovne šole (glej Prilogo 2).
Vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa, ocenjevalno lestvico
in lestvico stališč. Učitelji so odgovarjali na ocenjevalni lestvici z ocenami: 1 (ne izvajam), 2
(redko), 3 (manj kot polovica učnih ur), 4 (vsako drugo učno uro) in 5 (vsako učno uro). Pri
lestvici stališč pa so imeli na razpolago: 1 (se sploh ne strinjam), 2 (se ne strinjam), 3 (ne vem,
ne morem se odločiti), 4 (se strinjam) in 5 (se zelo strinjam).
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Vprašalnik pokriva naslednja vsebinska področja: splošni podatki o učiteljih, izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije v posameznih fazah pouka glede na predmet, ki ga
učitelji poučujejo v ponedeljek tretjo šolsko uro, način dela pri pouku, usposobljenost
učiteljev za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije, profesionalni razvoj
učiteljev ter izkušnje učiteljev z notranjo diferenciacijo in individualizacijo.
Preden smo razposlali vprašalnike po šolah, so vsebinsko veljavnost anketnega vprašalnika
ocenili štirje učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v prvem triletju. Občutljivost vprašalnika
je zagotovljena s petstopenjsko lestvico. Zanesljivost vprašalnika smo ugotavljali z izračunom
Cronbachovega alfa koeficienta po posameznih sklopih ocenjevalnih lestvic, ki je bil med
0,777 do 0,930. Objektivnost smo zagotovili z izvedbo anketiranja (anonimno reševanje), z
enotnimi in enopomenskimi navodili ter jasno postavljenimi vrednostmi lestvic.
Konec aprila 2011 smo po predhodnem telefonskem dogovoru z ravnatelji posameznih
osnovnih šol, ki so privolili v reševanje vprašalnikov, na šole po pošti poslali 249
vprašalnikov s priloženimi ovojnicami za rešene vprašalnike ter z dopisom za ravnatelje, s
katerim smo predstavili namen raziskave, podali navodila za reševanje vprašalnika ter jih
spodbudili k reševanju. Kljub vnaprejšnjemu dogovoru in ponovnemu kontaktiranju z
ravnatelji preko elektronske pošte in telefonskega pogovora je vprašalnike vrnilo le 80 oz.
32,1 % učiteljev. Anketne vprašalnike smo dodatno poslali še 25 posameznim učiteljem, ki so
bili pripravljeni rešiti anketni vprašalnik. Končno število učiteljev, ki poučujejo v prvem
triletju in so nam v maju, juniju in juliju vrnili vprašalnike, je 105 oz. 38,3 % učiteljev, ki so
jim bili anketni vprašalniki posredovani.

3.3.4 OBDELAVA PODATKOV
Kvantitativna analiza temelji na naslednjih parametrih:


Izdelali smo deskriptivno statistiko.



Ugotovili smo merske karakteristike ocenjevalne lestvice (zanesljivost) z izračunom
koeficienta Cronbach alfa.



S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili normalnost porazdelitve podatkov.
Uporabili smo naslednje postopke: t-test za neodvisne in odvisne vzorce, hi-kvadrat
preizkus hipoteze neodvisnosti. Pri testiranju hipotez smo uporabili stopnjo tveganja α =
0,05 in manj, statistično obdelavo smo dopolnili s kategorizacijo odprtih vprašanj. Pri
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vprašanjih: »Ali imate z izvajanjem notranje diferenciacije in individualizacije kakšne
težave?« ter pri vprašanju »Menite, da je ponudba izobraževanj na temo notranje
diferenciacije in individualizacije dovolj raznolika in uporabna?« smo učitelje prosili za
kratek opis težav oz. komentar glede ponudbe izobraževanj na to temo. Pri kategoriziranju
odprtih odgovorov smo izhajali iz njihovih odgovorov, ki smo jih pregledali in poskusno
razvrščali. Postavili smo kategorije in temu je sledilo uvrščanje odgovorov. Ob vsaki
kategoriji smo v poševnem tisku navedli primere odgovorov. Rezultate smo obdelali s
statističnim programom SPSS.
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3.4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
V nadaljevanju bomo poglavje razdelili na več podpoglavij, znotraj katerih bomo preverjali
posamezne hipoteze. Predstavili bomo tudi analizo posameznih trditev in vprašanj, ki se
vežejo na posamezna področja preučevanja.
Pri interpretaciji rezultatov smo uporabili izraze:
 »pogosto«, s katerim smo zajeli oceni »vsako učno uro«, »vsako drugo učno uro« in
stališči »se zelo strinjam« in »se strinjam«,
 »manj pogosto«, s katerim smo zajeli oceni »manj kot polovica učnih ur«, »redko« in
stališči »se ne strinjam« in »se sploh ne strinjam«.

3.4.1 PRESOJA UČITELJEV GLEDE IZVAJANJA NOTRANJE DIFERENCIACIJE
IN INDIVIDUALIZACIJE PRI RAZLIČNIH PREDMETIH
Hipoteza 1: Učitelji v prvem triletju pogosteje izvajajo notranjo diferenciacijo in
individualizacijo pri slovenščini in matematiki kot pri spoznavanju okolja, glasbeni,
športni in likovni vzgoji.
V

nadaljevanju

navajamo

deleže

pogostosti

izvajanja

notranje

diferenciacije

in

individualizacije pri posameznih predmetih v posameznih fazah pouka. Na str. 102–105 pri
hipotezi 3 imamo napisane trditve iz anketnega vprašalnika, ki spadajo med didaktičnometodično ter ciljno-vsebinsko diferenciacijo in individualizacijo. Vse trditve skupaj smo
upoštevali pri pojmu notranja diferenciacija in individualizacija.
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Tabela 1: Prikaz deležev pogostosti izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije
pri posameznih predmetih v posameznih fazah
vsako učno

vsako drugo

manj kot

uro

učno uro

polovica učnih ur

redko

ne izvajam

50 %

23,7 %

18,4 %

7,9 %

0%

50 %

21,1 %

26,3 %

0%

2,6 %

sposobnosti

31,6 %

21,1 %

28,9 %

18,4 %

0%

preverjanje znanja

26,3 %

18,4 %

28,9 %

13,2 %

13,2 %

ocenjevanje znanja

60,5 %

15,8 %

13,2 %

10,5 %

0%

52,4 %

19 %

28,6 %

0%

0%

47,6 %

33,4 %

19 %

0%

0%

sposobnosti

36,4 %

9,1 %

36,3 %

18,2 %

0%

preverjanje znanja

31,8 %

13,6 %

40,9 %

9,2 %

4,5 %

ocenjevanje znanja

50 %

31,8 %

18,2 %

0%

0%

66,7 %

11,1 %

11,1 %

11,1 %

0%

72,2 %

5,6 %

22,2 %

0%

0%

sposobnosti

33,3 %

38,9 %

22,2 %

5,6 %

0%

preverjanje znanja

44,4 %

27,8 %

0%

27,8 %

0%

ocenjevanje znanja

50 %

22,2 %

22,2 %

5,6 %

0%

60 %

10 %

20 %

10 %

0%

70 %

10 %

20 %

0%

0%

sposobnosti

30 %

10 %

60 %

0%

0%

preverjanje znanja

50 %

10 %

40 %

0%

0%

ocenjevanje znanja

30 %

60 %

0%

10 %

0%

MATEMATIKA
uvodna stopnja
obravnavanje nove
učne vsebine
utrjevanje znanja in

SLOVENŠČINA
uvodna stopnja
obravnavanje nove
učne vsebine
utrjevanje znanja in

SPOZNAVANJE
OKOLJA
uvodna stopnja
obravnavanje nove
učne vsebine
utrjevanje znanja in

GLASBENA
VZGOJA
uvodna stopnja
obravnavanje nove
učne vsebine
utrjevanje znanja in
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LIKOVNA
VZGOJA
uvodna stopnja

60 %

40 %

0%

0%

0%

80 %

20 %

0%

0%

0%

sposobnosti

40 %

0%

60 %

0%

0%

preverjanje znanja

20 %

40 %

40 %

0%

0%

ocenjevanje znanja

40 %

60 %

0%

0%

0%

50 %

41,7 %

0%

8,3 %

0%

41,7 %

50 %

0%

8,3 %

0%

50 %

16,7 %

25 %

0%

8,3 %

preverjanje znanja

33,3 %

33,3 %

16,7 %

16,7 %

0%

ocenjevanje znanja

66,7 %

25 %

8,3 %

0%

0%

obravnavanje nove
učne vsebine
utrjevanje znanja in

ŠPORTNA
VZGOJA
uvodna stopnja
obravnavanje nove
učne vsebine
utrjevanje znanja in
sposobnosti

Pri matematiki učitelji najpogosteje izvajajo notranjo diferenciacijo in individualizacijo pri
ocenjevanju znanja (76,3 % jih je odgovorilo, da jo izvajajo vsaj vsako drugo učno uro), nato
sledi uvodna stopnja (73,3 %) in faza obravnave nove učne vsebine (71,1 %). Pri utrjevanju
znanja in sposobnosti se 52,7 % učiteljev notranje diferenciacije in individualizacije prav tako
poslužuje vsaj vsako drugo učno uro, slaba polovica učiteljev (47,3 %) pa se notranje
diferenciacije in individualizacije poslužuje manj pogosto. Pri preverjanju znanja se približno
enak delež učiteljev (44,7 %) tega poslužuje pogosto in manj pogosto (42,1 %).
Pri slovenščini je zaporedje glede pogostosti izvajanja notranje diferenciacije in
individualizacije podobno kot pri matematiki. Nekoliko večji delež učiteljev kot pri
matematiki (81,1 %) pogosto izvaja notranjo diferenciacijo in individualizacijo pri
ocenjevanju znanja. Podoben delež učiteljev (81 %) jo izvaja vsaj vsako drugo učno uro pri
obravnavi nove učne vsebine, nato v uvodni stopnji učnega procesa (71,4 %). Slaba polovica
učiteljev (45,5 %) se notranje diferenciacije in individualizacije poslužuje vsaj vsako drugo
uro tudi pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter pri preverjanju znanja (45,4 %). V teh dveh
fazah pouka se približno polovica učiteljev (54,5 % pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter
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50,1 % pri preverjanju znanja) izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije poslužuje
manj pogosto.
Pri odgovorih učiteljev, ki so odgovarjali na trditve o izvajanju notranje diferenciacije in
individualizacije pri spoznavanju okolja v posameznih fazah pouka ni večjih odstopanj.
Večina učiteljev ju najpogosteje izvaja v uvodni stopnji in pri obravnavi nove učne vsebine
(77,8 % jih je odgovorilo, da jo izvajajo vsaj vsako drugo učno uro), nato sledijo še ostale tri
faze učnega procesa z 72,7 %. 27,8 % učiteljev se notranje diferenciacije in individualizacije
pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter preverjanju in ocenjevanju znanja poslužuje manj
pogosto.
Pri ocenjevanju znanja glasbene vzgoje se velika večina učiteljev (90 %) notranje
diferenciacije in individualizacije poslužuje vsaj vsako drugo učno uro. Nato sledi faza
obravnavanja nove učne vsebine (80 %), tej uvodna stopnja (70 %), nato preverjanje znanja
(60 %) in na koncu s 40 % utrjevanje znanja in sposobnosti. V tej fazi učnega procesa se
dobra polovica (60 %) in slaba polovica (40 %) učiteljev pri preverjanju znanja notranje
diferenciacije in indvidualizacije poslužuje manj pogosto.
Pri likovni vzgoji se vsi učitelji, ki so ocenjevali trditve glede na ta predmet, ocenili da
izvajajo notranjo diferenciacijo in individualizacijo pri obravnavi nove učne vsebine, uvodni
stopnji in ocenjevanju znanja vsaj vsako drugo učno uro. 60 % učiteljev se ju prav tako
pogosto poslužuje pri preverjanju znanja ter 40 % pri utrjevanju znanja in sposobnosti. V tej
fazi pouka se dobra (60 %) in slaba polovica (40 %) učiteljev pri preverjanju znanja notranje
diferenciacije in individualizacije poslužuje pri manj kot polovici učnih urah.

Podobno zaporedje glede pogostosti izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije je
tako pri likovni kot tudi pri športni vzgoji. V uvodni stopnji učnega procesa, pri obravnavi
nove učne vsebine in pri ocenjevanju znanja se ju velika večina učiteljev ( 91,7 %) pri športni
vzgoji poslužuje vsaj vsako drugo učno uro. Dobra polovica učiteljev (66,7 %) se ju poslužuje
tudi pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter pri preverjanju znanja. Četrtina učiteljev pa
notranjo diferenciacijo in individualizacijo pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter tretjina
učiteljev pri preverjanju znanja (33,4 %) izvaja pri manj kot polovici učnih ur.
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Pri posameznih predmetih smo sešteli deleže pri ocenah »vsako učno uro« in »vsako drugo
učno uro« (za kar smo uporabili pojem »pogosto«) pri posameznih fazah učnega procesa in
delili s številom faz. Tako smo ugotovili, pri katerem predmetu se notranja diferenciacija in
individualizacija izvajata najpogosteje. Izkazalo se je, da se najpogosteje izvajata pri športni
vzgoji (81,7 %), nato pri likovni vzgoji (80 %), sledi predmet spoznavanje okolja (74,4 %),
glasbena vzgoja (68 %) in na koncu slovenščina (65 %) ter matematika (63,7 % ). Hipotezo 1
zato nismo potrdili, saj se je izkazalo, da se notranja diferenciacija in individualiazcija ne
izvajata pogosteje pri slovenščini in matematiki kot pri ostalih štirih predmetih.

3.4.2 NAČIN IN POGOSTOST IZVAJANJA NOTRANJE DIFERENCIACIJE IN
INDIVIDUALIZACIJE V POSAMEZNIH FAZAH POUKA
Hipoteza 2: Učitelji, ki poučujejo v prvem triletju, različno pogosto izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo v posameznih fazah učnega procesa:


v uvodni stopnji,



pri obravnavi nove učne vsebine,



pri utrjevanju znanja in sposobnosti,



pri preverjanju znanja in



pri ocenjevanju znanja.

Želeli smo ugotoviti, kako pogosto učitelji v prvem triletju izvajajo notranjo diferenciacijo in
individualizacijo v posameznih fazah učnega procesa.
Pri posameznih fazah učnega procesa (glej tabelo 1) smo sešteli deleže pri ocenah »vsako
učno uro« in »vsako drugo učno uro« (za kar smo uporabili pojem »pogosto«) pri posameznih
predmetih in delili s številom predmetov. Tako smo ugotovili, pri kateri fazi učnega procesa
se notranja diferenciacija in individualizacija izvajata najpogosteje. Izkazalo se je, da se
najpogosteje izvajata pri ocenjevanju znanja (85,3 %), nato pri obravnavi nove učne vsebine
(83,6 %), v uvodni stopnji (80,8 %) in šele nato pri preverjanju (58,8 %) ter utrjevanju znanja
in sposobnosti (52,9 %).
Hipotezo 2 smo potrdili. Učitelji v prvem triletju različno pogosto izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo v posameznih fazah učnega procesa.
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3.4.3 OPISNA STATISTIKA ZA NAČIN IN POGOSTOST IZVAJANJA NOTRANJE
DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE PO POSAMEZNIH FAZAH
POUKA
V nadaljevanju predstavljamo odgovore učiteljev na trditve, ki se nanašajo na pogostost
izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije v posameznih fazah pouka.
Tabela 2: Opisna statistika za trditve, ki se nanašajo na učiteljevo delo v uvodni stopnji
pouka
trditev
Ugotavljam, kakšno je
predznanje posameznih učencev.
Upoštevam predznanje
posameznih učencev.
Učne cilje prilagajam
posameznim učencem.

5
vsako
učno uro

4
vsako
drugo
učno uro

3
manj kot
polovica
učnih ur

2
redko

1
ne
izvajam

M

SD

N

30,8 %

35,6 %

23,1 %

10,6%

0%

3,87

0,976

104

56,9 %

18,6 %

17,6 %

6,9 %

0%

4,25

0,982

102

40,6 %

18,8 %

27,7 %

11,9 %

1%

3,86

1,114

101

71,3 %

15,9 %

5,9 %

6,9 %

0%

4,51

0.890

101

51 %

23,1 %

17,3 %

8,7 %

0%

4,16

1,006

104

45,2 %

28,8 %

16,3 %

6,7 %

2,9 %

4,07

1,073

104

Učence seznanim s tem, kaj,
zakaj in kako se bodo učili.

Pri motivaciji upoštevam interese
posameznih učencev.
Zahteve glede discipline
prilagajam posebnostim
posameznih učencev.

Kubale (2003) meni, da je predznanje zelo pomebno. Če je preverjanje kakovostno izpeljano
in sistematično, lahko pomembno vpliva na posameznikov uspeh pri nadaljnjem učenju. V
naši raziskavi se je pokazalo (kot je razvidno iz tabele 2), da večina učiteljev (66,4 %) v
uvodni stopnji pouka pogosto ugotavlja predznanje posameznih učencev in še nekoliko več
(75,5 %) učiteljev to predznanje učencev tudi upošteva. Ni pa zanemarljiv podatek, da kar
33,7 % učiteljev to manj pogosto ugotavlja in 24,5 % učiteljev to manj pogosto upošteva in ne
gradi na učenčevem predznanju. Dobra polovica anketiranih učiteljev (59,4 %) učne cilje
pogosto prilagaja posameznim učencem, 39,6 % učiteljev pa to počne manj pogosto. Velika
večina anketiranih učiteljev (87,2 %) učence vsaj vsako drugo učno uro seznani s tem, kaj,
zakaj in kako se bodo učili, 12,8 % učiteljev pa to manj pogosto počne. Prav tako jih 74,1 %
pri motivaciji upošteva učenčeve interese, kar 26 % pa jih tega ne upošteva. Večina učiteljev
(74 %) pogosto prilagaja zahteve glede discipline posameznim učencem, 23 % jih to počne
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manj pogosto, 2,9 % učiteljev pa tega nikoli ne izvaja. Učitelji so na splošno fleksibilni in
znajo prilagajati delo sposobnostim in situaciji v razredu.
Tabela 3: Opisna statistika za trditve, ki se nanašajo na učiteljevo delo pri obravnavanju
nove učne vsebine
trditev

5
vsako
učno uro

4
vsako
drugo
učno uro

3
manj kot
polovica
učnih ur

2
redko

1
ne
izvajam

M

SD

N

31,1 %

23,3 %

29,1 %

12,6 %

2,9 %

3,63

1,221

103

56,7 %

28,8 %

11,5 %

2,9 %

0%

4,39

0,806

104

30,8 %

30,8 %

30,8 %

6,7 %

1%

3,84

0,977

104

16,5 %

41,7 %

28,2 %

13,6 %

0%

3,61

0,921

103

58,7 %

24 %

17,3 %

0%

0%

4,41

0,771
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Učence navajam na uporabo
zanje najbolj ustreznih učnih
strategij.
Stopnjo nazornosti pouka
prilagajam različnim
sposobnostim učencev.
Z učenci se pogovorim o
različnih težavnostnih ravneh
obravnavanja nove učne
vsebine.
Učenci izvajajo enake aktivnosti.
Ob posredovanju tematskega
sklopa povzamem bistvene
informacije.

Približno polovica (54,4 %) anketiranih učiteljev učence vsaj vsako drugo uro navaja na
uporabo zanje najbolj ustreznih učnih strategij, 29,1 % jih to izvaja manj kot polovico učnih
ur, 12,6 % redko in 2,9 % učiteljev tega ne počne. Zadnje tri podatke lahko interpretiramo z
domnevo, da kar nekaj učiteljev nima dovolj znanja o različnih didaktičnih strategijah, da bi
to posredovali učencem. Velika večina učiteljev (85,5 %) stopnjo nazornosti pouka pogosto
prilagaja različnim sposobnostim učencev, 14,4 % jih to počne manj pogosto. 30,8 % učiteljev
se o različnih težavnostnih ravneh obravnavanja nove učne vsebine z učenci pogovarja vsako
učno uro. Enak delež jih to počne vsako drugo uro učno uro in prav tolikšen delež manj kot
polovica učnih ur. 6,7 % učiteljev to redko počne, 1 % učiteljev pa tega nikoli ne izvaja.
Kasneje prikazujemo tudi rezultate raziskave, ki se nanaša na prilagajanje učnim
sposobnostim učencev in kaže podobno stanje.
Pri trditvi »Učenci izvajajo enake aktivnosti«, so anketirani učitelji največkrat (41,7 %) izbrali
odgovor vsako drugo učno uro, nato sledi odgovor manj kot polovica učnih ur (28,2 %). Le
16,5 % učiteljev pa daje učencem vsako učno uro enake aktivnosti.
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Velika večina učiteljev (82,7 %) ob koncu tematskega sklopa povzame bistvene informacije,
ki so za učence pomembne in jih morajo vedeti. 17,3 % učiteljev pa to počne manj kot
polovico učnih ur.
Tabela 4: Opisna statistika za trditve, ki se nanašajo na učiteljevo delo pri utrjevanju
znanja in sposobnosti
trditev

5
vsako
učno uro

4
vsako
drugo
učno uro

3
manj kot
polovica
učnih ur

2
redko

1
ne izvajam

M

SD

N

27,9 %

37,5 %

26 %

6,7 %

1,9 %

3,83

0,980

104

21 %

36,2 %

25,7 %

17,1 %

0%

3,61

1,005
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Pri posameznih učencih
uporabljam različne didaktične
strategije.
Učenci izvajajo enake
aktivnosti.

V tabeli 3 smo prikazali, da približno polovica učiteljev (54,4 %) učence pogosto navaja na
uporabo zanje najbolj ustreznih učnih strategij. Pri utrjevanju znanja in sposobnosti še
nekoliko več učiteljev (65,4 %) pri posameznih učencih uporablja različne didaktične
strategije, tretjina učiteljev (32,7 %) pa tega ne počne tako pogosto oz. 1,9 % jih tega ne
izvaja.
57,2 % učiteljev pri utrjevanju znanja in sposobnosti vsaj vsako drugo učno uro daje učencem
enake aktivnosti. Pri obravnavi nove učne snovi je ta odstotek nekoliko višji (58,2 %). 42,8 %
pa učencem ne pripravlja enakih aktivnosti tako pogosto.
Tabela 5: Opisna statistika za trditev »Učencem dajem konstruktivne povratne
informacije pri utrjevanju znanja in sposobnosti in preverjanju znanja«
faze pouka
utrjevanje znanja in
sposobnosti
preverjanje znanja

5
vsako učno
uro

4
vsako
drugo
učno uro

3
manj kot
polovica
učnih ur

2
redko

1
ne izvajam

M

SD

N

57,7 %

23,7 %

9,6 %

0%

0%

4,48

0,668

104

75,7 %

12,6 %

9,7 %

1,9 %

0%

4,62

0,742

103

Tako v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti (81,4 %) kot pri preverjanju znanja (88,3 %)
velika večina anketiranih učiteljev učencem pogosto daje konstruktivne povratne informacije.
Le-te so velikega pomena za učenčev učni napredek. Pri utrjevanju znanja in sposobnosti daje
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učencem konstruktivne povratne informacije 9,6 % učiteljev pri manj kot polovici učnih ur,
pri preverjanju znanja pa 11,6 % učiteljev to počne manj pogosto.
Upoštevanje stilov zaznavanja
Učitelje smo povprašali, v kolikšni meri upoštevajo stile zaznavanja posameznih učencev v
posameznih fazah.
Tabela 6: Opisna statistika za pogostnost upoštevanja različnih stilov zaznavanja
učencev po posameznih fazah pouka
faze pouka
uvodna stopnja

M

SD

N

3,70

1,09

103

obravnavanje nove učne
vsebine

3,66

1,14

104

utrjevanje znanja in
sposobnosti

3,74

1,08

101

3,32

1,00

104

preverjanje znanja

Povprečne ocene nam kažejo, da anketirani učitelji stile zaznavanja posameznih učencev
pogosto upoštevajo v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti (3,74) ter v uvodni stopnji (3,70).
Šele nato pri obravnavanju nove učne vsebine in najmanj pogosto pa to počno pri preverjanju
znanja (3,32).

77

Slika 3: Prikaz deležev upoštevanja različnih stilov zaznavanja učencev pri posameznih
fazah pouka

V uvodni stopnji, pri obravnavanju nove učne vsebine ter pri utrjevanju znanja in sposobnosti
več kot 50 % anketiranih učiteljev vsaj vsako drugo učno uro upošteva stile zaznavanja
posameznih učencev, le pri preverjanju znanja tega ne upoštevajo tako pogosto (46,1 %). Tudi
učiteljev, ki to upoštevajo redko ali sploh ne, je kar nekaj. V uvodni stopnji jih je 15,5 %, 17,3
% pri obravnavanju nove učne vsebine, 17,8 % pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter kar 25
% pri preverjanju znanja. V 3.4.4 poglavju prikazujemo, v kolikšni meri učitelji menijo, da
poznajo stile zaznavanja posameznih učencev. Kar 68,3 % učiteljev se je strinjalo s tem, da
poznajo stile zaznavanja posameznih učencev. Če želimo, da vsak učenec doseže optimalen
razvoj, je zelo pomembno, da učitelj čim bolj upošteva stile zaznavanja posameznikov pri
vseh fazah pouka.
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Upoštevanje Gardnerjevih spoznanj o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja in
mišljenja
Gardner (po Heacox 2009) je raziskal osem načinov mišljenja in učenja in ugotovil, da je vsak
posameznik na nekaterih področjih močnejši kot na drugih. Znano je, da ni najboljšega načina
učenja. Za učitelja je pomembno, da pozna različne načine mišljenja in učenja ter da jih pri
poučevanju učencev upošteva in tako prispeva, da učenje postaja učinkovitejše. Več o
mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja in mišljenja po Gardnerju smo zapisali tudi v
teoretičnem delu naloge.
Zanimalo nas je, v kolikšni meri anketirani učitelji upoštevajo Gardnerjeva spoznanja o
mnogoterih zmožnostih učenja in mišljenja v posameznih fazah pouka, s katerimi si učitelj
pomaga povečati raznolikost poučevanja in njegovega načrtovanja.

Slika

4:

Prikaz

deležev

upoštevanja

Gardnerjevih

spoznanj

o

mnogoterih

posameznikovih zmožnostih učenja in mišljenja v posameznih fazah pouka

Rezultati kažejo, da se v vseh fazah pouka približno enako upoštevajo različni načini mišljenja
in učenja. Splošen vtis je, da učitelji tega ne upoštevajo zelo pogosto. Pri utrjevanju znanja in
sposobnosti 48 % učiteljev upošteva Gardnerjevo teorijo mnogoterih inteligenc vsaj vsako
drugo učno uro, pri preverjanju jih to upošteva nekoliko manj (40,7 %), pri ocenjevanju znanja
39,8 % in najmanj učiteljev to teorijo upošteva pri obravnavi nove učne vsebine (20,8 %).
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Morda je razlog za takšne odgovore mogoče iskati v tem, da učitelji z Gardnerjevimi
spoznanji tudi teoretično niso dovolj seznanjeni in jih zato tudi manj upoštevajo pri delu v
razredu.
Prilagajanje navodil različnim sposobnostim učencev
Navodila so zelo pomembna za učenčevo razumevanje nalog in zato tudi za njihovo uspešno
reševanje. Oblikovana morajo biti tako, da bodo učenci lahko sami uspešno reševali naloge.
Učitelj lahko navodila posreduje ustno ali pisno. Prilagaja jih lahko glede na obseg, globino
ali obliko. Učno šibkejši učenci potrebujejo bolj podrobna, vendar enostavna navodila.
Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji prilagajajo navodila različnim sposobnostim učencev v
posameznih fazah pouka.
Slika 5: Prikaz deležev prilagajanja navodil različnim sposobnostim učencev v
posameznih fazah pouka

Večina učiteljev pri vseh fazah pouka (v uvodni stopnji 88,4 %, pri obravnavi nove učne
vsebine 88,3 %, pri utrjevanju znanja in sposobnosti 83,8 %, pri preverjanju znanja 89,5 % in
pri ocenjevanju znanja 80,9 %) vsaj vsako drugo učno uro prilagaja navodila različnim
sposobnostim učencev. Podatki so spodbudni in kažejo, da učitelji dajejo navodilom velik
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pomen. Nekoliko manj spodbuden pa je podatek, da 6,7 % anketiranih učiteljev redko
prilagaja ali nikoli ne prilagaja navodil pri utrjevanju znanja različnim sposobnostim
posameznih učencev ter 5,7 % učiteljev redko prilagaja navodila pri ocenjevanju znanja.

Prilagajanje dela učnim sposobnostim učencev
Eno izmed načel učne diferenciacije in individualizacije je enotnost učne skrbi za šibkejše,
zmožnejše in povprečne učence in zagotavljanje njihovega optimalnega položaja v razredu
(Strmčnik 1993).
Učitelje smo povprašali, kako pogosto prilagajajo obravnavo nove učne snovi in utrjevanje
znanja različnim učnim sposobnostim učencev.
Slika 6: Prikaz deležev prilagajanja obravnavanja nove učne snovi različnim učnim
sposobnostim učencev

Rezultati raziskave (slika 6 in 7) kažejo, da anketirani učitelji najpogosteje prilagajajo delo
učnim sposobnostim povprečnih učencev tako pri obravnavanju nove učne snovi (80,8 %) kot
pri utrjevanju znanja in sposobnosti (83,8 %). Pri obravnavanju nove učne vsebine 55,8 %
učiteljev pogosto delo prilagaja tako šibkejšim kot zmožnejšim učencem. Pri utrjevanju
znanja in sposobnosti 70,2 % učiteljev delo prilagaja učno zmožnejšim učencem, učno
šibkejšim učencem pa 65,7 % učiteljev.
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Slika 7: Prikaz deležev prilagajanja utrjevanja znanja in sposobnosti različnim učnim
sposobnostim učencev
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Poučevanje na različnih stopnjah zahtevnosti
V teoretičnem delu smo v okviru diferenciacije in individualizacije kot postavki učinkovitega
pouka pisali o tem, kako je pomembno, da učitelj pozna razlike med učenci in v skladu s tem
tudi poučuje, tako da omogoča optimalen razvoj vsakemu učencu (Žagar 1998).
V raziskavi nas je zanimalo, kako pogosto anketirani učitelji poučevanje v različnih fazah
učnega procesa izvajajo na različnih stopnjah zahtevnosti.
Slika 8: Prikaz deležev prilagajanja poučevanja na različnih stopnjah zahtevnosti v
posameznih fazah pouka

56,7 % učiteljev isto vsebino obravnava na različnih stopnjah zahtevnosti vsaj vsako drugo
učno uro, medtem ko jih 43,2 % to izvaja manj pogosto. Prav tako dobra polovica (66,6 %)
učiteljev pogosto utrjuje znanje in sposobnosti na različnih zahtevnostnih stopnjah, 32,4 %
učiteljev pa to počne manj pogosto. Preverjanje znanja pri slabi polovici (45,2 %) anketiranih
učiteljev pogosto poteka na različnih stopnjah zahtevnosti, pri dobri polovici (52,8 %)
učiteljev pa manj pogosto. Dobljeni rezultati pri fazi ocenjevanja znanja kažejo, da pri dobri
polovici učiteljev (62,2 %) ocenjevanje pogosto poteka na različnih stopnjah zahtevnosti, pri
34 % učiteljih pa manj pogosto.
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Načini preverjanja znanja učencev
Slika 9: Prikaz deležev odgovorov na sklop trditev, povezanih z načini preverjanja
znanja učencev

Učitelji najpogosteje preverjajo znanje in sposobnosti z ustnim spraševanjem (68,3 %), nato s
praktičnimi (58,1 %) in najmanj s pisnimi nalogami (54,8 %). Vzrok lahko iščemo v tem, da
največ anketiranih učiteljev poučuje v prvem razredu, kjer pa večina učencev še ne zna pisati.
Podobne rezultate smo dobili tudi glede ocenjevanja znanja (glej sliko 10).
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Načini ocenjevanja znanja
Slika 10: Prikaz deležev odgovorov za sklop trditev, povezanih z načini ocenjevanja
znanja učencev

Anketirani učitelji najpogosteje ocenjujejo znanje ustno (68,3 %), približno enako s pisnimi
(55,7 %) in praktičnimi nalogami (55,3 %). Največ anketiranih učiteljev (15,4 %) ne ocenjuje
znanja s pisnimi nalogami. Tudi tu lahko, kot pri preverjanju znanja, vzrok iščemo v tem, da
večina anketiranih učiteljev poučuje v prvem razredu. Ustnega spraševanja se ne poslužuje
5,8 %, praktičnih nalog pa 2,9 % učiteljev.
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Oblikovno prilagajanje pisnih preverjanj in ocenjevanj znanj
Učitelje smo povprašali, kako pogosto pisna preverjanja in ocenjevanja znanja oblikovno
prilagajajo posameznim učencem.
Slika 11: Prikaz deležev ocen oblikovnega prilagajanja pisnih preverjanj in ocenjevanj
znanja

Rezultati raziskave so pokazali, da se pogosteje oblikovno prilagajajo preverjanja (76,2 %)
kot pa ocenjevanja znanja (60,6 %). Večina anketiranih učiteljev to pogosto počne tako pri
preverjanju kot pri ocenjevanju znanja. 21,9 % jih to manj pogosto izvaja in 1,9 % ne izvaja
pri preverjanju znanja ter 29,8 % manj pogosto in 9,6 % ne izvaja pri ocenjevanju znanja.
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Nolimalova (2010) pravi, da se pri notranji diferenciaciji, z razliko od zunanje diferenciacije,
občasno in za krajši čas učence razdeli na bolj homogene učne skupine in se jim skladno s
potrebami prilagodi različne učne dejavnike. Spodaj podajamo rezultate naše raziskave, ki
prikazujejo, na kakšen način anketirani učitelji prilagajajo določene sestavine v pouku.

Prilagajanje obsega
Slika 12: Prikaz deležev prilagajanja obsega pri podajanju nove učne vsebine,
utrjevanju znanja in sposobnosti, preverjanju in ocenjevanju znanja

V okvir ciljno-vsebinske diferenciacije spada tudi prilagajanje obsega učnega dela
posameznim učencem. Večina anketiranih učiteljev (63,8 %) vsaj vsako drugo učno uro
prilagaja obseg dela posameznim učencem pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter pri
ocenjevanju znanja (58,6 %), nekoliko manj (51,4 %) pri obravnavi nove učne snovi in
najmanj učiteljev (48 %) pri preverjanju znanja. 2,9 % učiteljev tega ne izvaja pri obravnavi
nove učne vsebine, 1,9 % pri preverjanju znanja in 4,8 % pri ocenjevanju znanja. Na splošno
lahko rečemo, da učitelji, ki so bili zajeti v našo raziskavo, pogosto organizirajo delo v
različnem obsegu.
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Prilagajanje časa učno šibkejšim učencem
Slika 13: Prikaz deležev prilagajanja časa učno šibkejšim učencem

Več kot polovica anketiranih učiteljev (78,6 %) vsaj vsako drugo uro prilagaja čas učencem,
ki imajo učne težave tako pri obravnavanju nove učne vsebine kot pri preverjanju (91,4 %) in
ocenjevanju znanja (87,6 %). To je vzpodbuden podatek, ki kaže na to, da so učitelji pozorni
na učence z učnimi težavami. Ne smemo pa spregledati podatka, da 20,4 % učiteljev manj
pogosto prilagaja čas učencem pri obravnavanju nove učne vsebine in 28,5 % učiteljev pri
ocenjevanju znanja.
Prilagajanje domačih nalog
Domače naloge so po mnenju Žakljeve in Ivanuš Grmkove (2010) zelo pomembne. Učenci
naj bi skozi delo in učenje spoznali, da redno in kakovostno opravljanje domačih nalog vpliva
na kakovost njihovega znanja.
Domače naloge lahko glede na namen delimo na: naloge za utrjevanje, naloge, s katerimi se
učenci pripravijo na obravnavo nove učne vsebine, in naloge, s katerimi učenci predelajo del
ali celotno novo učno enoto.
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V raziskavi nas je zanimalo, kako pogosto učitelji prilagajajo obseg in težavnostno stopnjo
domačih nalog ter če pri njih upoštevajo stile zaznavanja učencev.
Slika 14: Prikaz deležev trditev, ki se tičejo domačih nalog

Več kot polovica v raziskavi sodelujočih učiteljev (51,9 %) pogosto daje učencem enake
domače naloge. Dobra tretjina učiteljev (37,5 %) se tega poslužuje manj pogosto, 14,7 %
učiteljev pa tega na izvaja. 27,2 % učiteljev učencem vsaj vsako drugo učno uro prilagaja
obseg domačih nalog, večina učiteljev (56,4 %) pa se tega poslužuje manj pogosto, 14,7 %
tega na izvaja in prav tako jim ne dajejo domače naloge različnih težavnostnih stopenj. 33,6 %
učiteljev daje učencem vsaj vsako drugo učno uro domače naloge različnih težavnostnih
stopenj, 51 % pa se tega poslužuje manj pogosto. 34,3 % učiteljev pri nalogah upošteva stile
zaznavanja učencev, medtem ko se večina učiteljev (51 %) tega ne poslužuje tako pogosto in
14,7 % tega ne izvaja. Že zgoraj smo omenjali, da večina učiteljev meni, da poznajo stile
zaznavanja svojih učencev, to pa bi se lahko poznalo tudi pri izvajanju in oblikovanju
domačih nalog. Heacoxova (2009) meni, da je prilagoditev nalog odvisna od potreb in
pripravljenosti učencev.
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Prilagajanje različnih aktivnosti
Za učence je zelo privlačno aktivno učenje. S tem so miselno izzvani in zato tudi bolj
motivirani. Štehova (2000) meni, da ima učitelj možnost osmišljati učenje z učenčevim
predznanjem, z njihovimi izkušnjami, vključevanjem njihovih interesov. Na tak način lahko
sledijo lastnemu napredku in dosegajo dobre rezultate. Prav tako poudarja Kroflič (2002), da
morajo učitelji najprej izhajati iz posameznikovih potencialov in zagotoviti njegovo aktivno
vlogo v učnem procesu.
Kakšne rezultate smo dobili glede učiteljeve priprave različnih aktivnostih posameznim
učencem v posameznih fazah učnega procesa, je prikazano v spodnji sliki.
Slika 15: Prikaz deležev učiteljeve priprave različnih aktivnosti posameznim učencem v
posameznih fazah pouka

Najpogosteje učitelji pripravljajo različne aktivnosti pri utrjevanju znanja in sposobnosti (74
%) in pri preverjanju znanja (66,6 %). Pri obravnavi nove učne vsebine (45,6 %) in pri
ocenjevanju znanja (48,6 %) je delež učiteljev, ki pripravljajo različne aktivnosti vsaj vsako
drugo učno uro, nekoliko nižji kot pri zgoraj omenjenih fazah učnega procesa. 54,4 %
učiteljev se tega manj pogosto poslužuje pri obravnavi nove učne vsebine, 25 % pri utrjevanju
znanja in sposobnosti, 33,3 % pri preverjanju in 47,6 % pri ocenjevanju znanja. Glede na
rezultate bi bilo smiselno razmisliti, kako bi učitelje še bolj spodbudili k pripravljanu različnih
aktivnosti za posamezne učence in tako povečali posameznikovo aktivnost.
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Priprava dodatnih učnih aktivnosti učno sposobnejšim učencem
Slika 16: Prikaz deležev glede priprave dodatnih učnih aktivnosti učno sposobnejšim
učencem v fazi obravnavanja nove učne vsebine in utrjevanja znanja ter sposobnosti

V raziskavi sodelujoči učitelji po pričakovanjih nekoliko pogosteje pripravljajo dodatne učne
aktivnosti za učno sposobnejše učence v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti (69,9 %) kot pa
pri obravnavi nove učne vsebine (64,4 %). Zgoraj smo omenili, da učitelji v največji meri
prilagajajo delo povprečnim učencem, rezultati pa kažejo, da dajejo velik poudarek tudi učno
sposobnejšim učencem. Dobra tretjina učiteljev (35,6 %) se tega poslužuje pri manj kot
polovici učnih ur pri obravnavi nove učne vsebine in 30,1 % pri utrjevanju znanja in
sposobnosti.
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Priprava različnih didaktičnih pripomočkov
Učencem lahko prilagajamo poučevanje in učenje z različnimi didaktičnimi pripomočki in
materiali. Pomembno je, da so materiali učencem privlačni, raznoliki in primerni njihovi
starosti ter da jih znajo učitelj in učenci optimalno uporabiti. V zvezi s prilagajanjem
poučevanja nas je zanimalo tudi, kako pogosto anketirani učitelji pripravijo didaktične
pripomočke posameznim učencem v posameznih fazah pouka.
Tabela 7: Opisna statistika priprave različnih didaktičnih pripomočkov v posameznih
fazah pouka
faze pouka
obravnavanje nove učne vsebine
utrjevanje znanja in sposobnosti
preverjanje znanja
ocenjevanje znanja

M

SD

N

3,50

0,99

103

3,33

0,97

103

3,32

1,05

104

3,14

1,11
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Iz zgornje tabele je razvidno, da anketirani učitelji najpogosteje pripravljajo različne
didaktične pripomočke posameznim učencem v fazi obravnavanja nove učne vsebine (M =
3,50), nato pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter preverjanju znanja in najmanj pogosto pri
ocenjevanju znanja (M = 3,14). Pri strinjanju s trditvijo »Na razpolago imam dovolj različnih
didaktičnih pripomočkov« smo dobili povprečno vrednost 3,44. Podobni rezultati dajejo
slutiti povezavo med oceno učiteljev, da imajo na razpolago dovolj različnih didaktičnih
pripomočkov, in pogostostjo dajanja le-teh v uporabo učencem v posameznih fazah pouka. To
smo kasneje preverjali tudi s hipotezo 4, ki smo jo potrdili. Pokazalo se je, da učitelji, ki
menijo, da imajo na razpolago dovolj različnih didaktičnih pripomočkov, pogosteje izvajajo
didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo.
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Nudenje različne informacijsko-komunikacijske tehnologije
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto anketirani učitelji učencem ponudijo različno
informacijsko tehnologijo, saj nekateri učenci lažje usvajajo znanje preko informacijskokomunikacijske tehnologije.
Slika 17: Prikaz deležev učiteljeve ocene glede ponudbe različno informacijskokomunikacijske tehnologije v posameznih fazah pouka

Anketirani učitelji so se pri vseh fazah pouka najpogosteje opredelili, da pri manj kot polovici
učnih ur ponudijo učencem različno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Pri obravnavi
nove učne vsebine 38,8 % učiteljev vsaj vsako drugo učno uro ponudi učencem različno
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Pri utrjevanju znanja 33,4 %, pri preverjanju
znanja 26,2 % in pri ocenjevanju znanja 26,2 %. Kar nekaj je učiteljev, ki tega nikoli ne
ponudijo učencem. Pri obravnavi nove učne vsebine 3,9 %, pri utrjevanju znanja 3,8 %, pri
preverjanju znanja 10,7 % ter pri ocenjevanju znanja 11,7 % učiteljev. Vzroke lahko iščemo v
neustrezni opremljenosti šol in učilnic z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ali v
učiteljevi usposobljenosti za uporabo informacijske-komunikacijske tehnologije ali pa, da pri
vseh fazah pouka sploh ni koristna.
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Opisna statistika za pogostost izvajanja učnih oblik po posameznih fazah pouka
Po mnenju Heacoxove (2009) je ključna učiteljeva naloga, da učence v učnem procesu
razvršča v najprimernejše organizacijske oblike. Z nekaterimi trditvami v vprašalniku smo
želeli ugotoviti, kako pogosto anketirani učitelji izvajajo posamezne učne oblike v različnih
fazah pouka.
Slika 18: Prikaz deležev uporabe frontalne učne oblike v posameznih fazah pouka

Frontalno učno obliko polovico anketiranih učiteljev (54,8 %) uporablja vsako učno uro v
uvodni stopnji in pri obravnavanju nove učne snovi (55,8 %), medtem ko se je pri utrjevanju
znanja in sposobnosti ter pri preverjanju znanja vsako učno uro poslužuje le dobrih 30 %
učiteljev. Frontalna učna oblika ne ponuja možnosti za diferencirano in individualizirano delo.
Na splošno gledano je pri anketiranih učiteljih v veliki meri prisoten frontalni pouk. To je
razumljivo, saj je pri mlajši učencih (sploh v 1. razredu) potrebno dajati še veliko navodil za
delo po skupinah, uvod v nove učne vsebine …
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Slika 19: Prikaz deležev uporabe dela v dvojicah v posameznih fazah pouka

Večina anketiranih učiteljev ocenjuje, da delo v dvojicah uporabljajo pri pouku manj kot
polovici učnih ur. Najpogosteje se uporablja v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti (53,4 %),
nato sledi pri obravnavanju nove učne vsebine (39,4 %), najredkeje pa v uvodni stopnji (27,9
%) in pri preverjanju znanja (27,6 %).
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Slika 20: Prikaz deležev uporabe skupinske učne oblike v posameznih fazah pouka

Odgovori anketiranih učiteljev kažejo, da 33,7 % učiteljev vsaj vsako drugo učno uro
uporablja skupinsko učno obliko v uvodni stopnji in pri obravnavanju nove učne vsebine, 42,9
% v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti in 27,6 % učiteljev pri preverjanju znanja. Večina
učiteljev (66,4 %) jo manj pogosto uporablja v uvodni stopnji, 66,3 % pri obravnavi nove
učne vsebine, 57,2 % pri utrjevanju znanja in sposobnosti in 64,7 % pri preverjanju znanja. Te
učne oblike se na splošno premalo uporablja in dobro bi bilo, da se jo večkrat vključuje v učni
proces.
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Slika 21: Prikaz deležev uporabe individualne učne oblike v posameznih fazah pouka

Velika večina anketiranih učiteljev uporablja individualno učno obliko vsaj vsako drugo učno
uro pri preverjanju znanja (85,4 %) ter pri utrjevanju znanja in sposobnosti (78,1 %), nekoliko
manj pogosto pa v uvodni stopnji pouka (56,8 %) in pri obravnavanju nove učne vsebine
(56,7 %). Slaba polovica učiteljev (42,3 %) jo manj pogosto uporablja v uvodni stopnji pouka,
41,3 % pri obravnavi nove učne vsebine, 21,9 % pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter 13,6
% pri preverjanju znanja.
Kalinova (2006) meni, da je za dinamičnost in zanimivost pouka ter upoštevanje individualnih
značilnosti posameznikov pomembno kombiniranje različnih učnih oblik, saj se z uporabo le
ene same učne oblike zmanjšuje kakovost pouka. Raziskava je pokazala, da se najpogosteje
uporabljata individualna in frontalna učna oblika, šele nato delo v dvojicah in po skupinah.
Individiualna učna oblika je najbolj enakomerno porazdeljena pri vseh fazah pouka, medtem
ko se frontalna učna oblika pogosteje pojavlja v uvodni stopnji in pri obravnavi nove učne
vsebine. Delo v skupinah in delo v dvojicah je najmanjkrat prisotno pri preverjanju znanja,
najpogosteje pa v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti.
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Izbiranje različnih učnih metod
Učenci se med seboj razlikujejo po didaktično-metodični dojemljivosti. Učiteljeva naloga je,
da skozi različne stopnje pouka upošteva te razlike in uporablja različne učne metode.
Slika 22: Prikaz deležev pogostosti izbire različnih učnih metod v posameznih fazah
pouka

Večina anketiranih učiteljev pogosto izbira različne učne metode v vseh štirih, zgoraj
navedenih, fazah pouka. Pri uvodni stopnji pouka 87,6 %, pri obravnavi nove učne vsebine
87,5 %, pri utrjevanju znanja in sposobnosti 88,6 %, pri preverjanju znanja 76,9 %. Rezultati
so spodbudni in kažejo na to, da se učitelji trudijo s kombiniranjem učnih metod čim bolj
približati učenčevim potrebam in posameznikovim značilnostim. S kombiniranjem se
izognemo slabostim posameznih učnih metod.
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Vključevanje projektnega učnega dela
Drugačnost projektnega učnega dela se kaže v drugačni vlogi učitelja in učenca v vzgojnoizobraževalnem procesu. Vsi udeleženci so v aktivnem odnosu do katere koli vsebine, ki se je
lotevajo z reševanjem konkretnih nalog in problemov iz vsakdanjega življenja. Temeljno
vodilo pri projektnem učnem delu je spodbujati celovit, optimalen in skladen osebnostni
razvoj vsakega posameznika. Vse to povečuje zahtevnost vodenja. Učitelj mora biti teoretično
in praktično usposobljen za nov način dela (Novak idr. 2009).
Slika 23: Prikaz deležev pogostosti vključevanja projektnega učnega dela v posameznih
fazah pouka

Rezultati naše raziskave so potrdili izjavo Novakove idr. (2009), ki pravijo, da se je projektno
učno delo v preteklosti pri nas redko uporabljalo. Več kot polovica učiteljev se ga poslužuje
manj pogosto tako pri obravnavanju nove učne vsebine (65 %) kot pri utrjevanju znanja in
sposobnosti (61,2 %), okoli 20 % učiteljev ga nikoli ne uporablja, 14,6 % učiteljev ga v pouk
vključuje pogosto pri obravnavanju nove učne snovi, 12,6 % pa pri utrjevanju znanja in
sposobnosti.
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Vključevanje sodelovalnega učenja
Johnson in Johnson (2002, po Peklaj 2009) sta izvedla metaanalizo med študenti, kjer sta
ugotovila boljše rezultate sodelovalnega učenja v primerjavi z individualnim učenjem. Obe
obliki učenja zahtevata od učitelja, da ja zanju usposobljen in da je pripravljen sprejeti novo
vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. V prvih razredih je potrebno učence navajati na to,
da postajajo samostojne, aktivne, kritične osebnosti, ki bodo sposobne sodelovati v zgoraj
omenjenih oblikah učenja. Zagotovo je lažje ti dve obliki izvajati v višjih razredih, ko so
učenci že bolj samostojni. Učitelj pa ima tako več časa za učno pomoč učencem z učnimi
težavami.
Slika 24: Prikaz deležev pogostosti vključevanja projektnega učnega dela v posameznih
fazah pouka

V primerjavi s projektnim učnim delom anketirani učitelji nekoliko pogosteje izvajajo
sodelovalno učenje. Pri obravnavanju nove učne vsebine ga dobra tretjina učiteljev (36,9 %)
pogosto uporablja, slaba polovica (45,6 %) manj pogosto in 17,5 % ga nikoli ne izvaja. Pri
utrjevanju znanja in sposobnosti se ga pogosto poslužuje slaba tretjina učiteljev (31,1 %),
polovica (50,5 %) manj pogosto, 18,4 % pa ga ne izvaja.
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Vpliv poznavanja učnih sposobnosti in stilov zaznavanja posameznih učencev na
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije in prilagajanje pouka učnim
sposobnostim učencev

Že v teoretičnem delu naloge smo pisali o pomenu poznavanja stilov zaznavanja in
posameznih učencev ter mnogovrstnosti inteligentnosti. Vse to je podlaga za oblikovanje
kakovostnega načrta poučevanja. Pomembno je, da učitelj uporablja multisenzorno
poučevanje in učenje, saj ju s tem naredi aktivno.
Tabela 8: Prikaz učiteljevega poznavanja sposobnosti in stilov zaznavanja posameznih
učencev
trditve
Poznam sposobnosti posameznih
učencev.

M

SD

N

4,17

0,79
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Poznam stile zaznavanja
posameznih učencev.

3,70

0,77
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Učitelji v povprečju menijo, da poznajo sposobnosti posameznih učencev (4,17), nekoliko
nižje je povprečje pri strinjanju, da poznajo stile zaznavanja posameznih učencev (3,70).
V 3.4.3 poglavju empirične naloge smo prikazali, na kakšen način in kako pogosto učitelji
prilagajajo poučevanje in učenje posameznim učencem. Večina učiteljev prilagaja navodila,
čas, obliko pisnih nalog, organizirajo delo na različnih stopnjah, pripravljajo dodatne
aktivnosti za učno sposobnejše učence, izbirajo različne učne metode, nekoliko manj pa delo
prilagajajo različnim načinom učenja in mišljenja in upoštevajo stile zaznavanja posameznih
učencev. V največji meri poučevanje prilagajajo učno povprečnim učencem.
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3.4.4 IZVAJANJE
DIDAKTIČNO-METODIČNE
DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE

IN

CILJNO-VSEBINSKE

Po mnenju Kalinove (2006) je potrebno najprej uporabiti didaktično-metodično diferenciacijo
in individualizacijo in če z njeno pomočjo ne dosegamo ustreznih učnih ciljev, potem se
poslužujemo še vsebinske učne diferenciacije. Pri didaktično-metodični diferenciaciji in
individualizaciji je pomembno, da učitelj pozna različne stile zaznavanja in tipe učencev,
različne vrste inteligentnosti in učenčevo predznanje. Vse te značilnosti naj bi upošteval pri
uporabi različnih didaktičnih pristopov (uporaba, kombiniranje, modificiranje učnih metod in
oblik, uporaba različnih učnih sredstev in pripomočkov ter s prilagajanjem učnega tempa).
Kalinova (2006) zapiše, da je pouk v veliki meri določen z učno vsebino in je odvisen od
vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki jih želimo doseči. Učitelj mora nujno poznati učenčeve
zmožnosti in posebnosti ter narediti mikroanalizo učne vsebine, kjer premisli, kaj je pri
določeni vsebini elementarno, fundamentalno in katere so nevralgične točke. Analiza učne
vsebine mu je v pomoč pri odločanju, ali bo uporabil kvalitativno (globinsko) ali
kvantitativno (obsežnostno) diferenciacijo učne snovi. Obseg in globina učne vsebine morata
biti optimalno prilagojena učenčevim značilnostim. Le na takšen način lahko učitelj dosega
zastavljene cilje in ohrani motivacijo pri učencih.

Hipoteza 3: Učitelji različno pogosto uporabljajo didaktično-metodično diferenciacijo in
individualizacijo kot ciljno-vsebinsko diferenciacijo in individualizacijo v posameznih
fazah učnega procesa.
Učitelji so ocenili posamezne trditve, ki se tičejo pogostosti izvajanja didaktično-metodične in
ciljno-vsebinske diferenciacije in individualizacije v posameznih fazah učnega procesa na
ocenjevalni lestvici z ocenami: 1 (ne izvajam), 2 (redko), 3 (manj kot polovica učnih ur), 4
(vsako drugo učno uro) in 5 (vsako učno uro).
Spodaj navajamo trditve, ki se tičejo pogostosti izvajanja didaktično-metodične
diferenciacije in individualizacije v posameznih fazah učnega procesa in smo jih združili
v pojem didaktično-metodična diferenciacija in individualizacija:
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1. Uvodna stopnja:
 Pri motivaciji upoštevam interese posameznih učencev.
 Pri motivaciji upoštevam stile zaznavanja posameznih učencev.
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
2. Obravnavanje nove učne vsebine:
 Aktivnosti prilagodim stilom zaznavanja posameznih učencev.
 Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja
in mišljenja (besedno-jezikovna, logično-matematična, vidno-prostorska, telesnogibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
 Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.

3. Utrjevanje znanja in sposobnosti:
 Aktivnosti prilagodim stilom zaznavanja posameznih učencev.
 Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja
in mišljenja (besedno-jezikovna, logično-matematična, vidno-prostorska, telesnogibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
 Pri posameznih učencih uporabljam različne didaktične strategije.
 Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
 Pri domačih nalogah upoštevam stile zaznavanja učencev.
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.

4. Preverjanje znanja:
 Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
 Aktivnosti prilagodim stilom zaznavanja posameznih učencev.
 Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja
in mišljenja (besedno-jezikovna, logično-matematična, vidno-prostorska, telesnogibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
 Pisno preverjanje znanja oblikovno prilagodim učencem s specifičnimi učnimi
težavami.
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5. Ocenjevanje znanja:
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
 Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja
in mišljenja (besedno-jezikovna, logično-matematična, vidno-prostorska, telesnogibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
 Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
 Pisno ocenjevanje znanja oblikovno prilagodim učencem s specifičnimi učnimi
težavami.
Spodaj navajamo trditve, ki se tičejo pogostosti izvajanja ciljno-vsebinske diferenciacije
in individualizacije v posameznih fazah učnega procesa in smo jih združili v pojem
ciljno-vsebinska diferenciacija in individualizacija:
1. Uvodna stopnja:
 Učne cilje prilagajam posameznim učencem.
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
2. Obravnavanje nove učne vsebine:
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
 Stopnjo nazornosti pouka prilagajam različnim sposobnostim učencev.
 Isto vsebino obravnavam na različnih stopnjah zahtevnosti.
 Učencem podajam novo učno vsebino v različnem obsegu.
 Posameznim učencem organiziram različne aktivnosti.
 Učno zmožnejšim učencem pripravim dodatne aktivnosti.
 Učno šibkejšim učencem omogočim več časa za obravnavo novih učnih vsebin.
 Obravnavanje nove učne snovi prilagajam učno šibkejšim učencem.
 Obravnavanje nove učne snovi prilagajam učno povprečnim učencem.
 Obravnavanje nove učne snovi prilagajam učno zmožnejšim učencem.

3. Utrjevanje znanja in sposobnosti:
 Učenci opravljajo različne aktivnosti glede na uspešnost in učni tempo.
 Utrjevanje znanja in sposobnosti poteka na različnih stopnjah zahtevnosti.
 Utrjevanje znanja in sposobnosti poteka v različnem obsegu.
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 Učno zmožnejšim učencem pripravim dodatne aktivnosti.
 Utrjevanje znanja in sposobnosti prilagodim učno šibkejšim učencem.
 Utrjevanje znanja in sposobnosti prilagodim učno povprečnim učencem.
 Utrjevanje znanja in sposobnosti prilagodim učno zmožnejšim učencem.
 Učencem dam enake domače naloge v različnem obsegu.
 Učencem dam domače naloge različnih težavnostnih stopenj.
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.

4. Preverjanje znanja:
 Preverjanje znanja poteka na različnih stopnjah zahtevnosti.
 Preverjanje znanja poteka v različnem obsegu.
 Učno šibkejšim učencem omogočim več časa za opravljanje aktivnosti.
 Učenci opravljajo različne aktivnosti glede na uspešnost in učni tempo.
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.

5. Ocenjevanje znanja:
 Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
 Za različne učence pripravim različne aktivnosti.
 Ocenjevanje znanja poteka na različnih stopnjah zahtevnosti.
 Ocenjevanje znanja poteka v različnem obsegu.
 Čas ocenjevanja prilagodim učencem, ki imajo specifične učne težave.

V tabeli 9 smo izračunali tudi povprečni vrednosti glede pogostosti uporabe didaktičnometodične ter ciljno-vsebinske diferenciacije in individualizacije. Tako pri didaktičnometodični kot ciljno-vsebinski diferenciaciji in individualizaciji smo sešteli vse trditve, ki
sodijo pod posamezen pojem, in pri vsakem anketirancu izračunali povprečno oceno, s katero
je ocenil te trditve. Šele nato smo izračunali skupno povprečno vrednost glede pogostosti
uporabe posamezne diferenciacije in individualizacije.
Zanimalo nas je tudi, ali so se pojavile statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe
didaktično-metodične in ciljno-vsebinske difererenciacije in individualizacije.
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Tabela 9: T-test za odvisne vzorce – primerjava med pogostostjo uporabe didaktičnometodične in ciljno-vsebinske diferenciacije in individualizacije

didaktičnometodična
diferenciacija
ciljnovsebinska
diferenciacija

M

SD

3,67

0,63

3,87

t

g

p
(dvostranski
test)

–48,174

104

0,000

0,57

Primerjali smo pogostost uporabe didaktično-metodične in ciljno-vsebinske diferenciacije in
individualizacije. Pokazalo se je, da učitelji pogosteje uporabljajo (M = 3,87) ciljno-vsebinsko
kot didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo (M = 3,67). T-preizkus je
pokazal statistično pomembne razlike pri pogostosti izvajanja didaktično-metodične in ciljnovsebinske diferenciacije in individualizacije. Hipotezo 3 smo potrdili.
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Slika 25: Prikaz deleža posameznih trditev (15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f), ki se nanašajo na
didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo

Tabela 10: Prikaz deležev posameznih trditev, ki se nanašajo na didaktično-metodično
diferenciacijo in individualizacijo
se zelo
strinjam

se strinjam

10,6 %

57,7 %

41,9 %

52,4 %

40 %

Učence učim uporabljati informacijskokomunikacijske tehnologije.
Na razpolago imam dovolj didaktičnih
pripomočkov.

trditev
Poznam stile zaznavanja posameznih učencev.
Spodbujam učno aktivnost vsakega učenca.
Ustvarjam spodbudno učno okolje.

ne vem, se
ne morem
odločiti

se ne
strinjam

se sploh ne
strinjam

8,7 %

0%

3,8 %

1,9 %

0%

53,3 %

5,7 %

1%

0%

18,1 %

49,5 %

16,2 %

14,3 %

1,9 %

14,3 %

48,6 %

6,7 %

27,6

2,9 %

23 %

Visok delež učiteljev se je zelo strinjal ali se je strinjal s trditvijo glede spodbujanja učne
aktivnosti vsakega učenca (95,3 %) in ustvarjanja spodbudnega učnega okolja (93,3 %).
Nekoliko nižji delež (68,3 %) je prisoten pri poznavanju stilov zaznavanja posameznih
učencev ter učenju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (67,6 %). Kar 16,2 %
anketiranih učiteljev pa učencev ne uči uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije.
62,9 % anketiranih učiteljev se zelo strinja ali se strinja, da imajo na razpolago dovolj
različnih didaktičnih pripomočkov. Tretjina učiteljev (30,5 %), ki so bili vključeni v
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raziskavo, pa se ne strinja oz. se sploh ne strinja, da imajo na razpolago dovolj didaktičnih
pripomočkov.
Slika 26: Prikaz deleža posameznih trditev (15 a, 15 h), ki se nanašajo na ciljnovsebinsko diferenciacijo in individualizacijo

Tabela 11: Prikaz deležev posameznih trditev, ki se nanašajo na ciljno-vsebinsko
diferenciacijo in individualizacijo
trditev

se zelo
strinjam

se strinjam

ne vem, se ne
morem
odločiti

se ne strinjam

se sploh ne
strinjam

Poznam učne sposobnosti posameznih
učencev.

35,2 %

52,4 %

6,7 %

5,7 %

0%

Učencem postavljam realne cilje in jih
nagradim ali pohvalim, ko jih dosežejo.

48,5 %

50,5 %

1%

0%

0%

Velika večina učiteljev (87,6 %) se zelo strinja ali se strinja, da poznajo učne sposobnosti
posameznih učencev in da učencem postavljajo realne cilje in jih, ko jih dosežejo, nagradijo
ali pohvalijo (99 %).
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Hipoteza 4: Učitelji, ki menijo, da imajo na razpolago dovolj različnih didaktičnih
pripomočkov,

pogosteje

izvajajo

didaktično-metodično

diferenciacijo

in

individualizacijo kot učitelji, ki menijo, da imajo na razpolago premalo različnih
didaktičnih pripomočkov.
Zanimalo nas je mnenje učiteljev o tem, koliko to, v kolikšni meri imajo na razpolago različne
didaktične pripomočke, vpliva na pogostost izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in
individualizacije.
Učitelje smo razdelili na dve skupini glede na to, ali menijo, da imajo na razpolago dovolj
različnih didaktičnih pripomočkov ali ne. V prvi skupini so učitelji, ki so se glede tega
opredelili pri stopnji strinjanja s »se sploh ne strinjam« (1) ali »se ne strinjam« (2), kar
pomeni, da nimajo na razpolago dovolj didaktičnih pripomočkov. V drugi skupini pa so
učitelji, ki so se opredelili s »se strinjam« (4) ali »se zelo strinjam« (5), kar pomeni, da imajo
na razpolago dovolj didaktičnih pripomočkov. Učitelje, ki so na trditev odgovorili »ne vem,
se ne morem odločiti« (3), smo iz te obdelave izključili.
Vse trditve, ki se tičejo didaktično-metodične diferenciacije, smo pri vsakem posamezniku
sešteli in izračunali povprečno oceno, s katero je ocenil te trditve. Šele nato smo izračunali
skupno povprečno vrednost glede pogostosti uporabe posamezne diferenciacije in
individualizacije.
Tabela 12: Prikaz števila učiteljev glede na zadostno razpoložljivost različnih
didaktičnih pripomočkov in povprečne vrednosti pogostosti izvajanja didaktičnometodične diferenciacije in indvidualizacije
trditev
Učitelji, ki menijo, da nimajo na
razpolago dovolj različnih
didaktičnih pripomočkov.
Učitelji, ki menijo, da imajo na
razpolago dovolj različnih
didaktičnih pripomočkov.

N

M

SD

32

3,37

0,59

66

3,77

0,61

Večina anketiranih učiteljev (62,9 %) ocenjuje, da ima na razpolago dovolj različnih
didaktičnih pripomočkov, kar pomeni, da imajo zadovoljen pogoj za izvajanje notranje
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diferenciacije in individualizacije. 30,5 % učiteljev pa meni, da nimajo na voljo dovolj
različnih didaktičnih pripomočkov. Ti učitelji imajo težje pogoje za izvajanje notranje
diferenciacije in individualizacije, saj imajo več dela s samostojno izdelavo določenih
didaktičnih pripomočkov, kar od njih zahteva veliko časa in napora.
Zanimalo nas je, ali so se med učitelji pojavile statistično pomembne razlike v pogostosti
izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije glede na njihovo mnenje
različnih didaktičnih pripomočkih, ki jih imajo na razpolago.
Tabela 13: T-test za neodvisna vzorca glede zadostne razpoložljivosti različnih
didaktičnih pripomočkov in pogostost izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in
individualizacije
t-test za enakost povprečij

Levenov test enakosti varianc

predpostavka

enakosti varianc

F

P

t

g

p (dvostranski test)

0,533

0,467

-3,287

96

0,001

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-test za neodvisne vzorce med
učitelji, ki menijo, da imajo na razpolago dovolj didaktičnih pripomočkov, in učitelji, ki
ocenjujejo, da tega nimajo, pokazal statistično pomembne razlike pri pogostosti izvajanja
didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije. Hipotezo 4 smo potrdili. Učitelji, ki
imajo zgoraj omenjene pripomočke na razpolago, pogosteje (M = 3,77) izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo kot učitelji, ki ocenjujejo, da nimajo na razpolago dovolj
različnih didaktičnih pripomočkov (M = 3,37).
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Hipoteza 5: Učitelji, ki menijo, da so pri svojem delu dovolj metodično usposobljeni,
pogosteje izvajajo didaktično-metodično diferenciacijo in individualizacijo kot učitelji,
ki menijo, da pri svojem delu niso dovolj metodično usposobljeni.
Učitelji so ocenili svojo metodično usposobljenost, nas pa je zanimalo, ali njihovo mnenje
vpliva na pogostost izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije.
Učitelje smo razdelili na dve skupini glede na to, ali menijo, da so dovolj ali premalo
metodično usposobljeni. V prvi skupini so učitelji, ki so se glede tega opredelili s »se sploh ne
strinjam« (1) ali »se ne strinjam« (2), kar pomeni, da niso dovolj metodično usposobljeni. V
drugi skupini pa so učitelji, ki so se opredelili s »se strinjam« (4) ali »se zelo strinjam« (5),
kar pomeni, da so dovolj metodično usposobljeni. Učitelje, ki so na to trditev odgovorili »ne
vem, se ne morem odločiti« (3) smo iz te obdelave izključili.
Vse trditve, ki se tičejo didaktično-metodične diferenciacije, smo pri vsakem posamezniku
sešteli in izračunali povprečno oceno, s katero je ocenil te trditve. Šele nato smo izračunali
skupno povprečno vrednost glede pogostosti uporabe posamezne diferenciacije in
individualizacije.

Tabela 14: Prikaz števila učiteljev glede metodične usposobljenosti in povprečne
vrednosti pogostosti izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije

trditev
Učitelji, ki menijo, da niso dovolj
metodično usposobljeni.
Učitelji, ki menijo, da so dovolj
metodično usposobljeni.

N

M

SD

17

3,38

0,67

66

3,82

0,55

Dobra polovica anketiranih učiteljev (62,9 %) meni, da so dovolj metodično usposobljeni,
16,1 % pa jih meni, da temu ni tako. Kar 21 % učiteljev tega ne ve oz. se ne more odločiti.
Na tem področju bi bilo potrebno nekaj ukreniti v smeri dodatnega metodičnega usposabljanja
učiteljev. Čeprav smo že v teoretičnem delu po Kramarju (2009) opredelili učiteljeve
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metodične kompetence, naj povemo, da je pomembno, da učitelj zna v vsaki situaciji
organizirati pouk tako, da vsi učenci uspešno delajo in dosegajo zastavljene cilje.
Ugotavljali smo, ali so se med učitelji pojavile statistično pomembne razlike v pogostosti
izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije glede na njihovo mnenje o
svoji metodični usposobljenosti.
Tabela 15: T-test za neodvisna vzorca – primerjava ocen učiteljev glede metodične
usposobljenosti in izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije
t-test za enakost povprečij

Levenov test enakosti varianc

predpostavka enakosti varianc

F

P

t

g

p (dvostranski test)

3,536

0,064

- 6,791

80

0,000

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-test za neodvisne vzorce med
učitelji, ki menijo, da so dovolj metodično usposobljeni, in učitelji, ki menijo, da niso dovolj
metodično usposobljeni, pokazal statistično pomembne razlike pri pogostosti izvajanja
didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije. Hipotezo 5 smo potrdili. Učitelji, ki
menijo, da so dovolj metodično usposobljeni, pogosteje (M = 3,82) izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo kot učitelji, ki ocenjujejo, da niso dovolj metodično
usposobljeni (M = 3,38).
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3.4.5 VPLIV ŠTEVILA UČENCEV V RAZREDU NA IZVAJANJE NOTRANJE
DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE
Hipoteza 6: Učitelji, ki imajo v razredu manjše število učencev, pogosteje izvajajo
notranjo diferenciacijo in individualizacijo kot učitelji, ki imajo v razredu večje število
učencev.
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali število učencev v razredu vpliva na pogostost izvajanja
notranje diferenciacije in individualizacije.
Anketirane učitelje smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini so učitelji, ki poučujejo v
razredu do 20 učencev, v drugi skupini pa učitelji, ki poučujejo v razredu z več kot 20 učenci.
Vse trditve, ki se tičejo didaktično-metodične in ciljno-vsebinske diferenciacije in
individualizacije (napisali smo jih pri hipotezi 3 na str. 102–105), smo pri vsakem
posamezniku sešteli in izračunali povprečno oceno, s katero je ocenil te trditve, ki se tičejo
notranje diferenciacije in individualizacije. Šele nato smo izračunali skupno povprečno
vrednost.
Tabela 16: Prikaz števila učiteljev glede na število učencev, ki jih imajo v razredu, in
povprečne vrednosti pogostosti izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije

Učitelji, ki poučujejo v razredu do
20 učencev.
Učitelji, ki poučujejo v razredu z
več kot 20 učenci.

N

M

SD

60

3,75

0,56

45

3,72

0,64

Malo več kot polovica anketiranih učiteljev (57,1 %) poučuje v razredu z 20 ali manj kot 20
učenci in 42,9 % anketiranih učiteljev v razredu z več kot 20 učenci.

Zanimalo nas je, ali so se med učitelji pokazale statistično pomembne razlike v pogostosti
izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije glede na število učencev, ki jih imajo v
razredu.
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Tabela 17: T-test za neodvisna vzorca glede števila učencev v razredu in pogostosti
izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije
Levenov test enakosti

t-test za enakost povprečij

varianc

predpostavka enakosti
varianc

F

P

t

g

p (dvostranski test)

2,157

0,145

0,616

103

0,540

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-test za neodvisne vzorce med učitelji,
ki imajo v razredu do 20 učencev, in učitelji, ki imajo v razredu več kot 20 učencev, ni
pokazal statistično pomembnih razlik pri pogostosti izvajanja notranje diferenciacije in
individualizacije. Hipoteze 6 nismo potrdili. Iz povprečnih ocen je razvidno, da tako učitelji,
ki poučujejo v razredu do 20 učencev ( M = 3,75), kot učitelji, ki poučujejo v razredu z več
kot 20 učenci (M = 3,72), približno enako pogosto izvajajo notranjo diferenciacijo in
individualizacijo.
V naši raziskavi se je izkazalo, da manjše število učencev ne vpliva na pogostost izvajanja
notranje diferenciacije in individualizacije. Ko govorimo o optimalnih pogojih za izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije, Strmčnik (2001) navaja, da razred ne sme biti
preveč številčen.

114

3.4.6 NAČRTOVANJE IN EVALVIRANJE UČITELJEVEGA DELA
Najpomembnejši objektivni faktor, ki ima vpliv na uspešno učenje, je pripravljanje učiteljev
na vzgojno-izobraževalno delo in izvajanje pouka. Poleg učenca ima učitelj najpomembnejše
mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu (Kubale 2003).
Hipoteza 7: Učitelji imajo v pripravah na posamezno učno uro pogosteje diferencirane
dejavnosti kot pa vsebine ali cilje.

Učitelje smo povprašali, če imajo v svojih pripravah na posamezno učno uro diferencirane
učne cilje, vsebine in dejavnosti.

Tabela 18: Prikaz trditev v zvezi s pripravami in diferenciacijo ciljev, vsebin in
dejavnosti
trditev
Moja priprava na posamezno
učno uro vsebuje diferenciacijo
ciljev.
Moja priprava na posamezno
učno uro vsebuje diferenciacijo
vsebin.
Moja priprava na posamezno
učno uro vsebuje diferenciacijo
dejavnosti.

se zelo
strinjam

se
strinjam

ne vem, se
ne morem
odločiti

se ne
strinjam

se sploh
ne
strinjam

M

SD

N

9,5

44,8

13,3

31,4

1

3,30

1,05

105

12,4

44,8

8,6

33,4

1

3,34

1,10

105

12,4

59

11,4

17,1

0

3,67

0,91

105

Hipotezo 7 potrdimo, saj podatki kažejo, da ima le 54,3 % anketiranih učiteljev v pripravi na
posamezno učno uro diferencirane učne cilje. 57,2 % učiteljev se strinja, da imajo v pripravah
na posamezno učno uro diferencirane vsebine, medtem ko tretjina učiteljev tega nima v
pripravah. Kar 71,4 % učiteljev ima v pripravah na posamezno učno uro diferencirane
dejavnosti.
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Hipoteza 8: Učitelji svoje pedagoško delo pogosteje evalvirajo v pogovorih z ostalimi
učitelji kot s pisanjem dnevniških zapisov
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, na kakšen način anketirani učitelji svoje delo evalvirajo, saj
je samoevalvacija pomembna za profesionalni razvoj učitelja.
Tabela 19: Prikaz deležev učiteljev in načina evalviranja pedagoškega dela
trditev

Svoje pedagoško delo
evalviram s pisanjem
dnevniških zapisov.
Svoje pedagoško delo
evalviram s pogovorom z
ostalimi učitelji.
Za pripravo na izvajanje
diferenciacije in
individualizacije si vzamem
dovolj časa.
Glede načrtovanja in izvajanja
diferenciacije in
individualizacije se pogovorim
z ostalimi učitelji.

se zelo
strinjam

se
strinjam

ne vem,
se ne
morem
odločiti

se ne
strinjam

se sploh
ne
strinjam

M

SD

N

9,6

21,2

18,3

27,9

23,1

2,66

1,30

104

19,2

60,6

9,6

8,7

1,9

3,87

0,89

104

11,4

41

31,4

16,2

0

3,48

0,90

105

15,4

51,9

13,5

18,3

1

3,63

0,99

104

Ugotovitve v zgornji tabeli kažejo, da anketirani učitelji svoje pedagoško delo pogosteje
evalvirajo s pogovorom z ostalimi učitelji kot pa s pisanjem dnevniških zapisov.
Prav tako 52,4 % anketiranih učiteljev meni, da si za pripravo na izvajanje diferenciacije in
individualizacije vzamejo dovolj časa, kar 31,4 % učiteljev se ni opredelilo, 16,2 % pa meni,
da temu ni tako. Pomembno je, da ima učitelj kakovostne, organizirane učne priprave, saj je to
temeljni pogoj za nemoten in kvaliteten pouk (Strmčnik 2001).
Več kot polovica v raziskavi sodelujočih učiteljev se glede načrtovanja in izvajanja
diferenciacije in individualizacije pogovori z ostalimi učitelji, 19,3 % tega ne počne, 13, 5 %
učiteljev pa se ni moglo odločiti.
Hipotezo 8 smo potrdili.
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3.4.7 TEŽAVE PRI IZVAJANJU NOTRANJE DIFERENCIACIJE IN
INDIVIDUALIZACIJE
V raziskavi nas je zanimalo, če imajo učitelji težave pri izvajanju notranje diferenciacije in
individualizacije in kakšne so le-te.
Tabela 20: Prisotnost težav pri izvajanju notranje diferenciacije in individualizacije
prisotnost težav
da
ne

f
36
69

%
34,3
65,7

Ugotovili smo, da večina (65,7 %) anketiranih učiteljev nima težav, 34,3 % pa jih ima.

Pri pregledu odgovorov smo te razvrstili v spodaj navedene kategorije. Ob vsaki kategoriji
smo v poševnem tisku navedli primere odgovorov.
1. Težave s časom:
»Pomanjkanje časa.«, »Občasno mi zmanjka časa za pripravo in izvedbo.«, »Časovni pritisk,
nesamostojnost učencev; pomoč več učencem hkrati.«, «Časovna stiska zaradi kombinacije.«,
»Časovno usklajevanje individualnega dela z enim učencem z vodenjem skupine oz. s pomočjo
posameznikom znotraj diferencirane skupine.«, »Časovna razporeditev in organizacija dela,
podajanje navodil posamezni diferencirani skupini (nestrpnost otrok), ko bi moral biti na več
mestih istočasno.«
2. Številčnost razreda:
»Število otrok v razredu.«, »Preštevilna skupina.«, »Veliko število otrok.«
3. Raznolikost učencev:
»Heterogena skupina – težko/slabše dosegam zastavljene učne cilje.«, »Disciplinske težave
nekaterih učencev.«, »Uskladiti različne potrebe učencev in zadostiti potrebam vsakega
posameznika.«, »Velike razlike v znanju učencev, nestrpnost učencev; ko nekdo nalogo
dokonča, ne uspe v miru počakati.«, »Velike razlike v predznanju otrok ob prihodu v 1.
razred.«, »Težave imam pri organizaciji dela, ker so učenci zelo živahni in pri delu zelo
nesamostojni. Poleg tega jih zmoti vsaka malenkost in so zato nemirni.«
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4. Drugo:
»Vse naloge moram pripraviti sam; za višji nivo včasih ne vem, kje je meja.«, »Prostorska –
preveč učencev, premajhna učilnica.«, »Težko je, ko si sam v razredu. Še dobro, da sta v 1.
razredu polovico ur dve učiteljici.«
Večina izjav anketiranih učiteljev se nanaša na težave s časom, številčnost razreda in
raznolikost učencev ter osvetljuje težave, s katerimi se anketirani učitelji ukvarjajo pri
izvajanju notranje diferenciacije in individualizacije.
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3.4.8 KAJ VPLIVA NA UČITELJEVO OCENO LASTNE USPOSOBLJENOSTI ZA
IZVAJANJE NOTRANJE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE
Slika 27: Prikaz zadovoljstva v poklicu

Rezultati raziskave so pokazali, da so vsi učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, v svojem
poklicu ali zadovoljni (54 %) ali zelo zadovoljni (46 %).
Slika 28: Prikaz učiteljeve ocene za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije

Na vprašanje, kako se ocenjujejo glede usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije, so učitelji odgovorili zelo pozitivno. Polovica učiteljev (50,5 %) ocenjuje,
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da so prav dobro usposobljeni, 40 % jim meni, da so dobro, in le 3,8 % učiteljev meni, da so
zadostno usposobljeni. 1 % jih meni, da niso usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije
in individualizacije, in 4,8 % jih meni, da so za to odlično usposobljeni.
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje: Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med
učitelji v njihovi oceni lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije v odvisnosti od strokovnega naziva?
Ugotavljali smo, kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za izvajanje notranje
diferenciacije in individualizacije, ter preverili, ali se med učitelji z različnimi strokovnimi
nazivi pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem mnenju glede tega.
Zaradi pogojev izvedbe hi kvadrata smo združili oceni odlično in prav dobro ter dobro,
zadostno in nezadostno. Pri nazivih smo združili kategoriji svetovalec in svetnik.
Tabela 21: Odgovori učiteljev na vprašanje, kako ocenjujejo lastno usposobljenost za
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije glede na njihov strokovni naziv
ocena lastne usposobljenosti za izvajanje notranje
diferenciacije in individualizacije

strokovni
naziv

odlično ali
prav dobro
število

brez naziva

odstotek
število

mentor

odstotek

svetovalec ali

število

svetnik

odstotek
število

skupaj

odstotek

dobro ali
zadostno ali

skupaj

nezadostno

11

10

21

52,4 %

47,6 %

100 %

24

25

49

49 %

51 %

100 %

23

12

35

65,7 %

34,3 %

100 %

58

47

105

55,2 %

44,8 %

100 %
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Med učitelji z različnimi strokovnimi nazivi se ne pojavljajo statistično pomembne razlike
glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije (χ²
= 2,40, g = 2, P = 0,301).
Večina učiteljev (52,4 %) brez naziva je ocenila, da so odlično oz. prav dobro usposobljeni za
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije. 38,1% učiteljev brez naziva se ocenjuje
kot dobro usposobljene in 9,5% jih meni, da so zadostno usposobljeni. 49% učiteljev z
nazivom mentor meni, da so vsaj prav dobro usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije
in individualizacije, 51% jih meni, da so nekoliko manj usposobljeni. Med učitelji, ki imajo
strokovni naziv svetovalec ali svetnik, jih 65,7 % meni, da so vsaj prav dobro usposobljeni za
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije, 34,3 % pa jih meni, da so dobro
usposobljeni.

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje: Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med
učitelji v njihovi oceni lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije v odvisnosti od stopnje izobrazbe?
Zanimalo nas je, ali se med učitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično
pomembne razlike v njihovem mnenju glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije.
Zaradi pogojev izvedbe hi kvadrata smo združili oceni odlično in prav dobro ter dobro,
zadostno in nezadostno. Pri stopnji izobrazbe smo združili kategorije univerzitetna izobrazba
in podiplomski študij.
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Tabela 22: Odgovori učiteljev na vprašanje, kako ocenjujejo lastno usposobljenost za
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije glede na stopnjo izobrazbe
ocena lastne usposobljenosti za izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije
stopnja izobrazbe

odlično ali
prav dobro

višja/visoka šola

število
odstotek
število

dobro ali
zadostno ali

skupaj

nezadostno

18

4

22

81,8 %

18,2 %

100 %

40

43

80

48,2 %

51,8 %

100 %

58

47

105

55,2 %

44,8 %

100 %

univerzitetna ali
podiplomski študij

odstotek

število
skupaj
odstotek

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično pomembne razlike glede
ocene lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije (χ² =
7,95, g = 1, P = 0,005).
Večina učiteljev z višjo/visoko strokovno izobrazbo je ocenila, da so prav dobro (81,8 %) in
dobro (18,2 %) usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije in indvidualizacije. Pri
učiteljih z univerzitetno izobrazbo ali podiplomskim študijem je 48,2 % učiteljev ocenilo, da
so vsaj prav dobro, 51,8 % pa jih meni, da so dobro ali zadostno ali nezadostno usposobljeni
za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije.
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Zastavili smo si raziskovalno vprašanje: Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med
učitelji v njihovi oceni lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije v odvisnosti od let poučevanja?
V raziskavi smo ugotavljali, kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije, ter preverili, ali se med učitelji z različnim
številom let poučevanja pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovem mnenju glede
tega.
Tabela 23: Odgovori učiteljev na vprašanje, kako ocenjujejo lastno usposobljenost za
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije glede na delovno dobo
ocena lastne usposobljenosti za izvajanje notranje
število let

diferenciacije in individualizacije

poučevanja

odlično
število

0–6 let

odstotek
število

7–15 let

odstotek
število

16–26 let

27 in več let

odstotek
število
odstotek
število

skupaj

odstotek

prav
dobro

dobro

zadostno nezadostno skupaj

3

8

11

1

0

23

13,1 %

34,8 %

47,8 %

4,3 %

0%

100 %

1

18

22

3

1

45

2,2 %

40 %

48,9 %

6,7 %

2,2 %

100 %

0

20

7

0

0

27

0%

74,1 %

25,9 %

0%

0%

100 %

1

7

2

0

0

10

10 %

70 %

20 %

0%

0%

100 %

5

53

42

4

1

105

4,8 %

50,5 %

40 %

3,8 %

0,9 %

100 %

Med mnenji učiteljev z različnim številom let poučevanja se pojavljajo statistično pomembne
razlike glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije (χ² = 36,76, g = 6, P = 0,000).
Večina učiteljev z različnim številom let poučevanja je ocenila, da so vsaj dobro usposobljeni
za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije. Opazili pa smo, da je delež učiteljev s
16–26 let (74,1 %) in s 27 in več let poučevanja (80 %), ki menijo, da so vsaj prav dobro
usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije, višji kot pri učiteljih s 7–

123

15 (42,2 %) in 0–6 let poučevanja (47,9 %). Pri učiteljih začetnikih jih je 4,3 % mnenja, da so
zadostno usposobljeni, pri učiteljih s 7–15 let poučevanja pa jih 6,7 % meni, da so zadostno
usposobljeni, 2,2 % pa menita, da so nezadostno usposobljeni za izvajanje notranje
diferenciacije in individualizacije.
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3.4.9 USPOSOBLJENOST IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ZA IZVAJANJE
NOTRANJE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE
Hipoteza 9: Večina učiteljev prvega triletja se čuti prav dobro usposobljena za izvajanje
notranje diferenciacije in individualizacije.
Slika 28 Prikaz učiteljeve ocene za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije kaže,
da lahko hipotezo 9 potrdimo. 50,4 % anketiranih učiteljev je ocenilo, da so prav dobro
usposobljeni za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije.
Učiteljski poklic spada med poklice, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje. Učitelj mora biti
ustvarjalen, metodično in strokovno usposobljen. Učitelje smo povprašali, na kakšen način so
se usposabljali doslej ali se usposabljajo za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije.
Tabela 24: Prikaz načina usposabljanja učiteljev za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije

trditev

f

V okviru dodiplomskega študija.
Na študijskih skupinah.
V okviru podiplomskega študija.
Na dodatnem strokovnem izobraževanju.
Drugo.

49
52
1
49
11

Največ učiteljev je navedlo, da so se za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije
usposobili na študijskih skupinah, nato na dodiplomskem študiju in na dodatnem strokovnem
izobraževanju. Enajst učiteljev je navedlo še nekaj drugih možnosti: s pomočjo literature, s
samoizobraževanjem, s konzultacijami s strokovnimi delavci ob določeni problematiki ter z
njihovimi nasveti, z lastnimi izkušnjami.
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Na kakšen način učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, skrbijo za profesionalni razvoj,
prikazuje spodnja tabela.
Tabela 25: Prikaz, kako učitelji skrbijo za svoj profesionalni razvoj
trditev

f

Z udeležbo na študijskih skupinah.
Z udeležbo na aktivih.
Z udeležbo na seminarjih.
S prebiranjem strokovne literature.
Drugo.

75
78
97
80
6

Največ anketiranih učiteljev se izobražuje z udeležbo na različnih seminarjih, nato s
prebiranjem strokovne literature, z udeležbo na aktivih in na študijskih skupinah. Šest
učiteljev pa je navedlo še druge možnosti: s podiplomskim študijem, s sodelovanjem z
najožjimi sodelavci, z izmenjavo izkušenj s sodelavci, s posveti s specialno pedagoginjo in z
izkušnjami z otroki.
Tabela 26: Prikaz deleža mnenj učiteljev o raznolikosti in uporabnosti ponudb
izobraževanj na temo notranje diferenciacije in individualizacije.
raznolikost in uporaba
izobraževanj
da
ne

f

%

57
48

54,3
45,7

Večina učiteljev (54,3 %) meni, da je ponudba izobraževanj na temo notranje diferenciacije in
individualizacije raznolika in uporabna. Spodaj navajamo komentarje, ki to potrjujejo.
»Mislim, da je ponudbe na to temo dovolj. Učitelj jo mora samo spraviti v prakso, kar pa je v
kombinaciji lahko celo prednost zaradi manjšega števila otrok v razredu in je skoraj pri vsaki
uri možnost za individualizacijo oz. diferenciacijo.«
»Veliko smo o tem slišali na seminarjih. Menim, da je potrebno imeti pred očmi posameznega
otroka in njemu prilagajati delo znotraj skupine. Ni potrebno veliko, lahko mu samo po
obsegu zmanjšamo domačo nalogo.«
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»O notranji diferenciaciji smo največ načrtovali v študijskih skupinah in aktivih. Seminarjev,
ki ponujajo tovrstne teme, se nisem udeležila, zato o tem nimam komentarja. Na prejšnji šoli
smo sodelavke zelo sodelovale v študijski skupini, kjer je sodelovala svetovalka Fani Nolimal.
Spodbujala nas je z nasveti, da smo same v kombiniranih oddelkih čim večkrat izvajale
notranjo diferenciacijo.«
»Ponudba je obširna, a zaradi pomanjkanja sredstev imamo redko možnosti za taka
izobraževanja, saj je eno izobraževanje na leto prihranjeno za drugačne težave.«
»Menim, da učitelj, če želi, lahko pridobi dodatna znanja na temo notranje diferenciacije in
individualizacije. Predvsem so bile v zadnjih dveh letih tej tematiki posvečene tudi študijske
skupine. Vsekakor so dobrodošle praktične izmenjave mnenj med učitelji, ki v praksi izvajajo
notranjo diferenciacijo in individualizacijo.«
»Od posameznika je odvisno, v kolikšni meri jo pri svojem delu upošteva.«
»Seminarjev na omenjeno temo je dovolj, nekateri ponujajo veliko uporabnih informacij,
drugi pa manj.«
»Zahteva kreativnost učitelja.«
»Ponudbe je dovolj, vendar morda premalo upoštevamo, da se je potrebno stalno izobraževati
na tem področju.«
»Odločitev posameznika je, v kolikšni meri se želi izobraževati na tem področju.«
»Če se hočeš izobraževati na tem področju, je kar dovolj izobraževanj. Treba je malo
pobrskati in se pripraviti. Sigurno se najdejo kvalitetni seminarji na to temo.«
»Dokler ne izkoristimo vseh možnosti (tudi samoizobraževanje, medsebojne učiteljske
izmenjave …), ni potrebno dodatnih.«
»Je raznoliko in uporabno.«
»Na študijskih skupinah se vedno pogovarjamo o diferenciaciji in individualizaciji.«
»Mislim, da je. Samo vseh stvari se ne moreš udeležiti. Napotki ti res pomagajo, ampak ko si
v situaciji v razredu, narediš velikokrat po svoje glede na trenutne zmožnosti.«
45,7 % učiteljev meni, da ponudba izobraževanj na to temo ni dovolj raznolika in uporabna.
Spodaj navajamo njihove komentarje:
»Preveč teorije.«
»Dobim premalo informacij o možnih tipih notranje diferenciacije v heterogenih skupinah.«
»Potrebujem več praktičnih nasvetov in primerov dobre prakse.«
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»Izobraževanja na to temo obstajajo, večje težave nastopijo pri izvajanju diferenciacije v
razredu. Še najlažje je v 1. razredu, ko sta hkrati v razredu dve učiteljici.«
»Majhna uporabna vrednost vsebin študijskih skupin.«
»Neuporabna v razredu.«
»Premalo primerov dobre prakse, premalo natančnih navodil, kdaj se to sme, kako se zabeleži
in kam za ocenjevanje (za otroke brez odločb …).
»Več različnih že pripravljenih nalog bi moralo biti dostopnih učiteljem. Na izobraževanjih bi
lahko skupinsko pripravljali naloge (tematsko), ki bi bile uporabne tudi v razredu.
Izobraževanje ne bi smelo biti samo teoretično. V praksi je to veliko težje izvedljivo.«
»Menim, da (vsaj po mojih izkušnjah) preveč predavateljev izhaja zgolj s teoretičnih izhodišč
in nam jih podajajo v taki obliki, ki ni oz. pogosto ni izvedljiva v realnem šolskem dnevu.«
»Neuporabna, preveč teoretična.«
»Dobro bi bilo imeti vsakoletni seminar na to temo.«
»Diferenciacija in individualizacija sta potrebni pri usvajanju in ponavljanju učne snovi. Pri
preverjanju in ocenjevanju diferenciacija in individualizacija nista potrebni, sicer rezultati
znanja niso realni in zavajajo starše in otroke.«
»Premalo so o tem seznanjeni učitelji.«
»Na seminarjih je preveč teorije, ki jo že vsi poznamo. Moralo bi biti več praktičnih
primerov.«
»Preveč teorije, premalo praktičnih primerov.«
»Tudi če je izobraževanj dovolj, si v razredu sam. Težava je v organizaciji dela. Učenci
enostavno ne upoštevajo pravil dela, so zelo nemirni, jezikavi … Preveč dela vložimo v
pripravo gradiv, da učence primerno zaposlimo, potem pa se z odnosom učencev do vsega vse
pokvari.«
»Pomanjkanje razumevanja predavateljev, kaj je v razredu realnost, kaj pa teorija. Pestrost te
teme – vsak razred je specifičen. Težko je posplošiti prilagoditve.«
»Treba se je potruditi in ta izobraževanja poiskati in se jih udeležiti. Lahko pa bi temu dali še
večji poudarek na študijskih skupinah.«
»Tudi če je kakšno izobraževanje, se le-to konča pri čisto drugih temah.«
»Večina izobraževanj je brezpredmetna, zastarela, nezanimiva, nesmiselna poraba denarja.«
»Neuporabna v praksi.«
»Ker je preveč poudarka na teoretičnem delu, kar pa lahko preberemo v vsaki knjigi, veliko je
bilo slišanega na univerzi. Noben pa ne pove praktičnih primerov, ko jih kaj vprašaš,
utihnejo.«
128

Spodaj nas je zanimalo, kakšen odnos imajo učitelji do učencev.
Tabela 27: Opisna statistika za trditve, ki se nanašajo na učiteljevo strinjanje glede
odnosa do učencev
trditev

5
se zelo
strinjam

4
se strinjam

3
ne vem, se
ne morem
odločiti

2
se ne
strinjam

1
se sploh ne
strinjam

M

SD

N

35 %

59,2 %

3,9 %

0%

1,9 %

4,25

0,710

103

36,2 %

56,2 %

6,7 %

1%

0%

4,28

0,628

105

45,7 %

52,4 %

1,9 %

0%

0%

4,44

0,536

105

Učencem predstavim svoja
pričakovanja glede
njihovih učnih dosežkov.
Imam strpen odnos do
učenčevih napak.
Učencem dajem
konstruktivne povratne
informacije.

Na vse zgornje trditve je večina anketiranih učiteljev izrazila strinjanje. Učencem predstavijo
svoja pričakovanja glede njihovih učnih dosežkov (94,2 %), imajo strpen odnos do njihovih
napak (92,4 %) ter jim dajejo konstruktivne povratne informacije (98,1 %).

Tabela 28: Opisna statistika za trditve, ki se nanašajo na učiteljevo strinjanje glede
dobrega sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavci šole in dodatne strokovne pomoči v
razredu
trditev
Dobro sodelujem z ostalimi
strokovnimi delavci šole.

5
se zelo
strinjam

4
se
strinjam

3
ne vem, se
ne morem
odločiti

2
se ne
strinjam

1
se sploh ne
strinjam

M

SD

N

40,4 %

48,1 %

8,7 %

2,9 %

0%

4,26

0,737

104

26,7 %

5,7 %

13,3 %

29,5 %

3,04

1,611

105

Imam dodatno strokovno
pomoč v razredu.

24,8 %

Velika večina učiteljev (88,5 %) dobro sodeluje z ostalimi strokovnimi sodelavci šole. To je
velikega pomena, predvsem v smislu timskega dela in medpredmetnega povezovanja. Kar
51,5 % anketiranih učiteljev ima v razredu dodatno strokovno pomoč. Domnevamo lahko, da
imajo v razredu učence z odločbami, s katerimi delajo mobilni specialni pedagogi, ali pa
imajo v razredu drugega učitelja, pripravnika ali študenta. 42,8 % učiteljev v razredu nima
dodatne strokovne pomoči.
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Tabela 29: Opisna statistika za trditve, ki se nanašajo na učiteljevo strinjanje glede
njihove strokovne usposobljenosti, samozavestnosti pri delu, motiviranja in vpliva
diferenciacije in individualizacije na učne dosežke učencev
trditev
Sem dovolj strokovno
usposobljen/-a.
Pri svojem delu sem
samozavesten/-na.

5
se zelo
strinjam

4
se strinjam

3
ne vem, se ne
morem
odločiti

2
se ne
strinjam

1
se sploh ne
strinjam

M

SD

N

18,1 %

61,9 %

15,2 %

4,8 %

0%

3,93

0,724

105

26,7 %

58,1 %

12,4 %

2,9 %

0%

4,09

0,709

105

32,4 %

55,2 %

9,5 %

2,9 %

0%

4,17

0,713

105

25,7 %

50,5 %

21 %

1,8 %

1%

3,98

0,796

105

Z načinom vodenja razreda
uspem motivirati večino
učencev.
Z izvajanjem difrenciacije
in individualizacije uspem
izboljšati učne dosežke
učencev.

Velika večina učiteljev (80 %), ki so bili vključeni v raziskavo, meni, da so dovolj strokovno
usposobljeni. Prav tako se jih 84,8 % pri svojem delu počuti samozavestne. Iz tega sledi, da so
prepričani, da s svojim načinom vodenja razreda uspejo motivirati večino učencev (87,6 %).
To je vsekakor posledica uporabe različnih učnih strategij, upoštevanja različnih učnih
sposobnosti učencev ter njihovih stilov zaznavanja, prilagajanja navodil, obsega dela,
prilagajanja časa posameznim zmožnostim učencev …
76,2 % učiteljev je prepričanih, da z izvajanjem diferenciacije in individualizacije uspejo
izboljšati učne dosežke učencev. Zgornji rezulati kažejo, da so učitelji samozavestni in
uspešni pri svojem pedagoškem delu.
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3.5 SKLEPI
Ugotovitve raziskave so pokazale, da učitelji v povprečju najpogosteje izvajajo notranjo
diferenciacijo in individualizacijo pri športni vzgoji, nato pri likovni vzgoji, sledi predmet
spoznavanje okolja, glasbena vzgoja in na koncu slovenščina ter matematika.

Izkazalo se je, da se notranja diferenciacija in individualizacija najpogosteje izvajata pri
ocenjevanju znanja, nato pri obravnavi nove učne vsebine, v uvodni stopnji in na koncu pri
preverjanju znanja ter utrjevanju znanja in sposobnosti. Pri posameznih predmetih je
zaporedje nekoliko drugačno.
Z raziskavo smo dobili tudi vpogled v to, na kakšen način in kako pogosto učitelji izvajajo
notranjo diferenciacijo in individualizacijo v posameznih fazah pouka.
Na osnovi ugotovljenih rezultatov lahko sklenemo, da večina učiteljev v uvodni stopnji pouka
pogosto ugotavlja predznanje posameznih učencev in to predznanje tudi upošteva. Za
izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije je velikega pomena prilagajanje
individualnim potrebam učencev, zato ni zanemarljiv podatek, da tretjina učiteljev to počne
manj pogosto. Velika večina učiteljev učence seznani s tem, kaj, zakaj in kako se bodo učili,
ter pri motivaciji upošteva učenčeve interese. Prav tako so učitelji fleksibilni pri prilagajanju
discipline posameznim učencem.
V fazi obravnavanja nove učne vsebine približno polovica učiteljev učence navaja na uporabo
zanje najbolj ustreznih učnih strategij. Verjetno marsikateremu učitelju primanjkuje znanja o
različnih učnih strategijah, prav tako pa je utrjene načine poučevanja težko spreminjati.
To nam predstavlja možno razlago pri interpretaciji podatka, da dobra tretjina učiteljev v fazi
obravnavanja nove učne vsebine učence manj pogosto navaja na uporabo zanje najbolj
ustreznih učnih strategij. Je pa pozitivno, da velika večina učiteljev stopnjo nazornosti pouka
prilagaja različnim sposobnostim učencev in ob koncu tematskega sklopa povzame bistvene
informacije. Manj pogosto se z učenci pogovarjajo o različnih težavnostnih ravneh
obravnavanja nove učne vsebine. Še vedno se učitelji pogosto poslužujejo enakih aktivnosti
za vse učence, le slaba tretjina se tega poslužuje pri manj kot polovici učnih ur.
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Že zgoraj smo omenili, da se učitelji notranje diferenciacije in individualizacije manj pogosto
poslužujejo v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti, bi pa bila v tej fazi še posebej zaželjena.
Prav tako kot v fazi obravnavanja nove učne vsebine tudi v tej fazi polovica učiteljev učence
navaja na uporabo zanje najbolj ustreznih učnih strategij in prav tako, kot smo omenili že za
prejšnjo fazo pouka, tudi pri utrjevanju znanja in sposobnosti polovica učiteljev daje učencem
enake aktivnosti.
Velika večina učiteljev prav tako pogosto daje učencem konstruktivne povratne informacije
tako v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti kot pri preverjanju znanja. Večina učiteljev
učencem predstavi svoja pričakovanja glede njihovih dosežkov in učencem postavlja realne
cilje in jih tudi pohvali, ko jih dosežejo. Prav tako imajo do učenčevih napak strpen odnos.
Najpogosteje učitelji stile zaznavanja posameznikov upoštevajo v fazi utrjevanja znanja in
sposobnosti ter v uvodni stopnji in šele nato pri obravnavanju nove učne vsebine, najmanj
pogosto pa pri preverjanju znanja. Povprečne vrednosti poznavanja učnih stilov posameznih
učencev se ujemajo s povprečnimi vrednostmi upoštevanja stilov zaznavanja posameznih
učencev. Nekoliko višje so povprečne vrednosti glede poznavanja učenčevih učnih
sposobnosti. Tu bi bilo najbrž potrebno dodatno usposabljanje za učitelje o prepoznavanju
stilov zaznavanja in spodbujanje učiteljev k prakticiranju le-tega v praksi. Izkazalo se je, da
tisti učitelji, ki poznajo sposobnosti in stile zaznavanja posameznih učencev, pogosteje
izvajajo notranjo diferenciacijo in individualizacijo.
Podobno je pri upoštevanju Gardnerjevih spoznanj o mnogoterih zmožnostih učenja in
mišljenja v posameznih fazah pouka. Največ anketiranih učiteljev upošteva Gardnerjevo
teorijo o mnogoterih inteligencah pri utrjevanju znanja in sposobnosti, nato pri preverjanju in
ocenjevanju znanja in najmanj pri obravnavanju nove učne vsebine. Večji delež anketiranih se
v vseh fazah nagiba k manj pogosti uporabi le-tega, za kar lahko iščemo vzrok tudi v
nezadostnem teoretičnem poznavanju Gardnerjevih spoznanj.
Spodbudni so rezultati, da večina učiteljev v vseh fazah pouka prilagaja navodila različnim
sposobnostim učencev. Prav tako so zanimivi rezultati, ki prikazujejo, da tako pri
obravnavanju nove učne snovi kot pri utrjevanju znanja in sposobnosti polovica učiteljev
najpogosteje prilagaja delo učnim sposobnostim povprečnih učencev. Pri obravnavanju nove
učne snovi nato enako pogosto prilagajajo delo tako učno šibkejšim kot zmožnejšim učencem,
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medtem ko pri utrjevanja znanja za prilagajanjem povprečnim učencem nekoliko večji delež
učiteljev delo prilagaja učno zmožnejšim in šele nato učno šibkejšim učencem. Več kot
polovica učiteljev za učno zmožnejše učence pripravlja dodatne učne aktivnosti v fazi
obravnavanja nove učne vsebine in pri utrjevanju znanja in sposobnosti, medtem ko slaba
tretjina učiteljev tega ne izvaja tako pogosto. S tem je povezano tudi prilagajanje poučevanja
različnim stopnjam zahtevnosti. Tako nekoliko več kot polovica učiteljev pogosto obravnava
novo učno vsebino, utrjuje znanje in sposobnosti, ocenjuje znanja na različnih stopnjah
zahtevnosti. Preverjanje znanja pa pri več kot polovici učiteljev poteka na eni stopnji
zahtevnosti. Lahko bi rekli, da pri vseh zgoraj naštetih fazah pouka skoraj enak delež učiteljev
pogosto kot tudi manj pogosto poučuje na različnih zahtevnostnih stopnjah. Nekoliko izstopa
delež učiteljev, ki pogosto utrjujejo znanje in sposobnosti na različnih stopnjah zahtevnosti.
Večina jih najpogosteje ustno preverja in ocenjuje znanje in šele nato sledi delež učiteljev, ki
se poslužujejo praktičnih in pisnih nalog. Na to lahko vpliva, da je med anketiranimi največji
delež učiteljev, ki poučujejo v prvem razredu, kjer večina učencev še ni opismenjenih. Kadar
učitelji pisno preverjajo znanje, več kot polovica učiteljev oblikovno prilagaja preverjanja in
ocenjevanja znanja posameznim učencem, in sicer nekoliko več pri preverjanju kot pri
ocenjevanju znanja. Poleg oblikovnega prilagajanja se večina učiteljev pogosto poslužuje
prilagajanja obsega dela predvsem v fazi utrjevanja znanja in sposobnosti ter pri ocenjevanju.
Nekoliko manj se tega učitelji poslužujejo pri obravnavi nove učne vsebine in pri preverjanju
znanja. Spodbuden je podatek, da večina učiteljev prilagaja čas učencem pri obravnavanju,
preverjanju in ocenjevanju znanja. Ni pa zanemarljiv delež učiteljev (20 %–29 %), ki se tega
poslužujejo manj pogosto.
Pri domačih nalogah se malo več kot polovica učiteljev poslužuje enakih domačih nalog,
ostala slaba polovica pa se tega ne poslužuje pogosto ali pa tega sploh ne izvaja. Tretjina
učiteljev pogosto daje učencem domače naloge različnih težavnostnih stopenj in naloge
prilagaja stilom zaznavanja učencev, slaba tretjina pa prilagaja tudi obseg domačih nalog. Na
tem področju bi bilo smiselno učitelje spodbuditi k diferenciaciji in individualizaciji, saj so
domače naloge pomembne za napredovanje učencev in njihovo kakovostno znanje.
Večina učiteljev pogosto pripravlja različne aktivnosti pri utrjevanju znanja in sposobnosti ter
pri preverjanju znanja. Slaba polovica učiteljev to pogosto počne tudi pri obravnavanju nove
učne vsebine in pri ocenjevanju znanja. Rezultati kažejo, da bi morali učitelje na tem področju
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spodbuditi k pogostejšemu izvajanju različnih aktivnosti v fazi obravnavanja nove učne
vsebine in pri ocenjevanju znanja ter se tako bolj približati posameznim značilnostim in
interesom posameznega učenca. Vse to pa od učitelja zahteva več vloženega truda za pripravo
in večjo porabo časa za izvedbo posameznih aktivnosti. Po drugi strani pa smo dobili
rezultate, da se večina učiteljev strinja, da spodbujajo učno aktivnost vsakega učenca in
ustvarjajo spodbudno učno okolje. Vprašanje je, kakšno je dejansko stanje v razredu. Tu gre
za subjektivne poglede posameznih učiteljev glede razumevanja aktivne vloge učencev.
Učitelji najpogosteje pripravljajo različne didaktične pripomočke v fazi obravnavanja nove
učne vsebine, nato pri utrjevanju znanja in sposobnosti in preverjanju znanja ter najmanj
pogosto pri ocenjevanju znanja. Povprečna vrednost pri strinjanju glede razpoložljivosti
različnih didaktičnih pripomočkov je približno enaka kot pri uporabi le-teh. Če nimajo učitelji
na razpolago dovolj različnih didaktičnih pripomočkov, jih težko ponudijo učencem glede na
njihove potrebe. Prav tako smo potrdili našo domnevo, da učitelji, ki imajo na razpolago
dovolj didaktičnih pripomočkov, pogosteje izvajajo didaktično-metodično diferenciacijo in
individualizacijo.
Vključevanje različne informacijsko-komunikacijske tehnologije je pomemben dejavnik za
spodbujanje motivacije učencev ter za učinkovitejšo izpeljavo pouka. Rezultati raziskave ne
kažejo tako pozitivne slike. Večina učiteljev meni, da učence učijo uporabljati informacijskokomunikacijsko tehnologijo, ki omogoča sodobno poučevanje, vendar je učencem ne ponujajo
tako pogosto. Morda je vzrok v neusposobljenosti učiteljev za uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije ali pa je to pogojeno s premajhno dostopnostjo do tehnične
opreme na posameznih šolah.
Pedagoški delavci se poslužujejo uporabe različnih učnih oblik, čeprav se še vedno
najpogosteje uporabljata individualna in frontalna učna oblika. Individualna učna oblika je
enakomerno prisotna pri vseh fazah pouka, frontalna pa pogosteje v uvodni stopnji in pri
obravnavi nove učne vsebine. Delo v skupinah in delo v dvojicah je najpogosteje prisotno pri
utrjevanju znanja in sposobnosti in najmanjkrat pri preverjanju znanja. Pomembno je, da se
učitelji zavedajo, da različnim učencem ustrezajo različne učne oblike, zato je prav, da se
poslužujejo različnih učnih oblik. S tem je povezana tudi izbira različnih učnih metod. Večina
učiteljev kombinira različne učne metode in se na ta način izogiba slabostim posameznih
učnih metod. Izkazalo se je, da se redko poslužujejo projektnega učnega dela in nekoliko več
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sodelovalnega učenja. Ti sodobni pristopi k poučevanju, ki učence postavljajo v aktivno
vlogo, zahtevajo od učitelja več časa in truda. Najprej pa morajo biti za to ustrezno
usposobljeni. Kaj je vzrok ne preveč pogoste uporabe, v naši raziskavi nismo poizvedovali,
bilo pa bi smiselno to opraviti v kateri drugi.
Ugotovili smo, da nekoliko več kot polovica učiteljev meni, da so dovolj metodično
usposobljeni pri svojem delu. Raziskava je potrdila hipotezo, da tisti učitelji, ki menijo, da so
pri svojem delu dovolj metodično usposobljeni, tudi pogosteje uporabljajo didaktičnometodično diferenciacijo in individualizacijo. Mnogim učiteljem primanjkuje znanja, kako
posamezno metodo najučinkoviteje uporabiti pri pouku. Učitelji bi potrebovali dodatna znanja
in spretnosti pri vpeljevanju sodobnejših metod poučevanja, ki vsem učencem omogočajo
uspešno delo in doseganje zastavljenih učnih ciljev.
Izkazalo se je, da se učitelji pogosteje poslužujejo ciljno-vsebinske kot didaktično-metodične
diferenciacije in individualizacije. Ugotovili smo, da število učencev v razredu ne vpliva na
pogostost izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije, čeprav strokovnjaki med
optimalne pogoje uvrščajo tudi številčno manjši razred.
Velika večina učiteljev ima v pripravah na posamezno učno uro diferencirane dejavnosti,
medtem ko je prisotnost diferenciranih ciljev in vsebin manjša. Za učiteljev profesionalni
razvoj je pomembna priprava in evalvacija lastnega pedagoškega dela. Večina učiteljev se
glede načrtovanja in izvajanja diferenciacije in individualizacije ter evalvacije pedagoškega
dela pogovori z ostalimi učitelji. Spodbudno je, da večina učiteljev dobro sodeluje z ostalimi
strokovnimi delavci šole. Zanimive so ugotovitve, da ima polovica učiteljev v razredu
dodatno strokovno pomoč, slaba polovica pa ne. S tem je lahko mišljen drugi učitelj v prvem
razredu, študent na praksi, pripravnik ali specialni pedagog, ki dela s posameznim učencem.
Polovica učiteljev meni, da si za izvajanje notranje diferenciacije in individuliazacije vzame
dovolj časa. Evalvacije s pisanjem dnevniških zapisov se učitelji ne poslužujejo v veliki meri.
Smiselno bi bilo, da bi učitelje spodbudili k večjemu usposabljanju za kakovostnejšo pripravo
in evalvacijo pedagoškega dela.
Raziskava je pokazala, da večina učiteljev nima težav pri izvajanju notranje diferenciacije in
individualizacije, tretjina učiteljev pa meni, da jih ima. Navajali so težave s časom pri
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načrtovanju in izvajanju, številčne razrede, raznolikost učencev in pomanjkanje dodatne
strokovne pomoči.
Večina učiteljev se čuti zadovoljna in slaba polovica se jih v svojem poklicu čuti zelo zadovoljna.
Prav tako jih večina meni, da so dovolj strokovno usposobljeni in pri svojem delu samozavestni.
Polovica učiteljev se je ocenila, da so za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije prav
dobro usposobljeni, slaba polovica jih meni, da so dobro usposobljeni. Za to so se usposobili na
študijskih skupinah in v okviru dodiplomskega študija ali na dodatnem strokovnem izobraževanju.
Večina učiteljev meni, da z izvajanjem diferenciacije in individualizacije uspejo izboljšati dosežke
učencev. Glede na te ugotovitve bi pričakovali, da bi ju izvajali v večji meri. Ti podatki nam še ne
zagotavljajo, da učitelji notranjo diferenciacijo in individualizacijo tudi dejansko kakovostno
izvajajo v posameznih fazah pouka.
Zanimalo nas je, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med oceno lastne
usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije ter strokovnim
nazivom, stopnjo izobrazbe in številom let poučevanja. Izkazalo se je, da se le med mnenji
učiteljev z različnim številom let poučevanja ter stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično
pomembne razlike glede ocene lastne usposobljenosti za izvajanje notranje diferenciacije in
individualizacije.
Učitelji v večini skrbijo za svoj profesionalni razvoj z udeležbo na seminarjih, s prebiranjem
strokovne literature, z udeležbo na aktivih in študijskih skupinah. Nekoliko več kot polovica
učiteljev meni, da so izobraževanja na temo notranje diferenciacije in individualizacije
raznolika in uporabna. Menijo, da je potem veliko odvisno od posameznega učitelja, kako
stvari izpelje v razredu glede na konkretne situacije in možnosti. Slaba polovica učiteljev ima
nasprotno mnenje. Meni, da so izobraževanja preveč teoretična in premalo uporabna v
razredu. Želijo si več primerov dobre prakse.
Področje diferenciacije in individualizacije je še vedno zelo odprto za nadaljnje raziskovanje.
Pri nadaljnih raziskavah bi lahko med učitelje razdelili anketni vprašalnik tako, da bi za vsak
predmet odgovarjalo približno enako število učiteljev. V prihodnosti bi lahko raziskali še
mnenja učencev glede zadovoljstva izvajanja notranje diferenciacije in individualizacije. Za
bolj poglobljeno ugotavljanje bi bilo potrebno opazovanje pouka. Ugotovitve raziskave bodo
lahko uporabne tako za začetno kot tudi za stalno strokovno usposabljanje učiteljev.
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5
5.1

PRILOGE
SEZNAM PRILOG

5.1.1 PRILOGA 1: Dopis za ravnatelje

Fabijana Štih
Tržaška cesta 132
1370 Logatec

Logatec, 29. 4. 2011

Spoštovani!
Sem študentka podiplomskega študija, smer Poučevanje razrednega pouka. V magistrski
nalogi želim ugotoviti mnenje učiteljev na slovenskih šolah o izvajanju notranje diferenciacije
in individualizacije v prvi triadi, v kolikšni meri in na kakšen način se izvajata pri posameznih
fazah pouka, kakšne težave imajo učitelji pri tem ter kako se čutijo usposobljene za njuno
uresničevanje.
V želji, da bi moja raziskava zajela kar največje število učiteljev in pokazala verodostojno
sliko – dobre in pomanjkljive strani šolske prakse na področju notranje diferenciacije in
individualizacije, se na podlagi telefonskega dogovora obračam na Vas s prošnjo, da učitelje
in vzgojitelje, ki na vaši šoli poučujejo v prvi triadi, vzpodbudite za reševanje priloženega
vprašalnika. Vprašalnikom prilagam ovojnico, v kateri mi prosim pošljite izpolnjene
vprašalnike do 20. maja 2011.
Za Vaše sodelovanje in sodelovanje učiteljev Vaše šole se Vam že vnaprej iskreno
zahvaljujem.
Fabijana Štih, prof. razrednega pouka
(041 500 893, fabijana.stih@gmail.com)
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5.1.2 PRILOGA 2: Anketni vprašalnik za učitelje prvega triletja osnovne šole
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE, KI POUČUJEJO V PRVEM TRILETJU
Sem Fabijana Štih, profesorica razrednega pouka. Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi o izvajanju notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju
osnovne šole. Raziskavo opravljam v okviru magistrske naloge na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. Anketa je anonimna in podatki, po katerih Vas
sprašujem, bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oz. dopišite odgovor.
1. Spol:

a) ženski

b) moški

2. Starost: _____
3. Število let poučevanja oz. opravljanja učiteljskega poklica: _____
4. Učim v: a) 1. razredu

b) 2. razredu

5. Stopnja izobrazbe: a) višja/visoka šola
6. Strokovni naziv: a) brez naziva

c) 3. razredu
b) univerzitetna

b) mentor

7. Zaposlen/zaposlena sem v šoli: a) z manj kot 400 učenci

d) kombinaciji 1. in 2. razreda

e) kombinaciji 2. in 3. razreda

c) podiplomski študij
c) svetovalec

d) svetnik

b) med 400 in 600 učenci

c) z več kot 600 učenci

8. Število učencev v mojem razredu: __________
9. V svojem poklicu sem: a) zelo zadovoljen/zadovoljna

b) zadovoljen/zadovoljna

c) nezadovoljen/nezadovoljna

10. Za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije sem se usposobil/usposobila: (Obkrožite lahko več odgovorov.)
a) v okviru dodiplomskega študija
b) na študijskih skupinah
c) v okviru podiplomskega študija
d) na dodatnem strokovnem izobraževanju
e) drugo:_______________________________________________________________________________________________________________________________
11. Ocenjujem, da sem za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije usposobljen/usposobljena:
a) odlično
b) prav dobro
c) dobro
d) zadostno

e) nezadostno

12. Ali imate z izvajanjem notranje diferenciacije in individualizacije kakšne težave?
a) da
Na kratko opišite težavo v zvezi z izvajanjem notranje diferenciacije in individualizacije.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) ne
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13. Obkrožite predmet, ki ga poučujete ob ponedeljkih tretjo šolsko uro. Nato pri posamezni trditvi s križcem označite, kako pri tem predmetu ravnate v posameznih fazah pouka.
a) MAT
b) SLO
c) SPO
d) GVZ
e) LVZ
f) ŠVZ

TRDITVE

1.
Uvodna stopnja

2.
Obravnavanje
nove učne
vsebine

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

Vsako
učno uro

Poslužujem se frontalne učne oblike.
Poslužujem se dela v dvojicah.
Poslužujem se skupinske učne oblike.
Poslužujem se individualne učne oblike.
Ugotavljam, kakšno je predznanje posameznih učencev.
Upoštevam predznanje posameznih učencev.
Učne cilje prilagajam posameznim učencem.
Učence seznanim s tem, kaj, zakaj in kako se bodo učili.
Pri motivaciji upoštevam interese posameznih učencev.
Pri motivaciji upoštevam stile zaznavanja posameznih učencev.
Zahteve glede discipline prilagajam posebnostim posameznih učencev.
Izbiram različne učne metode.
Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
Poslužujem se frontalne učne oblike.
Poslužujem se dela v dvojicah.
Poslužujem se skupinske učne oblike.
Poslužujem se individualne učne oblike.
Poslužujem se sodelovalnega učenja.
Poslužujem se projektnega učnega dela.
Učence navajam na uporabo zanje najbolj ustreznih učnih strategij.
Izbiram različne učne metode.
Aktivnosti prilagodim stilom zaznavanja posameznih učencev.
Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja in mišljenja (besedno-jezikovna,
logično-matematična, vidno-prostorska, telesno-gibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
Stopnjo nazornosti pouka prilagajam različnim sposobnostim učencev.
Z učenci se pogovorim o različnih težavnostnih ravneh obravnavanja nove učne snovi.
Isto vsebino obravnavam na različnih stopnjah zahtevnosti.
Učencem podajam novo učno vsebino v različnem obsegu.
Posameznim učencem organiziram različne aktivnosti.
Učno zmožnejšim učencem pripravim dodatne aktivnosti.
Učencem ponudim različno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Učno šibkejšim učencem omogočim več časa za obravnavo novih učnih vsebin.
Učenci izvajajo enake aktivnosti.
Obravnavanje nove učne snovi prilagajam učno šibkejšim učencem.
Obravnavanje nove učne snovi prilagajam učno povprečnim učencem.
Obravnavanje nove učne snovi prilagajam učno zmožnejšim učencem.
Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
Ob koncu tematskega sklopa povzamem bistvene informacije.
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Vsako
drugo
učno uro

Manj kot
polovica
učnih ur

Redko

Ne
izvajam

TRDITVE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3.
Utrjevanje
znanja in
sposobnosti

4.
Preverjanje
znanja

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Vsako
učno uro

Poslužujem se frontalne učne oblike.
Poslužujem se dela v dvojicah.
Poslužujem se skupinske učne oblike.
Poslužujem se individualne učne oblike.
Poslužujem se sodelovalnega učenja.
Poslužujem se projektnega učnega dela.
Izbiram različne učne metode.
Aktivnosti prilagodim stilom zaznavanja posameznih učencev.
Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja in mišljenja (besedno-jezikovna,
logično-matematična, vidno-prostorska, telesno-gibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
Pri posameznih učencih uporabljam različne didaktične strategije.
Učenci opravljajo različne aktivnosti glede na uspešnost in učni tempo.
Utrjevanje znanja in sposobnosti poteka na različnih stopnjah zahtevnosti.
Utrjevanje znanja in sposobnosti poteka v različnem obsegu.
Učno zmožnejšim učencem pripravim dodatne aktivnosti.
Učencem dajem konstruktivne povratne informacije.
Učenci izvajajo enake aktivnosti.
Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
Učencem ponudim različno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Utrjevanje znanja in sposobnosti prilagodim učno šibkejšim učencem.
Utrjevanje znanja in sposobnosti prilagodim učno povprečnim učencem.
Utrjevanje znanja in sposobnosti prilagodim učno zmožnejšim učencem.
Učencem dam enake domače naloge.
Učencem dam enake domače naloge v različnem obsegu.
Učencem dam domače naloge različnih težavnostnih stopenj.
Pri domačih nalogah upoštevam stile zaznavanja učencev.
Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
Poslužujem se frontalne učne oblike.
Poslužujem se dela v dvojicah.
Poslužujem se skupinske učne oblike.
Poslužujem se individualne učne oblike.
Učencem dajem konstruktivne povratne informacije.
Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
Učencem ponudim različno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Preverjanje znanja poteka na različnih stopnjah zahtevnosti.

Preverjanje znanja poteka v različnem obsegu.
j) Izbiram različne učne metode.
k) Aktivnosti prilagodim stilom zaznavanja posameznih učencev.
l) Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja in mišljenja (besedno-jezikovna,
logično-matematična, vidno-prostorska, telesno-gibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna inteligenca).
m) Učno šibkejšim učencem omogočim več časa za opravljanje aktivnosti.
n) Učenci opravljajo različne aktivnosti glede na uspešnost in učni tempo.
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Vsako
drugo
učno uro

Manj kot
polovica
učnih ur

Redko

Ne
izvajam

TRDITVE
4.
Preverjanje
znanja

5.
Ocenjevanje
znanja

Vsako
učno uro

Vsako
drugo
učno uro

Manj kot
polovica
učnih ur

Redko

Ne
izvajam

Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
Pisno preverjanje znanja oblikovno prilagodim učencem s specifičnimi učnimi težavami.
Znanje učencev preverjam s pisnimi nalogami.
Znanje učencev preverjam z ustnim spraševanjem.
Znanje učencev preverjam s praktičnimi nalogami.
Navodila prilagajam različnim sposobnostim učencev.
Za različne učence pripravim različne aktivnosti.
Upoštevam Gardnerjeva spoznanja o mnogoterih posameznikovih zmožnostih učenja in mišljenja (besednojezikovna, logično-matematična, vidno-prostorska, telesno-gibalna, glasbena, medosebna, osebna, naravoslovna
inteligenca).
d) Posameznim učencem pripravim različne didaktične pripomočke.
o)
p)
q)
r)
s)
a)
b)
c)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Ocenjevanje znanja poteka na različnih stopnjah zahtevnosti.
Ocenjevanje znanja poteka v različnem obsegu.
Učencem ponudim različno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Čas ocenjevanja prilagodim učencem, ki imajo specifične učne težave.
Pisno ocenjevanje znanja oblikovno prilagodim učencem s specifičnimi učnimi težavami.
Znanje učencev ocenjujem s pisnimi nalogami.
Znanje učencev ocenjujem z ustnim spraševanjem.
Znanje učencev ocenjujem s praktičnimi nalogami.

14. Menite, da je ponudba izobraževanj na temo notranje diferenciacije in individualizacije dovolj raznolika in uporabna? Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom in
napišite svoj komentar.
a) da
b) ne
Vaš komentar:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
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15. Pri vsaki trditvi s križcem označite ustrezen odgovor.
Se zelo
strinjam

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Se strinjam

Ne vem, se
ne morem
odločiti

Se ne
strinjam

Se sploh ne
strinjam

Poznam učne sposobnosti posameznih učencev.
Poznam stile zaznavanja posameznih učencev.
Spodbujam učno aktivnost vsakega učenca.
Ustvarjam spodbudno učno okolje.
Učence učim uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Na razpolago imam dovolj različnih didaktičnih pripomočkov.
Učencem predstavim svoja pričakovanja glede njihovih učnih dosežkov.
Učencem postavljam realne cilje in jih nagradim ali pohvalim, ko jih dosežejo.
Imam strpen odnos do učenčevih napak.
Učencem dajem konstruktivne povratne informacije.
Dobro sodelujem z ostalimi strokovnimi delavci šole.
Imam dodatno strokovno pomoč v razredu.
Za pripravo na izvajanje diferenciacije in individualizacije si vzamem dovolj časa.
Moja priprava na posamezno učno uro vsebuje diferenciacijo ciljev.
Moja priprava na posamezno učno uro vsebuje diferenciacijo vsebin.
Moja priprava na posamezno učno uro vsebuje diferenciacijo dejavnosti.
Glede načrtovanja in izvajanja diferenciacije in individualizacije se pogovorim z ostalimi učitelji.
Svoje pedagoško delo evalviram s pisanjem dnevniških zapisov.
Svoje pedagoško delo evalviram s pogovorom z ostalimi učitelji.
Sem dovolj metodično usposobljen/usposobljena.
Sem dovolj strokovno usposobljen/usposobljena.
Pri svojem delu sem samozavesten/samozavestna.
Z načinom vodenja razreda uspem motivirati večino učencev.
Z izvajanjem diferenciacije in individualizacije uspem izboljšati učne dosežke učencev.

16. Za svoj profesionalni razvoj skrbim: (Obkrožite lahko več odgovorov.)
a) z udeležbo na študijskih skupinah
b) z udeležbo na aktivih
c) z udeležbo na seminarjih
d) s prebiranjem strokovne literature
e) drugo:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

Hvala za Vaše sodelovanje.
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str. 106

Slika 20: Prikaz deležev uporabe skupinske učne oblike v posameznih fazah pouka

str. 107

Slika 21: Prikaz deležev uporabe individualne učne oblike v posameznih fazah pouka

str. 108
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Slika 22: Prikaz deležev pogostosti izbire različnih učnih metod v posameznih fazah pouka

str. 109

Slika 23: Prikaz deležev pogostosti vključevanja projektnega učnega dela v posameznih fazah pouka

str. 110

Slika 24: Prikaz deležev pogostosti vključevanja projektnega učnega dela v posameznih fazah pouka

str. 111

Slika 25: Prikaz deleža posameznih trditev (15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f), ki se nanašajo na didaktično-metodično diferenciacijo in str. 118
individualizacijo
Slika 26: Prikaz deleža posameznih trditev (15 a, 15 h), ki se nanašajo na ciljno-vsebinsko diferenciacijo in individualizacijo

str. 119

Slika 27: Prikaz zadovoljstva v poklicu

str. 130

Slika 28: Prikaz učiteljeve ocene za izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije

str. 130
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